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خادم الحرمني الرشيفني

حفظه هللا

صاحب السمو الملكي األمري

ير الدفاع ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وز

حفظه هللا



قيمنــارؤيـتـنـــــا

رسـالتـنــا

ا  ـً جـهـــة مــوثــوقــــة عــالــميـــــــ
وممّكنـــة لجــــودة الحيـــــــــــاة 
وتنافسية االقتصاد الوطني

الحياديـــــة 

التكامل مع الشركاء  

اإلتقــــــــان 

الشفافية 

اإلبـــــــــداع 

التمــّيز في تطـوير المواصفات 
والمطابقـــــة وعلم القيــــــــاس، 
وتعزيز سالمة المنتجـــــات في 

المملكــة
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الرؤية والرسالة والقيم



معالي الدكتور 
ماجد بن عبد الّله القصبي

وزيرالتجارة
رئيسمجلساإلدارة

برؤيـــة الســـعودية العربيـــة المملكـــة تعيـــش
قيادتهـــاالثاقبـــةوحـــراكأجهزتهـــاالحكوميـــة
فـــي مهمـــة مرحلـــة المختلفـــة، والتنفيذيـــة
البنـــاءوالتنميـــة،تســـتهدفتوفيـــرممكنـــات
جـــودةالحياةوالتنميـــةالمســـتدامةوتحقيق
ركائـــزرؤيتهـــاالطموحـــة2٠3٠،وصلـــواًللبيئة
محفـــزةللنمـــواالقتصاديومعززةلتنافســـية

لمية. لعا ا

وقـــدعملـــتالهيئـــةالســـعوديةللمواصفات
والمقاييـــسوالجـــودة،خـــالالعـــام2٠21م،
الـــذيكانعامًااســـتثنائيًالاقتصـــادالعالمي
لمواجهـــةتبعـــاتجائحـــةكورونـــا،علـــىتنفيذ
مبـــادراتخطتهااالســـتراتيجيةوالشـــراكةمع
جميـــعالجهـــاتذاتالعاقـــة،بتطويـــرالبنية
التحتيـــةالوطنيـــةللجـــودةمنالقطـــاعالعام
والخـــاصلتحقيـــقرؤيتهافـــيأنتكونالهيئة
جهـــةموثوقةعالميـــًاوممّكنةلجـــودةالحياة
خـــال مـــن الوطنـــي، االقتصـــاد وتنافســـية
التمّيـــزفـــيتطويـــرالمواصفـــاتوالمطابقـــة
وعلـــمالقيـــاس،وتعزيزســـامةالمنتجاتفي

لمملكة. ا

وأدتالجهـــودالوطنيـــةالمخلصـــةالتـــيقام
الهيئـــة ومنســـوبات منســـوبي زمائـــي بهـــا
خالفتـــرةالتقريـــر،إلـــىاالرتقاءبمســـتويات
والخدمـــات المنتجـــات وســـامة جـــودة
المتداولةفيالســـوقالســـعوديحيثحقق
مؤشـــرمطابقـــةالســـلعالمســـتهدفليصـــل
إلـــى٨1,٥٪،متطلعيـــنألنيســـهمذلـــكفي
تعزيـــزســـامةالمســـتهلكوتعزيـــزتنافســـية

االقتصـــادالوطنـــي.

كمـــاســـعتالهيئـــةخـــالفتـــرةالتقريـــرإلـــى
تفعيـــلتواصلهامعالقطـــاعالخاصللوقوف
علـــىأهـــمالتحدّيـــاتالتـــيتواجهـــهوبحـــث
ســـبلمعالجتهـــا،وبحثُســـبلدعـــموتمكين
المنشـــآتالصغيرةوالمتوسطةباعتبارهاأحد
ممكنـــاتالنمـــواالقتصـــاديفـــيالمملكة.

ونعتـــزكثيـــرًابماحققهأبنـــاءوبناتالوطنمن
إنجـــازاتتعززريـــادةالمملكـــةإقليميـــًاودوليًا
فـــيمجـــاالتوأنشـــطةالتقييـــسالمختلفة،
مـــنخـــالاســـتضافةالمملكـــةالجتماعـــات
مجـــاالت فـــي متنوعـــة ودوليـــة إقليميـــة
ممثلـــي مشـــاركة نســـبة وزيـــادة التقييـــس،
المملكـــةفـــياللجـــانالفنيـــةالدوليةبنســـبة

1٠,2٪عـــنالعـــامالماضـــي.

كمـــاأهنئزمائـــيوزمياتيبحصـــولالهيئة
علـــىالمركـــزاألولبيـــنالجهـــاتالحكوميـــة
فـــيتقريـــرالتحـــولالرقمـــيالصادرعـــنهيئة
الحكومةالرقميـــة،والمركزاألولبينالجهات
الحكوميةفـــياالرتباطالوظيفـــيالصادرعن
وزارةالمـــواردالبشـــريةوالتنميـــةاالجتماعية.

وختامًا،يســـعدنيأناســـتعرضمعكمالتقرير
الســـنويلهيئـــةالمواصفـــاتللعـــامالمالـــي
2٠21م)1442-1443هــــ(،الـــذييوثـــقجهـــود
وإنجـــازاتالعامليـــنفـــيمختلـــفقطاعـــات
الهيئـــة،متضرعـــًاإلـــىاللـــهالعلـــيالقديـــرأن
يحفظخـــادمالحرمينالشـــريفينووليعهده
األميـــنوُيمدهمابعونهوتوفيقـــه،وأنيديم
والســـامة األمـــن الغاليـــة مملكتنـــا علـــى

والرخاء.

عملت الهيئة 
السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة، 
خالل العام ٢٠٢١م، 
على تنفيذ مبادرات 

خطتها االستراتيجية 
والشراكة مع جميع 

الجهات ذات العالقة، 
بتطوير البنية التحتية 

الوطنية للجودة

كلمــة
وزيـــر التجـــارة
رئيسمجلسإدارةالهيئــــة
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معالي الدكتور 
سعد بن عثمان القصبي

محافظالهيئةالسعوديةللمواصفات
والمقاييسوالجودة

نائبرئيسمجلساإلدارة

كلمــة
محافظ الهيئة 

نائبرئيسمجلسإدارةالهيئة

أنـــه لمـــن دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز أن تعـــرض 
الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس 
المالـــي  للعـــام  الســـنوي  تقريرهـــا  والجـــودة 
مـــا  يوثـــق  الـــذي  )١٤٤٣/١٤٤٢هـــــ(،  ٢٠٢١م 
ــم  ــه ثـ ــل اللـ ــة بفضـ ــازات وطنيـ ــن إنجـ ــق مـ تحقـ
بفضـــل التوجيهـــات الحكيمـــة مـــن لـــدن مقـــام 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
ولـــي  مـــن  الدؤوبـــة  العزيـــز، والمتابعـــة  عبـــد 
عهـــده األميـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

محمـــد بـــن ســـلمان -حفظهمـــا اللـــه-.

منســـوبي  وزميالتـــي  زمالئـــي  نجـــح  إذ 
مـــن مجلـــس  الهيئـــة وبإشـــراف  ومنســـوبات 
إدارتهـــا فـــي تحقيـــق مســـتوى مرضـــي فـــي 
المبـــادرات والمشـــاريع االســـتراتيجية،  تنفيـــذ 
وأثمـــرت هـــذه الجهـــود عـــن تحقيـــق الهيئـــة 
المركـــز األول فـــي ترتيـــب الجهـــات الحكوميـــة 
بالتحـــول الرقمـــي الصـــادر عـــن هيئـــة الحكومـــة 
الرقميـــة، والـــذي تفـــرع عنـــه تحقيـــق المركـــز 

المالـــي  القطـــاع  مجموعـــة  فـــي  األول 
واالقتصـــادي بنســـبة ٩٠,٧٠٪ )مرحلـــة اإلبـــداع 
المركـــز  الهيئـــة  تحقيـــق  وكذلـــك  والريـــادة(، 
 ٪٨٨ بنســـبة  الوظيفـــي  االرتبـــاط  فـــي  األول 
المـــوارد  وزارة  عـــن  الصـــادرة  للنتائـــج  وفقـــًا 

االجتماعيـــة.  والتنميـــة  البشـــرية 

وقـــد تـــم العمـــل خـــالل فتـــرة التقريـــر، علـــى 
تحســـين كفـــاءة التخطيـــط االســـتراتيجي فـــي 
مجـــاالت العمـــل التخصصيـــة، حيـــث تـــم اعتمـــاد 
عـــدد مـــن االســـتراتيجيات الفرعيـــة والخطـــط 
الهادفـــة لتعزيـــز هـــذا الجانـــب، مثـــل: اعتمـــاد 
القياســـية  المواصفـــات  إصـــدار  اســـتراتيجية 
المجـــاالت  تحديـــد  اســـتهدفت  والتـــي 
كمـــا  األولويـــة.  ذات  والخدمـــات  والتقنيـــات 
تـــم اعتمـــاد اســـتراتيجية التواصـــل والتـــي ُتعنـــى 
المســـتفيدين  كافـــة  مـــع  التواصـــل  بتعزيـــز 
المســـتهلكين  الهيئـــة الســـيما  مـــن خدمـــات 
والقطـــاع الخـــاص. كمـــا أطلقـــت الهيئـــة خطـــة 
تفعيـــل الشـــراكات مـــع الجامعـــات الســـعودية، 
منهجيـــة  وتحديـــث  تطبيـــق  فـــي  واســـتمرت 
اللوائـــح الفنيـــة. وتعمـــل الهيئـــة علـــى إنهـــاء 
مشـــروع اســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي الراميـــة 
هـــذا  فـــي  التميـــز  فـــي  االســـتدامة  لضمـــان 

المجـــال.

حرصنـــا أيضـــًا خـــالل هـــذا العـــام ٢٠٢١م، علـــى 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز ريـــادة المملكـــة علـــى 
كافـــة المســـتويات اإلقليميـــة والدوليـــة، حيـــث 
باللجـــان  المملكـــة  تمثيـــل  فـــي  النمـــو  بلـــغ 
الدوليـــة نســـبة ١٠,٢٪ مقارنـــًة بالعـــام ٢٠٢٠م، 
واســـتضافت  فنيـــة.  لجنـــة   )٣٢٣( بإجمالـــي 
المملكـــة للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي أعمـــال 
ومجلـــس  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات 
إدارة معهـــد المواصفـــات والمقاييـــس للـــدول 
اإلســـالمية )SMIIC( بالمدينـــة المنـــورة، كمـــا 
للقيـــاس  الدولـــي  الملتقـــى  الهيئـــة  نظمـــت 
بحضـــور  للمواصفـــات  الخامـــس  والملتقـــى 
نخبـــة مـــن الخبـــراء والمختصيـــن فـــي أنشـــطة 
التقييـــس مـــن مختلـــف دول العالـــم. وشـــاركت 
للمواصفـــات  الدوليـــة  القمـــة  فـــي  الهيئـــة 
التـــي ُأقيمـــت علـــى هامـــش اجتماعـــات دول 
العشـــرين فـــي إيطاليـــا، والتـــي انطلقـــت فكرتهـــا 

استضافت المملكة للمرة 
الثالثة أعمال اجتماعات 

مجلس إدارة معهد 
المواصفات والمقاييس 

 )SMIIC( للدول اإلسالمية

حققت الهيئة المركز األول 
بالتحول الرقمي في مجموعة 

القطاع المالي واالقتصادي 
بنسبة ٩٠٫٧٠٪ في مرحلة 

اإلبداع والريادة 

الريـــاض عندمـــا اســـتضافت  التأسيســـية مـــن 
ــى  ــة علـ ــك القمـ ــاع األول لتلـ ــة االجتمـ المملكـ
هامـــش اســـتضافة المملكـــة لقمـــة العشـــرين.
الهيئـــة  قامـــت  الرقابيـــة  نشـــاطاتها  وضمـــن 
بمشـــاركة وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة 
لتوعيـــة  ميدانيـــة  جولـــة   )٢,٢٣٩( مـــن  بأكثـــر 
الوعـــي  لرفـــع  المحلييـــن  عيـــن  المصنِّ
الفنيـــة  اللوائـــح  اشـــتراطات  بأهميـــة تطبيـــق 
والمواصفـــات القياســـية، وزيـــارة )٩٧٥( مصنـــع 
للتأكـــد مـــن مـــدى التـــزام المصانـــع المحليـــة 
ـــة والتحقـــق  بتطبيـــق اشـــتراطات الالئحـــة الفني
ــة  ــات اللوائـــح الفنيـ مـــن مـــدى تطبيـــق متطلبـ
الهيئـــة  قامـــت  كمـــا  الهيئـــة.  عـــن  الصـــادرة 
بالتعـــاون مـــع وزارة التجـــارة بزيـــارة )١٠٣( منفـــذ 
ــم  ــات التـــي تـ ــن بعـــض المنتجـ ــع للتحقـــق مـ بيـ
رصدهـــا عبـــر منصـــة »راصـــد« فـــي عـــدد مـــن 
مناطـــق المملكـــة. كمـــا تـــَم تنفيـــذ )٦٥٤( زيـــارة 
ـــة  ـــاج بالمنشـــآت الحاصل ـــة لخطـــوط اإلنت ميداني
علـــى عالمـــة الجـــودة وتدقيـــق التـــزام تلـــك 
المنشـــآت بمعاييـــر الجـــودة، وقـــد أســـفر عـــن 
مصنعـــًا،   )٥٨( لعـــدد  الترخيـــص  إلغـــاء  ذلـــك 

)٥٤( مصنعـــًا.  لعـــدد  الترخيـــص  وتعليـــق 

كمـــا اســـتمرت الهيئـــة فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــا 
ــج  ــن برنامـ ــة ٢٠٣٠، ضمـ ــة المملكـ ــق رؤيـ لتحقيـ
ســـالمة  برنامـــج  وهـــي  الوطنـــي،  التحـــول 
القانونيـــة،  المعايـــرة  وبرنامـــج  المنتجـــات، 
إضافـــًة إلـــى إغالقهـــا لمبـــادرة بنـــاء القـــدرات 
المؤسســـية للجهـــات القائمـــة علـــى المقاييـــس 
الصناعيـــة  تطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  الصناعـــة 
أنيـــط  لمـــا  وإنفـــاذًا  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
بهـــا مـــن مهـــام جديـــدة بـــدأت الهيئـــة مهـــام 
الـــدوري  الفحـــص  نشـــاط  علـــى  اإلشـــراف 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  للســـيارات، 
العالقـــة، وبـــدأت خطواتهـــا األولـــى لتأســـيس 

الثقيلـــة. المعـــدات  مركـــز 

ختامـــًا، أســـأل اللـــه التوفيـــق واإلعانـــة والســـداد 
لمواصلـــة العطـــاء تحقيقـــًا لتطلعـــات قيادتنـــا 
الرشـــيدة، وبمـــا يســـهم فـــي رفـــع معـــدالت 
الجـــودة والســـالمة فـــي المنتجـــات والخدمـــات 
رؤيتنـــا  أهـــداف  وفـــق  الســـعودي،  بالســـوق 

الطموحـــة ٢٠٣٠.
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قـائمـة الجــداول

واألهـــداف جدول رقم )١(  للهيئـــة  االســـتراتيجية  الركائـــز 
بهـــا المرتبطـــة  والمشـــاريع  ٤٨والمبـــادرات 

مشـــاريع البرنامـــج الســـعودي لســـالمة المنتجات جدول رقم )٢( 
) سليم (٥٢

أبـــرز مؤشـــرات األداء التشـــغيلية للبرنامج الوطني جدول رقم )٣( 
٥٦للقيـــاس والمعايرة خالل فتـــرة التقرير

المجاالت والخدمات ذات األولوية بحسب معايير جدول رقم )٤( 
٦١التحليل في استراتيجية إصدار المواصفات60

جدول رقم )٥( 
العدد اإلجمالي للمواصفات القياســـية المعتمدة 
والمســـحوبة  والمعدلـــة  والمحدثـــة  الجديـــدة 

والمترجمـــة خـــالل فتـــرة التقرير
٦٢

جدول رقم )٦(
الســـعودية  القياســـية  المواصفـــات  مجمـــوع 
المعتمـــدة منـــذ نشـــأة الهيئـــة حتـــى تاريـــخ إعداد 

التقريـــر
٦٣

المواصفات القياســـية الســـعودية )الجديدة( التي جدول رقم )٧(
اعتمادها ٦٤تَم 

المحدثـــة جدول رقم )٨( الســـعودية  القياســـية  المواصفـــات 
والمترجمـــة والمســـحوبة  ٦٥والمعدلـــة 

أبـــرز المواصفـــات القياســـية التـــي تـــَم اعتَمادهـــا جدول رقم )9(
٦٧خـــالل فتـــرة التقريـــر بحســـب القطاعـــات

مشـــاركة المملكـــة في اللجـــان الدوليـــة بمنظمة جدول رقم )١٠(
٦٩األيزو

٧٢اللوائح الفنية لعام ٢٠٢١جدول رقم )١١(

اللوائـــح الفنية المعتمدة مـــن مجلس إدارة الهيئة جدول رقم )١٢(
التقرير فترة  ٧٣خالل 

الالئحـــة الفنيـــة لتصنيـــف مراكـــز صيانـــة وإصـــالح جدول رقم )١٣(
٧٤المركبـــات

٧٤اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقريرجدول رقم )١٤(

عـــدد اللوائـــح الفنيـــة المعتمـــدة من قبـــل الهيئة جدول رقم )١٥(
٧٥خـــالل الفتـــرة مـــن ٢٠١٥ وحتـــى ٢٠٢١م

تصنيـــف المنتجـــات غيـــر اآلمنـــة التـــي تـــم اإلنـــذار جدول رقم )١٦(
٨٠عنها

غيـــر جدول رقم )١٧( المنتجـــات  عـــن  المحتملـــة  المخاطـــر  أنـــواع 
عنهـــا المنـــذر  ٨١اآلمنـــة 

راصـــد جدول رقم )١٨( نظـــام  اســـتخدام  علـــى  التدريبيـــة  الـــورش 
الشـــريكة ٨٢للجهـــات 

االتصـــال ومعـــدي جدول رقم )١٩( المضافـــة كنقـــاط  الحســـابات 
٨٣التقاريـــر لتســـجيل الحـــوادث فـــي نظـــام راصـــد

عـــدد المعايـــرات التـــي تـــم إنجازهـــا خـــالل فتـــرة جدول رقم )٢٠(
٨٤التقريـــر

٨٤المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركزجدول رقم )٢١(

عناويـــن األوراق البحثيـــة المنشـــورة للمركـــز فـــي جدول رقم )٢٢(
٨٥مجـــالت دوليـــة خـــالل فتـــرة التقرير

اللجـــان جدول رقم )٢٣( اجتماعـــات  فـــي  المشـــاركات  مجمـــوع 
الفنيـــة واللجـــان  ٨٧االستشـــارية 

٨٨عدد اإلمكانات الفنية المعترف بها دوليًاجدول رقم )٢٤(

عـــدد اإلمكانات الفنيـــة للمركز قيـــد المراجعة من جدول رقم )٢٥(
٨٨قبـــل المركز الدولي لـــأوزان والمقاييس

٩١عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركزجدول رقم )٢٦(

اإلحصـــاءات الخاصـــة بنظام تتبع المنتجات )ســـابر( جدول رقم )٢٧(
٩٧خالل فتـــرة التقرير

اإلحصـــاءات الخاصة بـــإدارة النفاذ لأســـواق خالل جدول رقم )٢٨(
التقرير ١٠٠فترة 

المقبولـــة منـــذ جدول رقم )٢٩( المطابقـــة  عـــدد جهـــات تقويـــم 
١٠٣بدايـــة برنامـــج القبـــول حتـــى نهايـــة عـــام ٢٠٢١م

عـــدد الجهـــات التـــي تـــم تجديـــد القبول لهـــا خالل جدول رقم )٣٠(
التقرير ١٠٤فتـــرة 

عـــدد الجهات التـــي تم توســـيع مجال القبـــول لها جدول رقم )٣١(
التقرير ١٠٤خالل فتـــرة 

قبـــول جدول رقم )٣٢( دراســـة طلبـــات  القصـــوى إلنجـــاز  الفتـــرة 
التقريـــر فتـــرة  خـــالل  المطابقـــة  تقويـــم  ١٠٤جهـــات 

قبـــول جدول رقم )٣٣( دراســـة طلبـــات  القصـــوى إلنجـــاز  الفتـــرة 
٢٠٢٢م فـــي  المطابقـــة  تقويـــم  ١٠٥جهـــات 

مـــن جدول رقم )٣٤( المســـحوبة  للعينـــات  المطابقـــة  مؤشـــر 
مجـــال كل  حســـب  ١٠٦األســـواق 

نســـبة المطابقـــة مـــن حيـــث التوزيـــع الجغرافـــي جدول رقم )٣٥(
التقريـــر فتـــرة  خـــالل  المســـتهدفة  ١٠٧للمناطـــق 

أعلـــى الـــدول من حيـــث المنتجـــات غيـــر المطابقة جدول رقم )٣٦(
١٠٨للمواصفات

مؤشـــرات مطابقـــة المنتجـــات المســـتهدفة فـــي جدول رقم )٣٧(
الطاقة ١١٠كفـــاءة 

التقريـــر جدول رقم )٣٨( فتـــرة  خـــالل  المنعقـــدة  العمـــل  ورش 
١١٤للتوعيـــة باللوائـــح الفنيـــة المعتمـــدة وتطبيقهـــا

آلليـــة جدول رقم )٣٩( الرقابيـــة  للجهـــات  االسترشـــادية  األدلـــة 
الفنيـــة اللوائـــح  ١١٥تطبيـــق 

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع جدول رقم )٤٠(
الصناعـــة ١١٦وزارة 

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع جدول رقم )٤١(
١١٦المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع جدول رقم )٤٢(
التجـــارة ١١٧وزارة 

أعـــداد الطـــرازات التي تم إصـــدار تراخيص لها خالل جدول رقم )٤٣(
التقرير ١٢٥فترة 

إجمالـــي أعـــداد الطـــرازات التي تم إصـــدار تراخيص جدول رقم )٤٤(
١٢٦لهـــا منذ بـــدء البرنامج

عـــدد شـــهادات المطابقـــة وفقـــًا لنوع الشـــهادة جدول رقم )٤٥(
١٢٩خـــالل فتـــرة التقرير

جدول رقم )٤٦(
االعتـــراف  شـــهادة  باســـتخدام  التراخيـــص  عـــدد 
الوطنيـــة )IECEE( التـــي تـــم إصدار ها خـــالل فترة 

ير لتقر ا
١٣١

جدول رقم )٤٧(
االعتـــراف  شـــهادة  باســـتخدام  التراخيـــص  عـــدد 
الوطنيـــة )IECEx( التـــي تـــم إصدار ها خـــالل فترة 

ير لتقر ا
١٣١

تفاصيل فحـــص العينات لمختلـــف المنتجات خالل جدول رقم )٤٨(
التقرير ١٣٤فترة 

تفاصيـــل فحـــص المركبـــات لجميع وحـــدات فحص جدول رقم )٤٩(
١٣٦الســـيارات بالهيئـــة خالل فتـــرة التقرير

برامـــج اختبـــارات الكفـــاءة الفنيـــة المعلنـــة خـــالل جدول رقم )٥٠(
التقرير ١٣٨فتـــرة 

مراحـــل مشـــروع إطـــالق برنامـــج الرخـــص المهنية جدول رقم )٥١(
١٤٢فـــي مجـــال الجـــودة  ونســـب اإلنجاز

جدول رقم )٥٢(
التطبيـــق  مبـــادرة  مـــن  المســـتفيدة  الجهـــات 
التجريبـــي للدليـــل الشـــامل إلنشـــاء إدارات الجودة 

المؤسســـي والتميـــز 
١٤٢

الجهـــات المســـتفيدة من مبـــادرة تطبيـــق نموذج جدول رقم )٥٣(
المنتج فـــي  ١٤٥التميز 

الجهـــات المســـتفيدة من مبـــادرة تطبيـــق نموذج جدول رقم )٥٤(
الخدمة فـــي  ١٤٥التميز 

١٤٧مراحل مشروع إطالق البوابة الوطنية للجودةجدول رقم )٥٥(

إدارة جدول رقم )٥٦( نظـــم  مجـــاالت  فـــي  التدريبيـــة  الحقائـــب 
١٥٦الجـــودة

الجهـــات المســـتفيدة من برنامج المقيـــم الداخلي جدول رقم )٥٧(
١٥٧المعتمـــد لجائزة الملـــك عبدالعزيز للجودة

التدريبيـــة جدول رقم )٥٨( البرامـــج  مـــن  المســـتفيدة  القطاعـــات 
١٥٨التـــي قدمهـــا خـــالل فتـــرة التقريـــر

المشـــاريع البحثية المشـــتركة بين الهيئة وجامعة جدول رقم )٥٩(
ة ١٦٣جد

١٦٥برامج التعاون البحثي المبرمة خالل فترة التقريرجدول رقم )٦٠(

١٦٥تفعيل برامج التعاون مع الجامعات السعوديةجدول رقم )٦١(

أبـــرز األيـــام العالميـــة التـــي شـــاركت بهـــا الهيئـــة جدول رقم )٦٢(
١٧٣خـــالل فتـــرة التقريـــر

مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة جدول رقم )٦٣(
١٧٩المستفيدين

تقييـــم هيئـــة الحكومـــة الرقميـــة لموقـــع الهيئـــة جدول رقم )٦٤(
١٨٤اإللكترونـــي

١٨٥قائمة بأهم خدمات ومشاريع البنية التحتيةجدول رقم )٦٥(

برامـــج التعاون الفني الموقعة مـــع جهات خارجية جدول رقم )٦٦(
2021م ١٩٧خالل العام 

جدول رقم )٦٧(
عـــدد الدعـــاوي المرفوعـــة ضـــد الهيئـــة واألحكام 
النهائيـــة الصـــادرة فـــي صالحهـــا أو ضدهـــا خـــالل 

التقرير فتـــرة 
٢٠٧

فتـــرة جدول رقم )٦٨( خـــالل  األساســـية  الهيئـــة  مشـــاريع  حالـــة 
٢١٥التقريـــر

٢١٦حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقريرجدول رقم )٦٩(

٢١٦عقود إدارة المرافق خالل فترة التقريرجدول رقم )٧٠(

ميزانيـــة الهيئـــة ونســـب توزيعهـــا علـــى األبـــواب جدول رقم )٧١(
٢٢٠خـــالل فتـــرة التقريـــر

ميزانيـــة اســـتراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحســـب جدول رقم )٧٢(
٢٢١القطاعات الرئيســـية

ميزانيـــة مبـــادرات الهيئـــة ضمـــن برنامـــج التحـــول جدول رقم )٧٣(
٢٢١الوطنـــي

ميزانيـــة مبـــادرات الهيئة مـــع وزارة الصناعة ضمن جدول رقم )٧٤(
٢٢٢برنامـــج تطوير الصناعـــة الوطنية )ندلب(

اإليـــرادات جدول رقم )٧٥( خـــالل  مـــن  للهيئـــة  الماليـــة  المـــوارد 
٢٢٣المباشـــرة

عـــدد المبتعثيـــن الذيـــن أنهـــوا الدراســـات العليـــا جدول رقم )٧٦(
٢٢٧بالخـــارج

مجمـــوع الفـــرص التدريبية التي أتيحت لمنســـوبي جدول رقم )٧٧(
لهيئة ٢٢٧ا

خـــالل فتـــرة جدول رقم )٧٨( للتدريـــب  المؤشـــرات االســـتراتيجية 
ير لتقر ٢٢٨ا

جهـــود فـــرع مكة فـــي مجـــال المطابقـــة بالتعاون جدول رقم )٧٩(
٢٣٨مـــع وزارتـــي الصناعـــة والتجارة

جهـــود فرع مكة فـــي مجـــال المطابقة مـــع وزارة جدول رقم )٨٠(
لصناعة ٢٣٩ا

أنشـــطة التواصـــل والتســـويق التـــي قـــام بها فرع جدول رقم )٨١(
٢٤٠مكة خـــالل فتـــرة التقرير

نشـــاطات مكتـــب الهيئـــة بمينـــاء الملك عبـــد الله جدول رقم )٨٢(
٢٤٢)رابغ(

الداخلـــي جدول رقم )٨٣( المقيـــم  برنامـــج  فـــي  المتدربيـــن  عـــدد 
التقريـــر خـــالل فتـــرة  ٢٤٨المقـــدم لأفـــراد 

الداخلـــي جدول رقم )٨٤( المقيـــم  برنامـــج  فـــي  المتدربيـــن  عـــدد 
التقريـــر فتـــرة  خـــالل  للمنشـــآت  ٢٤٨المقـــدم 

الـــورش التعريفيـــة المقدمـــة عـــن الجائـــزة خـــالل جدول رقم )٨٥(
٢٥١فتـــرة التقريـــر
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٢٧الهيكل التنظيميشكل رقم )١(:

٣٨الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجيةشكل رقم )٢(:

٣٩دورة حياة المشاريع وفق منهجية إدارة المشاريع بالهيئةشكل رقم )٣(:

٤٠حوكمة إدارة المشاريعشكل رقم )٤(:

٤٠آلية التصعيد في إدارة المشاريعشكل رقم )٥(:

٤١مقارنة بين المشروع وأنواع األعمال األخرىشكل رقم )٦(:

٤٤تقييم األداء العام لالستراتيجيةشكل رقم )٧(:

٤٥ الركائز االستراتيجية بعد المراجعةشكل رقم )٨(:

٤٧خارطة االستراتيجيةشكل رقم )٩(:

٥٠إطار حوكمة إدارة الحوكمة والمخاطرشكل رقم )١٠(:

١١٥عدد الزيارات التوعوية للمصانع المحلية لعام ٢٠٢١مشكل رقم )١١(:

١٢٠شعار عالمة الجودة السعوديةشكل رقم )١٢(:

١٢٣الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائيةشكل رقم )١٣(:

١٢٣نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك الطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة واإلطاراتشكل رقم )١٤(:

١٢٣نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياهشكل رقم )١٥(:

١٤١أهداف ومبادرات قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودةشكل رقم )١٦(:

٢٥٦الجهات المشاركة باللجنة الوطنية لُكود البناءشكل رقم )١٧(:

٢٥٧لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء، وأهم مراحل تدشين الُكودشكل رقم )١٨(:

٢٦٢مراحل تطبيق ُكود البناء السعوديشكل رقم )١٩(:

٤٤ تصنيف الهيئة بناًء على نموذج التميز المعتمد وفقًا للتقييم الذاتي على نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة رسم بياني رقم )١(

٥٧ نتائج وأثر البرامج التدريبية المقدمة ضمن مبادرة بناء القدرات المؤسسية رسم بياني رقم )٢(

٦٢ نسبة توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير رسم بياني رقم )٣(

٦٣ توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية( رسم بياني رقم )٤(

٦٤ نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات رسم بياني رقم )٥(

٦٥ المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة رسم بياني رقم )٦(

٦٨ عدد الفرق الفنية المستحدثة لعام ٢٠٢١م مقارنة باألعوام السابقة رسم بياني رقم )٧(

٧٥ مجموع عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خالل الفترة من ٢٠١٦م، وحتى ٢٠٢١م رسم بياني رقم )٨(

٨١ أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها رسم بياني رقم )٩(

٨٢ إحصائية المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها حسب بلد المنشأ رسم بياني رقم )١٠(

١٠٣ عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة منذ بداية برنامج القبول حتى نهاية عام ٢٠٢١م رسم بياني رقم )١١(

١٠٣ عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب نشاط الجهة للعام الحالي )٢٠٢١(  رسم بياني رقم )١٢(

١٢٠ معدل النمو في تراخيص عالمة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خالل )٢٠١٦م – ٢٠٢١م( رسم بياني رقم )١٣(

١٢٢ نسب تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية السارية )حسب بلد المنشأة( رسم بياني رقم )١٤(

١٢٥ نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير رسم بياني رقم )١٥(

١٢٦ نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًا رسم بياني رقم )١٦(

١٢٩ نسب شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقرير رسم بياني رقم )١٧( 

١٣٢ التراخيص التي تم إصدار ها باستخدام شهادة )IECEE( خالل فترة التقرير رسم بياني رقم )١٨(

١٣٥ العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض رسم بياني رقم )١٩(

١٣٥ عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة رسم بياني رقم )٢٠(

١٣٦ عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رسم بياني رقم )٢١(

١٣٦ توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر رسم بياني رقم )٢٢(

١٣٧ توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة رسم بياني رقم )٢٣( 

١٤٣ نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث رسم بياني رقم )٢٤(

١٤٤ نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب المناطق الرئيسية بالمملكة رسم بياني رقم )٢٥(

١٤٤ نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب قطاعات األعمال رسم بياني رقم )٢٦(

١٤٤ نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب الخبرة المهنية في مجال الجودة رسم بياني رقم )٢٧(

١٧٨ عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال رسم بياني رقم )٢٨(

١٧٨ نوعية االستفسارات الواردة للمركز  رسم بياني رقم )٢٩(

١٧٨ )SLA( حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة رسم بياني رقم )٣٠(

١٨٢ توزيع مشاريع تقنية المعلومات         رسم بياني رقم )٣١(

١٩٥ نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية رسم بياني رقم )٣٢(

٢١٥ عدد مشاريع الهيئة، وتفاصيلها خالل فترة التقرير رسم بياني رقم )٣٣(

٢٢٠ تطور ميزانية الهيئة للخمس سنوات السابقة رسم بياني رقم )٣٤(

٢٢٣ تدرج نمو اإليرادات المباشرة خالل الخمس سنوات السابقة رسم بياني رقم )٣٥(

٢٢٦ تطور أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرة رسم بياني رقم )٣٦(

٢٢٧ نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية رسم بياني رقم )٣٧( 

٢٢٨ أعداد الفرص التدريبية لأعوام الخمس السابقة رسم بياني رقم )٣٨(
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التعـــريــــف
بالمصطلحات 

عمليـــة إعـــداد وتطبيـــق أســـس وقواعـــد 
توضـــع لتنظيـــم نشـــاط معيـــن، وبتعـــاون 
كافـــة األطـــراف المعنيـــة، لهـــدف رئيـــس 
وهـــو تحقيـــق االقتصـــاد األمثـــل، مـــع 
ومتطلبـــات  األداء  ظـــروف  مراعـــاة 

الســـالمة.

ــة  ــتناد إلـــى مواصفـ ــد بذلـــك االسـ يقصـ
قياســـية ُدوليـــة أو إقليميـــة، مـــع إدخـــال 
أو عـــدم إدخـــال تعديـــالت عليهـــا عنـــد 

ــة. ــروع المواصفـ ــع مشـ وضـ

هـــو فحـــص لجهـــاز قيـــاس بعـــد قـــص 
بســـبب  )الختـــوم(  الحمايـــة  عالمـــات 
خضوعـــه إلـــى عمليـــة إصـــالح مـــن قبـــل 
جهـــة صيانـــة، وهـــو فـــي حالـــة تشـــغيل 

فـــي الميـــدان.

والمتطلبـــات  االشـــتراطات  مجموعـــة 
ـــة ومالحـــق  ـــح تنفيذي مـــن أنظمـــة ولوائ
لضمـــان  والتشـــييد  بالبنـــاء  متعلقـــة 

العامـــة. الســـالمة والصحـــة 

كافـــة األنشـــطة المخططـــة والنظاميـــة 
المطبقـــة فـــي نظـــام الجـــودة، ويتـــم 
الثقـــة  لتوافـــر  الحاجـــة  عنـــد  إظهارهـــا 
بوجـــود المالءمـــة لمتطلبـــات الجـــودة.

وثيقـــة َتصـــدُر بموجـــب قواعـــد محـــددة 
لُتعطـــي الثقـــة بـــأنَّ إرســـالية معينـــة أو 
أو كميـــة محـــددة  ُمحـــدد  إنتـــاج  خـــط 
مـــن المنتجـــات المطابقـــة لمتطلبـــات 
الخاصـــــــــة  الالئحــــــة   / المواصفــــــــــة 
المواصفـــات  تكـــون  بـــــــه. وعـــادة مـــا 
القياســـية الوطنيـــة فـــي حالـــة قيـــام 
بإصـــدار  للتقييـــس  الوطنـــي  الجهـــاز 
ذلـــك  ســـبيل  وفـــي  الشـــهادة،  هـــذه 
يتـــم ســـحب العينـــات وإجـــراء االختبـــارات 
الضروريـــة للتأكـــد مـــن هـــذه المطابقـــة.

عالمـــة ُتوضـــع علـــى المنتـــج النهائـــي 
مـــن جهـــة مخولـــة،  ترخيـــص  بموجـــب 
وتـــدُل علـــى إقـــرار بـــأن المنتـــج مطابـــق 
لمتطلبـــات المواصفات/الالئحـــة الفنيـــة 

ــه. ــة بـ الخاصـ

لالســـتعمال  المنتـــج  مالءمـــة  مـــدى 
لرغبـــات  المنتـــج  تحقيـــق  مـــدى  أو 
المســـتهلك أو مـــدى مطابقـــة المنتـــج 
للمواصفـــات الموضوعـــة أو مجموعـــة 
الســـمات المميـــزة لكيـــان مـــا، والتـــي 
ُتؤثـــر فـــي قدرتـــه علـــى تلبيـــة االحتياجـــات 

والضمنيـــة. المعلنـــة 

أنَّ  تـــدل  الهيئـــة  اعتمدتهـــا  عالمـــة 
فعـــال  إدارة  نظـــام  لديهـــا  المنشـــأة 
ــة  ــة لالئحـ ــلعة مطابقـ ــاج سـ ــن إنتـ يضمـ
وإلجـــراء المنـــح والمواصفـــات القياســـية 
الفنيـــة  اللوائـــح  و/أو  بهـــا  الخاصـــة 

بهـــا. الخاصـــة 

يقصـــد بذلـــك االســـتناد إلـــى عـــدة مراجـــع 
ُدوليـــة أو إقليميـــة أو وطنيـــة عنـــد وضـــع 

مشـــروع المواصفة.

التقييس

التبني

التحقق بعد الصيانة

مخولـــة  جهـــة  مـــن  رســـمي  اعتـــراف 
إلثبـــات أنًّ جهـــة تقييـــم مطابقـــة مـــا 
لديهـــا الكفـــاءة للقيـــام بمهـــام تقييـــم 

محـــددة. مطابقـــة 

هـــو فحـــص إلرســـالية كاملـــة مـــن أجهـــزة 
أســـواق  إلـــى  دخولهـــا  قبـــل  القيـــاس 
مطابقـــة  أنهـــا  مـــن  للتأكـــد  المملكـــة 

للطـــراز المعتمـــد مســـبًقا. 

ألجهـــزة  ميدانـــي  دوري  فحـــص  هـــو 
التشـــغيل  حالـــة  فـــي  وهـــي  القيـــاس 
للتأكـــد مـــن معايرتهـــا والتزامهـــا بأنظمـــة 

والمعايـــرة. القيـــاس  ولوائـــح 

االعتماد

التحقق الدوريالتحقق األولي

كود البناء السعودي تأكيد الجودة

شهادة المطابقة شارة المطابقة

الجودة

عالمة الجودة

إعداد المواصفات 
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وثيقـــة توفـــر المتطلبـــات الفنيـــة إمـــا 
أو  إلـــى  باإلشـــارِة  أو  مباشـــر  بشـــكل 
ضمـــن مواصفـــة قياســـية أو مواصفـــة 
)وتكـــون  ممارســـة  قواعـــد  أو  فنيـــة 

إلزاميـــة(. تطبيقهـــا  صفـــة 

الالئحة الفنية

عـــام  باتفـــاق  وضعهـــا  يتـــم  وثيقـــة 
معتـــرف  جهـــة  قبـــل  مـــن  واعتمادهـــا 
بهـــا، ُتقـــدم لالســـتخدام العـــام والمتكـــرر، 
وتتضمـــن القواعـــد أو اإلرشـــادات العامـــة 
أو الخصائـــص المتعلقـــة باألنشـــطة، أو 
ـــق الدرجـــة  ـــك بهـــدف تحقي نتائجهـــا، وذل
المثلـــى مـــن النظـــام والترتيـــب داخـــل 

ســـياق معيـــن.

المواصفة القياسية

إلـــى  الراميـــة  العمليـــات  مجموعـــة 
تحســـين الُمنتـــج، وتقديـــم اإلنتـــاج فـــي 
المســـتوى االقتصـــادي األمثـــل الـــذي 

ينـــال رضـــا المســـتهلك. 

ضبط الجودة

مـــن  صـــادرة  وطنيـــة  شـــهادة  هـــي 
الهيئـــة تثبـــت بـــأنَّ نـــوع محـــدد )موديـــل 
القيـــاس مطابـــق  أجهـــزة  مـــن  واحـــد( 
الســـعودية  القياســـية  للمواصفـــات 

والمعايـــرة.  القيـــاس  ولوائـــح 

شهادة اعتماد الطراز

فـــي  مجدولـــة  غيـــر  رقابيـــة  جـــوالت 
ــة  ــن تطبيـــق أنظمـ ــد مـ ــواق للتأكـ األسـ

والمعايـــرة. القيـــاس  ولوائـــح 

التحقق المفاجئ



مقدمة
للمواصفات السعودية الهيئة استطاعت
من ،2٠21 العام خال والجودة، والمقاييس
فعالية، وأكثر أسرع بوتيرة عملها مواصلة
وتمّيز إنجاز معدالت تحقيق مستهدفة
تشغيلي،يتوافقمعتطلعاتومستهدفات
ومشروعاتها ومبادراتها الهيئة استراتيجية

فيمختلفقطاعاتاألعمال.

مملكتنا رؤية لتحقيق مبادراتها ضمن
الطموحة2٠3٠،تمالتوسعخالالعام2٠21 
لتعزيز اإللكترونية سابر منصة عمليات في
عبر االستهاكية المنتجات تتبع إمكانيات
المنصة هذه تتيح حيث اإلمداد، سلسلة
شهادات تسجيل المحلي ع والمصنَّ للتاجر
المطابقةالمطلوبةوإصدارشهاداتمطابقة
اإلرساليةإلكترونيًاللسلعاالستهاكيةسواء
لدخولها محليًا المصنعة أو المستوردة
المنشآت حماية وكذلك السعودي، للسوق
في والتاعب الغش حاالت من التجارية
خلو من التأكد إلى باإلضافة الفنية، الوثائق
المنتجاتمنالعيوبالتيقدتؤثرعلىصحة

وسامةالمستهلكأوبيئته.

من أكثر الهيئة عقدت التقرير، فترة وخال
)9٠(ورشةعملداخلوخارجالمملكةموجهة
بمنصة للتعريف االقتصاديين للمشغلين
)7٥(جهة أكثرمن إلىقبول باإلضافة سابر.
منحلشهاداتالمطابقةللمنتجاتوتوفيرها
للتجاروالمستوردين،ومتابعةقراراتالتسوية
الصادرةعلىالجهاتالمقبولةوإلزامهابإنجاز
ذلكخالفترةمحددةمعالتجارالمتضررين،
الازمة التسهيات بعمل الجهات وإلزام
إلنجازطلباتإصدارشهاداتالمطابقةخال
فترةوجيزةمنخالمنصةسابراإللكترونية،
كماساهمتالمنصةفيضبطأسعاردراسة
لذلك محدد نطاق ووضع الفنية الوثائق

وإلزامالجهاتبها.

المبكر واإلنذار الرصد مركز جهود وأسفرت
عنالمنتجاتغيراآلمنة،عناإلنذارعن)9٨(
مع بالتعاون األسواق في آمن غير منتج
الهيئة وأصدرت والشريكة، المعنّية الجهات
عدد)6(لوائحفنيةجديدةكماقامتبتعديل
وتحديثعدد)6(لوائحليصلإجمالياللوائح
)4٥(الئحة،وذلك الهيئة الصادرةعن الفنية
منأجلتطويرالبنيةالتشريعيةلاستمرارفي

جهودرفعمستوىالسامةفيالسوق.

للتقييس الوطني البرنامج استمر فيما
والمعايرة“تقييس”فيعملياتالتحققعلى

محطاتالوقودوالمنشآتالتجارية،حيثتم
مضخة )36.633( على الدوري التحقق إجراء
منها وقود محطة )3.2٥4( نحو في )هوز(
)36.143(هوزمطابقبنسبة9٨.66٪.كماتم
الدوريعلى)11.164( التحقق تنفيذإجراءات
تجارية منشأة )3.199( في تلقائي غير ميزان
،٪96.42 بنسبة ميزانمطابق )1٠.764( منها
أولي تحقق طلب )٨7( البرنامج واستقبل
لعداداتالكهرباءتغطيعدد)٥٨٥.163(عداد
كهرباءذكي،حيثتمتدراسة)٨.٨31(عينة،
التحقق وتمإصدارشهاداتموائمةإجراءات
)1.669.917( لعدد المياه لعدادات األولي
)9(جهة تأهيلوقبولعدد إلىجانب عداد.
تحققذاتيلمصانعداخلوخارجالمملكةفي
مجالعداداتالكهرباء،و)11(جهاتللتحقق
منمضخاتالوقود،وعدد)3(جهاتللتحقق
جهات )2( وعدد التلقائية، غير الموازين من
جهات )2( وعدد الوقود، مضخات لصيانة

لصيانةالموازينغيرالتلقائية.

على الهيئة حرصت المواصفات، مجال وفي
السعودية القياسية المواصفات تطوير
مع يتماشى بما والخدمات للمنتجات
المتطلبات ويحقق الدولية الممارسات
األولويات على التركيز مع الوطنية،
فترة شهدت حيث للمملكة، االستراتيجية
المواصفات إصدار استراتيجية اعتماد التقرير
التي االستراتيجية األولويات تضمنت والتي
سوفيتمالعملعليهاخالالسنواتالثاث
)٥٨4( واعتمدت .)2٠24  -  2٠22( المقبلة
وضمن )جديدة(، سعودية قياسية مواصفة
نشاطاتتحديثالمواصفات،فقدتمتحديث/
قياسية مواصفة )469( عدد تعديل/سحب
المترجمة المواصفات بلغت كما سعودية،

عدد)17(مواصفةقياسيةسعودية.

وتحرصالهيئةعلىتفعيلمشاركةالمملكة
المملكة مشاركة توسيع خال من دوليًا
باللجانالفنيةالدوليةحيثتوسعتمشاركة
المملكةبتلكاللجانبنسبة1٠.2٪عنالعام
الفنية الدولية اللجان عدد بلغ كما 2٠2٠م،
التابعةلمنظمةالتقييسالدوليةالتيتشارك

بهاالمملكة)323(لجنة.

معايرة )2.4٥1( إجراء التقرير فترة وشهدت
وحصل والمعايرة، للقياس الوطني بالمركز
)16( لعدد الدولي االعتراف على المركز
إمكاناتفنية،وأنجزتالهيئة33٪منمشروع
الدعمالفنيلتشغيلمركزالقياسوالمعايرة

العسكرية،كما للصناعات العامة بالمؤسسة
تمنشرعدد)6(أوراقبحثيةدوليًا،وعدد)2(
منسوبي شارك كما منشورة، دولية مقارنة
مختص دولي اجتماع )62( عدد في المركز

بمجاالتالمركز.

عامة منح في للتوسع نشاطاتها وضمن
الجودةالسعودية،أصدرتالهيئةعدد)2٨2(
الجودةخال باستخدامعامة ترخيصجديد
عام2٠21بنسبةنموفيالتراخيصالممنوحة
على الحاصلة المنتجات عدد ووصل ،٪1٥.3
تنفيذ تَم كما منتج، )113.7٥6( العامة
وخطوط للمنشآت ميدانية زيارة )6٥4( عدد
المنشآت لبعض مخالفات رصد وتم اإلنتاج،
مصنعًا، )٥٨( لعدد الترخيص إلغاء إلى أدت
بسبب مصنعًا )٥4( لعدد الترخيص وتعليق
عدمااللتزامبمتطلباتالائحةالفنيةالعامة
لعامةالجودةالسعودية.كماأصدرتالهيئة
عدد)41.722(ترخيصباستخدامبطاقةكفاءة
استهاك ترشيد وأدوات الطاقة استهاك
شهادات عدد مجموع بلغ فيما المياه،
شهادة، )1.2٥٨( إصدارها تَم التي المطابقة
االعتراف تراخيص عدد مجموع ووصل

بشهادات)IECEE()1٠.7٠٠(ترخيص.

خال األعمال دعم قطاع إنجازات وضمن
خارطة مشروع من االنتهاء تم التقرير فترة
)2٨( عدد وتقديم المستفيد، رحلة تطوير
خدمةاستشاراتفنيةعامة،وعدد)٥(خدمة
تأهيلالمنشأةعلىبناءنظاماإلدارةوالجودة
لمراكز »حياك« السعودية الجودة وشهادة

خدمةالمستفيدين،وعدد)22(خدمة“تدريب
عننظماإلدارةوالجودة”،كمانفذتالهيئة
التقرير، فترة خال تدريبي برنامج )12٠( عدد
إلىجانبعدد)٥3(محاضرةتوعويةبإجمالي
فترة خال تم كما مشارك. )17.1٠9( عدد
التقريراالنتهاءمنعدد)7(مشروعاتبحثية،
وزيادةنسبةالشراكاتمعالجهاتالحكومية

واألكاديمية2٨٪عنالعامالماضي.

الهيئةضمننشاطاتاالستراتيجية وأطلقت
الوطنيةللجودةمبادرة“سفيرالجودة”وهو
واستقطاب جذب يستهدف وطني برنامج
حيث الجودة، مجال في المستقبل( )جيل
يهدف برنامج تطوير إلى المبادرة تهدف
لتفعيلمشاركةالمهتمينبالجودةفيتعزيز
ممارساتالجودةبمختلفقطاعاتاألعمال.
ووصلعددالسفراءوالسفيراتفيمختلف
قطاعاتالعملبالمملكةإلى)7.1٥1(سفيرًا

وسفيرة.

البشري، المال رأس بناء في خطتها وضمن
مجموع بلغ الفنية، قدراتها في واالستثمار
الهيئة لمنسوبي المقدمة التدريبية الفرص
حضورية دورة )316( منها فرصة )1.221(
المجاالت في دورة و)13٨( المملكة، داخل
كما الفنية، المجاالت في و)17٨( اإلدارية،
قامتالهيئةبتمكينموظفيهامنالمشاركة
في)9٠٥(برنامجتدريبيعنُبعدمنها)242(
بالمجاالت في و)663( الفنية المجاالت في

اإلدارية.

تمإجراءالتحققالدوري
على)36.633(مضخة)هوز(

فينحو)3.2٥4(محطة
وقود

عددالمعايراتالتىأجريت
بالمركزالوطنيللقياس

والمعايرة.

ترخيصباستخدامبطاقة
كفاءةاستهاكالطاقة
وأدواتترشيداستهاك

المياه

سفيرًاوسفيرةفيمختلف
قطاعاتالعملبالمملكة

فرصةتدريبيةلموظفي
الهيئة

عقدتالهيئةأكثرمن)9٠(
ورشةعملداخلوخارج

المملكةموجهةللمشغلين
االقتصاديين

قبولأكثرمن)7٥(جهة
منحلشهاداتالمطابقة
للمنتجاتوتوفيرهاللتجار

والمستوردين

اإلنذارعن)9٨(منتجغير
آمنفياألسواقبالتعاون

معالجهاتالمعنّية
والشريكة

إجمالياللوائحالفنية
الصادرةعنالهيئة

عددالمنتجاتالحاصلةعلىعامةالجودة
بنسبةنموفيالتراخيصالممنوحة3,٪1٥

٩٠+

٣٦,٦٣٣

١١٣٫٧5٦

٤١,٧٢٢

١,٢٢١

٧5+

٩٨

٤5

٢٫٤5١

٧٫١5١
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أهداف الهيئة

تتلخص أهداُف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها بــ :

ولتحقـــــــيق هــــــــذه األهــــداف، فـــــــــقد تضمـــــــــــــنت استراتيـــــــــــــجية الهيئــــــــــة الخمســـية للفتـــرة ٢٠١٩م – ٢٠٢٣م أربعـــة 
مرتكـــزات اســـتراتيجية، تشمـــــل تســـعة أهـــداف اســـتراتيجية، وهـــي:

ووفـــقخطـــةتنفيـــذاالســـتراتيجية،تقـــومالهيئـــةبمتابعـــةمؤشـــراتاألداءوالمســـتهدفاتالســـنويةلقيـــاسمســـتوى
ـــادراتوالمحافـــظ ـــَمصياغـــةمجموعـــةمـــنالمب ـــوازن،حيـــثت ـــةبطاقـــةاألداءالمت ـــالمنهجي ـــذاالســـتراتيجية،وفًق تقـــدمتنفي
االســـتراتيجيةالتـــيبنـــاًءعليهـــاتقـــومالهيئـــةبتطويـــروتنفيـــذخططهـــاالتشـــغيليةالســـنويةللمشـــاريعالرأســـماليةوالتشـــغيلية.
وتتـــممتابعـــةتلـــكالخطـــطمـــنخـــالمجلـــسإدارةالهيئـــةومكتـــباالســـتراتيجيةبالهيئـــةوفـــقإطـــارحوكمـــةواضـــحَيســـتند

ـــذ. ـــةفـــيالمتابعـــِةوالتنفي ـــاتاالحترافي ـــىالمنهجي إل

مهـــام الهيئـــــة

نـــص تنظيـــم الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )٢١٦( وتاريـــخ 
١٤٣١/٠٦/١٧هــــ فـــي مادتـــه الرابعـــة علـــى مهـــام الهيئـــة. مـــع عـــدم اإلخـــالل باختصاصـــات الجهـــات األخـــرى المنصـــوص 
عليهـــا نظاًمـــا وبخاصـــة المهمـــات المتعلقـــة بالمنتجـــات والمـــواد المســـند اختصاصهـــا إلـــى الهيئـــة العامـــة للغـــذاء 
والـــدواء، تباشـــر الهيئـــة المهمـــات التنظيميـــة والتنفيذيـــة والرقابيـــة المتعلقـــة بالمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، بمـــا 

فـــي ذلـــك:

نشـــرالمواصفـــاتالقياســـيةالتـــيتعتمدهـــابالطـــرقالتـــي
تراهـــا،والتعـــدنافـــذةإالبعـــداإلعـــانعنهـــافـــيالجريـــدة

الرســـمية.

إصـــدارلوائـــحإجـــراءاتتقويـــمالمطابقـــةللســـلعوالمنتجـــات
والخدمـــاتطبقـــاللمواصفـــاتالقياســـيةالتـــيتعتمدهـــا.

إصـــدارلوائـــحإجـــراءاتالترخيـــصلعامـــةالجـــودةللمنتجـــات
المحليـــةوالمســـتوردةالمطابقـــةللمواصفـــاتالقياســـية
الوطنيـــةالتـــيتعتمدهـــاومنـــححـــقاســـتخدامها،وتطبيـــق

تلـــكاللوائـــح.

إصـــدارلوائـــحإجـــراءاتمنـــحشـــهاداتتســـجيلأنظمـــة
الجـــودةوأنظمـــةالبيئـــةوالســـامةوغيرهـــامـــناألنظمـــة

ــح. ــكاللوائـ ــقتلـ ــاالمجلـــس،وتطبيـ ــييعتمدهـ التـ

منـــحعامـــةالجـــودةللمنتجـــاتعلـــىأنتمنـــحعامـــة
الجـــودةللمنتجـــاتالتـــيتدخـــلفـــياختصـــاصالهيئـــة
العامـــةللغـــذاءوالـــدواءالتـــييمكـــنمنـــحعامـــةجـــودة

لهـــابعـــدموافقتهـــا.

نشـــرالتوعيـــةالازمـــةبالمواصفـــاتالقياســـيةوالجـــودة
وإجـــراءاتتقويـــمالمطابقـــةوالقيـــاسوالمعايـــرة.

تنســـيقأعمـــالالمواصفـــاتالقياســـيةوالجـــودةوإجـــراءات
المملكـــة فـــي والمعايـــرة والقيـــاس المطابقـــة تقويـــم
واالعتـــرافالمتبـــادلمـــعالجهـــاتالنظيـــرةفـــيالـــدول

ــرى. األخـ

التأكـــدمـــنتطبيـــقالمواصفـــاتالقياســـيةالســـعودية
تعتمدهـــا التـــي المطابقـــة تقويـــم إجـــراءات ولوائـــح

العاقـــة. ذات األجهـــزة مـــع بالتنســـيق
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إصـــدار مواصفـــات قياســـية ســـعودية وأنظمـــة وأدلـــة الجـــودة وتقويـــم المطابقـــة، تتوافـــق مـــع المواصفـــات 
ــال،  ــذا المجـ ــي هـ ــة فـ ــارة العالميـ ــة التجـ ــة منظمـ ــات اتفاقيـ ــق متطلبـ ــة، وُتحقـ ــة الدوليـ ــية واألدلـ القياسـ

وتكـــون متوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية ومحققـــًة لمصالـــح المملكـــة.

توفيـــر الحمايـــة الصحيـــة والبيئيـــة والســـالمة العامـــة، مـــن خـــالل التأكـــد مـــن أن المنتجـــات مطابقـــة 
الهيئـــة. مـــن  المعتمـــدة  القياســـية  للمواصفـــات 

ضمـــان جـــودة المنتجـــات الوطنيـــة مـــن خـــالل اعتمـــاد مواصفـــات قياســـية ســـعودية مالئمـــة تمكـــن المنتجـــات 
الوطنيـــة مـــن المنافســـة فـــي األســـواق المحليـــة والدوليـــة، والعمـــل علـــى حمايـــة أســـواق المملكـــة مـــن 

الســـلع المغشوشـــة والمقلـــدة.

د. التميز التشغيلي

أ. ريادة إقليمية ودولية

ترسيخ المرجعية العلمية 
والتقنية

١

٥

٣

٧

٢

٦

٤

٨

٩

ترسيخ الثقة بأعمال الهيئة 
وتعزيز الصورة الذهنية لها

تنمية وتطوير رأس المال 
البشري وبيئة العمل

بناء وتعزيز الشراكات 
اإلقليمية والدولية

تعزيز مبدأ االبتكار 
والرقمنة لتحسين 

الخدمات للمستفيدين

تحقيق النموذج الوطني 
للتميز المؤسسي

توجيه الهيئة نحو تحقيق 
االستدامة المالية الذاتية

ج. تحقيق توقعات المستفيدين

تفعيل التكامل مع الشركاء 
في القطاع العام والخاص

االرتقاء بمستوى سالمة 
وجودة المنتجات والخدمات

ب. بنية تحتية فاعلة للجودة

فـــي والمعايـــرة للقيـــاس الوطنـــي النظـــام تطبيـــق
. لمملكـــة ا

ــدة ــةوالمعـ ــاتالمحليـ ــةللمنتجـ ــهاداتالمطابقـ ــحشـ منـ
ــر. للتصديـ

اعتمـــاد فيهـــا بمـــا االعتمـــاد أعمـــال بجميـــع القيـــام
الجـــودة. ألنظمـــة الشـــهادات منـــح وجهـــات المختبـــرات

إنشـــاءقاعـــدةمعلومـــاتفـــيمجـــاالتعمـــلالهيئـــة،
وتبـــادلالمعلومـــاتمـــعالجهـــاتالمحليـــةواإلقليميـــة

والدوليـــة.

الخدمـــات وتقديـــم والدراســـات، البحـــوث إجـــراء
االستشـــاريةالتـــيتتعلـــقبأعمالهـــاونشـــاطاتها،والتعـــاون
البحـــث ومراكـــز والجامعـــات والهيئـــات الشـــركات مـــع
أعمـــااًل تـــزاول التـــي الجهـــات مـــن وغيرهـــا العلمـــي

ألعمالهـــا. مشـــابهة

العاقـــة ذات الرقابيـــة واللوائـــح األنظمـــة مراجعـــة
ــراحالتعديـــات ــا،واقتـ ــة،وتطويرهـ بمجـــاالتعمـــلالهيئـ
الازمـــةعليهـــالتواكـــبمتطلبـــاتالجـــودةوالســـامة،
الجهـــاتالمختصـــةلدراســـتهاوإصدارهـــا إلـــى وإحالتهـــا

النظاميـــة. للطـــرق وفقـــًا

االستفســـار ومركـــز اإلخطـــار جهـــة بأعمـــال القيـــام
بمنظمـــة الخاصـــة للتجـــارة الفنيـــة العوائـــق التفاقيـــة

العالميـــة. التجـــارة

االشـــتراكفـــيالمنظمـــاتاإلقليميـــةوالدوليـــةالمتعلقـــة
ــل ــودة،وتمثيـ ــرةوالجـ ــاتوالمقاييـــسوالمعايـ بالمواصفـ

المملكـــةفـــيهـــذهالمنظمـــات.
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مجلس إدارة 
الهيئة

نـــَص تنظيـــم الهيئـــة فـــي المـــادة )8(: يكـــون 
للهيئـــة مجلـــس إدارة برئاســـة وزيـــر التجـــارة 
التالـــي:  النحـــو  علـــى  وتشـــكيله  والصناعـــة 
ممثـــل  للرئيـــس”،  “نائًبـــا  الهيئـــة  )محافـــظ 
والمفتشـــية  والطيـــران  الدفـــاع  لـــوزارة 
العامـــة )الرئاســـة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة 
البلديـــة  الشـــؤون  لـــوزارة  ممثـــل  البيئـــة(، 
والقرويـــة، ممثـــل لـــوزارة الداخليـــة )اإلدارة 
التجـــارة  لـــوزارة  ممثـــل  للمـــرور(،  العامـــة 
والصناعـــة، ممثـــل لـــوزارة الميـــاه والكهربـــاء، 
ممثـــل لـــوزارة الماليـــة )مصلحـــة الجمـــارك(، 
ممثـــل لـــوزارة الزراعـــة، ممثـــل لـــوزارة الصحـــة، 
ممثـــل للهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء، ثالثـــة 
مـــن رجـــال األعمـــال، يرشـــحهم الرئيـــس بعـــد 
التنســـيق مـــع رئيـــس مجلـــس إدارة الغـــرف 
ويصـــدر  الســـعودية،  الصناعيـــة  التجاريـــة 
بتعيينهـــم قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء، علـــى 
ــزة الحكوميـــة  أال تقـــل مرتبـــة ممثلـــي األجهـ
فـــي المجلـــس عـــن المرتبـــة الرابعـــة عشـــر أو 

ـــوزراء  مـــا يعادلهـــا(. كمـــا صـــدر قـــرار مجلـــس ال
بتعديـــل  1434/07/16هــــ  بتاريـــخ   )72( رقـــم 
نـــص المـــادة )8( مـــن تنظيـــم الهيئـــة بإعـــادة 
تشـــكيل مجلـــس إدارة الهيئـــة باإلبقـــاء علـــى 
عضويـــة الجهـــات الســـالف ذكرهـــا مـــا عـــدا 
تمثيـــل وزارة الدفـــاع والطيـــران والمفتشـــية 
العامـــة )الرئاســـة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة 
البيئـــة( بعضويـــة المجلـــس، وبإضافـــة ممثـــل 
العامـــة  )المديريـــة  الداخليـــة  لـــوزارة  آخـــر 

للدفـــاع المدنـــي(.
الـــوزراء الموقـــر رقـــم  وصـــدر قـــرار مجلـــس 
بتعديـــل  1438/02/14هــــ  بتاريـــخ   )117(
تنظيـــم الهيئـــة بإحـــالل عبـــارة وزارة التجـــارة 
التجـــارة  وزارة  عبـــارة  محـــل  واالســـتثمار 
التجـــارة  وزيـــر  عبـــارة  وإحـــالل  والصناعـــة، 
التجـــارة  وزيـــر  عبـــارة  محـــل  واالســـتثمار 
التنظيـــم.  فـــي  وردت  أينمـــا  والصناعـــة 
وإحـــالل عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة البيئـــة والميـــاه 
والزراعـــة محـــل عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة الزراعـــة، 

الطاقـــة  لـــوزارة  ُممثـــل  عبـــارة  وإحـــالل 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة محـــل عبـــارة 
ــن  ــاء، الواردتيـ ــاه والكهربـ ــوزارة الميـ ــل لـ ُممثـ

.)8( المـــادة  فـــي 

الموقـــر  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  صـــدر  كمـــا 
رقـــم )693( وتاريـــخ 1441/11/02هــــ، )حـــادي 
عشـــر( بتعديـــل تنظيـــم الهيئـــة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة، الصـــادر 
بتاريـــخ   )216( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار 
1431/06/17هــــ وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي: 
إحـــالل عبـــارة “ممثـــل لـــوزارة الطاقـــة “محـــل 
والصناعـــة  الطاقـــة  لـــوزارة  “ممثـــل  عبـــارة 
)الثامنـــة(  المـــادة  فـــي  المعدنيـــة  والثـــروة 
مـــن التنظيـــم، إضافـــة ممثـــل لـــوزارة الصناعـــة 
والثـــروة المعدنيـــة“ إلـــى عضويـــة مجلـــس 
إدارة الهيئـــة المنصـــوص علـــى تشـــكيله فـــي 

المـــادة )الثامنـــة( مـــن التنظيـــم.

وأشـــارت المـــادة )٩( مـــن تنظيـــم الهيئـــة إلـــى أنَّ المجلـــس هـــو الســـلطة المختصـــة بـــإدارة 
ـــة، وتصريـــف أمورهـــا، ويتخـــذ جميـــع القـــرارات الالزمـــة لتحقيـــق أغراضهـــا فـــي  شـــؤون الهيئ

ـــه بوجـــه خـــاص مـــا يلـــي: ـــم، ول حـــدود أحـــكام التنظي
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باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المتعلقة بتســـيير شؤون الهيئــــة.

للهيئـــة  العامـــة  السياســـة  وضـــع 
تنفيذهـــا. ومراقبـــة 

للهيئـــة،  التنظيمـــي  الهيـــكل  إقـــرار 
تمهيـــًدا لرفـــع ذلـــك بحســـب اإلجـــراءات 

النظاميـــة المتبعـــة.

إصـــدار القـــرارات واللوائـــح التنفيذيـــة 
ــة. ــي الهيئـ ــل فـ ــير العمـ ــة بسـ الخاصـ

القياســـية  المواصفـــات  اعتمـــاد 
الســـعودية فـــي صورتهـــا النهائيـــة 

تطبيقهـــا. وطـــرق 

ــال  ــة باألعمـ ــح الخاصـ ــاد اللوائـ اعتمـ
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة للغيـــر.

إصـــدار اللوائـــح اإلداريـــة التـــي تســـير 
اللوائـــح  إصـــدار  الهيئـــة،  عليهـــا 
الماليـــة، باالتفـــاق مـــع وزارة المالية.

ـــر الدوريـــة التـــي تقـــدم  النظـــر فـــي التقاري
عـــن ســـير العمـــل فـــي الهيئـــة.

إقـــرار مشـــروع ميزانيـــة الهيئـــة، وحســـابها 
الختامـــي، وتقريـــر مراقـــب الحســـابات، 
والتقريـــر الســـنوي، تمهيـــًدا لرفـــع ذلـــك 
ــة. ــة المتبعـ ــراءات النظاميـ بحســـب اإلجـ

هـــذا  لتنفيـــذ  الالزمـــة  اللوائـــح  إصـــدار 
لتنظيـــم. ا

معالي الدكتور 
ماجد بن عبد الّله القصبي

وزيرالتجارة
رئيسمجلسإدارةالهيئةالسعودية

للمواصفاتوالمقاييسوالجودة

معالي د. هشام بن سعد الجضعي
الرئيسالتنفيذيللهيئةالعامةللغذاءوالدواء

معالي د. سعد بن عثمان القصبي
نائبرئيسمجلساإلدارة

د. محمد بن إبراهيم السعود
مستشارمعاليوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة

معالي م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل
نائبوزيرالصناعةوالثروةالمعدنية

م. عمر بن محمد السحيباني
وكيلوزارةالتجارةلحمايةالمستهلك

اللواء سلمان بن معيوض الجميعي
مديراإلدارةالعامةللمرور

أ. عبدالعزيز بن ناصر السريع

اللواء خالد بن فهد الهزاع
مساعدمديرعام

الدفاعالمدنيلشؤونالسامة

د. إبراهيم بن عبدالعزيز العمر
وكيلوزارةالصحة

المساعدلتنميةاالستثمارالصحي

م. عادل بن علي الغامدي د. عبدالرحمن بن صالح آل عبيد

أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية

أعضاء المجلس ممثلي قطاع األعمال

م. عبدالرحمن بن سليمان الذكير
نائبمحافظهيئةالزكاةوالضريبةوالجمارك

لتيسيرالتجارةوتجربةالعميل

د. حسن بن شوقي الحازمي
رئيسقطاعالخدماتالبلديةوالبنيةالتحتيةلوزارة

الشؤونالبلديةوالقرويةواإلسكان
2٠2٠/٠9/3٠مإلى2٠21/٠9/12م

م. أحمد بن موسى الزهراني
مساعدوزيرالطاقةلشؤون

التطويروالتميز

م. عبدالله بن علي النعيم 
وكيلوزارةالصحة
المساعدلالتزام

2٠1٨/٠3/٠4مإلى2٠21/1٠/27م

اللواء محمد بن عبدالله البسامي
مديراإلدارةالعامةللمرور

2٠17/11/٠2مإلى2٠21/٠7/٠3م 

اللواء خالد بن عبدالكريم العودة 
مساعدمديرعامالدفاعالمدنيلشؤونالسامة

2٠19/1٠/21مإلى2٠21/٠1/19م

م. محمد بن علي الصبيحي
وكيلوزارةالشؤونالبلديةوالقرويةواإلسكان

المساعدللتراخيصواالمتثال
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ُتطبق الهيئة ممارســـات حوكمـــة األعمال واإلجراءات 
من خـــالل االلتزام بمـــا ورد في تنظيـــم الهيئة الصادر 
وتاريـــخ   )٢١٦( رقـــم  الموقـــر  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار 
١٤٣١/٠٦/١٧هــــ، حيـــث َتخضـــع جميـــع أعمـــال الهيئة 
لســـلطة مجلس إدارتهـــا الذي نصت المادة التاســـعة 
مـــن تنظيمهـــا علـــى مهامـــه وصالحياتـــه. وينبثق عن 
مشـــاريع  بدراســـة  تقـــوُم  تنفيذيـــة  لجنـــة  المجلـــس 
للمنهجيـــة  وفًقـــا  وإقرارهـــا  القياســـية  المواصفـــات 
المعتمـــدة مـــن المجلـــس فـــي اعتمـــاد المواصفـــات 
القياســـية، وكذلـــك النظر فيمـــا ُيحيل إليهـــا المجلس 
مـــن موضوعـــات، واتخـــاذ الـــالزم حيالهـــا فـــي حـــدود 
صالحياتها وترفع بتوصياتها للمجلس. كَما تَم تشكيل 
لجنة المراجعة الداخلية برئاســـة أحـــد أعضاء المجلس 
وعضويـــة اثناِن مـــن المختصيـــن في مجـــال المراجعة 
الداخليـــة )مـــن خارج الهيئـــة(. كذلك فقـــد قرر مجلس 
إدارة الهيئـــة في اجتماعه رقـــم )١٧٣( المنعقد بتاريخ 
١٤٤١/٠٤/٢٩هـ، تشـــكيل لجنة المكافآت والترشيحات 
برئاســـة عضـــو مجلـــس اإلدارة ممثـــل وزارة التجـــارة 
وعضويـــة أحـــد ممثلـــي قطـــاع األعمـــال فـــي مجلس 

اإلدارة، وعضـــو مســـتقل. 

ويوضـــح الشـــكل رقم )١( الهيـــكل التنظيمـــي للهيئة 
وذلـــك بعـــد تحديثـــه واعتمـــاده مـــن مجلـــس اإلدارة 
ليكون مواكًبا للمتغيرات االســـتراتيجية في مشـــروع 
التحـــول المالـــي واإلداري، وَيعكُس الهيـــكل اإلداري 
ارتبـــاط المحافـــظ بمجلـــس اإلدارة، والـــذي يمـــارس 
صالحياتـــه وفًقـــا للمهـــام التـــي نـــص عليهـــا تنظيـــم 
علـــى  وحرًصـــا  الحاديـــة عشـــر.  المـــادة  فـــي  الهيئـــة 
حوكمـــة األعمـــال التنفيذيـــة للهيئـــة، فقـــد قامـــت 

الهيئـــة بمـــا يلي:

َتشـــكيُلاللجنـــةالتوجيهيةاالســـتراتيجية،وَتضـــُمالمحافظوالنواب	 
ورؤســـاءالقطاعـــاتذاِتالعاقـــة،وذلـــكلمتابعةتنفيـــذمبادرات

الهيئةومشـــاريعهااالســـتراتيجية.

إنشـــاءوحـــدةالمراجعةالداخليـــةتنفيًذالقرارمجلسالـــوزراءالموقر	 
رقـــم)23٥(وتاريخ142٥/٠٨/2٠هــــ،الـــذينـــصفـــيفقرتـــهالثانيـــة
علـــى“تأســـيسوحـــداتللرقابـــةالداخليـــةفـــيكلجهةمشـــمولة
برقابـــةديـــوانالمراقبـــةالعامـــةيرتبـــطرئيســـهابالمســـؤولاألول
فـــيالجهـــاز”.وانطاًقامـــناهتمامالهيئـــةبتوفيرالدعـــمالرقابي
لتقويممســـتوىإنجـــازاألهدافومدىااللتـــزامباألنظمةواللوائح
والتعليمـــاتواإلجـــراءات،عملـــتالهيئـــةعلـــىتفعيـــلدورالوحدة
وفًقـــالائحـــةالموحدةلوحـــداتالمراجعـــةالداخليةالصـــادرةبقرار
مجلـــسالـــوزراءالموقـــررقـــم)129(في142٨/٠4/٠6هـ،لتكـــونأداًة
فاعلـــةفيتطويـــراألداءعلىجميعالمســـتوياتاإلداريـــةوالفنية،

واالرتقـــاءبجـــودةالخدمـــاتالمقدمةمـــنالهيئة.

إنشـــاءلجنةتنفيذيةدائمةمنبثقةعنمجلسإدارةالهيئةلإلشراف	 
علـــىنشـــاطالفحصالفنيالـــدوريللمركباتبموجـــبقرارمجلس
اإلدارةفـــياجتماعـــهرقـــم)۱۸۰(المنعقـــدبتاريـــخ26/٠٨ / 1442هـ،
إنفـــاذالقـــرارمجلسالوزراءرقـــم)3٨6(وتاريخ11/٠7/1442هـبشـــأن

الموافقـــةعلىتنظيـــمالفحصالفنيالـــدوريللمركبات.

كمـــا تخضُع الهيئة للســـلطة الرقابية لأجهـــزة الحكومية ذاِت العالقة: 
الديـــوان العـــام للمحاســـبة، هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد، النيابة 
الرابعـــة عشـــرة مـــن تنظيـــم الهيئـــة يعيـــن  العامـــة. ووفـــق المـــادة 
المجلس مراجع خارجي )مكتب استشـــاري( أو أكثر لمراجعة الحســـابات، 
وُيقـــدم هـــذا المكتـــب تقريره الســـنوي عن نتائـــج مراجعاتـــه لإلجراءات 
الماليـــة والتحقـــِق مـــن مطابقتهـــا لأنظمـــة واإلجـــراءات الحكوميـــة 
ذاِت العالقـــة، وُيعـــرض التقريـــر علـــى مجلـــس إدارة الهيئـــة للمراجعـــة 
واالعتمـــاد بعد االســـتنارة برأي الســـادة أعضاء مجلـــس اإلدارة ُمَمثلي 
الجهـــات الحكوميـــة وقطاع األعمال في المجلس. وثم يرســـل نســـخة 

مـــن التقرير بعـــد االعتمـــاد إلى الديـــوان العام للمحاســـبة.

حوكـمــــــــــــــة 
األعمــــــــــــــال

واإلجـــــراءات 

الَهيكل التنظيمي 
للهيئة

الشؤون القانونية

الموارد البشرية

التعاون الدولي المراجعة الداخلية

تقنية المعلومات

تطوير األعمال

المكتب التنفيذي لالستراتيجية 
الوطنية للجودة

المختبرات

المواصفات

تنمية ومتابعة االيرادات

منح الشهاداتاالستشارات ودعم المنشآت

اللوائح الفنية

سالمة المنتجاتمركز التدريب

المركز الوطني للقياس 
والمعايرة

فرع المنطقة الشرقيةاألبحاث والدراسات

فرع منطقة مكة المكرمة

مركز الرصد واإلنذار عن 
المنتجات غير اآلمنة

نائب المحافظ للمطابقة 
والعمليات

نائب المحافظ 
للمواصفات والمعايرة

المشروعات 
الهندسية

مكتب إدارة 
االستراتيجية

التواصل والتسويقالشؤون المالية

لجنة المراجعة 
الداخلية

مجلس اإلدارة

أمانة مجلس 
إدارة الهيئة

جائزة الملك 
عبدالعزيز للجودة

مركز سالمة 
المركبات

مركز تنظيم 
المعدات الثقيلة

أمن المعلومات 
وحوكمة البيانات

مكتب المحافظ

لجنة المكافآت اللجنة التنفيذية
والترشيحات

نائب المحافظ لدعم 
األعمال

شكل رقم )١(: الهيكل التنظيمي 

إدارةإدارة عامةلجان منبثقة من مجلس اإلدارة

نائب محافظ

ارتباط مباشر

ارتباط غير مباشر استقالل مالي وإداري 

المحافظ

الجودة وضبط العمليات

برنامج المعايرة 
القانونية
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أبرز النشاطات 
خالل فترة التقرير

)ملخص تنفيذي(

نجحـــت الهيئـــة خالل فتـــرة التقرير فـــي تحقيق 
مختلـــف  فـــي  مرضيـــة  إنجـــازات  معـــدالت 
الخاصـــة  األداء  لمؤشـــرات  وفقـــًا  القطاعـــات 
باألهداف االســـتراتيجية لها، وذلك على النحو 

لي: لتا ا

أســـفرتجهودالهيئةبالتعاونمعشـــركائهافيوصولنســـبةالمنتجاتالمطابقةللمواصفات
إلـــى٨1,٥٪،حيـــثأصـــدرتالهيئـــةخـــالفتـــرةالتقريرعـــدد)6(لوائـــحفنيةجديـــدةكماقامت
بتعديـــلوتحديـــثعـــدد)6(لوائحليصلإجمالـــياللوائحالفنيـــةالصادرةعنالهيئـــة)4٥(الئحة،
وذلـــكمـــنأجـــلتطويـــرالبنيةالتشـــريعيةالفنيـــةواالســـتمرارفيرفعمســـتوىالســـامةفي
الســـوق.كماعقدتالهيئةأكثرمن)9٠(ورشـــةعملداخلوخارجالمملكةموجهةللمشـــغلين
االقتصادييـــنللتعريـــفبمنصـــةســـابر.باإلضافـــةإلىقبـــولأكثرمـــن)7٥(جهةمنحلشـــهادات

المطابقةللمنتجـــاتوتوفيرهاللتجاروالمســـتوردين.

اســـتمرالبرنامـــجخـــالفتـــرةالتقريـــرفـــيعمليـــاتالتحققعلـــىمحطـــاتالوقودوالمنشـــآت
التجاريـــة،حيـــثتمإجـــراءالتحققالـــدوريعلى)36.633(مضخـــة)هوز(فينحـــو)3.2٥4(محطة
وقـــودمنهـــا)36.143(هـــوزمطابـــقبنســـبة9٨.66٪.كذلـــكتـــمإجـــراءالتحقـــقالـــدوريعلـــى
)11.164(ميـــزانغيـــرتلقائـــيفـــي)3.199(منشـــأةتجاريـــةمنهـــا)1٠.764(ميزانمطابقبنســـبة
96.42٪،واســـتقبلالبرنامـــج)٨7(طلـــبتحقـــقأوليلعـــداداتالكهربـــاءعلـــى)٥٨٥.163(عداد

كهربـــاءذكـــيحيثتـــمدراســـة)٨.٨31(عينة.

البرنامج السعودي لسالمة 
المنتجات )سليم( 

)مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني( 

)مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني( 

البرنامج الوطني للمعايرة 
القانونية )تقييس(

١

٢

إجمالياللوائحالفنية
الصادرةعنالهيئة

مضخة)هوز(تمإجراء
التحققالدوريعليها

نسبةالمنتجاتالمطابقة
للمواصفات

ميزانغيرتلقائيتمإجراء
التحققالدوريعليها

٤5

٣٦٫٦٣٣

٪٨١,5

١١٫١٦٤
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اعتمـــدتالهيئةخالفترةالتقريراســـتراتيجيةإصدارالمواصفاتلتحديد
المجـــاالتوالخدماتوالتقنياتذاتاألولوية،واعتمدت)٥٨4(مواصفة
قياســـيةســـعودية)جديدة(،أماالتحديــــثوالتعديلوالســـحبفقدَبلغ
)469(مواصفـــةقياســـيةســـعودية،وبلغـــتالمواصفـــاتالمترجمة)17(
مواصفةقياســـيةسعودية.وزادتنسبةالتوســـعفيالمشاركةباللجان
الدوليـــةللمواصفـــاتبمقـــدار1٠،2٪عـــنالعـــامالماضي،وقـــدأصبحت
.)ISO(لجنةدوليةبالمنظمةالدوليـــةللتقييس)الهيئـــةعضوًافـــي)323

إجمالـــي وبلـــغ الجـــودة” “ســـفير التطوعيـــة المبـــادرة الهيئـــة أطلقـــت
عـــددالســـفراءالمتطوعيـــن)7.1٥1(ســـفيرًا.وأصدرتالهيئةعـــدد)2٨2(
ترخيـــصجديـــدباســـتخدامعامـــةالجـــودةخـــالعـــام2٠21بنســـبةنمو
فـــيالتراخيـــصالممنوحـــة1٥.3٪ووصـــلعـــددالمنتجـــاتالحاصلةعلى
العامـــة)113.7٥6(منتـــج،كمـــاتـــَمتنفيـــذعـــدد)6٥4(زيـــارةميدانيـــة
للمنشـــآتوخطـــوطاإلنتاجورصـــدمخالفـــاتلبعضالمنشـــآتأدتإلى
إلغـــاءالترخيـــصلعـــدد)٥٨(مصنعًا،وتعليـــقالترخيصلعـــدد)٥4(مصنعًا
بســـببعـــدمااللتزامبمتطلبـــاتالائحةالفنيـــةالعامةلعامـــةالجودة
الســـعودية.كماأصـــدرتالهيئةعدد)41.722(ترخيصباســـتخدامبطاقة
كفـــاءةاســـتهاكالطاقـــةوأدواتترشـــيداســـتهاكالميـــاه،فيمـــابلغ
مجمـــوععـــددشـــهاداتالمطابقـــةالتيتـــَمإصدارهـــا)1.2٥٨(شـــهادة،
ووصـــلمجمـــوععـــددالتراخيـــصالتيتـــَمإصدارهـــالمنتجاتشـــهادات

االعتـــرافبشـــهادات)IECEE()1٠.7٠٠(ترخيـــص.

