






خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله



صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله

 ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع 



الرؤيـــة
تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعيـــة العـلـمـيـة فـي 

مجاالت التقـيـيس وتقويم المطابقة.



القـيــــم

الحيــاديــة

التكامل مع الشركاء

اإلتـــقـــان

اإلبــــــداع

المهنيـــة

الرسالة
االرتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات 

لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية لالقتصاد 
الوطني.
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مكتب إدارة 
اإلستراتيجية

كلمة وزير التجارة واالستثمار 
رئيس مجلس اإلدارة

 كلمة محافظ
الهيئة

مقدمة

المطابقة

الجودة

المختبرات

 المواصفات
القياسية

 منح
الشهادات

٣٨

١٧

٨٦

٥٤

١٩

٩٤

٧٢

٢٠

١٠٨

الفهــرس



1438 /1439هـ

9

وحدات العمل 
المتخصصة

الموارد 
البشرية

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة

 فروع
الهيئة

 أبرز
التحديات

 تقنية
المعلومات

 التعاون
الدولي

 الشؤون
المالية

 العالقات العامة
واإلعالم

١٦٠

١٩٢

١١٨

١٦٨

٢٠٠

١٢٨

١٨٦

٢٠٦

١٥٠
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التقييس
تعاون كافة  تنظيم نشاط معين، وب ية إعداد وتطبيق أسس وقواعد توضع ل عمل
األطراف المعنية، لهدف رئيس وهو تحقيق االقتصاد األمثل، مع مراعاة ظروف 

بات السالمة. األداء ومتطل

المواصفة القياسية

قدم  ُت ها،  ب معترف  جهة  قبل  من  واعتمادها  عام  اتفاق  ب وضعها  يتم  وثيقة 
الخصائص  أو  العامة  اإلرشادات  أو  القواعد  والمتكرر، وتتضمن  العام  لالستخدام 
ائجها، وذلك بهدف تحقيق الدرجة المثلى من النظام  ت المتعلقة باألنشطة، أو ن

ترتيب داخل سياق معين. وال

ية أو إقليمية أو وطنية عند وضع مشروع اإلعداد اد إلى عدة مراجع ُدول ن يقصد بذلك االست
المواصفة.

تبني ية أو إقليمية، مع إدخال أو عدم ال اد إلى مواصفة قياسية ُدول ن يقصد بذلك االست
إدخال تعديالت عليها عند وضع مشروع المواصفة.

بات الفنية إما بشكل مباشر أو باإلشارِة إلى أو ضمن مواصفة الالئحة الفنية وثيقة توفر المتطل
زامية(. قياسية أو مواصفة فنية أو قواعد ممارسة )وتكون صفة تطبيقها إل

الجودة
المستهلك  رغبات  ل المنتج  تحقيق  مدى  "أو"  لالستعمال  المنتج  مالئمة  مدى 
أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات الموضوعة "أو" مجموعة السمات المميزة 

نة والضمنية. بية االحتياجات المعل ل ر في قدرته على ت ؤث لكيان ما، والتي ُت

الـمـصـطـلـحـات
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المستوى ضبط الجودة في  تاج  اإلن وتقديم  نتج،  ُم ال تحسين  إلى  رامية  ال يات  العمل مجموعة 
ال رضا المستهلك.  ن االقتصادي األمثل الذي ي

أكيد الجودة كافة األنشطة المخططة والنظامية المطبقة في نظام الجودة، ويتم إظهارها ت
بات الجودة. ثقة بوجود المالئمة لمتطل توافر ال عند الحاجة ل

عالمة الجودة

تقييس الوطني، ُيسمح بوضعها على المنتجات التي  عالمة معتمدة من جهاز ال
تاجها خالل فترة معينة )سنة(، وفي  إن يقوم المصنع المصرح له بحمل العالمة ب
تأكد من استمرارية مطابقة  ل تفتيش الفني الدوري، ل ال مقابل ذلك يقوم الجهاز ب

لوائح الفنية الخاصة به. تاج للمواصفات القياسية/ ال اإلن

على شارة المطابقة وتدُل  مخولة،  جهة  من  ترخيص  بموجب  نهائي  ال المنتج  على  ُتوضع  عالمة 
ه / الالئحة الفنية. بات المواصفات الخاصة ب أن المنتج مطابق لمتطل إقرار ب

شهادة المطابقة

تاج  ية معينة أو خط إن أن إرسال ثقة ب ُتعطي ال وثيقة َتصدُر بموجب قواعد محدده ل
/الالئحة  المواصفة  بات  لمتطل المطابقة  المنتجات  من  كمية محددة  أو  ُمحدد 
ه. وعادة ما تكون المواصفات القياسية الوطنية في حالة قيام الجهاز  الخاصة ب
نات  العي سحب  يتم  ذلك  سبيل  وفي  الشهادة،  هذه  إصدار  ب لتقييس  ل الوطني 

تأكد من هذه المطابقة. ل ارات الضرورية ل ب وإجراء االخت

بات أن جهة تقييم مطابقة ما لديها الكفاءة االعتماد اعتراف رسمي من جهة مخولة إلث
لقيام بمهام تقييم مطابقة محددة. ل

جدول رقم )1(: تعريف المصطلحات
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قــــائمة الجــداول

11تعريف المصطلحاتجدول رقم )1(:

34أبرز أنشطة مجلس اإلدارة خالل فترة التقريرجدول رقم )2(:

45أهم المؤشرات اإلستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازنجدول رقم )3(:

46المبادرات اإلستراتيجيةجدول رقم )4(:

48مؤشرات أداء البرنامج السعودي لسالمة المنتجاتجدول رقم )5(:

54العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقريرجدول رقم )6(:

55مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقريرجدول رقم )7(:

56العدد اإلجمالي لمشروعات المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعدادجدول رقم )8(:

57المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادهاجدول رقم )9(:

58أعداد المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقريرجدول رقم )10(:

69عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية 2017جدول رقم )11(:

75عدد التراخيص المنجزة والواردة من البلديات خالل فترة التقريرجدول رقم )12(:

77الفترة الزمنية المستهدفة إلنجاز العمل بالنسبة إلى اكتمال ملف الشركةجدول رقم )13(:

80تأهيل المنظمات على نظم إدارة الجودةجدول رقم )14(:

87اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم )15(:

89ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتعريف باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقهاجدول رقم )16(:

89مصانع األجهزة الكهربائية والعزل الحراري والمصابيح التي تم زيارتها خالل فترة التقريرجدول رقم )17(:

90العينات المسحوبة من األسواق خالل فترة التقرير حسب القطاعجدول رقم )18(:

98عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة وقطاع العملجدول رقم )19(:

102أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها منذ بدء البرنامججدول رقم )20(:

109تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقريرجدول رقم )21(:
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قــــائمة الجــداول

119أعداد األجهزة التي تَمت ُمعايرتها في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة حسب المختبراتجدول رقم )22(:

130معدالت التقدم في مؤشرات األداء التي ترتبط اإلدارة بها ضمن األهداف اإلستراتيجية للهيئةجدول رقم )23(:

136أبرز التصاميم التوعوية )اإلنفوجرافيك(جدول رقم )24(:

138أبرز المشاركات اإلعالمية للهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم )25(:

139أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم )26(:

140أهم الفعاليات التي نظمتها اإلدارة أو غطتها خالل فترة التقريرجدول رقم )27(:

141أهم الزيارات التي نظمتها اإلدارة أو غطتها خالل فترة التقريرجدول رقم )28(:

144عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعيجدول رقم )29(:

156قائمة أهم مشروعات البنية التحتيةجدول رقم )30(:

161مشاركات الهيئة في األنشطة واالجتماعات العربية خالل فترة التقريرجدول رقم )31(:

162مشاركات الهيئة في األنشطة واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقريرجدول رقم )32(:

165مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقريرجدول رقم )33(:

173عدد المختبرات الخاصة المعتمدة حسب فئة كل مختبرجدول رقم )34(:

174توزيع المختبرات حسب المدينةجدول رقم )35(:

176قائمة الجهات المستهدفة لبرنامج تفعيل التكامل مع الشركاء من خالل مذكرات تعاون مشتركجدول رقم )36(:

180قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقريرجدول رقم )37(:

192عدد العاملين بالهيئةجدول رقم )38(:

200الموارد المالية من خالل اإليراداتجدول رقم )39(:

201ميزانية الهيئة ومصروفاتهاجدول رقم )40(:

202تقسيم بنود برامج ومشاريع الميزانية لقطاعات الهيئة الرئيسةجدول رقم )41(:

202ميزانية مبادرات التحول الوطني ضمن ميزانية الهيئةجدول رقم )42(:
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قــائمــة األشكـــال

27 الهيكل التنظيمي للهيئةشكل رقم )1(:

38الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة اإلستراتيجيةشكل رقم )2(:

41الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئةشكل رقم )3(:

43خريطة اإلستراتيجيةشكل رقم )4(:

63نشاط إدارة مواصفات الخدمات في التعريف بمواصفات الخدمات وأهميتهاشكل رقم )5(:

63أبرز مجاالت العمل التي ستركز فيها الهيئة في مجال مواصفات الخدماتشكل رقم )6(:

64الهيكل التنظيمي للفرق الفنيةشكل رقم )7(:

68هيكل مسارات برنامج المهني السعوديشكل رقم )8(:

73القطاعات المستهدفة في مشروع اإلستراتيجية الوطنية للجودةشكل رقم )9(:

78عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة وفقًا للنشاطشكل رقم )10(:

94شعار عالمة الجودة السعوديةشكل رقم )11(:

98شارة المطابقة الخليجيةشكل رقم )12(:

99نماذج لبطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائيةشكل رقم )13(:

100نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقودشكل رقم )14(:

101أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل فترة التقريرشكل رقم )15(:

151توزيع مشاريع تقنية المعلوماتشكل رقم )16(:

152صورة رقمية للنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر(شكل رقم )17(:

153نموذج لبطاقة منتجات البالستك القابل للتحللشكل رقم )18(:

154نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياهشكل رقم )19(:

195مجموع الفرص التدريبية المتاحة لمنسوبي الهيئةشكل رقم )20(:
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قــائمــة الرسـوم البيانيــة

54توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )1(:

56توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )2(:

56مشروعات المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )3(:

57نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعاترسم بياني رقم )4(:

59نسب المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمةرسم بياني رقم )5(:

65النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام 2017م مقارنة بالعام السابقرسم بياني رقم )6(:

95نسب المصانع التي تم منحها تراخيص جديدة باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(رسم بياني رقم )7(:

95نسب المصانع الحاصلة على تراخيص سارية باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(رسم بياني رقم )8(:

98أنواع شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )9(:

102نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل فترة التقريررسم بياني رقم )10(:

103نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لها حسب المنتج تراكميًارسم بياني رقم )11(:