في مجال المواصفات

في مجال 
منح الشهادات والجودة

٣

٤

اختبـــرتالهيئـــة)7.4٥2(عينةلمختلـــفأنواعالمنتجات،وَتبيـــنأن)٥٠4.2(
عينـــًةمنهـــاغيـــرمطابقـــةللمواصفـــاتالقياســـيةالســـعودية،كمـــاتـــَم
فحـــصعدد)16.63٥(مركبةمســـتعملةمســـتوردةللتأكدمـــنمطابقتها
للمواصفـــاتالقياســـيةالســـعوديةواللوائحالخاصةبهـــا،وأتضَحبأنعدد

)36٥(مركبـــًةمنهاغيـــرمطابقة.

في مجال المخـــــــــتبــرات
5

خـــالفتـــرةالتقريـــر،وصلتعـــددالمعايـــراتالمنجـــزةخالفتـــرةالتقرير
)2.4٥1(معايـــرة،وأنجـــزتالهيئـــة33٪فـــيتنفيذمشـــروعالدعـــمالفني
للصناعـــات العامـــة بالمؤسســـة والمعايـــرة القيـــاس مركـــز لتشـــغيل
العســـكرية،كمـــاتـــمنشـــرعـــدد)6(أوراقبحثيةدوليـــًا،وعـــدد)2(مقارنة

منشـــورة. دولية

في مجال القياس والمعايرة
٦

مواصفةقياسيةسعودية
)جديدة(معتمدة

عينةتماختبارهالمختلف
أنواعالمنتجات

إجماليعددالسفراء
المتطوعين

عددالمعايراتالمنجزة
خالفترةالتقرير

مركبةمستعملةمستوردة
تمفحصها

عددالمنتجاتالحاصلة
علىعامةالجودة

السعودية

ترخيصباستخدامبطاقة
كفاءةاستهاكالطاقة
وأدواتترشيداستهاك

المياه

لجنةدوليةبالمنظمة
)ISO(الدوليةللتقييس

شاركتالهيئةفي
عضويتها

5٨٤

٧٫٤5٢

٧٫١5١

١٦٫٦٣5

١١٣٫٧5٦

٦

٤١٫٧٢٢

٣٢٣
٢٫٤5١

أوراقبحثيةمنشورةدولًيا

خـــالفتـــرةالتقريـــرتـــماالنتهـــاءمـــنمشـــروعخارطـــةالطريقلتحســـين
تطويـــررحلةالمســـتفيد،كماتـــمتقديمعدد)2٨(خدمةاستشـــاراتفنية
عامـــة،وعـــدد)٥(خدمةتأهيلالمنشـــأةعلـــىبناءنظـــاماإلدارةوالجودة
وشـــهادةالجودةالســـعودية»حياك«لمراكزخدمةالمســـتفيدين،وعدد
)22(خدمـــة“تدريـــبعـــننظماإلدارةوالجـــودة”،كمانفـــذتالهيئةعدد
)12٠(برنامـــجتدريبـــيخـــالفتـــرةالتقريـــر،إلىجانـــبعـــدد)٥3(محاضرة
توعويـــةبإجمالـــيعـــدد)17.1٠9(مشـــارك،كمـــاتـــمخـــالفتـــرةالتقريـــر
االنتهـــاءمـــنعـــدد)7(مشـــروعاتبحثيـــة،وزيـــادةنســـبةالشـــراكاتمـــع

الجهـــاتالحكوميـــةواألكاديميـــةإلـــى2٨٪عنالعـــامالماضي.

في مجال دعم األعمال 
٧

خدمةاستشارةفنيةعامة
مقدمةللمنشآت

الزيادةفينسبةالشراكات
معالجهاتالحكومية

واألكاديميةمقارنةبالعام
الماضي

٢٨

٪٢٨
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أنهـــتالهيئـــةخـــالفتـــرةالتقريـــرمشـــروعتطويـــراســـتراتيجيةالتواصـــل
والتســـويق،التيتســـتهدفتعزيزالتواصلمعالمســـتفيدينمنخدمات
الهيئـــة،وبلـــغمجمـــوععـــددالمتابعيـــنعلـــىوســـائلاإلعـــامالرقمـــي
)79٨.633(بمعـــدلزيـــادٍةتجـــاوز11،3٪عـــنالعـــامالماضـــي.كمـــاتَمهذا
العـــامنشـــرمـــايزيـــدعـــن)22(فيلمـــًا،و)122(تصميمـــًاتوعويـــًا،ونظمت
أكثـــرمـــن)٨2(فعاليـــةوورشـــةعمل،وُنشـــرعنالهيئـــةخالهـــذاالعام
)21.3٠2(مـــادةإعاميةفيالصحـــفالمطبوعـــةواإللكترونيةوالمواقع

اإلخباريـــة،إلـــىجانـــِبأكثرمـــن)644(لقـــاءتلفزيوني.

في مجال
التواصل والتسويق 

٨

تـــماســـتقبالومعالجـــة)46.٥٥7(استفســـار،حيثتَمتمعالجـــة)44,6٠9(
استفســـاروفـــقمعيـــارالجـــودةالمحـــدد)يوميـــنعمـــل(بمانســـبته٪92
بينماتَمتســـجيلعدد)3.94٨(استفســـارمتأخرعنالوقتالمحدد“يومي

عمـــل”أيمـــانســـبته٨٪نظرًاللطبيعـــةالفنيةلتلكاالستفســـارات.

في مجال
خدمة المستفيدين 

٩

استقبالومعالجةالطلبات
الواردة

مجموععددالمتابعين
علىوسائلاإلعام

الرقمي

استفسارتمتمعالجته
وفقمعيارالجودةالمحدد

مادةإعاميةُنشرتعن
الهيئة

٤٦٫55٧

٧٩٨٫٦٣٣٤٤٫٦٠٩

٢١٫٣٠٢

بلَغـــتميزانيــــةالهيئــــةللعامالمــــالي1443/1442هــــ)4٥4.٥٥٥.٠٠٠(ريال،
وفيمـــايتعلـــقبـــرأسالمـــالالبشـــريحققـــتالهيئـــةالمركـــزاألولفي
االرتباطالوظيفيبنسبة٨٨٪وفقًالنتائجوزارةالمواردالبشريةوالتنمية
االجتماعيـــة،وقـــدبلغعددموظفـــيالهيئة)742(موظفًا،وزادتنســـبة
الموظفـــاتخـــالهـــذاالعامإلـــى6٪منمجمـــوعالموظفيـــن.كماعاد

)٥(موظفيـــنمـــناالبتعاثللحصـــولعلىدرجةالماجســـتير.

في مجال 
الموارد المالية والبشرية

١١
ميزانيـةالهيئـةللعام

المـالي

حققتالهيئةالمركزاألول
فياالرتباطالوظيفي

٤5٤٫555٫٠٠٠

٪٨٨

نســـأُل الّلـــه تعالـــى أن ُيبارك فـــي هذه الُجهـــود، وأن 
ُيوفـــق جميـــع العامليـــن مـــن أبنـــاء وبنـــات الوطـــن 

لتحقيـــق الِريـــادَة واإلزدهـــار لمملكتنـــا الِمْعَطـــاء.

حصلـــتالهيئـــةخـــالفتـــرةالتقريـــرعلـــىالمركـــزاألولمـــنبيـــنالجهات
الحكوميـــةفـــيالتحـــولالرقمـــيوفقـــًالنتائـــجتقييـــمهيئـــةالحكومـــة
الرقمية،كماحصلتعلىشـــهادةاســـتمراريةاألعماللتقنيةالمعلومات
)ISO23301:2019(،ونفـــذتخـــالهذاالعام)29(مشـــروعًانحوالتحول
للتعامـــاتاإللكترونيـــة.وقـــدَبلـــغمجمـــوعالخدمـــاتاإللكترونيـــةالتي

ُتقدمهـــاالهيئـــة)69(خدمـــةإلكترونية.

في مجال 
تقنية المعلومات

١٠

مشروًعانحوالتحول
للتعاماتاإللكترونية

خدمةإلكترونيةتقدمها
الهيئة

٢٩

٦٩
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أبرز قرارات
مجلس إدارة الهيئة

تـــَمعقدعـــدةاجتماعـــاتلمجلـــسإدارةالهيئة
وهي:

االجتماعرقم)179(بتاريخ1442/٠6/1٥هـ
االجتماعرقم)1٨٠(بتاريخ1442/٠٨/26هـ
االجتماعرقم)1٨1(بتاريخ1442/11/2٨هـ
االجتماعرقم)1٨2(بتاريخ1443/٠3/٠٨هـ

مـــن  العديـــد  المجلـــس  أصـــدر  وقـــد 
القـــرارات والتوصيـــات الداعمـــة ألعمال 
ومهـــام وأهـــداف الهيئـــة، وفيمـــا يلـــي 
أهـــم قـــرارات مجلـــس اإلدارة خـــالل 

فتـــرة التقريـــر:

المعايــــــرة القانونيــــةقطــــاع المواصفات والمعـــايرة

األنشطة األخــــــرى 

قطــــاع المطابقـــة والعمليات

اعتمادعدد)1,٠7٠(مواصفةقياسيةسعودية.	 

السعودية	  القياسية للمواصفة اإللزام تاريخ تأجيل إقرار
“معدات بعــنوان )SASO IEC 62368-1:2020( رقم
- السمعية/المرئية واالتصاالت، المعلومات  تقنية
الجزء األول:متطلباتالسـامة”إلى٠1/ 2٠23/٠1مبداًل
االختــبارات تقـاريـر بقـبول والسـماح 2٠21/٠7/٠1م، من
بعـنوان )SASO IEC 62368-1:2017( للمـواصـفة وفـًقا
“معداتتقنية المعلوماتواالتصاالت:السمعية/المرئية–
الجزءاألول:متطلباتالسامة”)اإلصدارالثانيللمواصفة

الدولية(إلىتاريخ2٠22/12/3٠م.

اعتمادعدد)7(لوائحفنيةجديدة.	 

من	  معتمدة فنية لوائح )6( وتعديل تحديث اعتماد
المجلس.

اعتمادتأجيلتطبيقالائحةللحدمنالموادالخطرةفي	 
)1٨٠( لمدة واإللكترونية الكهربائية والمعدات األجهزة
يوماعتبارًامن2٠22/٠1/٠٥معلىأنيتمتطبيقالائحة

علىمراحل.

اتصال	  لتقنية األولى بالمرحلة اإللزام تاريخ تأجيل اعتماد
للمركبات الجديدة الموديات على )eCall( الطوارئ
2٠23م، عام موديات طرازات  من اعتبارًا تبدأ والتي
من اعتبارًا تبدأ والتي الثانية بالمرحلة باإللزام واالكتفاء
المركبات،مع أنواعطرازات موديات2٠2٥معلىجميع
إعادةالنظرفيتقييمالقراربعدصدورالمرجعيةالدولية
اتصال تقنية على )4G( الرابع  الجيل بشبكة المتعلقة

.)eCall(الطوارئ

شهادة	  منح إجراءات في خيار إضافة على الموافقة
االعترافالوطنية)IECEE(يتيحلمنيرغبمنالشركات
ثاث لمدة الشهادة هذه على الحصول المستفيدة

سنواتبتكاليفحسبالجدولالتالي:

الفنية	  االشتراطات والمعايرة: القياس لنظام التنفيذية لائحة )4( ملحق اعتماد
لعداداتالمياه.

التكلفة)ريال(الخدمة

)٥٠٠(خمسمائةريالتقديمالطلب
)4,٥٠٠(أربعةآالفالدراسةالفنية)لجهةالمنح(

وخمسمائةريال
)1,٠٠٠(ألفريالإصدارالشهادة

)6,٠٠٠(ستةآالفريالالمجموع

إنشاءمركزسامةالمركباتضمن	 
يرتبط للهيئة، التنظيمي الهيكل
ويسند الهيئة، بمحافظ تنظيمًيا
إليهكلمايتعلقبسامةالمركبات
من الهيئة محافظ إليه يحيل وما

مهاموفقاختصاصه.

لمركز	  إشرافية لجنة تشكيل
)الهيئة من الثقيلة المعدات
السعوديةللمواصفاتوالمقاييس
البلدية الشؤون وزارة والجودة،
الموارد وزارة واإلسكان، والقروية
البشريةوالتنميةاالجتماعية،وزارة
للجمارك، العامة الهيئة النقل،
الدفاع للمرور، العامة اإلدارة
المدني(لوضعتصورعنأهممحاور

العملفيالمركز.

دائمـــة	  تنفيذيـــة لجنـــة تشـــكيل
منبثقـــةعـــنمجلـــسإدارةالهيئـــة
الفحـــص نشـــاط علـــى لإلشـــراف
الفنـــيالـــدوريللمركبـــات،برئاســـة
معالـــيمحافـــظالهيئـــةالســـعودية
للمواصفـــاتوالمقاييـــسوالجـــودة،
الداخليـــة وزارة ممثـــل وعضويـــة
نائًبـــا للمـــرور( العامـــة )اإلدارة
التجـــارة وزارة وممثـــل للرئيـــس،
الشـــؤون وزارة وممثـــل عضـــًوا،
عضـــًوا. واإلســـكان والقرويـــة البلديـــة

الهيكل	  في إدارية وحدة إنشاء
األمانة بمسمى للهيئة التنظيمي
ترتبط الهيئة إدارة لمجلس العامة
وإشرافًيا اإلدارة بمجلس هيكلًيا
رئيس نائب - الهيئة بمحافظ
أعمال بمباشرة تعنى المجلس،
واإلشراف واللجان، المجلس
من المجلس على يعرض ما على
موضوعات،ومتابعةتنفيذقراراته.

والمعايرة	  القياس نظام تحديث
الهيئة محافظ معالي وتفويض
الستكمالاإلجراءاتالنظاميةبرفع
وإجراء والمعايرة القياس نظام

التعدياتالازمة.

لعمل	  المنظمة القواعد اعتماد
المنبثقة الدائمة التنفيذية اللجنة
السعودية الهيئة إدارة مجلس عن
والجودة والمقاييس للمواصفات
الفني الفحص تنظيم بموجب
بقرار الصادر للمركبات الدوري
وتاريخ )3٨6( رقم الوزراء مجلس
على الموافقــــــة 1442/٠7هـ.  /11
اعتمــــادالحســــــابالختاميللهيئــــة
)1442/1441هـ( المـــالي العــــام عن
النظامية اإلجراءات واستكمال

المتبعة.

السنوي	  التقرير مشروع إقرار
المالي للعام الهيئة لنشاطات

)1442/1441هـ(.

اعتمـــادإجابـــاتالهيئـــةعلـــىتقريـــر	 
علـــى للمحاســـبة العـــام الديـــوان
للعـــام للهيئـــة الختامـــي الحســـاب

)1442/1441هــــ(. المالـــي
بين	  الشراكة تفعيل خطة اعتماد

الهيئةوالجامعاتالسعودية.

اعتماداستراتيجيةالتواصل	 
والتسويق.

اعتماداستراتيجيةإصدار	 
المواصفات.

1443     1442

3435 ٢٠٢١



مكتب إدارة االستراتيجية 
١

َيتولــىمكتــبإدارةاالســتراتيجيةاإلشــرافالَعــامعلــىمشــاريعاســتراتيجيةالهيئــة
ومتابعــةتنفيذهــا،ويرتبــطالمكتــبإدارًيــابمحافــظالهيئــةوفــقالهيــكلالتنظيمــي
األداِء عــن شــامًا ملخًصــا المكتــب وُيقــدُم اإلدارة، مجلــس مــن الُمعتمــد األخيــر
المؤسســيللهيئــة،والتقــدمفــيمؤشــراتاألهــدافاالســتراتيجيةأمــاممجلــسإدارة

الهيئــةخــالاجتماعاتــهالربــعســنوية.

ويطبــقالمكتــبحوكمــةواضحــةوُمعلنــةلجميــعاألطــرافَذويالعاقــةفــيمتابعــة
األعمــالوالمبــادراتوالمشــاريعاالســتراتيجية.كمــاُيتابــعاإلشــرافوالتنفيــذمــنخــال
منصــاتمختلفــةَتخــدمهــدفتعزيــزالتواصــلبيــنوحــداتالعمــلالمختلفــة،ومناقشــة
اإلنجــازاتوالتحديــاتلعناصــراالســتراتيجيةبجميــعمســتوياتهامــنخــالجمــعاألطــراف

َذويالعاقــةوفــقفتــرةزمنيــةمحــددة)أســبوعية،شــهرية،ربعيــة(.

واســتلهاًمامــنتحقيــقرؤيــةالهيئــةوأهدافهــاولترســيخمبــادئالنزاهــةوالشــفافية
والكفــاءةتــممؤخــًرااســتحداثإدارةالحوكمــةوالمخاطــرضمــنوحــداتالمكتــبلوضــع
نظــاممتكامــلللرقابــةواالمتثــالوتجنــبالمخاطــروالمشــكاتبشــكلاســتباقي.كمــا
حــرصالمكتــبعلــىبنــاءقــدراتفريــقالعمــلوفــقالممارســاتالعالميــةفــيمجــاالت

االســتراتيجيةوإدارةاألداءوالمشــاريعوإجــراءاتالعمــل.
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تكمنمهمةمكتبإدارةالمشــاريعفيوضعمنهجيةوسياســات
وإجراءاتهــا، آلياتهــا وتوحيــد االســتراتيجية المشــاريع إلدارة
ممــايســاعدعلــىاالســتفادةالقصــوىمــنالمــواردواألدوات
والتقنيــاتفــيجميــعالمشــاريع.تــمإنشــاءمكتــبإدارةالمشــاريع
لدعــمتنفيــذخطــةاالســتراتيجيةمــنخــالتنظيــموتعزيــزبيئــة
إدارةالمشــاريعداخــلالهيئــة،لذلــكيعمــلمكتــبإدارةالمشــاريع
العليــا واإلدارة المشــاريع، مديــري مــع وثيــق بشــكل )PMO(
وجميــعذويالعاقــةلتعزيــزثقافــةإدارةالمشــاريع،وتطويــرنهــج
وافــيمناســبلدعــمتنفيــذالمشــاريع،ومراقبــةأدائهــاوإعــداد
ــرالازمــة،وفــقالمنهجيــاتاالحترافيــةفــيهــذاالمجــال. التقاري

 َيتولى مكتب إدارة المشاريع المهاَم التالية:

تطويـــرالحوكمـــةوالمنهجيـــةووضـــعالسياســـاتواإلجـــراءات	 
لتنفيـــذالمشـــاريع.

الخطـــة	  يخـــدم بمـــا التقاريـــر ورفـــع المشـــاريع تنفيـــذ متابعـــة
االســـتراتيجية.

ــدراء	  ــورةوالتدريـــبلمـ ــرةوالمشـ ــمالمعرفـــيوالخبـ ــرالدعـ توفيـ
المشـــاريع.

تطبيقأنظمةوتقنياتإدارةالمشاريع.	 
العملعلىتقليلالمخاطروزيادةفرصنجاحالمشاريع.	 

١/٢/١ مكتب إدارة المشاريع
مهام المكتب

شكل رقم )٢(:  الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية 

َيتولى مكتب إدارة االستراتيجية المهاَم التالية:

ُيوضحالشكلرقم)2(الهيكلالتنظيميلمكتبإدارةاالستراتيجية،حيثيتبعللمكتبخمسإداراتفرعيةهي:

اإلشرافالعامعلىمشاريع
تطويروإعداداالستراتيجية

وتحديثها.

متابعةَتقدمالخطة
االستراتيجيةمنخال

مراقبةمؤشراتاألهداف
ورفعالتقاريرعنها.

متابعةفعاليةإجراءات
العملوتطويرهامنخال

مكتبإدارةاإلجراءات.

مراقبةتطبيقاإلطارالعام
للحوكمةالخاصبالهيئة

والتأكدمندعمهألعمال
الهيئةبفعالية.

اإلشرافعلىوضع
وموازنةالخطةالتشغيلية
السنويةبمايخدمَتقدم
األهدافاالستراتيجية.

متابعةتنفيذالمبادرات
والمشاريعاالستراتيجيةمن
خالمكتبإدارةالمشاريع.

رفعمستوىالتميز
المؤسسيفيالهيئةمن
خالتطبيقنموذججائزة
الملكعبدالعزيزللجودة.

التخطيطالفعالللتعامات
والتوجهاتداخلوخارج

الهيئةوإدارةالمخاطرالتي
تواجهها.

١/١ مهام المكتب 

٢/١ الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

١٣

5٧

٢٤

٦٨

إطالق منهجية إدارة المشاريع

تــمإطــاقالنســخةالمحدثــةمــنمنهجيــةإدارةالمشــاريع،والتــيتهــدفإلــىوضــعمعاييــر
عمــلواضحــةلضمــانالتــزامأصحــابالعاقــةوالمعنييــنبهــذهالمعاييــر،وضمــانإدارةوتنفيــذ
المبــادراتوالمشــاريعبطريقــةصحيحــةومنضبطــةومتناســقةممــايســاعدعلــىتســليممخرجات
ذاتجــودةعاليــة،ضمــنالوقــتالمحــددلهــا،وتســريعورفــعجــودةالتواصــلمــابيــنالقطاعــات

لتحقيــقأهــدافالهيئــة.

ومشــاريع مبــادرات إدارة فــي المتبعــة واآلليــات السياســات المنهجيــة هــذه تشــمل كمــا
الهيئــةمــنبدايتهــاوحتــىإغاقهــاوتحديــدأصحــابالعاقــةاألساســيينفــيهــذهالمبــادرات
والمشــاريعومهامهــموَأدوارهــمواإلجــراءاتالمتبعــةفــيكلمرحلــةمــنمراحــلالعمــل.وتحدد
المنهجيــةدورةحيــاةالمشــروععبــرسلســلةمــنالمراحــلالتــييمــربهــاالمشــروعمــنبدايتــهإلــى
نهايتــه،ويوضــحالشــكلرقــم)3(التصــورالعــاملتسلســلالمراحــلالخمــسوتقاطعهــامــعنشــاط

المتابعــةوالتحكــم.

شكل رقم )٣(:  دورة حياة المشاريع وفق منهجية إدارة المشاريع بالهيئة 

المتابعة والتحكم

قبل 
التأسيس

اإلغالقالتنفيذالتخطيطالتأسيس

مكتب إدارة االستراتيجية
)OSM(

مكتب إدارة
 المشاريع

إدارة التميز المؤسسي
 وإجراءات العمل

إدارة التخطيط 
والموازنة

إدارة الحوكمة
والمخاطر

وحدة كفاءة اإلنفاق

مكتب إدارة االستراتيجية
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تحديد المشاكل 
والتحديات، والتعارض 
مع المبادرات األخرى 
وتصعيدها إلى مالك 

المبادرة أو مكتب إدارة 
االستراتيجية

تقييم ومعالجة المشاكل 
والتحديات على مستوى 

المبادرات، والتصعيد 
إلى اللجنة التوجيهية 

لالستراتيجية

العمل على حل المشاكل 
والتحديات إضافة إلى 

المسائل المشتركة مع 
بعض المبادرات واتخاذ 

القرارات حيالها

التصعيد

شكل رقم )5(:  آلية التصعيد في إدارة المشاريع

مكتــــب إدارة 
المشــــاريع

مالك المبادرة/
مكتب إدارة االستراتيجية

اللجنة التوجيهية
 لالستراتيجية

يومينعمل

أسبوععمل

٠١

٠٢

٠٣

يومينعمل

يدعــم مكتــب االستراتيجيــــــــة مبــادرات الهيئــة لتحقيــق 
صحــة  مــن  التحقــق  خــالل  مــن   ٢٠٣٠ المملكــة  رؤيــة 
إلــى  باإلضافــة  المبــادرات،  جــودة  وفحــص  البيانــات 
مراجعــة الوثائــق لضمــان توافقهــا مــع متطلبــات النظــام 
ومعاييــر الجــودة المطلوبــة وتحقيــق التواصــل الفّعــال 
بيــن الجهــات المشــتركة مــن خــالل إنفــاذ حوكمــة مبــادرات 

.٢٠٣٠ الرؤيــة 
وقــد قــام المكتــب بالعديــد مــن األعمــال الراميــة لتحقيــق 

هــذا التوجــه، مــن بينهــا:

دعــمتطويــرالخطــطوالميزانياتالتفصيليةللمبادرات. 1
وأولوياتالمشــاريعوالتركيزعلىاألولويات.

األدوات. 2 اســتخدام مــن للتأكــد الــدوري التدقيــق
المبــادرات. تنفيــذ فــي المعتمــدة والمنهجيــات

)البرامــج. 3 للمبــادرات اإلنجــاز معــدالت متابعــة
المعتمــدة. التفصيليــة الخطــط وفــق والمشــاريع(

الشــروطوالمواصفــاتللمشــاريع. 4 مراجعــةكراســات
ومواءمتهــامــعنطــاقعمــلالمبــادرات.

)البرامــج. ٥ للمبــادرات التغييــر دراســةوتحليــلطلبــات
والمشــاريع(وإقرارهــاضمــنإطــارالعمــلوالصاحيــات

المعتمــدة.
إصــدارتقاريــردوريــةعــنســيرعمــلالمبــادرات)البرامــج. 6

والمشــاريع(والتوصيــات.
التحقــقمــنصحــةالبيانــاتمــنخــالوســائلالتحقــق. 7

والجودة.

دور المكتب في دعم ومتابعة مبادرات 
تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

مكتب إدارة االستراتيجية

كمــا يوضــح الشــكل رقــم )٤( الهيــكل التنظيمــي لحوكمــة إدارة المشــاريع، فيمــا يوضــح الشــكل رقــم )5( 
آليــة التصعيــد المتبعــة بالهيئــة فــي إدارة المشــاريع، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )٦( مقارنــة بيــن المشــروع 

وأنــواع األعمــال والنشــاطات اإلشــرافية االســتراتيجية األخــرى.

المستوى األول:

تحديد نطاق المبادرة واألهداف

المستوى الثاني:

تحديد المتطلبات والمخرجات
ووضع الخطة التنفيذية

المستوى الثالث:

التنفيذ

تقارير

قرارات وموافقات

شكل رقم )٤(: حوكمة إدارة المشاريع

مالكالمبادرة
مكتبإدارةاالستراتيجية

مديرالمشروع

مكتبإدارةالمشاريع

فريقالعمل

إدارةالموازنةوالتخطيط

المحافظ

اللجنةالتوجيهيةلاستراتيجية

شكل رقم )٦(:  مقارنة بين المشروع وأنواع األعمال األخرى
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تتولى إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل المهام التالية:

مهام اإلدارة

إحصائيات عامة عن إدارة التميز المؤسسي
وإجراءات العمل

المؤسســي. 1 التميــز نمــوذج تطبيــق
عبــد الملــك جائــزة )نمــوذج المعتمــد

للجــودة(. العزيــز
تطويــروتحســينمنهجيــةإدارةاإلجــراءات. 2

ونمــوذجالحوكمــةالمســتخدم.
للخدمــات. 3 المســتمر التحســين ضمــان

وزيــادة الهيئــة لمســتفيدي المقدمــة
األداء. وكفــاءة الفاعليــة

نقــلالمعرفــةورفــعالنضــجفــيمجــال. 4
إجــراءات وإدارة المؤسســي التميــز

لعمــل. ا

عددالخدمات

عدداإلجراءات

عددالمؤشراتالتشغيلية

والتــي الجديــدة التحســين فــرص عــدد
تســاعدالهيئــةعلــىزيــادةفاعليــةأعمالهــا

وإنتاجيتهــا

العمــل بإجــراءات الخاصــة العمــل ورش
المؤسســي والتميــز

الرسائلالتوعويةلمنسوبيالهيئة

مشروع رحلة التميز المؤسسي
يشــمل هذا المشــروع المرحلة الثانية من التطوير والتحســين المســتمر لالرتقاء بمســتوى الخدمات 

وتحســين األداء من خالل تطبيق نماذج التميز المؤسســي المعتمدة.

أبرز نشاطات المشروع

أبرز نقاط القوة التي ساهمت
 في رفع مستوى التميز في الهيئة

1

5

9

2 6٨
19٠
419

92

69

٨

6

3

7

4

8

التعلم والتحسين
 المستمر

التوافق بين استراتيجية 
الهيئة والموازنة

إدارات جديدة كتطوير
 األعمال، التسويق

قيام الهيئة بمسؤولية 
مجتمعية 

في نشر الوعي

 تبني ونشر ثقافة التخطيط 
االستراتيجي

الوعي لدى مدراء العموم 
والموظفين بثقافة 

قياس األداء

توثيق منهجيات 
وإجراءات العمل

التوسع في الخدمات 
اإللكترونية

وضوح نتائج األداء 
والمستهدفات لدى

 معظم اإلدارات

فعالية العمل عن بعد أثناء 
جائحة كورونا

 أهداف المشروع

رفع األداء المؤسسي
 في الهيئة

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( تعزيز ثقافة التميز في أداء 
األعمال وروح اإلبداع واالبتكار

وضع خطط وأهداف تنظيمية 
تتماشى مع استراتيجية الهيئة

تعمـــلإدارةالتميـــزالمؤسســـيوإجـــراءاتالعمـــللتكـــونمركًزاللتميـــزووجهةفّعالـــةوموثوق
بهافيتعزيزالتميزالمؤسسيودعـــــــمالهيئـــــــةفيتحقيــــــــقأهدافهااالستراتيجيــــــةمنخال
أقسامهاالثاث)التميزالمؤسسي،إجــــراءاتالعـمــل،التغيير(.وتستهدفاإلدارةتطبيقنموذج
التميـــزالوطنـــيالمعتمدفـــيجائزةالملكعبدالعزيزللجودة.كماتقودنشـــاطوضعالسياســـات
إلدارةالخدمـــاتوإجـــراءاتالعمـــلومراقبةتنفيذهاوتوحيدآلياتها،ممايســـهمفياالســـتفادة
القصـــوىمـــنالموارد،وإزالةجميعالعقباتالموجودةأوالتيتنشـــأفيالعملوكذلكتحســـين

إجـــراءاتالعمـــللوصولالخدماتإلىالمســـتفيدبصورةأكثركفـــاءةوفعالية.

٢/٢/١ إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل 

إعــدادتقاريــرمتابعــةاألداءونتائــجقيــاس. ٥
مؤشــراتاألداءالخاصــةباإلجــراءات.

التأكــدمــنالتحســينالمســتمرلخدمــات. 6
اســتحداث خــال مــن الهيئــة وإجــراءات
مؤشــراتلقيــاساألداءتضمــنفعاليــة

األداء. التنفيــذوكفــاءة
اتباعهــا. 7 مــن والتأكــد اإلجــراءات مراقبــة

لمنهجيــةإدارةاإلجــراءاتالمعتمــدةفــي
ــرالخاصــةبذلــك. ــةورفــعالتقاري الهيئ

اإلجــراءات. ٨ إدارة نضــج مســتوى قيــاس
الهيئــة. فــي
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ويوضــحالرســمالبيانــيرقــم)1(تصنيــفالهيئــةبنــاًءعلــىنمــوذجالتميــزالمعتمــد
ــزللجــودة،)ماحظــة: ــزةالملــكعبدالعزي وفقــًاللتقييــمالذاتــيعلــىنمــوذججائ

الهيئــةالتتقــدمللجائــزةلتعــارضالمصالــح(:

رســم بيانــي رقــم )١(: تصنيــف الهيئــة بنــاًء علــى نمــوذج التميــز المعتمــد وفًقــا 
للتقييــم الذاتــي علــى نمــوذج جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة

الهيئــةمــن أداء رفــعمســتوى التخطيــطوالموازنــةعلــى إدارة تعمــل
خــالإعــدادالخطــةاالســتراتيجيةوتطويرهــا،وتحديــدالموازنــاتالماليــة
ومراقبــة والمســتهدفات، الســنوية الخطــط ووضــع االســتراتيجية
مؤشــراتاألهــدافاالســتراتيجيةوتحديــداألولويــاتللهيئــةوالمشــاركة
فــيإعــداداســتراتيجياتعلــىالمســتوىالوطنــيواإلقليمــيوالدولــي،
باإلضافــةإلــىإنشــاءحوكمــةاالرتبــاطوالصــرفمــنإيــراداتالهيئــةوفــق

االســتراتيجية. األولويــات

٣/٢/١ إدارة التخطيط والموازنة 

المراجعة السنوية الدورية الستراتيجية الهيئة 
الخمسية )٢٠١٩ - ٢٠٢٣(

حرصــًاعلــىمواكبــةالتطــوراتوالتطلعــاتالوطنيــةالجديــدة	 
خــالالعــام،يتــمعمــلمراجعــةســنويةدوريــةلاســتراتيجية
مــنخــالتقييــممــدىتحقيــقالنتائــجالمرجــوةمــناألهــداف
والمســتهدفات االســتراتيجية والمؤشــرات االســتراتيجية
ــارالتطــوراتالوطنيــةوالدوليــة ــادراتمــعاألخــذباالعتب والمب

الجديــدة.
تمــتمراجعــةاالســتراتيجيةوتطويرهــابعــدتحليــلعــددمــن	 

استراتيجياتالجهاتذاتالصلةمثل:منظومةالتجارة،األيزو،
اســتراتيجياتالمنظمــاتاإلقليميــة،والمبــادراتالتــيُعملــت
باالعتبــارماحظــات األخــذ مــع لجائحــةكورونــا، لاســتجابة
القطــاعالخــاصومرئيــاتمجلــساإلدارةاالســتراتيجيةخــال

العــاملتكــونمدخــًالتحديــثاســتراتيجيةالهيئــة.
تــمعقــدورشعمــللتقييــمالوضــعالحالــيمــعاإلداراتذات	 

للمؤشــرات تتطويريــة مقترحــات علــى واالطــاع العاقــة
والمشــاريع. والمبــادرات

     ومن نتائج المراجعة التالي:

أكثــرتركيــزًاعلــى-  الركائــزاالســتراتيجيةلتصبــح تــمتحديــث
تطلعــاتالمســتفيدينمــنالخدمــاتالمقدمــة،وعليــهتــم
دمــجركيزتيــنواســتحداثركيــزةجديــدةأكثــرشــموليةوهــي

تحقيــقتوقعــاتالمســتفيدين.

 -)2( إضافــة تــم حيــث االســتراتيجية، المؤشــرات مراجعــة
واحــد. وحــذفمؤشــر واحــد، وتعديــلمؤشــر مؤشــراتجديــدة،

وبنــاًءعلــىالمراجعــةالتــيتمــتعلــىالمبادراتاالســتراتيجية- 
ــرالمبــادرةعلــىالهــدفاالســتراتيجيومراجعــة مــنحيــثأث
)4( حــذف وتــم الرئيســية، ومخرجاتهــا المبــادرات مشــاريع
مبــادراتوتعديــل)7(مبــادراتوإضافــة)4(مبــادراتجديــدة.

ريادة إقليمية
ودولية

المحققأقلمن
المستهدف

تحقيقالمستهدف
بشكلجزئي

تمتحقيق
المستهدف

تمتجاوز
المستهدف

بنية تحتية 
فاعلة للجودة

تحقيق توقعات 
المستفيدين

تميز
تشغيلي 4.23.23.23.٥

وقــد أظهــرت نتائــج تقييــم األداء العــام لالســتراتيجية تحقيــق الهيئــة للمســتهدفات وفــق منهجيــات القيــاس المعتمدة،ويوضــح الشــكل رقــم )٧( تقييــم األداء 
العــام لالســتراتيجية، فيمــا يوضــح الشــكل رقــم )٨( الركائــز االســتراتيجية للهيئــة بعــد تحديثهــا. 

شكل  رقم )٧(: تقييم األداء العام لالستراتيجية
3.٥3

الماسـي

الفضــــي

الذهبــي

البرونزي

٪13 +

٪2٥+

2٠2٥م2٠2٠م2٠19م
المستهدف

ى
عل

وأ
 6

50
50

0 
- 6

49
40

0 
- 4

99
35

0 
-  

39
9٤٢

٣

5٣
٠٦٠

٠

الركائـــز الحاليـــة

الريادة اإلقليمية
والدولية

توجيه وقيادة أنشطة 
التقييس الوطنية

استراتيجية منظومة التجارة

تعزيز ثقافة
الجودة

استراتيجية األيزو

تطوير وتأهيل
الكفاءات

استراتيجيات المنظمات اإلقليمية

تحقيق التميز
التشغيلي

االستجابة لجائحة فيروس كورونا

مالحظات القطاع الخاص

١

٢

٣

٤

الركائز بعد التحديث

ريادة إقليمية
ودولية

بنية تحتية
فاعلة للجودة

تحقيق توقعات
المستفيدين

تميز 
تشغيلي

١

٢

٣

٤ ٥

شكل  رقم )8(: الركائز االستراتيجية بعد المراجعة 

تقييم الركائز الحالية

تعزيز دور 
المواصفات

تقييم اللجنة التوجيهية لالستراتيجية

ية
يج

رات
ست

ال
ة ل

هي
جي

تو
 ال

نة
لج

 ال
ت

حا
تر

مق

تعزيز إيرادات 
الهيئة

تمكين القطاع 
الخاص

تعزيز تنافسية 
االقتصاد الوطني

تحقيق القيمة 
المضافة للمستفيدين

١

٢

٣

٤

٥
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يوضــح الشــكل رقــم )٩( الخارطــة االســتراتيجية للهيئــة والتــي تنطلــق من 
ــًا  ــأن تكــون “جهــة موثوقــة عالمي قيمهــا المؤسســية لتحقيــق رؤيتهــا ب
وممكنــة لجــودة الحيــاة وتنافســية االقتصــاد الوطنــي” وأداء رســالتها 
والمطابقــة  المواصفــات  تطويــر  فــي  “التميــز  تحقيــق  فــي  المتمثلــة 
وعلــم القيــاس وتعزيــز ســالمة المنتجــات فــي المملكــة”، وتتــم متابعــة 
تنفيــذ االســتراتيجية وفــق منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن، حيــث تقــع 

ــز: األهــداف االســتراتيجية ضمــن أربــع ركائ

ريادة إقليمية ودولية 
وتشــمللعــبدورقيــاديبيــنالــدولالعربيــةواإلســامية
ودوًرانشــًطافــيالمشــهدالعالمــيبمجــاالتللبنيــةالتحتيــة
للجــودةومرجعــًافنيــًاوعلميــًاوينــدرجتحــتهــذهالركيــزة

هدفيــناســتراتيجيين:
ترسيخالمرجعيةالعلمية.. 1
بناءوتعزيزالشراكاتاإلقليميةوالدولية.. 2

بنية تحتية فاعلة للجودة 
لنشــاطات وطنــي كقائــد الهيئــة موقــع ترســيخ وتشــمل
البنيــةالتحتيــةالوطنيــةللجــودةوممكــنللقــدرةالتنافســية
الركيــزة التجاريــةوالصناعيــةللمملكــةوينــدرجتحــتهــذه

اســتراتيجيين: هدفيــن
العــام. 1 القطــاع فــي الشــركاء مــع التكامــل تفعيــل

والخــاص.
المنتجــات. 2 وجــودة ســامة بمســتوى االرتقــاء

ت. مــا لخد ا و

تحقيق توقعات المستفيدين 
وتشــملتعزيــزالصــورةالذهنيــةعــنالهيئــةعندالمســتفيدين
مــنخــالتحقيــقتوقعاتهــم،والتعريــفبالقيمــةالمضافــة
وأهميــةمكونــاتالبنيــةالتحتيــةللجــودةوينــدرجتحــتهــذه

الركيــزةهدفيــناســتراتيجيين:
ترســيخالثقــةبأعمــالالهيئــةوتعزيــزالصــورةالذهنيــة. 1

لهــا.
الخدمــات. 2 لتحســين والرقمنــة االبتــكار مبــدأ تعزيــز

للمستفيــــدين.

التميز التشغيلي
وتشــملتعزيــزوضــعالهيئــةكجهــةتتمتــعباإلبــداعوالمرونــة
التوجهــات مــع التكّيــف علــى قــادرة لتكــون التشــغيلية،
والتطــوراتالمرحليــةالقادمــةوينــدرجتحــتهــذهالركيــزة

ثــاثأهــدافاســتراتيجيين:
تنميةوتطويررأسالمالالبشريوبيئةالعمل.. 1
تحقيقالنموذجالوطنيللتميزالمؤسسي.. 2
توجيهالهيئةنحوتحقيقاالستدامةالماليةالذاتية.. 3

محفظة المبادرات
االستراتيجية

شكل  رقم )٩(: خارطة االستراتيجية

رؤيتنا

رسالتنا

الركائز واألهداف
االستراتيجية

المبادرات
االستراتيجية

التميز التشغيلي

جهة موثوقة عالميًا وممكنة لجودة الحياة 
وتنافسية االقتصاد الوطني

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

ريادةإقليميةودولية

ترسيخالمرجعيةالعلمية
والتقنية

تفعيلالتكاملمعالشركاءفي
القطاعالعاموالخاص

ترسيخالثقةبأعمالالهيئة
وتعزيزالصورةالذهنيةلها

تنميةوتطويررأسالمال
البشريوبيئةالعمل

بناءوتعزيزالشراكاتاإلقليمية
والدولية

االرتقاءبمستوىسامةوجودة
المنتجاتوالخدمات

تعزيزمبدأاالبتكاروالرقمنة
لتحسينالخدماتللمستفيدين

تحقيقالنموذجالوطنيللتميز
المؤسسي

توجيهالهيئةنحوتحقيق
االستدامةالماليةالذاتية

تحقيقتوقعاتالمستفيدينبنيةتحتيةفاعلةللجودة

اإلبداع التكاملالحيادية
معالشركاء

الشفافيةاإلتقان

أ

٠1

٠2

٠7٠٨٠9

٠3

٠4

٠٥

٠6

جب

د
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2 تطويرقدراتمركزاألبحاثوالدراسات

 ترسيخالمرجعية
العلميةوالفنية

ريادة إقليمية 
ودولية

٥ ترسيخالدورالعلميوالفنيللمركزالوطني
للقياسوالمعايرة

2 تحسينكفاءةمختبراتالهيئة

4 تعزيزمكانةالهيئةفيقيادةأنشطةالتقييس
إقليميًاودوليًا  بناءوتعزيزالشراكات

اإلقليميةوالدولية
2 تطويرالشراكاتالدولية

1 بناءالقدراتالمؤسسيةللجهاتالقائمةعلى
المقاييسالصناعية

 تفعيلالتكاملمع
 الشركاءفيالقطاع

العاموالخاص

بنية تحتية 
فاعلة للجودة

2 تطويرسياسةالمواصفاتللمساهمةفي
األولوياتاالقتصاديةالسعودية

3 إطاقبرنامجشركاء"المواصفاتالسعودية"

1 تفعيلاألنظمةالتشريعيةللبنيةالتحتيةللجودة

 االرتقاءبمستوى
 سامةوجودة

المنتجاتوالخدمات

1 برنامجسامةالمنتجات)متابعةالتنفيذ(

6 تنفيذاستراتيجيةللجودة)متابعةالتنفيذ(

1 المعايرةالقانونية)متابعةالتنفيذ(

3 تطويربرامجعاماتالجودةوشهاداتالمطابقة

1 إطاقمنظومةاإلشرافعلىالمعداتالثقيلة

1 تطويروتشغيلمركزسامةالمركبات

4 بناءوتنفيذخطةشاملةللتواصل  ترسيخالثقةبأعمال
 الهيئةوتعزيزالصورة

الذهنيةلها

تحقيق توقعات 
المستفيدين

2 تنميةالقدراتالفنيةالوطنيةفيمجاالت
التقييس

1 تحسينتجربةالمستفيد  تعزيزمبدأاالبتكار
 والرقمنةلتحسين

4الخدماتللمستفيدين تطويروتنفيذالتحولالرقميللهيئة

3 تعزيزاالحترافيةوالتعاونفيبيئةالعمل  تنميةوتطويررأس
 المالالبشريوبيئة

العمل

تميز تشغيلي

2 تطويربيئةالعمللتكونمحفزةلإلبداع

4 تطبيقنموذجالتميزالمؤسسي
 تحقيقالنموذج
 الوطنيللتميز

المؤسسي

٥ رفعالكفاءةالماليةللهيئة  توجيهالهيئةنحوتحقيق
1االستدامةالماليةالذاتية واحةالتجارة

المبادرات االستراتيجية

عدد المشاريعالمبادراتالركيزة األهداف

جدول  رقم )١(: الركائز االستراتيجية للهيئة واألهداف والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها

يوضح الجدول رقم )١( المبادرات االستراتيجية والمشاريع المرتبطة بها وفق الركائز واألهداف االستراتيجية للهيئة.
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شكلرقم)1٠(:إطارحوكمةإدارةالحوكمةوالمخاطر

مجلس اإلدارة  لجنة المراجعة الداخلية 

اللجنة اإلشرافية ألمن 
المعلومات 

مكتب إدارة االستراتيجية 
)إدارة الحوكمة والمخاطر(

اإلدارات/القطاعات

اإلدارة العامة ألمن 
المعلومات وحوكمة البيانات 

اإلدارة العامة للمراجعة 
الداخلية

اللجنة التوجيهية للهيئة

٤/٢/١ إدارة الحوكمة والمخاطر

الخطوات العملية لتقييم المخاطر بالهيئة

إطار حوكمة إدارة الحوكمة والمخاطر

تحــديد المخــاطــر 
المتوقعة

خطــة التعـــامل مع سجل المخاطرتقييم المخاطر
المخاطر

مهام إدارة الحوكمة والمخاطر

وضــعوتطبيــقخطــطوآليــاتالتحكــمفــيالمخاطــرلتجنــبأو	 
التقليــلمــناآلثــارالجانبيــةالســلبية.

والتحديــث	  التطويــر خــال مــن وذلــك القــرار صناعــة دعــم 
الصاحيــات. لمصفوفــة المســتمر

رفــعمســتوىاإلفصــاحوالشــفافيةمــنخــالوضــعونشــر	 
السياســات.

ضمــاناســتمراريةأعمــالوخدمــاتالهيئــةعــنطريــقوضــع	 
لمواجهــة خطــط ووضــع توقفهــا، حــال فــي بديلــة خطــط

الكــوارث.

إنجازات اإلدارة

5/٢/١ وحدة كفاءة اإلنفاق

أهداف الوحدة

إنجازات الوحدةمهام الوحدة

إعدادميثاقإلدارةالحوكمةوالمخاطر.	 
اعتمادمنهجيةإدارةالمخاطر.	 
تقييمالمخاطربنسبة1٠٠٪لكافةإداراتالهيئةوفروعها.	 
إعدادسجلالمخاطرالشامللجميعإداراتالهيئة.	 
بالهيئــة	  والمخاطــر الحوكمــة وأنشــطة بأعمــال التوعيــة

عــنطريــقتنظيــمعــدد)٨(ورشعمــلورســائلتوعويــة
لــإلدارات. المشــورة وتقديــم

تــم اســتحداث هــذه الوحــدة للمســاهمة فــي تحقيــق كفــاءة 
المالــي،  التخطيــط  بجــودة  لالرتقــاء  الهيئــة  فــي  اإلنفــاق 
مــن خــالل إيجــاد فــرص ومبــادرات لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق 
ومتابعــة تنفيــذ اإلدارات المعنيــة للبرامــج والمبــادرات الخاصــة 

بهــا, لضمــان اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.

ــادراتلتحقيــقكفــاءةاإلنفــاقمــنخــال	  إيجــادفــرصومب
التحليــلوالمراجعــاتالدوريــةللميزانيــة.

إدارةالفرصالناتجةعنمراجعةالميزانية.	 
المحافظــةعلــىأصــولالهيئــةمــنخــالإيجــادمبــادرات	 

تســهمفــياســتدامتها.
استدامةكفاءةاإلنفاقلميزانيةالهيئة.	 

تشــكيلوإدارةفــرقعمــلمــعكافــةاإلداراتالمســتهدفة	 
لرفــعمســتوىكفــاءةاإلنفــاق,مــنخــالتحليــلالبيانــات
الماليــةلميزانيــةالهيئــةوســدالفجــواتالتــيتســببالهــدر
مبــادرات للدولــة،وتطويــر العامــة الخزينــة علــى المالــي

تســهمفــياســتدامةكفــاءةاإلنفــاقلنفقــاتالهيئــة.

دراسةمتطلباتبرنامجركائزاستدامةكفاءةاإلنفاق.	 
توعيةمنسوبيالهيئةبمفهومكفاءةاإلنفاق.	 
رفعمستوىتقييمبرنامجركائزاستدامةكفاءةاإلنفاق.	 
إعدادمنهجيةعملوحدةكفاءةاإلنفاق.	 
إعدادحوكمةكفاءةاإلنفاقللهيئة.	 
تحديدمعاييرفرصتحقيقكفاءةاإلنفاق.	 

إعداد“دليلإنشاءلجانالعمل”بأعمالوأنشطةالهيئة.	 
حوكمةعددمناللجانالداخليةبالهيئةواعتمادمواثيقها.	 
الهيئــة	  خدمــات لكافــة األعمــال اســتمرارية خطــة إعــداد

الوطنيــة. المخاطــر مجلــس لمعاييــر وفقــًا اإللكترونيــة
بخطــة	  يتعلــق فيمــا التجــارة منظومــة مــع الموائمــة

الهيئــة. لخدمــات األعمــال اســتمرارية

تحقيقــًا ألفضــل ممارســات الحوكمــة وتنفيــذًا لإلجــراءات الفَعالــة 
الســتمرارية  وضمانــًا  الهيئــة،  تواجههــا  التــي  المخاطــر  لتقييــم 
بمــا  ألهدافهــا  الهيئــة  إنجــازات  اســتدامة  تعــزز  التــي  األعمــال 
الحوكمــة  إدارة  قامــت  الطموحــة،   ٢٠٣٠ رؤيــة  مــع  يتماشــى 
والمخاطــر بتحديــد المخاطــر التــي قــد تواجــه الهيئــة وتقييمهــا 
اســتراتيجية  علــى  تشــتمل  ُمدخــالت  عــدة  مراجعــة  خــالل  مــن 
الهيئــة المختلفــة، وتنفيــذ أفضــل ممارســات الحوكمــة التــي ترفــع 

الشــفافية واإلبــداع. مــن مســتوى 

التقريرالسنويللمخاطر

تقريرنصفسنويللمخاطر

نسخةمنسجل
المخاطر

متابعةخططدرء
المخاطر

تحديثسجل
المخاطر

تنسيق
مستمر

تغذيةراجعة
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واصلــت الهيئــة جهودهــا خــالل فتــرة التقريــر، لمواكبــة التوجهــات االســتراتيجية التــي تضمنتهــا رؤيــة المملكــة 2030، وبرنامــج التحــول الوطنــي 
2020، والمبــادرات االســتراتيجية األخــرى، حيــث تقــوم الهيئــة بتنفيــذ مبــادرات البرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات، والبرنامــج الوطنــي 
للمعايــرة القانونيــة، إلــى جانــب مشــاركتها مــع الجهــات المعنيــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المســتهدفات االســتراتيجية المرتبطــة برؤيــة المملكــة 

وبرامجهــا المختلفــة،

3/١ المبادرات االستراتيجية المرتبطة برؤية ٢030

الوصفالمشروع

تطوير المنظومة 
التشريعية الضرورية 

لضمان سالمة المنتجات

تطوير منظومة إصدار 
اللوائح الفنية

تطوير منظومة قياس 
مؤشرات سالمة المنتجات

مراجعة منظومة قبول 
جهات تقويم المطابقة 

وتطويرها

تطوير األنظمة اإللكترونية 
الداعمة لسالمة المنتجات

تطوير منظومة تواصل 
وتوعية بالبرنامج 

مراجعــة المنظومــة التشــريعية لســالمة المنتجــات وتطويرهــا وفــق الممارســات الدوليــة واإلقليميــة فــي 
هــذا المجــال، وصــواًل إلصــدار نظــام ســالمة المنتجــات االســتهالكية ونظــام المواصفــات والجــودة.

تطويــر منظومــة إصــدار اللوائــح الفنيــة بمــا يتوافــق مــع التزامــات المملكــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة 
الفنيــة  اللوائــح  إصــدار  دليــل  إعــداد  خــالل  مــن  وذلــك  االقتصادييــن  والفاعليــن  الوطنيــة  والمصالــح 
الســعودية وإعــداد اللوائــح الفنيــة لقطاعــات المنتجــات ذات األولويــة للســالمة في الســوق الســعودي.

بنــاء منظومــة متكاملــة لقيــاس األثــر مــن تطبيــق منظومــة ســالمة المنتجــات فــي الســوق الســعودي 
ــزام  ــاس مــدى الت ــذي يتضمــن قي ــل المؤشــر العــام لســالمة المنتجــات ال ــذ دلي مــن خــالل إعــداد وتنفي
المنتجــات المعروضــة للمســتهلك باللوائــح الفنيــة المعتمــدة وذلــك بشــراء عينــات ممثلــة تشــمل جميــع 
العالمــات التجاريــة ومــن نقــاط البيــع المتاحــة للمســتهلك، ومــن ثــم إجــراء االختبــارات الالزمــة عليهــا فــي 
المختبــرات الوطنيــة وإصــدار المؤشــر العــام لســالمة المنتجــات المســتهدفة وإعــداد الدراســات التــي مــن 

شــأنها تحســين وتطويــر منظومــة ســالمة المنتجــات.

بنــاء وتنفيــذ منظومــة لضمــان كفــاءة جهــات منــح الشــهادات العاملــة ضمــن برنامــج ســالمة المنتجــات، 
إلثبــات  كدليــل  المملكــة  فــي  شــهاداتها  لقبــول  أساســي  كشــرط  ومهنيتهــا  كفاءتهــا  مــن  والتأكــد 
الســالمة فــي المنتجــات ســواء المســتوردة أو المحليــة وتطويــر الئحــة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة 
وفًقــا لمعاييــر الكفــاءة الفنيــة والخبــرة الميدانيــة وضمــن نطــاق جغرافــي محــدد، باإلضافــة إلــى إجــراءات 

متابعتهــا وضمــان اســتمرار تطبيقهــا للوائــح والنظــم المعنيــة.

ــة الالزمــة لتســهيل تطبيــق برنامــج ســالمة المنتجــات وهــي: نظــام  ــاء عــدد مــن األنظمــة اإللكتروني بن
إلكترونــي إلدارة لجــان اللوائــح الفنيــة، وتطويــر برنامــج )ســامبل( لقيــاس وتحليــل مؤشــرات الســالمة، 
وتطويــر منصــة إلكترونيــة )ســابر( لتســجيل وتتبــع المنتجــات، وبنــاء نظــام إلكترونــي )راصــد( لإلنــذار عــن 

المنتجــات غيــر اآلمنــة.

يعالــج هــذا المشــروع محــور التوعيــة وتعريــف المســتهلكين بــأدوات التحقــق مــن مطابقــة المنتجــات، 
وذلــك مــن خــالل إعــداد خطــة متكاملــة للتواصــل والتعريــف بمشــروع البرنامــج الســعودي لســالمة 
المنتجــات لتعريــف الفئــات المختلفــة في المجتمع ورفع مســتوى ثقافتهم بشــأن الســالمة والمطابقة.

جدول  رقم )٢(: مشاريع البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم(

مــــاذا سُيحـقــــق 
“سليم”

رفع ثقة ورضا المستهلك تجاه المنتجات 
المطروحة في السوق

ضمان سالمة المنتجات من خالل مكافحة 
المنتجات غير اآلمنة

رفع الثقة في المنتج السعودي

وللوصــول إلــى نمــوذج تواصــل فاعــل مــع المســتفيدين، فقــد تــم اختيــار مســمى “ســليم” لهــذا 
البرنامــج الطمــوح، حيــث يعكــس هــذا المســمى  أنَّ المنتــج ســليم وآمــن وخــاٍل مــن كل العيــوب 
البيئــة. ويشــكل   أو  المجتمــع  أو  المســتهلك  علــى  المباشــر  غيــر  أو  المباشــر  للخطــر  المســببة 
“ســليم” منظومــة عمــل متكاملــة مــن األنظمــة واللوائــح والمعاييــر التــي تتفــق والممارســات 
ــا، وذلــك مــن خــالل وضــع نظــام عالــي الكفــاءة لقيــاس مؤشــر  االحترافيــة المعتــرف بهــا عالميًّ
ســالمة المنتجــات فــي الســوق، عبــر آليــات وإجــراءات تتوافــق مــع اللوائــح الفنيــة لــكل منتــج، 
ــة والمحافظــة  ــة البيئ ــة األساســية المتعلقــة بالســالمة والصحــة وحماي ــات الفني خاصــة المتطلب
علــى الميــاه والطاقــة وترشــيد اســتخدامهما، مــع التحقــق مــن توافــق المنتجــات مــع القيــم 
واألخــالق المجتمعيــة والدينيــة، وضمــان فاعليــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات التشــريعية 

والرقابيــة لتحقيــق الســالمة.

الغايــة  هــي  المســتهلك  ورضــا  ثقــة  إنَّ 
ُتعــدُّ  أنهــا  إذ  إليهــا،  نتطلــع  التــي  األســمى 
خــالل  مــن  إال  يتحقــق  ال  الــذي  المعيــار 
خــالل  مــن  األرض  علــى  الملمــوس  العمــل 
تنفيــًذا  وذلــك  المنتجــات،  ســالمة  برنامــج 
للجهــود التــي تبذلهــا حكومتنــا الرشــيدة بنــاًء 

.٢٠٣٠ المملكــة  رؤيــة  علــى 

مــن خــالل وضــع ضوابــط واضحــة وصريحــة 
وفًقــا  اآلمنــة  وغيــر  اآلمنــة  للمنتجــات 
العوامــل  مراعــاة  مــع  الدوليــة  للمعاييــر 

الســعودية. البيئــة  تميــز  التــي  الخاصــة 

واألمــان  الجــودة  معاييــر  تطبيــق  يســاعد 
والســالمة فــي الصناعــات المحليــة - وذلــك 
لمتطلبــات  المنتجــات  اســتيفاء  خــالل  مــن 
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات 
العالقــة ورفــع نســبة المطابقــة في الســوق 
بمســتويات  االرتقــاء  علــى   – الســعودي  
ــج  ــم فــي المنت دعــم وثقــة جميــع دول العال
الســعودي، وزيــادة فــرص التصديــر، ووضــع 
العالميــة  الــدول  مصــاف  فــي  المملكــة 
صاحبــة الصناعــات الموثــوق بهــا مــن قبــل 

الــدول والهيئــات العالميــة. أبــرز 

“ســـليم” يعنـــي أنَّ المنتـــج ســـليم 
العيـــوب  كل  مـــن  وخـــاٍل  وآمـــن 
المســـببة للخطـــر المباشـــر أو غيـــر 
أو  المســـتهلك  علـــى  المباشـــر 

البيئـــة أو  المجتمـــع 

الحد من الحوادث وتقليل الخسائر 
المالية

فــي  المطابقــة  غيــر  المنتجــات  ب  تتســبَّ
الكثيــر مــن األضــرار الماليــة ســواًء كان ذلك:

الحــوادث 	  خــالل  مــن  مباشــرة  بصــورة 
واألضــرار الناتجــة عــن ســوء التصنيــع أو 

الغــش التجــاري.

ــاه مــن خــالل عــدم 	  هــدر الطاقــة والمي
اســتيفاء المنتجــات لمتطلبــات ترشــيد 

االســتهالك.

تبــذل المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن رؤيتهــا الطموحــة 2030 جهــودًا حثيثــة لالرتقــاء بجــودة 
المنتجــات والخدمــات، وتحقيــق النمــو والرخــاء للمواطــن. وانبثاًقــا من تلك الرؤيــة، فقد أطلقت 
الهيئــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات األخــرى البرنامج الســعودي لســالمة المنتجات “ســليم”، 

والــذي يتكــون مــن عــدد مــن المحــاور والمشــاريع يوضحهــا الجــدول رقــم )2(.

١/٣/١ البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم( 
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لالئحـــة  الفنـــي  الملحـــق  اعتمـــاد 
التنفيذيـــة لنظـــام القيـــاس والمعايـــرة 
الفنيـــة  باالشـــتراطات  المتعلقـــة 

الميـــاه.  لعـــدادات 

تأهيـــل وقبـــول عـــدد )٩( جهـــات تحقـــق 
ذاتـــي لمصانـــع داخـــل وخـــارج المملكـــة 

فـــي مجـــال عـــدادات الكهربـــاء. 

جهـــة   )١١( عـــدد  وقبـــول  تأهيـــل 
الوقـــود،  مضخـــات  مـــن  للتحقـــق 
مـــن  للتحقـــق  جهـــات   )٣( وعـــدد 

التلقائيـــة. غيـــر  الموازيـــن 

إجـــراءات  مواءمـــة  شـــهادات  إصـــدار 
الميـــاه  لعـــدادات  األولـــي  التحقـــق 

عـــداد.  )١,٦٦٩,٩١٧( لعـــدد 

تأهيـــل وقبـــول عـــدد )٢( جهـــات لصيانـــة 
مضخـــات الوقـــود، وعـــدد )٢( جهـــات 

لصيانـــة الموازيـــن غيـــر التلقائيـــة.

لموازيـــن  الـــدوري  بالتحقـــق  البـــدء 
والمجوهـــرات.  الذهـــب  محـــالت 

اســـتمرار عمليـــات الرقابـــة المترولوجية 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  عـــدادات  علـــى 
ــة  ــة وهيئـ ــع وزارة الطاقـ ــيق مـ بالتنسـ
تنظيـــم الكهربـــاء والشـــركة الســـعودية 

للكهربـــاء. 

أبــــرز النشـــــاطات  

٠١

١١

١,٦٦٩,٩١٧

٩

٢

موافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى إنشـــاء 
برنامـــج التقييـــس والمعايـــرة.

اعتمـــاد  شـــهادات   )٨( عـــدد  إصـــدار 
الطـــراز الوطنيـــة لمضخـــات الوقـــود، 
غيـــر  للموازيـــن  شـــهادة   )١٢( وعـــدد 
شـــهادة   )٢٤( وعـــدد  التلقائيـــة، 
لعدادات الكهرباء، وعدد )١١( شـــهادة 
ــهادة  ــدد )٢( شـ ــاه، وعـ ــدادات الميـ لعـ
اجتيازهـــم  بعـــد  األجـــرة،  لعـــدادات 
لالشـــتراطات الفنيـــة واإلداريـــة، وتـــم 
قبـــل  مـــن  األدوات  هـــذه  فحـــص 
المقبولـــة مـــن  الدوليـــة  المختبـــرات 
الدوليـــة  والمنظمـــة  الهيئـــة  قبـــل 

.)OIML( القانونيـــة  للمعايـــرة 

تقديـــم )٨( دورات تدريبيـــة فـــي مجـــال 
الموازيـــن غيـــر التلقائيـــة لعـــدد )٧٦( 
مســـتفيد، و)٨( دورات تدريبيـــة فـــي 
مجـــال مضخـــات الوقـــود لعـــدد )٥١( 
فـــي  تدريبيـــة  دورة  و)٢(  مســـتفيد، 
لعـــدد )٨(  الكهربـــاء  عـــدادات  مجـــال 
مســـتفيد، وقـــد اســـتفادت مـــن هـــذه 

الـــدورات )١٢( جهـــة مختلفـــة. 

جهـــات  تأهيـــل  ضوابـــط  تحديـــث 
ألجهـــزة  الصيانـــة  وجهـــات  التحقـــق 
اعتمـــاد  شـــهادة  وإصـــدار  القيـــاس 

الطـــراز.

ــارات تقييـــم وتدقيـــق  القيـــام بــــ )٦( زيـ
ـــة. ـــع عـــدادات الطاقـــة الكهربائي لمصان

البرنامــج الوطنــي للمعايــرة القانونيــة هــو أحــد مبــادرات 
الهيئــة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 2020، ويســتهدف 
وضمــان  العادلــة،  التجــارة  وتحقيــق  الجــودة  تعزيــز 
ــة مــن مســتهلكين  ــة التجاري حقــوق كافــة أطــراف العملي
الهيئــة  قامــت  وقــد  ومشــغلين.  ومورديــن  ومصنعيــن 
عمليــات  فــي  الميدانــي  بالتوســع  التقريــر  فتــرة  خــالل 
تشــمل  والتــي  القانونيــة  القيــاس  أدوات  مــن  التحقــق 

التلقائيــة.  غيــر  والموازيــن  الوقــود  مضخــات 

٢/٣/١  البرنامج الوطني للمعايرة 
            القانونية )تقييس(

المعايــرة  لبرنامــج  االســتراتيجية  األهــداف  تتمثــل 
يلــي: فيمــا  القانونيــة 

أهداف البرنامج

وضع إطار عمل شامل لإلجراءات 
والسياسات الخاصة بتنظيم 

وتوحيد صناعة واستخدام 
أدوات القياس القانونية وفًقا 
للمواصفات القياسية الدولية 

.)OIML(

حماية حقوق المستهلكين.

تعزيز تنافسية المملكة في 
الصناعات ذات الصلة بمجال 

المعايرة القانونية.

ضمان تحقيق ممارسات التجارة 
العادلة في السوق السعودي. 

حماية المستثمرين من المنافسة 
غير العادلة.

التنســـيق إلطالق ورش عمل تعريفية 
بالتعـــــاون مـــــع الغــــــرف التجــارية في 
مختلف مناطق المملكة عن المعايرة 
القــــانونية، وتقديمهـــــــا للعموم مـــن 
المســــــــــــتهلكين، والمســــــــــــتخدمين، 

والمصنعيـــــن، والمستـــوردين. 
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علــى  التحقــق  عمليــات  فــي  التقريــر  فتــرة  خــالل  البرنامــج  اســتمر 
التحقــق  إجــراء  تــم  حيــث  التجاريــة،  والمنشــآت  الوقــود  محطــات 
الــدوري علــى )٣٦٫٦٣٣( مضخــة )هــوز( فــي نحــو )٣٫٢٥٤( محطــة وقــود 
منهــا )٣٦٫١٤٣( هــوز مطابــق بنســبة ٩٨٫٦٦٪. كذلــك تــم إجــراء التحقق 
الــدوري علــى )١١٫١٦٤( ميــزان غيــر تلقائــي فــي )٣٫١٩٩( منشــأة تجاريــة 
منهــا )١٠٫٧٦٤( ميــزان مطابــق بنســبة ٩٦٫٤٢٪، واســتقبل البرنامــج 
)٨٧( طلــب تحقــق أولــي لعــدادات الكهربــاء علــى )٥٨٥٫١٦٣( عــداد 

ــة.   ــم دراســة )٨٫٨٣١( عين ــاء ذكــي حيــث ت كهرب

كماسيتمخالالعام2٠22م

أعمال الرقابة الميدانية للمعايرة القانونية 

االستمرار في التوسع بأعمال التحقق من 
مضخات الوقود والموازين غير التلقائية.

إجراء التحقق الدوري

إجراء التحقق الدوري

تحقق أولي لعدادات الكهرباء

مضخة)هوز(

ميزانغيرتلقائي

عدادكهربائيذكي

 البدء في عمليات التحقق األولي والدوري 
لعدادات المياه والبدء في التحقق الدوري 

لعدادات الكهرباء.

اإلشراف على أعمال مباشرة فحص العدادات 
بناء على طلب المستخدم. 

٣٦,٦٣٣

١١,١٦٤

٥٨٥,١٦٣

البدء بالتحقق من موازين محالت المحامص 
والمكسرات والعطارة اللحوم والعود. 

مؤشرات األداء 

مؤشــرات أبــرز )3( رقــم الجــدول يوضــح
األداءالتشــغيليةللبرنامــجالوطنــيللقيــاس
تــم حيــث التقريــر. فتــرة خــال والمعايــرة
وضــعمؤشــراتأداءللمبــادرةلعــام2٠21م
ــة1٥٪مــن لمضخــاتالوقــودبنســبةتغطي
المملكــة. فــي المحطــات عــدد إجمالــي
فنســبة التجاريــة للموازيــن يتصــل وفيمــا
مــن ٪1٥ هــي المســتهدفة التغطيــة
إجمالــيعــددالمنشــآتالمالكــةللموازيــن

المملكــة. فــي التجاريــة

جدول  رقم )3(: أبرز مؤشرات األداء التشغيلية للبرنامج الوطني للقياس والمعايرة خالل فترة التقرير

المتحقق في ٢٠٢١ *المستهدف في ٢٠٢١المؤشـــــــر

عددعملياتالتحقق
لمضخاتالوقود)هوز(

عددعملياتالتحقق
للموازين

عددشهاداتاعتماد
الطراز

11,٥٠٠

1٠,٥٠٠

 3٠

 36,633

 11,164

 ٥7

عملية

عملية

شهادة

عملية

عملية

شهادة

نسبة تغطية 
محطات الوقود 

٪١٥

تشــارك الهيئــة فــي هــذا البرنامــج بمبــادرة نوعيــة، وهــي مبــادرة “بنــاء القــدرات المؤسســية 
دور  تعزيــز  اســتهدفت  حيــث  الصناعيــة”  والمقاييــس  المواصفــات  علــى  القائمــة  للجهــات 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة فــي تمكيــن الصناعــة الوطنيــة والتحــول نحــو االقتصــاد غيــر 
النفطــي الــذي تتطلــع إليــه المملكــة. وقــد بــدأ الفريــق االستشــاري للمبــادرة العمــل علــى 
الدراســة وتحليــل الفجــوات لوضــع برنامــج تدريبــي متخصــص فــي مقاييــس الجــودة مــن نواحــي 
السياســات واللوائــح وذلــك بالشــراكة مــع الجهــات العالميــة الرائــدة حيــث اســتهدفت هــذه 

المبــادرة عــدة جهــات علــى مرحلتيــن: 

٣/٣/١ مبادرات الهيئة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية

تــماســتهداف)14(جهــةحكوميــةوكانعــددالمشــاركين
)14( وتضمنــت مشــترك، )2,3٠٨( التدريبيــة البرامــج فــي

تدريبيــة. دورة

تــماســتهداف)19(جهــةحكوميــةوكانعــددالمشــاركين
)1٥( وتضمنــت مشــترك، )3,4٥7( التدريبيــة البرامــج فــي

تدريبيــة. دورة

المرحلة األولى ٠١

المرحلة الثانية ٠٢

مؤشراتالقياس-نتائجأثرالتدريب

ال أعرف

قبلبعد

معرفة ممتازةمعرفة جيدة جدًامعرفة متوسطةمعرفة قليلة

فيماركزتالبرامجالتدريبيةعلىعدةمواضيعفيمجالالتقييسوأبرزها:

٪٥٠

٪2٨,4 ٪2٥,3

٪11,1

٪31,1

٪41,7

٪14,7
٪٥,6 ٪4,4

٪3٨٪4٠
٪3٠
٪2٠
٪1٠
٪٠

رسم بياني  رقم )٢(: نتائج وأثر البرامج التدريبية المقدمة ضمن مبادرة بناء القدرات المؤسسية

يوضحالرسمالبيانيرقم)2(نتائجوأثرالبرامجالتدريبيةالتيتمتقديمها

أهدافودورالتقييس
وأثرهعلىالمنتجات.

دوراالختباراتفي
استدامةنموالصناعات.

تأثيرمراقبةاألسواق
علىتقليلالواردات

وضبطالجودة.

اإللمامبدورالمواصفاتالقياسيةفيتقليلالواردات
وتنميةالصادرات.

الهدفمناللوائح
الفنية.

أهدافمنحشهادات
المطابقة.

أهدافاعتماد
الجهات.

إجمالي عدد المشاركين 
والدورات

٥٫٧٦٥

٢٩

مشــترك

دورةتدريبية
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قطـــــــاع
المواصفات والمعايرة

المواصفات

اللوائحالفنية

مركزالرصدواإلنذارعنالمنتجاتغيراآلمنة

المركزالوطنيللقياسوالمعايرة

٢٠٢١ 5859



ويوضــح الجــدول رقــم )٤( قائمــة بالمجــاالت والخدمــات والتقنيــات ذات األولويــة بحســب معايير 
التحليــل فــي اســتراتيجية إصــدار المواصفات القياســية.

تحــرص الهيئــة علــى تطويــر المواصفــات القياســية الســعودية للمنتجــات والخدمــات مــع 
التركيــز علــى األولويــات االســتراتيجية للمملكــة، بمــا يتماشــى مــع الممارســات الدوليــة 
إصــدار  اســتراتيجية  اعتمــاد  التقريــر  فتــرة  شــهدت  حيــث  الوطنيــة،  المتطلبــات  ويحقــق 
المواصفــات والتــي تضمنــت األولويــات االســتراتيجية التــي ســوف يتــم العمــل عليهــا خــالل 

.)2024  -  2022( المقبلــة  الثــالث  الســنوات 

المجاالت ذات األولوية

المجاالت ذات األولوية

المنتجات ذات األولوية 

المنتجات ذات األولوية 

تقنيات برنامج تطوير 
الطلب على النفط

تقنية المعلومات

الطـــاقــة

المعدات 
والروبوتات 

الحديثة

السياحة والترفيه

النقل والخدمات 
اللوجستية

البيئــــة

مســتدامة  اســتخدامات  المســتدامة،  المبتكــرة  البوليمــرات 
إلــى مــواد  البتــرول  الهيدروكربونيــة، تحويــل  للمــوارد  جديــدة 

كيماويــة.

المعــزز، معالجــة  الواقــع  الــذكاء االصطناعــي،  الذكيــة،  المــدن 
البيانات، إنترنت األشــياء، المســوحات الجيوديسية والطبوغرافية 
والهيدروغرافيــة، التجــارة اإللكترونيــة، الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
أتمتــة العمــل المعرفــي، البيانــات الضخمــة، شــبكات وأنظمــة 

االتصــاالت.

ــاءة الحراريـــة لمحطـــات توليـــد  ــاء الذكيـــة، الكفـ شـــبكات الكهربـ
الطاقـــة بالوقـــود، كفـــاءة الطاقـــة لألجهـــزة المنزليـــة والمعـــدات 
والمبـــادالت  الكهربائيـــة  والمحـــركات  والمبانـــي  الصناعيـــة 
المناطقـــي،  التبريـــد  الطاقـــة،  تخزيـــن  أنظمـــة  الحراريـــة، 
التوليـــد  الشمســـية،  الطاقـــة  للطاقـــة،  الذكـــي  االســـتهالك 
ـــق الطاقـــة وإدارتهـــا. ـــا الوقـــود، تدقي ـــاء، خالي المشـــترك للكهرب

ــة،  ــودي الكهربائيـ ــوط العمـ ــالع والهبـ ــة اإلقـ ــات، أنظمـ الروبوتـ
بـــدون طيـــار، أنظمـــة األمـــن اإللكترونيـــة، أنظمـــة  الطائـــرات 
المراقبـــة األمنيـــة، أجهـــزة تحديـــد الهويـــة، التحكـــم والمراقبـــة 
عـــن بعـــد، التقنيـــات العســـكرية، نقـــل الطاقـــة الالســـلكي، أتمتـــة 

ــة والتغليـــف. التعبئـ

المدن  المطاعم،  الفنادق،  الزوار،  السياحية، خدمات  المرافق 
الترفيهية.

نقل المواد الخطرة، تقنيات النقل المحافظة على البيئة، البيئة 
التحتية للخدمات اللوجستية، سالسل اإلمداد، ضوضاء النقل 

وقياسها، التنقل لذوي االحتياجات الخاصة.

القبة الشمسية لتحلية المياه، حماية البيئة، االقتصاد الدائري، 
االنبعاثات  االستدامة،  التدوير،  إعادة  المشاركة،  اقتصاد 
إدارة  البيئية،  القياسات  المنتج،  حياة  دورة  إدارة  الصناعية، 
التقاط  الهواء،  جودة  االنبعاثات،  النفايات،  معالجة  المراعي، 

الكربون.

الســـالمة المروريـــة، مواصفـــات ســـالمة الخدمـــات، ســـالمة السالمة
مركبـــات الحـــج، مواصفـــات الحـــج والعمـــرة.

اإلدارة المالية والتمويل المستدام.الخدمات المالية

جدول  رقم )4(: المجاالت والخدمات ذات األولوية بحسب معايير التحليل في استراتيجية إصدار المواصفات

التعدين 

الغزل والنسيج 

إدارة الجودة

تقنيات البناء

التطوع

إدارة المرافق 
والمنشآت 

الخدمات الصحية

كيماويات التعدين، تقنيات التعدين.

المنسوجات التقنية والمنسوجات الذكية.

إدارة الجــودة الرقميــة، إدارة الجــودة المبنيــة علــى التحليالت، 
إدارة األداء الرقمي.

)BIM( التقنيات الحديثة للبناء، إدارة معلومات المباني

التطوع الصحي.

إدارة األصول والمرافق العامة، المرافق الرياضية.

إدارة األزمــات الصحيــة )األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة(، خدمــات 
الرعايــة الصحيــة.

المركبات المركبـــات المركبات،  تعقب  تقنيات  آلًيا،  الموجهة  المركبات 
ذاتية القيادة، الدراجات الكهربائية، تصميم وصيانة المركبات، 

محطات شحن المركبات الكهربائية، المركبات الهيدروجينية.
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الكهربائية

واإللكترونية

الغذائية

والزراعية

التشييد 

ومواد البناء

الغزل

والنسيج

الميكانيكية

والمعدنية

الكيميائية

والبترولية

مواصفات

الخدمات

المقاييس

والموازين

٪٢٣

٪٥

٪١٤

٪١٧٪٥

٪٢٣

٪٤
٪٩

وُيوضــحالجــدولرقــم)٥(العــدداإلجمالــيللمواصفــاتالقياســيةالُمعتمــدةخــالفتــرةالتقريــر،
حيــثاعتمــدتالهيئــة)٥٨4(مواصفــةقياســيةســعودية)جديــدة(،أمــاالتحديـــثوالتعديــلفقــد
شــمل)3٨2(مواصفــة،كمــاتــمســحبعــدد)٨7(مواصفــة،وبلغــتالمواصفــاتالمترجمــة)17(
مواصفــةقياســيةســعودية.وُيمثــلالرســمالبيانــيرقــم)3(نســبةتوزيــعتلــَكالمواصفــات

)حســبنــوعإصــدارالمواصفــة(،خــالفتــرةالتقريــر.

جــدول  رقــم )٥(: العــدد اإلجمالــي للمواصفــات القياســية المعتمــدة الجديــدة 
والمحدثــة والمعدلــة والمســحوبة والمترجمــة خــالل فتــرة التقريــر

عدد المواصفاتنـــوع المواصفــــة

إعداد/تبني )جديدة(

تحديث/تعديل

سحب

ترجــمـــة 

اإلجمــالي 

٥٨4

3٨2

٨7

17

١٫٠٧٠

ــَغ مجمــوع المواصفــات  وقــد بل
القياســية الســعودية المعتمدة 
)بجميــع فئاتهــا( والصــادرة عــن 
وحتــى  نشــأتها  منــذ  الهيئــة 
التقريــر  هــذا  إعــداد  تاريــخ 
قياســية  مواصفــة   )٣٠٫٩٠١(
الجــدول  وُيوضــح  ســعودية، 
رقــم )٦( والرســم البيانــي رقــم 
المواصفــات  تلــك  توزيــع   )٤(

القطاعــات. حســب 

* ُيمثــل العــدد مــا تــَم اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة شــاماًل قطــاع المواصفــات الزراعيــة والغذائيــة، والــذي انتقــل للهيئــة العامــة للغــذاء 
والــدواء بتاريــخ ١٤٣٢/٠٨/٠١هـــ.

ترجمة

تحديث
تعديل

سحب

إعداد
تبني

)جديدة(

٪٢

٪٣٦

٪٨

٪٥٤

والمحدثــة  الجديــدة  القياســية  المواصفــات  توزيــع  نســبة   :)3( رقــم  بيانــي  رســم 
التقريــر فتــرة  خــالل  والمترجمــة  والمســحوبة  والمعدلــة 

ــخ  ــى تاري ــة حت ــذ نشــأة الهيئ جــدول رقــم )6(: مجمــوع المواصفــات القياســية الســعودية المعتمــدة من
إعــداد التقريــر

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

الزراعية والغذائية

الكيميائيـة والبترولية

الكهربائية واإللكترونية

المقاييس والموازين

التشييـد ومواد البنـاء

الغزل والـنسـيج

الميكانيكيـة والمعدنية

مواصفات الخدمات

1.472

7.2٨2

7.1٠6

2.737

4.236

1.447

٥.291

1.33٠

* 3٠.9٠1

٪٥

٪23

٪23

٪9

٪14

٪٥

٪17

٪4

٪1٠٠ اإلجمــالي 

رســم بيانــي رقــم )4(: توزيــع المواصفــات القياســية المعتمــدة منــذ نشــأة 
الهيئــة )حســب القطاعــات الفنيــة(

٣٠٫٩٠١

المواصفات
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بتبنــي وإعــداد عــدد )٥٨٤( مواصفــة قياســية 
ســعودية  قياســية  كمواصفــات  وإصدارهــا 
)جديــدة( مــن خــالل الفــرق الفنيــة المشــكلة 
الجهــات  مــن  أعضــاًء  تضــم  والتــي  بالهيئــة، 
ــة والقطــاع  ــة والبحثي ــة واألكاديمي الحكومي
الخــاص المعنــي، وُيوضــح الجــدول رقــم )٨( 
الســعودية  القياســية  المواصفــات  أعــداد 
التقريــر.  فتــرة  خــالل  المعتمــدة  )الجديــدة( 
كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )٧( نســبة 
المواصفــات القياســية الجديــدة المعتمــدة 

القطاعــات. حســب 

جدول رقم )٧(: المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادها

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

الكيميائيـة والبترولية

المقاييس والموازين

الكهربائية واإللكترونية

مواصفات الخدمات

الغزل والـنسـيج

التشييـد ومواد البنـاء

الميكانيكيـة والمعدنية

12٨

1٥3

1٠3

77

17

63

43

٥٨4

٪22

٪26

٪1٨

٪13

٪3

٪11

٪7

٪1٠٠ اإلجمــالي

١/٢ المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( المعتمدة

رسم بياني رقم )5(: نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات

الكيميائية
والبترولية

التشييد
وموادالبناء

الكهربائية
واإللكترونية

الغزل
والنسيج

الميكانيكية
والمعدنية

المقاييس
والموازين

مواصفات
الخدمات

٪٢٢

٪١١

٪٣٪١٨
٪٧

٪٢٦

٪١٣

مســتمرة  بمراجعــة  الهيئــة  تقــوم 
للمواصفــات القياســية الســعودية 
ــم تحديثهــا أو  ــي يت الُمعتمــدة، والت
تعديلهــا أو ســحبها أو ترجمتهــا بنــاًء 
المســتند  المراجــع  تحديــث  علــى 
ورود  أو  إعدادهــا،  عنــد  إليهــا 
مالحظــات فنيــة عليهــا مــن الجهــات 
الجــدول  ويوضــح  العالقــة،  ذاِت 
القطــاع.  توزيعهــا حســب   )٨( رقــم 
رقــم  البيانــي  الرســم  ُيوضــح  كمــا 
)٦( نســب تلــك المواصفــات حســب 

القطاعــات.  

جدول رقم )٨(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

القطاع
المترجمةالمسحوبةالمعدلةالمحدثة

مجموع المواصفات
عدد المواصفات

الكيميائيـة والبترولية

المقاييس والموازين

الكهربائية واإللكترونية

مواصفات الخدمات

الغزل والـنسـيج

التشييـد ومواد البنـاء

الميكانيكيـة والمعدنية

123_291

33_11٥

٥٥94٠1

2_1٠_

6___

96_1_

٥٨_6_

3739٨717

1٥3

49

1٠٥

12

6

97

64

4٨6 اإلجمــالي

٢/٢ المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

رسم بياني رقم )٦(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

الكيميائية
والبترولية

التشييد
وموادالبناء

الكهربائية
واإللكترونية

الغزل
والنسيج

الميكانيكية
والمعدنية

مواصفات
الخدمات

٪٣٢

٪٢٢٪٢٠

٪١

٪١٣

المقاييس٢٪
والموازين ٪١٠

المواصفات
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وقود الديزل النظيف
 )منخفض الكبريت(

تعديل المواصفة القياسية 
السعودية الخاصة بمنتجات 

المدافئ المنزلية

وقود الطائرات التوربينية

تعديـــــل المواصفــة القياســـــية الســعودية الخاصــة بسخـــــانات الميــــاه 
الكهربائيــة

صناديق عدادات المياه المصنوعة 
من البالستيك الحراري

تعديل مواصفات كفاءة الطاقة

تصميم وضمان كفاءة ألواح 
السقاالت البالستيكية

تعديل المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالتوصيالت الكهربائية

البروبان المبرد
)غاز البترول المسال(

طالء إسمنتي عازل
)أساس مائي(

البيوتان المبرد
)غاز البترول المسال(

أدوات المائدة المصنوعة من 
بالستيك الميالمين

مكيفات الهواء – متطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة 
والبطاقات واالختبار للمكيفات ذات السعة الصغيرة من النوع الشباك 

والمنفصل

شاحنات سحب ونقل المركبات

السيارات - حواجز الحماية 
األمامية للشاحنات

السيارات - حواجز الحماية الجانبية 
للشاحنات والمقطورات

السيارات - حواجز الحماية الخلفية 
للشاحنات والمقطورات

جدول رقم )٩( أبرز المواصفات القياسية التي تَم اعتَمادها خالل فترة التقرير بحسب القطاعات

٠١

٠٤

٠٧

٠٢

٠٥

٠٨

٠٣

٠٦

الكمامات غير الطبية

السياحة والخدمات ذات العالقة – المتطلبات والمبادئ التوجيهية 
للحد من انتشار مرض فيروس كورونا )COVID-19( في صناعة 

السياحة

أقمشة الخيام اإلنشائية 
المقاومة للحريق

تقييم إدارة االبتكار – إرشادات

أنظمة إدارة سالمة المرور على 
الطرق – متطلبات مع إرشادات 

لالستخدام

إدارة المرافق – أنظمة اإلدارة 
– المتطلبات مع التوجيه 

لالستخدام

سياحة المغامرات – أنظمة 
إدارة السالمة – متطلبات

٠١

٠١

٠٣٠٥

٠٢

٠٢

٠٤

٠١

٠٤

٠٢

٠٣

٠١

٠٤

٠٦

٠٢

٠٥ ٠٣

المنتجات الحديدية

عدادات المياه

الخرسانة

الموازين

المجوهرات والمعادن 
الثمينة

بالط السيراميك 

ترشيد المياه

عدادات الوقود

األسمنت البورتالندي

بطاقات المنتجات المعبأة

مقاييس التلوث

ألواح األلمنيوم

المباني الخضراء واالستدامة

عدادات الطاقة الكهربائية

 األدوات الصحية

أجهزة قياس اإلشعاع

اإلسمنت الهيدروليكي

معدات الرادار لسرعة المركبات

عدادات الغاز

أغطية ومصبعات فتحات غرف 
التفتيش وتصريف السيول وإطاراتها

٠١

٠٤

٠٧

٠٢

٠٥

٠٨

٠٣

٠٦

٠١

٠١

٠٣٠٥

٠٢

٠٢

٠٤

٠١

٠٤

٠٢

٠٣

٠١

٠١

٠١

٠٤

٠٤

٠٧

٠٧

٠٢

٠٢

٠٥

٠٥

٠٨

٠٨

٠٣

٠٣

١٠

١٠

٠٦

٠٦

٠٩

٠٩

٠٤

٠٦

٠٢

٠٥ ٠٣

أبرز المواصفات القياسية التي تَم اعتَمادها خالل فترة التقرير:

أســطوانات الغــاز – التصميــم والتصنيــع واالختبــار لألنابيــب وأســطوانات الغــاز ذات البنيــة المركبــة القابلــة 
إلعــادة التعبئــة – الجــزء ١: األنابيــب وأســطوانات الغــاز ذات البنيــة المركبــة المقــواة باألليــاف والمغطــاة 

بطــوق دائــري والتــي تصــل ســعتها إلــى )٤٥٠( لتــر

المنتجات 
الكيميائية 
والبترولية

مواصفات 
الخدمات

المنتجات 
الكهربائية 

واإللكترونية

منتجات
الغزل والنسيج

المنتجات 
الميكانيكية 

والمعدنية

منتجات التشييد 
ومواد  البناء

المقاييس 
والموازين
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وبذلــك فقــد ازداد عــدد الفــرق 
إلــى  ٢٠٢٠م  عــام  مــن  الفنيــة 
مقدارهــا  بنســبة  ٢٠٢١م  عــام 
الفــرق  عــدد  كان  حيــث   ٪١٠
 )٤٠( ٢٠٢١م  عــام  فــي  الفنيــة 
موضــح  هــو  كمــا  فنًيــا  فريًقــا 

.)٧( رقــم  البيانــي  بالرســم 

علــى  الصغيــرة والمتوســطة  المنشــآت  مــع هيئــة  الهيئــة وبالتنســيق  حرصــت 
تفعيــل مشــاركة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الفــرق الفنيــة، مــن خــالل 
تعريــف تلــك المنشــآت بأهميــة المواصفــات وأثــر مشــاركتها فــي إعدادهــا. وقــد 

بلــغ  عــدد تلــك المنشــآت كالتالــي:

عددالفرقالفنية
الجديدةلعام2٠21

عددالفرقالفنيةحتى
نهايةعام2٠2٠

٤

٤٠

رسم بياني رقم )٧(: عدد الفرق الفنية المستحدثة 
لعام ٢٠٢١م مقارنة باألعوام السابقة 

مشاركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية 

متوسطةصغيرةمتناهية الصغر 

جهة مشاركة 
بالفرق الفنية 

بالهيئة.

جهة مشاركة 
بالفرق الفنية 

بالهيئة.

جهة مشاركة 
بالفرق الفنية 

بالهيئة.

٣٨٤٩٧٢
عددهاعددهاعددها

4/٢  المشاركات الدولية في اللجان الفنية

تحــرص الهيئــة علــى تمثيــل المملكــة 
خارجًيــا مــن خــالل اســتقطاب كفــاءات 
بمــا  العالقــة  ذات  الجهــات  مــن 
يتوافــق مــع دور المملكــة الريــادي 
ــل مشــاركة المملكــة باللجــان  وتفعي
ــث زادت نســبة التوســع  ــة، حي الدولي
الدوليــة  اللجــان  فــي  بالمشــاركة 
بمقــدار ١٠,٢٪ عــن العــام الماضــي، 
 )٣٢٣( فــي  الهيئــة  عضويــة  لتصــل 
لجنــة دوليــة، ويوضــح الجــدول رقــم 

المشــاركات:  هــذه  تفاصيــل   )١٠(

وكذلك تشارك الهيئة في عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وهي كالتالي:

٢٠٢٠٢٠٢١الموضوع

العدد الكلي للجان األيزو الرئيسية

العدد الكلي للجان األيزو الفرعية
)Sub Committee(

المجموع الكلي للجان األيزو

عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من
اللجان الرئيسية

عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من 
اللجان الفرعية

المجموع الكلي لمشاركة المملكة بلجان األيزو 
الرئيسية والفرعية

صفة عضوية المملكة باللجان الرئيسية

صفة عضوية المملكة باللجان الفرعية

صفة العضوية للجان األيزو المشاركة
 بعضويتها المملكة 

نسبة مشاركة المملكة في لجان األيزو 
الرئيسية والفرعية

24٨

496

744

143

14٨

293

مشارك   7٨
مراقب   6٥

مشارك   ٨٥
مراقب   79

مشارك   6٥
مراقب   ٨3

مشارك   66
مراقب   73

مشارك   143
مراقب   14٨

مشارك   17٠
مراقب   132

٪37

2٥6

٥46

٨٠2

174

149

323

٪39
جدول رقم )١٠(: مشاركة المملكة 

في اللجان الدولية بمنظمة األيزو

عضوية معهد المواصفات 
والمقاييس للدول 

اإلسالمية )SMIIC( من 
خالل )١٧( لجنة وأمانة لجنة 

واحدة.

عضوية اللجنة الدولية 
 )IEC( الكهروتقنية

لعدد )٢٧( لجنة.

 )OIMIL( عضوية لجان
لعدد )١٥( لجنة.

عضوية هيئة التقييس 
الخليجية لعدد )١٧( لجنة 

خليجية، )٧( لجان منها 
تحتضن الهيئة رئاستها 

وأمانتها. 

مشاركة )٦( من ممثلي 
اإلدارة العامة للمواصفات 

باللجان العربية للمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية 

والتعدين.

3/٢  الفرق الفنية

منظومــة  تشــكيل  علــى  الهيئــة  حرصــت 
فاعلــة للفــرق الفنيــة التــي تــدرس مشــاريع 
وتنظــم  المجــاالت  كافــة  فــي  المواصفــات 
تــم  واضحــة  منهجيــة  الفــرق  تلــك  أعمــال 
توثيقهــا فــي “آليــة عمــل منظومــة الفــرق 
الفنيــة”. ونحــرص مــن خــالل هــذه المنهجيــة 
للقطاعــات  متكافئــة  ُفــرص  إتاحــة  علــى 
والخاصــة  والبحثيــة  والعلميــة  الحكوميــة 
للمشــاركِة  الوطنيــة(  والشــركات  )المصانــع 
ُتعــد  التــي  الفنيــة  الفــرق  أعمــال  فــي 
ُيســهل  ممــا  معيــن،  لموضــوع  مواصفــات 
علــى تلــك الجهــات إبــداء مرئياتهــا المتعلقــة 
بمواضيــع المواصفــات ومناقشــتها بطريقــة 
مرضيــة  حلــول  إليجــاد  وموضوعيــة،  بنــاءة 
ــك الجهــات،  ــح تل ــن مصال ــوازن بي ــق الت لتحقي
مــع  الوطنيــة،  المصلحــة  َتَتحقــق  وبالتالــي 
مراعــاة التماشــي مــع الممارســات الدوليــة 

الشــأن.  فــي هــذا 

وتضــُم الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا )٤٠٨( 
عضــًوا مــن )١٤٠( جهــة موزعيــن علــى )٤٤( 
فريًقــا فنًيــا موزعــة علــى القطاعــات الفنيــة 
المختلفــة، وقــد تــم تشــكيل عــدًدا مــن الفــرق 
الفنيــة الجديــدة خــالل فتــرة التقريــر، وهــي 

ــي: ــى النحــو التال عل

الفريــــــق الفنـــي لالقتصــــــاد 
الدائــــري.

الفـــريــــق الفـنـــــي للخرسانة 
والمنتجات اإلسمنتية.

الفريــــــق الفـنــــــي ألجهــــــــزة 
استقبــــال البـــث وملحقاتهـــا.

الفــــريــــــق الفـــنـــي للسالمة 
من الحــــــريق.

أعضـــاء الفــرق الفنيــــة

٤٠٨٤٤
تــــم توزيعــــــــهـم عــلــى

فريــقفـنيعــضـــــــــو

المواصفات
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8/٢  اللجنة الوزارية للسالمة المرورية

تشــارك الهيئــة مــع اللجنــة الوزاريــة للســالمة المروريــة مــن خــالل تطويــر عــدد مــن المواصفــات 
التــي تعــزز مــن جانــب الســالمة المروريــة، حيــث تــم اعتمــاد وتحديــث مجموعــة مــن المواصفــات 

ذات العالقــة. ومــن أبــرز مخرجــات هــذا التعــاون:

المواصفـــات  تحديـــث  اعتمـــاد 
لحواجـــز  الســـعودية  القياســـية 

والمقطـــورات. الشـــاحنات 

خاصة  عمل  مجموعة  تشكيل 
إلعداد  الهيدروجينية  بالسيارات 

مواصفات قياسية لهذا المجال.

مشاريع   )٩( إعداد  من  االنتهاء 
مواصفات قياسية سعودية خاصة 
الجهات  على  وتوزيعها  بالسيارات 
التجارة  ومنظمة  العالقة  ذات 
العالمية إلبداء المالحظات عليها.

جاري العمل على تشكيل مجموعة 
عمل خاصة بالنقل الطبي. 

القياسية  المواصفة  اعتماد 
السعودية الخاصة بالسطحات. 

القياســـية  المواصفـــة  اعتمـــاد 
السعـــــــودية الخاصــــــة بالنقــــــل 

المدرســـي.

االشـــتراك فـــي مجموعـــة عمل 
والخدمـــات  النقـــل  وزارة  مـــع 
اللوجســـتية وهيئـــة النقل العام 
إلعـــــداد المســــــــودة الخاصـــــــة 
بتحديـــث المواصفـــة القياســـية 

واألوزان. لأبعـــاد  الســـعودية 

9

9/٢ الشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة

)OSP( ١0/٢ برنامج استدامة الطلب على البترول

تشــاركالهيئــةمــعالمركــزالســعوديلكفــاءةالطاقــةمــنخــالتطويــرالمواصفــاتالمتعلقــة
لعــددمــنالمنتجــاتلتعزيــزكفــاءةالطاقــة،حيــثقامــتالهيئــةبمــايلــي:

تعديل)3(مواصفاتقياسية)الدفايات،السخانات،التوصيات(.. 1
المشاركةفيإعدادتقاريراقتصادالوقودللشركاتالصانعة.. 2
المشاركةفيبعضالدراساتالفنيةفيمجالالسيارات.. 3
تحديــثمواصفــة)SASO 2663:2021(الخاصــةبكفــاءةالطاقــةالموســميةللمكيفــات. 4

.)SEER(

)OSP(تشــاركالهيئــةفــيوضــعالخطــطواالســتراتيجياتلبرنامــجاســتدامةالطلــبعلىالبتــرول
وذلــكمــنخــالعــدةمبــادراتمنهــاإعــدادوتبنــيمواصفــاتقياســيةللمنتجــاتذاتمصــدر
بوليمــري،حيــثأنشــأتالهيئــةالفريــقالفنــيللمــوادبوليميريــةالمصــدروالــذيقــامبتبنــيعــدد
)24(مواصفــةقياســيةدوليــة)ISO(و)ASTM(،وإعــداد)6(مواصفــاتقياســية،وتبنــيبالتعديــل
)4(مواصفــات،باإلضافــةإلــىتحويــلبعــضهــذهالمواصفــاتإلــىمواصفــاتقياســيةســعودية
خليجيــةوجــاريالرفــعبعــددثــاثمواصفــاتقياســيةســعوديةكمشــاريعمواصفــاتقياســية

دوليــةفــياللجــانالدوليــةلتعزيــزالطلــبعلــىهــذهالمنتجــات.

5/٢ المتجر اإللكتروني للمواصفات )واصف(

٧/٢ البرنامج الوطني لالقتصاد الدائري للكربون

6/٢ اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة 

بيــع واصــف( )متجــر للمواصفــات االلكترونــي المتجــر يوفــر
المواصفــاتالقياســيةالســعوديةباإلضافــةإلــىبيــعمواصفــات
منظمــةالتقييــسالدوليــة)ISO(،ويمكــنشــراءالمواصفــات
عبــرقنــواتالبيــعالمتاحــة)ســداد،مــدى،البطاقــةاالئتمانيــة(
حيــثيتــاحللمســتفيدالبحــثعــنالمواصفــةســواءبرقمهــاأو

الدائــري لاقتصــاد الوطنــي البرنامــج فــي الهيئــة تشــارك
المواصفــات بتطويــر ٌيعنــى فنــي فريــق خــال مــن للكربــون
القياســيةالتــيتســاعدعلــىتقليــلاالنبعاثــاتوالحفــاظعلــى
البيئــةبتقليــلاســتهاكالمــواردالطبيعيــةمــنخــالإعــادة
إلــى باإلضافــة تدويرهــا وإعــادة المصنعــة المــواد اســتخدام

وتتمثل مهام اللجنة في: 
حصرالصناعات/المنتجاتالوطنيةالمتضررة.	 
لحمايـــة	  تبنيهـــا يمكـــن التـــي الفنيـــة األدوات تحديـــد

غيـــر المنافســـة مـــن الوطنيـــة والمنتجـــات الصناعـــات
العادلـــة.

اقتـــراحاألدواتالتنظيميـــةواإلداريـــةالتـــييمكـــنتبنيها	 
وطنيـــًالتوفيـــرالحمايـــةمنالمنافســـةغيـــرالعادلةلتلك

الصناعـــات،وتعزيـــزقدرتهاالتنافســـية.

وقـــد اســـتمرت أعمـــال اللجنـــة تحـــت رئاســـة الهيئة بحســـب 
وثيقـــة الحوكمـــة التي تنظم أعمالها، حيـــث تنبثق منها لجنًة 
تنفيذية )ترأســـها الهيئة( تشـــرف على ثـــالث فرق عمل، هي 

كالتالي: 
فريـــقالدراســـةوالتحليل)برئاســـةوزارةالصناعـــةوالثروة	 

المعدنية(.
الهيئـــة	  )برئاســـة والتنظيميـــة الفنيـــة اإلجـــراءات فريـــق

والجـــودة(. والمقاييـــس للمواصفـــات الســـعودية
فريـــقالتخطيطومتابعـــةالتنفيذ)برئاســـةوزارةاالقتصاد	 

والتخطيط(.

ســـاهمت الهيئـــة بقيـــادة فريـــق مـــن المختصين مـــن مختلـــف الجهـــات ذات العالقة بتشـــكيل لجنـــة وطنية توجيهيـــة لحماية 
المنتجـــات المحليـــة مـــن المنافســـة غير العادلـــة والعمل كمنظومـــة وطنية شـــاملة )تشـــريعية، فنية، رقابيـــة(، وذلك بهدف 
تعزيـــز التنافســـية للصناعـــات الوطنيـــة وحمايتها من المنافســـة غير العادلـــة، ويضم هذا الفريـــق أكثر مـــن )١٣( جهة من ذوي 

العالقـــة مـــن القطاعين الحكومـــي والخاص.

الكلمــةالمفتاحيــةبطريقــةواضحــةوميســرة،ومعرفــةحالــة
المواصفــاتالقياســية)فعالــة-محدثــة-مســتبدلة-ملغيــة(،
وقــدبلــغمجمــوعالمواصفــاتالتــيتــمبيعهــامــنخــالالمتجــر
)117,747( صفحــات عــدد بإجمالــي مواصفــة، )3,149( عــدد

صفحــة.

وتنظيميـــة فنيـــة إجـــراءات مصفوفـــة وفـــق اللجنـــة وتعمـــل
وقانونيـــةللعمـــلعلـــىتعزيـــزتنافســـيةالصناعـــةوحمايتهامن
الممارســـاتالضـــارةوالمنافســـةغيـــرالعادلـــةوالتـــيتؤثـــرعلى
توازنالســـوقالمحلي،حيـــثعملتاللجنةحتـــىاآلنعلى)3٠(
منتـــجمتضررووضعـــتاإلجراءاتالازمةالتيتحققالتنافســـية
العادلـــةلهـــذهالمنتجـــاتباإلضافـــةإلـــىاالســـتفادةمـــنعـــدة
أدواترقابيـــةمطبقةلدىالجهاتذاتالعاقةالمشـــاركةفي
عضويةاللجنةمثلمســـحاألســـواقوغيرهالضمانتطبيقمثل

اإلجـــراءات. هذه

وستســـتمراللجنـــةفـــياســـتكمالهـــذهالمهـــامبعـــدانتقـــال
نشـــاطهالتكونتحتمظلةلجنةعدالةالمنافســـةالتييرأســـها
معالـــيوزيرالصناعةوالثروةالمعدنيةوالمشـــكلةبموجباألمر
الســـاميالكريمرقـــم)21٠73(وتاريـــخ1441/٠3/29هـ،وبعضوية
معالـــيمحافـــظالهيئـــةالســـعوديةللمواصفـــاتوالمقاييـــس
والجـــودةوعددمـــنأصحـــابالمعاليرؤســـاءاألجهـــزةالرقابية

العاقة. ذات

إعــدادالمواصفــاتالخاصــةبتقنيــةالهيدروجيــن)األخضــر،األزرق(
وتقنيــاتنقلهــا،حيــثتــماعتمــاد)34(مواصفــةقياســية،وجــاري
العمــلعلــىخطــةعمــلالعتمــاد)173(مشــروعمواصفــةخــال

الســنواتالثــاثالمقبلــة.

المواصفات
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تعنــى إدارة تخطيــط اللوائــح الفنيــة بدراســة المتطلبــات الوطنيــة وإعــداد خطــط 
اللوائــح الفنيــة التــي ســيتم اعتمادهــا لتلبيــة تلــك المتطلبــات. وضعــت اإلدارة فــي 
ــي المنتجــات ذات المخاطــر  خطتهــا العامــة إصــدار عــدد مــن اللوائــح الفنيــة ُتغطِّ
العاليــة والمتوســطة، وتــم إعــداد خطــة اللوائــح الفنيــة اســتناًدا إلــى عــدة معاييــر 
إلــى  يــرد  للمنتجــات، وكذلــك علــى مــا  المخاطــر  بنــاًء علــى درجــة  مثــل األولويــة 
الهيئــة مــن توصيــات مــن الجهــات الحكوميــة ذاِت العالقــة، وبمــا َيتماشــى مــع 
الخطــة االســتراتيجية للهيئــة. وقــد اســتهدفت خطــة اللوائــح لعــام ٢٠٢١م إصــدار 
عــدد )٦( لوائــح فنيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )١١(، وبهــذا يبلــغ مجمــوع 
 )٤٣( عــدد  الماضيــة  الخمــس ســنوات  خــالل  اعتمادهــا  تــم  التــي  الفنيــة  اللوائــح 

ــة. الئحــة فني

١/٣ إدارة تخطيط اللوائح الفنية

اســــم الالئحــــــةم

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت -الجزء الثاني: اآلالت المتنقلة ومعدات 
األشغال الثقيلة

الالئحة الفنية للورق والكرتون

الالئحة الفنية للغراء والمواد الالصقة

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت - الجزء الثالث: معدات الرفع

الالئحة الفنية للصهاريج – الجزء الثاني: صهاريج نقل الغاز البترولي المسال

الالئحة الفنية ألجهزة الضغط البسيط

٠١

٠5

٠٣

٠٢

٠٦

٠٤

جدول رقم )١١(: اللوائح الفنية لعام ٢٠٢١

دراسة الوضع القائم 
لمنتجات السوق لتحديد 

األولويات في إعداد 
اللوائح الفنية.

وضع خطة إلعداد 
وتحديث اللوائح الفنية.

إعداد مشاريع اللوائح 
الفنية بالتنسيق مع 

الجهات المختصة ذات 
العالقة من خالل اللجنة 

التوجيهية للمطابقة.

القيام بأعمال أمانة 
اللجنة التوجيهية 

للمطابقة.

تمثيل الهيئة في اللجنة 
الخليجية للتحقق من 

المطابقة واللجان 
األخرى ذات العالقة.

من أبرز مهام اإلدارة

٢/٣ إدارة إعداد اللوائح الفنية

تــم إصــدار )٧( لوائــح فنيــة معتمــدة، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول 
رقــم )١٢(. وقــد ُأخِطــرت منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( بشــأن هــذه 

اللوائــح وفًقــا لمتطلبــات المنظمــة. 

١/٢/٣  إعـــداد اللوائــــح الفنيـــــة

اسم الالئحةم
رقم وتاريخ اعتماد الالئحة 

في مجلس اإلدارة

الالئحة الفنية للحد من المواد 
الخطرة في األجهزة والمعدات 

الكهربائية واإللكترونية

الالئحة الفنية للمركبات 
المستوردة المستعملة

الالئحة الفنية للمنتجات 
الجلدية

الالئحة الفنية لسالمة 
اآلالت - الجزء الثالث: 

معدات الرفع

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت 
- الجزء الثاني: اآلالت المتنقلة 

ومعدات األشغال الثقيلة

الالئحة الفنية للورق والكرتون

رقم )179( - الرياض
1442/06/1٥هـ
2021/01/28م

الالئحة الفنية للغراء والمواد 
الالصقة

٠١

٠5

٠٣

٠٧

٠٢

٠٦

٠٤

جدول رقم )١٢(: اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

رقم )180( - الرياض
1442/08/26هـ
2021/04/08م

رقم )181( – الرياض
1442/11/28هـ
2021/07/08م

رقم )182( - الرياض
1443/03/08هـ
2021/10/14م

حرًصــا مــن الهيئــة علــى وصــول المعلومــة للمســتفيد النهائــي بشــكل ســليم، وبمــا أن غالبيــة 
المســتفيدين مــن اللوائــح مــن خــارج المملكــة مــن المصدريــن أو المصنعيــن وكذلــك الــدول 
ــح المعتمــدة –  ــع اللوائ ــة، قامــت اإلدارة بترجمــة جمي األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالمي

عــدد )٤٣( الئحــة فنيــة - إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ونشــرها علــى موقــع الهيئــة. 

ــح الفنيــة مرتبــط بمــدى  نظــًرا ألن التطبيــق األمثــل للوائ
كانــوا  ســواًء  بتطبيقهــا  يــن  للمعنيِّ المتطلبــات  وضــوح 
مصنعيــن محلييــن أو مورديــن أو جهــات تقويــم المطابقة، 
وتفصيــل  لتوضيــح  االسترشــادية  األدلــة  الهيئــة  تصــدر 
بعــض متطلبــات بنــود الالئحــة، وذلــك لضمــان اســتيفاء 
جميــع المتطلبــات التــي تحقــق مطابقــة وســالمة المنتج. 

ــة الصــادرة مــا يلــي: وكان مــن ضمــن األدل

٢/٢/٣  ترجمة اللوائح

٣/٢/٣  األدلة اإلرشادية

الدليلاالسترشادي
لائحةالفنيةللمنتجاتالنسيجية.

الدليلاالسترشادي
لائحةالفنيةللمنتجاتالجلدية.

الدليلاالسترشادي
لائحةالفنيةللحدمنالموادالخطرة
فياألجهــــزةوالمعـــداتالكهربائيـــــة

واإللكترونية.

الدليلاالسترشادي
لائحةالفنيةألدواتترشيداستهاك

المياه.

الدليلاالسترشادي
تعمــل التــي لألجهــزة الفنيــة لائحــة

وملحقاتهــا. بالغــاز

ترجمــة

٤٣
الئحة فنية
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ُتعــد اللوائــح الفنيــة مــن أهــم األدوات التــي يتــم التركيــز عليهــا ضمــن التوجهــات االســتراتيجية للهيئــة 
ــة  ــز ســالمة المنتجــات واالرتقــاء بجــودة المنتجــات والخدمــات. وفــي إطــار جهــود الهيئ ــة لتعزي الرامي
للعمــل علــى تعزيــز الــدور المحــوري فــي تطويــر منظومــة ســالمة المنتجــات الســعودية، فقــد اعتمــد 
مجلــس إدارة الهيئــة المنهجيــة العامــة لســالمة المنتجــات، والتــي ُتشــكل منظومــة شــاملة ومتكاملــة 
تــَم بناؤهــا استرشــاًدا بالمنظومــة األوروبيــة التــي ُتعتبــر أكثــر توافًقــا لمتطلبــات المملكــة بعــد دراســة 
مســتفيضة لعــدد مــن النمــاذج العالميــة فــي هــذا المجــال. وقــد ُأطلقــت هــذه المنهجيــة لتكــون 
سياســة عامــة للبرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات )ســليم(، حيــث تعتمــُد علــى عــدد مــن البرامــج 

التــي تضطلــع بهــا اإلدارات الفرعيــة بــاإلدارة العامــة للوائــح الفنيــة.

اللوائح الفنية ٠٣



ســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر وتحديــث اللوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا، 
فقــد تــم موافقــة مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )١٨٢(، 
علــى تحديــث الالئحــة الفنيــة لتصنيــف مراكــز صيانــة وإصــالح المركبــات 
تصنيــف  درجــة  اإللزاميــة حســب  االشــتراطات   )١( الملحــق  بتعديــل 
المنشــأة وتعديــل الملحــق )٢( جــداول المتطلبــات والمعاييــر، كمــا 
ــح  ــل عــدد )٥( لوائ ــم تعدي هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )١٣(. كمــا ت
فنيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )١٤(، وذلــك بنــاًء علــى مــا تــم 

اعتمــاده مــن مواصفــات قياســية مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة.

٤/٢/٣  تحديث وتعديل اللوائح الفنية

تاريخ النشراسم الالئحةم

الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة 
وإصالح المركبات

في طور النشر ٠١

جدول رقم )١٣(: الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصالح المركبات.

جدول رقم )١٤(: اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقرير      

اسم الالئحةم

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء األول: قطاعات المعادن 
وسبائكها لإلنشاءات والمباني.

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني: مواد العزل ومواد 
تكسيه المباني.

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية 
والمنتجات ذات العالقة.

الالئحـــة الفنيـــة لمـــواد البنـــاء - الجـــزء الرابـــع: الطـــوب والبـــالط 
العالقـــة. والمنتجـــات ذات  الصحيـــة  والســـيراميك واألدوات 

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

٠١

٠5

٠٣

٠٢

٠٤

ويوضــح الجــدول رقــم )١٥( والرســم البيانــي رقــم )٨( 
عــدد اللوائــح الفنيــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة خــالل 

الفتــرة مــن عــام ٢٠١٥، وحتــى عــام ٢٠٢١م.

جدول رقم )١5(: عدد اللوائح الفنية المعتمدة من 
قبل الهيئة خالل الفترة من ٢٠١٥م وحتى ٢٠٢١م 

رسم بياني رقم )٨(: مجموع عدد اللوائح الفنية 
المعتمدة من ِقبل الهيئة بشكل تراكمي

عــدد اللوائح الفنيــــة السنةم
المعتمــــدة

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠٢١

١

١١

٧

٧

٧

3

٧
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٠٣

٠٤

٠٥

٠٦

٠٧

المجموع

عدد اللوائـــــح تراكمي
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عدد )5( وثائق وطنية: 

مشــروعهيئــةالمحتــوىالمحلــيالخــاصبدراســةأفضــلالممارســات	 
لتصنيــفالمنتجــاتوالمشــترياتالحكوميــة،وموائمتهــامــعأنظمــة
التصنيــفالمســتخدمةمــنالجهــاتالتشــريعيةوالرقابيــةالمســؤولة

عــنتســجيلوفســحالمنتجــاتللســوقالســعودي.
مســودةنظــامالنقــلالبــري،وذلــكلضمــانتطبيــقمعاييــراألمــن	 

والســامةالازمــةألنشــطةووســائلالنقــلعلــىالطــرقبمــايتوافــق
مــعاللوائــحالفنيــةوالمواصفــاتالقياســيةالمعتمــدة.

االســتراتيجيةالوطنيــةللــدولالمســتهدفةبالتصديــرمــنهيئــةتنميــة	 
المطابقــة بأهــممتطلبــات التعريــف إلــى تهــدف الصــادرات،والتــي
للمنتجاتغيرالنفطيةودورالجهاتالمقبولةللحصولعلىشــهادات

المطابقــةوفــقمتطلبــاتلوائــحومواصفــاتالــدولالمصــدرلهــا.
نظــامالمــوادالكيميائيــة-آليــةإصــدارالتراخيــصوالشــروطللتأكــدمــن	 

موائمــةالنظــاممــعمتطلبــاتاللوائــحالفنيــةوالمواصفــاتالصــادرة
عــنالهيئــة.

الائحــةالتنظيميــةلنشــركاميــراتالمراقبــة،لوضــعمتطلبــاتتضمــن	 
وموائمــة العاقــة، ذات للمواصفــات المراقبــة كاميــرات مطابقــة
الشــروطالفنيــةوالمتطلبــاتاألمنيــةمــعمــاهــوصــادرعــنالهيئــة.

عدد )٢( وثيقة إقليمية: 

مذكــرةالتعــاونبيــنالهيئــةومجلــسالبيئــةالبحرينــيلتبنــيالئحــة	 
الباســتيكالقابــلللتحلــلوتطبيقهــافــيمملكــةالبحريــن.

ملحــقالقيــودالفنيــةعلــىالتجــارةضمــنإطــارمنطقــةالتجــارةالعربية	 
الحــرة،وذلــكبهــدفالوصــوللتوافــقالــدولعلــىالملحــقبالشــكل
الــذييضمــنمطابقــةالمنتجــاتالخاضعــةللوائــحالفنيــةولتســهيل
انســيابالســلعوعــدمفــرضعوائــقفنيــةتعيــقالتجــارةالبينيــةبيــن

الــدولاألعضــاء.

عدد )5( وثائق دولية: 

اتفاقيــاتالتجــارةالحــرةبيــندولمجلــسالتعــاونوالــدولاألخــرى،	 
دول إلــى الــواردة المنتجــات مطابقــة ضمــان إلــى تهــدف والتــي
المجلــسللوائــحالفنيــةوالمواصفــاتالقياســيةالمعتمــدةلتســهيل

انســيابالســلعبيــندولالمجلــسوالــدولاألخــرى.
محضــراللجنــةالفرعيــةالخاصــةبالتجــارةواالســتثمارمــعالصيــنلبحــث	 

التعــاونفــيمجــاالتالمواصفــاتوالشــهاداتوحمايــةالمســتهلك.
)3(وثائــقالتفاقيــاتمتعلقــةبالســامةالمروريــةالصــادرةعــناللجنة	 

،)UN/ECE WP29(االقتصاديــةاألوروبيــةالتابعــةلألمــمالمتحــدة
وذلــكلدراســةحاجــةالمملكــةلانضمــاملهــذهاالتفاقيــاتالخاصــة

بالمركبــاتوقطــعغيارهــا.

قامــتاإلدارةبالمشــاركةفــيإعــدادالــردود
بخصــوصالمراجعــةالثالثــةللسياســاتالتجاريــة
إلــى باإلضافــة الســعودية، العربيــة للمملكــة
الــردعلــىاالستفســاراتالــواردةمــنالــدول
العالميــة التجــارة منظمــة فــي األعضــاء
بخصــوصالتقريــرنصــفالســنويللسياســات
التجاريــةفــيالمملكــة،إضافــةإلــىالمشــاركة
العوائــق للجنــة اجتماعــات )3( عــدد فــي
كمــا المنظمــة. فــي التجــارة أمــام الفنيــة
اجتماعــات )9( عــدد فــي بالمشــاركة قامــت
ثنائيــةمنعقــدةعلــىهامــشاجتماعــاتلجنــة
العوائــقالفنيــةالتجاريــة)TBT(،وإعــدادالــرد
الــدول مــن وارد استفســار )1٨( عــدد علــى
إلــى باإلضافــة المنظمــة. فــي األعضــاء
دراســةالتقاريــرالمتعلقــةبمراجعــةالسياســات
التجاريــةلــكلمــناألرجنتيــن،ســنغافورة،روســيا
الصيــن جمهوريــة الجنوبيــة. كوريــا االتحاديــة،

ُعمــان. ســلطنة الشــعبية،

٧/٢/٣  دراسة الوثائق

)WTO( ٨/٢/٣  منظمة التجارة الدولية

اجتماعاتللجنةالعوائق
الفنيةأمامالتجارةفي
منظمةالتجارةالعالمية

وثيقةشاركتاإلدارةبإبداء
الرأيوالماحظاتعليها

استفسارواردمنالدول
األعضاءفيالمنظمة

اجتماعاتثنائيةمنعقدة
علىهامشاجتماعاتلجنة

العوائقالفنيةالتجارية
)TBT(

٣

١٢

١٨

٩

شــاركت اإلدارة بإبــداء الــرأي والمالحظــات علــى عــدد )١٢( وثيقــة 
منهــا مــا هــي وثائــق وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة كالتالــي: 

ــرد علــى  تولــت إدارة إعــداد اللوائــح الفنيــة ال
أكثر من )١,٩٣٠( استفســار، وردت إلى الهيئة 
والمســتوردين  والمصانــع  الشــركات  مــن 
بشــأن إجــراءات تقويــم المطابقــة وتطبيــق 
علــى  الــرد  إلــى  باإلضافــِة  الفنيــة،  اللوائــح 
منظمــة  أعضــاء  واستفســارات  مالحظــاِت 
اللوائــح  بشــأن   )WTO( العالميــة  التجــارة 
عنهــا  باإلخطــار  الهيئــة  تقــوم  التــي  الفنيــة 
واالستفســارات  المنظمــة،  موقــع  فــي 
تــرد مــن الجهــات الحكوميــة،  التــي  األخــرى 

الخــاص. والقطــاع 

5/٢/٣  الرد على االستفســــارات

الرد على أكثر من

١,٩٣٠

١٫٥٠٠ ٣٧

استفســــــار

مستفيد ورشة عمل

عمــل  ورشــة   )٣٧( بتنظيــم  اإلدارة  قامــت 
متعلقــة باللوائــح الفنيــة، اســتفاد منهــا أكثــر 
من )١٫٥٠٠( مســتفيد من أفراد ومســتوردين 
كورونــا  جائحــة  لظــروف  ونظــًرا  ومصنعيــن. 
فقــد أقيمــت جميــع ورش العمــل عــن بعــد.

٦/٢/٣  ورش العمل

اللوائح الفنية
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١/٤ أهداف المركز

٢/٤ إدارات المــــركـــــز

توفيــر آليــة عمــل تمكــن الجهــات الوطنيــة ذات 
العالقــة مــن التواصــل الســريع والموثــوق بيــن 
الجهــات الوطنيــة لتبــادل المعلومــات بشــأن 
المنتجــات غيــر اآلمنــة والمخاطــر المصاحبــة 
نظــام  خــالل  مــن  وذلــك  المنتجــات  لتلــك 

إلكترونــي “راصــد”.

إنشــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة تحتــوي علــى 
تحليــل أســباب للحــوادث والمخاطــر المصاحبــة 
مســتوى  وتقييــم  اآلمنــة  غيــر  للمنتجــات 
المتعلقــة  الفنيــة  التقاريــر  الخطــورة وإصــدار 
التشــريعية  للجهــات  ذلــك  وإتاحــة  بذلــك، 
الالزمــة حســب  والرقابيــة التخــاذ اإلجــراءات 
االختصــاص لالســتفادة منهــا لرفــع مســتوى 
الســعودي. الســوق  فــي  والثقــة  الســالمة 

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

مثــل  المماثلــة  الدوليــة  المراكــز  مــع  التكامــل 
عــن  لإلخطــار  األوروبــي  االتحــاد  دول  نظــام 
المنتجــات الخطــرة )Safety Gate( وغيــره مــن 
المتحــدة  الواليــات  فــي  المماثلــة  األنظمــة 

وكنــدا.  وأســتراليا  األمريكيــة 

لــدى  الوعــي  مســتوى  رفــع  فــي  المســاهمة 
المعلومــات  نشــر  خــالل  مــن  المســتهلكين 
ــة مــن خــالل  ــر اآلمن ــات للمنتجــات غي واإلحصائي

راصــد. لنظــام  التابعــة  اإللكترونيــة  المنصــة 

لتحقيق أهداف المركز تم إنشاء إدارتين تابعتين له على النحو التالي:

الوثائــق  اآلمنــة ودراســة  غيــر  المنتجــات  برصــد  اإلدارة  ُتعنــى هــذه 
ــح الفنيــة ذات العالقــة بتلــك  ــات المواصفــات واللوائ الفنيــة ومتطلب

المنتجــات وتحليلهــا. باإلضافــة إلــى المهــام واألعمــال التاليــة:

ًتعنــى هــذه اإلدارة باإلشــراف والمتابعــة لعمــل النظــام اإللكترونــي 
)راصــد( والمنصــة اإللكترونيــة التابعــة للنظــام وتطويرهــا. باإلضافــة 

ــة:  ــى المهــام واألعمــال التالي إل

الســعودي  للســوق  الــواردة  اآلمنــة  غيــر  المنتجــات  رصــد 
المســتهلك. ســالمة  علــى  خطــر  تشــكل  والتــي 

اإلنــذار عــن المنتجــات غيــر اآلمنــة والمخاطــر المصاحبــة مــن 
خــالل المنصــة اإللكترونيــة لنظــام راصــد.

عــن  باإلنــذار  والمعنيــة  الدوليــة  الرصــد  مراكــز  متابعــة 
المنتجــات غيــر اآلمنــة لمعرفــة مــا يُنــذر عنــه مــن المنتجــات 
غيــر اآلمنــة والتحقــق مــن دخولهــا للســوق الســعودي مــن 

عدمــه. 

التواصــل مــع األطــراف ذات العالقــة بالمنتجــات غيــر اآلمنــة 
البيانــات والمعلومــات عــن المنتجــات غيــر  بهــدف توفيــر 

ــة المرصــودة. اآلمن

جمــع وتوثيــق وتحليــل المعلومــات وتقييــم المخاطــر بشــأن 
المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي تــم رصدهــا وتشــكل خطــر علــى 

ســالمة المســتهلك.

إقامــة ورش العمــل التدريبيــة لمنســوبي الجهــات الوطنيــة 
الشــريكة علــى كيفيــة اســتخدام النظــام وتقديــم الدعــم 

ــالزم.  ــي ال المعرفــي والفن

المتعلقــة  الفنيــة  التقاريــر  وإصــدار  اإلحصائيــات  إعــداد 
اآلمنــة. غيــر  بالمنتجــات 

٢/٢/٤  إدارة المتابعة وتوفير البيانات١/٢/٤  إدارة الرصد والتحليل

غيــر  المنتجــات  دخــول  منــع  فــي  المســاهمة 
اآلمنــة للســوق مــن خــالل رصــد تلــك المنتجــات 
وتوفيــر البيانــات المتعلقــة بهــا للجهــات الرقابيــة 
التابــع  “اســتهداف”  مركــز  مثــل  العالقــة  ذات 

للجمــارك.
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 مركز الرصد واإلنذار عن
المنتجات غير اآلمنة ٠٤

ُيعنــى المركــز بتطويــر منظومــة عمــل تكامليــة بيــن الجهــات الوطنيــة الحكوميــة لرصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي 
تدخــل ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة )غيــر الغذائيــة والدوائيــة والطبيــة(، والتــي ُيحتمــل أن تكــون ســبب فــي إلحــاق 
الضــرر بصحــة وســالمة المســتهلكين، ومــن ثــم رفــع التوصيــات للجهــات الرقابيــة والتشــريعية التخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة حيالهــا، باإلضافــة إلــى الســعي لرفــع مســتوى الوعــي بيــن المســتهلكين بخطــر تلــك المنتجــات مــن خــالل 

اإلنــذار عنهــا عبــر نظــام راصــد اإللكترونــي.

78



٣/٤ أبــــرز إنجــــازات المركـــز

توقيــع مذكــرة تعــاون مــع هيئــة الصحــة العامــة 
بهــدف التكامــل مــع الجهات المعنية وتســهيل 
التواصــل الســريع ورصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة 

والمخاطــر المصاحبــة لهــا.

اإلنــذار عــن )٩٨( منتــج غيــر آمــن يالمس ســالمة 
المســتهلك مــن خــالل نظــام راصــد خــالل عــام 
٢٠٢١ م. ويوضــح الجــدول رقــم )١٦( تصنيــف 

المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي تــم اإلنــذار عنهــا.

التعريــف بنظــام راصــد اإللكترونــي مــن خــالل 
مثــل  المعنيــة  الجهــات  مــن  عــدد  زيــارات 
والمركــز  الوطنــي  بالحــرس  الصحيــة  الشــؤون 

الصحيــة. للمعلومــات  الوطنــي 

٠٣ ٠١

٠٢

العددالتصنيف

األجهزة الكهربائية

األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ

ألعاب األطفال

األجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

المنتجات النسيجية

مقاعد األطفال 

المجموع

49
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13

2

2

٩٨

جدول رقم )١٦(: تصنيف المنتجات غير اآلمنة التي تم اإلنذار عنها

العددالمخاطر

اختنـــــاق

كيميائــــي

صدمة كهربائيــة

إصـــابــــات أخــرى

انفجـــــــار

اختناقكيميائيحريق انفجار حروق إصابات 
أخرى

صدمة
كهربائية

حــــــروق

٥7

36

24

1٠

9

7

6

٪3٨

٪24

٪16

٪6
٪7

٪4 ٪٥

ويوضــح الجــدول رقــم )17( والرســم البيانــي رقــم )9( أنــواع المخاطــر المحتملــة المصاحبــة 
للمنتجــات غيــر اآلمنــة التــي قــام المركــز باإلنــذار عنهــا.

جدول رقم )١٧(: أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها

أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها رسم بياني رقم )٩(: 

حريـــــق

مركز الرصد واإلنذار

80

1443     1442 ٠٤

81 ٢٠٢١



الصين
العدد: ٦١

النسبة: ٦٢٫٢٤٪ تايوان
العدد: ١
النسبة: ١٪

اليابان
العدد: ٣
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مصر
العدد: ١
النسبة: ١٪

تركيا
العدد: ٣

النسبة: ٣٫١١٪

إحصائيةللمنتجــــــــــاتالمنذرعنهــــــا
حســــببلـــدالمنشـــــأ

رسم بياني رقم )١٠(: إحصائية المنتجات 
غير اآلمنة المنذر عنها حسب بلد المنشأ

وقـــدقـــامالمركـــزبعقـــدعـــدد)٥(ورشتدريبيـــةعلـــىنظـــامراصـــدللشـــركاءمـــنالقطـــاعالعـــاموالخـــاصوفـــروعالهيئـــةوتأهيلهـــمعلـــى
كيفيـــةاســـتخدامالنظـــام،وهـــيموضحـــةبشـــكلتفصيلـــيفـــيالجـــدولرقـــم)1٨(.

راصـــد نظـــام فـــي الشـــريكة للجهـــات حســـاب )2٥( إضافـــة تـــم كمـــا
ـــر ـــرةالتقري ـــرخـــالفت ـــيبمســـتوىنقـــاطاالتصـــالومعـــديالتقاري اإللكترون
وذلـــكلتســـجيلالمنتجـــاتغيـــراآلمنـــةوالحـــوادثالناتجـــةعنهـــاكمـــاهـــو
موضـــحفـــيالجـــدولرقـــم)19(،ليصبـــحالعـــدداإلجمالـــيلجميـــعالحســـابات
ــر( ــالومعـــديتقاريـ ــاطاتصـ ــابًا)كنقـ ــريكة)44(حسـ المضافـــةللجهـــاتالشـ

ــام2٠21م. ــةعـ ــدحتـــىنهايـ ــامراصـ ــذإطـــاقنظـ منـ

الــتــــاريــــخ
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جدول رقم )١٨(:  الورش التدريبية على استخدام نظام راصد للجهات الشريكة 

جدول رقم )١٩(:  الحسابات المضافة كنقاط االتصال ومعدي التقارير 
لتسجيل الحوادث في نظام راصد
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١/5 المعــــايرات

نوع المعايرة

اسم المشروعاسم المختبر

عدد المعايرات

الجهة الممولة 
للمشروع

القطاع الخاص

قياسات 
األسطح

إسناد أجهزة القياس بالتالمس 
)EMPIR Probe Trace(

القطاع الحكومي

تطوير المعيار الوطني لقياسات الصالدة
إبر الصالدة

داخلي )قطاع الهيئة(

المجموع
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جدول رقم )٢٠(: عدد المعايرات التي تم إنجازها خالل فترة التقرير

يقـــدم المركـــز خدمـــات المعايـــرة للمصانـــع 
مختلـــف  فـــي  والهيئـــات  والشـــركات 
قطاعـــات االقتصـــاد الوطنـــي لضمـــان دقـــة 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  القيـــاس  أجهـــزة 
ـــوق بهـــا، وإصـــدار  ـــرة موث ـــج فحـــص ومعاي نتائ
شـــهادات معايـــرة تحمـــل القيـــم المقاســـة 
علـــى  وتنـــص  لهـــا  المصاحـــب  واالرتيـــاب 
إســـناد النتائـــج إلـــى وحـــدات النظـــام الدولـــي 
)SI( مـــن خـــالل معاييـــر القيـــاس الســـعودية. 
ويوضـــح الجـــدول رقـــم )٢٠( تفصيـــاًل لعـــدد 
فتـــرة  خـــالل  إنجازهـــا  تـــم  التـــي  المعايـــرات 

التقريـــر.

جدول رقم )٢١(: المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز

٢/5 ترسيخ المرجعية العلمية والفنية بأنشطة التقييس

التجمــع مثــل دوليــة هيئــات أو منظمــات تطرحهــا بحثيــة مشــروعات هــي
األوروبــيللمترولوجيــا)EURAMET(بتمويــلمنهــا،وتشــاركفيهــاالمعاهــد
ــة،ويكــونالغــرض ــرالدولي ــةالمت ــدولاألعضــاءفــياتفاقي ــةمــنال المترولوجي
البحــث أو الناميــة الــدول لــدى )Capacity building( القــدرات بنــاء منهــا
لتطويــرمعاييــرقيــاسفــيموضوعــاتمســتجدةمثــلالموضوعــاتالبيولوجيــة
والمشــاركةفــيهــذهالمشــروعاتويحــرصالمركــزعلــىالمشــاركةفــيهــذه
األنشــطةالبحثيــةإذتوفــرفرصــةجيــدةلتبــادلالمعلومــاتواكتســابالخبــرات.

ويوضــحالجــدولرقــم)21(المشــاريعالبحثيــةالدوليــةالتــيشــاركبهــاالمركــز
خــالفتــرةالتقريــر.

المشروعات البحثية الدولية	 

األوراق البحثية المنشورة في مجالت دولية	 

شـــاركالمركـــزبنجـــاحفـــيمقارنـــاتدوليـــةأساســـية)Key comparison(وضعـــتبروتوكوالتهـــا
اللجـــاناالستشـــاريةالدوليـــة)CCs(وبعـــدإتمـــامهـــذهالمقارنـــاتيقـــومالمكتـــبالدولـــيلـــألوزان
والمقاييـــس)BIPM(بنشـــرنتائجهـــافـــيمجلـــةعلميـــةمتخصصـــة)Metrologia(لتكـــونمتاحـــة
ألكبـــرعـــددمـــنخبـــراءالمترولوجيـــافـــيالمعاهـــدالدوليـــةوالشـــركاتوالهيئـــاتالمهتمـــة.
ويوضـــحالجـــدولرقـــم)22(عناويـــناألوراقالبحثيـــةالمنشـــورةللمركـــزفـــيمجـــاتدوليـــةخـــال

ـــر. ـــرةالتقري فت

مكان النشرعنوان الورقة البحثيةالمختبر

قياسات اإلشعاع 
الحراري

قياسات الضوء

قياسات الغاز

قياسات القوة

Bilateral Comparison of Radiation Temperature 
Measurements from − 20 to 1600 °C Between 
TUBITAK-UME )Turkey( and SASO-NMCC 
)Kingdom of Saudi Arabia(

New Laser-Driven Light Source )LDLS(-based 
DSR measurement facility for calibration of 
reference solar cells

Preparation and certification of carbon monoxide 
gas reference material for the quality of CO 
emission measurements

Difference between calibration and practical 
force proving instruments

MAPAN,
Springer

Newrad

Journal of Chem-
ical Metrology

JAVERIANA

جدول رقم )٢٢(:  عناوين األوراق البحثية المنشورة للمركز 
في مجالت دولية خالل فترة التقرير

قياسات األسطح

قياسات الضوء

Calibration of diameter standards  )EURAMET.L-K4.2015(

New facility for primary calibration of differential 
spectral responsivity of solar cells using LDLS-based 
monochromatic source

Metrologia

Journal of 
Physics - IOP 
Publisher
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المنـــوط  الســـعودية  الوطنيـــة  الجهـــة  هـــو 
بهـــا إنشـــاء وحفـــظ وتطويـــر معاييـــر القيـــاس 
المترولوجـــي  اإلســـناد  ونشـــر  الســـعودية 
لنتائـــج القيـــاس فـــي المملكـــة إلـــى وحـــدات 
النظـــام الدولـــي )SI(، إذ قطـــع المركـــز شـــوًطا 
طويـــاًل فـــي بنـــاء قدراتـــه البشـــرية والماديـــة 

لمواكبـــة التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة 
المترولوجيـــا وتعزيـــز  فـــي مجـــال  العالميـــة 
التنافســـية  القـــدرة  رفـــع  فـــي  إســـهامه 
للصناعـــة الســـعودية مـــن خـــالل إنشـــاء نظـــام 
يكـــون  دولًيـــا  بـــه  معتـــرف  وطنـــي  قيـــاس 
والخدمـــات  لإلنتـــاج  أساســـًيا  فنًيـــا  داعًمـــا 

والصحـــة والســـالمة والبيئـــة ويســـهم فـــي 
إزالـــة العوائـــق الفنيـــة )TBTs( أمـــام التجـــارة 
باإلضافـــة   إلـــى   دوره   فـــي   الســـعودية، 
 تلبيـــة   المتطلبـــات   الوطنيـــة   فـــي   مختلـــف  

 القطاعـــات   العســـكرية   والمدنيـــة.



٣/5  المقارنات الدولية

االعتــراف  اتفاقيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وقعــت 
الدولــي )CIPM MRA( عــام ٢٠١١م وتنــص هــذه االتفاقيــة 
لــدى  القيــاس  بمعاييــر  الدولــي  االعتــراف  ضــرورة  علــى 
آليــة  لذلــك  وحــددت  المتــر  اتفاقيــة  فــي  األعضــاء  الــدول 
 Key and( هــي المقارنــات الدوليــة األساســية والتكميليــة
Supplementary Comparisons(.  ومــن هــذا المنطلــق 
شــارك المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة فــي عــدد )٤٨( 
 )CCs( ــة ــة طرحتهــا اللجــان االستشــارية الدولي ــة دولي مقارن

.)RMOs( للمترولوجيــا  اإلقليميــة  والمنظمــات 

١/٤/5 نظـــام الجـــودة

 ٤/5  اعتماد المركز واالعتراف الدولي لإلمكانيات 
        الفنية

يتــم تقديــم خدمــات المعايــرة واالختبــار والمــواد المرجعيــة 
ــارات الكفــاءة بالمركــز وفقــًا لنظــام جــودة مبنــي علــى  واختب
 ISO/IEC 17025, ISO( الدوليــة  المواصفــات  متطلبــات 
ISO /IEC 17043 ,17034( ويتــم إجــراء التدقيــق الداخلــي 
والمتابعــة المســتمرة وتحديــث النظــام دوريــًا طبقــًا لنتائــج 
الدولــي  االعتــراف  مــا يضمــن تطبيــق متطلبــات  التدقيــق 

 .)SAC( لالعتمــاد  الســعودي  المركــز  ومتطلبــات 

١/5/5 المشاركة في اللجـــان االستشارية الدوليــــة

5/5  ترسيخ مكانة الهيئة بقيادة أنشطة القياس 
والمعايرة إقليميًا ودوليًا

٢/5/5 المشاركة في اجتماعات اللجان المناظرة إقليميًا

يشــارك المركــز بفعاليــة فــي التجمــع الخليجــي للمترولوجيــا 
مــن خــالل حضــور االجتماعــات الدوريــة للجــان الفنيــة واللجــان 

التوجيهيــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )٢٣(.

APMPEURAMET OIMILGULFMET ARAMETBIPM SMIIC المجموع
الكلي

مجموع المشاركات في اجتماعات اللجان االستشارية واللجان الفنية

5١3٢9٢4١86٢

جدول رقم )٢٣(: مجموع المشاركات في اجتماعات اللجان 
االستشارية واللجان الفنية

 )BIPM( والمقاييــس  لــأوزان  الدولــي  المكتــب  يعتمــد 
لجــان  علــى   )RMOs( للمترولوجيــا  اإلقليميــة  والمنظمــات 
المقارنــات  وتنفيــذ  لتخطيــط  متخصصــة  فنيــة  استشــارية 
الدوليــة وإعــداد الوثائــق اإلرشــادية والمشــروعات البحثيــة 
اللجــان  هــذه  اجتماعــات  حضــور  ويعتبــر  المترولوجيــة. 
المســتوى  لرفــع  ضرورًيــا  أمــًرا  أعمالهــا  فــي  والمشــاركة 
العلمــي لمنســوبي المركــز وزيــادة الخبــرة ونقــل المعرفــة. 
وقــد حــرص المركــز علــى تواجــد منســوبيه فــي اجتماعــات 
اللجــان االستشــارية التابعــة للمكتــب الدولــي )BIPM( ولجــان 
كالتجمــع   ،)RMOs( للمترولوجيــا  اإلقليميــة  المنظمــات 
الخليجــي  والتجمــع   ،)EURAMET( للمترولوجيــا  األوروبــي 
للمترولوجيــا )GULFMET(، والتجمــع اآلســيوي للمترولوجيــا 
)APMP(، وتجمــع األمريكيتيــن )SIM(، وتجمــع دول وســط 

 .)COOMET( أوروبــا  وشــرق 

٣/5/5   االعتــــمــاد 

تنفيذًا لرؤية الهيئة والمبادرة االستراتيجية فقد تقدم المركز 
السعودي  المركز  الى  بطلبات  والمعايرة  للقياس  الوطني 
التي  واالختبار  المعايرة  خدمات  العتماد   )SAC( لالعتماد 
يقدمها للمستفيدين، حيث تم تقديم طلبات اعتماد لعدد 

)١٨٧( خدمة من خدمات المركز.

خدمة تم طلب الحصول ١٨٧
على اعتماد لها

عدد المقارنات الدولية التي ٤٨
شارك بها المركز

المركز الوطني للقياس والمعايرة
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٤/5/5 االعــــتراف الدولــــي

جدول رقم )٢٤(: عدد اإلمكانات الفنية المعترف بها دولًيا

جدول رقم )٢5(: عدد اإلمكانات الفنية للمركز قيد المراجعة من قبل المركز الدولي 
لأوزان والمقاييس 

الســعودية العربيــة المملكــة انضمــت
بشــهادات المتبــادل االعتــراف التفاقيــة
مــن الصــادرة )CIPM-MRA( المعايــرة
المعاهــدالوطنيــةالمترولوجيــةالعالميــة
الوطنــي المركــز بــدأ حيــث 2٠11م.  عــام
كثيــرة بخطــوات والمعايــرة للقيــاس
منهــا الدولــي االعتــراف علــى للحصــول
تجهيــزالمختبــراتالمرجعيــةبأعلــىأجهــزة
مرجعيــةوبدقــةعاليــة،تلــىذلــكتوقيــع
منســوبي لجميــع معرفــة نقــل برامــج
المركــزالوطنــيللقيــاسوالمعايــرةلــدى
مناظــرة مترولوجيــة وطنيــة معاهــد
لكســبالخبــرةورفــعالكفــاءةالفنيــة.بعــد
ذلــكشــاركالمركــزبعــددكبيــرمــنبرامــج
المقارنــاتالدوليــة،تلــىذلــكتجهيــزنظــام
الجــودةبالمركــز،وبعــداالنتهــاءمــنهــذه
المركــز قــام بنجــاح، الســابقة الخطــوات
تدقيــق لعمــل األقــران مراجعــة بطلــب
والتــي والبشــرية الفنيــة القــدرات علــى
ســتتقدمللحصــولعلــىاالعتــرافالدولــي
مــن بخبــراءدولييــن االســتعانة تــم حيــث
،)APMP(التجمــعاآلســيويللمترولوجيــا
الخطــوات تكللــت وفضلــه اللــه وبحمــد
الســابقةبحصــولالمركــزالوطنــيللقيــاس
والمعايــرةمؤخــرًاعلــىاالعتــرافالدولــي
المركــز الصــادرةمــن المعايــرة بشــهادات
لعــدد)16(إمكانــاتفنيــةمنشــورةويحــق
للمركــزاســتخدامشــعاراالعتــرافالدولــي
المعايــرة. شــهادات علــى )CIPM-MRA(

ــات يوضــحالجــدولرقــم)24(عــدداإلمكان
علــى والمنشــورة بهــا المعتــرف الفنيــة

.)KCDB( البيانــات قاعــدة

عدد اإلمكانات الفنيةالمختبراإلدارة

إدارة قياسات الكتلة 
والكميات المرتبطة 

بها

إدارة القــياســــات 
الكهربائية

إدارة قياسات الوقت 
والتردد

المجموع

مختبر الكتلة

مختبر القدرة والطاقة

مختبر الوقت

مختبر الضغط

مختبر الميكروويف

مختبر القوة

مختبر الجاذبية

٧

6

4

٢8

٢

4

4

١

4مختبر الطول الموجيإدارة قياسات األطوال

عدد اإلمكانات المختبراإلدارة
الفنيــــــــة

إدارة القيــــاســـــــات 
الكهربائية

إدارة قياسات الوقت 
والتردد

مختبر الكهرومغناطيسية

مختبر الوقت والتردد

مختبر الممانعة الكهربائية

مختبر القدرة والطاقة

6

١

3

٢

١٦مجموع اإلمكانات الفنية

5/5/5  ريــادة إقليميــــــة

لجان خليجية فنية يرأسها أعضاء من المركز:

لجان خليجية فنية يتولى أمانتها من المركز:

اللجنة الفنية المترولوجية 
لقياسات الكتلة والوحدات 

المرتبطة بها.

اللجنة الفنية المترولوجية 
لقياسات الكتلة والكميات 

المرتبطة بها.

اللجنة الفنية 
المترولوجية 

للقياسات الحرارية.

اللجنة الفنية 
المترولوجية للقياسات 

الحرارية.

اللجنة الفنية 
المترولوجية لقياسات 

الضوء واإلشعاع.

اللجنة الفنية 
المترولوجية لقياسات 

الضوء واإلشعاع.

اللجنة الفنية 
المترولوجية 

لقياسات 
األبعاد.

اللجنة الفنية 
المترولوجية 

لقياسات 
األبعاد.

اللجنة الفنية 
المترولوجية 

للقياسات الكيميائية.

اللجنة الفنية 
المترولوجية للقياسات 

الكيميائية.

01

01

04

04

02

02

0٥

0٥

03

03

أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد تــم تســمية عــدد مــن منســوبي المركــز كممثــل لعضويــة دول التجمــع الخليجــي للمترولوجيــا 
باللجــان االستشــارية المترولوجيــة بالمكتــب الدولــي للمقاييــس واألوزان )BIPM( وذلــك علــى النحــو التالــي:

يشــارك   المركــز   فــي   مجموعــة   مــن   النشــاطات   الفنيــة   اإلقليميــة   والدوليــة،   ويــرأس   مجموعــة   مــن   اللجــان   الفنيــة   المشــكلة   لتنفيــذ  
 تلــك   النشــاطات. ونســتعرض   فيمــا   يلــي   أهــم   هــذه   المشــاركات: 

عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا 
باللجنة االستشارية للفوتومتري 

.)CCPR( والراديومتري

عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا 
باللجنة االستشارية للقياسات 

.)CCQM( الكيميائية

0102

لجان المنظمة العربية الفنية يرأسها أعضاء من المركز:

لجنة قياسات األبعاد بالمنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتقييس.

01
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 ٧/5  المسئولية المجتمعية وخدمة 
         المجتمع )التدريب التعاوني(

من  عددًا  التقرير  فترة  خالل  المركز  قدم 
طالب  من   )١٧٧( لعدد  التدريبية  الخدمات 
ساهم  كما  السعودية.  الجامعات  وطالبات 
العلمية  األبحاث  من  عددًا  إنجاز  في  المركز 

لطالب وطالبات الجامعات السعودية.

الوطنية  الفنية  القدرات  العربية السعودية وتعزيز  الريادي للمملكة  الدور  لترسيخ  استمرارًا 
في مجاالت القياس والمعايرة، يقدم المركز عدد من االستشارات الفنية من خالل تقديم 
دورات متخصصة ويوضح الجدول رقم )٢٦( عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز خالل 

فترة التقرير.

جهة المتدربينالدورات التدريبية

معايرة أذرع العزم الدوراني

تطبيقات معايرة مقاييس الضغط الرقمية والتناظرية الهيدروليكية 

والهوائية

قياسات الحجم في المقاييس الحجمية بالطريقة الحجمية

معايرة قارئ الجهد والتيار المستمر والمتردد

معايرة أجهزة قياس األبعاد األساسية وحسابات االرتياب

معايرة غرف التبريد

حساب االرتياب للقياسات الكيميائية

القياس األولي للرقم الهيدروجيني )pH( بواسطة خاليا هارند

أنواع واستخدامات المواد المرجعية الكيميائية

استخالص وقياس بنزوات الصوديوم في الكاتشب

معايرة قوالب القياس

معايرة مبينات القياس

معايرة قوالب القياس

معايرة معايير القطر

معايرة مكائن اختبار المواد

حسابات االرتياب في القوة

معايرة الموازين غير االتوماتيكية

حسابات االرتياب في الكتلة

الجودة واالسنادية المرجعية

معايرة خزانات الوقود الكبيرة

مترولوجيا الكتلة

مترولوجيا القوة

مترولوجيا الصالدة

مترولوجيا الضغط

معايرة مقسم التيار المستمر )مختبر الجهد(

معايرة قارئ مرجعي متعدد )مختبر الجهد(

معايرة أجهزة قياس األبعاد البسيطة

استشارة فنية في مجال قياسات األبعاد

اإلخالء الطبي الجوي

المركز اإلقليمي للمعايرة والمطابقة والجودة

اإلخالء الطبي الجوي

الشركة السعودية لحلول االستشعار

المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائي

معهد المواصفات والمقاييس

للدول اإلسالمية

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

منسوبي الجهاز العراقي للتقييس

معهد المواصفات والمقاييس

للدول اإلسالمية

مختبر ساسكو بالدمام

الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت

٨/5 االستشارات الفنية من خالل تقديم دورات متخصصة في المترولوجيا

جدول رقم )٢٦(: عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز 

)PT( ٦/5 تقديم خدمة اختبارات الكفاءة 

كبيــرة  أهميــة   )PT( الكفــاءة  اختبــارات  تكتســب 
فــي عالــم الجــودة لكونهــا مطلبــًا فنيــًا أساســيًا 
يثبــت  حيــادي  االعتمــاد كدليــل  تشــترطه جهــات 
وهــي  االعتمــاد،  علــى  للحصــول  المختبــر  كفــاءة 
المختبــرات  بــه  تقــوم  مقــارن  قيــاس  عــن  عبــارة 
ويجــرى  وإمكاناتــه،  بطريقتــه  كاًل  المشــاركة 
تقييــم نتائــج المشــاركين فــي ضــوء قيمــة مرجعيــة 
مصحوبــة باالرتيــاب فيهــا،  ينتجهــا مقــدم الخدمــة 
النظــام  إلــى وحــدات  بموثوقيــة عاليــة وبإســناد 

)SI( الدولــي 

وقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المركــز للــدورة الثانيــة 
مــع  بــدأت  والتــي   )PT( الكفــاءة  اختبــارات  مــن 
نهايــة ٢٠٢٠م فــي مجــاالت معايــرة أجهــزة العــزوم 
والضغــط واألبعــاد والميكروويــف، وقــد تضمنــت 
أربعــة برامــج هــي: معايــرة قــدرة قيــاس - معايــرة 
مقيــاس ضغــط - معايــرة حســاس قــدرة - معايــرة 
ذراع عــزم، وتــم إصــدار تقاريرهــا النهائيــة وإرســالها 

لعــدد )١٨( مشــارك.

كمــا تــم تنفيــذ خدمــة اختبــار كفــاءة فنيــة لمختبــر 
العامــة  المؤسســة  مــع  األبعــاد  ومختبــر  القــوة 
خدمــة  تنفيــذ  تــم  كذلــك  العســكرية،  للصناعــات 
ومختبــر  العــزوم  لمختبــر  فنيــة  كفــاءة  اختبــار 

الجــوي. الطبــي  اإلخــالء  مــع  الضغــط 
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٩/5  تركيب وتشغيل نظام الخاليا الشمسية

قياس الحساسية الطيفية 
التفاضلية للخاليا الشمسية.

دراسة الخواص الكهربائية 
للخاليا الشمسية المرجعية.

قياس الكفاءة الكمية للخاليا 
الشمسية.

دراسة العالقة بين تيار 
الدائرة القصيرة وجهد الدائرة 

المفتوحة.

دراسة الخواص الطيفية 
والتوزيع المكاني الستجابة 

الخاليا الشمسية.

قياس/حساب معامل التعبئة 
للخاليا الشمسية.

اختبار الالخطية لتيار الدائرة 
القصيرة للخاليا الشمسية.

قياس كفاءة الخاليا الشمسية 
)تبًعا للمواصفات القياسية 

الدولية(.

الصلــة. ذات  الدوليــة  القياســية  المواصفــات 
وكذلــك محاكــي شمســي مــن  “الرتبــة أ” يحقــق 
الطيفــي  التوزيــع  حيــث  )مــن  للشــمس  محــاكاة 
الزمانــي(  والثبــات  المكانــي  والتوزيــع  للطاقــة 
اإلســنادية  تحقــق  مــع خاليــا شمســية مرجعيــة 
والمقيــاس  للفوتوفولتيــة  الدولــي  للمقيــاس 
النظــام  يحققــان  واللــذان  الدولــي  الراديومتــري 

للوحــدات.  الدولــي 
يوفــر هــذا النظــام المتطــور الجديــد قــدرات هائلــة 
لمعايــرات الخاليــا الشمســية المرجعيــة فــي مــدى 
دقيقــة  ومعايــرة  صغيــر  وبارتيــاب  كبيــر  طيفــي 
الخاليــا  أداء  علــى  المؤثــرة  العوامــل  مــن  لعــدد 
ــواح الشمســية( ومنهــا  ــم األل الشمســية )ومــن ث

)HALAL FOOD( ١٠/5 األغذية الحالل

طبقــًا  الغذائيــة  الســلع  إنتــاج  قضيــة  تتبــوأ 
 )HALAL FOOD( اإلســالمية  الشــريعة  ألحــكام 
موقعــًا متقدمــًا فــي تطويــر اقتصاديــات الــدول 
والمنافســة فــي الحصــول علــى حصــص كبيــرة فــي 
أســواق التصديــر نظــرًا لتزايــد الطلــب العالمــي على 
الكيميــاء  مترولوجيــا  وتلعــب  “حــالل”،  منتجــات 
ــًا لدعــم عمليــات إنتــاج الحــالل مــن  دورًا فنيــًا حيوي

خــالل تزويــد مختبــرات الفحــص بالمــواد المرجعيــة 
اختبــار  عينــات  وتحضيــر  قياســاتها  نتائــج  إلســناد 
الكفــاءة )PT( الالزمــة إلثبــات كفــاءة المختبــرات 
فــي الحصــول علــى االعتمــاد فــي قياســات الحالل. 
وتبــدى الهيئــة والمركــز اهتمامــًا كبيــرًا بتوطيــن 

هــذا الفــرع مــن النشــاط المترولوجــي محليــًا. 
القياســات  مختبــر  قــام  الســياق  هــذا  وفــي 

١١/5  االستشارات المقدمة للشركاء في
١٢/5  بـث إشـــارة الوقت الوطني          مجاالت القياس والمعايرة

فــي  متخصصــة  فنيــة  دورات  تقديــم  علــى  المشــروع  يشــتمل 
وإعــداد  الفنيــة  الكفــاءة  واختبــارات  والمعايــرة  القيــاس  مجــال 
وتطبيــق نظــام إدارة الجــودة، حيــث أنجــز المركــز الوطنــي للقيــاس 
 )٤٩( تقديــم  خــالل  مــن  المشــروع،  مراحــل  مــن  والمعايــرة ٣٣٪ 
العامــة  المؤسســة  لمنســوبي  تدريبــي  أســبوع   )٦٧( أصــل  مــن 
للصناعــات العســكرية، كمــا قــدم المركــز )٣( برامــج الختبــار الكفــاءة 
الفنيــة لمختبــرات األبعــاد والقــوة والكتلــة. عــالوة علــى ذلــك فقــد 
تــم إجــراء تحليــل الفجــوة للوضــع الحالــي بمركــز القيــاس والمعايــرة 
بالمؤسســة واالنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الزمنيــة إلعــداد وتطبيــق 

نظــام إدارة الجــودة.

إشارة إلى برقية الديوان الملكي رقم )٤٣٩٦٦( وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٠٧هـ 
الهيئــة  تتولــى  بــأن  الكريــم  الســامي  المقــام  موافقــة  والمتضمنــة 
مــن  وانطالًقــا  للمملكــة،  الوطنــي  بالوقــت  واالحتفــاظ  اإلشــراف 
مســؤولية الهيئــة بأهميــة تقديــم خدمــة الوقــت الوطنــي المعتمــد 
وربطــه بجميــع قطاعــات الدولــة الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة، ولمــا 
يمثلــه ثبــات وتوافــق الوقــت فــي التعامــالت الماليــة بيــن البنــوك فــي 
المعلومــات مــن أهميــة لضبــط  المشــغالت وأنظمــة مراكــز تقنيــة 
جميــع التعامــالت الماليــة، حيــث ســخرت الهيئــة اإلمكانــات ووفــرت 
األنظمــة لبــث الوقــت بعــدة طــرق تتوافــق مــع متطلبــات الجهــات، 

أنهــى المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة جميــع مراحــل مشــروع 
تدريــب وتأهيــل منســوبي اإلخــالء الطبــي الجــوي حيــث اشــتمل 
المشــروع علــى تقديــم دورات فنيــة متخصصــة فــي مجــال القيــاس 
والمعايــرة وذلــك لصقــل المهــارة الفنية لمنســوبي اإلخالء الطبي، 
كذلــك قــدم المركــز برنامجــي الختبــار الكفــاءة الفنيــة لمختبــري 
الفنيــة لمختبراتهــم،  الضغــط والعــزوم وذلــك لتحقيــق الكفــاءة 
وقــام المركــز بمعايــرة عــدد مــن األجهــزة التابعــة لإلخــالء الطبــي.

      مشروع الدعـــم الفني لتشغيل مركز القياس والمعـــايــرة 	 
              بالمؤسسة العامة للصناعــات العسكـريـة

      مشروع تدريب وتأهيل منسوبي اإلخالء الطبي الجوي 	 
              التابع لوزارة الدفاع

وبنــاًء علــى ذلــك تــم:

ربــط التوقيــت مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ووزارة 	 
التجــارة باإلضافــة إلــى التعــاون مــع هيئــة األمــن الســيبراني مــن 
أجــل اعتماديــة الهيئــة كمــزود للوقــت الوطنــي علــى مســتوى 

المملكــة.
 اعتمــاد الوقــت مــن قبــل هيئــة ســوق المــال والتعميــم علــى 	 

جميــع شــركات الوســاطة الماليــة بــأن يكــون الوقــت المســتخدم 
هيئــة  مــن  المقــدم  الوقــت  هــو  الســوق  أوامــر  ضبــط  فــي 

الســعودية. المواصفــات 
الريــاض 	  )بنــك  الوطنــي  بالوقــت  الجهــات  مــن  العديــد  ارتبــاط 

- مصــرف اإلنمــاء - شــركة الجبيــل للميــاه والكهربــاء - الريــاض 
كابيتــال - وزارة التجــارة - هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات - 

البنــك المركــزي - جامعــه األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن(.
اإللكترونيــة 	  التعامــالت  موقــع  علــى  الوقــت  أيقونــة  تثبيــت 

)يّســر(. الحكوميــة 

مــن  والمكانيــة  والكهربيــة  الطيفيــة  الخــواص 
ــق  ــودة ويحقــ ــي الجـــ خــالل محاكــي شمســي عالـ
متطلبــات المـــواصفات القيــــاسية ذات العـــالقة 

مثــــل:
IEC 60904: Part 1 to Part 10 & ASTM rel-“

    .”evant standards

ويقــدم المركــز مــن خــالل هــذا النظــام المتكامــل 
الجديــد والمؤتمــة بشــكل كامــل ببرمجيــات ُمعــدة 
خدمــات  ثمانيــة   )fully automated( خصيًصــا 
)لخدمــة  الحيــوي  المجــال  هــذا  فــي  رئيســية 
المجتمــع وتطبيقــات الصناعــات المرتبطــة بتوليــد 

النظيفــة( وهــي: الطاقــة 

العامــة  الهيئــة  طلــب  بتلبيــة  بالمركــز  العضويــة 
للغــذاء والــدواء فــي توفيــر عينــات )PT( مــن عصيــر 
الســتخدامها  اإليثانــول  مــن  نســبة  بهــا  العنــب 
فــي برنامــج اختبــار الكفــاءة. وقــد وضــع المختبــر 
للمواصفــات  طبقــًا  عينــة   )١٠٠( إلنتــاج  خطــة 
الدوليــة الحاكمــة وقــام بدراســة تجانســها وثباتهــا 
وتوصيفهــا وتــم حســاب نتائــج التركيــز واالرتيــاب 

لهــا.  المصاحــب 

مــن ضمــن اإلمكانيــات المتقدمــة المضافــة حديًثــا 
فــي المركــز، النظــام المرجعــي لمعايــرات الخاليــا 
تــم  نظــام متطــور  وهــو  )المرجعيــة(  الشمســية 
يكــون  بحيــث  بالمركــز  كامــل  بشــكل  تصميمـــــه 
نوعــه-  مــن  -جديــــد  ضوئــي  مصــدر  علــى  مبنًيــا 
بالليــزر  المدفوعــة  البالزمــا  مــن  الشــدة  عالــي 
الضوئيــة  والمركبــات  األجهــزة  مــن  ومجموعــة 
والمركبــات اإللكترونيــة وأجهــزة قيــاس كهربيــة 
تبريــد  ونظــام  الدقــة  عاليــة  إغالقيــة  ومكبــرات 
TEC/( ــم حراريــة عالــي الجــودة معــه أجهــزة تحكُّ
القيــاس  لتحقيــق    )Peltier Controllers
 Standard( الدوليــة  القياســية  الظــروف  عنــد 
بمجموعــة  الُمعرفــة   )Test Conditions, STC

المركز الوطني للقياس والمعايرة
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يعــد البرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات “ســليم” أحــد 
البرامــج التــي تقــوم الهيئــة بتنفيذهــا ضمــن مبــادرات برنامــج 
التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة، 
وهــو عبــارة عــن نمــوذج متكامــل تشــريعي وفنــي ورقابــي، 
يهــدف إلــى تحقيــق توقعــات المســتهلك بمطابقــة المنتجــات 

المباعــة فــي األســواق للمواصفــات الســعودية.

تمكين التجارة العادلةتحقيق سالمة السلع المباعة

تعزيز تنافسية المملكةرفع جودة المنتجات

األهداف االستراتيجية للبرنامج السعودي لسالمة المنتجات

تحسين تجربة االستيراد، والحصول 
على شهادات المطابقة واإلرساليات 

المطلوبة في المملكة

تسريع إجراءات تسجيل 
شهادة المطابقة المطلوبة

رفع نسبة المنتجات 
المطابقة في المملكة

حمايـــة 
المستهــــلك

١/١/٦ أهداف إدارة تتبع المنتجات )سابر(

٪٨١,٥

١/٦ إدارة تتبع المنتجات )منصة سابر اإللكترونية(

أدوات إحــدى اإللكترونيــة ســابر منصــة تعــد
ســامةالمنتجــاتوالتــيتهــدفإلــىأتمتــة
تتبــعالمنتجــاتوالعمليــاتالفنيــةالتــيتمــت
خــالسلســلةاإلمــدادورفــعنســبةالمنتجــات
اآلمنــة،حيــثتتيــحللتاجــروالُمصّنــعالمحلــي
تســجيلشــهاداتالمطابقةالمطلوبةوإصدار
شــهاداتمطابقــةاإلرســاليةإلكترونيــًاللســلع
االســتهاكيةســواءالمســتوردةأوالمصنعــة
محليــًالدخولهــاللســوقالســعودي،وكذلــك
حمايــةالمنشــآتالتجاريــةمــنحــاالتالغــش
والتاعــبفــيالوثائــقالفنيــة،وباإلضافــةإلــى
ــي ــوبالت ــوالمنتجــاتمــنالعي التأكــدمــنخل
ــىصحــةوســامةالمســتهلكأو ــرعل قــدتؤث
بيئتــه.وقــدســاهمتمنصــةســابرفــيتحســين
تجربــةالمســتفيدوتقليــصمــدةالفســحعبــر

الجمــارك.

أكثــر الهيئــة عقــدت التقريــر، فتــرة وخــال
مــن)99(ورشــةعمــلداخــلوخــارجالمملكــة

وتتولى اإلدارة العامة لسالمة المنتجات اإلشراف على:

تحسن مؤشر المطابقة إلى 
٨١,5٪ مع نهاية ٢٠٢٠م

للتعريــف االقتصادييــن للمشــغلين موجهــة
بمنصــةســابر.كمــاتــمالتعريــفبوحــدةالدعــم
الســتقبال )e-care( ســابر لنظــام الفنــي
جميــعاالستفســاراتومعالجتهــابســرعةدون
الحاجــةلمراجعــةالهيئــة.باإلضافــةإلــىقبــول
أكثــرمــن)7٥(جهــةمنــحلشــهاداتالمطابقــة
والمســتوردين، للتجــار وتوفيرهــا للمنتجــات
علــى الصــادرة التســوية قــرارات ومتابعــة
ذلــك بإنجــاز وإلزامهــا المقبولــة الجهــات
المتضرريــن، التجــار مــع محــددة فتــرة خــال
الازمــة التســهيات بعمــل الجهــات وإلــزام
المطابقــة شــهادات تســجيل طلبــات إلنجــاز
ســابر منصــة خــال مــن وجيــزة فتــرة خــال
دراســة أســعار ضبــط وكذلــك اإللكترونيــة،
لذلــك الفنيــةووضــعنطــاقمحــدد الوثائــق

بهــا. الجهــات وإلــزام

ويشــارهنــاإلــىأنقيمــةشــهادةالتحقــقمــن
الفنيــة اللوائــح لمتطلبــات المنتــج مطابقــة

التــيتصدرهــاالهيئــةعــنطريــقمنصــةســابر
هــي)٥٠٠(ريــالللمنتــج،بينمــاتبلــغتكاليــف
)3٥٠( اإلرســالية مطابقــة شــهادة إصــدار
ريــاللــكلإرســالية.وبالمقارنــةمــعأمثلــةمــن
دولالعالــمفاليابــانتكلــف)٥٠.٠٠٠(يــنأي
حوالــي)4٥٠(دوالرأمريكــي،وأوروبــاتبــدأمــن
)1.٥٠٠(يــورو،وروســيامــن)2٠٠(إلــى)1.2٥٠(
بتحميــل المملكــة تمّيــز يتضــح وهنــا يــورو.
تكاليــفأقــلللتحقــقمــنمطابقــةالمنتجــات
ــاتدخــولالســوقالســعودي،خاصــًة لمتطلب
ــارأنتكاليــفشــهادة عنــداألخــذبعيــناالعتب

المطابقــةســنوية.

قامـــت الهيئـــة بمراجعـــة شـــاملة للنمـــوذج 
الرقابـــي علـــى الســـلع المســـتوردة والمنتجـــة 
محليـــًا بالشـــراكة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، 
المخاطـــر  المعتمـــد علـــى  النمـــوذج  وتبنـــت 
النمـــوذج  بتطبيـــق  وبـــدأت   ،)Risk Based(
إجـــراءات  ومراجعـــة  ٢٠١٨م،  عـــام  الجديـــد 
العاملـــة  المطابقـــة  تقويـــم  جهـــات  قبـــول 
المنتجـــات  مطابقـــة  مـــن  التحقـــق  بنشـــاط 
الـــواردة للمملكـــة، وإعـــادة تفعيلهـــا بنـــاًء علـــى 
النمـــوذج الجديـــد. ويأتـــي ذلـــك لضمـــان كفـــاءة 
مخرجـــات جهـــات تقويـــم المطابقـــة المقبولـــة 

مـــن خـــالل إلزامهـــا بالتحقـــق مـــن مطابقـــة 
الفنيـــة  اللوائـــح  لمتطلبـــات  الســـلع  كافـــة 
المطابقـــة  شـــهادات  وتســـجيل  المعتمـــدة 
المواصفـــات  معاييـــر  وفـــق  لهـــا  الالزمـــة 
القياســـية ذات العالقـــة، حيـــث يتـــم قبـــول 
هـــذه الجهـــات بعـــد التحقـــق مـــن كفاءتهـــا 
تعيينهـــا  يتـــم  ثـــم  ومـــن  الهيئـــة  قبـــل  مـــن 
ذات  الجهـــات  قبـــل  مـــن  بهـــا  واالســـتعانة 
العالقـــة، وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك تتـــم الرقابـــة 
ــن  ــة مـ ــات المقبولـ ــة مكاتـــب الجهـ علـــى كافـ
خـــالل زيـــارات ميدانيـــة تتضمـــن التحقـــق مـــن 

كفـــاءة وإمكانيـــات المـــوارد البشـــرية العامليـــن 
لديهـــا والمختبـــرات المتعاقـــد معهـــا ومـــدى 
خـــالل  الفنيـــة  اللوائـــح  التزامهـــا بمتطلبـــات 
ـــر  ـــة تســـجيل شـــهادات المطابقـــة وتقاري عملي
ــًا تتـــم مرافقـــة المفتشـــين  ــارات. وأيضـ االختبـ
ـــارات علـــى  ـــة خـــالل الزي ـــدى الجهـــات المقبول ل
المصانـــع المصـــدرة للمملكـــة للتحقـــق مـــن 
ــح  ــات اللوائـ ــع لمتطلبـ ــذه المصانـ ــتيفاء هـ اسـ
الفنيـــة والمواصفـــات القياســـية ذات العالقـــة 
خـــالل عمليـــات التصنيـــع وعلـــى خطـــوط اإلنتاج.

قسم دراسة الملفات الفنية

قسم تحليل البيانات

دراسة الملفات الفنية المرفقة 
للشهادات الصادرة من جهات 

تقويم المطابقة.

ويتولى هذا القسم المهام التالية:

ويتولى هذا القسم المهام التالية:

 وضع أفضل الحلول وتجنب 
المعوقات للمنصة عن طريق 

تحليل البيانات.

إضافة وتعديل وحذف الرموز 
والتفيئة الجمركية واللوائح 

الفنية.  

 تزويد التقارير لمتخذي القرار 
عند طلبها والعمل على التغذية 

الراجعة لمؤشرات األداء.

التنسيق مع الجهات واإلدارات 
ذات العالقة.

 تحليل بيانات المنتجات 
والشهادات للتأكد من صحتها.

 تحليل سلوكيات التجار 
الستهداف التالعب التجاري 

في السوق السعودي.

01

03

02

04

03

0102

٢/١/٦   الوحدات اإلدارية التابعة إلدارة تتبع المنتجات

جدول رقم )٢٧(: اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات )سابر( خالل فترة التقرير

المتحقق في ٢٠٢١المؤشــــــــر

10٫099 عدد التجار المسجلين بالمنصة

708٫34٥ عدد المنتجات المسجلة

809٫349 عدد شهادات المطابقة واإلرسالية

31٫74٥ عدد االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني

43٫644 عدد االستفسارات عن طريق مركز االتصال الموحد

1٫840 عدد االستفسارات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي

٣/١/٦ إحصائيات منصة سابر

يوضــح الجــدول رقــم )٢٧( ألهــم المؤشــرات المتعلقــة بمنظومــة ســابر اإللكترونيــة خــالل 
ــر. ــرة التقري فت
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 )UX( ٤/١/٦   تطوير وتحديث منصة سابر

تجربــة لتحســين ســابر منصــة تطويــــر يعتبــــر
المســتخدم)UX(أحــــدأهــــمالمشــــاريعالتــي
علــى الهيئــة حــرص لترســيخ تنفيذهــا يتــم
تحســينتجربــةالمســتفيد،بمــايحقــقفعاليــة
ــن ــولالمورديــ ــهيلوصــ أفضــلمــنخــالتســ
جهــــات إلــــى المحليــــة المصانــــع وأصحــــاب
الهيئـــة لـــدى المعتمـــدة المطابقــــة تقويــــم
حـــولالعالـــملفحـصالمنتـجوإصـدارشــهادات
ــا. ـً إلكترونيـ اإلرســالية وشــهادات المطابقــــة
وتأتــيهــذهالتحســيناتبعــددراســاتعديــدة
تمــتلتســهيلاســتخداممنصــةســابروالتــي
مســتورد. لــكل األولــى الوجهــة اآلن تعــد
إجــــراءاتالتطويــــرإضافــةوســائل وشــــملت
باإلضافــة المختلفــة، القنــوات عبــر الدفــع

للوصول   إلى   منظومة   رقابية   فاعلة،   حرصت   إدارة   سامة   المنتجات   على   تنسيق   العاقة   وترسيخ   التكامل   مع   أهم   الشركاء،   ومن   بينهم: إلــىربــطمنصــةســابرمــعالجهــاتالحكوميــة
التســجيل. خطــوات وتســهيل العاقــة ذات
جميــــع تطبيــــق فــــي النظــــام يســــهم كمــــا
اللوائــــحالفنيــــةالمعتمــــدةفــــيالهيئــــةعلــــى
المنتجــــاتاالستهاكيةلتســــهيلحصــــولكل
منتــــجعلــــىالشــــهادةالمطلوبــــة.كذلــــكتــــم
تطبيــــقإصــــدارشــــهاداتمطابقــــةاإلرســالية
لتســـهيل المســـتوردة االســتهاكية للســـلع
وتقليـــلالوقــــتالــازملفســــحهامــــنخــال
ربــــطشــــهادةاإلرساليةوالتحقـقمـنالبيانـات
ــةلهيئــة ــحاإللكترونيــةالتابعـ ــةفسـ ــعمنصـ مـ
ــهيل ــدفتســ ــزكاةوالضريبــةوالجمــارك،بهــ ال
إلــــى المنتجــــات دخــــول إجــــراءات وتســــريع

الســــوقالســــعودي.

5/١/٦   الرحلة التوعوية لمنصة سابر لعام ٢٠٢١ 

ورش العمل

الحمالت اإلعالنيةالمعارض والمؤتمرات

تــم إقامــة عــدد )99( ورشــة عمــل تعريفيــة )داخليــة وخارجيــة( عــن منصــة 
ــى االستفســارات  ــرد عل ــات لل ســابر داخــل المملكــة والمشــاركة فــي المنتدي
المتعلقــة بالمنصــة بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات ومــن ضمنهــا مجلــس 
الغــرف الســعودية، هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، والمندوبيــة لالتحــاد 
األوروبــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية. باإلضافــة إلــى مشــاركة إدارة 
تتبــع المنتجــات )ســابر( بــورش عمــل مــع الشــركات والمنظمــات الخارجيــة ومــن 

أبرزهــا:

تمت المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض مثل:

الدعــم 	  تقديــم  خاللــه  تــم  دبــي:  فــي   2021 جيتكــس  التقنيــة  أســبوع 
وتعريــف الــزوار علــى منصــة ســابر ومنظومــة ســالمة المنتجــات واإلجابــة 

التــي تواجههــم.  التحديــات  علــى استفســاراتهم وتســهيل 

 	 :)ICPHSO( المؤتمــر العالمــي لصحــة وســالمة المنتجــات االســتهالكية 
تــم خاللــه عــرض تجربــة منظومــة ســالمة المنتجــات فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية وتجربــة تتبــع المنتجــات مــن خــالل منصــة ســابر.

ورشة عمل مع هيئة التجار الخارجية اليابانية.	 
الفســاد 	  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  مــع  بالتعــاون  عمــل  ورش 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  لــدى  األوروبــي  لالتحــاد  والمندوبيــة 
ورشة عمل مع الغرف التجارية األمريكية.	 
ورشــة عمــل مــع الملحقيــة التجاريــة الصينيــة بالمملكــة وغرفــة 	 

الميكانيكيــة  المنتجــات  وتصديــر  الســتيراد  الصينيــة  التجــارة 
واإللكترونيــة.

ســابر 	  منصــة  بعنــوان  المنشــآت  دعــم  مركــز  مــع  عمــل  ورشــة 
المطابقــة. وشــهادات 

ورشــة عمــل مــع شــركات عالميــة للمناقشــة حــول عمليــة تتبــع 	 
المنتجــات لمنصــة ســابر.

ورشة عمل لكبار المستفيدين لمنصة سابر.	 

ســابر  بمنصــة  للتوعيــة  إعالنيــة  حمــالت  إطــالق  فــي  االســتمرار 
للتعريــف  للمنشــآت  نصيــة  برســائل  إشــعارات  إرســال  خاللهــا  تــم 
بالمنصــة وكذلــك إنتــاج ونشــر مقاطــع توعويــة عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي.

https://saber.sa

ــز  ــن مركـ ــاون بيـ ــات تعـ ــى اتفاقيـ ــل علـ ــاري العمـ جـ
والضريبـــة  الـــزكاة  لهيئـــة  التابـــع  االســـتهداف 
إجـــراءات  لتوجيـــه  ســـابر  ومنصـــة  والجمـــارك 

وفاعليـــة. تركيـــزًا  أكثـــر  لتكـــون  االســـتهداف 

٦/١/٦    التكامل مع الجهات ذات العالقة

وزارة التجـــــارة

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

جـــاري العمـــل علـــى آليـــة تتبـــع المنتجـــات إلكترونًيـــا 
مـــع البرنامـــج الوطنـــي لمكافحـــة التســـتر التجـــاري.

جـــاري العمـــل علـــى اتفاقيـــة تعـــاون مـــع هيئـــة 
الحكوميـــة  والمشـــتريات  المحلـــي  المحتـــوى 
لمشـــاركة بيانـــات منصـــة ســـابر والربـــط والتكامل 

مـــع الهيئـــة.

جـــاري العمـــل مـــع الـــوزارة لربـــط المنتجـــات الحاصلـــة 
علـــى إعفـــاء صناعـــي مـــع منصـــة ســـابر اإللكترونيـــة.

جـــاري العمـــل علـــى ربـــط هيئـــة االتصـــاالت بمنصـــة 
ســـابر اإللكترونيـــة بهـــدف تقديـــم خدمـــات تراخيـــص 
ســـابر  منصـــة  خـــالل  مـــن  االتصـــاالت  أجهـــزة 

اإللكترونيـــة.

99 98

1443     1442

٢٠٢١

سالمة المنتجات٠٦



٣/٦ إدارة قبول جهات تقويم المطابقة 

فــيإطــارســعيالهيئــةلتطويــرمؤسســات
المعنيــة وخصوًصــا للجــودة التحتيــة البنيــة
فقــد بالتقييــس، العاقــة ذات باألنشــطة
تقويــم نشــاط التطويريــة الخطــط شــملت
)منــح مثــل: فئاتهــا بمختلــف المطابقــة
الشــهاداتللمنتجــاتوالخدمــاتوالعمليــات،
منــحالشــهاداتلنظــماإلدارةوكذلــكمنــح
التفتيــش وأنشــطة لألشــخاص، الشــهادات
والمعاينــة،وكذلــكأنشــطةالفحــصواالختبــار
والمعايــرة،واســتثمارفــرصالتطويــرالحقيقيــة
الصناعــة يخــدم بمــا األنشــطة تلــك لتطويــر
والمنتجــات الســلع ســامة ويعــزز الوطنيــة
الســوق فــي وعرضهــا طرحهــا يتــم التــي
الصعيــد علــى المصنعــة ســواًء الســعودي
المحلــيأوتلــكالمســتوردةعلــىحــدســواء.

تقويــم. 1 جهــات قبــول طلبــات دراســة
المطابقــةفــيمختلــفأنشــطةتقويــم
المطابقــة)منــحالشــهادات-التفتيــش
مــن والتحقــق واالختبــار( الفحــص -
تقويــم بإجــراءات للقيــام كفاءتهــا
ليتــم محــددة مجــاالت فــي المطابقــة
قبولهــاوفــقمجــالالقبــولالمتقدمــة

الجهــة. عليــه
لجهــات. 2 التعييــن جهــات مــع التنســيق

وفــق العاقــة ذات المطابقــة تقويــم
االختصــاصلاســتعانةبخدمــاتالجهــات
والتوعيــة ثالــث، كطــرف المقبولــة
القبــول مجــاالت وفــق لهــا بنشــاطها
والتوعيــةبأهميــةدورهــافــيالمنظومــة

١/٣/٦ مهام إدارة قبول جهات تقويم المطابقة

جدول رقم )٢٨(: اإلحصاءات الخاصة بإدارة النفاذ 
لألسواق خالل فترة التقرير

المتحقق المؤشـــــــر
في ٢٠٢٠

المتحقق 
في ٢٠٢١

عدد الطلبات التي تم 
معالجتها  عبر المنصة 

عدد الشهادات 
الصادرة  

عدد المنتجات

عدد المستفيدين  

عدد االستفسارات 
والتواصل 

٥٠,٩٠٠

٤٩٫٣٠٠

١٨٤٫٩٧٢

١٠٫٩٣٦

٤٫٨٠٠

١٥٧٫٠٩٤

١٥٢٫٥٢١

٥٥٣٫٦١٤

١٤٫٣٣٩

٤٫٥٢٨

الربــع  )٥( ورش عمــل خــالل  أكثــر مــن  تــم عقــد 
الشــركات  اســتهدفت  ٢٠٢١م  لعــام  الثالــث 
والمؤسســات الحكوميــة والقطاعــات العســكرية، 
لالســتفادة مــن هــذه الخدمــة. ويوضــح الجــدول 
رقــم )٢٨( اإلحصــاءات الخاصــة بــاإلدارة خــالل فتــرة 

التقريــر.

إصـــدار  إجـــراءات  وتســـريع  تســـهيل 
لإلرســـاليات  المطابقـــة  شـــهادات 
الـــواردة بعـــد التأكـــد مـــن مطابقتهـــا. 

تقليـــل الوقـــت الـــالزم فـــي إجـــراءات 
الفســـح بحيـــث يمكـــن تقديـــم الطلب 
والحصـــول على الشـــهادة قبل وصول 

. لشحنة ا

الـــواردة مـــن  دراســـة التقاريـــر الفنيـــة 
والجمـــارك.  والضريبـــة  الـــزكاة  هيئـــة 

١/٢/٦ أهداف إدارة النفاذ للسوق

ويهــدفنشــاطقبــولجهاتتقويــمالمطابقة
التــي المخرجــات جميــع كفــاءة ضمــان إلــى
يتعلــق مــا الجهــاتوخصوًصــا تلــك تقدمهــا
والمنتجــات الســلع مطابقــة مــن بالتحقــق
التــيتصدرهــا الفنيــة اللوائــح التــيتشــملها
الهيئــة.كمــاتهــدفهــذهالخدمــةإلــىالتحقق
تســتوفي المطابقــة تقويــم جهــات أن مــن
الحــدالمقبــولمــنالكفــاءةوالقــدرةالفنيــة
ذات الدوليــة المواصفــات وفــق واإلداريــة
بيــن العادلــة المنافســة وضمــان العاقــة،
جهــاتتقويــمالمطابقــةالتــيســيتمتعيينهــا
الوفــاء اســتمرارية يحقــق ممــا وتفويضهــا،
والشــفافية الحياديــة ومتطلبــات بشــروط
ســرية علــى والحفــاظ والموضوعيــة،
والخدمــات. األنشــطة لجميــع المعلومــات

الرقابيــة.
التنســيقوالتكامــلمــعأجهــزةاالعتمــاد. 3

الوطنيــةوالدوليــةذاتالعاقــةلمتابعــة
أعمــالالجهــاتوإثبــاتكفاءتهــا.

المتابعــةالمكتبيــةوالميدانيــةللجهــات. 4
التزامهــا مــن للتحقــق المقبولــة
بمتطلبــاتالئحــةقبــولجهــاتتقويــم
المطابقــةواللوائــحالفنيــةذاتالعاقــة
المطابقــة، تقويــم إجــراءات خــال
واســتمراريةجــودةمخرجاتهــاطــوالفتــرة

القبــول.
مخالفــات. ٥ مــن رصــده يتــم مــا دراســة

والرفــع المقبولــة الجهــات ألعمــال
بالتوصيــاتالازمــةحيالهــاوفــقالئحــة

المطابقــة. تقويــم جهــات قبــول

٢/٦ إدارة النفــــاذ للســـوق 

اإلرســالية  بإصــدار شــهادات  اإلدارة  ُتعنــى هــذه 
علــى  للعــرض  المخصصــة  غيــر  للمنتجــات 
المســتهلك، وذلــك لتســهيل إنفاذهــا لأســواق 
الفنيــة  للمتطلبــات  مطابقتهــا  مــن  التأكــد  بعــد 
شــهادات  مــع  المرفقــة  الوثائــق  صحــة  ومــن 
المطابقــة المقدمــة عبــر منصــة ســابر، ممــا يســهم 
فــي تســهيل إجــراءات الفســح لإلرســاليات وخدمــة 

االقتصادييــن. المشــغلين 

تتولى إدارة النفاذ للسوق إصدار شهادة 
مطابقة إرسالية للمنتجات التالية: 

اإلرساليات ذات الطابع
الشخصي.

اإلرساليات الواردة 
للمشاريع الحكومية.

المنتجات األولية )الخام( 
الداخلة في التصنيع.

خطوط اإلنتاج وقطع 
غيارها.

المنتجات الخاصة بالدراسات 
واألبحاث واالبتكار.

سالمة المنتجات

101 100

1443     1442

٢٠٢١

٠٦



رسم بياني رقم )١٢(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب نشاط الجهة للعام )٢٠٢١( مقارنة بإجمالي عدد الجهات المقبولة من بداية البرنامج

عددالجهاتالتيتمقبولهاعام2٠21

مختبرات
المعايرة

االختبارات
للمنتجات
بحسب

اللوائحالفنية

االختبارات
ألدواتترشيد
استهاك
المياه

اختبارات
كفاءةالطاقة
للمنتجات
الكهربائية

اختبارات
الكفاءة
لإلطارات

التفتيشعلى
متطلبات
كودالبناء
السعودي

التفتيش
بحسب

اللوائحالفنية

منح
الشهادات
لنظماإلدارة

منح
الشهادات
لقطاعالحال

منح
الشهادات
للمنتجات

2 2 ٠ 6 11 92٠
2 9 ٨

6٥ 77

2 3 ٨
3٠1٠ 19 19

144

عددالجهاتالتيتمقبولهامنذبدايةالبرنامجوحتى2٠21

قبــول )٦١( جهــة تقويــم مطابقــة ضمــن . ١
المختلفــة  المطابقــة  تقويــم  أنشــطة 
إجمالــي  ليصــل  التقريــر،  فتــرة  خــالل 
 )٣٨٥( إلــى  المقبولــة  التقويــم  جهــات 
 )٢٩( رقــم  الجــدول  ويوضــح  جهــة. 
والرســم البيانــي رقــم )١١( عــدد الجهــات 
المقبولــة خــالل الفتــرة مــن عــام ٢٠١٦م 
الرســم  ويوضــح  العــام ٢٠٢١م،  وحتــى 
البيانــي رقــم )١٢( عــدد جهــات تقويــم 
نشــاط  حســب  المقبولــة  المطابقــة 
مقارنــة  ٢٠٢١م  الحالــي  للعــام  الجهــة 
بإجمالــي عــدد الجهــات المقبولــة مــن 

البرنامــج. بدايــة 

تجديــد القبــول لعــدد )٧٦( جهــة ضمــن . ٢
المختلفــة،  المطابقــة  تقويــم  أنشــطة 

كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )٣٠(.

٤٥( . ٣( لعــدد  القبــول  مجــال  توســيع 
جهــة ضمــن أنشــطة تقويــم المطابقــة 
فــي  موضــح  هــو  كمــا  المختلفــة، 

.)٣١( رقــم  الجــدول 

إطـــالق منصـــة قبـــول جهـــات تقويـــم . ٤

٢/٣/٦   إنجازات إدارة قبول جهات تقويم المطابقة
الجهات التي تقدم أنشطة اختبارات

جهات تقويم 
المطابقة التي تقدم 

أنشطة التفتيش
الجهات المانحة لشهادات المطابقة

١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ ٢0١6
٩٥ ٠ ٧ ٣ ٧٢ ٠ ٠ ٢ ١ ٠ ١٠ ٢0١٧
١٠٣ ٠ ١ ٩ ٣٠ ٣٤ ٠ ٩ ١ ٠ ١٩ ٢0١8
٧١ ٠ ٠ ٢ ٢١ ٢١ ١ ٥ ٣ ٠ ١٨ ٢0١9
٤٥ ٠ ١ ٣ ١٢ ٢ ٠ ٦ ١ ٩ ١١ ٢0٢0
٦١ ٢ ١٠ ٢ ٩ ٨ ٢ ٨ ٠ ١١ ٩ ٢0٢١

38٥ 2 19 19 144 6٥ 3 30 6 20 77

جدول رقم )٢٩(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة منذ بداية برنامج القبول حتى نهاية عام ٢٠٢١م 

1٠٠

12٠

2٠16 2٠17 2٠1٨ 2٠19 2٠2٠ 2٠21

٨٠

6٠

4٠

2٠

٠ 1٠

9٥
1٠3

71

4٥
61

رسم بياني رقم )١١(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة منذ بداية برنامج القبول  حتى نهاية عام ٢٠٢١م 

لقطاع للمنتجات
الحالل

لنظم 
اإلدارة

بحسب اللوائح 
الفنية

على متطلبات 
كود البناء 
السعودي

الكفاءة 
لإلطارات

كفاءة الطاقة 
للمنتجات 
الكهربائية

أدوات ترشيد 
استهالك 

المياه

بحسب 
اللوائح
 الفنية

المعايرة السنةالسنة

٦١
تقويم مطابقة تم 

قبولها ليصل إجمالي 
جهات التقويم المقبولة 

إلى )٣٨5( جهة

جـهــة

خاللهـــا  مـــن  ســـيتم  والتـــي  المطابقـــة 
مختلـــف  فـــي  الجهـــات  كافـــة  قبـــول 

األنشـــطة.

الميدانيـــة . ٥ الدوريـــة  الزيـــارات  اســـتئناف 
المقبولـــة. للجهـــات 

فـــي . ٦ التفتيـــش  جهـــات  بقبـــول  البـــدء 
تصنيـــف مراكـــز صيانـــة وإصـــالح  مجـــال 
المركبـــات، حيـــث تـــم قبـــول )٥( جهـــات 

اآلن. حتـــى 

إقامـــة )١٦( ورشـــة عمـــل عـــن دور جهـــات . ٧
تقويـــم المطابقـــة فـــي تطبيـــق متطلبـــات 

اللوائـــح الفنيـــة وإجـــراءات التســـجيل.

متطلبـــات . ٨ عـــن  عمـــل  ورش   )٤( إقامـــة 
نشـــاط  فـــي  القبـــول  علـــى  الحصـــول 
الســـعودي. البنـــاء  كـــود  علـــى  التفتيـــش 

متطلبـــات . ٩ عـــن  عمـــل  ورش   )٥( إقامـــة 
الحصـــول علـــى القبـــول لـــدى الهيئـــة فـــي 
المركـــز  مـــع  بالشـــراكة  الحـــالل  قطـــاع 
الســـعودي للحـــالل التابـــع لهيئـــة الغـــذاء 

والـــدواء.

العامليـــن . ١٠ الموظفيـــن  كافـــة  تأهيـــل 
فـــي اإلدارة علـــى المواصفـــة الخاصـــة 
الشـــهادات  منـــح  جهـــات  بمتطلبـــات 
للمنتجـــات )ISO/IEC 17065( باإلضافـــة 
ISO/( إلـــى متطلبـــات جهـــات التفتيـــش

.)IEC 17020

مـــن . ١١ العديـــد  ضمـــن  اإلدارة  مشـــاركة 
منهـــا: والدوليـــة  الوطنيـــة  اللجـــان 

تقويـــم 	  لمواصفـــات   )SIMIC(  لجنـــة 
المطابقـــة.

التوريـــد 	  لسلســـلة   )SIMIC(  لجنـــة 
الحـــالل. لقطـــاع 

 لجان إعداد اللوائح الفنية.	 
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جدول رقم )٣١(: عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خالل فترة التقرير

٤٥
جهة تم توسيع مجال 

القبول لها

جـهــة

كمــاقامــتاإلدارةبمراجعــةوتحســيناإلجــراءاتالمطلوبــة
المطابقــة تقويــم أنشــطة فــي القبــول طلبــات إلنجــاز
المختلفــةحيــثتمكنــتمــنااللتــزامبإنجــازدراســةطلبــات
المحــددة، األداء للجهــاتوفــقمجــالمؤشــرات القبــول
ويوضــحالجــدولرقــم)32(الفتــرةالقصــوىإلنجــازدراســة

طلبــاتقبــولجهــاتتقويــمالمطابقــة.

جدول رقم )٣٢(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم 
المطابقة خالل فترة التقرير

الفـــــترةالنشاط

قبول جهات منح الشهادات للمنتجات

قبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة

قبول جهات التفتيش

قبول جهات تقديم خدمات االختبار 
)المختبرات(

)11( يوم عمل

)9( أيـــــام عمل

)8( أيـــــام عمل

)6( أيـــــام عمل

جدول رقم )٣٣(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في ٢٠٢٢م 

الفترةالنشاط

قبول جهات منح الشهادات للمنتجات

قبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة

قبول جهات التفتيش

قبول جهات تقديم خدمات االختبار )المختبرات(

)10( أيام عمل

)7( أيام عمل

)7( أيام عمل

)٥( أيام عمل

ــر آليــة قبــول واســتقطاب جهــات . ١ إطــالق مشــروع تطوي
تقويــم المطابقــة، وتســجيل كافــة الجهــات المقبولــة 

مــن خــالل منصــة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.

الربــط مــع المركــز الســعودي لالعتمــاد مــن خــالل منصــة . ٢
القبــول لمتابعــة اعتمــادات الجهــات المقبولــة محلًيــا.

ربــط منصــة القبــول مــع كافــة المنصــات المســتفيدة مــن . ٣
خدمــات جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة مثــل منصــة 

ســابر، ومنصــة )SLS( الخاصــة بكفــاءة الطاقــة، ... الــخ.

 ٣/٣/٦   الخطـــط المستقبليــــة إلدارة قبــــول جهــــات تقــــويــــم 
              المطابــــقة للعام ٢٠٢٢م

المجموع

الجهات التي تقدم أنشطة 
اختبارات

جهات تقويم 
المطابقة التي 
تقدم أنشطة 

التفتيش

الجهات المانحة لشهادات 
المطابقة

نوع النشاط

أدوات ترشيد 
استهالك 

المياه

كفاءة الطاقة 
للمنتجات الكهربائية بحسب اللوائح الفنية لنظم اإلدارة للمنتجات

4٥ 2 12 4 1 26
 عدد الجهات التي تم
 توسيع مجال القبول
لها خالل عام ٢0٢١م

جدول رقم )٣٠(: عدد الجهات التي تم تجديد القبول لها خالل فترة التقرير

٧٦
تم تجديد القبول لها

جـهــة

المجموع

الجهات التي تقدم أنشطة اختبارات

جهات تقويم 
المطابقة التي 
تقدم أنشطة 

التفتيش

الجهات المانحة 
لشهادات 
المطابقة

نوع النشاط

بحسب 
اللوائح 
الفنية

أدوات 
ترشيد 

استهالك 
المياه

كفاءة 
الطاقة 

للمنتجات 
الكهربائية

الكفاءة 
لإلطارات بحسب اللوائح الفنية للمنتجات

76 6 6 24 21 4 1٥
 عدد الجهات التي

 تم تجديد القبول لها
خالل عام ٢0٢١م

إعــداد وتنفيــذ خطــط التقويــم الفنــي لمتابعــة جهــات . ٤
المقبولــة.  المطابقــة  تقويــم 

االســتمرار فــي تطويــر وتحســين إجــراءات القبــول  وذلــك . ٥
مــع إطــالق المنصــة اإللكترونيــة لقبــول جهــات تقويــم 
المطابقــة، ويوضــح الجــدول رقــم )٣٣( الفتــرة القصــوى 
إلنجــاز دراســة طلبــات قبــول جهــات تقويــم المطابقــة 

خــالل العــام المقبــل ٢٠٢٢م. 

سالمة المنتجات

105 104

1443     1442

٢٠٢١

٠٦



تبـوك
الجوف

حائل

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

جـازان

عسير

الرياض
مطابق: ٥٨٤

غير مطابق: ٦٨ 
مطابق: ٧٤٢

غير مطابق: ١٩٩

مطابق: ٢٠٥
غير مطابق: ٢٧

مطابق: ١٧٢
غير مطابق: ٤٨

مطابق: ١٠٢
غير مطابق: ٢٣

مطابق: ٢٧٢
مطابق: ٣١٥غير مطابق: ٢٩

غير مطابق: ٧٤

مطابق: ١٨٠
غير مطابق: ٦٣

مطابق: ٤٥٥
غير مطابق: ١٤٩

مطابق: ٣٠
غير مطابق: ٠

مطابق: ٢٣١
غير مطابق: ٥٨

مطابق: ١٥
غير مطابق: ٠

المنطقة 
الشرقية

الحدود الشمالية

نجران

مدى قياس المطابقة مؤشر يستهدف
السوق في المعروضة المنتجات مطابقة
السعوديللوائحالفنيةذاتالعاقة،وذلك
أثناء سامته وضمان المستهلك لحماية
البرنامج عبر الهيئة تسعى حيث االستخدام،
الوصوللنسبة المنتجات السعوديلسامة
مطابقة٨٥٪بنهايةالعام2٠2٥م،كمايساعد
هذاالمؤشرفيتوجيهالجهاتذاِتالعاقة
نحوتحديدمواطنتحسينمستوياتمطابقة
تحقيق تم حيث السوق، في المنتجات
العام بنهاية ٪٨1,٥ بنسبة مستوىمطابقة

2٠21م.

ويمكنتحديدسلسلةالعملياتالخاصةببناءمؤشرالمطابقةوفقمايلي:

إعدادخطةالشراءالسنويةلبناءالمؤشر.	 
تحديداالختباراتالفنيةومدىاإلمكانيةوالطاقةاالستيعابيةللمختبراتالوطنية.	 
شراءالمنتجاتالمستهدفةفيخطةالشراءوتوثيقهاوإحالتهاللمختبرات.	 
دراسةالتقاريرالفنيةللمنتجاتبعداختبارها.	 
إعداداإلحصائياتبناًءعلىنتائجتحليلمؤشرالمطابقة.	 
إصدارالمؤشرالعامللمطابقةوالمؤشراتالقطاعية.	 
تقويم	  إجراءات وتطوير لتحسين المؤشر ببيانات المعنية والجهات الهيئة إدارات تزويد

المطابقة.

٤/٦  مؤشــــر المطابقــــة

جدول رقم )٣٤(: مؤشر المطابقة للعينات المسحوبة من األسواق حسب كل مجال. 

العددالمجالم

غير مطابقمطابـــــــق

النسبة المئويةالعددالنسبة المئوية عدد العينات

723الكهرباء

314

479

4٥4

711

774

٥47

4,002

483

2٥7

3٥0

3٥6

630

718

470

3.264

% 66.80 

% 81.8٥

% 73.07

% 78.41

% 88.61

% 92.76

% 8٥.92

% 81.٥6

%33.20

%18.1٥

%26.93

%21.٥9

%11.39

%7.24

%14.08

%18.44

240

٥7

129

98

81

٥6

77

738

البترول

مواد البناء والتشييد

الميكانيكا والمعادن

الكيمياء

النسيج 

ألعاب األطفال

العد الكلي للعينات 

٠١

٠5

٠٣

٠٢

٠٦

٠٧

٠٤

وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، خططت الهيئة لشراء )٤٫٠٠٢( عينة خالل فترة التقرير، والتي 
تمثل عدد )١٢٫٠٠٦( وحدة للعام الحالي ٢٠٢١م، حيث يتم شراء عدد )٣( وحدات لكل عينة 
وفق المواصفة الخاصة بذلك. ويوضح الجدول رقم )٣٤( عدد العينات المستهدفة في كل 

مجال ونسبة العينات المطابقة للعام ٢٠٢١م.

٤,٠٠٢

٪٨١,٥

خططت الهيئة لشراءها

مستوى مطابقة المنتجات 
للمواصفات واللوائح في ٢٠٢١

عينة

ويوضح الجدول رقم )٣٥( نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات من حيث التوزيع الجغرافي 
للمناطق المستهدفة في المؤشر في خطة الشراء للعام ٢٠٢١م، حيث تم استهداف عدد 
)٣٥( مدينة من مختلف مناطق المملكة. كما يوضح الجدول رقم )٣٦( أعلى الدول التي ال 

تتوافق منتجاتها مع متطلبات المواصفات القياسية السعودية.

جدول رقم )٣5(: نسبة المطابقة من حيث التوزيع 
الجغرافي للمناطق المستهدفة خالل فترة التقرير.

العينات  المنطقة
المطابقة

نسبة العينات  
المطابقة 

العينات غير 
المطابقة

نسبة العينات
غير مطابقة  العينات

6٥2الرياض

232

220

941

٥94

243

272

389

1٥

30

289

12٥

4.002

٥84

20٥

172

742

4٥٥

180

243

31٥

1٥

30

231

102

3.264

% 89.٥7

% 88.36

% 78.18

% 78.8٥

% 74.92

% 74.07

% 89.34

% 80.98

% 100

% 100

% 79.93

% 81.60

% 81.٥6

%10.43

%11.64

%21.82

%21.1٥

%2٥.08

%2٥.93

%10.66

%19.02

%0

%0

%20.07

%18.40

%18.44

68

27

48

199

149

63

29

74

0

0

٥8

23

738

القصيم

حائل

الشرقية

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الجوف

تبوك

نجران

عسير

جازان

الحدود الشمالية

المجموع

٣٧
من مختلف مناطق 

المملكة تم استهدافها

مدينــــــة ١/٤/٦  المنتجات غير المطابقة بحسب بلد المنشأ
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كفــاءة لمنتجــات المطابقــة مؤشــر يعتبــر
الطاقــةمــنالمؤشــراتالمهمــةالتــيتعمــل
عليهــاالهيئــةبالتنســيقمــعالمركــزالســعودي
)وزارة الرقابيــة والجهــات الطاقــة لكفــاءة
المعدنيــة والثــروة الصناعــة وزارة - التجــارة
الــزكاة هيئــة للجمــارك العامــة الهيئــة -
مــدى مــن للتحقــق والجمــارك( والضريبــة
االلتــزامبمعاييــرالكفــاءةللمنتجــاتالمطبــق
عليهــاالئحــةكفــاءةالطاقــة،وكذلــكالتحقــق
لــدى الرقابيــة اإلجــراءات وفاعليــة أداء مــن
تحســينها علــى والعمــل الرقابيــة الجهــات
وتطويرهــا.ويســتهدفهــذاالمؤشــراألجهــزة
المنزليــة)المكيفــات-الغســاالت-الثاجــات
والمجمــدات-المجففــات-ســخاناتالميــاه-
الحــراري. العــزل اإلطــارات، اإلنــارة(، منتجــات

وتنفــذالهيئــةوالجهــاتالرقابيــةذاتالعاقــة
علــى رقابيــة جــوالت تتضمــن ســنوية خطــة
بشــكل عينــات وشــراء المحليــة المصانــع
مــن المملكــة مناطــق جميــع مــن عشــوائي
والشــهادات والمراقبــة الفحــص فريــق قبــل
بالبرنامــجالســعوديلكفــاءةالطاقــةوالــذي
الخطــة اعتمــاد رئاســته،ويتــم الهيئــة تتولــى
ــةالتوجيهيــةبالبرنامــج،وتقــوم مــنقبــلاللجن
وزارةالتجــارةووزارةالصناعــةوالثــروةالمعدنية
باســتهدافالعينــاتمــنالمنتجــاتالتــيتقــع
األســواق مــن الطاقــة كفــاءة نطــاق تحــت
عــدد إرســال تــم حيــث المحليــة والمصانــع
)9٨3(عينــةلعــام2٠21م،لاختبــارســواًءفــي
مختبــراتالهيئــةأوالمختبــراتالخاصــةوفــق
الطاقــةاالســتيعابيةلتلــكالمختبــراتوتوفــر
تحليــل ذلــك بعــد ويتــم االختبــار، إمكانيــات
النتائــجوإصــدارمؤشــرالمطابقــةلــكلمنتــج
مــنمنتجــاتكفــاءةالطاقــة،وكذلــكالمؤشــر

الكفــاءة. منتجــات لمطابقــة العــام

٣/٤/٦ مؤشـــر المطابقــــة لمنتجــــــات 
كفاءة الطاقة

النسبةالعددالدولةم

49.9%الصين

%20.9

%٥.1

%3.8

%3.8

368

1٥4

38

28

28

السعودية

الهند

إيطاليا

غير محدد

٠١

٠5

٠٣

٠٢

٠٤

جدول رقم )٣٦(: أعلى الدول من حيث 
المنتجات غير المطابقة للمواصفات

المنتجات  المطابقة  مؤشر  يستهدف 
االستهالكية غير الدوائية والغذائية، والتي 
والمواصفات  الفنية  اللوائح  ضمن  تندرج 
القياسية ذات العالقة، وتشمل المجاالت 

التالية:

الكهربائية

الكيمائية

ألعاب األطفال

الميكانيكية والمعدنية

النسيجية

التشييد والبناء

البترولية

٢/٤/٦ المنتجات المستهدف قياسها 
في مؤشــــر المطابقــــة
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كمــا يتــم اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة حيــال المنتجــات المخالفــة والمورديــن المخالفيــن 
وفــق منهجيــة آليــة التعامــل مــع المنتجــات المخالفــة المتوافــق عليهــا بيــن الجهــات 

الرقابيــة فــي منظومــة البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

وقــد بلــغ مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة الطاقــة خــالل فتــرة التقريــر ٨٨٫٠١٪ حيــث 
يراعــي المؤشــر أثــر تلــك األجهــزة علــى اســتهالك الطاقــة األوليــة فــي المملكــة، ويوضــح 

الجــدول رقــم )٣٧( تفاصيــل المؤشــر وفــق المســتوى األول والثانــي والثالــث.

جدول رقم )٣٧(: مؤشرات مطابقة المنتجات 
المستهدفة في كفاءة الطاقة

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المؤشر العام

األجهزة المنزلية

مكيفات

غساالت

سخانات

ثالجات

مجففات

إنارة )٢(إنارة )١(
إطارات

)مقاومة(
إطارات

)تماسك(
عزل حراري

العزل الحرارياإلطاراتاإلنارة

٪٨٨٫٠١

٪٩٣,٥

٪٩٤,٠٦

٪٩١٫٥٣

٪٨٩٫٢٣

٪٨٨٪٥١٫٠٢ ٪٩٨٫٥٣

٪٩٣٫٣٣

٪٩٥ ٪٧٣٫٩١٪٣٧٫٠٦

٪٧٣٫٩١٪٩٢٫٣١٪٤٠٫١٨

المستوى 
الثالث

5/٦ إدارة دعم ومتابعة التطبيق 

حرًصــا علــى تفعيــل تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية الســعودية، أنشــأت الهيئــة 
إدارة دعــم ومتابعــة التطبيــق، لتعزيــز التواصــل مــع جميــع األطــراف ذوي العالقــة بالتطبيــق 

والتعريــف بمتطلبــات اللوائــح الفنيــة وتفعيــل آليــات تطبيقهــا.

١/5/٦ مهام إدارة دعم ومتابعة التطبيق

إعداد أدلة استرشادية للجهات الرقابية، ومتابعة تطبيق تلك 
الجهات لمتطلبات اللوائح.

07

إعداد الخطط التنفيذية )السنوية( لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية 
المعتمدة )ورش عمل توعوية - جوالت توعوية - جوالت رقابية(.

02

تنفيذ ورش عمل تأهيلية لموظفي الجهات الرقابية.

04

تنفيذ ورش عمل توعوية للمعنيين بااللتزام بتطبيق اللوائح 
)مصنعين - مستوردين - تجار(.

0٥

دراسة وضع تطبيق اللوائح والمعوقات وتطوير العمل وإيجاد 
الحلول لتفاديها.

06

تطوير سياسات وإجراءات إدارة متابعة التطبيق لضمان المواءمة 
بين األهداف والغايات االستراتيجية لإلدارة مع األهداف 

االستراتيجية للهيئة واإلدارة العامة لسالمة المنتجات.

01

التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة لمتابعة تطبيق 
الخطة السنوية للوائح الفنية المستهدفة، ومشاركة الجهات 

الرقابية في الجوالت على المصانع والمستودعات ومنافذ البيع.

03

٪٨٨٫٠١
نسبة مؤشر المطابقة 
لمنتجات كفاءة الطاقة
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 الحوكمة

للتأكــد مــن تطبيــق اللوائــح الفنيــة والرفــع مــن الوعــي وزيــادة 
لســالمة  التوجيهيــة  اللجنــة  تشــكيل  تــم  بهــا،  االلتــزام  نســبة 
اعتمــاد خطــة  التحقــق مــن  يتــم مــن خاللهــا  المنتجــات والتــي 
ويتــم  والرقابــي  التوعــوي  بجانبيهــا  التطبيــق  لمتابعــة  ســنوية 
بهــذه  الجهــات  جميــع  التــزام  مــن  والتحقــق  تنفيذهــا  مراقبــة 

الخطــة.

مرحلة منع التداول باألسواق

تأتــي هــذه المرحلــة بعــد دخــول اللوائــح 	 
الفنيــة حيــز التطبيــق اإللزامــي فــي األســواق ومنــع تداولهــا 
والتــي يتــم تحديدهــا ضمــن بنــود الالئحــة الفنيــة، تقــوم 

ــي: ــة بالتال اإلدارة فــي هــذه المرحل
  التعميم على سلطات مسح األسواق.	 
  البدء باإللزام والتنفيذ.	 
  إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.	 

لتحقيــق الوصــول إلــى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا 
الهيئــة تــم وضــع منهجيــة عمــل ســيتم البــدء بالعمــل علــى تنفيذهــا 

ــر عــدة مراحــل وهــي: عب

يتشــكل فريــق عمــل إدارة دعــم ومتابعــة مــن األقســام 
التاليــة: اإلداريــة 

٢/5/٦ منهجية عمل متابعة تطبيق اللوائــــح الفنيــــة

مرحلة ما بعد اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة

 مرحلة اإللزام على المنافذ والمصانع المحلية

تأتي   هذه   المرحلة   بعد   مرحلة   التعريف   بالالئحة   الفنية 	 
من خالل   ورش   العمل   التي   تعقدها   اإلدارة   العامة   للوائح  
 الفنية   مع   جميع   أصحاب   المصلحة   خالل فترة   إعداد   الالئحة،  
 واعتماد   مجلس   إدارة   الهيئة   اللوائح   الفنية   ونشرها   في  
 الجريدة   الرسمية،   وقبل   دخول   اللوائح   الفنية   حيز   التطبيق  
 اإللزامي   والتي   يتم   تحديدها   ضمن   بنود   الالئحة   الفنية،  

 تقوم   اإلدارة   في   هذه   المرحلة   بالتالي: 
 التأكد من التعميم على الجهات الحكومية ذات العالقة.	 
تقويم 	  وجهات  المختبرات  على  التعميم  من   التأكد 

المطابقة.
 تنفيذ الورش التوعوية والحمالت اإلعالمية بالتنسيق مع 	 

الجهات الحكومية ذات العالقة.
األدلة 	  وإعداد  للمراقبين  تأهيلية  عمل  ورش   تنفيذ 

االسترشادية الداعمة.
 إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.	 

التطبيــق  حيــز  الفنيــة  اللوائــح  دخــول  بعــد  المرحلــة  هــذه  تأتــي 
اإللزامــي علــى المنافــذ والمصانــع المحليــة والتــي يتــم تحديدهــا 
المرحلــة  فــي هــذه  اإلدارة  تقــوم  الفنيــة،  الالئحــة  بنــود  ضمــن 

بالتالــي:
 التعميم على الجهات الرقابية ذات العالقة.	 
 الرفــع لــإلدارة المختصــة لتقييــد المنتجــات مــن خــالل منصــة 	 

سابر.
 البدء باإللزام والتنفيذ.	 
 إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.	 

01

02

03

قياس أثر التطبيق

تأتــي هــذه المرحلــة نهايــة الخطــة الســنوية، وتقــوم اإلدارة فــي 
هــذه المرحلــة بالتـــــــالي:

  تحليل البيانات الراجعة.	 
  تحليل نتائج تنفيذ الخطة السنوية.	 
  تحليل نتائج مؤشر المطابقة.	 
  تحليل استبيانات الرأي.	 

04

0٥

٣/5/٦   فريق عمل إدارة دعـــم ومتابعـــة التطبيــق

٤/5/٦   الشركاء األساسيين لتطبيق اللوائح الفنية 

قسم التخطيط والمتابعة:

قسم اإلخطارات والتفتيش:

 إعداد ومتابعة الخطة السنوية لإلدارة.	 
 عقــد االجتماعــات مــع الجهــات ذات العالقــة داخــل وخــارج 	 

الهيئــة لمتابعــة التطبيــق.
 عقد الورش التوعوية باللوائح الفنية للتجار والمستوردين.	 

 التعميم على الجهات الحكومية ذات العالقة.	 
 مشاركة الجهات الرقابية في الجوالت.	 
 تنفيذ الخطة السنوية.	 
 إعــداد األدلــة االسترشــادية للمراقبيــن والجهــات الرقابيــة ذات 	 

العالقة.

01

02

والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح  تطبيــق  لتفعيــل  ســعًيا 
القياســية الســعودية، وتطويــر منظومــة متابعــة التطبيــق 
الشــراكة  لتعزيــز  دوريــة  اجتماعــات  بعقــد  اإلدارة  قامــت 
وأهميــة  الفنيــة  اللوائــح  تطبيــق  بأهميــة  التوعيــة  ونشــر 
وضــوح دور كل جهــة رقابيــة بالمنظومــة وذلــك مــن خــالل 
اللجنــة التوجيهيــة لســالمة المنتجــات وتــم ذلــك بالتعــاون 

مــع الجهــات التاليــة:

وزارة التجارة

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

الهيئة العامة للغذاء والدواء

اإلدارة العامة للمرور

مديرية الدفاع المدني

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الهيئة العامة للنقل

اتحاد الغرف السعودية
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5/5/٦ أنشطة ومنجزات إدارة دعم ومتابعة التطبيق 

 ورش العمل التوعوية

لتحقيــق الوصــول إلــى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، تقــوم اإلدارة 
عيــن ومســتوردين، وقــد عقــدت الهيئــة  ــن بهــذه اللوائــح الفنيــة مــن مصنِّ بتوعيــة المعنييِّ
ــح فــي الجــدول رقــم  )13( ورش عمــل للتوعيــة باللوائــح الفنيــة المعتَمــدة، كمــا هــو ُموضَّ

  .)38(

01

التــــــــــاريخ

٢0٢١/0٢/٢٢ الالئحة الفنية لمعدات ومالبس الوقاية الشخصية ١

٢0٢١/04/05 الالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية ٢

٢0٢١/04/١٢ الالئحة الفنية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد 3

٢0٢١/06/١٧ الالئحة الفنية لصهاريج النقل البترولية 4

٢0٢١/0٧/0١ الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها 5

٢0٢١/08/١8 الالئحة الفنية لسالمة اآلالت- الجزء1: اآلالت المحمولة أو/وباليد 6

٢0٢١/09/0١ )IECEE,IECEX( المنتجات الملزمة بشهادة االعتراف الوطنية ٧

٢0٢١/09/١5 الالئحة الفنية لألبواب والنوافذ 8

٢0٢١/09/٢9 الالئحة الفنية لألجهزة اإللكترونية المستخدمة في نظم التدخين اإللكتروني 9

٢0٢١/١0/١3 الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ ١0

٢0٢١/١0/٢٧ الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها ١١

٢0٢١/١١/١8 الالئحة الفنية للمنظفات ١٢

٢0٢١/١٢/١4 الالئحة الفنية للسالمة في اآلالت الجزء الثاني/اآلالت المتنقلة ومعدات األشغال 
الثقيلة ١3

جدول رقم )٣٨(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتوعية باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها

الجوالت التوعوية

عيــن  المصنِّ لتوعيــة  تعريفيــة  بجــوالت  اإلدارة  قامــت  كمــا 
المحلييــن لرفــع الوعــي بأهميــة تطبيــق اشــتراطات اللوائــح الفنيــة 
والمواصفــات القياســية وبلــغ إجمالــي الزيــارات )٢,٢٣٩( زيــارة موزعــة 

علــى عــدة مناطــق كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )١١(.

02

شكل رقم )١١(: عدد الزيارات التوعوية للمصانع المحلية لعام ٢٠٢١م

دعم فعالية الجوالت الرقابية

قامــت اإلدارة لدعــم فعاليــة الجــوالت الرقابيــة بإعــداد أدلــة استرشــاديه للرفــع مــن فعاليــة 
الجهــات  أعــدت )١٦( دليــل استرشــادي وذلــك تســهياًل علــى  الرقابيــة، حيــث  الجــوالت 
الرقابيــة، وتوفيــر المعلومــات التــي يحتاجهــا المراقــب الميدانــي للقيــام بــاألدوار المطلوبــة 
منــه ورصــد المخالفــات والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات واشــتراطات اللوائــح الفنيــة. 

ويوضــح الجــدول رقــم )٣٩( عرًضــا تفصيلًيــا لألدلــة اإلرشــادية التــي تــم إعدادهــا.

03

األدلة االسترشادية م

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات 1

للمبانــي  الكهربائيــة  للمصاعــد  الفنيــة  لالئحــة  االسترشــادي  الدليــل 
لمنشــآت وا

2

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للعب األطفال 3

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للمنتجات النسيجية  4

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ٥

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للصهاريج – الجزء األول: صهاريج 
نقل المنتجات البترولية

6

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية والجانبية 
للشاحنات

7

الدليل االسترشادي الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات 
واألجهزة المستخدمة في المطبخ

8

جدول رقم )٣٩(: األدلة االسترشادية للجهات الرقابية التي تشارك في تطبيق اللوائح الفنية

١٣

٢,٢٣٩

للتوعية باللوائح الفنية 
المعتَمدة

 لرفع الوعي بأهمية 
تطبيق اشتراطات 

اللوائح الفنية

ورشةعمل

زيـــارة

األدلة االسترشادية م

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية 9

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث 10

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها 11

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحريق 12

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها 13

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها 14

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لزيوت التزييت 1٥

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للدهانات 16

الورشــــــة م

تبـوك

حائل

القصيم

مكة المكرمة

جـازان

مصنع

الرياض

المنطقة 
الشرقية

مصنع

مصانع

مصنع

مصنع

مصنع

مصنع
٥٢١

٩٠٤

٤٣

١٦

٧٣٤

٩
١٢
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الجوالت الرقابية للمصانع المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الســنوية  الخطــة  حســب  الفنيــة  اللوائــح  الســتهداف  رقابيــة  بجــوالت  اإلدارة  قامــت 
المتوافــق عليهــا مــع الجهــات ذات العالقــة للتأكــد مــن مــدى التــزام المصانــع المحليــة 
بتطبيــق اشــتراطات الالئحــة الفنيــة والتحقــق مــن مــدى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة 
ــا للجــوالت الرقابيــة التــي  المصــدرة مــن الهيئــة، ويوضــح الجــدول رقــم )٤٠( عرًضــا تفصيلًي

تــم القيــام بهــا.

04

عدد المصانعالالئحة الفنية المستهدفة

١89 الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني )الكالديج(

١١ الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت

6 الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية

١١ الالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية

3٧6 الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث )الخرسانة(

١5٢ الالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات

٢30 الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ

9٧5 مصنع المجموع

جدول رقم )٤٠(: الجوالت الرقابية على المصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة 

الجوالت الرقابية بالتعاون مع
المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الجوالت الرقابية بالتعاون مع وزارة التجارة

قامــت اإلدارة بالمشــاركة بعــدد مــن الزيــارات الرقابيــة بالتعــاون 
والتنســيق مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة الســتهداف 
المنتجــات وســحب العينــات عنــد الحاجــة حســب الخطــة الســنوية 
المعتمــدة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بتطبيق االشــتراطات الفنية، 
ويوضــح الجــدول رقــم )٤١( عرًضــا تفصيلًيــا للزيــارات الرقابيــة التــي 

تــم القيــام بهــا.

قامــت اإلدارة بزيــارة عــدد )١٠٣( منفــذ بيــع بالتعــاون مــع وزارة 
التجــارة وذلــك لعــدد مــن الشــكاوى الــواردة مــن الهيئــة وبعــض 
مــن  عــدد  فــي  راصــد  عبــر منصــة  تــم رصدهــا  التــي  المنتجــات 
المناطــق، ويوضــح الجــدول رقــم )٤٢( عرضــًا تفصيليــًا للجــوالت 

ــام بهــا. ــم القي ــي ت ــة الت الرقابي

0٥

06

الالئحة الفنية المستهدفة

المنطقة

عدد الزيارات

عدد الزيارات

96 العزل الحراري

38 السخانات 

٧9 اإلنارة 

١3 األجهزة المنزلية 

٢ المكيفات

١١ ترشيد

زيارة  ٢39 المجموع

90 الرياض

3 الشرقية 

٧ مكة المكرمة 

١ الحدود الشمالية

١ حائل

١ القصيم

زيارة  ١03 المجموع

جدول رقم )٤١(: الجوالت الرقابية على المصانع بالتعاون مع 
المركز السعودي لكفاءة الطاقة

جدول رقم )٤٢(: الجوالت الرقابية على المصانع بالتعاون مع وزارة 
التجارة

٩٧٥

٢٣٩

١٠٣

رقابية على المصانع 
للتأكد من تطبيق 

متطلبات اللوائح

رقابية على مصانع 
األجهزة الكهربائية

رقابية لمنافذ البيع

زيـــارة

زيـــارة

زيـــارة

سالمة المنتجات
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التراخيصباستخدامعامة
الجودةالسعودية.

َتَتولــى اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات جانًبــا مهًمــا مــن منظومــة تقويــم 
المطابقــة المناطــة بالهيئــة، حيــث تمنــح الهيئــة عــدة أنــواع مــن الشــهادات 

والتراخيــص. 

تمنح الهيئة عدد من الشهادات 
والتراخيص من بينها:

بطاقةأدواتترشيداستهاك
المياه.

ترخيصاستخدامشعارالباستيك
القابلللتحلل.

)WMI(رمزالصانعالعالمي
للمصانع.

بطاقةكفاءةاستهاكالطاقة
للمنتجاتالكهربائية.

شهاداتاعترافبشهاداتشهادةمطابقةاعتمادطراز.
.)IECEE(

.)VIN(الرقمالمميزللمركبة

بطاقةكفاءةاقتصادالوقود
للمركباتالخفيفةالجديدة.

بطاقةكفاءةاستهاكالطاقة
لإلطارات.

شهادةالمطابقةالعتمادطراز
المركباتالكهربائية.

شهادةمطابقةإلرسالية
محددة.

شهادةمطابقةلدفعة/خط
إنتاج.

شهادةالمطابقةالعتمادطراز
شواحنالمركباتالكهربائية

وملحقاتها.

شهاداتالمطابقةلحواجز
الشاحناتوالمقطورات.

شهاداتمطابقةللمقطورات
ونصفالمقطورات.

شهادةالمطابقةللدراجاتاآللية
الكهربائية.

شهاداتالمطابقةلصهاريجنقل
المنتجاتالبترولية.

شهادةالجودةالسعوديةلمراكز
خدمةالمستفيدين)حياك(.

شارةالمطابقةالخليجية.

٠١٠٦١١١٦

٠٢٠٧١٢١٧

٠٣

٠٤

٠5

٠٨

٠٩

١٠

١٣

١٤

١5

١٨

١٩

٢٠

WMI

VIN IECEE

1443     1442 منح الشهاداتسالمة المنتجاتمنح الشهادات07 ٠٧

119 ٢٠٢١ 118



١/٧   عالمة الجودة

الســلع بجــودة االرتقــاء علــى الهيئــة تحــرُص
وســامة صحــة علــى للحفــاظ والمنتجــات
الترخيــص خــال مــن وذلــك المســتهلك،
الائحــة لشــروط المســتوفية للمنشــآت
الســعودية الجــودة لعامــة العامــة الفنيــة
)شــكل منتجاتهــا علــى العامــة الســتخدام
علــى الُمنتــج حصــول ويعكــس .)12 رقــم
عامــةالجــودةمطابقــةالمنتــجللمواصفــات
إضافــًة الُمعتمــدة، الســعودية القياســية
الجــودة ضبــط مراقبــة معاييــر تحقيــق إلــى
أثنــاءتصنيعــه.وبذلــكُتحقــقمنظومــةمنــح
عامــةالجــودةمصلحــةجميــعاألطــرافذوي
العاقــة)الُمنِتــجوالُمســتهِلكوالَتاجــر(،وُتعــزز
حمايــةالمســتهلك،وتوفــرقــدرةتنافســيةأكبــر

العامــة. علــى الحاصلــة للمنتجــات

الحاصلــة المنشــآت عــدد إجمالــي بلــغ وقــد
الجــودة عامــة باســتخدام الترخيــص علــى
لهــا الســارية التراخيــص عــدد منشــأة، )٨69(
بلــغ كمــا ، 2٠21 عــام خــال ترخيصــًا )1.٠24(
الجــودة عامــة إلــى الــواردة الطلبــات عــدد
بنســبة ترخيــص )2٨2( منــح وتــم طلبــًا )٥٨1(
نمــوفــيمنــحالتراخيــصوصلــتإلــى3.٪1٥
خــالعــام2٠21م،فيمــابلــغعــددالتراخيــص
المنتهيــةخــالفتــرةالتقريــر)٨٨(ترخيصــًاوبلــغ
منتــج. )113.7٥6( المرخصــة المنتجــات عــدد

شكل رقم )١٢(: شعار عالمة 
الجودة السعودية

المنشآتالتراخيص

٢٠١٩٢٠١٧٢٠١٦ ٢٠٢٠٢٠١٨ ٢٠٢١

رسم بياني  رقم )١٣(: معدل النمو في تراخيص عالمة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خالل 
)٢٠١٦م – ٢٠٢١م(

٨69

1,٠24

7٥2

٨٨٨

٥4٠

666

34٨
4٥٠

2٥٠ 3٠3
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٨٦٩٧٤

١٫٧٧٦

٥

١٠

١١٢

١١٣٫٧٥٦

إجمالي عدد المنشآت 
الحاصلة على عالمة 

عدد المدققين والخبراء الجودة
الفنيين المعتمدين

عدد البالغات من تطبيق 
“ تأكد ”

رصد عدد

عدد جهات تقويم 
المطابقة المفوضة

عدد المنشآت التي 
تم إلغاء وتعليق 

ترخيصها

عدد المنتجات الحاصلة 
لعالمة الجودة

منشأة
مدققوخبير

باغغشتجاري

حاالتتزويرأومخالفة
الستعمالعامةالجودة

جــهـــات

منشأة

منتج

المســتمر التطويــر علــى الهيئــة مــن وحرصــًا
إدارة حافظــت فقــد خدماتهــا تقديــم فــي
اســتمرار علــى الســعودية الجــودة عامــة
االعتمــادوفــقمتطلبــاتالمواصفــةالدوليــة
هــي: منتجــات لثاثــِة )ISO 17065:2012(
الصلــب، أســياخ والمقابــس، )القابســات
الدهانــات(كمــاتــمتوســيعمجــالاالعتمــاد
طفايــات الكهربائيــة، للمنتجات:)التوصيــات
مركــز مــن الــدوري التقييــم بعــد الحريــق(.
االعتمــادالخليجــيعلــىإجــراءاتاإلدارةفــي
الجــودة عامــة باســتخدام الترخيــص أعمــال
العامــة مصداقيــة ُيرســخ ممــا الســعودية،
الجــودة بعامــِة االعتــراف عمليــة وُيســهل
الســعوديةعلــىالمســتوىالُدولــي،وبالتالــي
الســعودية والمنتجــات الصناعــات دعــم
آفــاق وتوســيع العامــة، علــى الحاصلــة

المســتهدفة. األســواق فــي انتشــارها

ولتحقيــقمبــدأالحياديــةوالشــفافيةفقــدتــَم
إعــدادواعتمــادعــدد)76(إجــراءمنــحخــاص
لــكلمنتــجلتشــملالمنتجــاتالحاصلــةعلــى
هــذه إعــداد فــي ويشــارك الجــودة، عامــة
المســتهلك حمايــة مــن ممثليــن اإلجــراءات
العاقــة ذات الحكوميــة الجهــات وبعــض
مجــال فــي المتميــزة المنشــآت مــن ونخبــة

المنتــج. صناعــة

ميدانيــة زيــارة )6٥4( عــدد تنفيــذ تــَم كمــا
ــاج،ورصــدمخالفــات للمنشــآتوخطــوطاإلنت
الترخيــص إلغــاء إلــى أدت المنشــآت لبعــض
لعــدد)٥٨(مصنعــًا،وتعليــقالترخيــصلعــدد
)٥4(مصنعــًابســببعــدمااللتــزامبمتطلبــات
الجــودة لعامــة العامــة الفنيــة الائحــة

الســعودية.

الباغــات الجــودة عامــة إدارة وتســتقبُل
المتعلقــةبمخالفــاتعامــةالجــودةالــواردة
مــنتطبيــق“تأكــد”،حيــثبلــغعــددالباغــات
معالجتهــا تمــت تجــاري غــش بــاغ )1.776(

2٠21م. عــام خــال

يوضــحالرســمالبيانــيرقــم)13(معــدلالنمــو
فــيتراخيــصعامــةالجــودةوعــددالمنشــآت
مــن الفتــرة خــال العامــة علــى الحاصلــة
ُيوضــح فيمــا 2٠21م، العــام وحتــى 2٠16م
التراخيــص نســب )14( رقــم البيانــي الرســم
الســاريةللمنشــآتفــيكلدولــةممــايبيــن
مــدىانتشــارعامــةالجــودةالســعوديةفــي

العالــم. دول

لجهــات المجــال فتــح التطويــر شــمل كمــا
فــي للمشــاركة المؤهلــة المطابقــة تقويــم
بعــضإجــراءاتمنــحعامــةالجودةالســعودية
ووفقــًا والتفويــض، التســجيل ُنظــم وفــق
فــي الُمتبعــة العالميــة الممارســات ألفضــل
هــذاالمجــال.وقــدتــَمتوقيــعاتفــاقتفويــض
جزئــيلتقديــمخدمــاتتقويــمالمطابقــةلمنــح
تراخيــصاســتعمالعامــةالجــودةالســعودية
مــعشــركةتقويــممطابقــةواحــدةخــالعــام
2٠21مليبلــغعــددجهــاتتقويــمالمطابقــة
الهيئــة وتتطلــع جهــات. )1٠( المفوضــة
إلــىأنتيســرهــذهالخطــواتإجــراءاتمنــح
عامــةالجــودة-بــإذناللــه-وتحقيــقاالنتشــار
الســعودية الجــودة لعامــة الُمســتهدف
وتعظيــمالفائــدةمــنالطلــبالُمتوقــععليهــا.
كمــايتــمتنظيــملقــاءاتدوريــةمــعالجهــات
ــة ــةباإلجــراءاتومتابعــةحال المفوضــةللتوعي

الطلبــات.

عقــد تــَم فقــد العمــل، كفــاءة ولتحســين
دوراتتوعويــةوتخصصيــةلجميــعالمدققيــن
المشــاركينفــيزيــارةالمصانــع.وكذلــكتــم
اعتمــادعــدد)74(مدققــًاوخبيــرًافنيــًاخــال
عــام2٠21مللمشــاركةفــيأعمــالالترخيــص
كمــا الســعودية. الجــودة عامــة باســتخدام
ســاهمتاإلدارةفــيإعــدادوتطويــرإجــراءات
لمنــح العامــة لــإلدارة اإللكترونــي النظــام
واســتكمال التقديــم يتــم حيــث الشــهادات،

إلكترونيــًا. المنــح وإجــراءات متطلبــات

منح الشهادات
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نسب تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية السارية 
)حسب بلد المنشأة(

رسم بياني رقم )١٤(: نسب تراخيص استخدام عالمة الجودة 
السعودية السارية )حسب بلد المنشأة(

فرنسااليونان ماليزيابولندا التشيك هولندا األردن

بريطانيا

قطر

امريكا

البانيا هنغاريا النرويج هونغ 
كونغ

فيتنام

٪٠
.1

٪٠
.1

٪٠
.1
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٪٠
.1
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.1

٪٠
.1

٪٠
.2

٪٠
.2

٪٠
.2

٪٠
.2

٪٠
.2

الصينتركياالمانيا اسبانيامصرالبحرين

الكويت

الهنداالماراتعمان السعوديةايطالياالبرتغالكوريا

٪٠
.3

٪٠
.3

٪٠
.4

٪٠
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٪٠
.٥

٪٠
6

٪٠
7

٪٠
7

٪1
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٪3
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٪6
,2

٪6
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٪٨
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٪٨
,٥

٪٥
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٢/٧    بطاقات الكفاءة  

لكفـاءة االسـتراتيجية األهميـة مـن انطاًقـا
الميـاه، الطاقـةوترشـيداسـتهاك اسـتهاك
نشـاطات فـي فاعـل وبشـكٍل الهيئـة ُتشـارك
والمركـز الطاقـة لكفـاءة السـعودي المركـز
الوطنـيلكفـاءةوترشـيدالميـاهوفـقمنهجيـة
تكامليـةمـعالجهـاتذاتالعاقةمناألجهزة

الخـاص. القطـاع ومؤسسـات الحكوميـة
اسـتهاك كفــــاءة بطاقــــات الهيئــــة وتصــــدر
مــــن اعتمــــاده يتــــم مــــا علــــى الطاقـة
بالتعــــاون المجــــال هــــذا فــــي مواصفـات
والمركـز للهيئــــة االسـتراتيجي الشـريك مـع
السـعوديلكفــــاءةالطاقــــةوبقيــــةالشـركاء
ببطاقـاتكفـاءة اإللـزام ويتـم البرنامــــج. فـي
مثـل: المنتجـات مـن عـدد علـى الطاقـة
والمجمـدات، الثاجـات الهـواء، )مكيفـات
الميـاه، سـخانات اإلنـارة، المابـس، غسـاالت
والمركبـات اإلطـارات المابـس، مجففـات

الهيئـةضمـن الجديـدة(.كمـاقامـت الخفيفـة
اسـتهاك بترشـيد المعنـي الفريـق أعمـال
الميـاهوالمشـكلةمـنعـدةجهـات،بالتأكـدمن
اإللـزامببطاقـةترشـيداسـتهاكالميـاهعلـى
الفنيـة الائحـة ضمـن المشـمولة المنتجـات
لترشـيداسـتهاكالميـاهوالمعتمـدةمـنقبل

لهيئـة. ا

الطاقـة اسـتهاك بطاقـةكفـاءة وتسـتهدف
)شـكلرقـم14،13(وبطاقـةترشـيداسـتهاك
وُتثبـت المسـتهلك، توعيـة الميـاه)شـكل1٥(
مجموعـة علـى ملصق/مطبـوع شـكل علـى
والمركبـات المنزليـة الكهربائيـة األجهـزة مـن
الخفيفـةالجديـدةواإلطارات،أوأدواتترشـيد

الميـاه. اسـتهاك

شكل رقم )١٣(: الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية

شكل رقم )١٤(: نماذج لبطاقة 
كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة 

استهالك الطاقة الجديدة 
واإلطارات

شكل رقم )١5(: نموذج 
لبطاقة ترشيد استهالك 

المياه
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وُتحــدُد الئحــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة العامــة والالئحــة الفنيــة ألدوات ترشــيد اســتهالك 
الميــاه الُمعتمــدة بالهيئــة مجموعــة مــن المنتجــات التــي َيشــملها التطبيــق، وهــي:

كماَيهدُفتطبيقهذاالنشاطإلىالمساهمة
بشكل والمياه الطاقة استهاك ترشيد في
عامفيالمملكةوكذلكتوفيرالتكلفةعلى
مصروفاته أعباء من والتقليل المستهلك
الشهرية.وفيهذاالشأنقامتالهيئةبإصدار
لألجهزة الطاقة استهاك كفاءة تراخيص
الخفيفة والمركبات واإلطارات الكهربائية

مكيفات الهواء

اإلنارة

اإلطارات الثالجات - المجمدات

المكيفات ذات 
السعة الكبيرة

المركبات الخفيفة 
الجديدة

أدوات ترشيد 
استهالك المياه

الكراسي اإلفرنجيةالخالطات الدشالشطافات

غساالت المالبس

مجففات المالبس

المحركات الكهربائية

سخانات المياه

عدد التراخيص المنتــــج

١.٧99 مكيفات الهواء

١.١50 الثالجات - المجمدات

٧8٢ غساالت المالبس

508 المحركات الكهربائية

١٢.960 اإلنارة

363 المكيفات ذات السعة الكبيرة

84 نشافات المالبس

٢88 سخانات المياه

١6.00٢ اإلطارات

١.6٢3 المركبات الخفيفة الجديدة

6.١63 أدوات ترشيد استهالك المياه

4١,٧٢٢ اإلجمالي

جدول رقم )٤٣(:  أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير  

كما ُيوضح الرسم البياني رقم )١٥( ِنسَب الطرازات التي تَم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير

رسم بياني رقم )١5(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير 

٪٣١

٪٣٨

٪٤

٪١٥

٪٤ ٪٣ ٪٢
٪١

٪١

٪٠

٪١

مكيفاتالهواء

الثاجات-المجمدات

غساالتالمابسالمنزلية

اإلنارة

المحركاتالكهربائىة

المكيفاتذاتالسعةالكبيرة

نشافاتالمابس

المركباتالخفيفةالجديدة

سخاناتالمياه

أدواتترشيداستهاكالمياه

اإلطارات

ألداء  توضيحــًا  البطاقــات  تلــك  وتتضمــن 
اســتهالك  توفيــر  فــي  وكفاءتــه  المنتــج 
الطاقــة أو ترشــيد اســتهالك الميــاه، وتزويــد 
الضروريــة  المعلومــات  ببعــض  المســتهلك 
قبــل الشــراء، بطريقــة واضحــة وســهلة. وقــد 
فــي  للبطاقــة  الُمبســط  النمــوذج  ســاهم 
ُســهولِة معرفــة المســتهلك لمــدى كفــاءة 
اســتهالك الطاقــة وترشــيد اســتهالك الميــاه 

للُمنتــج، وبالتالــي اختيــار الُمنتــج الــذي ُيوفــر 
مــن قيمــة فاتــورة اســتهالك الطاقــة والمياه. 
كمــا يوفــر تطبيــق الهاتــف المحمــول “تأكــد” 
ــة وســيلة ســهلة لقــراءة  ــه الهيئ ــذي أطلقت ال
كان  مــا  إذا  ممــا  والتحقــق  البطاقــة  بيانــات 
ــى بطاقــة كفــاءة  ــج قــد حصــل فعــاًل عل المنت
الطاقــة وبطاقــة ترشــيد اســتهالك الميــاه.

يقارب ما استهاك ترشيد وأدوات الجديدة
من)41,722(ترخيصخالفترةالتقرير،فيما
بلغمجموععددالطرازات)2٥٠.443(ترخيص
رقم الجدول وُيوضح التطبيق، بداية منذ
إصدار تَم التي الطرازات أعداد مجموع )43(
وأدوات الطاقة استهاك كفاءة تراخيص

ترشيداستهاكالمياهلها.

٤١٫٧٢٢

إصدار تراخيص كفاءة 
استهالك الطاقة

# تأكـــــد

ترخيص خالل فترة التقرير
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وُيوضــح الجــدول رقــم )44( إجمالــي أعــداد الطــرازات التــي تــَم إصــدار 
اســتهالك  ترشــيد  وأدوات  الطاقــة  اســتهالك  كفــاءة  تراخيــص 
1431/0٥/13هـــ  بتاريــخ  البرنامــج  تطبيــق  بــدء  منــذ  لهــا  الميــاه 
الموافــق  1443/0٥/27ه  تاريــخ  وحتــى  2010/04/27م  الموافــق 
الرســم  وُيوضــح  ترخيــص.   )2٥0.443( بلــغ  والــذي  2021/12/31م، 
ــم إصــدار تراخيــص  ــع الطــرازات التــي ت ــي رقــم )16( نســب توزي البيان

لهــا تراكمًيــا حســب فئــة المنتــج.

اإلجماليتاريخ البدء بالتطبيقالمنتج

42,862 2010/04/27م مكيفات الهواء

14.979 2010/04/27م الثالجات - المجمدات

7.866 2010/04/27م غساالت المالبس

12.0٥٥ 201٥/01/01م المركبات الخفيفة الجديدة

100.617 201٥/0٥/13م اإلطارات

2.820 201٥/09/29م المحركات الكهربائية

38.٥72 2016/0٥/01م اإلنارة

2.237 2017/06/04م المكيفات ذات السعة الكبيرة

27.207 2018/01/01م أدوات ترشيد استهالك المياه

2٥3 2018/03/01م نشافات المالبس

97٥ 2018/03/01م سخانات المياه

٢50.443 المجموع

جدول رقم )٤٤(: إجمالي أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج

رسم بياني رقم )١٦(: نسب توزيع الطرازات التي 
تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًا

٪١٧

٪٦
٪١١
٪١

٪١٦
٪١
٪٠٪٠

٪٤٠

٪٥
٪١١

مكيفاتالهواء

الثاجات-المجمدات

غساالتالمابسالمنزلية

اإلنارة

المحركاتالكهربائىة

المكيفاتذاتالسعةالكبيرة

نشافاتالمابس

المركباتالخفيفةالجديدة

سخاناتالمياه

أدواتترشيداستهاكالمياه

اإلطارات

تقــودالهيئــةنشــاطاتاالرتقــاءبجــودةالمنتجــات
تســويقها أو اســتخدامها يتــم التــي الســعودية
داخــلالمملكــةأوتلــكالُمعــدَةللتصديــرللــدول
األخــرىوذلــكبالشــراكةمــعجميــعالجهــاتذات
العاقــةمــنالقطــاعالعــاموالقطــاعالخــاص.

رفع جودة المنتجات المحلية من خالل إصدار 
شهادات المطابقة للمنتجات المختلفة.

رفع مستوى المنتجات المستخدمة بالمشاريع 
الحكومية ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية.

تمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في 
األسواق الخارجية من خالل إصدار شهادة مطابقة 

تصدير للمنتجات الوطنية.

المساهمة في تحقيق االستدامة البيئية من خالل 
تفعيل وتطبيق اللوائح الفنية ذات العالقة.

الوصول إلى مستوى كبير من الوعي بين جميع 
المستفيدين لمعرفة المنتجات المطابقة.

01

04

02

03

0٥

أهداف إدارة شهادات المطابقة:

٢٥٠٫٤٤٣
إجمالي أعداد الطرازات التي تَم إصدار 

تراخيص كفاءة استهالك الطاقة 
وأدوات ترشيد استهالك المياه لها

ترخيص

٣/٧   شهادات المطابقة
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وُتحــدد الالئحــة الفنيــة العامــة لشــهادات المطابقــة مجــال منــح 
الشــهادات، وكذلــك التكاليــف الماليــة لهــا، باإلضافــِة إلــى أنــواع 

شــهادات المطابقــة التــي ُتصدرهــا الهيئــة، وهــي كالتالــي: 

عمليــة  فــي  محــددة  إجــراءات  الشــهادات  هــذه  مــن  نــوٍع  ولــكل 
التقييــم والمنــح، فمنهــا مــا َيعتمــُد علــى دراســة الوثائــق الفنيــة 
المرفقــة مــع الطلــب، ومنهــا مــا َيعتمــُد علــى قيــام مفتشــي اإلدارة 
بزيــارة الموقــع واالطــالع علــى بيانــات الُمنتــج وســحب عينــات منــه 

لمعرفــة مــدى مطابقتــه للمواصفــات ذاِت العالقــة.

شهاداتمطابقةدفعة/خطإنتاج.	 
شهاداتمطابقةللباستيكالقابلللتحلل.	 
شهاداتمطابقةحواجزالشاحناتوالمقطورات.	 
شهاداتمطابقةللمقطوراتونصفالمقطورات.	 
رمزالصانعالعالمي)WMI(للمصانع.	 
 	.)VIN(الرقمالمميزللمركبة
شهاداتمطابقةلصهاريجنقلالمنتجاتالبترولية.	 
شهادةالجودةالسعوديةلمراكزخدمةالمستفيدين)حياك(.	 
شهاداتمطابقةإرسالية.	 
شهاداتمطابقةطراز.	 
شهادةالمطابقةللسياراتالكهربائية)تجاري(.	 
شهادةالمطابقةللسياراتالكهربائية)استخدامشخصي(.	 
شهادةمطابقةاعتمادطرازلشواحنالمركباتالكهربائية.	 
شهادةمطابقةالدراجاتاآلليةالكهربائية.	 
شارةالمطابقةالخليجية.	 
شهاداتالتصديرللمنتجات.	 

من  عدد  على  شركائها  مع  المطابقة  شهادات  إدارة  وتعمل 
المشاريع تتمثل في: 

المستعملة	  المقطورات ونصف المقطورات ترقيم مشروع
للنقل، العامة والهيئة للمرور العامة اإلدارة مع بالتعاون
والذييسهمبشكلمباشرفيتحديدهويةلهذهالمقطورات
هذه تعريف بعدم المرتبطة األمنية المشاكل على والقضاء

المقطورات.
البترولية	  المنتجات لنقل األلمونيوم صهاريج إحال مشروع 

محلصهاريجالحديدوذلكبالتعاونمعشركةأرامكووالهيئة
العامةللنقل.

الفريق	  خال من الكهربائية للمركبات التحتية البنية مشروع
المشكلمنعددمنالجهاتذاتالعاقة.

خارج	  المصدرة للمنتجات مطابقة شهادات إصدار مشروع
تنمية هيئة مع بالتعاون وذلك السعودية العربية المملكة

الصادرات.
الدول	  لدخول الوطنية للمنتجات الفنية المتطلبات نظام

المستهدفة.

أهم اإلنجازات:

مطابقـــة  	  شـــهادة   )١٫٢٥٨( عـــدد  إصـــدار 
 ٪١٥ ارتفـــاع  بنســـبة  التقريـــر  فتـــرة  خـــالل 
الجـــدول  ويوضـــح   ٢٠٢٠ بالعـــام  مقارنـــة 
لنـــوع  وفقـــًا  الشـــهادات  عـــدد   )٤٥( رقـــم 
البيانـــي  الرســـم  يوضـــح  بينمـــا  الشـــهادة، 
الشـــهادات. مـــن  نـــوع  كل  نســـب   )١٧( رقـــم 

البـــدء بإصـــدار شـــهادات المطابقـــة لشـــواحن 	 
المركبـــات الكهربائيـــة وملحقاتهـــا.

البـــدء فـــي خدمـــة إصـــدار شـــهادة التصديـــر 	 
 )٤( عـــدد  إصـــدار  تـــم  حيـــث  للمنتجـــات 

تصديـــر. شـــهادات 

 البـــدء فـــي إصـــدار بطاقـــة الرقـــم المميـــز 	 
 )٣٧٢( عـــدد  إصـــدار  تـــم   ،)VIN( للمركبـــة 

بطاقـــة.

الفنيـــة 	  الالئحـــة  إعـــداد  فـــي  المشـــاركة 
الهيدروجينيـــة. للمركبـــات 

تنفيذ )٢٨٢( زيارة تدقيق.	 

شـــارة 	  تعييـــن  علـــى  الحصـــول  تجديـــد 
ســـنوات.  )٣( لمـــدة  الخليجيـــة  المطابقـــة 

البحثيـــة 	  الدراســـة  مشـــروع  فـــي  البـــدء 
للتحلـــل. القابلـــة  البالســـتيكية  للمنتجـــات 

البـــدء فـــي تحليـــل نظـــام المتطلبـــات الفنيـــة 	 
للمنتجـــات الوطنيـــة المعـــدة للتصديـــر إلـــى 

ـــدول المســـتهدفة. ال

عمـــل 	  ورشـــة   )٤٠( عـــدد  فـــي  المشـــاركة 
الحصـــول  وإجـــراءات  بخدمـــات  للتعريـــف 

المطابقـــة. شـــهادات  علـــى 

إطـــالق حملـــة إعالميـــة توعويـــة بأهميـــة 	 
والمقطـــورات  الشـــاحنات  حواجـــز  تركيـــب 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة )اإلدارة 

العامـــة للمـــرور، الهيئـــة العامـــة للنقـــل(.

عدد الشهادات لسنة ٢٠٢١الشهادة

٢4 شهادة المطابقة لخط إنتاج بناًء على مواصفة

6 شهادة المطابقة للمقطورات ونصف المقطورات

١04 شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات

590 شهادة مطابقة بالستيك قابل للتحلل

6 شهادة المطابقة لصهاريج األلمونيوم

١9 شهادة المطابقة لإلرسالية بناًء على مواصفة

5٢ شهادة المطابقة للطراز بناًء على مواصفة

4 شارة المطابقة الخليجية

٢ شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )تجاري( 

53 شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )استخدام شخصي(

3٧٢ )VIN( بطاقة الرقم المميز للمركبة

6 شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين )حياك(

١3 شهادة مطابقة اعتماد طراز لشواحن المركبات الكهربائية

١ خدمة إصدار معرف الصانع العالمي

٢ خدمة إصدار شهادة مطابقة للدراجات االلية الكهربائية

4 خدمة إصدار شهادات التصدير للمنتجات

 ١,٢58 المجموع

جدول رقم )٤5(: عدد شهادات المطابقة وفًقا لنوع 
الشهادة خالل فترة التقرير   

رسم بياني رقم )١٧(: نسب شهادات المطابقة 
الصادرة خالل فترة التقرير وفقًا للنوع

شهادةالمطابقةللمقطوراتونصفالمقطورات

شهادةمطابقةباستيكقابلللتحلل

شهادةالمطابقةلإلرساليةبناًءعلىمواصفة

شهادةالمطابقةللسياراتالكهربائية)استخدامشخصي(

شارةالمطابقةالخليجية

شهادةالجودةالسعوديةلمراكرخدمةالمستفيدين)حياك(

شهادةالمطابقةلخطإنتاجبناءعلىمواصفة

شهادةالمطابقةللسياراتالكهربائية)تجاري(

شهادةمطابقةاعتمادطرازلشواحنالمركباتالكهربائية

خدمةإصدارشهادةمطابقةللدراجاتاالليةالكهربائية

شهادةالمطابقةلصهاريجااللمنيوم

خدمةإصدارشهاداتالتصديرللمنتجات

شهادةالمطابقةلحواجزالشاحنات

)VIN(بطاقةالرقمالمميزللمركبة

خدمةإصدارمعرفالصانعالعالمي

شهادةالمطابقةللطرازبناًءعلىمواصفة

٪٨٫٣
٪١٫٩٪٠٫٥

٪١٫٠
٪٠٫٤

٪٤٦٫٩

٪٠٫٥ ٪٠٫٣
٪٠٫٢

٪١٫٥٪٠٫١
٪٤٫١

٪٠٫٣

٪٤٫٢
٪٠٫٢

٪٢٩٫٦

١٫٢٥٨
مجموع عدد شهادات المطابقة 

التي تَم إصدارها خالل فترة التقرير

شـهـــادة
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 )IEC( ٤/٧  إدارة برامج شهادات

نظــًراللحاجــِةالماســةلتســهيلالتجــارةالدوليــة،
وخدمــةوســامةالمســتهلكينفــيتعاملهــم
التــي الكهروتقنيــة  واألجهــزة المعــدات مــع
المنــازل فــي أساســية بصفــة ُتســتخدم
والمكاتــبومراكــزالعنايــةالصحيــةواألماكــن
الُدولــي للبرنامــج واســتثمارًا المشــابهة،
الختبــاراتتقييــمالمطابقــةومنــحالشــهادات
)IECEE( تقنيــة الكهــرو والمكونــات لألجهــزة
ومنــحشــهاداتاالعتــرافالوطنيــةالخاضعــة
لاســتخدام المخصصــة واألجهــزة بالمعــدات

ضبط ُسوق المنتجات الكهربائية 
عاليـــــة الخطـــورة وحمـــاية 

المستهلك من األجهزة الرديئة 
أو المقلدة.

ضمان تطبيق المواصفات الدولية 
)IEC( مع األخـــذ باالعتبار الحيــــود 
الوطنيـــــــــة لحمــــايــــة المستهـــلك 

والسوق.

تقليل الحوادث التي قد تتسبب 
فيها المنتجــــــات غير المطابقة.

توفير الوقت والجهد والتكاليـــــف 
)تسهيل دخول السلع عبر المنافذ 
الجمركيــــة دون تكــــرار فحصـــــــهـــا 

واختبارها(.

١/٤/٧  األهـــــداف

01020304

بلــغ مجمــوع عــدد التراخيــص التــي 
شــهادات  لمنتجــات  إصدارهــا  تــَم 
االعتــراف الوطنيــة )IECEE( خــالل 
ترخيــص،   )١٠,٧٠٠( التقريــر  فتــرة 
وُيوضــح الجــدول رقــم )٤٦( مجمــوع 

لــكل منتــج.  الخاصــة  التراخيــص 

توســيع مجــال تطبيــق برنامــج شــهادات االعتــراف بشــهادة )IECEE( اعتبــارًا مــن تاريــخ ١٤٤١/٠٣/٠٤هـــ الموافــق ٢٠١٩/١١/٠١م ليشــمل منتجــات األجهــزة اإللكترونيــة 
المســتخدمة في نظم التدخين اإللكتروني، ومن تاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م ليشــمل منتجات أنظمة الطاقة الشمســية للمنتجات الكهروضوئية، 
وكذلــك مــن تاريــخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافــق ٢٠٢١/٠٩/٠١م ليشــمل منتجــات المضخــات الكهربائيــة )ذات ٥ أحصنــة وأقــل(، وأجهــزة إعــداد القهــوة، وغاليــات الميــاه، 
وقاليــات الزيــت الكهربائيــة، وأجهــزة ألعــاب الفيديــو وملحقاتهــا، والكابــالت الكهربائيــة، وكذلــك مــن تاريــخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافــق ٢٠٢١/١١/٠١م ليشــمل منتجــات 

.)PC( قاطعــات التيــار الكهربائيــة، وكابــالت شــواحن الهواتــف المحمولــة، وأجهــزة الكمبيوتــر المكتبــي

بــدء التطبيــق اإللزامــي ببرنامــج شــهادة االعتــراف الوطنيــة الخاضعــة بالمعــدات 
واألجهــزة المخصصــة لالســتخدام فــي األجــواء القابلــة لالنفجــار )IECEx( بتاريــخ 
التوصيــل  صنــدوق  منتجــات  ليشــمل  ٢٠٢١/١١/٠١م  الموافــق  ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه 
التحكــم  الكابــل وصنــدوق  توصيــل  نقــاط  مــع  الكهربائــي(  األســالك  )تقاطــع 
مــع نقــاط توصيــل الكابــل وكاشــفات وحساســات الغــاز وأنظمــة كشــف الغــاز 
والقوابــس الكهربائيــة وأجهــزة التوصيــل األخــرى والمضخــات الكهربائيــة واإلنــارة 

الخطيــة )الثابتــة(.

بلــغ مجمــوع عــدد التراخيــص التــي 
شــهادات  لمنتجــات  هــا  إصــدار  تــَم 
خــالل   )IECEx( الوطنيــة  االعتــراف 
فتــرة التقريــر ترخيــص واحــد، وُيوضــح 
الجــدول رقــم )٤٧( مجمــوع التراخيص 

ــج. ــكل منت الخاصــة ل

٢/٤/٧   اإلنجــــازات

01

04

03 02

المنتــــــج

عدد الشهاداتالمنتج

عدد الشهادات

3,40٢ اإلنارة وملحقاتها

٢,٢36 أجهزة التلفاز

١.48١ الجواالت والشواحن وأجزائها

86 غساالت األطباق

33٢ مضخات المياه الكهربائية

١3٢ الساعات الذكية

84 منتجات الطاقة الشمسية

395 البطاريات المتنقلة وبطاريات الجواالت

١,9٧6 أجهزة الكمبيوتر والالبتوب واألجهزة 
اللوحية وملحقاتها

١00 األجهزة اإللكترونية للتدخين

39 أجهزة ألعاب الفيديو

١60 أجهزة إعداد القهوة

١٧4 غاليات المياه

3٧ الكابالت الكهربائية

١١ قاطعات التيار الكهربائية

٧ قاليات الزيت الكهربائية

48 أجهزة الحالقة

١0.٧00 المجموع

١ اإلنارة الخطية )الثابتة(

جدول رقم )٤٦(: عدد التراخيص باستخدام شهادة االعتراف الوطنية 
)IECEE( التي تم إصدار ها خالل فترة التقرير 

جدول رقم )٤٧(: عدد التراخيص باستخدام شهادة االعتراف 
الوطنية )IECEx( التي تم إصدار ها خالل فترة التقرير 

فــياألجــواءالقابلــةلانفجــار)IECEx(ومنــح
الخاصــةفــي شــهاداتلألنظمــةوالمعــدات
)IECRE(،والُمطبــقمــن المتجــددة الطاقــة
قبــلاللجنــةالدوليــةالكهــروتقنيــة)IEC(،فقــد
للُمشــاركة فاعلــة خطــوات الهيئــة اتخــذت
بالحصــول اإللــزام خــال مــن البرامــج، بهــذه
األجهــزة لبعــض المطابقــة شــهادة علــى
واألدواتالكهــروتقنيــةعاليــةالمخاطــر،طبًقــا
األخــذ مــع الُدوليــة، القياســية للمواصفــات
فــياالعتبــارالحيــودالوطنيــة.وقــدتــَمإعــداد

الائحــةالفنيــةرقــم)م1-1٥٥-16(واعتمادهــا
بتاريــخ الهيئــة إدارة مجلــس قبــل مــن
الخدمــات تحديــد وكذلــك 1437/٠6/2٠هـــ،
وشــهادة الطلــب لتقديــم نمــاذج وإعــداد
مطابقــةوطنيــةُمناظــرة.وجــاريالعمــلاآلن
لــإلدارة خــاص إلكترونــي نظــام تطويــر علــى
لتســهيلعمليــةالتواصــل،ورفــعالمســتندات
لــدىالمســتفيد،إضافــًةإلــىتحديــثالبيانــات
والمتعلقــة )IECEE( موقــع فــي الســابقة

والمجــال. الوطنيــة بالحيــود
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ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )18( نســب التراخيــص التــي تــم إصــدار هــا باســتخدام شــهادة 
ــر. ــرة التقري ــة )IECEE( خــالل فت ــراف الوطني االعت

رسم بياني  رقم )١٨(: نسب التراخيص التي تم إصدار ها باستخدام شهادة )IECEE( خالل فترة التقرير 

المنظمــة 	  مــن  االعتمــاد  علــى  الحصــول 
الدوليــة الكهــرو تقنيــة )IEC( فــي إصــدار 

الدوليــة.  )IECEE( شــهادات 

المنظمــة 	  مــن  االعتمــاد  علــى  الحصــول 
الدوليــة الكهــرو تقنيــة )IEC( فــي إصــدار 

الدوليــة  )IECEx( شــهادات 

تقويـــم 	  برنامـــج  إجـــراءات  واعتمـــاد  بنـــاء 
IE- )المطابقـــة فـــي الطاقـــة المتجـــددة 
الشمســـية  الطاقـــة  لقطاعـــي   )CRE

الريـــاح. وطاقـــة  الكهروضوئيـــة 

االعتـــراف 	  شـــهادة  مجـــال  توســـيع 
عاليـــة  للمنتجـــات   )IECEE( بشـــهادات 

الجهـــد.  منخفضـــة  الخطـــورة 

االعتـــراف 	  شـــهادة  مجـــال  توســـيع 
التـــي  للمنتجـــات   )IECEx( بشـــهادات 
لالنفجـــار.  القابلـــة  األجـــواء  فـــي  تعمـــل 

ولتطوير هذا البرنامج والتوسع في الدور الذي يمكن أن تقدمه الهيئة وفق الممارسات 
العالمية لهذا البرنامج، تعمل الهيئة على: 

منح الشهادات
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١/٨  تطــــوير المخــتبـــــرات

٢/٨ فحــــص العينــــات

واصلــتالمختبــراتســعيهافــيتبنــيأنظمــة
اعتمــاد فــي اســتمرارها خــال مــن الجــودة
المختبــرات،حيــثتمتجديــداالعتمادللمختبرات
ســنوات ثــاث لمــدة 2٠21/٠٨/24م بتاريــخ

قادمــة.
وتســعىكذلــكإلــىتوســعةقــدراتالفحــص
مــن ومتنوعــة متعــددة لمجــاالت واالختبــار
مــن العديــد وتشــغيل إنشــاء عبــر المنتجــات

فــيمجــالاختبــارالعينــات،وبالرغــممــنجائحــة
كورونــاوتأثيراتهــاومــارافقهــامــنصعوبــات،
فقــدقامــتمختبــراتالهيئــةوفروعهــابفحــص
الجهــات مــن إليهــا الــواردة العينــات وتحليــل
المختلفــة،حيــثبلــغمجمــوعالعينــاتالــواردة
)7.4٥2(عينــةلمختلــفأنــواعالمنتجــات،وَتبيــن
أن)2.٥٠4(عينــًةمنهــاغيــرمطابقــةللمواصفات
رقــم الجــدول ويوضــح الســعودية، القياســية
المطابقــة ونســبة العينــات إحصائيــات )4٨(
فيهــا،كمــاتوضــحالرســومالبيانيــةرقــم)19(

المختبر
عدد العينات 

الواردة
عدد العينات 
غير المطابقة

عدد العينات 
المطابقة

نسبة عدد العينات 
غير المطابقة

%٢5 ٢١5 6٢9 844 مختبرات الغزل والنسيج
%4٢ ٢٢5 309 534 مختبرات التشييد والبناء
%39 ٧98 ١,٢0١ ١.999 مختبرات المنتجات الكهربائية 
%30 60٧ ١.4٢١ ٢.0٢8 مختبرات المنتجات البترولية 
%٢3 ٢58 836 ١.094 مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية
%45 3٢6 390 ٧١6 المختبرات الكيميائية
%3١ ٧5 ١6٢ ٢3٧ مختبرات المنطقة الصناعية األولى

المتوسط %34 ٢.504 4.948 ٧.45٢ اإلجمالي

جدول رقم )٤٨(: تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير

َتســعى مختبــرات الهيئــة لتحقيــق المرجعيــة 
والريــادة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 
للمنتجــات  واالختبــار  الفحــص  مجــال  فــي 
والســلع ســواًء المصنعة محلًيا أو المستوردة، 
إذ ُتعتبــر المختبــرات مــن أهــم دعائــم اتخــاذ 
والنزاعــات  الخالفــات  فــي  الفاصــل  القــرار 
فــي  الهيئــة  الفنيــة. كمــا ُتشــارك مختبــرات 

رسم بياني رقم )١٩(: العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

مختبراتالمنطقة
الصناعيةاألولى

المختبرات
الكيميائية

مختبرات
المنتجات
الميكانيكية
والمعدنية

مختبرات
المنتجات
البترولية

مختبرات
المنتجات
الكهربائية

مختبرات
التشييدوالبناء

مختبراتالغزل
والنسيج

عددالعيناتالمطابقة

عددالعيناتغيرمطابقة

7٥ 6٨

234

6٥7

16٠ 176

22٠

621

162 169
219

2٨٨

673

271 الحريــق مختبــر مثــل المتخصصــة المختبــرات
الختبــاراتمقاومــةالحريــقوحساســاتالحريــق
ومختبــركفــاءةاســتهاكالطاقــةفــياإلنــارة
)الســكنيةوالتجاريــة(،وتدعيــممختبــراتالهيئــة
القائمــةفــيمقرهــاالرئيــسبالريــاضوفرعيهــا
بمنطقــةمكــةالمكرمــةوالمنطقــةالشــرقية
فــي الحديثــة والتقنيــات األجهــزة مــن بعــدٍد
مختلفالتخصصاتمثلمختبرتحللالباستك

و)2٠(و)21(العينــاتالمطابقــةوغيــرالمطابقة
الرئيســي المركــز مختبــرات فــي المفحوصــة
رقــم البيانــي الرســم الهيئــة،ويوضــح وفــروع
)22(نســبةتوزيــعالعينــاتعلــىمختبراتالهيئة
حســبمجــالكلمختبــرخــالفتــرةالتقرير.كما
مســتعملة مركبــة )16.63٥( عــدد فحــص تــَم
مســتوردةللتأكــدمــنمطابقتهــاللمواصفــات
بهــا، الخاصــة واللوائــح الســعودية القياســية
غيــر منهــا مركبــًة )36٥( عــدد بــأن وأتضــَح
مطابقــةكمــابلــغعــددالمركبــاتالمحالــةمــن

٧٫٤٥٢

٣٠,٧٢٠

مجموع
العينات الواردة

فحص

عينة

مركبةمستعملة
مستوردةتمفحصها

مختبرات الهيئة بالمركز الرئيسي

خــالل  مــن  القياســية  المواصفــات  إعــداد 
وإجــراء  الفنيــة،  اللجــان  فــي  المشــاركة 
الدراســات والبحــوث، وتقديــم االستشــارات 
ــة ضمــن اســتراتيجياتها  ــة. وتعمــل الهيئ الفني
لتعزيــز الــدور الريــادي لمختبراتهــا المرجعيــة 
الخــاص  القطــاع  مختبــرات  مــع  والتكامــل 
البنيــة  لمنظومــة  قويــة  دعامــة  لتشــكل 

أنشــطة  لدعــم  بالمملكــة  للجــودة  التحتيــة 
الصناعــة  ودعــم  المملكــة  فــي  التقييــس 
المحلية وحماية المســتهلك من خالل توفير 
أحــدث األجهــزة والمعــدات وتدريــب كوادرهــا 
الفنيــة علــى أحــدث الطــرق والتقنيــات فــي 

الفنيــة. قدراتهــا  لتعزيــز  وذلــك  مجاالتهــا، 

األنابيــب ومختبــر األطفــال ألعــاب ومختبــر
الثمينــةواألحجــار المعــادن والخزانــاتومختبــر
الكريمــةوكذلــكمختبرالجلــودواألحذيةوغيرها

لتكــونمرجًعــاوطنًيــافــيهــذاالمجــال.

المــرورلكافــةالفــروع)14.٠٨٥(مركبــةومجمــل
عــددالمركبــاتبلــغ)3٠.72٠(مركبــةفحصــت،
ويوضــحالجــدولالرقــم)49(والرســمالبيانــي
رقــم)23(نســبةتوزيــعالمركبــاتالمســتعملة
التــيتــمفحصهــاموزعــةعلــىالمركــزالرئيســي

وفــروعالهيئــةخــالفتــرةالتقريــر.

*ماحظة:تتمثلهذهالنسبةالعيناتغيرالمطابقةمنالمنتجاتالمستهدفةضمنالنشاطاتالرقابيةالتيتنفذهاالجهاتالرقابيةذاتالعاقة.

39

417 262

12 3٠ ٨
39

1٥7 163
119

٨1٥

22٠

رسم بياني رقم )٢٠(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

المختبرات
الكيميائية

مختبراتالمنتجات
الميكانيكيةوالمعدنية

مختبراتالمنتجات
البترولية

مختبراتالمنتجات
الكهربائية

مختبراتالتشييد
والبناء

مختبراتالغزل
والنسيج

مختبرات فرع الهيئة بمكة المكرمة

عددالعيناتالمطابقة

عددالعيناتغيرمطابقة

المختبرات
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رسم بياني رقم )٢١(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

مختبرالمنتجات
البترولية

مختبرالمنتجات
الكهربائية

مختبرالتشييد
وموادالبناء

3٠2

3٥
77

122

32431٨

رسم بياني رقم )٢٢(: توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر

مختبراتالتشييدوالبناء

مختبراتالمنتجاتالبترولية

المختبراتالكيميائية

مختبراتالمنتجاتالكهربائية

مختبراتالغزلوالنسيج

مختبراتالمنتجاتالميكانيكيةوالمعدنية

مختبراتالمنطقةالصناعيةاألولى

إجمالي عدد المركبات للمركز الرئيسي وفروع الهيئة

فـــــــرع
نسبة المركبات غير 

المطابقة

المطابقة

عدد المركبات 
الواردة

عدد المركبات 
المطابقة

غير المطابقة

عدد المركبات غير 
المطابقة

365 ١6.٢٧0
١6.635%٢ %98

%0.8 6٢ ٧.5١٧ ٧.5٧9 الحديثة
%3.8 ١6٢ 4.١0١ 4.٢63 الرياض
%٢ ٧9 3.803 3.88٢ المنطقة الشرقية
%6 6٢ 849 9١١ جدة

%٢ 365 ١6,٢٧0 ١6,635 اإلجمالي

جدول رقم )٤٩(: تفاصيل فحص المركبات لجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خالل فترة التقرير

مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

عددالعيناتالمطابقة

عددالعيناتغيرمطابقة

٪٣

٪٧

٪١٠٪١١

٪١٥

٪٢٧

٪٢٧

جدة المنطقةالرياض
الشرقية

الحديثة

٪46

٪٥

٪26
٪23

رسم بياني رقم )٢٣(: توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة

٣/٨  جودة االختبارات 

٤/٨   وحدة تنظيم اختبارات الكفاءة الفنية
)Proficiency Testing programs(          

فــي الدوريــة المشــاركة إلــى الهيئــة مختبــرات تســعى
برامــجالكفــاءةالفنيــة)ProficiencyTestingPT(،وهــي
برامــجَتســتهدُفضمــانجــودةونتائــجاالختبــارات،حيــث
ُتمكــنالمختبــراتمــنتقييــمأدائهــاعندمــاتتــممقارنــة
المختبــرات مــع مرجعيــة لعينــات ونتائجهــم بياناتهــم
األخــرىالتــيُتشــاركفــيجميــعأنحــاءالعالــمفــينفــس

)ISO/IEC 17025(البرنامــج.وطبًقــاللمواصفــةالدوليــة
Profi- )العتمــادالمختبــراتفــإنبرامــجالكفــاءةالفنيــة
ciency Testing PT(تعتبــرعنصــرأساســًياومهًمــافــي
ودليــل معينــة اختبــارات ألداء المختبــرات كفــاءة إثبــات

علــىاحترافيــةالعامليــن.

التحتيــة البنيــة بنــاء الهيئــةفــي تعزيــزدور مــنمنطلــق
إلــىالخدمــاتالفنيــةمثــل للجــودة،وتســهيلالوصــول
الكفــاءة رفــعمســتوى أجــل مــن الكفــاءة اختبــار برامــج
وضمــاننتائــجفحــصوتحاليــلموثوقــةلجميــعالمختبــرات
فــيالمنطقــة،قامــتالهيئــةبإنشــاءوحــدةلتنظيــمبرامــج

اختبــاراتالكفــاءةالفنيــة.
إذأناختبــارالكفــاءةُيبنــىعلــىاســتخدامالمقارناتالبينية
لتحديــدأداءالمشــاركين)التــيقــدتكــونمختبــراتفحــص
ومعايــرة،جهــاتالتفتيــش،أوأفــراد(الختبــاراتمحــددةأو

قياســات،ورصــدأدائهــاالمســتمر.

كمــاأنالحاجــةإلــىالثقــةالمســتمرةفــيأداءالمختبــرات
ليســتضروريــةفقــطللمختبــراتوعمائهــاولكــنأيضــا
التنظيميــة الهيئــات مثــل األخــرى، المعنيــة لألطــراف
التــي األخــرى والمنظمــات المختبــرات اعتمــاد وهيئــات
الدوليــة تحــددمتطلبــاتالمختبــرات.كمــاأنوالمعاييــر
مثــل)ISO/IEC 17011(والسياســةرقــم)P9(الصــادرة
مــنالمنظمــةالدوليــةالعتمــادالمختبــراتُتلــزمهيئــات
المختبــرات مشــاركة االعتبــار فــي تأخــذ أن االعتمــاد
ومســتوىأداءهــافــياختبــارالكفــاءةكأداةموضوعيــة
إلقــرارأهليــةالجهــةللحصــولعلــىاالعتمــاد،وهــومــا

الكفــاءة. المتزايــدةالختبــارات الحاجــة يفســر

توزيع المركبات

المختبرات
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ــار الكفــاءة  ــى مجــاالت اختب ــى الحاجــة إل ــة للتعــرف بدقــة عل ــر نتائجهــا أداة فعال ــًا بإجــراء دراســات اســتقصائية تعتب ــة دوري وتقــوم الهيئ
ــار كفــاءة فنيــة، وتــم تلقــي العديــد مــن الطلبــات  ــارات الكفــاءة الفنيــة لعــام ٢٠٢١ شــملت )٣٠( اختب ولهــذا تــم اإلعــالن عــن خطــة اختب

ــا طبقــا للجــدول رقــم )٥٠(. ــا ودولي ــا وإقليمي للمشــاركة فــي هــذه البرامــج محلي

تقييم أداء المختبرات لفحوصات أو 
قياسات محددة ومراقبة أداء المختبرات 

المستمر.

تحديد أسباب االختالفات بين نتائج 
المختبرات.

تحديد المشاكل في المختبرات وطرح 
إجراءات التحسين.

تحسين أداء المختبرات المشاركة بناء توفير ثقة إضافية لعمالء المختبرات.
على نتائج المقارنات.

تحديد القيم للمواد المرجعية وتقييم التحقـــق من حســابــات االرتيـــاب.
مدى مالءمتها لالستخدام في إجراءات 

اختبار أو قياس محددة.
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فوائد اختبارات الكفاءة الفنية

عدد طلبات المشاركة عدد االختبارات عدد البرامج

٧5 30 ١6

جدول رقم )5٠(: برامج اختبارات الكفاءة الفنية المعلنة خالل فترة التقرير

5/٨  البحــث العـــلـمـي

٦/٨   نشاطات أخرى

نشـــرت مجلـــة علـــوم وتكنولوجيـــا األغذيـــة 	 
 ”food science and technology“
بقايـــا  )تقديـــر  العلميـــة  األبحـــاث  أحـــد 
المصنوعـــة  األدوات  فـــي  الفورمالدهايـــد 
مـــن الميالميـــن فورمالدهايـــد ومـــن اليوريا 
فـــي  إجـــراؤه  تـــم  والتـــي  فورمالدهايـــد( 

الهيئـــة.  مختبـــرات 
مــع 	  بالتعــاون  فنيــة  استشــارات  تقديــم 

تطويــر  فــي  لالستشــارات  العامــة  اإلدارة 
إحــدى منتجــات المصانــع الوطنيــة فــي مجال 
المواصفــة  متطلبــات  وتحقيــق  األفــران 

.)EN 203-1(و  )EN 203-2-1( الدوليــة 

الباحثيــن 	  مــن  عــدد  خدمــة  فــي  المشــاركة 
والباحثــات مــن طلبــة الدراســات العليــا مــن 
بعــض  إجــراء  فــي  الســعودية  الجامعــات 
مجــاالت  عــدة  فــي  واألبحــاث  القياســات 
منهــا مجــال النســيج والغــزل وكفــاءة الطاقــة 

البيئيــة. والملوثــات  والســمية 
“تطويــر 	  بعنــوان  علميــة  ورقــة  تقديــم 

فــي  المبانــي”،  فــي  المســتدامة  الطاقــة 
الدولــي  المقــاوالت  ومعــرض  مؤتمــر 
الطاقــة  “تطويــر  بعنــوان   )ICCE21( الثانــي 

المبانــي”. فــي  المســتدامة 

يعتبــر الجانــب العلمــي والبحثــي لمختبــرات الهيئــة أحــد أبــرز المهــام التــي تنفذهــا وكذلــك تقديــم االستشــارات الفنيــة والمشــاركة فــي 
تقديــم األوراق والبحــوث العلميــة، وهنــا بعــض األنشــطة خــالل هــذا العــام:

نفذت الهيئة مجموعة من النشاطات والخطوات المهمة، لتعزيز ودعم دورها الريادي وتأصيل مرجعيتها، ومن أهم هذه النشاطات: 

التجــارة	  لــوزارة العمــل فــرق مــع المشــاركة
الطاقــة كفــاءة برامــج فــي الصناعــة ووزارة
مطابقتهــا مــن للتأكــد المنزليــة لألجهــزة

المعتمــدة. القياســية للمواصفــات
علــى	  عينــة فحــص طلــب خدمــة تفعيــل

علــى واالطــاع للهيئــة الرســمي الموقــع
التكاليــفوتتبــعفحــصالعينــةبرقــمالســداد
إدارة بنظــام الربــط خــال مــن الخطــاب أو
تســهيًا )LIMS( المختبــرات معلومــات

المختبــرات. لخدمــات للمســتفيدين

لطــاب	  التدريبيــة البرامــج مــن عــدد تنفيــذ
لتمكينهــم الســعودية، الجامعــات وطالبــات

التخــرج. بحــوث اســتكمالمتطلبــات مــن
المشــاركة	  فــي مميــزة نتائــج تســجيل

)PT( الفنيــة الكفــاءة باختبــارات للمختبــرات
دوليــة منظمــات عــدة مــع 2٠21م للعــام
ومــزوديالخدمــةلغــرضالتحقــقمــنكفــاءة

االختبــارات. نتائــج

العام   	  خالل  علمية  دراسات  ستة  إنجاز 
٢٠٢١م وهي:

دراسةسلوكالحريقلمنتجاتالكادنج.. 1
دراســـةكثافـــةالدخـــانلمنتجـــاتالـــواح. 2

التكســـياتالخارجيـــة.
ــودرة. 3 ــاتبـ ــلمكونـ ــةلتحليـ ــةحديثـ دراسـ

اإلطفـــاءالجافـــة.
لاحتـــراق. 4 اإلجماليـــة الحـــرارة دراســـة

الموجـــودة الفحـــم عينـــات لبعـــض
الســـعودي. بالســـوق

دراســـةأوانـــيالطبـــخالمصنوعـــةمـــن. ٥
الطـــاء. ذات األلمونيـــوم

والمركبـــات. 6 العناصـــر هجـــرة دراســـة
المصنوعـــة الغذائيـــة المـــواد لعبـــوات

األلمونيـــوم. رقائـــق مـــن

المهمــة	  االختبــارات مجــال فــي التوســع
المنتجــات مــن العديــد وإضافــة اســتراتيجيًا،
وتلبيــة المتاحــة االختبــار مجــاالت ضمــن

المســتفيدين. طلبــات
المشاركةفيتعزيزالدوراإلعاميوالتوعوي	 

للهيئــةبالمســاهمةبإنتــاجعــدةأفــامقصيــره
ــة ــةالمســتهلكوإيصــالأهمي ومقاطــعلتوعي
خــال مــن للمنتجــات القياســية المواصفــات

برامــجالتواصــلاالجتماعــي.
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١/٩   األهــــداف

٢/٩  المهـــــام

استهدفت الهيئة عبر مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة تحقيق: 

تمكين ودعم قطاعات 
األعمال الرئيسية لتنفيـــــذ 

المبــــادرات الخاصــــة بهـــا ضـمــن 
االستراتيجية الوطنية للجودة.

ــتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة فـــي: “كيـــان وطنـــي لدعـــم  ــالة المكتـــب التنفيـــذي لالسـ تتمثـــل رسـ
ــة للجـــودة  ــتراتيجية الوطنيـ ــذ االسـ ــة لتنفيـ ــية بالمملكـ ــال الرئيسـ ــات األعمـ ــاندة قطاعـ ومسـ
مـــن خـــالل تبنـــي وتطبيـــق نمـــاذج ومنهجيـــات الجـــودة والتميـــز المؤسســـي لتعزيـــز الجاهزيـــة 
الحيـــاة  جـــودة  يحقـــق  وبمـــا  الوطنيـــة  والخدمـــات  والمنتجـــات  للمنظمـــات  والتنافســـية 

للمجتمـــع فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية”.

التحديث المســـتمر لالســـتراتيجية الوطنية . ١
للجـــودة وتحديـــد فـــرص تطويرهـــا.   

وضـــع األســـس والمبـــادئ الخاصـــة بتنفيـــذ . ٢
مـــع  والتواصـــل  االســـتراتيجية  مبـــادرات 

المعنييـــن بهـــا.

ومبـــادرات . ٣ أهـــداف  إنجـــازات  مراجعـــة 
الجـــودة  مجـــاالت  فـــي  االســـتراتيجية 

النتائـــج. ونشـــر  وتوثيـــق 

متابعـــة ودعـــم ومســـاندة تنفيـــذ مبـــادرات . ٤
االســـتراتيجية وتعزيـــز األثـــر فـــي مجـــاالت 

الجـــودة. 

نشـــر المعرفـــة باالســـتراتيجية ومجاالتهـــا . ٥
)الداخلييـــن/  بهـــا  المعنييـــن  وتوعيـــة 

والخارجييـــن(.

إدارة المخاطر المرتبطة باالستراتيجية.                                       . ٦

تعزيز الكفاءة وتحقيق 
االستدامة للمكتب 

التنفيذي، وتطوير 
الممكنات المؤسسية.

تعزيز التميز بين المهنيين 
المتخصصين في مجال الجودة 

من خالل االرتقاء بالمعايير 
المهنية والتدريب والترخيص.

االرتقاء بمنظومة التحفيز 
والمنافسة وطنًيا في 

ممارسات الجودة والتميز 
المؤسسي.

وتطويـــر . ٧ اســـتحداث  فـــي  المســـاهمة 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لالبتـــكار والمعرفـــة 

فـــي مجـــاالت الجـــودة.

وتمكيـــن . ٨ الجهـــود  وتخطيـــط  دعـــم 
االسترشـــادية  االســـتراتيجية  مبـــادرات 
 - )الصحـــة  الخاصـــة بقطاعـــات األعمـــال 
التعليـــم - المجتمـــع المدنـــي - الخدمـــات - 
الصناعـــة( وتحديـــد األولويـــات، مـــع تقديـــم 
المســـاندة فيمـــا يخـــص مجـــاالت الجـــودة.

تشـــجيع العمـــل فـــي المقارنـــات المعياريـــة . ٩
فـــي  الممارســـات  وأفضـــل  )المرجعيـــة( 
مجـــاالت الجـــودة وتعزيـــز التعـــاون فـــي 

التخطيـــط لهـــا وتطبيقهـــا وتطويرهـــا.

تبّنـــي . ١٠ فـــي  تســـاعد  شـــراكات  عقـــد 
مبـــادرات االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة 
وتعظيـــم  المعينـــة  القطاعـــات  مـــع 
خـــالل  مـــن  مشـــاركتهم  فـــي  القيمـــة 
عقـــد الشـــراكات المحليـــة والدوليـــة مـــع 
الجمعيـــات والمعاهـــد ومراكـــز األبحـــاث 
العلميـــة والمهنيـــة فـــي مجـــال الجـــودة 

المؤسســـي. والتّميـــز 

االســـتراتيجية . ١١ األهـــداف  ُأطـــر  تحديـــد 
الرئيســـية  األعمـــال  بقطاعـــات  للجـــودة 
الخمســـة ومبادراتهـــا ومؤشـــرات قيـــاس 
موضـــح  هـــو  كمـــا  العالقـــة،  ذات  األداء 

.)١٦( رقـــم  بشـــكل 

جهة تم 
استهدافها 

وزيارتها

٦٣

شكل رقم )١٦(: أهداف ومبادرات قطاعات 
األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودة

أهداف استراتيجية
مبادرات استراتيجية

مؤشرات قياس األداء

٣
١١
٣٢

قطاع التعليم

أهداف استراتيجية
مبادرات استراتيجية

مؤشرات قياس األداء

قطاع الصحة

٥
٩

٢٤

أهداف استراتيجية
مبادرات استراتيجية

مؤشرات قياس األداء

٣
٥

١٩

قطاع المجتمع المدني

أهداف استراتيجية
مبادرات استراتيجية

مؤشرات قياس األداء

قطاع الخدمات

٣
٩

٢٨

أهداف استراتيجية
مبادرات استراتيجية

مؤشرات قياس األداء

القطاع الصناعي

٣
٧

٢٢

قطاعات األعمال 
الرئيسية لالستراتيجية 

الوطنية للجودة 

قــام المكتــب التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بإعــداد وتنفيــذ الخطــة التشــغيلية 
ــادرات الخاصــة باالســتراتيجية، وتشــمل: ألهــم المب

١/٣/٩ التعريف باالستراتيجية وأهدافها ومبادراتها على القطاعات المستهدفة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعريــف القطاعــات 
االســتراتيجية  بُأطــر  المســتهدفة  الخمســة 
وأهدافهــا ومبادراتهــا األفقيــة ومبادرات كل 
قطــاع وبحــث ســبل التعــاون المشــترك، وتــم 
التركيــز بشــكل مباشــر على قطاعــات األعمال 
االســتراتيجية  شــملتها  التــي  تلــك  خصوصــًا 
الوطنيــة للجــودة، وعمــل المكتــب التنفيــذي 
علــى إعــداد خطــة لتعريــف قطاعــات األعمــال 
الوطنيــة  االســتراتيجية  ومبــادرات  بأهــداف 
الرؤيــة  تحقيــق  خــالل مكاتــب  مــن  للجــودة 
حيــث  بالجــودة،  العالقــة  ذات  واإلدارات 
بمختلــف  جهــة   )63( وزيــارة  اســتهداف  تــم 

قطاعــات األعمــال.

٣/٩  مبادرات االستراتيجية الوطنية للجودة

قطاعالصناعةقطاعالتعليم

قطاعالخدمات

قطاعالمجتمعقطاعالصحة
المدني

١٥١٠

١٦

١٢١٠
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تســتهدف الهيئــة مــن مشــروع االســتراتيجية 
تحقيــق  وتمكيــن  دعــم  للجــودة  الوطنيــة 
البرامــج الطموحــة، واألهــداف المُســتقبلية 
بمثابــة  لتكــون   ،٢٠٣٠ المملكــة  لرؤيــة 
المنظومــة المُحّفزة والمُمّكنة والمُســاهمة 
ــة، والمُســاعدة  فــي تحقيــق النتائــج المرغوب

علــى تحقيــق الحلــم الوطنــي النبيــل فــي أن 
تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية المكانــة 
التــي تليــق بهــا بيــن أكبــر البلــدان فــي العالــم، 
الوطنيــة  االســتراتيجية  ستســهم  حيــث 
المؤسســي  األداء  وتطويــر  ببنــاء  للجــودة 
لقطاعــات األعمــال الرئيســية فــي المملكــة، 

ورفــع مســتوى جــودة المنتجــات والخدمــات 
التنافســية،  قدرتهــا  وتعزيــز  الوطنيــة 
وستســمح لجميــع قطاعــات األعمــال بالنمــو 
واالزدهــار بشــكل متقــن ودقيــق مــع إضافــة 
الناتــج  علــى  إيجابــي  وتأثــر  أفضــل  قيمــة 

الوطنــي اإلجمالــي والناتــج المحلــي. 



٪٥٦٫٧

إعــداد اللوائــح واألدلــة التشــريعية والتنفيذيــة 
واعتمادهــا. إعداد اإلجراءات التشغيلية والبدء في إطـالق البرنامـــج وتقـــديم الثانيةاألولى

الخدمة للمستفيدين والمتابعة والتحسين.

نسبة اإلنجازحالة المرحلةمراحل المبادرة

%١00 تم االنتهاء إعداد الوثائق التشريعية 
%١00 تم االنتهاء إشراك المعنيين وأصحاب العالقة 
%30 جاري العمل  االعتماد 
%0 لم يبدأ بعد  اإلطالق 
%0 لم يبدأ بعد  المتابعة والتحسين

جدول رقم )5١(:  مراحل مشروع إطالق برنامج الرخص المهنية في مجال الجودة ونسب اإلنجاز

نسبة اإلنجازحالة المشروعالجهةالقطاع

%١00 تم االنتهاء شرطة منطقة عسير الخدمات
%١00 تم االنتهاء مديرية السجون بجازان الخدمات
%١00 تم االنتهاء الجامعة العربية المفتوحة بالرياض التعليم 
%90 جاري العمل جمعية البر األهلية بالرياض المجتمع المدني
%60 جاري العمل المديرية العامة للجوازات بالرياض الخدمات
%0 لم يبدأ بعد  القوات الجوية الملكية السعودية  الخدمات

جدول رقم )5٢(: الجهات المستفيدة من مبادرة التطبيق التجريبي للدليل اإلرشادي إلنشاء إدارات الجودة والتميز المؤسسي 

٢/٣/٩ إطالق برنــامج وطــني شامل للرخـــص المهنيــة في مجــــال الجــودة والتمــيز 
المؤسســـي

٤/٣/٩  إطــــالق البرنامـــج الوطني لسفـــراء الجــــودة

٣/٣/٩ تشجيع إنشاء/تطوير/تحسين إدارات للجودة والتميز المؤسسي في جميع 
قطاعات األعمال

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع الشــروط واألحــكام والقواعــد التــي يتــم مــن خاللهــا )إصــدار، 
ــف ومهــن الجــودة بمــا يســهم فــي تنظيــم  ــي وظـائـ ــة لشاغلـ ــد( الرخــص المهني ــة، تجدي ترقي
ســوق العمــل مــن خــالل إعــداد منظومــة متنوعــة مــن الرخــص المهنيــة فــي مجــاالت الجــودة، 

ويتكــون المشــروع مــن مرحلتيــن أساســية:

تهــدف المبــادرة إلــى إعــداد دليــل إرشــادي يشــمل القواعــد واالشــتراطات المطلوبــة إلنشــاء/
ــادرات  ــق إحــدى مب ــي مــن شــأنها تحقي تطوير/تحســين إدارات للجــودة فــي المنظمــات، والت
والتمّيــز  للجــودة  إدارات  إنشــاء  تشــجيع  بهــدف  وذلــك  للجــودة.  الوطنيــة  االســتراتيجية 
المؤسســي فــي جميــع قطاعــات األعمــال لتطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بأهدافهــا 
ومبادراتهــا. حيــث تــم صياغــة الدليــل اإلرشــادي إلنشاء/تطوير/تحســين إدارات الجــودة وعرضه 
علــى مجموعــة مــن خبــراء الجــودة فــي المملكــة الســتطالع مرئياتهــم والعمــل علــى تطبيــق 
الدليــل اإلرشــادي إلنشــاء إدارات الجــودة كتطبيــق تجريبــي مــع عــدة جهــات، موضحــة بالجــدول 

رقــم )٥2(.

 تأتــي هــذه المبــادرة لتعزيــز العمــل التّطوعــي ونشــر ثقافــة الجــودة، 
لالرتقــاء  المؤسســي  والتميــز  الجــودة  تبنــي مفاهيــم  الــى  إضافــة 
بــاألداء فــي جميــع المجــاالت، والــذي ســيؤثر إيجابــًا علــى مســتوى 
أفــراد  جميــع  جــذب  إلــى  وتهــدف  والمنتجــات.  الخدمــات  جــودة 
المجتمــع وخاصــة الشــباب، وتعزيــز دورهــم فــي مجــاالت الجــودة، 
مــن خــالل إعــداد برنامــج شــامل يحتــوي علــى مهــارات نقــل المعرفــة 

الميدانيــة.  والزيــارات  والتأهيليــة  النظريــة والعمليــة  والتدريبــات 

ــى هــذا البرنامــج حســب القــدرات  ــن عل ــات المتقدمي ــع فئ ــم توزي ويت
بطاقــة  إصــدار  بعدهــا  يتــم  التعليميــة،  والمؤهــالت  المعرفيــة 
ــة التطوعيــة” تحــت مســمى “ســفير جــودة” وتنقســم إلــى  “العضوي

ثــالث فئــات: 

عضوية سفير جودة 

ويتــم اســتهداف المواطنيــن والمقيميــن في المملكة لتحقيق 
رؤيــة البرنامــج للوصــول إلــى )ســفير جــودة فــي كل بيــت(.

عضوية سفير جودة أول

فــي  والمميزيــن  والقيــادات  للممارســين  مخصصــة  وهــي 
القطاعــات. بجميــع  والتميــز  الجــودة  مجــاالت 

عضوية سفير جودة مستشار

وهــي مخصصــة للخبــراء، ومــن لهــم إســهامات كبيــرة فــي 
نشــر ثقافــة الجــودة فــي المجتمــع وأعمــال تطوعيــة علــى 

والمؤسســي. الفــردي  المســتوى 

مــن  طلبــًا   )٧,١٥١( ٢٠٢١/١٢/٣١م  تاريــخ  إلــى  الهيئــة  اســتقبلت 
ومنهــم  الجــودة  لســفراء  الوطنــي  للبرنامــج  لالنضمــام  الراغبيــن 
المهتميــن والمختصيــن، حيــث اســتهدفت المرحلــة الثانيــة إلــى نهايــة 
العــام ٢٠٢١م )١,٥٠٠ ســفير جــودة(، بينمــا تــم تســجيل )٧,٠٦٨( طلــب 
عضويــة ســفير جــودة، إلــى جانــب )٢٨٦( طلــب للحصــول علــى عضويــة 
ســفير جــودة أول، إضافــة إلــى ترشــيح )٨٣( لعضويــة ســفير جــودة 

مستشــار. 

ــة لالســتراتيجية  ــذ )١٢( ورشــة تعريفي قــام المكتــب التنفيــذي بتنفي
الوطنيــة للجــودة وبرنامــج ســفراء الجــودة، وقــد تــم توضيــح دور 
ســفير الجــودة خصوصــًا فيمــا يتعلــق بالمســاهمة فــي نشــر ثقافــة 
ــع مناطــق المملكــة، وقــد  ــورش جمي الجــودة، واســتهدفت تلــك ال
القــت إقبــااًل وحضــورًا متزايــدًا مــن كافــة شــرائح المجتمــع، وتجــاوز 

ــورش مــا يفــوق )٣,٦٠٠( ســفير جــودة. حضــور تلــك ال

باإلضافــة إلــى أن المكتــب التنفيــذي قــام بعقــد )٦٣( لقــاء ودورة 
خــالل العــام ٢٠٢١م لســفراء الجــودة المنضميــن للبرنامــج، ويقــدم 
الجــودة المستشــارين وســفير جــودة أول،  اللقــاءات ســفراء  هــذه 
وقــد القــت هــذه اللقــاءات والمحاضــرات التوعويــة إقبــااًل وحضــورًا 

كبيريــن، ووصــل عــدد الحضــور إلــى )١١٫٢٥٠( ســفير جــودة.

وتوضــح الرســوم البيانيــة رقــم )٢٤(، )٢٥(، )٢٦( و)٢٧(: نســبة المتقدميــن علــى برنامــج ســفير الجــودة مــن الذكــور واإلنــاث، وبحســب التــوزع 
ــة فــي مجــال الجــودة.  ــرة المهني ــك بحســب الخب ــى مناطــق المملكــة، وبحســب قطاعــات العمــل، وكذل الجغرافــي عل

ذكـــــرأنثى

٪٤٣٫٣

رسم بياني رقم )٢٤(: نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث
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رسم بياني رقم )٢5(: نسبة المتقدمين على برنامج 
سفير الجودة بحسب المناطق الرئيسية بالمملكة 

رسم بياني رقم )٢٦(: نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب 
قطاعات األعمال 

٪١٣٫٢ ٪٢٢٫٨
٪٣.٤

٪١٣٫١

٪٣٠٫١

٪١٧٫٤

رسم بياني رقم )٢٧(: نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب 
الخبرة المهنية في مجال الجودة 

التوجدخبرةسابقة

1-3سنوات

1٠إلىأقلمن2٠سنة4-6سنوات

2٠سنةوأكثر 7-9سنوات

٪١٤ ٪٧

٪١١

٪٢

٪٤١

٪٢٥

5/٣/٩  استحــــداث وظـــائف ومســارات وظيفيــة في مجــاالت الجــودة 

٦/٣/٩  تنفيذ برامج تعريفية وتأهيلية لتطبيق نماذج التميز في المنتج، وتأهيل مقّيمين معتمدين 
لنماذج التميز

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــداد دراســة لحصــر المســارات الوظيفيــة الحاليــة وبنــاء المســارات المهنيــة 
المســتقبلية في مجال الجودة في القطاعات المختلفة ودراســتها وتصنيفها وإعداد مســودة للمســارات 

المهنيــة الحاليــة وتقديــم اقتــراح بالمســارات المســتقبلية فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي.

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع مســتوى التميــز فــي المنتجــات المحليــة، وتعزيــز منافســتها فــي األســواق 
اإلقليميــة والعالميــة، مــن خــالل دعــم ومســاندة المنشــآت الصناعيــة لتطبيــق معاييــر نمــوذج التميــز فــي 
المنتــج وتقييــم مــدى اســتمراريته وفاعليتــه، ومــن أهــم أهــداف تطبيــق نمــوذج التميــز فــي المنتجــات، 
ــد الفجــوة بيــن  ــز، وتحدي مســاعدة المنشــآت علــى معرفــة الوضــع الراهــن لدرجــة النضــج فــي ُســّلم التمي

الوضــع الحالــي والمســتهدف.

وحرصــًا مــن الهيئــة علــى تحقيــق مؤشــرات إنجــاز هــذه المبــادرة، فقــد شــملت خطــة تنفيــذ مشــاريع هــذه 
المبــادرة، اختيــار إحــدى شــركات القطــاع الصناعــي المتميــزة، للتعــاون معهــا فــي تطبيــق معاييــر النمــوذج، 

ويجــري اآلن قيــاس وتقييــم مــدى فاعليــة التطبيــق.

جهة التعاونالقطــــاع

مجموعة العبيكان الصناعية قطاع الصناعي

جدول رقم )5٣(:  الجهات المستفيدة من مبادرة تطبيق نموذج التميز في المنتج 

تعــد المرحلــة التجريبيــة إلطــالق نمــوذج التميــز فــي الخدمــات هــي حجــر األســاس لمراجعــة النمــوذج 
ــد منظمــات قطــاع  ــة بتحدي ــره، للوقــوف علــى نقــاط القــوة وفــرص التحســين. فقــد قامــت الهيئ وتطوي
األعمــال الخدميــة المســتهدف العمــل معهــا لبــدء التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز فــي الخدمــة، حيــث 
وقــع االختيــار علــى وزارة الصحــة )خدمــة 937(، والتــي كانــت ضمــن الجهــات المســتهدفة فــي الخطــة 
التجريبيــة، وقــد أكمــل مشــروع التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز فــي الخدمــات ثــالث مراحــل أساســية 
ومنهــا مرحلــة إعــداد التقريــر المبدئــي، ثــم التقييــم الداخلــي المكتبــي ثــم التقييــم الميدانــي، وتبقــى 
المرحلــة األخيــرة والتــي ســيقوم المكتــب التنفيــذي بتنفيذهــا وهــي مرحلــة التقييــم الخارجــي والمقــررة 

ــر 2022. فــي شــهر فبراي

٧/٣/٩  تنفيذ برامج تعريفية وتأهيلية لتطبيق نماذج التميز في الخدمة، وتأهيل مقيمين معتمدين 
لنماذج التميز

حالة المشروعجهة التعاونالقطاع

في مرحلة التقييم الخارجي
مركز خدمة المستفيدين بوزارة الصحة )937( القطاع الصحي

إدارة عالمة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قطاع الخدمات

جدول رقم )5٤(:  الجهات المستفيدة من مبادرة تطبيق نموذج التميز في الخدمة 

تبـوك
الجوف

حائل

المدينة المنورةالقصيم

مكة المكرمة

جـازان

عسير

الرياض
عدد السفراء: ٣,٢٥٤

عدد السفراء: ١,٨٢٤النسبة: ٤٥٫٥٪
النسبة: ٢٥٫٥٪

عدد السفراء: ١٠٧
النسبة: ١٫٥٪

عدد السفراء: ١٧٩
النسبة: ٢٫٥٪

عدد السفراء: ٧٢
النسبة: ١٪

عدد السفراء: ١٤٣
النسبة: ٢٪

عدد السفراء: ١٧٩
النسبة: ٢٫٥٪

عدد السفراء: ١٠٧
النسبة: ١٫٥٪

عدد السفراء: ٧٢
النسبة: ١٪

عدد السفراء: ١٠٧
النسبة: ١٫٥٪

عدد السفراء: ٧٢
النسبة: ١٪

عدد السفراء: ٩٦٥
النسبة: ١٣٫٥٪

المنطقة الشرقية

الحدود الشمالية

نجران

الباحة
عدد السفراء: ٧٢

النسبة: ١٫٠٪

قطاعالصحة

قطاعالتعليم

قطاعالمجتمعالمدني)غيرربحي(قطاعالخدمات

أخرى قطاعالصناعة
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٨/٣/٩  تأسيس لجنـــة توجيهـــية لجوائز وبرامج الجـــودة والتميز المؤسسي في المملكـــة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء مظلــة موحــدة للتنســيق بيــن جوائــز وبرامــج الجــودة والتميــز 
المؤسســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإيجــاد آليــة عمــل مشــتركة بيــن الجهــات لتنفيــذ 
برامــج ومبــادرات المملكــة 2030 فــي برامــج الجــودة والتميــز المؤسســي. وفيمــا يلــي الجهــات 

التــي تمــت دعوتهــا للمشــاركة فــي اللجنــة:

جائزة الملك عبد العزيز للجودة 

جائزة التعليم للتميز

جائزة الجوف للتميز واإلبداع 

جائزة الحوار الوطني 

جائزة التميز في العمل الخيري

جوائز التميز 
في وزارة الصحة

جائزة كفو 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي جائزة التميز  

جائزة الملك خالد

جائزة بصمة

جائزة المدينة للتميز الحكومي 

جوائز التميز السياحي

جائزة مكة للتميز

جائزة القصيم للتميز 
واإلبداع

 جائزة األميرة نورة للتميز النسائي

٩/٣/٩  عقد الشراكات المحلية والدولية

١٠/٣/٩  تطوير بوابة إلكترونيـــة وطنية للجــــودة تحــــت مسمى 
)البوابة الوطنية للجودة(

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات كبيــرة مــن خــالل عقــد الشــراكات مــع أصحــاب 
المصلحــة داخليــًا وخارجيــًا، وقــد ســاهم المكتــب التنفيــذي فــي اإلعــداد والتجهيــز لعقــد عــدد 
مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع عــدد مــن الجمعيــات والمعاهــد ومراكــز األبحــاث العلميــة 

والمهنيــة  فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي.

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــداد وتصميــم وإطــالق بوابــة إلكترونيــة لتعزيــز دور القنــوات 
ــز علــى أهــداف  ــز المؤسســي مــع التركي التفاعليــة والنشــر فــي كل مــا يرتبــط بالجــودة والتمي
ومبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة، وإدراج األدوات والممكنــات والبيانــات والخدمــات 
لجميــع المهتميــن بتنفيــذ أو دعــم الجــودة والتميــز المؤسســي، لتكــون أحــد روافــد نشــر ثقافــة 

الجــودة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي.

المالحظاتنسبة اإلنجازمراحل المبادرة# حالة المرحلة

تحديد متطلبات وأدوات وخدمات البوابة 
اإللكترونية 

تم االنتهاء

تم االنتهاء

تم االنتهاء

تحت اإلجراء

لم يبدأ بعد

لم يبدأ بعد

% 100

% 100

% 100

% 90

% 0

% 0

إشراك المعنيين وأصحاب العالقة 

متطلبات فحص العروض واللجان الفنية 
والتأهيلية والنشر على منصة اعتماد ودراسة 

العروض واعتماد الشركة الفائزة إضافة إلى 
إكمال متطلبات الترسية النهائية للمشروع

ستبدأ بعد اعتماد المخصصات المالية توقيع العقد التنفيذي  

المتابعة/التنفيذ
ستبدأ بعد اعتماد المخصصات المالية 

واعتماد الميزانية إطالق البوابة 

٠١

٠5

٠٣

٠٢

٠٦

٠٤

جدول رقم )55(: مراحل مشروع إطالق البوابة الوطنية للجودة
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تطويراألعمال

االستشاراتودعمالمنشآت

مركزالتدريب

األبحاثوالدراسات

٢٠٢١ 148

قطـــــــاع
دعم األعمال
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تحسين تجربة المستفيد.

لخدمـــات  المســـتمر  والتطويـــر  التحســـين 
الهيئـــة.

تحســــــين الصـــورة الذهنيـــة للهيئـــــــة عــــــــن 
طريـــق شـــراكات فاعلـــة ومســـتدامة ذات أثـــر 

وطنـــي.

للهيئـــة البيئـــي  النظـــام  وتطويـــر   بنـــاء 
.)BUSINESS ECOSYSTEM(

تفعــــيل الشراكــات القائمة وتعظيم الفائدة 
منها.

تنميـــة إيـــرادات الهيئـــة وتقليـــل مصروفاتهـــا 
لتحقيـــق االســـتدامة الماليـــة للهيئـــة.

تحفــــيز االبتكــــار واإلبــــداع وتبني األفكـــــار 
اإلبداعية والمبدعين.

حـــل العوائـــق التـــي تواجـــه الهيئـــة وتعظيـــم 
األســـواق  خـــالل  مـــن  المحتملـــة  الفـــرص 

والشـــركاء. والمســـتفيدين 

01

03

06 02

04

07

0٥

08

٣/١٠ إدارة التطوير واالبتكار

وينقسم نشاط اإلدارة العامة لتطوير األعمال على محورين:

تقــوم إدارة التطويــر واالبتــكار بتســخير الطاقــات واألدوات إلضافــة قيمــة بعيــدة المــدى للهيئــة عــن طريــق التحســين المســتمر فــي الخدمــات 
المقدمــة وأســاليب العمــل فيهــا، باإلضافــة إلــى اســتحداث ُطــرق وخدمــات جديــدة لتحقيــق رؤيــة اإلدارة بــأن تصبح الهيئة مثال يحتــذى به من حيث 
جــودة وتطــور واســتدامة الخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا، وكذلــك مــن حيــث االحترافيــة فــي تقديمهــا. ونشــر رســالتها مــن خــالل التعــاون مــع جميــع 

أصحــاب المصلحــة لتحقيــق التطبيــق العملــي المســتدام لمفهــوم الجــودة.

في إطـار سـعي الهيئـة لتطويـر وتعزيـز قدراتهـا 
لمواكبـــة مســـتهدفات الرؤيـــة وبرامـج التحـول 
العامــة  اإلدارة  إنشـــاء  تـــم  فقــد  الوطنـــي، 
لتطويـــر األعمــال التــي تركــز فــي البحـــث عــن 
الفـــرص واألفــكار التطويريـــة لخدمـــات الهيئـــة 
بمـا يتناسـب مـع دورهـا المهم كممكـن للنمـو 

والتنـــوع االقتصــادي.

البحثعنالفرصالجديدةلتطويرأعمال. 1
الهيئة.

مواءمةخدماتالهيئةمعحاجةالسوق. 2
ألنشطةالبنيةالتحتيةللجودة.

تحليلخدماتالهيئةوإعدادالمقترحات. 3
التطويريةحيالها.

إعداددراســـاتالجدوىوالتقــاريرللفرص. 4
المحتملة.

الهيئة. ٥ الدخلومصروفات تحليلقنوات
وتقديمالمقترحاتحيالها.

وتحســــين. 6 المستفــــيدين رحــلة تطــــوير
تجربةالمستفيدمنخدماتالهيئة.

١/١٠   األهداف

٢/١٠  المهام

جمعوتحليلودراسةصوتالمستفيد.. 7

تطـــويـــرنموذجالتواصــلمعالشركـــاء.. ٨

بناءالشراكاتالجديدةالتيتساهمفي. 9
حلالعوائقالتيتواجهالهيئةوشركائها.

متابعةتفعيلالشراكاتالقائمةوقياس. 1٠
أداءالشراكة.

التي. 11 الجديدة التعاون فرص عن البحث
تســـاهمفيحــلالعـــوائــــقالتيتواجـــــه

الهيئةأوتعظيمالفرصالمحتملة.

تعــزيزقنواتالتواصلمعالشركاءلتعزيز. 12
السمعةالمؤسسيةللهيئة.

تطــــويرقاعدةالبيانــــاتالخاصــةبشركــاء. 13
الهيئة.

١/٣/١٠ اإلنجــــــازات

االســتراتيجي. 1 المشــروع مــن االنتهــاء
تــم حيــث المســتفيد” رحلــة “تطويــر
مــن العديــد المشــروع هــذا خــال مــن
األعمــالالتــيتســاهمفــيتمحــورالهيئــة
وتحقيــق المســتفيدين حــول بخدماتهــا
تحليــل خــال مــن وذلــك توقعاتهــم
أكثــر تــمعقــد المســتفيد،حيــث صــوت
المســتفيدين مــع عمــل ورش )٨( مــن
مــنخدمــاتالهيئــة،ونشــراالســتبيانات
ألكثــرمــن)36(ألــفمــنالمســتفيدين،
كمــاتــمالتواصــلمــعأكثــرمــن)9٠(مــن
الهيئــة خدمــات مــن المســتفيدين كبــار
لحصــرتوقعــاتالمســتفيد.ومــنضمــن
أبــرزمخرجــاتالمشــروعبنــاء)9(رحــات
للمســتفيدينمــنخدمــاتالهيئــة،ووضع
ســريعة مكاســب و)1٥( مبــادرة )11(
لتطويــروتحســينتجربــةالمســتفيدفــي
الهيئــة،كمــاتــمبنــاءخارطــةطريــقلتنفيــذ

لذلــك. والمشــاريع المبــادرات

خدمــات. 2 )6( مــن أكثــر وتحليــل دراســة
وتقديــم الهيئــة، تقدمهــا رئيســية
وذلــك حيالهــا، التطويريــة المقترحــات
وتنميــة الخدمــة جــودة رفــع بهــدف
اســتراتيجية مــع يتوافــق بمــا إيراداتهــا

لهيئــة. ا

والتــي. 3 إبداعيــة فكــرة خدمــة إطــاق
الهيئــة منســوبي إشــراك إلــى تهــدف
والمجتمــعلتقديــمأفــكارإبداعيــةوحلول
الهيئــة عمــل مجــاالت فــي ابتكاريــة
وتحويلهــاإلــىأعمــالذاتقيمــةمضافــة
العمليــات كفــاءة رفــع فــي تســاهم
والخدمــاتأواســتحداثطــرقوخدمــات
مبتكــرة،وقــدبلغــتاألفــكارالــواردةمــن
مــن أكثــر إلــى 2٠21 عــام فــي الخدمــة
)1٠٠(فكــرةيتــمدراســتهاواالســتفادة
يتــم كمــا الهيئــة أعمــال لتطويــر منهــا
تحفيــزوتكريــمأصحــاباألفــكاراإلبداعيــة

المطبقــة.

بلغ عدد شركاء الهيئة حتى 
نهاية فترة التقرير

١٣٣
شريك

االنتهــاءمــنبنــاءآليــةموحــدةالحتســاب. 4
المقدمــة للخدمــات الماليــة التكاليــف
)6( علــى اآلليــة وتطبيــق الهيئــة، مــن
تحديــد لضمــان الهيئــة خدمــات مــن
الهيئــة، علــى الخدمــة تقديــم تكلفــة
القــرارات اتخــاذ فــي يســاهم ممــا
االســتراتيجيةحيــالالخدمــة،مثــلتكلفــة
وماءمتهــا الخدمــة علــى الحصــول
المســتفيدين، وتوقعــات لألســواق
باإلضافــةإلــىمــدىجــدوىاالســتثمار

وتطويرهــا. الخدمــة فــي

ــاسرضــاالمســتفيدين. ٥ ــةلقي ــاءمنهجي بن
والتــيتهــدفإلــىقيــاسمعــدلرضــا
المقدمــة، الخدمــات عــن المســتفيد
وتحديــدآليــةلتنفيذهــاوذلــكمــنخــال
عــدةمعاييــرُتبنــىعليهــاأدواتالقيــاس
لتحديــدمعــدلالرضــابشــكلربــعســنوي
ــاعالقــرارمــناتخــاذالقــرارات لتمكــنصن
ودعــم الخدمــات لتحســين الازمــة

وفاعليتهــا. كفايتهــا

٤/١٠  إدارة الشراكات

إدارة الشــراكات تعنــى ببنــاء شــراكات فعالــة ومســتدامة مــع الجهــات مــن القطــاع الحكومــي والخــاص واألكاديمــي وغيــر الربحــي لتعزيــز 
التعــاون والتكامــل وتوحيــد الجهــود لتحقيــق األهــداف المشــتركة بيــن الجهتيــن، حيــث بلــغ عــدد شــركاء الهيئــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر 
)١٣٣( شــريك منهــا )٤١( شــراكة موقعــة تــم تصنيفهــم لـــ ٥٤٪ قطــاع حكومــي، ٣٣٪ قطــاع خــاص، ١١٪ قطــاع أكاديمــي، و٢٪ قطــاع غيــر 

ربحــي.

١/٤/١٠ اإلنجــــــازات

جهــات. 1 مــع جديــدة شــراكات عقــد
إلــى أدى ممــا وأكاديميــة حكوميــة
زيــادةنســبةالشــراكاتفــيعــام2٠21م
2٠2٠م. الســابق العــام عــن ٪2٨ بمعــدل

علــى. 2 بنــاًء القائمــة الشــراكات تصنيــف
المعاييــرالمعتمــدةلــدىالهيئــةوالتركيــز

علــىالشــراكاتاالســتراتيجية.

البيئــي. 3 النظــام خارطــة وتطويــر بنــاء
)BUSINESS ECOSYSTEM( للهيئــة
لتســاعدصنــاعالقــرارفــياتخــاذالقــرارات

المصلحــة. وأصحــاب الشــركاء حيــال

تفعيــلالشــراكاتالموقعــةعــنطريــق. 4
متابعــةتنفيــذبنــودالشــراكةحيــثزادت
نســبةالشــراكاتالمفعلةفيعام2٠21م
بنســبة44٪عــنالعــامالســابق2٠2٠م.

تحديــدودراســةالشــراكاتالمحتملــةبمــا. ٥
يســاهمفــيحــلالعوائــقالتــيتواجــه

الهيئــةوتعظيــمالفــرصالمحتملــة.

تتمثــل مهــام اإلدارة فــي تحليــل أعمــال الهيئــة 
وإجراءاتهــا وجمــع البيانــات الخاصــة بهــا وإعــداد 
التقاريــر والمقترحــات التطويريــة حولهــا وتبنــي 
األفــكار والحلــول اإلبداعيــة والبحــث عــن فــرص 
الجــدوى  دراســات  وإعــداد  وتقنيــات جديــدة 

للفــرص المحتملــة. 

ــر العالقــة مــع  ــى تطوي كمــا تعمــل اإلدارة عل
المســتفيدين والشــركاء والبحــث عــن فــرص 
ــاء  ــة والجهــات األخــرى وبن ــن الهيئ الشــراكة بي
عالقــات جديــدة فعالــة مــع الشــركاء لتقــدم 
المؤسســية  الســمعة  تعــزز  مضافــة  قيمــة 

للهيئــة وتوفيــر بيئــة مالئمــة للشــركاء.

تطوير األعمال 
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٣/١١ مركز االستشارية الفنية

هــو الــذراع الفنــي للهيئة المعني بتقديم الخدمات االستشــارية 
المتعلقــة بمجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة، عــن طريــق تقديــم 
الخدمــات االستشــارات الفنيــة والتأهيــل بنــاء علــى المواصفــات 
الدوليــة  منظمــة  مــن  الصــادرة  اإلدارة  لنظــم  القياســية 

للمواصفــات )ISO(، ومتطلبــات اللوائــح الفنيــة الســعودية.

مـــن  للمســـتفيدين  توعويـــة موجهـــة  محاضـــرات 
برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية.

تتمثــل الخدمــات التــي قدمهــا المركــز خــال فتــرة التقريــر 
بمــا يلــي:

الحكومية  الجهات  على  المركز  لخدمات  عرض 
وقطاع األعمال.

ورشة عمل تعريفية للتوعية بتنظيم اإلدارة والجودة

خـــــدمات )تأهيل المنشـــأة على بنـــــــاء نظام اإلدارة 
والجـــودة وشـــهادة الجـــودة السعوديـــــــة »حيـــاك« 

لمـــــراكز خــدمـــة المستفيدين(.

 45

3١

 5

 ٢4

٢٢ 

 ٢٧ 

4

استشــــارة فنيــــة عـــــامــة.

والجـــودة  اإلدارة  نظـــم  عـــن  تدريبـــي  برنامـــج 
التأهيـــل. برامـــج  ضمـــن  مـــن  مشـــمولة 

مـــادة توعويـــة عن نظم اإلدارة والجودة.

نشر ثقافة الجودة في القطاعات الحكوميـة وقطاع 
األعمال وخاصة المنشــــــآت الصغيرة والمتوسطة.

دعـــم المنشــآت الصغـــيرة والمتوسطة فنًيا في مجاالت 
البنية التحتية للجودة.

02

01

٢/١١ المهام

تقديـــماستشـــاراتفنيـــةلتحديـــدحاجـــةالمنشـــآتمـــنأنظمـــة. 1
أعمالهـــا. علـــىتطويـــر لمســـاعدتها والجـــودةواالعتمـــاد اإلدارة

تقديماستشـــاراتفنيـــةلتأهيلالمنشـــأةعلىمتطلبـــاتأنظمة. 2
اإلدارةوالجـــودةواالعتماد.

تسهـــيلوتمكـــــــينالمنشــــآتالصغـــــــــيرةوالمتوسطةللحصــول. 3
علىخدمـــــاتالهيئة.

تمكيـــنالمنشـــــــآتالصغيـــرةوالمتوسطــــــــةمـــناالطـــاععلـــى. 4
أحـــدثالمتطلبـــاتالفنيـــة)current state of art(للمواصفـــات

لتطويـــرالمنتجـــاتوتحســـينالخدمات.

رفـــعكفـــــــاءةرأسالمالالبشـــــــريللعاملينبالمنشـــآتالصغيرة. ٥
والمتوســـطةفـــيمجـــاالتالبنيةالتحتيـــةللجودة.

تسهيـــــــلالحصــــــولعلىالنصحواإلرشــــــــادالمناســـبللمنشآت. 6
الصغيـــرةوالمتوســـطةلتطويـــرمنتجاتهـــموخدماتهـــموالوصول

إلـــىأســـواقجديدة.

ترســـــيخثقـــــافةالجــــودةلـــــدىالمنشــــــآتالصغيـــــرة. 7
والمتوسطة.

المشـــاركةفـــيالملتقيـــاتوتنظيمالنـــدواتالتعريفيـــةبخدمات. ٨
الهيئـــةوتوفيـــربرامـــجتدريبيةوتطويريـــةفيمجـــاتالتقييس.

١/١١   األهداف

١/٣/١١  أبرز نشاطات المركز

قـــام المركـــز بتقديـــم خدمـــات استشـــارية ميدانيـــة لمجموعـــة مـــن الجهـــات الحكوميـــة 
وقطـــاع األعمـــال، حســـب التالـــي:

أبرز الجهات المستفيدة من خدمات االستشارات الفنية العامة: 

أبرز الجهات المستفيدة من خدمات التأهيل في مجاالت نظم الجودة:

مصنع السلطان للجوارب
)ISO 9001(

صندوق تنمية الموارد البشرية 
)هدف( -  شركة سواعد 

)حياك(

إمارة منطقة المدينة المنورة 
ومركز الخدمات الشامل 

)حياك(

دارة الملك عبد العزيز
)ISO 45001(

فندق “ميلينيا” العليا
)ISO 22483(

شركة مصنع ربض للصناعات 
)SASO EN 203-1( المعدنية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
)حياك(

ديوان المظالم 
)حياك(

جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية – مركز الخدمات الحكومية 

)حياك(

المديرية العامة لمكافحة 
)ISO 17025( المخدرات

جامعـــة جـــــازان
)ISO 9001( 

مركز أمانة منطقة الرياض 
940 )حياك(

ماجوريل السعودية 
)حياك(

إمارة مكة المكرمة - المركز 
الشامل لخدمة الجمهور

)حياك(

مصنع بنية البناء
)ISO 9001(

إمارة منطقة الجوف
)ISO 9001(
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االستشارات ودعم المنشآت ١١

بتقديــم  المنشــآت  ودعــم  لالستشــارات  العامــة  اإلدارة  تعنــى 
للجــودة  التحتيــة  البنيــة  مجــاالت  فــي  نوعيــة  استشــارية  خدمــات 
ــرة  للقطــاع الحكومــي وقطــاع األعمــال، ومســاندة المنشــآت الصغي
التحتيــة  البنيــة  مــن خدمــات  احتياجاتهــا  تحديــد  والمتوســطة علــى 

للجــودة. كمــا ُتقــدم الدعــم الفنــي والمعرفــي الممّكــن للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة لتعزيــز وتطويــر مــا تقــوم بــه الســتمرارية 
واســتدامة أعمالهــا مــن خــالل مركــز االستشــارات الفنيــة ومركــز 

دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.



يعنــى هــذا المركــز بدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بدعــم المنشــآت مــن خــالل توجيــه الخدمــات 
المناســبة المقدمــة مــن الهيئــة فــي مجــال اختصاصهــا والمرتبطــة بأعمــال البنيــة التحتيــة للجــودة.

٢/٤/١١ البرامج التدريبية١/٤/١١ تسهــــيل المشاركــــة في الـفــــرق الفنيـــــة

٤/٤/١١ التوعيـــة بأهميــــة الجودة وتطبيقاتها٣/٤/١١  االستشــــارات الفنيـــــة

الفنيــة  الفــرق  فــي  المشــاركة  تســهيل  مؤشــر  يعتبــر 
المركــز  عليهــا  يعمــل  التــي  المهمــة  المؤشــرات  مــن 
مــن  وذلــك  بالهيئــة،  المواصفــات  إدارة  مــع  بالتنســيق 
أجــل أن يكــون للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حضــور 
الســعودية  القياســية  المواصفــات  إعــداد  أعمــال  فــي 
لالطــالع علــى الممارســات العالميــة لتطويــر المنتجــات 
وتحســين الخدمــات. وقــد بلــغ عــدد المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة المســتفيدة مــن هــذا البرنامــج )9( منشــآت 

شــاركت ضمــن ســتة )6( فــرق فنيــة.

أطلقــت اإلدارة خدمــة تقديــم دورات تدريبيــة فــي أنظمــة 
اإلدارة والجــودة بالتعــاون مــع مركــز التدريــب بالهيئــة للرفــع 
الصغيــرة  للمنشــآت  البشــري  المــال  الــرأس  كفــاءة  مــن 
والمتوســطة. وذلــك بتخصيــص مســاحة علــى موقــع مركــز 
التدريــب لعــرض الــدورات التدريبيــة الموجهــة والمدعومــة 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وقــد تــم تنفيــذ )4( دورات 

تدريبيــة اســتفاد منهــا )31( منشــأة.

التــي  والجــودة  اإلدارة  نظــم  أهــم  يلــي  فيمــا  ونعــرض 
الفنيــة: االستشــارات  تشــملها 

 	.)ISO 9001( نظام إدارة الجودة
 	.)ISO 14001( نظام إدارة البيئة
 	.)ISO 41001( نظام إدارة المرافق
 	.)ISO 17025( نظام إدارة كفاءة المختبرات
 	.)ISO 17020( نظام إدارة التفتيش
 	.)ISO 45001( نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
الالئحة الفنية لجودة خدمات مراكز خدمات المستفيدين 	 

“حياك”.
 	.)ISO 22301( نظام إدارة استمرارية األعمال

التعريف بخدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة 	 
والمتوسطة .

توعية بنظم اإلدارة والجودة.	 
ورش عمل ارشادية حول مواضيع الحصول على 	 

شهادات المطابقة.
تطبيق اللوائح الفنية .	 
استخدام المنصة اإللكترونية “سابر”.	 

 أطلقــت اإلدارة خدمــة المســاعدة لتقديــم استشــارات 
فنيــة فــي أنظمــة اإلدارة والجــودة بالتنســيق مــع الهيئــة 
“منشــآت”  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة 
وتحســين  المنشــآت  فــي  المســتفيد  رضــا  لتحقيــق 
المنتجــات والخدمــات وقــد حصلــت )114( منشــأة صغيــرة 
ومتوســطة علــى )13٥( استشــارة فنيــة موزعــة كالتالــي: 

مبادرة ساعة استشارية مجانية: )7٥( منشأة 	 
تطبيق “نوافذ”: )39( منشأة	 

يقــدم المركــز مــواد توعويــة علــى المســتوى الوطنــي إلبــراز 
تــم  وقــد  للجــودة  التحتيــة  البنيــة  دعــم  فــي  الهيئــة  دور 
تقديــم عــدد )20( دورة توعويــة موجهــة للمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة خــالل فتــرة التقريــر حــول المواضيــع التاليــة: 

٣/٣/١١ المشاريع االستراتيجية 

يديـــر مركـــز االستشـــارات الفنيـــة التحضيـــرات الخاصـــة بــــمبادرة الدعـــم والتوعيـــة 
بالبنيـــة التحتيـــة للجـــودة للمصنعيـــن المحلييـــن وهـــي إحـــدى مبـــادرات برنامـــج تطويـــر 
الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية )NIDLP(.ويشـــمل نطـــاق عمـــل هـــذه 
المبـــادرة تقديـــم الدعـــم الفنـــي للمصانـــع المحليـــة وبنـــاء الوعـــي بفوائـــد البنيـــة 
التحتيـــة للجـــودة لدعـــم أعمالهـــم وتحســـين الكفـــاءة واإلنتاجيـــة والوصـــول إلـــى 
ـــادة قـــدرة المنتـــج الســـعودي للمنافســـة فـــي األســـواق  أســـواق جديـــدة، وذلـــك لزي
الخارجيـــة ورفـــع الوعـــي والمعرفـــة للمصنعيـــن الســـعوديين بالبنيـــة التحتيـــة للجـــودة 

ــة. ــات الرديئـ ــتهداف الســـوق المحلـــي بالمنتجـ ولتجنـــب اسـ

٢/٣/١١ مبادرة فريق المواصفات السعودية 
 )SASO Professional Team( االحترافي              

تهــدف المبــادرة إلــى تشــكيل فريــق احترافــي مــن قطاعــات الهيئــة لالســتفادة 
مــن الخبــرات العلميــة والعمليــة لتقديــم االستشــارات الفنيــة والتأهيــل والتدريــب 
الموجــه للجهــات الحكوميــة وقطــاع األعمــال فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة. 
وقــد تــم اختيــار عــدد )2٥( عضــو بالفريــق مــن كفــاءات الهيئــة بعــد اســتيفاء المعاييــر 

التــي تــم وضعهــا مــن قبــل المختصيــن فــي مركــز االستشــارات الفنيــة.

٤/١١ مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقــد استفــــادت من هــــــذه المــــواد 
التوعوية عدد )٧٧١( منشأة صغيرة 

ومتوسطة.

تم اختيارهم بالفريق من 
كفاءات الهيئة

عضــــو ٢5

االستشارات ودعم المنشآت
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١/١٢   األهداف

٣/١٢  أبرز نشاطات المركز

٢/١٢   مهام المركز

فتــرة  خــالل  النشــاطات  مــن  مجموعــة  المركــز  أنهــى 
أهمهــا:  ومــن  التقريــر، 

ــر	  ــرةالتقري ــيخــالفت ــذعــدد)12٠(برنامــجتدريب تنفي
٪14٨ قدرهــا إنجــاز بنســبة مشــترك، )2.364( لعــدد
ممــاهــومســتهدففــيالخطــةاالســتراتيجيةللهيئــة

اســتهدفتعــدةقطاعــات.

لعــدد	  افتراضيــة توعويــة )٥3(محاضــرة عــدد تنفيــذ
ألعضــاء تقديمهــا تــم مســتفيد، )17.1٠9( حضــور
ــكمحاضــرة ــيلســفراءالجــودة،وكذل البرنامــجالوطن
توعويــةلمنســوبيالهيئــةالعامــةلألوقــافللتعريــف
باالســتراتيجيةالوطنيــةللجــودة،ومحاضــرةتوعويــة
لمنســوبيهيئــةالصحــةالعامــة)وقايــة(فــينظــم
اليــوم بمناســبة توعويــة ومحاضــرة الجــودة، إدارة

واإلبــداع. لابتــكار العالمــي

إعــداد)٥(حقائــبتدريبيــةفــيمجــاالتنظــمإدارة	 
الجــودةبالتعــاونمــعجامعــةالملــكســعودوهــي:

رفـــعنسبــــةالرضــــاعنالبرامجالتدريبيــــة.

تقييماألثــــرالتدريبـــي.

إعـــدادكـــوادرتدريبيـــةمؤهلـــةمـــنالهيئـــةلتقديـــم
التدريبيـــة. البرامـــج

تأهيلالمدربينمنداخلالهيئة.

تنفيذالبرامجالتدريبيةالفنيةالمرتبطةبمجاالت
عملالهيئةوالمواكبةالحتياجاتالمستفيدين.

تقييمالمدربينواعتمادالحقائبالتدريبية.

دراســــــةاحتيـــاجــــاتالمستفـــيديــــنمــنالبرامج
التدريبيةبمجاالتالهيئة.

التطويروالتحسينالمستمرلخدماتمركز
التدريب.

التعاونوالشراكاتمعالجهاتالمحليةوالدولية
المميزة.

التسويقللبرامجالتدريبية.
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الحقيبة التدريبيةم

1)ISO 9001:2015( نظام إدارة الجودة

2)ISO 45001:2018( نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

3)ISO 22000:2018( نظام إدارة سالمة الغذاء

4)ISO 14001:2015( نظام إدارة البيئة

٥)ISO 17025:2017( متطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة

جدول رقم )5٦(: الحقائب التدريبية في مجاالت نظم إدارة الجودة

ــاءمـــنمرحلـــةالتأهيـــلوالتدقيـــق	  االنتهـ
الداخلـــيلمركـــزالتدريـــبللحصـــولعلـــى
للمواصفـــة وفقـــًا الدولـــي االعتمـــاد

 .)ISO 29993( الدوليـــة  القياســـية

تنفيـــذبرنامـــجتأهيـــلالمدربيـــنمـــنداخـــل	 
)13( تأهيـــل عـــن أثمـــر والـــذي الهيئـــة
ــةفـــي مـــدربمـــنمختلـــفإداراتالهيئـ

مجـــاالتالجـــودةوالتقييـــس.

تدريبـــي	  برنامـــج )16( عـــدد تنفيـــذ
ـــز ـــيللتمي متخصـــصفـــيالنمـــوذجالوطن
المؤسســـيلجائـــزةالملـــكعبـــدالعزيـــز
الداخلـــي )المقيـــم بعنـــوان للجـــودة
ـــد ـــزةالملـــكعب ـــزلجائ وفـــقنمـــوذجالتمي
عـــدد لتأهيـــل وذلـــك للجـــودة(، العزيـــز
مـــنمنســـوبيبعـــضالجهـــاتالحكوميـــة
داخلييـــن، مقيميـــن ليكونـــوا والخاصـــة
الجهـــات )٥7( رقـــم الجـــدول ويوضـــح

البرنامـــج. هـــذا مـــن المســـتفيدة

جدول رقم )5٧(: الجهاتالمستفيدةمنبرنامجالمقيمالداخليالمعتمدلجائزةالملكعبدالعزيزللجودة

عدد الدورات التدريبيةالجهة المستفيدة م

2أمانة محافظة جدة 

3

1

1

1

1

٥
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أرامكو السعودية – الخبر 

الهيئة الملكية بينبع 

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 

هيئة مدن 

أفراد )المهتمين في نموذج التميز لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة(

المجموع

شركة النقل التعليمي 

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(

٠١

٠5

٠٧

٠٩

٠٣

٠٢

٠٦

٠٨

٠٤

نسبة إنجاز مشــــتركبرنامج تدريبــــي

%١48 ١٢0٢.364

برنامج تدريبي 
متخصص في نموذج 
التميز لجائزة الملك 

عبد العزيز للجودة

١6
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١٢  مركز التدريب

مركــز  إنشــاء  تــَم  فقــد  والفنــي،  العلمــي  الهيئــة  لــدور  امتــداًدا 
المعرفــة،  ونقــل  بتوطيــن  ُيعنــى  والتطويــر،  للتدريــب  متخصــص 
فــي مجــاالت المواصفــات والتقييــس والجــودة، وتقديــم الــدورات 
والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي هــذه المجــاالت للمســتفيدين 

مــن خدمــات الهيئــة.

ويهــدُف المركــز إلــى تقديــم أنشــطته التطويريــة وخدماتــه التدريبيــة 
علــى أســس علميــة مســتعيًنا بنخبــٍة مــن أفضــل الخبــراء والمدربيــن، 
وباالســتفادِة مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع الجهــات المناظــرة، 
ســعًيا لتحقيــق رؤيــة المركــز “تحقيــق الريــادة اإلقليمية فــي التدريب 
فــي مجــاالت التقييــس والجــودة”، وترســيخًا لرســالة المركــز “نشــر 
وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمســتفيدين”.



جدول رقم )5٨(: القطاعات المستفيدة من البرامج التدريبية التي قدمها خالل فترة التقرير

وفيما يلي أبرز القطاعات المستفيدة من البرامج التدريبية خالل فترة التقرير: 

عدد البرامج البرامج التدريبية المكان الجهة م

أواًل: الجهات العسكرية

14
برامج تخصصية في )القياس والمعايرة و كفاءة 

المختبرات ومسئولي جودة المصانع و منهجية كايزن 
للتحسين المستمر(

الرياض - الخرج المؤسسة العامة للصناعات 
العسكرية ١

9
برامج تخصصية في نظم إدارة الجودة والعمليات 

والمؤشرات وإدارة المخاطر )ISO 31000( والسالمة 
)ISO 45001( والصحة المهنية

الرياض القوات البحرية الملكية السعودية ٢

7 برامج تخصصية في )القياس والمعايرة وكفاءة 
المختبرات( الرياض اإلخالء الطبي بوزارة الدفاع ٣

ثانيًا: القطاع الصناعي الخاص

3 في تأهيل المقيمين الداخليين وفق نموذج التميز 
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة  الخبر  أرامكو السعودية  ١

1 في مجال القياس والمعايرة  الدمام  مختبر شركة المركز اإلقليمي 
للمعايرة والمطابقة والجودة ٢

3 في نظم إدارة الجودة وجودة مراكز االستقبال وفق 
المواصفة السعودية )حياك( الرياض شركة سواعد ٣

1 في كفاءة المختبرات  الرياض  شركة صناعات الخريف ٤

ثالثًا: الجهات الحكومية والخاصة الخدمية

3 متطلبات جودة مراكز االستقبال )حياك( مكة المكرمة - جدة أمارة منطقة مكة المكرمة ١

3 متطلبات جودة مراكز االستقبال )حياك( المدينة المنورة أمارة منطقة المدينة المنورة  ٢

1 في تأهيل المقيمين الداخليين وفق نموذج التميز 
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة  الرياض مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ٣

رابعًا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

4 في مجال نظم إدارة الجودة عن بعد
مجموعة من منسوبي المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 
منشآت

١

خامسًا: الجهات الدولية

13 في مجال نظم إدارة الجودة وكفاءة المختبرات 
والقياس والمعايرة عن بعد الجهاز العراقي للتقييس 

والسيطرة النوعية ١

سادسًا: قطاع التعليم

1 في جودة مراكز االستقبال )حياك( ثول  جامعة الملك عبدالله ١
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١/١٣ األهداف

٢/١٣   المهام

المساهمةفينشرالمعرفةوزيادةالوعيالعام
بأنشطةوخدماتالهيئةالمختلفة.

المعرفــة مســتوى رفــع فــي اإلســهام
تبــادل خــال مــن الهيئــة فــي وتوطينهــا
الهيئــة. خــارج والمكاتــب اإلدارات مــع الخبــرات

والدراســـات لألبحـــاث معلومـــات قواعـــد إنشـــاء
للخبـــراء معلومـــات لقواعـــد باإلضافـــة المنفـــذة
والمحكميـــنالمهتميـــنبأنشـــطةالتقييـــسوالجـــودة

والمعايـــرة.

طريق عن وذلك علمي كمرجع الهيئة دور تعزيز
تهيئةالبيئةالبحثيةالمناسبةوتوفيرالدعمالازم

لتنشيطحركةالبحثالعلمي.

ـــراء العلـــم  تهـــدف اإلدارة العامـــة لألبحـــاث والدراســـات إلـــى إث
للجـــودة،  التحتيـــة  البنيـــة  مجـــاالت  جميـــع  فـــي  والمعرفـــة 

وتعمـــل مـــن أجـــل ذلـــك علـــى:  

تتلخص مهام اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات فيما يلي:

إجـــراءالبحوثوالدراســـاتوتقديمالخدمـــاتالبحثية
والمشـــورةالعلميةفيكلمـــايتعلقبمجاالتعمل
الداخلـــي للمســـتفيد المختلفـــة وأنشـــطتها الهيئـــة
)إداراتالهيئـــة(والمســـتفيدالخارجيمـــاأمكنذلك.

بمشـــروعات المتعلقـــــــة التوصيـــــــات ورفـــــع إعـــــداد
األبحاثوالدراســـاتالمقدمةللهيئةومتابعةتنفيذها

وتحكيمهـــاوالرفـــعبتقاريـــرعـــنمخرجاتها.

المســـاهمةفيحمايةالمســـتهلكعنطريقتســـخير
البحـــوثوالدراســـاتالعلميـــةلحلالمشـــاكلالتيقد
تظهـــرعلـــىبعضالســـلعفياألســـواقمـــنحينإلى

آخر.

التنســـيقداخلًيابيناإلداراتالفنيةبالهيئةومختبراتها
معمراكزاألبحـــاثذاتالعاقةخارجالهيئة.

تشكيلالفرقالبحثيةمنداخلوخارجالهيئة.

واإلجـــراءات السياســـات ووضـــع المنهجيـــات إعـــداد
والمؤشـــراتالخاصـــةبـــاإلدارةبمايتواءممـــعأهداف

واســـتراتيجيةالهيئـــةوالعمـــلعلـــىتحقيقهـــا.

والمقاييــس المواصفــات أنشــطة إدخــال تدعيــم
المقــررات طريــق عــن التعليــم فــي والجــودة
العليــا. والدراســات التخــرج ومشــاريع والمناهــج

1

1

2

3

4

٥

6

3

4

٥

2

للــدول  التطويــر  دعائــم  أهــم  مــن  العلمــي  البحــث  محــور  يعتبــر 
نــص  وقــد  اقتصاداتهــا.  ازدهــار  فــي  األثــر  كبيــر  ولــه  المتقدمــة 
البنــد رقــم )13( مــن تنظيــم الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء 
ــا يلــي: “إجــراء البحــوث  رقــم )216( تاريــخ 17/06/1431هـــ علــى مـ
والدراســات، وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي تتعلــق بأعمالهــا 
ونشــاطاتها، والتعــاون مــع الشــركات والهيئــات والجامعــات ومراكــز 
البحــث العلمــي وغيرهــا مــن الجهــات التــي تــزاول أعمــااًل مشــابهة 

ألعمــال الهيئــة”.
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وقد نفذ المركز مجموعة من المشاريع البحثية المشتركة بين الهيئة وجامعة جدة بالعناوين الموضحة بالجدول رقم )5٩(:	 

كما نفذ المركز مجموعة من النشاطات العلمية والبحثية وفق مايلي:

البدء بالمشاريع البحثية التالية:	 

االنتهاء من )٧( بحوث علمية، وهي:	 

١/٣/١٣    أبــرز األعمـــال 

الجامعةالبحث

جامعة جدة

تحضير توليفة )rGO/FeMoO4( النانوية ذات الفعالية الضوئية العالية وتطبيقها في التكسير الضوئي 
للملوثات العضوية وإنتاج الهيدروجين باستخدام ضوء الشمس

تطوير وتوصيف األنشطة الحيوية العالية للمركبات النانوية البوليميرية اآلمنة بيئًيا المطعمة بجسيمات 
نانومتريه من )MOx-TiO4( كتطبيق في تغليف مواد األغذية

جدول رقم )5٩(: المشاريع البحثية المشتركة بين الهيئة وجامعة جدة

٣/١٣ مركز البحوث والدراسات

إثبـــات وأدوات المعايـــرة أدوات بيـــن الفـــرق
العمليـــة. القـــوة

تطبيـــقمعايـــرةدليلتصميـــمالرصيفالميكانيكي
التجريبي)دورين(فيالمملكةالعربيةالســـعودية.

دراســـةاســـتخداممـــادةالفالوكـــسفـــيتصنيـــع
ــة. ــاشوالمقابـــسوالتوصيـــاتالكهربائيـ األفيـ

النقـــاط متعـــددة المعايـــرة مـــن التيقـــن عـــدم
لمقاييـــساألسالهيدروجينـــيباســـتخدامالقطب
الكهربائـــيالزجاجـــيالمســـتخدمفـــيقياســـات
األسالهيدروجينـــيالروتينيـــةفـــيوضـــعاألس

الهيدروجينـــي.

أول لغـــاز المرجعيـــة المـــواد واعتمـــاد إعـــداد
أكســـيدالكربـــونلجـــودةقياســـاتانبعاثـــاتثانـــي

أكســـيدالكربـــون.

تحديـــدالطـــرقالمناســـبةعلمًيـــاللكشـــفعـــن
المياميـــنفورمالديهايـــدأواليوريـــافورمالديهايـــد

ــه. ــةمنـ ــدةالمصنوعـ ــيأدواتالمائـ فـ

البحث  ودعم  تشجيع  إلى  والدراسات  البحوث  مركز  يهدف 
العلمي  البحث  نشاط  لتفعيل  المناسبة  البيئة  وتهيئة  العلمي 
في الهيئة، بما يسهم في تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية 
العلمي  للتأصيل  نواة  وليكون  التقييس  أنشطة  في  العلمية 

ألعداد المواصفات القياسية السعودية وتطويرها.

وســـيلةقيـــاس)DSR(جديـــدةتعتمـــدعلـــىمصـــدر
ضـــوءمدفـــوعبالليـــزر)LDLS(لمعايـــرةالخايـــا

الشمســـيةالمرجعيـــة.
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مخاطــر ســائل الفضفــاض وطــرق الوقايــة . ١
منــه.

لــذوي . ٢ ذكيــة  كراســي  تصميــم  تطويــر 
الشــريف. المكــي  الحــرم  فــي  اإلعاقــات 

للمــواد . ٣ المملكــة  أجــواء  دراســة مناســبة 
التحلــل”. علــى  “المســاعدة  المضافــة 

مــع . ٤ تتناســب  تصميــم مقابــس كهربائيــة 
التيــار. مقاديــر متفاوتــة مــن 

 Environment by a Combination of
 Plastics that Degrade in the )Research
 Study for Testing Oxidation and
برنامــج  مــع  Biodegradation(  بالتعــاون 
بــوزارة  البتــرول  علــى  الطلــب  اســتدامة 
الملكيــة  العلميــة  والجمعيــة  الطاقــة 

األردنيــة.

استقبال ودراسة )١٨( موضوع بحثي 	 
كأبحاث علمية.

١٨

اســتقبال ودراســة )١٨( مشــروع بحثي 	 
كمشــاريع  الجامعــات  علــى  لعرضهــا 

تخــرج.

موضـــوع 	   )٣٠( ودراســـة  اســـتقبال 
الفنيـــة  الفـــرق  مـــن  بحثـــي مقترحـــة 
للمواصفـــات لعرضهـــا علـــى الجامعـــات 

ودكتـــوراه. ماجســـتير  كرســـائل 

تحديــد )٢٨( مختبــر وعــرض إمكانياتهــا 	 
الفنيــة علــى عــدد مــن الجامعــات.

بالتعــاون مــع 	  البــدء بمشــروع بحثــي 
برنامــج اســتدامة الطلــب علــى البترول 
العلميــة  والجمعيــة  الطاقــة  بــوزارة 

الملكيــة األردنيــة. تحــت عنــوان:

)ResearchStudyforTestingPlastics
thatDegradeintheEnvironment
by a Combination of Oxidation and 
Biodegradation(

١٨

٢٨

٣٠
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١/٤/١٣   أبرز نشاطات إدارة المعرفة خالل فترة التقرير

الحالةاسم الجهة

تَم التوقيع 

جامعة حائل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة الملك فيصل

جاري اإلعداد

جامعة الملك سعود

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

جامعة تبوك

االستشارات	 
ربط الوقت 	 
إقامة ورش العمل والدورات	 
التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول والثاني	 
إنشاء دبلوم الجودة	 

جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن

التدريب التعاوني للفصل الصيفي والثاني	  جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية

التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول	 
العمل على مشروع بحثي	  جامعة حائل

التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول	  جامعة المجمعة

إقامة ورشة عمل	 
التدريب التعاوني للفصل األول والثاني	 
العمل على مشروع بحثي	 
استحداث دبلوم عالي في الجودة	 

جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل

العمل على مشروع بحثي	  جامعة الملك فيصل

٤/١٣ إدارة المعرفة

بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  المعرفــة  إدارة  تشــكل 
تحســن  ألنهــا  وذلــك  المؤسســات،  لمختلــف 
التــي  والمهــارات  الخبــرات  مــن  االســتفادة 
يمتلكهــا العنصــر البشــري الموجــودة بالمنظمــة، 
ممــا يحســن جــودة اتخــاذ القــرارات ويعــزز مركــز 

الســوق. فــي  المنشــأة  أو  المنظمــة 

تفعيـــل التعـــاون مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات الموقـــع معهـــا كمـــا فـــي 
الجـــدول رقـــم )٦١(.

إعـــداد وتوقيـــع برامـــج التعـــاون البحثـــي، كمـــا هـــو موضـــح فـــي 
رقـــم )٦٠(. الجـــدول 

مشـــاركة عـــدد )١٤( مـــن الباحثيـــن وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس مـــن 
الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة فـــي الفـــرق الفنيـــة.

1

3

2

مجاالت التفعيلاسم الجهة

جدول رقم )٦٠(:  برامج 
التعاون البحثي المبرمة 

خالل فترة التقرير

جدول رقم )٦١(: تفعيل 
برامج التعاون مع الجامعات 

السعودية

إعــداد  مهــام  المعرفــة  إدارة  مكتــب  ويَتوّلــى 
البحثــي  التعــاون  برامــج  تنفيــذ  ومتابعــة 
والتنســيق واإلشــراف مــع الجامعــات والمراكــز 
بمهــام  يتعلــق  فيمــا  معهــا  الموّقــع  البحثيــة 
الهيئــة وخدماتهــا، وكذلــك المتابعــة مــع إدارات 
المكتــب  باشــر  كمــا  العالقــة.  ذات  الهيئــة 
مهــام إدارة وتنســيق مذكــرات التعــاون البحثــي 
والمشــاريع الفنيــة والعلميــة مــع شــركاء الهيئــة 

البحثيــة. والمراكــز  الجامعــات  مــن 

165 164

1443     1442

٢٠٢١

األبحاث والدراسات ١٣



التواصل والتسويق
١٤

حرًصــا علــى تفعيــل التواصــل مــع جميــع المســتفيدين وتســويق خدمــات الهيئة بالشــكل 
المأمــول، ورفــع الوعــي العــام بالجــودة ومجــاالت التقييــس، َتعمــل اإلدارة العامــة 
للتواصــل والتســويق بالهيئــة علــى عــدة محــاور ترتكــز فــي األســاس علــى مــا نــص عليــه 
تنظيــم الهيئــة، ووفــق الممارســات العالميــة والمحليــة فــي هــذا المجــال، متخــذة 

مفهــوم التمحــور حــول العميــل كمبــدأ أصيــل فــي تقديــم كافــة خدماتهــا.
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وضعوتنفيذاستراتيجيةالتواصلللهيئة.. 1
 
العاقات. 2 وبرامج والتسويقية اإلعامية والبرامج الخطط وضع

العامةوتجربةالمستفيدينوتنفيذهابعدإقرارها.

تعزيزالصورةالذهنيةللهيئةورفعمستوىالوعيالعاملدىكافة. 3
المستهلكينمنخدماتالهيئة.

وفق. 4 منها المستفيدين لكافة الهيئة ومنتجات خدمات تسويق
استراتيجيةوخططواضحة.

تعزيزتواجدالهيئةفيوسائلاإلعامالرقمي،واالستفادةمنها. ٥
فيتأكيدالصورةاإليجابيةللهيئةلدىالجمهور.

المصنعيـــن،. 6 )المســـتهلكين، رضـــا نســـب لرصـــد دراســـات إجـــراء
والمورديـــن(.

اإلشرافعلىمراكزخدمةالمستفيدينووضعاآللياتواإلجراءات. 7
التيتحسنمنتجربةالمستفيد.

التنسيقمعوسائلاإلعامفيإعدادبرامجإعاميةعننشاطات. ٨
والتقارير بالتحقيقات المختلفة اإلعام وسائل وتزويد الهيئة،

الصحفيةعننشاطاتالهيئةوذلكوفًقاللقواعدوالتعليمات.

متابعةماينشرعنالهيئةفيالصحفوإعدادملخصاتلها،والرد. 9
نشاطات حول اإلعام وسائل في الواردة االستفسارات على

الهيئةوفًقاللقواعدوالتعليمات.

والمواقـــع. 1٠ للهيئـــة اإللكترونـــي الموقـــع إدارة علـــى اإِلشـــراف
والمؤتمـــرات. للفعاليـــات اإللكترونيـــة

المعـــارض. 11 التفاعلـــيوتنفيـــذ المعـــرض اإلشـــرافعلـــىتشـــغيل
والفعاليـــاتالتـــيتقـــومبهـــاالهيئـــةداخلًيـــاوخارجًيـــا.

٢/١٤ المهام١/١٤ األهداف

تفعيـــلســـبلالتواصـــلمـــعالقطـــاعالخـــاص،
القطـــاع تواجـــه التـــي التحديـــات ورصـــد

ومعالجتهـــا.

توطيـــدالعاقـــةمـــعشـــركاءالهيئـــةفـــي
ـــاءالشـــراكات ـــنالعـــاموالخـــاصوبن القطاعي

ــتهلك. ــعالمسـ مـ

تسويقخدماتوأنشطةوبرامجالهيئة.

كافـــة لـــدى العـــام الوعـــي مســـتوى رفـــع
الهيئـــة. خدمـــات مـــن المســـتفيدين

تعزيــزالصــورةالذهنيــةللهيئــةلــدىكافــة
المســتفيدين.

تحســـينتجربـــةالمســـتفيدينمـــنخدمـــات
المســـتهلك رضـــا ورفـــعمســـتوى الهيئـــة
الهيئـــة. عـــنخدمـــات والمصنـــعوالمـــورد

1

3

4

٥

6

2

٣/١٤ استراتيجية التواصل والتسويق 

تســعى الهيئــة إلــى تعزيــز ثقافــة الجــودة مــن خــالل نشــر الوعــي لــدى 
جميــع المســتفيدين والتعريــف بالقيمــة المضافــة واألثــر اإليجابــي 
تحقيــق  علــى  الهيئــة  تعمــل  الجــودة. كمــا  مبــادئ وأنظمــة  لتبنــي 
ــة  ــاء بنيــة تحتي التكامــل مــع الشــركاء فــي القطــاع العــام والخــاص لبن
ــة وترســيخ الثقــة  ــة عــن الهيئ ــز الصــورة الذهني ــة للجــودة، وتعزي فاعل

بأعمالهــا.
الهيئــة  دعــم  فــي  للتواصــل  االســتراتيجية  األهميــة  مــن  وانطالًقــا 
لتحقيــق مســتهدفاتها، ســعت الهيئــة لالســتعانة بشــريك استشــاري 
لتطويــر اســتراتيجية شــاملة للتواصــل مع جميع المســتفيدين والجهات 

ــام بمــا يلــي: ذات العالقــة ودعــم تنفيذهــا، وذلــك مــن خــالل القي

تقييم الوضع الحالي من خالل فهم تطلعات الهيئة واحتياجاتها، . ١
وفهم الفئات المستهدفة وتحديد التحديات، والفرص، ومكامن 

القوة والضعف وتحديد أولويات التواصل.

تطوير خطة ترسيخ الهوية وتحسين الصورة الذهنية للهيئة.. ٢

تطوير استراتيجية التسويق والتواصل )الداخلي والخارجي(.. ٣

تطوير استراتيجية العالقات العامة واإلعالم.. ٤

تطوير الخطة التنفيذية للتسويق والتواصل )الداخلي والخارجي( . ٥
والعالقات العامة واإلعالم.

الدليـــل . ٦ وتطويـــر  بنـــاء  خـــالل  مـــن  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  دعـــم 
ونمـــوذج  اإلعالميـــة،  األزمـــات  مـــع  للتعامـــل  االسترشـــادي 
حوكمـــة التواصـــل، وتصميـــم العمليـــات التشـــغيلية والسياســـات 

واإلجـــراءات. 

وقــد انتهــت الهيئــة مــن إعــداد اســتراتيجية التواصــل والتســويق، 
وتــم اعتمادهــا فــي مجلــس اإلدارة رقــم )١٨٢( بتاريــخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨هــ 
الموافــق ١٤ أكتوبــر ٢٠٢١م.  وتضمنــت االســتراتيجية تســع مبــادرات 
تعــزز قــدرات الهيئــة فــي التواصــل مــع مختلــف الفئــات المســتفيدة 

مــن خدماتهــا، وتتمثــل فــي:

وحدة إدارة حسابات العمالء

ثقافة الجودة

منصة “ســــــابر”

برنامج المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

ربط شهادات المطابقة بنظام 
المشتريات الحكومية

الشراكة مع كبار المصدرين 
والموردين والمصنعين

العالمة الموحدة الموجهة 
للمستهلكين

تسويق خدمات الهيئة

برنامج إشراك وتفعيل دور 
اإلعالميين والمؤثرين

01

03

0٥

07

09

02

04

06

08
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٤/١٤ أبرز نشاطات التواصل والتسويق

اشتملت أبرز مهام ونشاطات التواصل والتسويق خالل فترة التقرير على ما يلي:

١/٤/١٤   اإلعالم والتوعية

نشرت الهيئة خالل هذا العام العديد من المواد اإلعالمية المتعلقة بمهام وأنشطة 
بلغ  وقد  التواصل،  قنوات  المستفيدين في مختلف  توعية  إلى  َتهدُف  والتي  الهيئة، 
عدد ما تَم تداوله عن الهيئة في الصحف المطبوعة واإللكترونية والمواقع اإلخبارية 
خالل هذا العام أكثر من )21.302( مادة، حيث تنوعت تلك المواد ما بين )860( مادة في 
الصحف الورقية، و)19.798( مادة في الصحف والمواقع اإللكترونية، إلى جانب )644( 
مادة في القنوات التلفزيونية واإلذاعية. ونفذت اإلدارة العديد من البرامج التوعوية 
واإلعالمية، كما نظمت عدد من الندوات والمحاضرات التعريفية بنشاطات الهيئة من 

خالل وسائل اإلعالم المختلفة، والتي كان من أبرزها:

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

قامــت الهيئــة بالتنســيق لعــدد مــن المشــاركات فــي القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة )أخبــار، 
مداخــالت، لقــاءات، تقاريــر(، حيــث بلغــت خــالل فتــرة التقريــر )٦٤٤( ُمشــاركة، وكانــت أبــرز القنــوات 

ــَم مــن خاللهــا تقديــم تلــك المشــاركات: التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي ت

األفالم التوعوية القصيرة

التصاميم التوعوية )األنفوجرافيك(

اســتمرارًا لنشــاطات توعيــة المســتهلك، قامــت الهيئــة بتطويــر خطــة عمــل إلصــدار أفــالم توعويــة 
وتعريفيــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة لصناعــة المحتــوى واإلنتــاج التوعــوي. وتهــدُف تلــك 
األفــالم إلــى نشــر الوعــي بالمواصفــات القياســية الســعودية واللوائــح الفنيــة والتعريــف بأنشــطة 
الهيئــة، باإلضافــِة إلــى توجيــه النصائــح واإلرشــادات حــول بعــض الســلع االســتهالكية التــي يقتنيها 
المســتهلك، ويتــم بثهــا علــى حســابات الهيئــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )يوتيــوب، تويتــر، 
الفيــس بــوك، إنســتغرام(، كمــا يتــم بثهــا أيضــًا عبــر الوســائل األخــرى )البريــد اإللكترونــي، الواتــس 
أب(. وتــَم -بفضــل اللــه- إصــدار عــدد )٢٢( فيلــم توعوي/تعريفــي، وصلــت عــدد المشــاهدات لهــا 

إلــى)٧,٥٨٣,٢٤٦( مشــاهدة خــالل فتــرة التقريــر.

تــم إنتــاج )١٢٢( تصميمــًا توعويــًا وتعريفيــًا بخدمــات الهيئــة، للمســاعدة علــى تبســيط المعلومــات 
الفنيــة التــي ُتعــزز مــن وعــي المســتهلك، وقــد غطــت تلــك التصاميــم مجموعــة مــن الموضوعــات 

التوعويــة المتنوعــة.

عدد ما تَم تداوله 	 
عن الهيئة خالل عام 

٢٠٢١م

٢١,٣٠٢

عدد المشاركات في 	 
القنوات اإلذاعية 

والتلفزيونية

٦٤٤

فيلم توعوي/تعريفي 	 
تم إصداره خالل فترة 

التقرير

نسبة التقييم من هيئة 	 
الحكومة الرقمية

٢٢

٪٩٨

تصميمًا توعويًا وتعريفيًا 	 
بخدمات الهيئة

العدد اإلجمالي 	 
للمتابعين في شبكات 

التواصل االجتماعي

١٢٢

٧٩٨٫٦٣٣

البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على 
شبكات التواصل االجتماعي

الحمالت التوعوية:

تتولـــى اإلدارة العامـــة للتواصـــل والتســـويق اإلشـــراف علـــى البوابـــة 
محتوياتهـــا،  بكافـــة  العنكبوتيـــة  الشـــبكة  علـــى  للهيئـــة  اإللكترونيـــة 
وقـــد حصلـــت البوابـــة اإللكترونيـــة علـــى نســـبة ٩٨% مـــن تقييـــم هيئـــة 
الحكومـــة الرقميـــة. كما تقـــوُم اإلدارة بـــإدارة ومتابعة حســـابات الهيئة 
علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وإدارتها وبـــث الرســـائل اإلعالمية 
التوعويـــة مـــن خاللهـــا. وقد بلـــغ مجموع عـــدد المتابعين على وســـائل 
اإلعـــالم الرقمـــي )٧٩٨٫٦٣٣( متابـــع، بمعـــدل زيـــادٍة تجـــاوز ١١,٣% عـــن 

العـــام ٢٠٢٠م.

حملة )خلنا نتفق(:

هي حملة انطلقت في شـــهر رمضـــان المبارك 
واســـتهدفت توعيـــة المســـتهلك تجـــاه بعض 
الســـلوكيات الخاطئـــة والتوجيـــه للســـلوكيات 
الصحيحـــة عـــن طريـــق فيديوهات فـــي مواقع 

االجتماعي. التواصـــل 

لالطالع
على األفالم التوعوية

امسح هنا

لالطالع
على األفالم التوعوية

امسح هنا

حملة توعوية عن
)ملصق المعايرة القانونية(:

تهـــدف إلـــى توعيـــة المســـتهلك والتاجـــر عـــن 
الملصق الخـــاص بتقييس، وأهمية اســـتخدامه 

الموازين. علـــى 
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نشر السلع غير المطابقة على الموقع اإللكتروني للهيئة

تقــوم الهيئــة بدراســة تقاريــر االختبــار للمنتجــات المحالــة من الجهــات المعنية، وكذلك 
المســحوبة ضمــن البرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات، ودراســة المنتجــات غيــر 
المطابقــة للمواصفــات التــي تمثــل خطــًرا علــى ســالمة المســتهلك مــن قبــل لجنــة 
نشــر الســلع غيــر المطابقــة )لجنــة متخصصــة يشــارك بهــا ممثلــون لكافــة قطاعــات 
العمــل بالهيئــة(، وتقــوم بنشــرها علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي مــن خــالل صفحــة 
مخصصــة لهــذا النــوع مــن الســلع مــن أجــل رفــع الوعــي بالمنتجــات غيــر المطابقــة، إلــى 
جانــب اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة والنظاميــة تجــاه الشــركات المخالفــة مــن خــالل 
وزارة التجــارة والجهــات المعنيــة، وقــد بلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة علــى الموقــع 

خــالل فتــرة التقريــر عــدد )١٦( ســلعة.

ســـلعة تـــم نشـــرها علـــى 	 
فتـــرة  خـــالل  الموقـــع 

التقريـــر

١٦

٢/٤/١٤   العالقات العامة 

المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية للتقييس والجودة 

المعارض

ُ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 )٦٢( أبــرز تلــك المشــاركات.

تتولــى إدارة العالقــات العامــة مهــام تنظيــم وتنفيــذ الفعاليــات والمعــارض ذات الصلــة بأعمــال الهيئــة، ونقــدم فيمــا يلــي أبــرز نشــاطات 
االإدارة:

َشـــاركت اإلدارة فـــي مجموعـــة من المعارض الداعمة ألنشـــطة الهيئة، وتَم إعداد برامج إعالمية وإرشـــادية في كافة تلـــك المعارض، وعرض 
مجموعـــة مـــن األفـــالم الوثائقية والفقـــرات التوعوية فـــي مجاالت التقييس والجودة وســـالمة المســـتهلك، إلـــى جانِب توزيـــع المطبوعات 

والملصقـــات إســـهامًا منها في تعريـــف جمهور المســـتهلكين بأهمية التقييس.

اسم الفعالية التاريخم

٠١ مارس  اليوم العالمي للدفاع المدني ١
٢٢ مارس اليوم العالمي للمياه  ٢
٢٥ مارس اليوم العالمي للتقييس ٣
٢١ أبريل اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار ٤

٢٢ أبريل اليوم العالمي لألرض ٥

٢٦ أبريل  اليوم العالمي للملكية الفكرية ٦
٢٨ أبريل اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية ٧
٢٠ مايو اليوم العالمي للقياس )القياس من أجل الصحة(  ٨

٠٥ يونيو  اليوم العالمي للبيئة ٩
١٤ يونيو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ١٠
٠١ يوليو اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ١١

٢٣ سبتمبر اليوم الوطني السعودي ١٢
١٣ أكتوبر  اليوم الوطني لسالمة الطرق ١٣
١٤ أكتوبر  اليوم العالمي للمواصفات   ١٤
٠٧ نوفمبر  اليوم العالمي للجودة  ١٥

جدول رقم )٦٢(: أبرزاأليامالعالميةالتيشاركتبهاالهيئةخالفترةالتقرير
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وتغطيــة  تنظيــم  فــي  اإلدارة  شــاركت 
العديــد مــن الفعاليــات )مؤتمــرات، ندوات، 
اتفاقيــات،  توقيــع  حفــل  عمــل،  ورش 
زيــارات(، حيــث شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم 
كمــا  عمــل،  وورشــة  فعاليــة   )٨٢( عــدد 

مــن: كل  الهيئــة  نظمــت 

اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة لمعهد المواصفات 
والمقاييس للدول اإلسالمية بالمدينة المنورة.

-١

حفل جائزة الملك عبد العزيز للجودة.   -٢

فعاليات اليوم العالمي للقياس )القياس من أجل الصحة(. -٣

فعالية عالمة الجودة عنوان األمان. -٤

فعالية ساعة استشارة بالتزامن مع اليوم العالمي لدعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة.

-٥

فعاليات اليوم العالمي للمواصفات. -٦

الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة.  -٧

ورش العمل/الندوات/المؤتمرات

٣/٤/١٤   التسـويــق

تهــدف إدارة التســويق لبنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن منتجــات وخدمــات الهيئــة وذلــك مــن خــالل تحديــد رغبــات واحتياجــات المســتفيدين الحالييــن 
والمســتقبلين نحــو التمحــور حــول العميــل فــي تقديــم الخدمــات. كمــا تقــوم بدورهــا فــي تقييــم الوضــع الحالــي وتنفيــذ الخطــط والمبــادرات للخدمــات 

والمنتجــات، وتتمثــل أهــداف اإلدارة فيمــا يلــي:

بنـــاء الوعــي بـ “المواصفات 
السعودية” وخدمــاتها

تعــــزيز ثقـــافة 
الجـــودة

تعزيز دور المواصفات السعودية 
في قيادة أنشطة التقييس 

الوطنية إقليمًيا وعالمًيا

عرض الخدمات المناسبة 
للشريحة المستهدفة

01020304

01

الحــمــــالت

 عضوية خدمات الهيئة

وتتمثل أبرز الحمالت التسويقية التي أطلقتها الهيئة فيما يلي: 

ــة الهيئــة للمســتفيدين، وتــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة علــى حســابات  أشــرفت اإلدارة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة متكاملــة لتســويق خدمــات عضوي
التواصــل االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي والبريــد اإللكترونــي و)١٤٨( مــن المكالمــات التســويقية للمهتميــن بالعضويــة، وحققــت الحملــة تســجيل )٤٥( 

عضــو بمختلــف الفئــات مقســمة حســب التالــي:

١٦٠

   ١٣١٫٤٤٨

التسويق عبر الهاتف

األنشطة والمواد التسويقية للحملة

التسويق عبر البريد اإللكتروني

٦٠٫٩١٥

٢٠٫١١٦

أداء الحملة

البريد اإللكتروني المفتوح

عدد زيارات صفحة الخدمة
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03

04

0٥

حملة ساعة استشارة

تسويق خدمات المركز الوطني للقياس والمعايرة

إبراز دور الهيئة في سالمة المستهلك

فعاليــة  ترتيــب  فــي  اإلدارة  شــاركت  كمــا 
لمــدة  مجانيــة  استشــارات  تقديــم  تتضمــن 
الصغيــرة  المنشــآت  مــن  لمجموعــة  ســاعة 
يصاحبهــا  محــدد،  مجــال  فــي  والمتوســطة 
عمــل،  وورشــة  التفاعلــي  للمعــرض  زيــارة 
وكذلــك جلســة تعريفيــة بهيئــة المواصفــات 

إلــى:  وتهــدف  الســعودية، 

السعودية 	  المواصفات  بهيئة  التعريف 
للجودة  التحتية  البنية  تعزيز  ودورها في 

ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التعريف بخدمات مركز االستشارات 	 
الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التحفيز لزيارة المعرض التفاعلي. 	 

ــر  ــة بإنشــاء وحفــظ وتطوي ــة المعني يعــد المركــز هــو الجهــة الوطني
معاييــر القيــاس الوطنيــة، حيــث يضــم المركــز ثالثيــن مختبــرًا وطنيــًا 
متخصصًا ويقدم إسهاماته لخدمة المترولوجيا العلمية والقانونية 
والصناعيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، مــن خــالل تقديــم 
حزمــة مــن خدمــات معايــرة أجهــزة القيــاس واالستشــارات الفنيــة 
والتدريــب والتأهيــل، لتعزيــز خطــوط اإلنتــاج ورفــع كفاءتهــا لتحقيــق 
جــودة المنتجــات الســعودية وتعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي 
وتقليــل الهــدر المالــي. وســعًيا للتعريــف بهــذا المركــز وإيصالــه إلــى 
الفئــات المســتفيدة جــاءت خطــة تســويق خدمــات المركــز لتحليــل 
الحالــي للمركــز، وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة، وأبــرز  الوضــع 

الفــرص الممكــن توظيفهــا تســويقًيا.

احتفــاالت  مــع  بالتزامــن  الهيئــة  أطلقــت 
ــة تســويقية تســتهدف  اليــوم الوطنــي حمل
إبــراز دورهــا فــي تعزيــز ســالمة المســتهلك، 

وذلــك مــن خــالل عــدة أفــالم إبداعيــة.

٢٠٠

٧٥

٧

٤٠٧,٠٨٥

٩٫٢٤١٫٥١٤

١

٢٣,٠٠٣

٤٩٩٫٥٨٢

٣٤,١٧٧

التسويق عبر الهاتف

األنشطة والمواد التسويقية

أداء الحملــــــة

أداء الحملة

أداء الحملة:

 المنشآت المستفيدة

المنشورات المصممة

الظهور الرقمي

عدد مرات الظهور

إنتاج الفيديو

التفاعل

عدد مشاهدات الفيديوهات

التسويق عبر البريد اإللكتروني

06

الحمالت البريدية

تمثــل الحمــالت البريديــة أحــد الوســائل التســويقية المباشــرة، التــي 
الهتمامــات  وفقــًا  المعــدة  البريديــة  للقوائــم  الوصــول  تســتهدف 
المســتفيدين، وقــد قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر بتفعيــل الحمالت 
الرســائل  إجمالــي  وصــل  حيــث  )٤٢( خدمــة وفعاليــة،  لنحــو  البريديــة 
البريديــة المرســلة )٧٥١,٥٩٥( رســالة، ووصلــت عــدة مــرات فتــح الرســائل 

٧٥١,٥٩٥مــن قبــل المســتفيدين المرســل لهــم )٣٦٣٫٤٥٢( مــرة. 

٤٩٦,٢٧٦

٣٦٣,٤٥٢

٥

إجمالي الرسائل
البريدية المرسلة

الظهور الرقمي

عدة مرات فتح الرسائل 
من ِقبل المستفيدين

المنشورات المصممة

منشورات

02

٧٩,٣٩٨

١٫٣٨٢

١,٩٠٦

حملة عالمة الجودة عنوان األمان

تهــدف  وتثقيفيــة  توعويــة  حملــة  اإلدارة  نفــذت 
لرفــع الوعــي بقــرار إلــزام عالمــة الجــودة الســعودية 
علــى التوصيلــة الكهربائيــة، مــدة الحملــة )٩( أيــام 
يونيــو ٢٠٢١م، واســتهدفت فيهــا  تاريــخ ٠١  بدايــة 
وتهــدف  والمســتهلكين،  والمورديــن  المصنعيــن 

إلــى: 

ــودة 	  ــة الجـ ــود عالمـ ــة وجـ ــى أهميـ ــد علـ التأكيـ
علـــى التوصيـــالت الكهربائيـــة.  

رفـــع الوعـــي باســـتخدام تطبيـــق تأكـــد علـــى 	 
المنتجـــات الحاصلـــة علـــى عالمـــة الجـــودة. 

التعريـــف بقـــرار إلـــزام عالمـــة الجـــودة علـــى 	 
الكهربائيـــة.  التوصيـــالت 

الظهور الرقمي

أداء الحمــــلة

عدد التوصيالت المستبدلة

التفاعل
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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:

٤/٤/١٤   مركز خدمة المستفيدين

تهــدُف مراكــز خدمــة المســتفيدين فــي المركــز الرئيــس وفرعــي الهيئــة 
أفضــل  تقديــم  إلــى  الشــرقية  والمنطقــة  المكرمــة  مكــة  بمنطقــة 
الخدمــات للمســتفيدين، والمســاهمِة فــي توطيــد العالقــات معهــم، 
والتحقــق مــن جــودة الخدمــات المقدمــة بمــا ُيســهم فــي دعــم ونمــو 

والصناعيــة.  التجاريــة  المنشــآت 

١ . الرد على االستفسارات )البريد اإللكتروني، الهاتف، الحضور(

ُ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 )٨٣٫٦١٣( استفســار، 
 )٤٢،٦٠٩( معالجــة  وتمــت   ،)٤٦،٥٥٧( اإللكترونــي  البريــد  عبــر  منهــا  ورد 
استفســار وفــق معيــار الجــودة المحــدد )يوميــن عمــل( بمــا نســبته ٩٢% 
المحــدد  الوقــت  عــن  متأخــر  استفســار   )٣٫٩٤٨( عــدد  تســجيل  تــَم  بينمــا 
“يومــي عمــل” أي مــا نســبته ٨% نظــرًا للطبيعــة الفنيــة لتلــك االستفســارات. 
وُتوضــح الرســوم البيانيــة رقــم )٢٨( و)٢٩( و)٣٠( عــدد ونســب االستفســارات 

والشــكاوى ووســائل االتصــال ونوعيــة االستفســارات.

عــن  بقوائــم  األعضــاء  تزويــد  يتــم  حيــث  العضويــة،  خدمــة  المســتفيدين  خدمــة  مركــز  ُيوفــر 
وتمــت  الهيئــة.  إصــدارات  إلــى  باإلضافــِة  حديثــًا،  اعتمادهــا  تــَم  التــي  القياســية  المواصفــات 
موافقــة مجلــس اإلدارة علــى النســخة المحدثــة مــن عضويــة خدمــات الهيئــة، وتعكــف الهيئــة 
حاليــًا علــى تطويــر النظــام اإللكترونــي الخــاص بالعضويــة حتــى يتــم تقديــم الخدمــة بشــكل يضمن 

حصــول المنتســب بهــا علــى المزايــا التاليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٦٣(:

٣ . خدمات عضوية الهيئة

 ،)WTO( نقطــة االستفســار هــي البريــد اإللكترونــي الُمعتمــد لــدى منظمــة التجــارة العالميــة
والخاصــة 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 موقع الهيئــة اإللكتروني 
لتتمكــن الجهــة ذاِت االختصــاص مــن الحصــول عليهــا مباشــرة. وتتــم متابعــة البريــد اإللكترونــي 
)enquirypoint@saso.gov.sa( واســتقبال المالحظــات وتوجيههــا للجهــة المختصــة، وقــد 

بلــغ عــدد اإلخطــارات الُمنفــذة عبــر نقطــة االستفســار خــالل فتــرة التقريــر )٤٥( إخطــارًا.

)ENQUIRYPOINT( ٢ . متابعة نقطة االستفسار

المميزات
الذهبية
GOLD

الفضية
SILVER

البرونزية 
BRONZE

√ √ √ اإلعالن عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب  

√ √ √ االشتراك في المجلة اإللكترونية 
X √ √ دعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة
X X √ الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو

X شهري تلقائي اإلبالغ بأي تحديث يطرأ على مواصفاتهم التي سبق شراؤها

X %٢٥ %٥٠ خصم على تكاليف تقديم طلب الحصول على عالمة الجودة 

%٥ %١٠ %١٥ خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية 

X X √ )Account Manager( توفير مدير حساب

%٥ %١٠ %١٥ خصم على شراء المواصفات

%٥ %١٠ %١٥ خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب 

جدول رقم )٦٣(: مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين

٪٠
٠.٤

٪٩٩.٦
٤٦,٥٥٧

شكاوي

استفسار

رسم بياني رقم )٢٩(: نوعيةاالستفساراتالواردة
للمركزخالفترةالتقرير

رسم بياني رقم )٣٠(:  حالة االستفسارات حسب تصنيف 
اتفاقية مستوى تقديم الخدمة )SLA( خالل فترة التقرير

٪٨
٣,٩٤٨

٪٩٢
٤٢,٦٠٩

االستفساراتالمغلقةفيالوقتالمحدد

االستفساراتالمغلقةمتأخرة

رسم بياني رقم )٢٨(: االستفسارات والشكاوى 
خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

٪٣٦
٣٠,٥٩٥

٪٨
٦٤٦

٪٥٦
٤٦,٥٥٧

الحضورلمقرالهيئة

الرقمالموحد

البريداالكتروني
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تقنية المعلومات
١٥

تعتبــر خدمــات تقنيــة المعلومــات أحــد الدعامــات الرئيســة لتطويــر وتحســين كافــة 
ــة، وتتأكــد أهميــة هــذه الخدمــات فــي جهــات التقييــس،  األعمــال والنشــاطات بالهيئ
وذلــك لالعتمــاد الكبيــر علــى توفــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة، وعلــى تبنــي 
التقنيــات الحديثــة فــي تحســين وتطويــر اإلجــراءات والخدمــات. وتؤمــن الهيئــة بــأن 
الرقمــي والتميــز فــي تقديــم  خدماتهــا اإللكترونيــة هــي الطريقــة  ســرعة تحولهــا 
األفضــل لتطويــر إجراءاتهــا الداخليــة واالرتقــاء بمســتوى شــفافية خدماتهــا. وفــي هــذا 
المجــال حققــت الهيئــة إنجــاًزا فــي مؤشــر قياس التحــول الرقمي الحكومــي في القياس 
التاســع للتحــول الرقمــي وحصلــت علــى المركــز األول فــي ترتيــب الجهــات الحكوميــة 
والمركــز األول فــي مجموعــة القطــاع المالــي واالقتصــادي بنســبة ٩٠٫٧٠٪ فــي مرحلة 
اإلبــداع والريــادة. كمــا حصلــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى شــهادة اســتمرارية 

.)ISO 23301:2019( األعمــال لتقنيــة المعلومــات وفــق المواصفــة الدوليــة
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وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة خــالل هــذا العــام بتنفيــذ )٢٩( 
مشــروًعا نحــو التحــول الرقمــي والتعامــالت اإللكترونيــة، وُيوضــح 
ُيمكــن  والتــي  المشــاريع.  تلــك  توزيــع   )٣١( رقــم  البيانــي  الرســم 

تصنيفهــا إلــى )٤( فئــات: 

مشاريع الخدمات اإللكترونية

وهـــيالخدمـــاتالموجهـــةللمســـتفيدالخارجـــيوالمســـتفيد
الداخلـــي.وتشـــملالبوابـــاتاإللكترونيـــةوالخدمـــاتاإللكترونيـــة

الخارجيـــةوالداخليـــة.

مشاريع البنية التحتية

الوســـائط الشـــبكات، المعلومـــات، أمـــن مشـــاريع وتشـــمل
المعلومـــات. ومركـــز والمرئـــي، الصوتـــي االتصـــال المتعـــددة،

المستفيد الخارجي:
المستهلك، الجهات الحكومية، الشركات، والمتقدمين على 

وظائف الهيئة، المتدربين.

المستفيد الداخلي:
موظفي الهيئة.

مــن  والمســتفيدين  بشــركائها  عالقتهــا  بتطويــر  الهيئــة  تعتنــي 
خدماتهــا، حيــث ركــزت علــى تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة لنوعيــن 

المســتفيدين همــا: مــن 

رسم بياني رقم )٣١(: توزيع مشاريع تقنية المعلومات

البنية التحتية وأمن المعلومات

مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات العالقة

الخدمات اإللكترونية

الحوكمة وبناء القدرات

١٠

٢

١
١٦

ولتحقيــق الوصــول األســرع للمســتفيد الخارجــي، وفــي إطــار التحــول إلــى التعامــالت اإللكترونيــة دشــنت 
وطــورت الهيئــة خــالل هــذا العــام أربــع بوابــات إلكترونيــة وتطبيــق لخدمــة أنشــطتها المختلفــة، ليصبــح 
إجمالــي الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة عــدد )٦٩( خدمــة إلكترونيــة للمســتفيدين الخارجييــن 
والداخلييــن، ويمكــن الوصـــول لهــا مــن خــــالل البوابــة الخــــارجية للهيئــة )www.saso.gov.sa(، والبوابــة 
الداخــــلية للهيئــــة )المجلــس(  )www.almajlis1.gov.sa( أو مــن خــالل بوابــات مباشــرة. ونســتعرض 

فيمــا يلــي أبــرز المشــاريع المنجــزة خــالل فتــرة التقريــر:

١/١5 ملخص المشاريع

)SSO( ١- منصة الدخول الموحد

للخدمــات الموحــد الدخــول منصــة بإطــاق الهيئــة قامــت
اإللكترونيــةوالتــيتهــدفإلــىتوحيــدملفــاتالمســتفيدينمــن
وتوفيرهــا الخدمــات لجميــع واحــد ملــف فــي الهيئــة خدمــات
الخدمــاتفــيمنصــةواحــدة،تتيــحالدخــولباســتخدامالنفــاذ
مركــز مــع وتكاملهــا ارتباطهــا خــال مــن الموحــد الوطنــي
المعلومــاتالوطنــيواشــتملتالمرحلــةاألولــىعلــىالخدمــات

التاليــة:

١/١/١5   مشاريع الخدمات اإللكترونية

تشــمُل البوابات اإللكترونية والخدمات اإللكترونية الخارجية والداخلية، 
وفيمــا يلي نســتعرض أهم مشــاريع الخدمــات اإللكترونية:

خدمة دليل المواصفات 
اإللكتروني )واصف(

خدمة العضوية في خدمات 
الهيـــئة

خــدمة فحص السيـــــــارات 
والحصول على شهادة 

المطابقة

خدمة حجز المواعيد

خدمة التدريب

01

0304

0٥

02

خدمة إلكترونية ٦٩
للمستفيدين الخارجيين 

والداخليين

https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/Listing.aspx

الوصول للصفحة

الوصول للصفحة

مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات 
العالقة

مـــع البيانـــات وتبـــادل اإللكترونـــي، الربـــط وتشـــملمشـــاريع
ــارةوالهيئـــة الجهـــاتالحكوميـــةذاِتالعاقـــةمثـــلوزارةالتجـ

العامـــةللجمـــاركوغيرهـــا.

مشاريع الحوكمة وبناء القدرات

وُيقصـــُدبهـــاالمشـــاريعالتـــيُتركـــزعلـــىتطبيـــقالممارســـات
االحترافيـــةفـــيالحوكمـــةوإدارةالمشـــاريع،وتطويـــرقـــدرات

وكفـــاءةموظفـــيتقنيـــةالمعلومـــات.
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٤- إضافات تطويرية لموقع الهيئة اإللكتروني

5- إطالق بوابة قبول جهات تقويم المطابقة اإللكترونية

وإضافــة  اإللكترونــي  الهيئــة  موقــع  وتطويــر  تحديــث  تــم 
العديــد مــن الخدمــات للموقــع مثــل خدمــة الــرد اآللــي - 
االستفســار  للمســتفيد  تتيــح  والتــي   )Chatbot( دردشــة 
وطلبــات  واإلرســاليات  التراخيــص  صحــة  مــن  والتحقــق 
عالقــات المســتفيدين بشــكل آلــي، وتطويــر خدمــة التدريــب 
التعاونــي وتحقيــق المتطلبات،وفــق أعلــى المعاييــر حيــث 
هيئــة  تقييــم  فــي   %٩٨ بلــغ  مميــز  تقييــم  الموقــع  حقــق 
الحكومــة الرقميــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )٦٤(. 

قامــتالهيئــةبإطــاقبوابــةرقميــةتتيــحلجهــاتتقويــم
المطابقــةوالمختبــراتالمحليــةوالخارجيــةبالتقــدملطلــب
تقويــم فــيمجــاالت الهيئــة مــن القبــول علــى الحصــول
بائحــة الــواردة المتطلبــات حســب المختلفــة المطابقــة

قبــولجهــاتتقويــمالمطابقــة.

متوسط العالمةأبعاد قابلية االستخدام

جدول رقم )٦٤(: تقييمهيئةالحكومةالرقميةلموقعالهيئة
اإللكتروني

٢- خدمة التصديق الرقمي لشهادات كفاءة الطاقة 

٣- تحسين وتطوير تطبيق تأكد 

قامــتالهيئــةبإطــاقخدمــةالتصديــقالرقمــيلجميــع
شــهاداتكفــاءةالطاقــةمــنخــالتكاملهــامــعالمركــز
الوطنــيللتصديــقالرقمــي،حيــثتتيــحالخدمــةللمســتفيد
التحقــقمــنصحــةالشــهادةوموثوقيتهــاوتوفــرالخدمــة
تحســين التطويــر التزويــروتضمــن مــن الشــهادات حمايــة
إجــراءاتخدمــةالمكيفــاتالصغيــرةبتحويــلوتغييــرطريقــة
التصنيــفمــننســبةكفــاءةالطاقــة)EER(إلىنســبةكفاءة
الجديــدة المواصفــة )SEER(حســب الموســمية الطاقــة
للمكيفــاتالصغيــرةبالتعــاونمــعالمركــزالســعوديلكفاءة
الطاقــة.باإلضافــةإلــىتطويــرالبوابــةاإللكترونيــةلكفــاءة
الطاقــةوتحديــثمحتــوىالبوابــةوالصفحــاتاإلنجليزيــة
وتوفيــرالمعلومــاتللمســتهلكوســهولةالوصــوللجميــع

خدمــاتكفــاءةالطاقــة.

قامــت الهيئــة وبالتنســيق مــع المركــز الســعودي لكفــاءة 
الطاقــة بتطويــر نســخة جديــدة لتطبيــق )تأكــد( أحــد أهــم 
تطبيقــات الهاتــف المحمــول التــي تقدمهــا الهيئــة لخدمــة 
المســتهلكين، واشــتملت النســخة الحديثــة للتطبيــق علــى:

إضافة نسخة التطبيق في متجر هواوي.	 
إضافة خاصية البحث السريع القتصاد الوقود.	 
إضافة خاصية التحقق من بيانات المركبات الكهربائية.	 

مبتكــر  مشــروع  )أفضــل  بجائــزة  تأكــد  تطبيــق  وحصــل 
فــي  الطاقــة(  لخدمــة كفــاءة  الذكيــة  التقنيــات  يســتخدم 
 ٢٠٢٠ لعــام  الطاقــة  لكفــاءة  العربــي  اليــوم  مســابقة 
التــي  االفتراضيــة  االحتفاليــة  خــالل  الثامــن(  )االحتفــال 
نظمتهــا األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة. وشــاركت 
الهيئــة فــي الحملــة اإلعالنيــة للتطبيــق التــي نظمهــا المركــز 

العــام. نهايــة  فــي  الطاقــة  لكفــاءة  الســعودي 

المستفيد من الخدمةالوصفاسم الخدمة 

تقنية المعلومات
ـــر نظـــام الكشـــف علـــى  تركيـــب وتشـــغيل نظـــام أمنـــي لتحليـــل المخاطـــر وتطوي
األجهـــزة الطرفيـــة واالســـتجابة وكذلـــك الربـــط بيـــن نظـــام المســـح األمنـــي 

ــة ــداث األمنيـ ــام إدارة األحـ ونظـ

تطوير أجهزة وأنظمة أمن 
المعلومات 

جميع الموظفين تركيـــب مرشـــحات إنترنـــت وأجهـــزة إدارة ســـعة خطـــوط اإلنترنـــت وتوفيـــر أجهـــزة 
هواتـــف  شـــبكية جديـــدة وملحقاتهـــا  

تطوير أنظمة الشبكة 
والهواتف الشبكية

موظفي المختبرات 
في ميناء جدة 

اإلسالمي

ــبكة الهيئـــة  ــا بشـ ــاء جـــدة اإلســـالمي وربطهـ ــبكة فـــي مبانـــي مينـ ــز الشـ تجهيـ
للوصـــول للخدمـــات الداخليـــة، وتركيـــب أجهـــزة بصمـــة للحضـــور واالنصـــراف 

وأبـــواب المختبـــرات وكاميـــرات مراقبـــة 

تجهيز الشبكة في مباني 
مختبرات الهيئة في ميناء 

جدة اإلسالمي وربطها 
بشبكة الهيئة

جميع الموظفين

تغييـــر أجهـــزة البصمـــة وإتاحـــة اســـتخدام بطاقـــات الموظفيـــن علـــى الهواتـــف 
تغييـــر  النظـــام.  وترقيـــة  وتحديـــث  واالنصـــراف  الحضـــور  لتســـجيل  الذكيـــة 
الكاميـــرات لمبانـــي الهيئـــة بالريـــاض والدمـــام وجـــدة والمكاتـــب وتغييـــر نظـــام 
تســـجيل الكاميـــرات وتركيـــب بوابـــة حضـــور وانصـــراف وكاميـــرات جديـــدة وإعـــادة 

تأهيـــل الشـــبكة لمبنـــى الهيئـــة بالحديثـــة وربطـــه مباشـــرًة بشـــبكة الهيئـــة

تطوير أنظمة الحضور 
واالنصراف اإللكترونية

تقنية المعلومات
ـــات  ـــة فـــي مركـــز البيان ـــة لمنظمـــات الطاقـــة  المركزي اســـتبدال عـــدد )٥6( بطاري
وتحديـــث نظـــام المراقبـــة لمركـــز البيانـــات وإدارة المبنـــى واالكتشـــاف المبكـــر 

ـــق  للحري

تطوير أجهزة وأنظمة مركز 
البيانات 

موظفي تقنية 
المعلومات وأمن 

المعلومات
)PAM( تطبيق النظام األمني إلدارة صالحيات الوصول للخوادم نظام إدارة الصالحيات

جدول رقم )٦5(:  قائمة بأهم خدمات ومشاريع البنية التحتية

المتعــددة، ومركــز  الوســائط  الشــبكات واالتصــاالت،  المعلومــات،  أمــن  وَتشــمُل مشــاريع 
ــك الخدمــات ووصــٍف مختصــٍر لهــا. المعلومــات، ويعــرُض الجــدول رقــم )٦٥( قائمــًة بأهــم تل

٢/١5 خدمات ومشاريع البنية التحتية

الوصول للتطبيق

%١00 هيكلية المعلومات والتصفح

%١00 المحتوى

%94 العرض

%94 التفاعل

%١00 القيمة

%98 المجموع
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للتحـــول 	  التاســـع  القيـــاس  فـــي  الهيئـــة  حققـــت 
مرحلـــة  فـــي   %90.70 نســـبته  إنجـــاًزا  الرقمـــي 
الرقمـــي  التحـــول  قيـــاس  لمؤشـــر  التكامـــل 
علـــى  التاليـــة  اإلنجـــازات  محققـــًة  الحكومـــي، 
مســـتوى كل مؤشـــر فرعـــي 87.60% لنضـــج الجهـــة 
ــاور رحلـــة التحـــول الرقمـــي،  ــر ومحـ بحســـب مناظيـ
و100% لاللتـــزام باألنظمـــة والتشـــريعات، و%100 
لنضـــج الخدمـــات الرقميـــة. كمـــا حققـــت المركـــز 
األول علـــى القطـــاع المالـــي واالقتصـــادي والمركـــز 
األول علـــى جميـــع الجهـــات الحكوميـــة كمـــا تعتبـــر 
الجهـــة الوحيـــدة التـــي حققـــت اإلبـــداع والريـــادة 

المالـــي واالقتصـــادي. القطـــاع  ضمـــن 

ُ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 الخدمــات اإللكترونيــة، ومنهــا:

جــودة 	  رفــع مؤشــر  خــالل  مــن  الــوزارة  مــع  التكامــل  تحقيــق 
البيانــات للهيئــة فــي منصــة التــزام مــن ٧٨% إلــى ١٠٠%، حيــث 
يتطلــب المؤشــر الشــهري توفيــر كافــة بيانــات الرواتــب للشــهر 

الــذي يســبق إصــدار المؤشــر.

٤/١5 القيــــــاس التاســـع للتحــــول
          الرقمي الحكــومـــي 

٣/١5 مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات العالقة والتحسينات العامة

للتحقـــق 	  )نفـــاذ(  الوطنـــي  المعلومـــات  مركـــز  مـــع  التكامـــل 
مـــن هويـــة )مواطـــن - مقيـــم( فـــي منصـــة الدخـــول الموحـــد 

)مســـتفيد(.

التكامـــل 	  قنـــاة  فـــي  المركبـــات  بيانـــات  جميـــع  إتاحـــة 
الوطنـــي  المعلومـــات  مركـــز  الســـتفادة  الحكومي)كمـــزود( 

البيانـــات. مـــن  والجمـــارك 

بالســماح 	  وفســح  ســابر  منصــة  بيــن  الربــط  خدمــة  تطويــر 
للمورديــن بالتعديــل علــى التعهــدات خــالل )١٥( يــوم باســتخراج 

إرســالية. شــهادة 

تحســين   الربــط   مــع   هيئــة   التقييــس   الخليجيــة   للتحقــق   مــن  	 
 .)CCR(  بيانــات   تراخيــص   الدراجــات   الناريــة 

الربــط اإللكترونــي مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة 	 
قنــاة  طريــق  عــن  البيانــات  وتبــادل  والجمــارك 
الربــط  مــن  بــداًل   )GSN( الحكوميــة  التكامــل 
المباشــر مــن خــالل )اإلنترنــت( لضمــان حمايــة 
البيانــات واســتمرارية  البيانــات وســرعة تدفــق 
الحكومــة  هيئــة  معاييــر  لتحقيــق  األعمــال 

الرقميــة.

الصغيــرة 	  المنشــآت  هيئــة  مــع  التكامــل 
بيانــات  مــن  للتحقــق  )منشــآت(  والمتوســطة 
والتقديــم  التســجيل  خدمــة  فــي  المنشــآت 
)مســتفيد(. لهــا  الفنيــة  واالستشــارات  للتدريــب 

للتحقــق 	  الســعودي  البريــد  مــع  التكامــل 
 - )المنشــآت  لـــ  الوطنــي  العنــوان  بيانــات  مــن 

)مســتفيد(. المقيميــن(   - المواطنيــن 

التكامــل مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 	 
المحــالت  رخــص  مــن  للتحقــق  واإلســكان 

. )مســتفيد(

أداء 	  لقيــاس  الوطنــي  المركــز  مــع  التكامــل 
)مســتفيد(. )أداء(  العامــة  األجهــزة 

التحقــق 	  إتاحــة  خــالل  مــن  اإللكترونــي  الربــط 
علــى  الحاصلــة  المحليــة  المصانــع  بيانــات  مــن 
عالمــة الجــودة فــي قنــاة التكامــل الحكوميــة 

الخدمــة. مــن  الصناعــة  وزارة  الســتفادة 

التكامــل مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 	 
االجتماعيــة إلتاحــة بيانــات الموظفيــن والربــط 

ــزام )مــزود(. مــع منصــة الت

٪٨٧٫٦٠

٪١٠٠

٪١٠٠

لنضج الجهة بحسب 
مناظير ومحاور رحلة 

التحول الرقمي

لاللتزام باألنظمة 
والتشريعات

لنضج الخدمات 
الرقمية
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أمن المعلومات وحوكمة البيانات
١٦

تأكيــدًا علــى األهميــة البالغــة  ألمــن المعلومــات وأثرهــا علــى أعمــال الهيئــة، فــإن اإلدارة 
ُتعنــى بحمايــة األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة للهيئــة ضــد الهجمــات ومحــاوالت االختــراق 
أمــن  حــول  الوعــي  ونشــر  لذلــك.  المالئمــة  والسياســات  اأُلطــر  ووضــع  اإللكترونيــة، 
المعلومــات وأهميــة حمايــة بيانــات الهيئــة ومواردهــا التقنيــة بيــن الموظفيــن. إضافــة 
إلــى تنظيــم بيانــات الهيئــة ورقمنتهــا وحمايــة خصوصيتهــا وتمكيــن الوصــول إليهــا حســب 

ــة. ــط التشــريعية والتنظيمي الحاجــة وضمــن الضواب
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٢٠٢١

أمن المعلومات وحوكمة البيانات16

١/١٦  األهداف

االلتــزام بضوابــط هيئــة األمــن الســيبراني 	 
الوطنيــة. البيانــات  إدارة  ومكتــب 

والتقنيــة 	  المعلوماتيــة  األصــول  حمايــة 
وضمــان  الســيبرانية  األخطــار  ضــد  للهيئــة 

اســتمراريتها.

وضــع اأُلطــر والسياســات األمنيــة المالئمــة 	 
لحمايــة األهــداف االســتراتيجية للهيئــة.

نشر الوعي األمني بين الموظفين.	 

الهيئــة ورقمنِتهــا وحمايــة 	  بيانــات  تنظيــم 
خصوصيتهــا.

هيئة 	  بضوابط  الهيئة  التزام  مستوى  رفع 
 %٥٥ نسبة  إلى  وصواًل  السيبراني  األمن 
حسب نتائج التقييم الخارجي من قبل الهيئة 
اإلدارة  وتعمل  السيبراني  لألمن  الوطنية 
عمل رفع هذه النسبة إلى ٨٥% بنهاية الربع 

الثالث من العام المالي القادم ٢٠٢٢م.

األعمال 	  استمرارية  شهادة  على  الحصول 
.)ISO22301(

الحصول على شهادة نظام أمن المعلومات 	 
.)ISO27001(

وضع األطر والسياسات التنظيمية لتصنيف 	 
بيانات الهيئة.

٢/١٦  اإلنجازات

191 ٢٠٢١191 ٢٠٢١
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٢٠٢١

التعاون الدولي
١٧

ــادة ــزاســتراتيجية،ومــنبينهــاتحقيــقالري ــعركائ ــةعلــىأرب تعتمــداســتراتيجيةالهيئ
الجهــات مــع واالتصــال الُدولــي التعــاون نشــاط وٌيعــد واإلســامية. اإلقليميــة
الُدوليــةالمعنيــةبشــؤونالتقييــسوالمشــاركةفــيالمنظمــاتاإلقليميــةوالُدوليــة
مــنالنشــاطاتاألساســيةوالمهمــةالتــيتولــىلــهالهيئــةأهميــةبالغــةلمــالــه
مــنأثــركبيــرفــيترســيخالــدورالريــاديللمملكــة،كمــاُتســهمهــذهاألنشــطةفــي
المــدى علــى الوطنــي االقتصــاد ودعــم الُمســتهلك حمايــة اســتراتيجية تحقيــق

القريــبوالبعيــد.
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ُتمثــل الهيئــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عضويــة مجموعــة مــن 
المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والعربيــة والُدوليــة، وتتبــادل التعــاون 
المختلفــة  التقييــس  مجــاالت  فــي  خبراتهــا  مــن  لالســتفادة  معهــا 

تعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائيـــة بيـــن الهيئـــة والجهـــات الدوليـــة 	 
المناظـــرة فـــي مجـــاالت التقييـــس. 

دراســـة النظم واللوائح والقواعد المنظمة لالتفاقيات ومذكرات 	 
التفاهـــم وبرامج التعاون الفني مـــع الجهات الدولية المناظرة.

تمثيـــل الهيئـــة في اجتماعات اللجـــان الدولية المشـــتركة ومتابعة 	 
أعمالها.

٣/٢/١٧   النشاط اإلسالمي

إشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم )م/٢٣( 
وتاريــخ ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـــ القاضــي بالموافقــة علــى 
المواصفــات  معهــد  إلــى  المملكــة  انضمــام 
والمقاييــس للــدول اإلســالمية )SMIIC(، فقــد 
أصبحــت الهيئــة بصفتهــا جهــاز التقييــس الوطني 
اعتبــاًرا  المعهــد  فــي  العضويــة  كامــل  عضــًوا 
ــادي  مــن تاريــخ ٢٠١٣/٠٤/١٥م، ونظــًرا للــدور الري
للمملكــة على المســتوى اإلســالمي ومشــاركة 
الرئيســية  االجتماعــات  فــي  الفعالــة  الهيئــة 
والدوريــة لمعهــد )ســميك( ومســاهمتها فــي 
اتخــاذ القــرارات المعنيــة بالتقييــس، تــم انتخــاب 
المملكــة لعضويــة مجلــس إدارة المعهــد مــرة 
ثانية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠م خالل اجتماع الجمعية 
العموميــة رقــم )١٢(. كمــا تــم انتخــاب المملكــة 
اجتمــاع  خــالل  المعهــد  إدارة  مجلــس  لرئاســة 
مجلــس إدارة المعهــد رقــم )١٦( وانتخاب معالي 
محافــظ الهيئــة لمنصــب رئيــس مجلــس إدارة 
معهــد )ســميك( باإلجمــاع للفتــرة ٢٠١٨-٢٠٢٠م، 
تبوأتهــا  التــي  الرفيعــة  المكانــة  يعكــس  ممــا 
المملكــة في هــذه المنظمة اإلســالمية، ونظًرا 
للجائحــة التــي يمــر بهــا العالــم حالًيا فقــد وافقت 
المواصفــات  لمعهــد  العموميــة  الجمعيــة 
فــي   )SMIIC( اإلســالمية  للــدول  والمقاييــس 
انتخابــات  تأجيــل  علــى   )١٥( رقــم  اجتماعهــا 
المعهــد التــي كان مــن المقرر أن تعقد في شــهر 
نوفمبــر لعــام ٢٠٢٠، كمــا وافــق مجلــس اإلدارة 
فتــرة  تمديــد  علــى   )٢٠( رقــم  االجتمــاع  فــي 
تولــي رئيــس مجلــس اإلدارة للمعهــد محافــظ 
والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة 
والجــودة، وذلــك حتــى نهايــة ٢٠٢١م، باإلضافــة 
إلــى التمديــد لمــدة عــام لعضوية بقية المجالس 

الخاصــة بالمعهــد.

ويوضح الرسم البياني رقم )٣٢( نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية.

الرسم البياني رقم )٣٢(: نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية.

عدد المواصفات )٤٢( مواصفةعدد المواصفات )١١,٤٣٢( مواصفةعدد المواصفات )٢٦,٠٦٣( مواصفة

٢/١٧ االشتراك في المنظمات والهيئات

١/١٧ المهام

المنــورة  بالمدينــة  الهيئــة  واســتضافت 
 )٢٢( رقــم  اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات 
والجمعيــة العموميــة رقــم )١٦( ومجلــس إدارة 
التقييــس رقــم )٣( واللجنــة الدائمــة للمجلــس 
للمجلــس  الدائمــة  واللجنــة   )٢( رقــم  للماليــة 
المواصفــات  لمعهــد   ،)٢( رقــم  لالســتراتيجية 
 ،)SMIIC( اإلســالمية  للــدول  والمقاييــس 
الفتــرة ٣١ أكتوبــر - ٠٢ نوفمبــر  وذلــك خــالل 
الدولــي  ســلمان  الملــك  مركــز  فــي  ٢٠٢١م، 

المنــورة. بالمدينــة  للمؤتمــرات، 

باإلجمــاع فــي  المملكــة  اللــه فــازت  وبفضــل 
 )BoD( للمعهــد  اإلدارة  مجلــس  عضويــة 
 )smc( التقييــس  إدارة  مجلــس  وعضويــة 
وإدارة مجلــس االعتمــاد )MAC( للــدورة ٢٠٢٢-

٢٠٢٤م.

وبناًء على ما ذكر فتشارك المملكة ُممثلًة 
بالهيئة بعضوية مجموعة من المجالس 

الرئيسة بالمعهد وهي:

 	 )BoD( مجلس اإلدارة
للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤م.

 	 )AC( مجلس االعتماد
للفترة ٢٠٢٢ -  ٢٠٢٤م.

 	)SMC( مجلس إدارة التقييس
للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤م.

 	)MC( مجلس المعايرة
للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١م.

وقد شاركت الهيئة في أكثر من )١٦( اجتماع 
المناظرة  اإلسالمية  الجهات  مع  تنائي 
باإلضافة إلى مجموعة من االجتماعات مع 
بعض السفراء والمسؤولين لمناقشة بعض 

القضايا المشتركة في مجاالت التقييس.

فــي  عامــل  كعضــو  المملكــة  تشــترك  كمــا 
للمعهــد  التابعــة  الفنيــة  اللجــان  مــن  عــدد 

وهــي:

المطابقـــة 	  تقييـــم  مواصفـــات  لجنـــة 
.)SMIIC/CCA (

 	.)TC1( لجنة شؤون الغذاء الحالل
 	.)TC2( لجنة شؤون التجميل الحالل
 	.)TC3( لجنة قضايا موقع الخدمة
لجنة كفاءة الطاقـــة والطاقة المتجددة 	 

.)TC4(
لجنـــة الســـياحة والخدمـــات ذات الصلـــة 	 

.)TC5(
 	.)TC7( لجنة النقل
 	.)TC8( لجنة الجلود ومواد الدباغة
ذات 	  والمنتجـــات  المنســـوجات  لجنـــة 

.)TC9( الصلـــة 
 	.)TC10( لجنة سلسلة التوريد الحالل
 	.)TC11( لجنة نظم إدارة حالل
لجنـــة متطلبـــات نقـــل البضائـــع الخطـــرة 	 

.)TC12(
 	.)TC13( لجنة المجوهرات
النفطيـــة 	  والمنتجـــات  النفـــط  لجنـــة 

أمانتهـــا”. الهيئـــة  “تتولـــى   ،)TC14(
 	.)TC15( لجنة المصطلحات
 	.)TC16( لجنة قضايا أدوية الحالل

إسالميةعربيةخليجية سعوديةسعوديةسعودية

٪٤٠

٪٦٠

٪٤٦

٪٥٤

٪٤٥

٪٥٥

دراســـة وتفعيل مشـــاركة الهيئـــة في عضوية المنظمـــات الدولية 	 
واإلقليميـــة ذات العالقة بنشـــاطات الهيئة.

اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم وبرامـــج 	 
التعـــاون الفنـــي مـــع الجهـــات الدوليـــة المناظـــرة الموقعـــة فـــي 

مجـــال اختصـــاص الهيئـــة.

فــي  بالتقييــس  المتعلقــة  األنشــطة  مجــاالت  شــتى  فــي  والتعــاون 
تحقيــق  علــى  الدولــي  للتعــاون  العامــة  اإلدارة  وتعمــل  المملكــة 
ضمــن  والدوليــة  اإلقليميــة  الريــادة  لركيــزة  االســتراتيجية  األهــداف 

الهيئــة.  اســتراتيجية 

٢/٢/١٧  النشاط العربي١/٢/١٧   النشاط الخليجي

َتشــترك الهيئــة فــي عضويــة هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
لــُدول الخليــج العربيــة، كمــا ُيمثــل محافــظ الهيئــة المملكــة فــي اللجنــة 
الخليجيــة العليــا لكــود البنــاء الخليجــي. وُتشــارك الهيئــة فــي إعــداد خطــة 
در المواصفات السعودية  المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة )ُتقَّ
بمــا نســبته ٦٠% مــن تلــك المواصفــات( فــي أغلبهــا علــى المواصفــات 
القياســية الســعودية(، كما ُتشــارك الهيئة بدراســة عدٍد كبير من مشاريع 
المواصفــات القياســية الخليجيــة، وإبــداء الــرأي حول مشــاريع المواصفات 
القياســية الخليجيــة المناطة بــُدول المجلس األخــرى، وكذلك تقوم بالرد 
على جميع االستفســارات الفنية التي ترد من ُدول مجلس التعاون في 
مجــال التقييــس، كمــا ُتشــارك فــي اجتماعــات اللجــان العامــة والتوجيهيــة 
الخليجيــة، وتتولــى المملكــة أمانــة ورئاســة عــدد )٨( لجــان فنيــة خليجيــة 

مــن مجمــوع )١٦( لجنــة فنيــة ُمشــكلة بهيئــة التقييــس الخليجيــة.

ُتشـــارك الهيئـــة فـــي أعمـــال المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصناعيـــة 
والتقييـــس والتعديـــن - مركـــز المواصفـــات والمقاييـــس، وإعـــداد 
مشـــاريع المواصفات القياســـية العربية، وإبداء الرأي حول مشـــاريع 
المواصفـــات القياســـية العربية التـــي ُتعدها الـــُدول العربية األخرى 
وذلـــك في مختلـــف القطاعات. وقد شـــاركت الهيئة فـــي أكثر من 
)٢١( اجتمـــاع لتعزيـــز العالقـــات الســـعودية العربيـــة فـــي مجـــاالت 

لتقييس. ا
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٤/٢/١٧  النشاط الدولي

ُتشـــارك الهيئـــة فـــي المنظمـــات الُدوليـــة المعنيـــة بالتقييـــس، كمـــا تقـــوُم بعقـــد مجموعـــة 
مـــن برامـــج التعـــاون الفنـــي مـــع بعـــض الجهـــات والهيئـــات الدوليـــة لالســـتفادة مـــن خبراتهـــا 

فـــي تطويـــر أعمـــال الهيئـــة ونقـــل المعرفـــة، ومـــن أهـــم هـــذه المنظمات/الجهـــات:

)ISO( المنظمة الُدولية للتقييس

ُتعــُد المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO( أكبــر وأهــم 
ــر أحــد  ــة بالتقييــس، حيــث تعتب ــة معني منظمــة ُدولي
المتحــدة  األمــم  بهيئــة  المرتبطــة  الفنيــة  األجهــزة 
وَيبلــغ عــدد أعضائهــا )١٦٥( َدولــة، وُتشــارك هيئــة 
الُدوليــة  المنظمــة  عضويــة  فــي  المواصفــات 
أنشــطتها  فــي  ــال  َفعَّ وبشــكل   )ISO( للتقييــس 
الجمعيــة  اجتماعــات  فــي  وكذلــك  المختلفــة. 
ســلطة  أعلــى  هــي  والتــي   ،)GA/ISO( العموميــة 
بالمنظمــة وَتعقــد اجتماعاتهــا مــرًة واحــدة ســنوًيا 
الموضوعــات   لبحــث  الُمنظمــة،  أعضــاء  بحضــور 
ومواكبــة  أعمالهــا،  جــدول  علــى  المدرجــة 
المختلفــة،  التقييــس  مجــاالت  فــي  المســتجدات 
بهــدف ترســيخ التكامــل مــع المنظومــة الُدوليــة فــي 

التقييــس. مجــاالت 

مجلــس  فــي  الهيئــة  عضويــة  تمديــد  تــم  وقــد 
المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO Council( حتــى 
عــام ٢٠٢١م بعــد فوزهــا مــرة أخــرى بأصــوات الــدول 
أعضــاء المنظمــة حيــث حصلــت علــى أعلــى نســبة 
 )GA( العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــالل  تصويــت 
رقــم )٤١( للمنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO( والــذي 

عقــد خــالل الفتــرة ٢٧-٢٠١٨/٠٩/٢٨م بمدينــة جنيــف 
فــي سويســرا.

السياســات  تطويــر  لجــان  فــي  الهيئــة  وُتشــارك 
الدائمــة  والمجموعــات  اللجــان  وفــي  للمنظمــة 
وهــي: عامــل  كعضــو  المنظمــة  إدارة  لمجلــس 

 	.)CASCO( لجنة تقويم المطابقة
 	.)DEVCO( لجنة شؤون الدول النامية
 	.)COPOLCO( لجنة شؤون المستهلكين
 	.)REMCO( لجنة المواد المرجعية
 	 )CSC/SP( لجنة االستراتيجية والسياسة

التابعة لمجلس األيزو.
لجنة الترشيحات )CSC/NOM( التابعة 	 

لمجلس األيزو.
المجموعة االستشارية لمشروع األيزو 	 

.)ISO SMART-SG( سمارت
المجموعة االستشارية لتقنية المعلومات 	 

.)ITSAG(

الرئيســة  الُدوليــة  الفنيــة  ويبلــُغ عــدد لجــان األيــزو 
الفاعلــة )٢٥٦( لجنــة فنيــة ينــدرج تحتهــا العديــد مــن 

)OIML( المنظمة الُدولية للمقاييس القانونية

)IEC( اللجنة الُدولية الكهروتقنية

هــي منظمــة ُدوليــة تأسســت عــام ١٩٥٥م ومقُرهــا 
توثيــق  علــى  تعمــُل  فرنســا،   – باريــس  بمدينــة 
القانونيــة،  بالمقاييــس  يتعلــق  مــا  جميــع  وتقديــم 
كمــا ُتعنــى بتوصيــف اشــتراطات وخصائــص ومراتــب 
أجهــزة القيــاس المختلفــة، وذلــك بإصــدار التوصيــات 
تســهيل  علــى  أيًضــا  وتعمــُل  الُدوليــة،  والوثائــق 
المقاييــس  جهــات  بيــن  التعــاون  عالقــات  إقامــة 
القانونيــة فــي الــدول األعضــاء، وتتكــون المنظمــة 

مــن:
المؤتمـر الُدولـي للمقاييـس القانونيـة.	 
 	.)CIML( اللجنـة الُدوليـة للمقاييـس القانونيـة
القانونيـــة 	  للمقاييـــس  الُدولـــي  المكتـــب 

.)BIML (

تتولــى الهيئــة الدوليــة الكهروتقنيــة مهــام إعــداد 
وإصــدار المواصفــات القياســية الُدوليــة فــي المجــال 
عضــًوا،   )٨٩( أعضائهــا  عــدد  ويبلــغ  تقنــي،  الكهــرو 
ُمشــارًكا.  عضــًوا  و)٢٧(  عامــاًل،  عضــًوا   )٦٢( منهــم 
لجنــة   )١٠٩( فيهــا  الفنيــة  اللجــان  عــدد  يبلــغ  كمــا 
الفرعيــة  الفنيــة  اللجــان  رئيســة، ويبلــغ عــدد  فنيــة 
الهيئــة  تبنــت  وقــد  فرعيــة.  فنيــة  لجنــة   )١٠١(
والجــودة  والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية 
الصــادرة  الُدوليــة  القياســية  المواصفــات  ُمعظــم 
كمواصفــات  تقنيــة  الكهــرو  الُدوليــة  الهيئــة  عــن 
 )٦٫٠٠٠( قرابــَة  تبلــُغ  والتــي  ســعودية،  قياســية 
فــي  عضــٌو  الهيئــة  أن  كمــا  ُدوليــة.  مواصفــة 

باللجــان الفنيــة  اللجــان الفرعيــة، وتشــترك الهيئــة 
التابعــة للمنظمــة الُدوليــة للتقييــس كعضــو عامــل 
وفرعيــة،  رئيســة  دوليــة  فنيــة  لجنــة   )١٧٤( فــي 
فنيــة  لجنــة   )١٤٩( فــي  مراقــب  كعضــو  وُتشــارك 
تشــجيع  علــى  باســتمرار  وتعمــُل  وفرعيــة،  رئيســة 
ودعــم مشــاركة الشــركاء مــن األجهــزة والهيئــات 
أعمــال  فــي  المملكــة  فــي  والخاصــة  الحكوميــة 
التقييــس الُدوليــة مــن خــالل المشــاركة فــي عضوية 

الرئيســة والفرعيــة. الفنيــة  اللجــان 

ويبلــغ عــدد األعضــاء العامليــن فــي المنظمــة )٦١( 
عضــًوا،   )٦٣( المراقبيــن  األعضــاء  وعــدد  عضــًوا، 
كمــا يبلــُغ عــدد اللجــان الفنيــة فــي المنظمــة )١٨( 
الفنيــة  اللجــان  عــدد  ويبلــُغ  رئيســية،  فنيــة  لجنــة 
انضمــت  وقــد  فرعيــة.  فنيــة  لجنــة   )٤٦( الفرعيــة 
فــي  المنظمــة  هــذه  فــي  عضويــة  إلــى  الهيئــة 
العــام ١٩٩١م، حيــث تتلقــى إصداراتهــا ومراســالتها، 
وتقــوم بدراســة مشــاريع المواصفــات والتوصيــات 
التوصيــات  هــذه  واســتخدام  عليهــا،  والتصويــت 
المواصفــات  مشــاريع  إعــداد  عنــد  رئيــس  كمرجــع 
بحضــور  الهيئــة  وُتشــارك  الســعودية،  القياســية 
الهيئــة  للمنظمــة، وَتشــترُك  الدوريــة  االجتماعــات 
فــي أعمــال )٧( لجــان فنيــة رئيســة، وأعمــال )٨( لجــان 

فنيــة فرعيــة.

والمكونــات  للمعــدات  الُدولــي  المطابقــة  برنامــج 
الكهروتقنيــة )IECEE( كجهــة اعتــراف بالشــهادات 
حالًيــا، وانضمــت مؤخــًرا لبرنامــج مطابقــة الطاقــة 

.)IECRE( المتجــددة 
وتتكــون اللجنــة الُدوليــة الكهــرو تقنيــة مــن األجهــزة 

التالية:
 	)CB Council Board( مجلس اإلدارة
 	SMB Standardi- )مجلس إدارة التقييس 

)zation Management Board
 	 MSB( مجلس دراسة أولويات السوق

)Market Strategy Board
 	 CAB Conformity( مجلس تقييم المطابقة

)Assessment Board

جدول رقم )٦٦(: برامج التعاون الفني الموقعة مع جهات خارجية خالل العام ٢٠٢١م

تاريخ التوقيعالجهات الموقع معها برامج تعاون 

٢٠٢١/٠٣/٠٥م وكالة أوزبكستان للمواصفات والمقاييس والشهادات في مجاالت التقييس 

٢٠٢١/٠٦/٠٦م الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت
٢٠٢١/٠٦/٠٩م المعهد البرتغالي للجودة
٢٠٢١/٠٦/١٦م هيئة المواصفات النمساوية
٢٠٢١/١٠/٠٤م المعهد الكازاخي للمواصفات والمقاييس
٢٠٢١/١٠/١٧م وكالة جيبوتي لتوحيد المقاييس وضمان الجودة
٢٠٢١/١٠/١٧م الجمعية السنغالية للتقييس
٢٠٢١/١١/٠٢م مركز المواصفات والمقاييس التابع لوزارة االقتصاد والتجارة في قيرغيزستان
٢٠٢١/١٢/٠٦م وزارة الصناعة والتجارة وترويج االستثمار في سلطنة عمان
٢٠٢١/١٢/١٠م المجلس األعلى للبيئة في مملكة البحرين
٢٠٢١/١٢/١٠م وزارة التجارة والصناعة والسياحة في مملكة البحرين

برامــج  مــن  مجموعــة  بتوقيــع  الهيئــة  قامــت 
والهيئــات  الجهــات  بعــض  مــع  الفنــي  التعــاون 
تطويــر  فــي  خبراتهــا  مــن  لالســتفادة  األجنبيــة 
أعمــال الهيئــة ونقــل المعرفــة، وكذلــك للوقــوف 
علــى أحــدث التطــورات فــي العالــم فــي مجــال 

األداء. بمســتوى  واالرتقــاء  التقييــس 

وُتعقــد هــذه البرامــج مــع مجموعــة مــن الــدول 
وتوطيــن  نقــل  بهــدف  والصديقــة  الشــقيقة 
المعرفــة مــن خــالل إيفــاد خبــراء فــي مجــاالت 
التقييــس المختلفــة مــن تلــك الجهات إلــى الهيئة 
أو تنفيــذ برامــج تدريبيــة تخصصيــة، كمــا يتُم تبادل 
المعلومــات الفنيــة المتعلقة بالتقييــس، والقيام 
ــدول  ــك ال ــة بتل ــة للجهــات المعني ــارات ميداني بزي
للوقــوف علــى أحــدث التطــورات فــي مجــاالت 
التقييــس والمعايــرة والجــودة. ويعــرض الجــدول 
رقــم )٦٦( برامــج التعــاون الفنــي الموقعــة خــالل 

العــام ٢٠٢١م.

٣/١٧ االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية

أعمــال  فــي  بالهيئــة  ُممثلــًة  المملكــة  وتشــترك 
)١٥( لجنــة فنيــة ُدوليــة كعضــو عامــل، و)٢٤( لجنــة 

مراقــب.  كعضــو 
مــع  التعــاون  لتعزيــز  الهيئــة  حــرص  علــى  وتأكيــدًا 
الجهــات الدوليــة المناظــرة فقــد تمــت المشــاركة 

المناظــرة. الجهــات  مــع  اجتماعــًا   )٧١( فــي 

٧  لجان فنية رئيسة
٨  لجان فنية فرعية

ُتشارك الهيئة بحضور االجتماعات الدورية 
للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية
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٢٠٢١

المراجعة الداخلية
١٨

ُتولــيالهيئــةلنشــاطالمراجعــةالداخليــةاهتماًمــابالًغــاباعتبــارهعنصــًراهاًمــامــن
الُممكنــات أهــم وأحــد واإلداري، الفنــي المســتويين علــى األداء تحســين عناصــر
التــيُتســاعداإلدارةالعليــافــيالهيئــةعلــىالَتحقــقمــنتنفيــذالسياســاتاإلداريــة
مختلــف فــي واإلنتاجيــة العمــل كفــاءة مســتوى رفــع َتكفــل التــي واإلجرائيــة
اإلدارات.وَتتبــعاإلدارةالعامــةللمراجعــةالداخليــةمنهــجالمراجعــةالمبنيــةعلــى
المخاطــر،والــذيمــنخالــهيتــمتوجيــهأعمــالالمراجعــةنحــواألنشــطةواألعمــال
األكثــرخطــورةوأهميــةفــيمختلــفمراحــلعمليــةالمراجعــةســواءعنــدبنــاءالخطــة
الســنويةأوعنــدالتخطيــطوتنفيــذمهــامالمراجعــة،وقــدأصــدرمجلــسإدارةالهيئــة
فــياجتماعــهرقــم)161(وتاريــخ143٨/1٠/24هـــقــراًرابتشــكيللجنــةمنبثقــةعــن
المجلــسترتبــطبهــااإلدارةالعامــةللمراجعــةالداخليــةفنًيــا،ويــرأسهــذهاللجنــةأحــد
أعضــاءمجلــساإلدارةوتضــمفــيعضويتهــااثنــانمــنالمختصيــنمــنخــارجالهيئــة.
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٢/١٨ المهام

المعلومــات . ١ علــى  االعتمــاد  وإمكانيــة  ســالمة  مــدى  مراجعــة 
الماليــة والتشــغيلية ومراجعــة الوســائل المســتخدمة فــي تحديــد 

تلــك المعلومــات والتقريــر عنهــا. وقيــاس وتصنيــف 

ــن . ٢ ــزام بالسياســات والخطــط واإلجــراءات والقواني التأكــد مــن االلت
ــر. ــر جوهــري علــى العمليــات والتقاري واألنظمــة والتــي لهــا تأثي

التحقــق مــن . ٣ مراجعــة وســائل حمايــة األصــول، وبقــدر اإلمــكان، 
وجــود هــذه األصــول.

تقييم الكفاءة والفعالية في توظيف الموارد المتوفرة.. ٤

تتماشــى . ٥ النتائــج  أنَّ  مــن  للتحقــق  والبرامــج  العمليــات  مراجعــة 
مــع األهــداف الموضوعــة، وتنفيــذ العمليــات والبرامــج كمــا هــو 

مخطــط لهــا.

تقييــم أنشــطة الهيئــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة وتحليــل المخاطــر . ٦
بشــكل موضوعــي ومســتقل.

تقديــم االستشــارات للجهــات المختلفــة داخــل الهيئــة بمــا يحســن . ٧
مــن إدارة المخاطــر وكفــاءة وفاعليــة العمليــات التشــغيلية.

والسياســات  والتعليمــات  باألنظمــة  التقيــد  تحقيــق 
والخطــط.

حماية األموال والممتلكات العامة والحد من وقوع 
األخطاء.

ــات الماليــة والســجالت المحاســبية  ضمــان دقــة البيان
واكتمالهــا.

التأكد من سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

ضمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة وكفايتهــا 
بمــا يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة.

1

3

2

4

٥

٣/١٨ اإلنجـــــازات

تنفيذعملياتالفحصوالمراجعةوتقديم	 
التقاريروفًقاللخطةالسنويةوقد

اشتملتالخطةالسنويةلعام2٠21معلى
مراجعةعدد)12(إدارةفنيةوفروعالهيئة.

تنفيذمتابعةمعالجةالماحظاتعلى	 
أعمالاإلداراتبالهيئة.

العملعلىإعدادنماذجالتميزالمؤسسي	 
بناءعلىالتقييمالذاتيبالهيئة.

متابعةعمليةجرداألصول.	 
مراجعةوتحديثمنهجيةااللتزام.	 
مراجعةوتحديثمنهجيةالمراجعة.	 
مراجعةوتحديثمنهجيةتقييمالمخاطر.	 
مراجعةوتحديثدليلالمراجعة.	 
تحديثميثاقالمراجعة.	 
تحديثمبادئوقواعدسلوكالمهنة.	 
إطاقمبادرةسفراءالمراجعة.	 
المشاركةفينشرالوعيبأعمالالمراجعة	 

الداخليةبالهيئة.
زيارةفرعيالهيئةبالمنطقةالشرقية	 

ومنطقةمكةالمكرمةوذلكللتقييم
والفحص.

تقديمالخدماتاالستشاريةإلدارات	 
الهيئة.

١/١٨  األهداف
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1442     1443مكتب إدارة االستراتيجية٠١

٢٠٢١

الشؤون القانونية
١٩

تضطلــعاإلدارةالعامــةللشــؤونالقانونيــةباإلشــرافعلــىالجوانــبالتشــريعية،
ــةباختصاصــات ــرالسياســاتوالتشــريعاتذاتالصل ــىمهــاممنهــاتطوي حيــثتتول
الهيئــةبمــافــيذلــكإعــدادمشــاريعاألنظمــةواللوائــحالتنفيذيــةوالفنيــةالتــي
تمكــنالهيئــةمــنالقيــامبأعمالهــابالطــرقالمثلــى.كمــاأناإلدارةتعــدهــيالممثــل

القانونــيللهيئــةأمــامالمحاكــمواللجــانالقضائيــةالمختصــة.
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١/١٩  المهام

إعــدادمشــاريعاألنظمــةواللوائــحالتنفيذيــةوالفنيــةودراســتها. 1
والتعليمــاتالمتعلقــةبنشــاطاتالهيئــة.

إعــدادوصياغــةودراســةبرامــجالتعــاونالفنــيالدوليــةوالوطنيــة. 2
والعقــودالتــيتبرمهــاالهيئــةمــعالجهــاتاألخــرى.

تقديــمالــرأيوالمشــورةالقانونيــةفيمــايتعلــقبتفســيراألنظمــة. 3
واللوائــحوجميــعمــايحــالمــناستفســاراتقانونيــةوتظلمــات
وادعــاءاتومطالبــاتواالشــتراكفــيالتحقيقــاتالخاصــةبهــا.

العمــلعلــىدراســةوتوحيــدجميــعاإلجــراءاتالقانونيــةالمعمــول. 4
بهــاداخــلالهيئــةوفــيفروعهــا.

تمثيــلالهيئــةفيمــايرفــعمنهــاأوعليهــامــنقضايــاأمــامالمحاكــم. ٥
أواللجــانشــبةالقضائيــةوالتحكيميــةبأنواعهــاودرجاتهــاالمختلفــة.

اإلشــرافعلــىتحديــثاألنظمــةواللوائــحوالقــراراتوالتعليمــات. 6
وحفظهــا وتنظيمهــا الهيئــة باختصاصــات المتعلقــة والبيانــات

واالســتفادةمــناإلمكانــاتالتقنيــةفــيمعالجتهــا.

المشــاركةفــياللجــانالُمشــكلةلدراســةأيموضوعــاتقانونيــة. 7
مرتبطــةبأعمــالالهيئــةوخاصــةلجــانهيئــةالخبــراء.

القيامبأعمالالتحقيقاتاألوليةبالمخالفاتاإلدارية.. ٨

الجهــات. 9 فــي القانونيــة اإلدارات إلــى المســندة المهــام تنفيــذ
الســامية. واألوامــر الــوزراء مجلــس قــرارات بموجــب الحكوميــة

القيــامباســتكمالاإلجــراءاتالنظاميــةمــعالنيابــةالعامــةفــي. 1٠
قضايــانظــامالقيــاسوالمعايــرةالصــادربالمرســومالملكي)م/٥1(

تاريــخ1434/11/13هـــ.

القيــامباســتكمالاإلجــراءاتالنظاميــةمــعوزارةالتجــارةتطبيًقــا. 11
ألحــكامنظــاممكافحــةالغــشالتجــاريالصــادربالمرســومالملكــي

رقــم)م/19(وتاريــخ1429/٠4/23هـــ.

الفحــص. 12 لتنظيــم القانونيــة الجوانــب علــى واإلشــراف المتابعــة
الفنــيالــدوريللمركبــاتوفقــالقــرارمجلــسالــوزراءرقــم)3٨6(

1442/٠7/11هـــ. وتاريــخ

المتابعــةواإلشــرافعلــىالجوانــبالقانونيــةللترتيبــاتالتنظيميــة. 13
لمركــزالمعــداتالثقيلــةالصــادرةبقــرارمجلــسالــوزراءرقــم)4٨٨(

وتاريــخ1442/٠٨/24هـــ.

المتابعــةوتقديــمالدعــمالقانونــيللجنــةالوطنيــةلكــودالبنــاء. 14
وجائــزةالملــكعبــدالعزيــزللجــودة.

٢/١٩  اإلنجازات

قامـــت اإلدارة خالل فتـــرة التقرير بمجموعة 
مـــن النشـــاطات التـــي تمحورت حـــول تطوير 
اإللـــزام  متطلبـــات  ومتابعـــة  التشـــريعات، 
والمواصفـــات  الفنيـــة  اللوائـــح  بتطبيـــق 
القياســـية، وتمثيـــل الهيئـــة فـــي الدعـــاوى 
القضائيـــة، والبـــت في الشـــكاوى والتحقيق 
فـــي مخالفات العاملين فـــي الهيئة وتقديم 
وإعـــداد  ودراســـة  القانونيـــة  االستشـــارات 
العقـــود والقـــرارات اإلداريـــة والقضايا ومن 

أبـــرز النشـــاطات مـــا يلي:

استكمالمشروعنظامسامةالمنتجات. 1
والئحتــهالتنفيذيــةومذكرتــهالتوضيحيــة
والمشــاركةفــياللجنــةالمشــكلةبهيئــة

الخبــراءلدراســةالمشــروع.

المواصفــات. 2 نظــام مشــروع اســتكمال
ومذكرتــه التنفيذيــة والئحتــه والجــودة
التوضيحيــةوالمشــاركةفــيدراســتهمــع

اللجنــةالمشــكلةبهيئــةالخبــراء.

القيــاس. 3 نظــام مشــروع ودراســة إعــداد
والمعايرةومذكرتهالتوضيحيةوالمشاركة
ــة ــةالمشــكلةبهيئ فــيدراســتهمــعاللجن

ــراء. الخب

تقديــمالدعــمالقانونــيلبرنامــجتقييــس. 4
)مبــادرةالمعايــرةالقانونيــة(.

مفتشـــي. ٥ ضبـــط إجـــراءات دليـــل إعـــداد
والمعايـــرة. القيـــاس نظـــام

التحقــق. 6 جهــات تأهيــل اعتمــادضوابــط
وجهــاتالصيانــةألجهــزةالقيــاسوإصــدار
معالــي بقــرار الطــراز اعتمــاد شــهادة
1442/1٠/2٨هـــ. وتاريــخ )1٠٥٠( المحافــظ

وقبــول. 7 الطــراز اعتمــاد لجنــة تشــكيل
ألجهــزة والصيانــة التحقــق جهــات
رقــم المحافــظ معالــي بقــرار القيــاس

1442/٠٥/٠٨هـــ وتاريــخ )467٠(

الهيئــة. ٨ بيــن تنســيقي محضــر إعــداد
والمقاييــس للمواصفــات الســعودية
غيــر اإليــرادات تنميــة ومركــز والجــودة
النفطيــةلدراســةاالتفاقيــاتوالماحــق
ببرنامــج الهيئــة بمبــادرات المتعلقــة
واإليــرادات 2٠2٠م الوطنــي التحــول

المبــادرات. مــن المتحققــة

إعــدادالائحــةالتنفيذيــةلتنظيــمالفحص. 9
الفنــيالــدوريللمركبــاتوإعــدادقواعــد
التنظيــم مخالفــات فــي الفصــل لجــان

واشــتراطاتالترخيــص.

مفتشــي. 1٠ ضبــط إجــراءات دليــل إعــداد
تنظيــمالفحــصالفنــيالــدوريللمركبــات

والمعايــرة. القيــاس ونظــام

اشــتراطات. 11 وثيقــة ومراجعــة إعــداد
نشــاط رخصــة علــى للحصــول التقــدم
للمركبــات. الــدوري الفنــي الفحــص

إعـــدادومراجعـــةاالشـــتراطاتاإلداريـــة. 12
الفنـــي الفحـــص إلجـــراءات والفنيـــة

للمركبـــات. الـــدوري

تقديــمالدعــمالقانونــيللجنــةالوطنيــة. 13
لكــودالبنــاءالســعودي.

ــربشــأندراســةإنشــاءالمركــز. 14 إعــدادتقري
إلــى ورفعــه البنــاء لكــود الســعودي

الســامي. المقــام

كــود. 1٥ مخالفــات تصنيــف الئحــة تعديــل
البنــاءالســعوديالصــادرةبالقــرارالــوزاري

رقــم)٠٠٠٨٠(وتاريــخ1443/٠3/٠6هـــ.

تعديــلالئحــةالمتطلبــاتالعامــةلتعييــن. 16
ألعمــال والمفتشــين التفتيــش جهــات
كــودالبنــاءالصــادرةبالقــرارالــوزاريرقــم

وتاريــخ1442/٠9/19هـــ. )٠٠٥91(

كــود. 17 لنظــام التنفيذيــة الائحــة إعــداد
البنــاءالســعوديالصــادرةبالقــرارالــوزاري

وتاريــخ1443/٠1/٠٨هـــ. )٠٠٠4( رقــم

إعــدادوصياغــةمشــروعتنظيــمالمركــز. 1٨
الســعوديلكــودالبنــاء.

إعــدادودراســةالائحــةالتنظيميــةلجائزة. 19
ومشــروع للجــودة العزيــز عبــد الملــك

تنظيــمالجائــزة.

للعمــل. 2٠ التنظيميــة القواعــد إعــداد
العمــل وميثــاق الهيئــة فــي التطوعــي
التطوعــيالمعتمــدبقــرارمحافــظالهيئــة

1443/٠2/1٨هـــ. وتاريــخ )16( رقــم
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القانونــي. 21 الفريــق فــي الهيئــة تمثيــل
الطاقــة لكفــاءة الســعودي بالمركــز
ودراســة القانونــي الــرأي )تقديــم
الفنيــة واللوائــح القياســية المواصفــات
وتطبيقهــا(. الطاقــة بكفــاءة الخاصــة

فــي. 22 الهيئــة مشــاركات علــى اإلشــراف
الخبــراء هيئــة فــي المشــكلة اللجــان
والعمــل ومتابعتهــا الــوزراء بمجلــس
لألمــر وفقــا اإلجــراء حوكمــة علــى
وتاريــخ )17134( رقــم الكريــم الســامي

1442هـــ. /٠3 /26

للجنــةســامة. 23 القانونــي الفريــق رئاســة
المنتجــاتواإلشــرافعلــىأمانــةالفريــق
الفريــق إجــراءات وإعــداد القانونــي
المنتجــات. ســامة لجنــة فــي القانونــي

“واحــة. 24 مشــروع متطلبــات اســتكمال
األعمــال”لجهــاتمنظومــةوزارةالتجــارة
رقــم الكريــم الســامي لألمــر إنفــاذًا
القاضــي 1436/٠2/1٠هـــ وتاريــخ )61٠9(
بالموافقــةعلــىرغبــةالهيئــةفــيإعــادة
بحــي لهــا المخصصــة األرض تخطيــط
مذكــرة توقيــع تــم حيــث المحمديــة،

لعقــارات العامــة الهيئــة مــع تفاهــم
المشــروع. هــذا بشــأن الدولــة

إجــراءالتحقيقــاتاألوليــةفــيالمخالفــات. 2٥
الــوزراءرقــم)412( إنفــاذًالقــرارمجلــس

وتاريــخ1441/٠6/17هـــ.

إحالــةعــدد)17(مخالفــةلنظــامالقيــاس. 26
الملكــي بالمرســوم الصــادر والمعايــرة
ــى ــخ1434/11/13هـــإل رقــم)م/٥1(وتاري
النيابــةالعامــةبعــداســتكمالإجراءاتهــا

النظاميــة.

للهيئــة. 27 التجاريــة العامــات تســجيل
إجراءاتهــا واســتكمال )٥( وعددهــا
النظاميــةمــعالهيئــةالســعوديةللملكيــة

يــة. لفكر ا

لجميع. 2٨ القانونية االستشارات تقديم
قطاعاتالهيئةوفقًالألنظمةواللوائح

المعمولبها.

ــود. 29 ــعالعقــــــ ــةمشاريــــــ ــةوصياغـــــ دراســـــ
ــاون ــاهموالتعـــــــــــــــ ــراتالتفـــــــــ ومذكــــــــــ
واالتفاقيــاتالدوليــةالتــيتقــررالهيئــة

إبرامهــامــعالغيــر.

األحكام النهائية الصادرة 
لصالح الهيئة

األحكام النهائية 
الصادرة ضد الهيئة النظام ذو الصلة أو العالقة موضوعها

عدد الدعاوى 
المرفوعة ضد 

الهيئة

٢ 0

تنظيم الهيئة، نظام المرافعات أمام 
ديوان المظالم والئحته التنفيذية، 

قرارات مجلس اإلدارة، القرارات 
الوزارية، اللوائح الفنية، المواصفات 

القياسية المعتمدة

تعويض
وإلغاء قرار ٧

جدول رقم )٦٧(: عدد الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة واألحكام النهائية الصادرة في صالحها أو ضدها خالل فترة التقرير

المشــاركةفــياللجــانومراجعــةمحاضــر. 3٠
قــرارات نشــر وأخبــار والقــرارات اللجــان
ــة ــحالفني مجلــساإلدارةومشــاريعاللوائ

القياســية. والمواصفــات

بالشــؤون. 31 صلــة ذو مشــروع )27( نشــر
منصــة علــى والتنميــة االقتصاديــة
للتنافســية الوطنــي بالمركــز اســتطاع
ــوزراءرقــم )تيســير(إنفــاذًالقــرارمجلــسال
وكذلــك 1441/٠7/1٥هـــ وتاريــخ )476(
هــذه علــى الــواردة الماحظــات دراســة
الازمــة. التعديــات وإجــراء المشــاريع

اللجنــة. 32 فــي بالمشــاركة الهيئــة تمثيــل
القانونيــةالمشــكلةبرئاســةمعالــيوزيــر
الوطنــي المركــز مجلــس رئيــس التجــارة
األنظمــة دعــم وحــدة لــدى لتنافســية
بالمركــز حكمهــا فــي ومــا واللوائــح

»تيســير«. للتنافســية الوطنــي

الدعــاوى. 33 مــن عــدد فــي الهيئــة تمثيــل
المرفوعــةمنهــاأوعليهــاأمــامالمحاكــم
والتحكيميــة القضائيــة شــبة اللجــان أو

المختلفــة. ودرجاتهــا بأنواعهــا

ويوضــح الجــدول رقــم )٦٧( عــدد الدعــاوي المرفوعــة ضــد الهيئة واألحكام 
النهائيــة الصــادرة فــي صالحهــا أو ضدهــا، إنفــاذًا لتعميــم الديــوان الملكــي 
االلتــزام  أهميــة  بشــأن  ١٤٤٢/٠٢/٠٦هـــ  وتاريــخ   )٦٧٠١( رقــم  بالبرقيــة 
وتصنيفهــا  أحــكام  مــن  القضــاء  مــن  يصــدر  وبمــا  واللوائــح  باألنظمــة 

وتضميــن مــا يصــدر مــن أحــكام نهائيــة بالتقاريــر الســنوية للجهــة:
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ــالقــرارمجلــسالــوزراءرقــم)9(وتاريــخ تــمإنشــاءمركــزالوثائــقوالمحفوظــاتوفًق
143٨/٠1/٠2هـــوبرقيــةالديــوانالملكــيرقــم)٥61(وتاريــخ143٨/٠1/٠4هـــ،التــيتــم
بموجبهــاإنشــاءالمركــزالوطنــيللوثائــقوالمحفوظــات،والموافقــةعلــىالترتيبــات
التنظيميــةلمراكــزالوثائــقوالمحفوظــاتفــياألجهــزةالحكوميــة،والتــيأكــدت
علــىأنيقــومكلجهــازحكومــيبإنشــاءمركــزللوثائــقوالمحفوظــاتفــيالمقــر

الرئيــسللجهــاز.
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٢/٢٠ اإلنجازات ١/٢٠ المهــــام

علـــىحصـــروتنظيـــموفهرســـة العمـــل
والماليـــة. اإلداريـــة الشـــؤون وثائـــق

ــةلإلتـــاف ــةمخصصـ ــر)4.٨9٨(وثيقـ حصـ
حتـــىإعـــدادهـــذاالتقريـــر.

المركـــز إلـــى وثيقـــة )3٥( عـــدد ترحيـــل
والمحفوظـــات. للوثائـــق الوطنـــي

اســـتامعدد)4,٠3٠(وثيقةمنمختـلــــف
إداراتالهيئة.

للمـــوارد العامـــة اإلدارة وثائـــق إتـــاف
وثيقـــة. )12.1٠2( وعددهـــا البشـــرية

الوثائـــق حصـــر اســـتكمال علـــى العمـــل
الهيئـــة. إدارات لمختلـــف الســـرية

التخصصيـــة الوثائـــق محضـــر توقيـــع
للوثائـــق الوطنـــي المركـــز مـــع للهيئـــة

ت. ظـــا لمحفو ا و

حفـــظوأرشـــفةعـــدد)177(وثيقـــةمـــن
الهيئـــة. إدارة محاضـــراجتماعـــاتمجلـــس

العمـــلعلـــىوضـــعآليـــةللتعامـــلمـــع
أنظمـــة وفـــق للهيئـــة الســـرية الوثائـــق
ولوائــــــــحالمركــــــــزالوطنـــــــيللوثائـــــــــــق

والمحفوظـــــــات.

تزويدإداراتالهيئةبعدد)2٨(وثيقة.

٤٫٨٩٨

٣٥ ٤٫٠٣٠

١٢٫١٠٢٢٨

١٧٧

التنســـيق والتكامـــل مـــع المركـــز الوطنـــي للوثائـــق 
الوثائـــق  خدمـــة  يحقـــق  فيمـــا  والمحفوظـــات 

وســـالمتها.

اللجنـــة  ألعمـــال  والفنـــي  اإلداري  التنســـيق 
الدائمـــة للوثائق والمحفوظـــات ولجان التقويم 

ولجـــان اإلتـــالف ولجـــان الترحيـــل.

الرصــــــد التاريخـــــي لنشــــــأة الهيئـــة وأنظمتــــــها 
ومشـــاريعها  وبرامجهـــا  وخططهـــا  ولوائحهــــــا 

واإلجرائيـــة. اإلداريـــة  وتنظيماتهـــا 

العمـــــل علـــى تهيـئـــــة أماكـــــــن حفــــــظ الوثـــــــائق 
الوثائـــق  لحفـــظ  المناســـبة  الوســـائل  وتوفــــــير 

وحمايتهـــا.

الوثائـــق  أنظمـــة  وتطبيـــق  وتقويـــم  متابعـــة 
ولوائحهـــا وأدلتهـــا مـــن قبـــل الوحـــدات اإلداريـــة 

فـــي الجهـــاز.

الهيئـــة  فـــي  المختصـــة  اإلدارات  مـــع  العمـــل 
لوضـــع المعاييـــر الموضوعيـــة والشـــكلية للوثائـــق، 
إنتـــاج  وتجنـــب  المتماثلـــة،  الوثائـــق  وتنميـــط 
الوثائـــق التـــي ال حاجـــة إليهـــا، والتنســـيق مـــع 
المركـــز الوطنـــي للوثائـــق والمحفوظـــات بهـــذا 

الشـــأن.

إعـــداد خطـــط وبرامـــج عمـــل المركـــز الســـنوية 
والخمســـية.

فهرســـة وثائـــق الهيئـــة، ومســـحها وتكشـــيفها 
وصيانتهـــا  وحفظهـــا،  وترميزهـــا،  وتصنيفهـــا، 
ــط  ــات وخطـ ــح والتعليمـ ــة واللوائـ ــا لألنظمـ وفًقـ

التصنيـــف والترميـــز الخاصـــة بالوثائـــق.

توفير الوثـائـــق والمعلـومــات والبيانـــات الالزمـــــة 
التعليمـــات  تحـــدده  لمـــا  وفًقـــا  للمســـتفيدين 

ــك. ــة لذلـ المنظمـ
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المشروعات الهندسية 
٢١

تتمثلأهدافاإلدارةالعامةللمشــروعاتالهندســيةفياإلشــرافعلىالنشــاطات
المتعلقــةبالمنشــآت،مثــلتخطيــطوتنفيــذوإشــرافوالصيانــةوالتشــغيلللمبانــي
واألجهــزةوالمعــداتذاتالعاقــةبتشــغيلمبانــيالهيئــةوكذلــكاإلشــرافعلــى

المشــاريع.
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٣/٢١ تفاصيل حالة مشاريع الهيئة

للهيئـــة. 1 التابعـــة للمنشـــآت التخطيـــط
وإكمـــالإجـــراءاتالتراخيـــصوالموافقـــات

الازمـــة. وتقويـــماالعتمـــادات

التنسيقمعاإلداراتالمختصةبخصوص. 2
احتياجاتهامنأعمالمتعلقةبالمنشآت.

مـــع. 3 المشـــاريع مواءمـــة مـــن التحقـــق
الهيئـــة. اســـتراتيجية

توفيـــرالدعـــمالفنـــيلحـــلاإلشـــكاالت. 4
الفنيـــة.

المشروع. ٥ لمدير والتدريب األدوات بناء
بالتنسيقمعالجهاتالمختصة.

إعـــدادتصاميـــممشـــاريعالهيئـــةوالعمـــل. 6
خـــال مـــن أو مباشـــرًة تنفيذهـــا علـــى

مكاتـــباستشـــارية.

يوضح الرسم البياني رقم )٣٣( عدد مشاريع الهيئة، وتفاصيلها خالل فترة التقرير. 

الرسم البياني رقم )٣٣(: عدد مشاريع الهيئة، وتفاصيلها خالل فترة التقرير. 

بيان بحالة المشاريع

يع
شار

لم
د ا

عد

١/٣/٢١   مشاريع أعمال الهيئة األساسية

يوضح الجدول رقم )٦٨( مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير، وحالة كل مشروع. 

جدول رقم )٦٨(: حالة مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير

الحـــالـــــــةالمشروع
تاريخ بدء 
المشروع

نوفمبر 2020 مكتمــــل إنشاء شبكة نظام إطفاء وإنذار للحريق بمبنى المستودعات المركزية

يوليو 2021 جـــــــــاري إضافة أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق للقبو والمعرض التفاعلي

سبتمبر 2021 مكتمـــل فحص وإصالح أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق

ديسمبر 2021 جـــــــــاري خدمات دراسة االستخدام األمثل وتصميم المخطط العام لمنظومة 
التجارة - الرياض

مارس 2022 تحت الترسية تصميم وتحسين بيئة العمل للمناطق المتبقية في المبنى الرئيسي

فبراير 2022 تحت الترسية تحسين بيئة العمل )المرحلة الثالثة(

2

4

6

٨

1٠

12

14

٠

6

2

٨

2

3

2

2

1

المشاريع الخدميةالمشاريع األساسيةإجمالي المشاريع

مكتمل

جاري

تحتالدراسة

١/٢١ األهداف

٢/٢١  المهـــــام

تدعيـــم اإلدارة بالمنهجيـــة االحترافيـــة إلدارة المشـــاريع )PMI( والمنظمـــة 
الدوليـــة للتقييـــس )ISO( لرفـــع كفـــاءة إدارة المشـــاريع.

التكامـــل مـــع البرنامـــج الوطنـــي لدعـــم إدارة المشـــروعات فـــي الجهـــات 
العامـــة “مشـــروعات”.

ــات إدارة  ــل ممارسـ ــتخدام أفضـ ــى اسـ ــدرة علـ ــتوى اإلدارة للقـ ــع مسـ رفـ
المشـــاريع.

دراســـة احتياجـــات المشـــاريع وتوضيـــح المســـتندات الخاصـــة بهـــا وإدارتهـــا 
بشـــكل أفضـــل للحـــد مـــن تأخـــر المشـــاريع.

ــتقبلية  ــة المسـ ــهولة الصيانـ ــة لسـ ــاريع والصيانـ ــات للمشـ ــد المواصفـ توحيـ
ــاريع. ــاق للمشـ ــاءة اإلنفـ ــع كفـ ورفـ

1

3

2

4

٥

تحديدمعاييرالقبوللمخرجاتالمشاريع.. 7

اإلشرافعلىأعمالالتشغيلوالصيانة. ٨
والعملعلىتوفيرجميعمستلزماتها.

والقاعات. 9 المكاتب تجهيز اإلشرافعلى
باألثاثوالمعداتوتوفيراألثاثالمناسب

للوحداتالسكنيةالخاصةبالهيئة.

اإلشرافعلىإجراءاتتأسيسالهواتف. 1٠
طبًقا وصيانتها وتشغيلها الهيئة في

لبرامجالصيانةالمعدةلذلك.

والكهرباء. 11 المياه خدمات على اإلشراف
والصرفالصحيوالمساعدةعلىالحصول

علىخدماتالهاتفللموظفينالجدد.

في. 12 اإلدارات طلبات تلبية على العمل
في الموضوعة لألنظمة وفًقا الهيئة

هذاالصدد.

وحداتالعملالفرعية:
إدارةتخطيطالمنشآت.	 
إدارةاإلنشاءات.	 
إدارةالمرافق.	 
إدارةالسامةوالصحةالمهنية.	 
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٣/٣/٢١   عقود إدارة المرافق

يوضح الجدول رقم )70( عقود الهيئة الخاصة بالتشغيل والصيانة، ومدة كل عقد، وتاريخ بدايته. 

جدول رقم )٧٠(: عقودإدارةالمرافقخالفترةالتقرير

٢/٣/٢١   مشاريع أعمال الهيئة الخدمية

يوضح الجدول رقم )69( مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير، وحالة كل مشروع.

جدول رقم )٦٩(: حالةمشاريعالهيئةالخدميةخالفترةالتقرير

اسم المشروع

اسم العقد

الحالة

مدة العقد بالشهر

تاريخ بدء المشروع

تاريخ البدء

ديسمبر ٢٠٢٠

مكتمل

توريد وتركيب أثاث للفرع الرئيسي بالرياض وفرع المنطقة الشرقية

أغسطس ٢٠٢٠ السالمة الهندسية واللوحات اإلرشادية للموقع العام للهيئة في الرياض

مايو ٢٠٢١ إعادة تأهيل الخدمات في مبنى فرع المنطقة الشرقية

يونيو ٢٠٢١ توريد وتركيب مظالت وأجهزة تبريد متنقلة لتبريد مبنى المستودعات المركزية

أغسطس ٢٠٢١ إنشاء مستودع مختبر كفاءة الطاقة

- جاري الدعم الفني والسالمة الهندسية في فروع الهيئة

فبراير ٢٠١٩ ٣٦ صيانة المسطحات الخضراء بالمبنى الرئيس بالهيئة وسكن الخبراء ومبنى المختبرات 
بالمدينة الصناعية األولى بالرياض

يوليو ٢٠١٩ ٣٦ أعمال نظافة ومكافحة الحشرات بالمقر الرئيس للهيئة والفروع داخل منطقة الرياض 
وفي مناطق المملكة

يوليو ٢٠١٩ ٣٦ تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

أغسطس ٢٠١٩ ٣٦ تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

يوليو ٢٠٢٠ ٣٦ تشغيل وصيانة التكييف المركزي بالهيئة بالرياض

سبتمبر ٢٠٢٠ ٣٦ تشغيل وصيانة المجمع الرئيس للهيئة ومباني المختبرات بالرياض

يناير ٢٠٢١ ٣٦ صيانة مصاعد الهيئة بالمقر الرئيس والفروع
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1442     1443مكتب إدارة االستراتيجية٠١

٢٠٢١

الشؤون المالية واإلدارية
٢٢

تتولىاإلدارةالعامةللشــؤونالماليةواإلداريةمهاماإلشــرافعلىإعدادمشــروع
ميزانيــةالهيئــةوتنفيذهــا،وإعــدادالحســابالختامــيوالتقاريــرالماليــة،وتطبيــق
الحكوميــة األجهــزة وجميــع الهيئــة بيــن والتنســيق والماليــة، اإلداريــة األنظمــة
األخــرىفــيالقضايــاذاتالعاقــةبالشــئوناإلداريــةوالماليــة.ويتكــوندخــلالهيئــة
ــيمــاتحققــهمــن ــة،والثان ــةالدول ــن:األولمــاُيخصــصلهــامــنميزاني مــنمصدري

ــرادات. ــلالخدمــاتالتــيتقدمهــاوفــقتصنيــفاإلي ــراداتمباشــرةمقاب إي
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٣/٢٢ ميزانية الهيئة ومصروفاتها

بلَغــتميزانيـــةالهيئـــةللعــامالمـــالي1443/1442هـــ)4٥4.٥٥٥.٠٠٠(ريــال،وقــدتــم
دعــمبعــضبنــودتعويضــاتالعامليــن)الرواتــب–البــدالت(مــنقبــلوزارةالماليــة
العمــل، لنظــام واإلداري المالــي التحــول بعــد العامليــن مســتحقات لتغطيــة
وكذلــكإجــراءعــددمــنالمناقــاتخــالالعــامالمالــيلتكــونالميزانيــةبعــد
التعديــل)٥٠٥.672.7٠٠(ريــال،وُيوضــحالجــدولرقــم)71(توزيــعميزانيــةالهيئــة

علــىاألبــوابالمعتمــدةفــيميزانيــةالدولــةونســبتوزيــعتلــكاألبــواب.

وقــد قامــت وزارة الماليــة “مشــكورة” بــدور مهــم فــي دعــم احتياجــات الهيئــة 
ــٍد مــن الدعــم المالــي الســتكمال المهــام  ــة لمزي ــع الهيئ ــام بدورهــا، وتتطل للقي
المناطــة بهــا لتحقيــق التطلعــات واألهــداف االســتراتيجية التــي تخــدم أعمالهــا. 
ســنوات  للخمــس  الهيئــة  ميزانيــة  تطــور   )٣٤( رقــم  البيانــي  الرســم  وُيوضــح 

ــذ العــام ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ. الســابقة من

1443/14421442/14411441/144٠144٠/14391439/143٨
4٠٠

٥٠٠

6٠٠
488 470 480 509 454

رسم بياني رقم )٣٤(:  تطور ميزانية الهيئة للخمس سنوات السابقة

نسبة المخصص
من الميزانية بعد 

التعديل

المبلغ المعتمد
  )ربط الميزانية(

المبلغ المعتمد
بعد التعديل البــــــــــاب

%٥7.39 290.214.000 211.211.000 تعويضات العاملين

%4.88 24.696.92٥ 27.747.000 النفقات العامة

%28.87 146.000.020 148.846.000 البرامج

%1.٥٥ 7.80٥.980 6.460.000 المشاريع

%4.42 22.368.02٥ 13.291.000 مبادرات )الهيئة( برنامج 
التحول الوطني

%2.89 14.٥87.7٥0 47.000.000 مبادرات مع وزارة 
الصناعة )ندلب(

%100 ٥0٥.672.700 4٥4.٥٥٥.000 اإلجمــالي

جدول رقم )٧١(:  ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب خالل فترة التقرير

٤/٢٢ اإلنفاق على القطاعات الرئيسة 

المعتمــدة  الميزانيــة  فــي  والمشــاريع  البرامــج  بنــود  تقســيم   )٧٢( رقــم  الجــدول  ُيوضــح 
مصروفــات  توجيــه  لســهولة  وذلــك  االســتراتيجية(،  )ميزانيــة  الرئيســة  الهيئــة  لقطاعــات 
ــى مــن  البرامــج والمشــاريع بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية بهــدف االســتفادة المثل
البنــود المعتمــدة لــكل قطــاع لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للخطــط واألهــداف المنوطــة بــكل 
قطــاع. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )٧٣( وجــدول )٧٤( موقــف مبــادرات الهيئــة الخاصــة ببرنامــج 
التحــول الوطنــي وبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع وزارة الصناعــة 

)ندلــب( المتعلقــة ببرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م.

جدول رقم )٧٢(: ميزانيةاستراتيجيةالهيئةومصروفاتهابحسبالقطاعاتالرئيسية

جدول رقم )٧٣(: ميزانيةمبادراتالهيئةضمنبرنامجالتحولالوطني

اســــم الـقـطـــاع

اســــم الـقـطـــاع
)مبادراتالهيئة-التحولالوطني(

المعتمد للقطاع 

تمويل المبادرات
األصلي

المعتمد للقطاع 
بعد التعديل 

المبادرات
بعد التعديــــل

نسبة الصرف

نسبة الصرف

المنصرف الفعلي 
حتى نهاية العام 
المالي 2021م 

المنصرف الفعلي حتى نهاية 
العام المالي 2021م

بآالف الرياالت

%8٥ 4.1٥٥.233 4.900.000 4.900.000 قطاع المواصفات 

%94 3.044.389 3.226.000 ٥00.000 قطاع المختبرات 

%99 181.412 184.000 184.000 قطاع القياس والمعايرة

%100 1.742.68٥ 1.743.000 1.700.000 قطاع المطابقة 

%46 2.292.428 4.949.92٥ 8.000.000 قطاع االبتعاث والتدريب

%96 16.98٥.694 17.770.120 17.372.000 قطاع تقنية المعلومات

%87 7.38٥.1٥6 8.٥00.000 10.000.000 قطاع كود البناء السعودي

%87  3٥.786.997 41.273.04٥ 42.6٥6.000 المجموع

%100 2.٥٥3.492 2.٥٥3.٥00 6.708.000 إطالق برنامج سالمة المنتجات )رأسمالي(

%100 2.614.٥2٥ 2.614.٥2٥ 4.236.000 إطالق المعايرة القانونية )رأسمالي(

%100 2.200.000 2.200.000 2.347.000 إطالق برنامج سالمة المنتجات

%100 1٥.000.000 1٥.000.000 0 إطالق المعايرة القانونية

%100 22.368.017 22.368.02٥ 13.291.000 المجموع

١/٢٢ األهـــداف

رفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق العـــام فـــي الهيئـــة بمـــا 
يتوافـــق مـــع التوجهـــات الحكوميـــة فـــي هـــذا 

الشـــأن. 

جميـــع  وتوجيـــه  اســـتقبال  عمليـــات  تنظيـــم 
الهيئـــة  مـــن  والصـــادرة  الـــواردة  المراســـالت 
وإليهـــا، وكذلك نقـــل وتوزيع المراســـالت داخل 

الهيئـــة. وخـــارج 

ــة  ــة المقدمـ ــات اإلداريـ ــيق الخدمـ ــم وتنسـ تقديـ
فـــي  والعامليـــن  والموظفيـــن  اإلدارات  بيـــن 
الهيئـــة بمـــا فيهـــا الســـيارات واألمـــن وإصـــدار 

والضيافـــة. التأشـــيرات 

تقديـــم جميـــع الخدمـــات الماليـــة والمحاســـبية 
للهيئـــة وإدارة األعمـــال المتعلقـــة بهـــذا المجـــال 
ذات  واللوائـــح  والتعليمـــات  لألنظمـــة  وفقـــًا 

العالقـــة.

ـــة مـــن المـــواد والمعـــدات  تأميـــن احتياجـــات الهيئ
بالكميـــات  واألعمـــال  والخدمـــات  واألجهـــزة 
المحـــدد  الوقـــت  وفـــي  المحـــددة  والنوعيـــات 

المناســـب. وبالســـعر 

1

3

2

4

٥

ميزانية. 1 مشروع إعداد على اإلشراف
الهيئةواإلشرافعلىتنفيذها.

الختامي. 2 الحساب إعداد على اإلشراف
للهيئةوالتقاريرالمالية.

األجهزة. 3 وجميع الهيئة بين التنسيق
ذات القضايا في األخرى الحكومية

العاقةبالشئوناإلداريةوالمالية.

اإلدارية. 4 األنظمة تطبيق على اإلشراف
والمتعلقة بالهيئة الخاصة والمالية

بمهامها.

وإدارة. ٥ اإلدارية االتصاالت على اإلشراف
السيارات حركة فيها بما الخدمات
والسائقينوالضيافةومايتعلقبنشاطها.

٢/٢٢  المهـــــام
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جدول رقم )٧٤(: ميزانيةمبادراتالهيئةمعوزارةالصناعةضمنبرنامجتطويرالصناعةالوطنية)ندلب(

مبادرات الهيئة في برنامج
 تطوير الصناعة “ندلب”

تمويل المبادرات
األصلي

المبادرات
نسبة الصرفبعد التعديــــل

المنصرف الفعلي حتى نهاية 
العام المالي 2021م

بآالف الرياالت

%100 14.007.000 14.٥87.7٥0 1٥.000.000 بناء القدرات المؤسسية للجهات القائمة 
على المقاييس الصناعية

% 0 0 13.000.000 الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة 
للمصنعين المحليين

% 0 0 4.000.000
دعم وتنفيذ المعايير الصناعية )تطوير 

القدرات المرجعية في مجاالت الفحص 
واالختبار(

% 0 0 12.000.000
التوعية بالمقاييس الصناعية )الدعم 

والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين 
المحليين(

% 0 0 3.000.000 تطوير القدرات المرجعية في مجاالت 
الفحص واالختبار

%100 14,007,000 14,٥87,7٥0 47,000,000 المجموع

5/٢٢  إيرادات الهيئة

إيراداتهــالتحقيــقاالســتفادةمنهــافــيخدمــةأهدافهــا إلــىتنميــةوتعزيــز الهيئــة تســعى
االســتراتيجيةوتحســينوتطويــرأعمالهــاوبمــاُيحقــقكفــاءةاإلنفــاق،وُيوضــحالجــدولرقــم
)7٥(قائمــةاإليــراداتالمباشــرةالمتحققــةخــالفتــرةالتقريــر،كمــاُيوضــحالرســمالبيانــيرقــم
)3٥(تــدرجُنمــواإليــراداتالمباشــرةخــالالخمــسســنواتالســابقة،علمــًاأنوزارةالماليــة
َخصصــتمبلــغ)13٠(مليــونريــالمــناإليــراداتالمباشــرةضمــنميزانيــةالهيئــةللعــامالمالــي
1443/1442هـــلدعــماعتمــاداتالنفقــاتالعامــةوالنفقــاتالتشــغيليةلاســتفادةمــنهــذه

المــوارد.

جدول رقم )٧5(: المواردالماليةللهيئةمنخالاإليراداتالمباشرة

المبلغ )ريال سعودي(تصنيف اإليراد

47.188.000 بطاقة كفاءة استهالك الطاقة
31.717.3٥1 منح عالمة الجودة
19.119.٥00 بطاقة قياس معدل دوران اإلطارات
1٥.696.084 معيار اقتصاد الوقود
٥.012.٥00 شهادة ترشيد استهالك المياه
٥.9٥1.1٥٥ اختبار العينات

10.733.000 فحص سيارات
7.708.820 تقويم المطابقة
2.014.324 المواصفات القياسية السعودية 
4.1٥٥.99٥ اعتماد المختبرات
3.681.391 لوائح كود البناء
412.449 معايرة أجهزة
288.000 اشتراك عضوية مركز المعلومات

20.738.420 مبادرة سالمة المنتجات
3.٥19.797 مبادرة المعايرة القانونية

١٧٧.936.٧86 اإلجمــالي

2٠17م 2٠1٨م 2٠19م 2٠2٠م 2٠21م

٥٠.٠٠٠.٠٠٠

1٠٠.٠٠٠.٠٠٠

1٥٠.٠٠٠.٠٠٠

2٠٠.٠٠٠.٠٠٠

٠  9
2,
92
٠,
٨٠
9 

 9
4,
92
٨,
٠6
1 

 1
31
,9
٠4
,6
42

 

 1
36
,9
٠9
,4
62

 

 1
77
,9
36
,7
٨6

 

رسم بياني رقم )٣5(: تدرجنمواإليراداتالمباشرةخالالخمسسنواتالسابقة
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الموارد البشرية
٢٣

تحــرصالهيئــةعلــىاســتقطابالكفــاءاتالبشــريةالمؤهلــةوالفنيــةالمتخصصــة،
مــعالتأكيــدعلــىتوفيــرالتطويــرالوظيفــيوالتدريــبالمناســبوالمســتمرلهــذه
الكــوادر.واســتكمااللمــاتــمتحقيقــهفــيعــام2٠2٠فيمــايتعلــقببرنامــجقيــاس
ــةفقــد ــةاالجتماعي ــذيتنفــذهوزارةالمــواردالبشــريةوالتنمي ــاطالوظيفــيال االرتب
حققــتالهيئــةالمركــزاألولفــيفئــةالمؤسســاتوالرئاســاتوالهيئــاتوالمجالــس

وذلــكبنســبة٨٨٪باالرتبــاطالوظيفــي.

ويدعــمحصــولالهيئــةعلــىهــذاالمنجــزتوجههــااالســتراتيجيلتكــونبيئــةالعمــل
بهــابيئــةجاذبــةوتحافــظعلــىالكفــاءاتالوطنيــة.
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بلــغإجمالــيعــددالموظفيــنبالهيئــةبنهايــة
نســبة وبلغــت موظــف )742( التقريــر فتــرة
ولــم .٪1٠٠ منهــم الســعوديين الموظفيــن
ضمــن جديــدة وظيفــة أي اســتحداث يتــم
ميزانيــةالهيئــةللعــام1443/1442هـــ)2٠21(،
كمــايوجــدعــدد)22(وظيفــةشــاغرةبنهايــة
فتــرةالتقريــرولــمتســتطعالهيئةاالســتقطاب
بنــود متطلبــات بســبب العــام خــال عليهــا
تنفيــذالميزانيــةالصــادرةمــنوزارةالماليــةفي
ــةالعــامبعــدمالتوظيــفعلــىالوظائــف بداي
)36( رقــم البيانــي الرســم وُيوضــح الشــاغرة.
بالهيئــةمنــذعــام2٠12م أعــدادالموظفيــن

وحتــىعــام2٠21م.

التقييس بمستوى لارتقاء بهم المناطة باألعمال للقيام الهيئة منسوبي كفاءة لرفع سعيًا
والبنيةالتحتيةللجودةبالمملكة،تقومالهيئةبابتعاثبعضموظفيهاللحصولعلىمؤهات
من أي ابتعاث يتم ولم الهيئة، تحتاجها التي التخصصية الفنية المجاالت من عدد في عليا
موظفيالهيئةبسببجائحة)COVID 19(.واستمرتالهيئةبمتابعةمستوىالتقدملموظفيها
المبتعثينللحصولعلىالشهاداتالعليالمرحلةالماجستيروالدكتوراهوعددهم)1٥(مبتعثًا.

وقدعادخالفترةالتقريرعدد)٥(منموظفيالهيئةبعدحصولهمعلىالمؤهاتالعلياكما
هوُموضحفيالجدولرقم)76(.

2٠12 2٠13 2٠14 2٠1٥ 2٠16 2٠17 2٠1٨ 2٠19 2٠2٠ 2٠21

1٠٠

2٠٠

3٠٠

4٠٠

٥٠٠

6٠٠

7٠٠

٨٠٠

٠

62
2

6٥
1

6٥
9

66
6

69
2

69
4

69
6

71
2

77
1

74
2

رسم بياني رقم )٣٦(: أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرة

وفيمجالتطويرالقدراتوتنميةمهاراتموظفيالهيئة،ُتلحقالهيئةموظفيهافيدورات
تدريبيةتخصصيةداخلوخارجالمملكةفيالمجاالتالتيتخدمنشاطاتها،وقدبلغمجموع
الفرصالتدريبية)1.221(فرصةتدريبية،كماهوُموضحفيالجدولرقم)77(،والرسمالبيانيرقم
)37(،وغطتالدوراتالتدريبيةالمجاالتالفنيةواإلدارية،حيثبلغمجموعفرصالتدريبفي
الدوراتالحضوريةداخلالمملكة)316(،منها)13٨(فيالمجاالتاإلدارية،)17٨(فيالمجاالت
كما المملكة خارج الهيئة تدريبموظفي يتم لم )COVID 19( جائحة لظروف ونظرًا الفنية.
قامتالهيئةبتمكينموظفيهامنحضورالعديدمنالمقاعدالتدريبيةعنبعدبلغمجموعها

)9٠٥(مقعدتدريبيمنها)242(فيالمجاالتالفنيةو)663(بالمجاالتاإلدارية.

التخصص

التدريب

العددالدرجــــــة

فني إداري

دولة الدراسة 

المجموع

أمريكــــا 1

 
ماجستير

فيزياء

بريطانيا 2 فيزياء
أستراليا 1 األمن السيبراني
أستراليا 1 تقنية النانو 

316 178 138 تدريب حضوري 
)داخل المملكة(

90٥ 242 663 عن بعد
1.221 420 801 المجموع

جدول رقم )٧٦(: عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج

جدول رقم )٧٧(: مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة

للمــرأة  الرئيســي بالــدور الهيئــة مــن وإيمانــًا
فقــدســعتخــالاألعــواماألخيــرةفــيزيــادة
وتمكيــن اســتقطاب خــال مــن مشــاركتها
عــدة فــي النســائية الكفــاءات مــن عــدد
ــراألعمــالواالستشــارات مجــاالتمثــلتطوي
البشــرية والمــوارد والترجمــة والمواصفــات
القانونيــة والشــؤون الداخليــة والمراجعــة
الكــوادر أصبحــت حتــى المعلومــات، وتقنيــة
إجمالــي مــن ٪6 اليــوم تمثــل النســائية

الهيئــة. موظفــي
وألهميــةالتواصــلالداخلــيوزيــادةمشــاركة
ــاتوالبرامــجالتــيتدعــم الزمــاءفــيالفعالي
التعــاون أواصــر وزيــادة االجتماعيــة النواحــي

٢/٢٣  التدريب واالبتعاث١/٢٣ القدرات البشرية

بيــنالزمــاءقــامالتواصــلالداخلــيبتفعيــل
وقطاعــات لموظفــي الفعاليــات مــن عــدد
الهيئــة،حيــثتــمإقامــة)11(فعاليــةاجتماعيــة
والفعاليــات الوطنيــة المناســبات شــملت
والنشــاطات الصحــي والتثقيــف الثقافيــة
مــع والتناغــم التفاعــل تــم كذلــك الرياضيــة،
األوامــروالتوجيهــاتوالبروتوكــوالتالصحيــة
المتعلقــةبجائحــةكورونــا)COVID 19(لضمان
ســامةالموظفيــنوالمحافظــةعلــىالصحــة
العامــة،ومنهــاااللتــزامبعمــلبعــضموظفي
عــن وفروعهــا الرئيســي مقرهــا فــي الهيئــة
بعــدوبنســبة2٥٪مــنحجــمالقــوىالعاملــة.

٩٠٥

١٫٢٢١

برنامج تدريبي عن بعد

فرصة تدريبية

١٥
إجمالي عدد المبتعثين 

للحصول على الشهادات 
العليا لمرحلة الماجستير 

والدكتوراه

رسم بياني رقم )٣٧(: نسبةالفرص
التدريبيةالفنيةواإلدارية

إداري

فني

٪٣٥٪٦٥
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الفنية المجاالت في التدريبية الفرص عدد بلغ وبالتالي
التخصصية)42٠(فرصةبنسبة3٥٪،وفيالمجاالتاإلدارية
البياني الرسم ُموضحفي بنسبة6٥٪كماهو )٨٠1(فرصة
رقم)3٨(ويرجعسببزيادةعددالفرصفيبرامجالمجاالت
فترة خال الهيئة لتركيز الفنية المجاالت في عنها اإلدارية
التقريرعلىزيادةتفعيلبرامجتطويرمستوىاللغةاإلنجليزية
إلى باإلضافة متخصصة، فنية جهة الهيئة كون لموظفيها
إقامةالعديدمنالبرامجالتطويريةلقدراتموظفيالهيئة
المتعلقةبمبادئومفاهيمإجراءاتالعملوإدارةالمشاريع
األعمال بتسيير تختص برامج أضيفت كذلك األداء وإدارة
المخاطر،والتيتخدموتحققأهداف وقتاألزماتوإدارة
جائحة ظروف ووفق االستراتيجية. خطتها وفق الهيئة
كورونافيذلكالوقتوالتغيراتالكبيرةالتيحصلتعلى
األجهزة في األعمال واستمرارية الخدمات تقديم كيفية

والمؤسساتالحكومية.

-بفضل الهيئة َتمكنت االستراتيجية، مؤشراتها وضمن
لتعزيز االستراتيجية أهدافها تحقيق في التقدم من الله-
القدراتالفنيةواإلداريةلموظفيالهيئة،حيثَتحقَقخال
لكل التدريب ساعات عدد متوسط مؤشر في التقرير فترة
نسبة مؤشر بلغ كما تدريبية. ساعة )٥2( بمعدل موظف
الموظفينالذينتمتدريبهم٨7.3٪منمجموعالموظفين
وفيمايتعلقبمؤشراالرتباطالوظيفي،فقدتمتكريمالهيئة
والتنمية البشرية الموارد وزارة أقامته الذي االحتفال في
المؤسسات فئة في حكومية جهة كأفضل االجتماعية
والهيئاتوالمجالس،وذلكلنتائجالعام2٠2٠،حيثحققت
الهيئةنسبة٨٨٪فيهذاالمؤشر.ويقاسهذاالمؤشرمن
خالاالستبيانالذييتمفينهايةالعامبالتعاونمعوزارة
المواردالبشريةوالتنميةاالجتماعية.كمابلغعددالموظفين
الحاصلينعلىشهاداتاحترافيةتخصصية)2٨(موظفًاوهو
في ُموضح هو كما العام، لهذا المستهدف عن يزيد ما

الجدولرقم)7٨(.

2٠17 2٠1٨ 2٠19 2٠2٠ 2٠21

2٠٠

4٠٠

6٠٠

٨٠٠

1٠٠٠

12٠٠

14٠٠

16٠٠

٠

رسم بياني رقم )٣٨(: أعدادالفرصالتدريبيةلألعوامالخمسالسابقة

إداري خارجيعن بعد

إداري داخلي

فني خارجي

فني داخلي
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البشرية للموارد العامة اإلدارة من استشعارًا
بأهميةإدارةوتنظيمكلمايخصأعمالالموارد
البشريةعدد الموارد إدارة أصدرت البشرية،فقد
تنظم والتي والكتيبات، والسياسات األدلة من
وتطوررأسالمالالبشريواإلجراءاتوالعمليات
المتعلقةبذلك.ومنأهمهذهاإلصدارات،دليل
لائحة طبقًا إصداره تم والذي البشرية الموارد
تم وكذلك بالهيئة، البشرية للموارد المعتمدة
ودليل الوظيفي والتصنيف الوصف دليل إصدار
الموظف، وكتيب الجدارات، ودليل األداء إدارة
الوظيفي المسار دليل على حاليًا العمل وجاري
نظام بناء تم كما الوظائف. ووزن تقييم ودليل
أتمتةجميع بالهيئةتمتمنخاله األداء إلدارة
مراحلدورةإدارةاألداءبدًءبكتابةالمواثيقفي
العام بمراجعتهافيمنتصف العامومرورًا بداية
بناء تم كما العام. بنهاية األداء بتقييم وانتهاء

نظاملتنظيمعمليةالتدريبالتعاونيبالهيئة.

المجتمـــع خدمـــة فـــي الهيئـــة ضمـــنمســـاهمة
ودعـــمالمؤسســـاتالتعليميـــةواألكاديميـــةفـــي
جانـــبمخرجـــاتالتعليـــمقامـــتالهيئـــةبتدريـــب
بلـــغ بمجمـــوع و)173(طالبـــة )122(طالبـــًا عـــدد
)29٥(طالبـــًاوطالبـــةفـــيجميـــعفـــروعالهيئـــة.

مؤشر الهدف االستراتيجي
٢٠٢١م

المتحقق المستهدف

%88 %80 *مستوى االرتباط الوظيفي 

٥2  ساعة ٥٥ ساعة متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
%87.3 %90 نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم

28 19 نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية

* تقاس النسبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في نهاية العام جدول رقم )٧٨(:  المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير

وتعلن في الربع األول من العام الذي يليه )القيمة المتحققة عن العام ٢٠٢٠(.

٥٢

٪٨٨

متوسط عدد ساعات 
التدريب لكل موظف

نسبة حققتها الهيئة 
عام ٢٠٢٠م في مؤشر 

االرتباط الوظيفي

٣/٢٣  تطوير األدلة والسياسات

٤/٢٣  التدريب التعاوني

١٧٣

٢٥

١٢٢

٣٠

طالبة 

جامعة وكلية 

طالب

تخصص إداري وعلمي
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٢٠٢١

 مركز سالمة المركبات
٢٤

ضمــنجهــودالمملكــةالهادفــةلتعزيــزالســامةالمروريــةوالحفــاظعلــىاألرواح
والممتلــكات،فقــدتأســسمركــزســامةالمركبــاتفــيفبرايــر2٠21مليكــونتحــت
مظلــةالهيئــةالســعوديةللمواصفــاتوالمقاييــسوالجــودة،وُينــاطبــهالعمــلعلــى
رفــعمعاييــرالســامةالفنيــةالمتعلقــةبالمركبــاتفــيالمملكــةلضمــانحمايــة
األرواحوالممتلــكاتوتقليــلالوفيــاتواإلصابــاتالناتجــةعــنالحــوادثالمروريــة

وتخفيــفالتكاليــفواألثــراالقتصــاديالمترتــبعليهــا.
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بناء مرجع وطني 
لمتطلبات سالمة 

المركبات

إعداد اســـتراتيجية المركز والخطط 
بســـالمة  المتعلقـــة  والسياســـات 
المركبـــات، ومتابعـــة تنفيذهـــا مع 

المعنية. الجهـــات 

الغيـــار  قطـــع  معاييـــر  اعتمـــاد 
يضمـــن  بمـــا  بأنواعهـــا،  للمركبـــات 
ســـالمتها واإلشـــراف على تطبيق 
المعاييـــر بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

العالقـــة. ذات 

تحديـــد ضوابـــط ســـالمة المركبـــات 
علـــى الطـــرق والتخلـــص منهـــا

تبني تقنيات السالمة 
المتقدمة وتطوير منظومة 

الفحص الفني

لســـالمة  الفنيـــة  المعاييـــر  وضـــع 
بأنواعــــــها  المعّدلــــــــة  المركبـــــــــــات 
بالمشـــاركة مـــع الجهـــات المختصة.

صيانـــة  لمراكـــز  الفنـــي  الترخيـــص 
المركبـــات بأنواعهـــا، بالتنســـيق مـــع 

العالقـــة. ذات  الجهـــات 

مـــع األجهـــزة  التنســـيق والمتابعـــة 
بتنفيـــذ  يتعلـــق  فيمـــا  المعنيـــة 
الخطـــط والبرامـــج المتعلقة بتنظيم 
وتنظيـــم  وســـالمتها،  المركبـــات 
جهـــود الجهات الحكوميـــة واألهلية 

فـــي هـــذا المجـــال

رفع الوعي بمتطلبات 
السالمة الفنية 

للمركبات

المشاركة في تحديث المواصفات 
لســـالمة  الفنيـــة  والمعاييـــر 
المركبـــات الجديدة بأنواعها وقطع 

واعتمادهـــا. غيارهـــا، 

مراكـــز  لتصنيـــف  الضوابـــط  وضـــع 
صيانـــة المركبـــات، وتحديـــد فئاتها، 
وإنشـــاء قائمة أو أكثـــر بالتصنيفات 
المعتمدة، وتســـجيل الراغبين فيها 

ونشرها.

والدراســـات  البحـــوث  دعـــم 
والمقارنات العالمية والتنســـيق مع 
الجهـــات ذات العالقـــة في المملكة 
وخارجهـــا فيمـــا يتعلـــق بمواصفـــات 

المركبـــات فـــي  الســـالمة 

بناء الشراكات 
مع الجهات ذات 

العالقة

تقليل الحوادث 
الناتجة عن  األعطال 
الفنية في المركبات

العمـــل  نمـــوذج  وتنفيـــذ  تطويـــر 
لتنظيـــم الفحـــص الفنـــي الـــدوري 
تحـــت إشـــراف اللجنـــة التنفيذيـــة 

للفحـــص. الدائمـــة 

الســـالمة  بطاقـــات  إصـــدار 
علـــى  بنـــاًء  الجديـــدة  للســـيارات 
ضوابـــط تعتمدها اللجنـــة الوزارية 

المروريـــة. للســـالمة 

وضـــع المعايير المهنية لممارســـة 
مهنـــة صيانـــة المركبـــات وترخيص 
صيانـــة  قطـــاع  فـــي  العامليـــن 

وتصنيفهـــم. المركبـــات 

مـــع  والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل 
المركـــز،  لعمـــل  المماثلـــة  الجهـــات 
والعقـــود  االتفاقيـــات  وإبـــرام 
المملكـــة  داخـــل  خدماتـــه  لتقديـــم 
وخارجها، واالشـــتراك فـــي الدوريات 
والمجالت العلميـــة المتعلقة بعمل 

المركـــز

٠١

٠٦

١٠

٠٢

٠٧

١١

٠٣٠٤

٠٨

١٢

٠٥

٠٩

١٣

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة 
علــى تنظيــم الفحــص الفنــي الــدوري، 
مــادة  عشــر  ســته  يتضمــن  والــذي 
الفحــص  بتنظيــم  تختــص  تنظيميــة 

للمركبــات. الــدوري  الفنــي 

بنــاء النظــام التقنــي الموحــد لخدمــات 
موحــد  تقنــي  نظــام  وهــو  الفحــص، 
المواعيــد  حجــز  للمســتفيدين  يتيــح 
واســتالم النتائــج والدفــع اإللكترونــي 
وجــاري ربــط النظــام بمراكــز الفحــص 

القائمــة.

لتنظيــم  التنفيذيــة  الالئحــة  إعــداد 
الــدوري. الفنــي  الفحــص 

المشــاركة فــي تحديــث واعتمــاد ســتة 
المروريــة  بالســالمة  تتعلــق  لوائــح 

الهيئــة. إدارات  مــع  بالتعــاون 

الدائمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  تشــكيل 
للفحــص الفنــي الــدوري وبــدء أعمالها، 
وهــي تعنــى باإلشــراف علــى الشــؤون 
الفنــي  الفحــص  بتنظيــم  الخاصــة 

المملكــة. فــي  للمركبــات  الــدوري 

بنــاء النظــام التقنــي الموحــد لتصنيــف 
المركبــات،  وإصــالح  صيانــة  مراكــز 
معرفــة  مــن  المســتفيدين  لتمكيــن 
صيانــة  مراكــز  تصنيــف  مســتوى 
التصنيــف  وفــق  المركبــات  وإصــالح 
المعتمــد مــن مركــز ســالمة المركبــات.

التأكــد مــن توافــق )٤,٨١٣,٥١٧( مركبــة 
مــع متطلبــات ومعاييــر الفحــص الفني 
الــدوري، تمثــل ٣٢٫٤٧% مــن إجمالــي 
عــدد المركبــات فــي المملكــة، وذلــك 

خــالل عــام ٢٠٢١م. 

٣/٢٤ اإلنجازات١/٢٤ األهداف

٢/٢٤  المهام
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٢٠٢١

فروع الهيئة
٢٥

تحقيًقــاللتوجــهالحكومــينحــوالتوســعفــيتقديــمالخدمــاتللمواطنيــنفــيكافــة
أرجــاءالمملكــةوالتيســيرعليهــمللحصــولعلــىالخدمــاتالتــيينشــدونها،قامــت
الهيئــةبافتتــاحعــدٍدمــنالفــروعفــيالمناطــقالرئيســةبالمملكــةلتقــومبتنفيــذ
المهــامالمناطــةبالهيئــةبتلــكالمناطــق،كمــاُتشــاركتلــكالفــروعببعــضالمهــام

واألعمــالالتــييتــمتنفيذهــافــيإداراتالهيئــةالرئيســة.
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١/٢5 فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

٣٢

٢

٢٩

٣

٨

٨٠

٣

٧٢

٣

١٣

٥

٣

٢

للتأكــد مــن مطابقتهــا  المحليــة  الفــرع فــي ســحب عينــات متنوعــة مــن األســواق  شــارك 
ســحب  مبــادرة  لبرنامــج  عينــة   )٩٤٤( ســحب  تــَم  حيــث  الســعودية،  القياســية  للمواصفــات 
العينــات. وشــارك الفــرع بالجــوالت الرقابيــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بزيــارة )٢٦١( 

مصنــع علــى النحــو التالــي: 

كمــا تــم تنفيــذ )٥٠١( جولــة توعويــة علــى المصانــع بالمنطقــة، وَشــارك الفــرع فــي ســحب )٢( 
عينــة مــن المصانــع المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية ضمــن 
البرامــج المشــتركة مــع وزارة التجــارة لرصــد الحــوادث ومعالجــة الشــكاوى، وكذلــك تمــت تنفيــذ 
)حمــالت تفتيشــية لمنــع بيــع اإلطــارات المســتعملة والمتهالكــة فــي مراكــز بيعهــا بالمنطقــة 
بالمشــاركة مــع لجنــة الســالمة المروريــة بالمنطقــة الشــرقية شــملت عــدد )١٤( محافظــة تــم 

خاللهــا زيــارة عــدد )٢٦٦( مركــزًا وأتلــف عــدد )٨٫٩٥١( إطــار مخالــف.

في مجال متابعة تطبيق اللوائح الفنية

مصنع على الالئحة الفنية 
للمقطورات ونصف 

المقطورات.

مصنع مكيفات ذات سعة 
كبيرة.

الفنيـــة  الالئحـــة  علـــى  مصنـــع 
للســـالمة الغذائيـــة فـــي األدوات 
واألجهــــــــزة المســــــــتخدمة فـــي 

ــخ. المطبــــ

مصانع على الالئحة الخليجية 
للكاويات.

مصانع على الالئحة الفنية 
لألجهزة منخفضة الجهد.

مصنع على الالئحة الفنية مواد 
البناء – الجزء الثاني – مواد 

العزل ومواد تكسية المباني.

مصانع على الالئحة الفنية 
للبطاريات.

مصنع على الالئحة الفنية لمواد 
البناء.

مصانع على الالئحة الفنية 
للمنتجات النسيجية.

مصنع لمنتجات خاضعة 
لمتطلبات كفاءة الطاقة.

مصانع إنارة.

مصانع الالئحة الفنية للمصاعد 
الكهربائية للمباني والمنشآت.

مصنع على الالئحة الفنية 
لترشيد المياه.

٥٠١

٨٫٩٥١

جولة توعوية على 
المصانع بالمنطقة تم 

تنفيذها

إطار مخالف تم إتالفه

بلــغعــددالمدققيــنالمعتمديــنبالفــرعفــيمجــاالتفنيــةمختلفــة)16(مدقــق.حيــثشــارك
الفــرعفــيعــدد)34(زيــارةدوريــةللتفتيــشعلــىالمصانــعبغــرضمنــح)عامــةالجــودة-شــهادة
تصديــر-تقييــممختبــرات(منهــا)26(داخليــًا،و)3(مصانــعخارجيــة.كمــاشــاركفــي)2٠6(قــرار
للجنــةالمراجعــة،و)7(خطابــاتللــردعلــىالبلديــات.وُيشــاركأيضــًافــينشــاطاتوفعاليــاتنشــر
ثقافــةالجــودةفــيالمنطقــةوالتــيتنظمهــاأوترعاهــاالهيئــةبالشــراكةمــعالجهــاتالفاعلــةفــي

هــذاالمجــالفــيالمنطقــةمــنالقطاعيــنالعــاموالخــاص.

يشارك الفرع في:

وفي مجال تتبع المنتج

وفي مجال اللجان المحلية والدولية

فريق تسويق منصة سابر اإللكترونية

ــي لجنة خزانات الغاز المسال البترولي ــق الفنـ ــي الفريـ ــو فـ ــن وعضـ ــاركة كأميـ المشـ
الخـــاص بالمنتجـــات البتروليـــة

ــزو  ــة لأليـ ــة الدوليـ ــة الفنيـ ــي اللجنـ ــاركة فـ المشـ
)ISO/TC 301( “إدارة وحفـــظ الطاقـــة”

فريـــق تســـويق شـــهادة الجـــودة السعوديــــــــة 
لمـراكــــــــــز خــدمـــــة المســـتفيدين “حّيـــاك”

المكســـوة  بالمبانـــي  الخاصـــة  الفنيـــة  اللجنـــة 
الشـــرقية بالمنطقـــة  بالكالدينـــج 

ــاركة كأميـــن فـــي الفريـــق الفنـــي الخـــاص  المشـ
بأنظمـــة توليـــد طاقـــة الريـــاح

الفرعيـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  فـــي  المشـــاركة 
لأليـــزو )ISO/TC 28/SC 2( “قياســـات النفـــط 

الصلـــة” ذات  والمنتجـــات 

التنفيـــذي  المكتـــب  مـــع  مشـــارك  فريـــق 
لتعـــــريف  للجـــــــودة  الوطنيـــة  لالســـتراتيجية 
ـــات باالســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة فـــي  الجـهـــ

المنطــــــقة.

ــعودية  ــال السـ ــط اتصـ ــو وضابـ ــاركة كعضـ المشـ
فـــي اللجنـــة الفنيـــة الخليجيـــة للنفـــط والغـــاز

IEC/( ــة ــة الدوليـ ــة الفنيـ ــي اللجنـ ــاركة فـ المشـ
TC 88( “أنظمـــة توليـــد طاقـــة الريـــاح”

لجنة المصاعــــد الكهربائيــــــة

المشـــاركة كعضـــو فـــي اللجنـــة الفنيـــة الفرعيـــة 
الخليجيـــة للمنتجـــات البتروليـــة

المشـــاركة كعضـــو فـــي الفريـــق الفنـــي الدولـــي 
بتنظيـــف  الخـــاص   )IEC/TC 82/WG2( لأليـــزو 

األلـــواح الشمســـية

٣٤
زيارة دورية للتفتيش 

على المصانع بغرض منح 
)عالمة الجودة - شهادة 
تصدير - تقييم مختبرات(

١/١/٢5  أبرز نشاطات الفرع
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نفــذالفــرعخطــةســحبالعينــاتمــناألســواقالمحليــةللتأكــدمــنمطابقتهــاللمواصفــات	 
القياســيةالســعودية،حيــثتــَمســحب)٨63(منتــجضمــنبرنامــجمؤشــرالمطابقــة.

شــاركالفــرعمــعوزارةالتجــارةفــيجــوالتســحبوضبــطوحجــزمنتجــاتمتنوعــة،حيــث	 
تــَمزيــارة)1.٨٠7(محــلومســتودعوتــمســحبعــددعينــة)961(للتأكــدمــنمطابقتهــا
تــمضبــطوحجــزعــدد)469.6٨٨(عينــةمخالفــة الســعودية،كمــا القياســية للمواصفــات
للمواصفــاتواللوائــحالفنيــةوكفــاءةالطاقــةمــنخــال)1٥٠(جولــةبالتعــاونمــعالجهــات

ذاتالعاقــةكمــاهــوموضــحفــيالجــدولرقــم)79(.

٢/١/٢5  أبرز نشاطات الفرع

جدول رقم )٧٩(: جهود فرع مكة في مجال المطابقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة 

عدد العينات المسحوبةالبرنامج

صنف ٨٦٣ العينات المسحوبة ببرنامج مؤشر المطابقة

أجهزة كهربائية منزلية و)ألواح ألمنيوم( ١٩١

العينات المسحوبة والمضبوطة بالتعاون مع 
وزارة التجارة

أشرطة عواكس الصقة ٣
أجهزة تكييف ٤

منتجات بترولية ٢٩
منتجات ألعاب أطفال ١٤

منتجات مواد صحية ٤٨
منتجات منزلية كاويات لهيئة التقييس ٤

منتجات نسيج ٦٣
منتجات اإلنارة لكفاءة الطاقة ٤٣٠

منتجات قطع غيار السيارات ١٧٢
أجهزة منزلية مجففات مالبس ٣

ضبط توصيالت كهربائية ١,٢٤٧
ضبط إطارات مخالفة لكفاءة اإلطارات ٢,٦٧٦
ضبط أشرطة عواكس الصقة مخالفة ١,٤٢١

ضبط مكيفات مخالفة ٥٩
ضبط إنارة مخالفة لكفاءة الطاقة ٤٦٤٫٢٨٥

عوازل حرارية ١٦

العينات المسحوبة بالتعاون مع وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

إنــــــــارة ١١
سخانات ٨

أجهزة التكييف والثالجات ٥

٢/٢5 فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

٨٦٣
منتج تم سحبه ضمن 

برنامج مؤشر المطابقة 

عدد المصانع التي تمت زيارتهاالبرنامج

مصنع خرسانة جاهزة ١٤٣

المصانع التي تمت زيارتها للتحقق من استيفائها 
لمتطلبات اللوائح الفنية بالتعاون مع وزارة الصناعة 

والثروة المعدنية

مصنع عزل حراري ٣١
مصنع أدوات وأجهزة مستخدمة في المطبخ ١٠٦

مصنع ألواح األلمونيوم ٢٢
مصنع إنارة ١٢

مصانع سخانات ٨
مصانع أجهزة منزلية مكيفات وثالجات ٧

مصانع مصاعد ٣
مصنع نسيج ١

مصنع بطاريات ١
مصانع المقطورات ونصف المقطورات ٢٧

شــاركالفــرعأيضــًافــيجــوالترقابيــةبالتعــاونمــعوزارةالصناعــةوالثــروةالمعدنيــةلعــدد	 
)26٠(مصنــعوذلــكلمتابعــةتطبيــقاللوائــحالفنيــةوالتأكــدمــنمــدىالتــزامالمصانــع
باللوائــحواالشــتراطاتالفنيــةوأخــذالتعهــداتبااللتــزاملمنتجــاتمتعــددةكمــاهــوموضــح

جــدولرقــم)٨٠(.

جدول رقم )٨٠(:  جهود فرع مكة في مجال المطابقة مع وزارة الصناعة

٢٦٠
مصنع تم زيارتها والتأكد 

من مدى التزامها 
باللوائح واالشتراطات 

الفنية

فــي	  المكرمــة مكــة بمنطقــة الهيئــة فــرع مــن معتمــد مدقــق )2٥( عــدد شــارك
)1٠٠(زيــارةميدانيــةللتدقيــقعلــىالمصانــعبغــرضمنــح)عامــةالجــودة(كمــاتمــت

المشــاركةفــي)1٨٥(لجنــةمراجعــة.

مجال الجودة

كما تم تنفيذ مجموعة من النشاطات المتعلقة، ومن أهمها: 

حصولالمركزالطبيالدوليعلىشهادةجودةمراكزخدماتالمستفيدين)حياك(.	 
حصــولجامعــةالملــكعبــداللــهللعلــوموالتقنيــة)كاوســت(علــىشــهادةجــودةمراكــز	 

خدمــاتالمســتفيدين)حيــاك(.

١٠٠
زيارة ميدانية للتدقيق 

على المصانع بغرض منح 
)عالمة الجودة(
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قام فرع الهيئة بنطقة تبوك 
بمجموعة من النشاطات من أهمها: 

٣/٢5 فرع الهيئة بمنطقة تبوك

٤٦١٩٩

١٣

٩

٣٧

٢٠

٤٠٣

١١

مــن  )٤٦( مركبــة محالــة  عــدد  فحــص 
الجهــات ذات العالقــة ألغــراض تغييــر 

وضعهــا.  أو  خاصيتهــا 

المســتفيدين  خدمــة  مركــز  اســتقبال 
استفســار.  )١٩٩( مــن  يقــارب  مــا  بالفــرع 

وشــارك الفــرع مــع الجهــات الحكوميــة 
ذات العالقــة بــــ )١٣( جولــة رقابيــة علــى 

مصانــع فــي مجــاالت مختلفــة.

شــارك منســوبي الفــرع فــي )٩( برامــج 
للعــام  بعــد  وعــن  حضورًيــا  تدريبيــة 

٢٠٢١م.

المشـــاركة فـــي نشـــر ثقافـــة الجـــودة 
القياســـية  بالمواصفـــات  والتوعيـــة 
الســـعودية بالمنطقـــة مـــن خالل رســـائل 
مطـــار  إدارة  مـــع  بالتعـــاون  توعويـــة 
األميـــر ســـلطان بـــن عبـــد العزيـــز الدولـــي، 
ــلمان للقـــوات  ومستشـــفى الملـــك سـ

المســـلحة بالشـــمالية الغربيـــة.

التأكد من مطابقة )٣٧( منتج 
للمواصفات القياسية.

قام الفرع بـــ )٢٠( زيارة تسويقية 
لخدمات الهيئة لمختلف القطاعات 

بالمنطقة. 

َشارك الفرع في سحب عينات 
متنوعة من األسواق المحلية للتأكد 
من مطابقتها للمواصفات القياسية 

السعودية، حيث تَم سحب )٤٠٣( 
عينة لبرنامج بناء مؤشر المطابقة 

٢٠٢١م.

المشاركة في )١١( جولة توعوية 
للمصانع بالمنطقة.

أهم نشاطات المكتب: 

٤/٢5  مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة

٧٫٥٦٨

٣٩٦

٣٧
٣

٤٠٣

٩٥

٢٢٢٥

١٦

مســـتعملة  مركبـــة   )٧٫٥٦٨( فحـــص 
مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد  مســـتوردة 
الســـعودية،  القياســـية  للمواصفـــات 
المركبـــات المطابقـــة )٧٫٥٠١( مركبـــة، 

مركبـــة.  )٦٢( المطابقـــة  وغيـــر 

مبـــادرة  ضمـــن  عينـــة   )٣٩٦( ســـحب 
سحب العينات. 

اســـتقبال عـــدد )٣٧( عينـــة مـــن فـــرع وزارة 
ــة  ــب التابعـ ــة والمكاتـ ــارة بالمنطقـ التجـ

لهـــا.
تنظيـــم عـــدد )٣( ورش عمـــل تعريفيـــة 

ــة. ــابر اإللكترونيـ ــة سـ ــة ومنصـ بالهيئـ

عينـــات  ســـحب  فـــي  الفـــرع  َشـــارك 
متنوعـــة مـــن األســـواق المحليـــة للتأكـــد 
القياســـية  للمواصفـــات  مـــن مطابقتهـــا 
الســـعودية، حيـــث تـــَم ســـحب )٤٠٣( عينـــة 
بنـــاء مؤشـــر المطابقـــة ٢٠٢١م. لبرنامـــج 

المســتفيدين  خدمــة  مركــز  اســتقبل 
استفســار.  )٩٥( يقــارب  مــا  بالمكتــب 

مــن  )٢٢( مركبــة محالــة  عــدد  فحــص 
إدارات المــرور بالمنطقــة ألغــراض تغييــر 

خاصيتهــا أو وضعهــا وأخــرى.

رقابيــة  جولــة   )٢٥( بعــدد  المشــاركة 
ــة ذات  مشــتركة مــع الجهــات الحكومي
 )١( و  مصنعــًا،   )١٩( بزيــارة  العالقــة 
إنــارة، و)٤( محــالت تجاريــة،  مســتودع 

بالســتك. مصنــع  و)١( 

ــا  ــى عــدد )١٦( مصنًع ــة عل ــة توعوي جول
للتعريــف بعالمــة الجــودة ومنصة ســابر 

اإللكترونيــة.

المشاركــــة في نشـــــر ثقـــافــــة الجـــودة 
والتوعيـــــة بالمواصفـــــات القياسيـــــــــــــة 
السعودية بعدد )٦( مواقع بالمنطقة.

الرقابيــة  المشــاركة باللجــان والجــوالت 
مــع الجهــات الحكوميــة.

يشــــارك الفـــرع في: 

اللجان المحلية 

الفريق الفني لمواصفات خدمات ضيوف 
الرحمن، ويتولى الفرع أمانة الفريق.

فريق تسويق شهادة الجودة السعودية 
لمراكز خدمة المستفيدين “حياك”.

النــدوات 	  مــن  عــدد  فــي  الهيئــة  فــرع  شــارك 
مجــاالت  تشــمل  المنطقــة،  فــي  واللقــاءات 
باللوائــح  للتعريــف  عمــل  وورش  الجــودة، 
مــع  والتواصــل  التوعويــة  والحمــالت  الفنيــة 
استفســاراتهم  علــى  والــرد  الخارجيــة  الجهــات 
ــة، ويوضــح الجــدول رقــم  ــات اإلعالمي والتغطي
التــي قــام  التواصــل والتســويق  )٨١( أنشــطة 

التقريــر. بهــا فــرع مكــة خــالل فتــرة 

الندوات واللقاءات واالستفسارات

جدول رقم )٨١(:  أنشطة التواصل والتسويق التي 
قام بها فرع مكة خالل فترة التقرير

عددهاالمهام والفعاليات

61 طلبات الخدمات

76 المبادرات التسويقية

26 التواصل مع الجهات الخارجية

139 تعزيز التواصل مع الشركاء

3 محاضرة توعوية

76 األخبار والتغطيات اإلعالمية

13 توعية الجهات الخارجية

14 المناسبات

12 تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية

9 الزيارات واالستقبال
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جدول رقم )٨٢(: نشاطاتمكتبالهيئةبميناءالملكعبدالله)رابغ(

مكتب الهيئة بميناء الملك عبدالله )رابغ(

46 مستفيد تقديم الخدمة للمستفيدين

102 مصنع المشاركة بزيارات توعوية للمصانع المحلية

٥ جـــــــوالت المشاركة بالجوالت الرقابية وسحب العينات

6 شــــــــــركـاء التواصل مع الشركاء

نفذ المكتب مجموعة من النشاطات كما هو موضح في الجدول رقم )٨٢(:

5/٢5 مكتب الهيئة بميناء الملك عبد الله )رابغ(

٦١٧٤

٢٣٢

الجـــوالت  ضمـــن  مصنـــع   )٦١( زيـــارة 
والثـــروة  الصناعـــة  لـــوزارة  الرقابيـــة 
متطلبـــات  مـــن  للتحقـــق  المعدنيـــة 

الفنيـــة. اللوائـــح 

زيــارة مــا يقــارب )٧٤( مصنــع بالمنطقــة 
)عســير - الباحــة - نجــران( ضمــن البرامــج 

التوعويــة باللوائــح وخدمــات الهيئــة.

لفحصــــها  عينــــــة   )٢٣( عـــدد  إرســــــال 
واختبارها بمختبرات الهيئة.

المشــاركة فــي تنفيــذ عــدد )٢( جولــة 
التجــارة. تفتيشــية مــع وزارة 

نفذ فرع الهيئة بمنطقة جازان 
مجموعة من النشاطات ومن أهمها: 

تم افتتاح المكتب من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ، 
ونفذ مجموعة من النشاطات ومن أهمها: 

٦/٢5  فرع الهيئة بمنطقة جازان

٧/٢5  مكتب الهيئة بأبها

١,١٠٧

٦٠

١٧

٧٥

٣٤٤

٣٥٢

٢٩

٢

المركبــات الــواردة مــن اإلدارة العامــة 
للمــرور.

ــات الصــادرة لفــرع مكــة المكرمــة  العين
للفحــص.

الرقـابيـــــــة  الجــوالت  فــي  المشاركــــة 
لتطبيــق اللوائــح الفنية بواقــع )١٧( زيارة 

للمصانــع. 

العينات المحالة للجهات الحكومية.

العينــات الصــادرة لبرنامــج بنــاء مؤشــر 
المطابقــة. 

الــرد علــى االستفســارات الــواردة للفــرع 
بواقــع )٣٥٢( استفســار.

 المشــاركة فــي مشــروع قاعــدة بيانــات 
 )PIDA( معلومــات الشــركاء والنوعيــة

بواقــع )٢٩( زيــارة للمصانــع. 

المشــاركة فــي برنامــج ترشــيد بواقــع 
عدد )٢( زيارة وســحب عدد )١٠( عينات.  
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أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة
٢٦

تأكيـــدًاعلـــىريـــادةالمملكةفـــيالعديدمنمناحـــيالحياة،وبفضـــلالدعمالمباشـــرمنحكومة
خـــادمالحرميـــنالشـــريفينوولـــيعهـــدهاألميـــن-حفظهـــمالّلـــه-صـــدرتالترتيبـــاتالتنظيمية
الجديـــدةلجائـــزةالملكعبدالعزيـــزللجودةبتاريـــخ1442/٠6/27هـالموافـــق2٠21/٠2/٠9موالتي
ُتعـــدنقلـــةنوعّيـــةفـــيتاريخالمملكـــةالداعملممارســـاتالجـــودةوالتمّيـــزالمؤسســـي،وهوما
يســـاعدعلـــىاالرتقاءبمســـتوىاألدارءفيالجائـــزةبمايدعمجهودمؤسســـاتناالوطنيةفيهذا

المجال.
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١/٢٦  اللجنة اإلشرافية للجائزة

يـــرأساللجنـــةاإلشـــرافيةللجائـــزةمعالـــيوزيـــرالتجـــارةوينـــوبعنه
معالـــيأميـــنعـــامالجائـــزةمحافـــظالهيئـــةالســـعوديةللمواصفات
والمقاييـــسوالجـــودة،ويشـــاركفـــيعضويـــةاللجنـــةممثليـــنمـــن

عـــدةقطاعـــاتهي:

وزارة الصحة

الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

المجلس السعودي 
للجودة

وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية

المركز الوطني لقياس 
أداء األجهزة العامة

المدير التنفيذي للجائزة

وزارة التعليم

اتحاد الغرف 
السعودية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

جائزة الملك 
خالد

أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة

٢/٢٦   المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت 

٣/٢٦ أهم نشاطات أمانة الجائزة

أهداف الملتقى

١/٣/٢٦   حفل تكريم المنشآت الفائزة 
بالدورة الخامسة للجائزة

٢/٣/٢٦   الملتقى الخامس ألفضل 
الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي 

المؤشـــرالوطنـــيلتصنيـــفالمنشـــآتالمتميـــزةهـــوأحـــداألدوات
التـــيتعتمـــدعليهاالجائـــزةلتحديدمســـتوىنضجممارســـاتالتميز
المؤسســـيوفًقـــالمعاييرومبادئنمـــوذجالتميزللجائـــزة،حيثيتم
منـــحالمنشـــأةالمســـتوىالمناســـبفـــيالتصنيـــفبناًءعلـــىنتيجة
التقييـــم.ويعدهذاالمؤشـــروســـيلةفعالةأمامالمنشـــآتلمواصلة
رحلـــةالتميز،وصواًللموقعرياديُيحتذىبهفيالتميزالمؤسســـي.

وقـــدقامتالجائزةبتجديدأربعةمســـتوياتللتميزالمؤسســـيهي
المســـتوىالماســـيوالذهبيوالفضيوالبرونزي،وتســـتهدفهذه
الخطوةتحفيزالمنشـــآتعلـــىمواصلةالعملالحثيـــثنحوالوصول

لمســـتوىأفضلفيرحلةالتميزالمؤسســـي.

تكريـــم  حفـــل  للجائـــزة  العامـــة  األمانـــة  نظمـــت 
مســـاء  الخامســـة،  بدورتهـــا  الفائـــزة  المنشـــآت 
الخامـــس مـــن جمـــادى األولـــى ١٤٤٢هــــ الموافق 
الثامن عشـــر من ينايـــر ٢٠٢١م، برعاية ملكية كريمة 
مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيـــز آل ســـعود )حفظـــه الّلـــه(، وبتشـــريف 
وحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر فيصل بن 
بنـــدر بـــن عبـــد العزيـــز أميـــر منطقـــة الريـــاض، حيث 
شـــهد الحفل تكريـــم )٢٧( منشـــأة حكومية وخاصة 

وغيـــر ربحيـــة فائـــزة بالجائزة.

الرؤيـــة  مســـتهدفات  أهـــم  أحـــد  مـــن  انطالقـــا 
الطموحـــة لمملكتنا المعطاء، فـــي تحقيق الريادة 
والتميـــز لبالدنـــا الغالية على كافـــة األصعدة وفي 
مختلـــف المجاالت، حملت جائـــزة الملك عبدالعزيز 
للجـــودة علـــى عاتقهـــا تعزيـــز وترســـيخ ممارســـات 
الجودة والتميز المؤسســـي في مختلف قطاعات 
األعمـــال بالمملكة ســـواء الحكوميـــة أو الخاصة أو 
غيـــر الربحية، ومـــن هـــذا المنطلق نظمـــت الجائزة 
فـــي  الممارســـات  ألفضـــل  الخامـــس  الملتقـــى 
الجـــودة والتميـــز المؤسســـي بالتزامن مـــع اختتام 
أعمـــال الـــدورة الخامســـة وحفـــل تكريم المنشـــآت 
الفائـــزة تحت رعاية خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز )حفظـــه الّله( الســـتعراض 
تجـــارب المنشـــآت الفائـــزة بجوائـــز وطنيـــة محلًيـــا 
وعربًيـــا وعالمًيا خالل الفترة من ٠٦ - ١٤٤٢/٠٥/٠٧ هـ 

١٩-٢٠٢١/٠١/٢٠م. الموافـــق 

المؤسســي  التميــز  ثقافــة  نشــر 
كافــة  فــي  ممارســاتها  وتعزيــز 

المملكــة. فــي  القطاعــات 

التميــز  نمــوذج  علــى  التعــرف 
المؤسســي لجائــزة الملــك عبــد 
العزيــز للجــودة بصفتــه النمــوذج 

المملكــة. فــي  الوطنــي 

إتاحــة الفرصــة للمهتميــن بالتميــز 
المؤسسي والجودة للقاء وتبادل 

الخبــرات والتجــارب الناجحــة.

التجــارب  واســتلهام  اســتعراض 
والدوليــة. والعربيــة  المحليــة 

التميــز  أبــرز جوائــز  التعــرف علــى 
العربيــة والعالميــة ومالمــح رحلــة 

المؤسســي. تحســين األداء 
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٥/٣/٢٦   التدريب والتأهيل ٣/٣/٢٦ مشروع شهادة التميز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

٤/٣/٢٦  االستعدادات للدورة السادسة

أطلقـــت أمانة جائـــزة الملك عبد العزيـــز للجودة مبـــادرة بالتعاون مع 
هيئـــة منشـــآت تهدف إلـــى وتحفيز المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
الصغيـــرة  بالمنشـــآت  الخـــاص  الوطنـــي  التميـــز  نمـــوذج  لتطبيـــق 
والمتوســـطة مما يســـاهم في زيادة عدد المتقدمين من المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي دورتهـــا القادمـــة. تركـــز المبـــادرة علـــى 
منـــح المنشـــآت المتميزة شـــهادات تميـــز على أربع مســـتويات والتي 
صممت بشـــكل خاص لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
كمـــا قامـــت الجائـــزة بعمـــل نموذج تميـــز موائـــم للمنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة يتـــم من خالله تقييم المنشـــآت وهو نمـــوذج تم عمله 
مـــن نموذج التميـــز الوطني للجائزة ومصفوفة حســـاب نتائج التقييم.

وقامـــت الجائـــزة بدعـــوة أكثـــر مـــن )٣٥٠( منشـــأة للمشـــاركة فـــي 
اســـتبيان لقيـــاس مـــدى وعي المنشـــآت بنمـــوذج التميز المؤسســـي 
وتطبيـــق معاييـــر الجائـــزة للمنشـــآت المتخرجـــة مـــن برنامجـــي جديـــر 
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة  فـــي  وطمـــوح 
وآليـــة  بالجائـــزة  وتعريفيـــة  تدريبيـــة  ورش  ثـــالث  الجائـــزة  ونفـــذت 
تطبيـــق نمـــوذج التميز المؤسســـي في ثالث مناطق هي الوســـطى 
والشـــرقية والغربية على مدار يومين بواقع )١٤( ســـاعة لكل ورشـــة. 
ونظمـــت لقـــاء تعريفي للمقّيميـــن قبل عملية التقييم شـــارك به أكثر 
 من )٧٠( مقّيم.  وســـوف تبدأ عملية التقييم المكتبي للمنشـــآت من
مـــن ٢٣-٢٠٢٢/٠١/٢٧م. كمـــا  الميدانيـــة  والزيـــارة  ١٦-٢٠٢٢/٠١/٢٠م 
ركـــزت أمانـــة الجائـــزة على وجـــود لجنـــة فنيـــة لمراجعة نتائـــج لتقييم 
مـــع فـــرق التقييـــم لضمـــان جـــودة التقييـــم قبـــل إصـــدار شـــهادات 
التميـــز للمنشـــآت المشـــاركة. عـــالوة علـــى ذلك ســـوف تقـــوم أمانة 
الجائـــزة بدراســـة أثر تطبيق هـــذه الشـــهادة على المنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة ومـــدى جـــدوى وأهميـــة تطبيقها بشـــكل واســـع على 

جميـــع القطاعـــات علـــى مدار الســـنة. 

برنامج المقيم الداخلي

المقيـــم  برنامـــج  تنفيـــذ  تـــم  بالهيئـــة  التدريـــب  بالتعـــاون مـــع مركـــز 
الداخلـــي، حيث تقـــوم الجائزة باإلشـــراف الفنـــي والمتابعـــة للدورات 
التـــي يقدمهـــا مركـــز التدريب لضمـــان جودتها، وتســـعى إدارة الجائزة 
بشـــكل حثيـــث نحو تمكيـــن األفراد والمنشـــآت من فهم واســـتيعاب 
النمـــوذج الوطنـــي للتميز المؤسســـي، وآليـــة التقييم المتبعـــة حرصًا 
على نشـــر المعرفة بهـــذا النموذج وتعزيز تطبيقه من قبل المنشـــآت 
الوطنيـــة. وتتطلـــع الجائزة من خـــالل هذا البرنامج إلـــى إعداد وتأهيل 
مقيميـــن داخلييـــن ذوي كفاءة عاليـــة وفق النمـــوذج الوطني للتميز 
المؤسســـي للجائـــزة. ويهـــدف هـــذا البرنامـــج التدريبـــي إلـــى إطـــالع 
المتدربيـــن علـــى النمـــوذج؛ كونـــه يمثـــل اإلطـــار المرجعـــي لتطبيـــق 
الجـــودة والتميـــز المؤسســـي في المملكـــة، إلى جانـــب التعرف على 
مهـــارات التقييـــم وآلياته، وأثر تطبيقه في مســـاعدة المنشـــآت على 
تطوير ورفع مســـتوى كفاءة األداء. وقد تـــم تقديم عدد )١٦( برنامج 
تدريبـــي منهـــا عـــدد )٥( موجـــه لألفـــراد، كما هـــو موضح فـــي جدول 
رقـــم )٨٣(، باإلضافـــة إلـــى عـــدد )١١( برنامـــج تـــم تقديمها للمنشـــآت 
كمـــا هـــو موضـــح في جـــدول رقـــم )٨٤(، حيث وصـــل عـــدد المتدربين 

خـــالل فتـــرة التقريـــر )٢٦٥( متدرب.

قامـــتالجائزةاســـتعدادًاللدورةالسادســـةبتطويرعـــددمناللوائح
واألدلةاالسترشـــاديةوهي:

دليلالمقيم.	 
دليلالمنشآتالمشاركة.	 
الدليلاإلرشاديألداةإتقان.	 
الدليلاإلرشاديلمعاييرالنتائج.	 
دليلالزيارةالميدانية.	 
دليلالمحكم.	 
دليلبرنامجالمقيمالمتدرب.	 

كمـــاقامتأمانةالجائـــزةبتطويرإجراءاتعمـــلدوراتالجائزةوأيضًا
منظومـــةتميـــز.نـــتوالتـــيتقومالمنشـــآتمـــنخالهابالتســـجيل
والتقـــدمعلـــىالجائـــزةمـــعتحديـــثأدلـــةإرشـــاديةلمســـتخدمين

المنظومـــةمـــناألفرادوالمنشـــآت.

جدول رقم )٨٣(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي 
المقدم لأفراد خالل فترة التقرير

جدول رقم )٨٤(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي 
المقدم للمنشآت خالل فترة التقرير

عدد المتدربين عدد الدورات المدينة
33 ٢ الرياض
30 ٢ الدمام
١6 ١ جدة
٧9 5 اإلجمالي

عدد المتدربين عدد الدورات المدينة
90 5 الرياض
48 3 الدمام
3٢ ٢ جدة
١6 ١ ينبع

١86 ١١ اإلجمالي

هـــو أحـــد المبـــادرات التي تســـعى الجائـــزة مـــن خاللها لتطويـــر ورفع 
عـــدد المقيمين الســـعوديين المؤهليـــن من فئة الشـــباب أو من هم 
فـــي بدايات الطريـــق في مجـــال التميز المؤسســـي، وذلك من خالل 
مرافقتهـــم لفرق التقييم لدورة الخامســـة كمقيم متـــدرب باإلضافة 
إلـــى حضورهـــم لدورات تدريبيـــة قصيرة تتناول مواضيـــع مختلفة في 
التميـــز المؤسســـي وعمليـــات التقييـــم، بعد ذلـــك يقـــوم المتدربون 
الطريقـــة  تقييـــم فعلـــي لمنشـــآت مختلفـــة، محاكيـــن فيـــه  بإجـــراء 
التـــي ُيَقـــِوم فيهـــا المقيميـــن الرئيســـيين لـــدى الجائـــزة فـــي دوراتها 
المتعاقبـــة، وتم ذلك تحت إشـــراف خبـــراء من المختصيـــن في التميز 

المؤسســـي، وقـــد اســـتفاد من هـــذا البرنامـــج )٤٣( متدرًبا.

برنامج المقّيم المتدرب 

المرحلة األولى
حضورالزيارةالميدانية
للمنشآتالتيتم
تقييمهافيالدورة
الخامسةللجائزة

المرحلة الثانية 
حضورالدوراتالتدريبية
التيخصصتهاالجائزة

للمتدربين

المرحلة الثالثة
تقييمفعليتدريبي
يطبقفيهالمتدرب
التعليماتوآليات

وإجراءاتالتقييمإلحدى
المنشآت

١٢٣
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تـــم فـــي المرحلـــة األولـــى ترشـــيح عـــدد )٦٦( متدربـــًا لمرافقـــة 
المقيميـــن الرئيســـيين لزيارة )٦٦( منشـــأة، بواقع منشـــأة و)٤٤( 
ســـاعة لـــكل متـــدرب، وتـــم تقييمهـــم مـــن قبـــل رئيـــس الفريق 

وإدارة التدريـــب، واجتـــاز هـــذه المرحلـــة )٤٧( متدربـــًا.

تدريبيـــة  دورات  خمـــس  فـــي  الثانيـــة  المرحلـــة  تمثلـــت  فيمـــا 
المتـــدرب  تخـــدم  المؤسســـي  التميـــز  مجـــال  فـــي  تخصصيـــة 
وتســـاعده على االســـتعداد للمرحلة الثالثة، قدم هذه الدورات 
خمســـة من الخبـــراء ورؤســـاء الفرق، واجتـــاز هـــذه المرحلة )٤٦( 

متدربـــًا، وقضـــى كل متـــدرب )١٥( ســـاعة.

أما فـــي المرحلة الثالثـــة فكانت هي األوســـع والتجربة العملية 
والتـــي تمـــت باالتفـــاق مـــع عدد مـــن المنشـــآت فـــي المملكة 
ليقـــوم هـــؤالء المتدربـــون بعمليـــات التقييـــم وتحـــت إشـــراف 
مجموعـــة مـــن المختصين الخبـــراء في التميز المؤسســـي، حيث 
تمـــت متابعـــة دقيقة للمتـــدرب ولفرق التقييم لضمـــان فعالية 
عملية التعلم، كما قام المتدربين بالزيارات الميدانية للمنشـــآت 
المشـــاركة وتقييمهـــا ومقابلة القادة والمســـؤولين فيها وفق 
اإلجـــراء المعتمـــد فـــي الزيـــارة الميدانيـــة، كذلـــك تم لقـــاء لجنة 
التحكيـــم التـــي حكمـــت تقاريـــر كل فريـــق وتوجيـــه المالحظات 
لـــه، قضـــى كل متـــدرب في هـــذه المرحلـــة )٦٩( ســـاعة، وقدم 
كل مشـــرف )٥٤( ســـاعة إشـــراف، وأما المحكمين فقدموا )١٥( 
ســـاعة تحكيـــم، وفيمـــا يتعلق بأعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة فقدموا 
)٧٨( ســـاعة أشـــرفوا فيها على اللمســـات األخيـــرة للتقرير، اجتاز 

هـــذه المرحلـــة والبرنامج بشـــكل كامـــل )٤٣( متدربًا.

كمـــا شـــاركت العديد من المنشـــآت فـــي البرنامج مـــن مختلف 
مناطـــق المملكـــة، حيـــث شـــاركت المؤسســـة العامـــة للتدريب 
التقنـــي والمهنـــي بســـتة منشـــآت تابعـــة لها فـــي كاًل من مكة 
والمدينـــة المنـــورة وجـــدة والباحة والـــرس والجوف. وشـــاركت 
جمعيـــة كبدك، والمديرية العامة للشـــؤون الصحيـــة والجمارك 
ســـعود  الملـــك  ومستشـــفى  الريـــاض،  بمنطقـــة  الســـعودية 
وجمعيـــة تأهيل بعنيزة، وجمعية رفـــاق بحائل، وجامعة الجوف.

أنشطة البرنامج.

القطاع الصحي )٦( متدربين
القطاع التعليمي )٢٤( متدرب
القطاع الصناعي )٥( متدربين

القطاع الحكومي )٨( متدربين

كانت المشاركة من الجنسين بنسبة ٧٠٪ من الذكور و٣٠٪ من اإلناث.

القطاعات التي ينتمي لها المتدربين:

فئات المشاركين

نســــاء
٪٧٠٪٣٠

رجــــــــال

عددالمتدربين
المقيمينمن
القطاعالصحي

عددالمتدربين
المقيمينمن
القطاعالتعليمي

عددالمتدربين
المقيمينمن
القطاعالصناعي

عددالمتدربين
المقيمينمن
القطاعالحكومي

٦٢٤5٨

٦/٣/٢٦   المشاركة في المعارض والمؤتمرات

الــورش التعريفيــة لعــدد مــن الجهــات )الحكوميــة  قدمــت الجائــزة خــالل هــذا العــام العديــد مــن 
ــات  ــى مكون ــز وتســليط الضــوء عل ــك بهــدف نشــر ثقافــة التمي ــة( وذل ــر الربحي والخاصــة والجهــات غي

النمــوذج الوطنــي للتميــز الُمؤسســي، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )٨٥(.

جدول رقم )٨5(: الورش التعريفية المقدمة عن الجائزة خالل فترة التقرير 

التاريخ المكان اسم الجهة
٢0٢١/0٢/08م
٢0٢١/0٢/٢٢م مقر الجامعة لقاء تعريفي جامعة حمدان بن محمد الذكية 

٢0٢١/0٢/٢4م لقاء افتراضي  لقاء تعريفي مع إدارة تعليم الرياض
٢0٢١/04/05م الجامعة  ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
٢0٢١/09/٢١م مقر المديرية لقاء تعريفي مع المديرية العامة للدفاع المدني 
٢0٢١/04/١١م مقر الجامعة لقاء تعريفي مع جامعة دار العلوم
٢0٢١/١0/٢4م مقر المركز لقاء تعريفي مع مركز التحول الوطني
٢0٢١/١١/03م كلية العلوم الطبية التطبيقية ورشة تعريفية مع جامعة الباحة
٢0٢١/١١/03م اإلمارة  ورشة تعريفية مع إمارة منطقة الباحة

٢0٢١/١١/0٧م لقاء افتراضي  ورشة تعريفية مع غرفة الباحة

٢0٢١/١١/08م مقر الجمعية لقاء تعريفي مع الجمعية السعودية للجودة
٢0٢١/١١/١0م الجامعة  لقاء تعريفي مع جامعة جازان

٢0٢١/١١/١١م مقر المركز محاضرة توعوية مع المركز السعودي للشراكات 
االستراتيجية

٢0٢١/١١/١١م مقر الجمعية لقاء تعريفي مع الجمعية السعودية للجودة
٢0٢١/١١/١١م مقر المجلس ورشة عمل مع مجلس الضمان الصحي

٢0٢١/١١/١5م لقاء افتراضي  لقاء تعريفي مع تجمع القصيم الصحي بالتعاون مع إتقان 
الصحة

٢0٢١/١١/١6م في مقر المديرية لقاء تعريفي مع المديرية العامة للسجون

اســتكمااًل لمــا قدمتــه الجائــزة خــالل جائحــة 
بالبيــت”  “خليــك  مبــادرة  بإطــالق  كورونــا 
وتهــدف هــذه المبــادرة لرفــع الوعــي عــن 
المؤسســي  للتميــز  الوطنــي  النمــوذج 
المهتميــن  لــدى  إتقــان  وأداة  ومعاييــره 
أطلقــت  المؤسســي  التميــز  مجــال  فــي 
ــر عــدد مــن  ــرة هــذا التقري ــزة خــالل فت الجائ
اللقــاءات التفاعليــة مــع عــدد من المنشــآت 
الخامســة  دورتهــا  فــي  بالجائــزة  الفائــزة 
وذلــك بهــدف نقــل تجربتهــم وعــرض مــدى 
االســتفادة مــن  مكونــات التقريــر التعقيبــي 
عــن  التفاعليــة  اللقــاءات  عــدد  بلــغ  وقــد 

بعــد والمخصصــة لعــرض تجــارب تلــك المنشــآت  
لهــذه  الحضــور  عــدد  بلــغ  كمــا  لقــاء،   )1٥(
اللقــاءات )1.876( مهتــم بالتميــز المؤسســي. 
أيًضــا ومــن ضمــن برامــج الجائــزة فــي تعزيــز نشــر 
الجهــات  وتمكيــن  المؤسســي  التميــز  ثقافــة 
للتميــز  الوطنــي  النمــوذج  معاييــر  تبنــي  مــن 
سلســلة  بتقديــم  الجائــزة  قامــت  المؤسســي 
لقــاءات تفاعليــة عــن بعــد الســتعراض أفضــل 
ــر النمــوذج  ــا لمعايي ــزة وفًق الممارســات المتمي
أداة  اســتخدام  خــالل  مــن  تطبيقهــا  وكيفيــة 
التقييــم )إتقــان( حيــث بلــغ عــدد هــذه اللقــاءات 

.)1.7٥0( الحضــور  وعــدد  لقــاء،   )1٥(
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٨/٣/٢٦   الشراكات واالتفاقيات

ســـعتجائـــزةالملـــكعبـــدالعزيـــزللجـــودةللتكامـــلمـــعالقطاعات
المتنوعـــةوذلـــكللتمكيـــنمـــنممارســـةوتطبيقمفهـــومومعايير
التميزالمؤسســـيوالوصولإلىكافةالمســـتفيدين.وقامتالجائزة
بالتواصـــلمـــعهيئـــةتقويـــمالتعليـــموالمركـــزالســـعوديالعتمـــاد
المنشـــآتالصحيـــةوعقـــدعـــدةاجتماعـــاتلبلـــورةصـــورةالتكامـــل
حيـــثتـــمذلـــكتحـــتشـــعار“تميـــزداخليـــالتتميـــزوطنيـــا”.وبالتالي
أصبـــحتقدمالمنشـــآتالصحيةوالمنشـــآتالعلميةللمنافســـةعلى
جائـــزةالملكعبدالعزيزللجودةمشـــروطبالحصولعلىاالعتمادات
الخاصـــةبالقطـــاع،فيحصـــلبذلـــكالمســـاهمةفـــيتحســـينجـــودة
المنشـــأةوتميزهـــافـــيضـــوءمتطلبـــاتالقطـــاعومـــنثـــمتنافـــس
علىالمســـتوىالوطنـــيمنخالتطبيـــقالنموذجالوطنـــيللتميز

المؤسسي.

كذلـــكوقدأولـــتالجائـــزةمحاولةالمســـاهمةفيالتمكيـــنللتميز
فـــيالقطـــاعالخـــاصوذلـــكمنخـــالالتعـــاونمـــعالهيئـــةالعامة
للمنشـــآتالصغيـــرةوالمتوســـطةحيثتـــمإطاقمبادرةمشـــاركة
المنشـــآتالصغيـــرةوالمتوســـطةفيالجائـــزةللدورةالسادســـة.

٧/٣/٢٦   التطوير الداخلي ألعمال إدارة الجائزة

النشاطات التنظيمية

٣. استراتيجية الجائزة )٢٠٢٢م – ٢٠٢٦م( ١.   مشروع تنظيم الجائزة: 

٢.   اإلجراءات واألدلة: 

قامـــت أمانـــة الجائـــزة بعمليات واســـعة لتطوير أعمالهـــا الداخلية كاإلجـــراءات واألدلة والسياســـات 
واألنظمـــة الداخليـــة والخارجيـــة وذلك لمواكبـــة توجهها االســـتراتيجي وفيما يلي أبـــرز تلك األعمال: 

كانمـــنأولويـــاتأمانـــةالجائزةهوالتركيزعلىتطويراألطرالمؤسســـيةللجائزةلتحســـينهاوضمان
جـــودةالتنظيـــمالذييحكمأعمالالجائـــزة،حيثعملتعلىثاثمحاوررئيســـية:

قامـــتأمانةالجائزةبالســـعيفـــيالعملعلىمقتـــرحالترتيبات
التنظيميـــةوالرفـــعللمقـــامالســـاميالعتمـــادتلـــكالترتيبـــات
بتاريـــخ )3٥4( برقـــم الـــوزراء مجلـــس مـــن اعتمادهـــا تـــم التـــي
تنظيـــم لبلـــورةمقتـــرح جـــاري العمـــل 1442/٠6/27هــــ.ومـــازال
الجائـــزةالمبنـــيعلـــىتلـــكالترتيبـــاتوالتـــيتـــمإعتمادهـــامـــن
مجلـــسالـــوزراءبرقـــم)3٥4(بتاريـــخ1442/٠6/27هــــليتـــمرفعـــه
واعتمـــادهمـــنقبـــلالمقـــامالســـامي.وبذلـــكســـيتمإحـــداث
نقلـــةتطويريـــةفـــيأعمالالجائـــزةوبالتالـــييكونلهـــااألثرفي
ترســـيخثقافـــةوتطبيقمبـــادئومعاييرالتميزالمؤسســـيعلى

المســـتوىالوطنـــي.

تهـــدفالجائزةفيتوجههااالســـتراتيجيألنتكونممكنومحفز
الحكومـــي القطـــاع فـــي المنشـــآت لجميـــع المؤسســـي للتميـــز
والقطـــاعالخـــاصوالقطـــاعالثالـــث)الغيـــرربحي(علىالمســـتوى

الوطني.
وقـــدقامتاالســـتراتيجيةعلىالتحولإلىالتمكيـــنوالقيادةفي
مجالالتميزالمؤسســـي،وذلكبرســـالةراســـخةوهي“أنتســـعى
لتعزيـــزوتمكيـــنالتميـــزالمؤسســـيبتنميـــةالمواهـــبوالقـــدرات
وتقديـــمالخدماتالنوعيةللمســـتفيدينلزيادةفعاليةالقطاعات”
وبرؤيةخمســـيةبـــأن“تكونجائزةالملكعبدالعزيـــزللجودةمرجًعا
رئيســـًياوقائـــدًاللجوائزالمعتـــرفبهافيمجالالتميزالمؤسســـي
وطنيًاوإقليميًامنخالالتوعيةالفعالةوتفعيلاألثرللمســـاهمة

فيزيـــادةتبنيالنمـــوذجالوطنيللتميزبحلـــولعام2٠26”

واعتمـــدتاســـتراتيجيةالجائـــزة)2٠22 - 2٠26(علـــىخمـــسمحاور
اســـتراتيجيةتبـــدأمنبناءكيانمســـتداملكييســـاعدعلىتحقيق
قيـــادةالتميـــزالمؤسســـيبالمملكـــةوتحســـينجاذبيـــةالجائـــزة
وتقييـــماألثـــرومواكبـــةالنمـــوذجفتصـــلإلـــىالتمكيـــنلخلـــقأثر
مســـتدام.وبذلـــكتســـتطيعالجائـــزةزيـــادةعـــددالمنشـــآتالتي
تتبنـــىالنمـــوذجالوطنـــيللتميـــزالمؤسســـيوالنهـــوضبالتميـــز
المؤسســـيفيجميعأنحاءالمملكةالعربيةالسعودية.ولتحقيق
هـــذهاالســـتراتيجيةتـــمبنـــاءخمسمبـــادراتاســـتراتيجيةتســـعى

الجائـــزةمـــنخالهـــالتحقيـــقنتائجاألهـــدافاالســـتراتيجية.

قامـــتأمانةالجائـــزةبحصرجميعخدماتالجائـــزةومايقابلهامن
إجراءاتداخليـــةوذلكبتظافرجهودجميعإداراتالجائزةوالتركيز
علىالتكامـــلاإلداري.ثمتمعملاإلجـــراءاتوالقواعدالمنظمة
لـــكلإجراءوربـــطتلكاإلجراءاتبمؤشـــراتلقيـــاساألداءلهامن
خـــالورشعمـــلواجتماعاتمتاحقةلضمانجـــودةالمخرجات.
ثـــمتماعتمـــادتلكاإلجـــراءاتوالعملبها.وممايجـــدربالذكرأنه
تـــمعمـــلأدلةإرشـــاديةللتقدمللجائـــزةوأعمـــالالتقييموكذلك
تعليمـــاتللجنـــةالتحكيـــموفرقالتقييـــموللمنشـــآتالمتقدمة.
وقـــدتممشـــاركةهـــذهاألدلةوالتعليمـــاتمعأصحـــابالعاقة

المعنيـــنالوضوحوالشـــفافيةفيكلأعمـــالالجائزة.

الرؤية

الرسالة

الركائز 
الستراتيجية

النتائج
االستراتيجية

ية
يج

رات
ست

ال
ف ا

دا
أله

ا

استراتيجية الجائزة )٢٠٢٢-٢٠٢٦(

أننكونمرجعًارئيسيًاوقائداللتميزالمؤسسيإقليميًا

المبادراتاالستراتيجيةاستدامةاألثرالمواكبةواألثرقيادةالتميزكيانمستدام

تحديثالنموذجالوطني
للمتيزوتطويرعملية
فعاليةلقياساألثر

تطويروتحسينرحلة
المستفيد

بناءوتفعيلالشراكات
االستراتيجيةواالتفاقيات

الناجحة

نشرنموذجالتميز
المؤسسيوالتوعيةبدور

الجائزةوخدماتها

12-تحسين
االستدامةالمالية

تدريجيًا

11-بناءالشراكات
والتفاقياتالناجحة

6-تحسينالقدرات
الداخلية

1-ضماناستقالية
نموذجالتشغيل

تحديثالنموذجالتشغيلي
وتحسينالقدراتالداخلية 17-تحفيزالمشآتعلىاالرتقاء

بمستوياتالتميزالمؤسسي
1٥-انتشارتطبيقالنموذجالوطنيللتميز

المؤسسيبينجميعالقطاعات
16-تمكينقادةالتغيير
نحوالتميزالمؤسسي

13-تحسينفهماحتياجاتالمستفيدين
14-رفعمستوى
الوعيبالقيمة
اإلضافيةللجائزة

9-إنشاءعملية
مستمرةلتحديث

النموذجالوطنيللتميز
المؤسسي

٨-زيادةالترويجلجائزة
الملكعبدالعزيز
للجودةوخدماتها

المقدمة

7-زيادةالوعيبثقافة
التميزالمؤسسيفي

المملكة

1٠-الرضاعنخدمات
الجائزةالمقدمة

٥-زيادةعدد
المتقدمينوالمؤهلين

فيالجائزة

3-تحسينجاذبية
الجائزةللقطاعالخاص

واألفراد

2-التوسعفيتقديم
خدماتذاتقيمة

مضافةفيمجالالتميز

4-بناءآليةفعالة
لقياساألثر

تحسينالصورة
الذهنيةعنالجائزة

التمكيـــنلتطبيـــقمنهجيـــاتالتميزالمؤسســـيفـــيالقطاعالعـــاموالخاصوغيـــرالربحيمنخالالنمـــوذجالوطني
للتميـــزالمؤسســـيوتقديمالخدماتالنوعيةللمســـتفيدين
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اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي 
٢٧

رقــم الــوزراء قــرارمجلــس اللجنــةمنــذصــدور أعمــال انتقلــتمهــاماإلشــرافعلــى
)7/ب/323٠(وتاريــخ1421/٠3/٠9هـــالقاضــيبتشــكيللجنــةوطنيــةفنيــةمتخصصةفي
الهيئــةالعربيــةالســعوديةللمواصفــاتوالمقاييــسلتقــومبوضــعوتنفيــذخطــةوطنيــة
إلعــداد)كــودبنــاء(موحــدفــيالمملكــةبيــنعــددمــنالجهــاتالحكوميــةانتهــاًءبعــودة
ــا ــةوفًق ــيرئيــسمجلــسإدارةالهيئ ــةوارتباطهــابمعال ــىالهيئ ــةإل مقــروأعمــالاللجن
لقــرارمجلــسالــوزراءرقــم)4٥9(بتاريــخ1436/11/٠2هـــ،وتشــاركفــيعضويتهــامجموعة
مــنالجهــاتحســبمــاهــوموضــحبالشــكلرقــم)17(.وتشــاركالهيئــةبعضويــةهــذه
اللجنــةمــنخــالُممثلهــامحافــظالهيئــة،والــذييتولــىرئاســتهابنــاًءعلــىاختيــارأعضــاء

اللجنــةالوطنيــة.
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خطـــتاللجنـــةالوطنيـــةلُكـــودالبنـــاءالســـعودي
خطـــواتكبيرةرســـمتمـــنخالهابرامـــجتحولية
لمواكبـــةمـــاتســـعىإليـــهرؤيـــةالمملكـــة2٠3٠،
كافـــة علـــى العمـــل وفـــرق اللجـــان فشـــكلت
األصعـــدة،وتـــماســـتقطابالكفاءاتالســـعودية
مـــنجامعـــاتالمملكـــةللمشـــاركةبخبراتهمفي
البنـــاء ُكـــود منظومـــة وتطويـــر تحديـــث مجـــال
الســـعوديلتكـــونمواكبـــةإلىآخرمـــاوصلإليه
فـــيمجالالتشـــييدوالبنـــاءوفقأســـسومعايير
علميـــةوعالميـــة.كمااســـتكملتتطويـــرمحتوى
ُكـــودالبنـــاءالســـعوديلتحســـينكفاءةوســـامة
ومتانـــةواســـتدامةالمبانـــيوالمنشـــآت،وزيـــادة
عمرهـــااالفتراضـــيمنخـــالتطبيقاشـــتراطات
واســـتخدام الســـعودي البنـــاء ُكـــود ومتطلبـــات

المواصفـــاتالقياســـيةالســـعودية.

الجهات المشـــاركة باللجنة الوطنية لكود 
السعودي البناء 

شكل رقم )١٧(: الجهات المشاركة باللجنة 
الوطنية لُكود البناء 

أربعـــة مـــن المختصيـــن فـــي الجامعـــات 
الســـعودية

 اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي

١/٢٧  لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء 

يوضح شكل رقم )١٨( لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء.

شكل رقم )١٨(: لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء، وأهم مراحل تدشين 
الُكود

تشـــكيلاللجنةالوطنيـــةبناًء
علىقرارمجلـــسالوزراءرقم

)17ب/323٠(.

١٤٢١/٠٣/٠٩ هـ

الموافقةعلـــىاإلطارالعام
لكودالبناءالســـعودي.

١٤٢5/١١/٠٨ هـ

الموافقةعلىإنشـــاءوحدةمركزية
لكـــودالبنـــاءالســـعوديفـــيوزارة
الشـــؤونالبلديـــةوالقرويـــةوتكـــون
هيالجهةالمختصـــةبمتابعةتنفيذ

كـــودالبناء.

١٤٢٨/٠١/١٠ هـ

اســـتمراراللجنةالوطنيـــةلكودالبناء
الســـعوديفـــيالهيئـــةالســـعودية
للمواصفـــاتوالمقاييسفيإعداد
الكـــودالســـعوديإلـــىأنتفرغمن
إنجـــازه.وتـــوكلالـــىوزارةالشـــؤون
اعتمـــاده بعـــد - البلديـــةوالقرويـــة
-مهمـــةمتابعـــةتنفيـــذهومراقبته
وإدخـــالمـــايلزممـــنتعدياتعليه

. الحقًا

١٤٢٤/٠٨/١٧ هـ

إعـــادةعملاللجنـــةالوطنية
لكـــودالبناءالســـعوديعلى
أنيكـــونمقرهـــافـــيوزارة
والقرويـــة البلديـــة الشـــؤون

بالوزير. وترتبـــط

١٤٣١/٠٤/٢٠ هـ

تحويـــلمقـــراللجنـــةالوطنيـــةفـــي
للمواصفـــات الســـعودية الهيئـــة
والمقاييسوالجـــودةونقلالوحدة
المركزيـــةلكودالبناءالســـعوديمن
وزارةالشـــؤونالبلديةوالقرويةإلى

الهيئة.

١٤٣٦/١١/٠٢ هـ

تدشـــينكـــودالبناءالســـعوديعلى
الموقـــعاإللكترونيللجنـــةالوطنية

١٤٤٠/٠١/١٣ هـ

الموافقةعلىنظامتطبيق
كودالبناءالسعودي.

الســـعودي الكـــود دشـــن
)SBC 1101(للمبانيالســـكنية
علـــىالموقعاإلكترونـــيللجنة

الوطنيـــة.

١٤٣٨/٠٤/٢٦ هـ

١٤٤٢/٠٤/٢٨ هـ
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٢/٢٧ محاور العمل

تعمل اللجنة الوطنية على أربعة محاور عمل وفق التالي:

٢/٢/٢٧ المحور الثاني: استكمال المنظومة التشريعية١/٢/٢٧ المحور األول: تحديث وتطوير الُكودات

طـــورتاللجنـــةمحتوىُكـــودالبناءالســـعوديلتحقيقالحـــداألدنى
لســـامةاألرواحواســـتقراروثباتالمبانيمنالتهدمالكليوالجزئي
وتقليـــلالتكلفـــةالتشـــغيليةللمبانـــيالمبنيةعلىاألســـسالعلمية
الهندســـية والقواعـــد للمملكـــة الطبيعيـــة والظـــروف والعمليـــة
وخـــواصالمـــوادلـــدرءأثـــرالمخاطـــرالطبيعيـــة،كالـــزالزلوالحرائـــق
وغيرهـــا،وقـــدقامـــتاللجنـــةبإطـــاقالُكـــودالســـعوديللمبانـــي
الســـكنية)SBC 1101(وفـــقالمرحلـــةالثالثـــةمـــنمراحـــلتطبيـــق
الُكـــودوالـــذييســـهمفيرفـــعكفـــاءةالمبانـــيالســـكنيةوتحقيق
البيئةالعمرانيةالمســـتدامةوتعزيزجوانبالســـامةوالصحةالعامة
)R-3(وهـــوكودشـــامليجمـــعكلمايخـــصالمبانيالســـكنيةلفئة
حســـبتصنيفاتإشـــغاالتالمبانيفيكودالبناءالســـعودي)الفلة
المنفصلـــةأوالفلتيـــنالمتاصقتيـــنمنطرفأوطرفيـــنبمااليزيد

ارتفـــاعالمبنـــىعنثـــاثطوابق(.

ضمن هذا المحور، عملت اللجنة على ما يلي:

تعديـــلالائحـــةالتنفيذيـــةلنظامتطبيـــقكودالبناءالســـعودي	 
فيمـــايخـــصالتفتيشوالمراقبـــةوالمتابعةلتتناســـبمعأعمال
الجهـــاتذاتالعاقـــةلتطبيـــقُكـــودالبنـــاءالســـعودي،حيـــث
الســـعودية للهيئـــة المعدلـــةمهـــامجديـــدة الائحـــة أضافـــت
للمواصفـــاتوالمقاييـــسوالجـــودة،أبرزهـــاقبولجهـــاتتقويم
المطابقـــةومـــنضمنهاجهاتالتفتيشضمـــنأعمالالكودفي
مجـــالأومجـــاالتمحددةوفًقالألحكامالصـــادرةعنها،وكذلك
تحديـــثالمواصفـــاتالقياســـيةوفـــقماتصـــدرهمنلوائـــحفنية.

التفتيـــش	  جهـــات لتعييـــن العامـــة المتطلبـــات الئحـــة تعديـــل
شـــملت وقـــد الســـعودي البنـــاء ُكـــود ألعمـــال والمفتشـــين
التعديـــاتإعـــادةصياغةبعـــضمـــوادالائحةبمايتناســـبمع
تطبيقـــاتالجهـــاتذاتالعاقـــةواألطرافالمعنيـــةبالتفتيش،
وزيـــادةفئاتجهـــاتالتفتيشإلـــىخمسفئاتبهدفتوســـيع
التفتيـــش مجـــال فـــي وتنوعهـــا الفاعلـــة المشـــاركات قاعـــدة
وبمـــايتوافقمـــعطبيعـــةالمشـــاريعالعمرانية،وكذلـــكإضافة
مصفوفةأعمالالتفتيشالقائمةعلىالمخاطروفًقالإلشـــغال

واالســـتخدامواالرتفـــاعوالمســـاحة.

تعديـــلالئحـــةتصنيـــفمخالفـــاتكـــودالبنـــاءالســـعودي،وقد	 
اشـــتملتالتعدياتعلىتوحيدالجزاءاتبفصـــلالبنودالمكررة
البلديـــة الشـــؤون الكـــودولوائـــحوزارة بيـــنجـــدولمخالفـــات
والقرويـــةواإلســـكانذاتالصلـــة،وتخفيـــضالغرامـــاتلجميـــع
أطرافالبناء،ووضعقيممتغيرةتتناســـبمعمســـاحةالمخالفة
)بالمتـــرالمربع(،وتحديدمســـؤولياتارتكابالمخالفةســـواًءمن
المكتبالهندســـيالمصممأوالمكتبالهندســـيالمشـــرفأو
مقـــاولالبنـــاءأوجهـــاتالتفتيشالخاصـــةباإلضافةإلـــىالتدرج
فـــيتطبيـــقالمخالفـــةمـــنخـــالالتنبيهواإلنـــذارقبـــلتطبيق

العقوبة.

إعـــدادوتطويـــروثيقـــةمتطلبـــاتاعتمـــادجهـــاتالتفتيشعلى	 
ُكـــودالبناءالســـعوديلتوضيـــحمجاالتونشـــاطاتلتحكمعلى
ضوئهـــانشـــاطاتالتفتيـــش،ويتمحصـــولالجهاتعلـــىالقبول
مـــنالهيئةالســـعوديةللمواصفاتوالمقاييـــسوالجودةوعلى
االعتمـــادمـــنالمركزالســـعوديلاعتمادلغـــرضالتفتيشعلى

نشـــاطاتأعمـــالكودالبناءالســـعودي.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة:
حرًصـــامـــناللجنةالوطنيةعلـــىتمكينمنشـــآتالتدريباألهليمن
التدريـــبعلـــىكـــودالبناءالســـعوديفقدتـــمتوقيعمذكـــرةتعاون
مـــعالمؤسســـةالعامـــةللتدريـــبالتقنـــيوالمهنـــيلضمـــانجـــودة
أعمـــالالتدريبالمقدمـــةوفقالمعاييرالمعتمدةلدىالمؤسســـة،
كمـــاتـــمتوقيـــعمذكراتتأهيـــلمععـــدد)٥(مراكزومعاهـــدتدريب
تحـــتمظلـــةمذكـــرةالتعـــاونإلطـــاقدوراتالتدريـــبفـــيمجال

التفتيـــشعلـــىأعمالكـــودالبناءالســـعودي.

ولمواكبـــةالتطـــوراتفـــيقطـــاعالبناءوالتشـــييدواســـتخدامأحدث
ُكـــودات اســـتحداث علـــى حالًيـــا اللجنـــة تعمـــل المـــوادوالتقنيـــات،
واشـــتراطاتوأدلةإضافيةجديدةوفقخطـــةزمنيةمحددةإلدراجها

ضمـــنمنظومـــةكودالبنـــاءالســـعوديوهـــيكاآلتي:

الُكود السعودي 
للوقود الغازي.

ملحق اشتراطات تركيب 
شواحن السيارات 

الكهربائية ضمن الُكود 
السعودي الكهربائي.

الكود السعودي 
للخرسانة مسبقة الصب.

الكود السعودي لتصميم 
العناصر اإلنشائية من 
الفوالذ المشكل على 

البارد.

الُكود السعودي للمباني 
التاريخية.

الُكود السعودي ألحواض 
السباحة والمنتجعات 

الصحية.

الدليل السعودي لتصميم 
وبناء األنظمة المبتكرة.

الكود السعودي لتشييد 
الهياكل الخفيفة من 

الفوالذ المشكل على 
البارد.
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٣/٢/٢٧ المحور الثالث: التدريب

شـــكلت اللجنـــة الوطنيـــة فريـــق عمـــل متخصـــص بالشـــراكة 	 
مـــع الهيئة الســـعودية للمهندســـين والجهـــات ذات العالقة 
لتحديـــد معاييـــر تأهيـــل المكاتب االستشـــارية وإعـــداد برامج 
التدريـــب والتأهيـــل للمهندســـين، حيـــث تـــمَّ عقـــد )٤٩( دورة 
تخصصيـــة، اســـتهدفت )٣٫٢١٦( مهنـــدس وفنـــي فـــي مجال 

ُكـــود البناء الســـعودي.

التنســـيق مـــع الجامعـــات الســـعودية لتضميـــن كـــود البنـــاء 	 
الســـعودي بالمناهج الدراسية لتخصصات الهندسة والعمارة 
ـــة لدى الطـــالب، وتقوية  والتخطيـــط؛ لتعزيـــز المعرفـــة الفنيَّ
المهندســـين  إلمـــام  وضمـــان  الناشـــئة،  الوطنيـــة  القـــدرات 
الخريجين من التخصصات ذات الصلة بكود البناء الســـعودي، 
حيـــث جـــاري العمـــل علـــى تضميـــن الكود فـــي أكثر مـــن )٢٧( 
جامعة ســـعودية وفـــق خطة زمنية متفق عليهـــا بين اللجنة 

والجامعات. الوطنيـــة 

وســـعًيا مـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي نحـــو 	 
تمكيـــن جهـــات التدريـــب مـــن تأهيـــل الكـــوادر البشـــرية على 
إصـــدارات الكود ســـواًء عبـــر تعريف هـــذه الكـــوادر بمضامين 
األكواد وأهدافها، أو من خالل تدريبهم وإكسابهم المهارات 
الالزمة للوصول إلى معاييرها واســـتنباطها ومن ثم تطبيقها 
إمـــا في مرحلة التصميم أو فـــي مراحل التنفيذ أو في مراحل 
التفتيـــش التـــي تســـبق التســـليم وكذلـــك التفتيـــش الالحق 
لمرحلـــة التشـــغيل، فقـــد تم إعـــداد ونشـــر الدليل اإلرشـــادي 
للمنشـــآت الخاصـــة للتدريب على أعمـــال التفتيش وفق كود 
البناء الســـعودي علـــى الموقـــع اإللكتروني للجنـــة الوطنية، 
ويهـــدف الدليـــل إلـــى التعريف بالـــدورات المؤهلـــة للحصول 
علـــى تراخيـــص اللجنـــة الوطنيـــة للممارســـة والتفتيـــش فـــي 
مجـــال تطبيق الكود والفئات المســـتهدفة بها ومســـتوياتها 
وشـــروط االلتحاق بها واالختبـــارات المهنية المعدة من قبل 
اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة الســـعودية للمهندســـين 
والجهـــات ذات العالقـــة لضبـــط مســـتوى جـــودة وكفـــاءة 

مخرجاتها.

تدريـــب المهندســـين والفنيين على ُكـــود البناء 
السعودي

عددبرامجالتدريب
والتأهيلللمهندسين

مهندسوفني
تمتدريبهم

493.٢١6
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٤/٢/٢٧   المحور الرابع: إثراء المحتوى ونقل المعرفة

الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية:. ١

تطوير آلية التسجيل لعضوية 	 
المنشآت: 

للمنشآت  التسجيل  بيانات  جلب  يتم 
بعد إدخال السجل التجاري مثل العنوان 
المعلومــات  من  وغيرهـــــــا  واالســــم 

المسجلة في وزارة التجارة.

تطوير منصة كود البناء السعودي:	 

إصدارات  استعراض  تتيح  منصة  وهي 
منظومة ُكود البناء السعودي وإمكانية 
)االشتراطات  اإللكترونية  النسخ  اقتناء 
العربية )AR(، متطلبات )CR(، متطلبات 

.)CC( وشروحات

تطوير خدمة االستفسارات 	 
التفاعلية: 

االستفسارات  استقبال  إلى  تهدف 
البناء  بُكود  المتعلقة  واألسئلة 
المختصين  إلى  وإحالتها  السعودي، 
إغالق  تم  حيث  عليها،  والرد  لدراستها 
يتعلق  فني  استفسار   )٣٥٠( من  أكثر 

بكود البناء.

تطوير خدمة االستعراض المجاني:	 

لكافة  الخدمة  من  االستفادة  يتم 
متطلبات  إصدار  الستعراض  العضويات 
الكود )CR( كاملة لمدة )٨( ساعات يومًيا.

تطوير مكتبة الفيديو الرقمية:	 

ثالثة  وتضمين  المكتبة  تطوير  تم 
تصنيفات رئيسية )مكتبة الصور - مكتبة 

الفيديو - مكتبة الوثائق(.

فــي مجــال مســاهمة اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وللتوســع فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة الرقميــة ورفــع 
المحتــوى الرقمــي الوطنــي بمجــال ُكــود البنــاء الســعودي وتوفيــر تجربــة كاملــة للمســتفيدين بأحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة لتكــون مرجــع 
رئيســي لكــود البنــاء، فقــد تــمَّ تحديــث وتطويــر منظومــة تقنيــة المعلومــات باللجنــة الوطنيــة وتحــرص مــن خاللهــا اللجنــة بااللتــزام بالمعاييــر 
الحكوميــة واســتخدام أحــدث التقنيــات لتقديــم خدمــة بــأداء وجــودة عاليــة، وقــد تــم إطــالق النســخة التجريبيــة مــن الموقــع اإللكترونــي الجديــد 

لتوفيــر العديــد مــن المزايــا والخدمــات اإللكترونيــة أهمهــا مــا يلــي:

تطوير ساحة المناقشة:	 

يتم طرح أي موضوع عام يتعلق بكود البناء 
السعودي مع إمكانية بقية المستخدمين 

الرد والتفاعل مع الموضوع.

تطوير صفحة األسئلة الشائعة:	 

الشائعة  األسئلة  في  تصنيفات  وجود 
من  والمستخدمين  الزوار  إلمكانية 
األسئلة  أبرز  إلى  الوصول  سهولة 
التواصل،  العامة،  )األسئلة  الشائعة 

الكود السكني(.

إنشاء منصة التدريب اإللكتروني:	 

يتم من خاللها توفير الدورات التدريبية 
والمسجلة  المباشرة  البناء  ُكود  على 

وإصدار شهادات حضور.

إنشاء منصة الفرق واللجان:	 

اللجنة  تفاعلية داخلية في  هي منصة 
الدائم  التفاعل  مستوى  لرفع  تهدف 
بين أعضاء اللجان والفرق الفنية التابعة 

للجنة الوطنية.

إنشاء صفحة  تصويبات الكود:	 

التحديثات  استعراض  خاللها  من  يتم 
البناء  كود  إصدارات  على  والتعديالت 
لجميع  مرجًعا  لتكون  السعودي 

التعديالت والتحديثات الصادرة.

إنشاء صفحة أدلة الخدمات 	 
اإللكترونية:

أدلة استخدام  أبرز  وهي صفحة تجمع 
الموقع اإللكتروني لتكون شاملة في 
على  التعرف  لسهولة  واحدة  صفحة 

استخدام الخدمات اإللكترونية.

خدمة مراكز التدريب المعتمدة:	 

الخدمة تتيح االطالع على قائمة مراكز 
كود  على  للتدريب  المعتمدة  التدريب 

البناء السعودي.

في مجال النشر والتوعية: 	 

في  اللجنة  جهود  يلي  فيما  ويوضح 
مجال التوعية والنشر.

٢.    التكامل مع  الجهات الحكومية ذات العالقة:

٤.    االشتراطات واألدلة الفنية للجهات الحكومية:

تــم التعــاون بيــن إدارة تقنيــة المعلومــات ضمــن  اللجنــة 
الوطنيــة لُكــود البنــاء والجهــات ذات العالقــة ومجموعــة 

مــن الجهــات والجامعــات الحكوميــة مــن خــالل:

إلصــدارات 	  وصــول   )١٢٠( عــدد  وتشــغيل  توفيــر 
الشــؤون  )وزارة  العالقــة  ذات  للجهــات  الكــود 
والمديريــة  واإلســكان،  والقرويــة  والبلديــة 
العامــة للدفــاع المدنــي، ووزارة الطاقــة، والهيئــة 
والجــودة(. والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية 

لمســتفيدي 	  الموحــد  الوصــول  خدمــة  توفيــر 
الــدورات التدريبيــة، بلــغ عــدد المســتفيدين منهــا 

متــدرب.  )٢٫٨٩٥( يقــارب  مــا 

توفيــر الوصــول الكــود لعــدد )٢٧( جامعــة ســعودية 	 
بغــرض تضميــن كــود البنــاء فــي المناهــج الدراســية.

الربــط والتكامــل مــع وزارة التجــارة للتحقــق مــن 	 
المنشــآت. لعضويــة  التجــاري  الســجل 

الجهــود  تكامــل  علــى  الوطنيــة  اللجنــة  حرصــت 
توافــق  لضمــان  المختصــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
بالمنشــآت  الخاصــة  الفنيــة  واألدلــة  االشــتراطات 
الحكوميــة مــع ُكــود البنــاء الســعودي، حيــث نشــرت علــى 
االشــتراطات واألدلــة  مــن  عــدد  اإللكترونــي  موقعهــا 

ضمنهــا: مــن  الحكوميــة  للجهــات  الفنيــة 

٣.  الدعم الفني والمعرفي:

:)Info( البريد اإللكتروني

البريــد اإللكترونــي  أكثــر مــن )١,٥٥٠( طلــب ورد علــى  الــرد علــى  تــم 
الوطنيــة. للجنــة  الرســمي 

البريد اإللكتروني لدعم المستفيدين:

تــم الــرد علــى أكثــر مــن )٢,٧٠٠( بريــد إلكترونــي ورد علــى بريــد الدعــم 
الفنــي المخصــص الســتقبال االستفســارات والمالحظــات.

الهاتف:

توفيــر الدعــم الفنــي الــالزم مــن خــالل االتصــال الهاتفــي مــن خــالل 
إغــالق أكثــر مــن )٤٨٠( طلــب عبــر الهاتــف. كــم توفيــر الدعــم المعرفــي 
الــالزم مــن خــالل االتصــال الهاتفــي حيــث تــم إغــالق أكثــر مــن )٢٫٤٠٠( 

طلــب.

5.    طباعة وترجمة كود البناء السعودي:

ــاء الســعودي علــى أن يكــون  ــة لكــود البن ــة الوطني ــا مــن اللجن  حرًص
كــود البنــاء الســعودي فــي متنــاول المهندســين والفنييــن والطــالب 
ووضعهــا فــي المكتبــات لالســتفادة منهــا، فقــد أتاحــت مجلــدات 
كــود البنــاء الســعودي المطبوعــة في المكاتــب المركزية بالجامعات 

الســعودية والمكتبــات التجاريــة.

ــى  ــاء الســعودي إل ــة مشــروع ترجمــة كــود البن ــة الوطني وضعــت اللجن
إلــى  المشــروع  ويهــدف  اهتماماتهــا،  دائــرة  ضمــن  العربيــة  اللغــة 
تســهيل فهــم المصطلحــات العلميــة والهندســية وربطهــا بالمعاييــر 
والمرجعيــات الرئيســية لكــود البنــاء الســعودي، وقــد بلغــت نســبة إنجــاز 

.%٤٠ المشــروع 

نقل المعرفة

١.   الورش التعريفية والمؤتمرات والمعارض والندوات:

علــى  الســعودي  البنــاء  لكــود  الفّعــال  التطبيــق  دعــم  ســبيل  فــي 
المبانــي وخاصــة المبانــي الســكنية، فقــد نظمت اللجنــة الوطنية خالل 
فتــرة التقريــر عــدد )٤٧( ورشــة عمــل ومحاضــرة ولقــاء تعريفــي لتوضيــح 
تفاصيــل الكــود الســكني، وشــرح األجــزاء الفنيــة المختلفــة فــي الكــود، 
وعــرض خطــط التفتيــش للجهــات ذات العالقــة ومتطلبــات  وطــرق 
وتوعيــة  المعرفــة  نقــل  بهــدف  الســكني،  الكــود  وفــق  التصميــم  
المتعلقــة  االستفســارات  علــى  واإلجابــة  والمهتميــن  المســتفيدين 
المبانــي  كفــاءة  رفــع  فــي  للمســاهمة  وذلــك  الســكنية  بالمبانــي 
الســالمة  جوانــب  وتعزيــز  المســتدامة  العمرانيــة  البيئــة  وتحقيــق 

والصحــة العامــة.

١٦

١٦

٥٠

٧١

٤٦

٣٨

٨

لقاء تلفزيوني وإذاعة

األنشطة والمواد التسويقية

خبر صحفي في الموقع اإللكتروني

منشورات تعريفية وتوعوية

سؤال شائع في الموقع اإللكتروني

ورش عمل ومحاضرات ولقاءات

مقطع فيديو في المكتبة الرقمية 
في الموقع اإللكتروني

فيديوهــات تعريفيــة وتوعويــة عبــر 
برامــج التواصــل االجتماعــي
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             المرحلة الثالثة
مباني التجمعات )صاالت الفراح، 	 

صاالت السينما، المسارح(
مراكز الرعاية الصحية	 
الشقق المفروشة الفندقية	 
النزل	 
المباني السكنية	 
مباني الخدمات الترفيهية	 

٣/٢٧ مراحل التطبيق 

ويوضح الشكل )١٩( مراحل تطبيق ُكود البناء السعودي، وذلك على النحو اآلتي:

عملـــتاللجنـــةالوطنيـــةمـــعالجهـــاتذاتالعاقـــةالتـــيحددهـــانظـــامتطبيـــقُكـــودالبنـــاء
الســـعوديعلـــىخطةمحـــددةوواضحةالمعالـــملتطبيقُكودالبناءالســـعوديفـــيالمملكة
وفـــقرؤيـــةالمملكـــة2٠3٠،ضمـــنخمـــسمراحـــلزمنيـــةمحـــددةبـــدأتمـــنتاريخنفـــاذنظام
تطبيـــقالُكـــودعـــام144٠هــــوتنتهـــيبنهايةعـــام1444هــــوبنهايةالمرحلـــةالخامســـةيتممنع

تطبيـــقأيُكـــوداتأخرى.

المرحلة األولى )انتهت(:	 

مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وحتــى نهايــة شــهر 
الُكــود  عــام ١٤٤٠هـــ ويطبــق  الحجــة  ذو 
المبانــي  التاليــة:  المبانــي  علــى  خاللهــا 
العاليــة  المبانــي  اإلداريــة،  الحكوميــة 
)األبــراج - أكثــر مــن ٢٣م(، المستشــفيات، 

الفنــادق.

المرحلة الثانية )انتهت(: 	 

وحتــى  األولــى  المرحلــة  نهايــة  مــن 
١٤٤١هـــ  عــام  الحجــة  ذو  شــهر  نهايــة 
إلــى  باإلضافــة  خاللهــا  الُكــود  ويطبــق 
األولــى  المرحلــة  فــي  تطبيقــه  تــم  مــا 
علــى المبانــي التاليــة: مبانــي التجمعــات 
الرياضيــة(،  المنشــآت   - )المســاجد 
المبانــي التعليميــة، المجمعــات التجاريــة، 
والمنشــآت  المبانــي  االتصــاالت،  أبــراج 
)٢٣م(،  مــن  أقــل  المبانــي  الصناعيــة، 

الخطــورة. عاليــة  المبانــي 

شكل رقم )١٩(: مراحل تطبيق ُكود البناء السعودي

تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة 
بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من 

الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان 
النظام، دون النظر في مراحل التدرج أعاله.

التطبيق اإللزامي
يبدأ التطبيق االلزامي للكود السعودي 

)SBC1101( للمباني السكنية

التطبيق االسترشادي
بدأ التطبيق االسترشادي للكود 

السعودي للمباني السكنية 
)SBC1101(

٢٠٢١/٠٧/٠١م ٢٠٢١/٠١/٠١م

المرحلة الثالثة )انتهت(: 	 

مــن نهايــة المرحلــة الثانيــة وحتــى نهايــة 
ويطبــق  ١٤٤٢هـــ  عــام  الحجــة  ذو  شــهر 
تــم  مــا  إلــى  باإلضافــة  خاللهــا  الُكــود 
تطبيقــه فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة 
علــى المبانــي التاليــة: مبانــي التجمعــات 
الســينما،  صــاالت  األفــراح،  )صــاالت 
المســارح( مراكــز الرعايــة الصحيــة، الشــقق 
المبانــي  النــزل،  الفندقيــة،  المفروشــة 
الترفيهيــة. الخدمــات  ومبانــي  الســكنية، 

المرحلة الرابعة )الحالية(:	 

وحتــى  الثالثــة  المرحلــة  نهايــة  مــن 
١٤٤٣هـــ  عــام  الحجــة  ذو  شــهر  نهايــة 
إلــى  باإلضافــة  خاللهــا  الُكــود  ويطبــق 
الثــالث  المراحــل  فــي  تطبيقــه  تــم  مــا 
األعمــال  مبانــي  التاليــة:  المبانــي  علــى 
)المطــارات، البنــوك، محطــات التلفزيــون، 

البريــد(.

             المرحلة األولى
المباني الحكومية اإلدارية	 
المباني العالية )االبراج - 	 

أكثر من 23م(
المستشفيات	 
الفنادق	 

يوليو ٢٠١٨م

          المرحلة الرابعة
مباني األعمال )المطارات ، 
البنوك ، محطات التلفزيون 

، البريد(

أغسطس  ٢٠٢١ م

             المرحلة الخامسة
يطبق الكود خاللها باإلضافة الى ما 	 

تم تطبيقه في المراحل األربع على 
جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

يطبق الكود على جميع أعمال البناء 	 
في القطاعين العام والخاص، ويحظر 

أي كود بعد العمل بالنظام وفقا 
للتطبيق التدريجي.

يوليو  ٢٠٢٢ م

المرحلة الخامسة: 	 

ــة  ــة الرابعــة وحتــى نهاي ــة المرحل مــن نهاي
ويطبــق  ١٤٤٤هـــ  عــام  الحجــة  ذو  شــهر 
تــم  مــا  إلــى  باإلضافــة  خاللهــا  الُكــود 
تطبيقــه فــي المراحــل األربــع علــى جميــع 

فيــه. المصنفــة  البنــاء  أنــواع 

أغسطس  ٢٠١٩ م

             المرحلة الثانية
مباني التجمعات )المساجد، 	 

المنشآت الرياضية(
المباني التعليمية	 
المجمعات التجارية	 
أبراج االتصاالت	 
المباني والمنشآت الصناعية	 
المباني أقل من ٢٣م	 
المباني والمنشآت عالية 	 

الخطورة

أغسطس  ٢٠٢٠ م
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الحل المقترحالتحديم

١

التأخير في اعتماد التشريعات ذات العالقة بالبنية التحتية للجودة:

الوطنــي،  التحــول  برنامــج  ضمــن  المنتجــات  ســالمة  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت 
واشــتملت المبــادرة علــى مراجعــة األنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة بجــودة 

المنتجــات. وســالمة 
وقد كان نتائج هذه المراجعة تطوير وإعداد 

نظام سالمة المنتجات.. ١
نظام المواصفات والجودة.. ٢

وقــد تــم رفــع مشــروعي النظاميــن بتاريــخ ١٤٤٠/١٢/٠٣هـــ الســتكمال اإلجــراءات 
النظاميــة إلصدارهمــا.

ســالمة  نظــام  مشــروع  اعتمــاد  تســريع  دعــم 
المنتجات ومشــروع نظام المواصفات والجودة 
ألثرهــا المحــوري علــى تحســين مســتوى جــودة 
وســالمة المنتجــات داخليــًا وتعزيــز الثقــة فــي 

ــع فــي الســعودية. منتجــات صن

٢
الحاجــة إلــى تعزيــز التكامــل بيــن الجهــات المشــاركة فــي البنيــة الوطنيــة 
ــة  ــن كل الجهــات بمــا يتحقــق فاعلي ــل التنســيق بي ــة للجــودة وتفعي التحتي

فــي تكامــل األدوار المنوطــة بهــا.

دعــم تشــكيل مجلــس ســالمة المنتجات برئاســة 
والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة 
والجــودة وعضويــة وزارة التجــارة, وزارة الصناعــة 
للغــذاء  العامــة  الهيئــة  المعدنيــة,  والثــروة 
والضريبــة  للــزكاة  العامــة  والهيئــة  والــدواء, 
تطويــر  لمتابعــة  الخــاص  والقطــاع  والجمــارك, 
البنيــة الوطنيــة التحتيــة للجــودة, وتعزيــز التكامل 
والتنفيذيــة  والرقابيــة  التشــريعية  األدوار  فــي 
بيــن أعضــاء المجلــس دعمــًا وتمكينــًا للقطــاع 

الخــاص.

3

ضعــف بعــض بنــود الميزانيــة المتعلقــة بتنفيــذ بعــض المهــام الجديــدة 
المســندة للهيئــة مثــل مركــز ســالمة المركبــات ومركــز المعــدات الثقيلــة, 
الملــك  )جائــزة  المســتقل  الطابــع  ذات  النشــاطات  ببعــض  المرتبطــة  أو 
)المركــز  دقيقــة  تخصصيــة  بطبيعــة  المرتبطــة  أو  للجــودة(,  عبدالعزيــز 

التقنيــة. التحتيــة  البنيــة  أو  للقيــاس والمعايــرة(  الوطنــي 

التأســيس  لفتــرة  المالــي  الدعــم  تخصيــص 
للمراكــز الجديــدة والتــي تقــدر بثــالث ســنوات, 
جائــزة  لمصروفــات  مســتقل  بنــد  وتخصيــص 
الملــك عبدالعزيــز للجــودة ودعــم بنــود تشــغيل 
والمعايــرة,  للقيــاس  الوطنــي  المركــز  وتطويــر 

التقنيــة. التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  وتشــغيل 
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الخاتمة

ــودة  ــات جـ ــر ممكنـ ــو توفيـ ــة نحـ ــة هامـ ــة مفصليـ ــر مرحلـ ــرة التقريـ ــل فتـ تمثـ
الحيـــاه تعيشـــها وتقدمهـــا الهيئـــة مـــن خـــالل الجهـــود المتناغمـــة والمتكاملـــة 
مـــع العديـــد مـــن الجهـــات الراميـــة لإلرتقـــاء بمســـتويات جـــودة وســـالمة 
المنتجـــات. وتأصيـــاًل لـــدور المملكـــة الريـــادي فـــي مجـــاالت البنيـــة التحتيـــة 

للجـــودة.

الخـــاص  القطـــاع  مـــع  التواصـــل  فـــي  قدراتهـــا  مـــن  الهيئـــة  عـــززت  كمـــا 
والوقـــوف علـــى التحديـــات وطـــرح الحلـــول مـــع إبـــراز عناصـــر النجـــاح لقطـــاع 
األعمـــال باســـتمرارية األعمـــال واســـتدامتها والتأكيـــد علـــى أهميـــة التمحـــور 
الصغيـــرة  المنشـــآت  وتمكيـــن  دعـــم  الخدمات.مـــع  لـــكل  العميـــل  حـــول 

والمتوســـطة، كأحـــد ممكنـــات االقتصـــاد فـــي المملكـــة.

وســـوف تمضـــي الهيئـــة بـــكل إصـــرار لمواكبـــة تطلعـــات مقـــام خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز -يحفظـــه الّلـــه -، وطموحـــات 
وتوجيهـــات ســـمو ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان -يحفظـــه الّلـــه -، مـــن أجـــل ترجمـــة رؤيتهـــا لتحقيـــق الريـــادة العالميـــة 
واإلقليميـــة للمملكـــة فـــي مجـــاالت التقييـــس والمواصفـــات والجـــودة. 
ــزات  ــن منجـ ــه مـ ــا قدمتـ ــى مـ ــاء علـ ــام ٢٠٢٢ للبنـ ــة خـــالل العـ ــع الهيئـ وتتطلـ
فـــي تنفيـــذ مشـــاريعها االســـتراتيجية واالرتقـــاء بجـــودة وســـالمة المنتجـــات 

والخدمـــات فـــي الســـوق الســـعودي والخارجـــي.
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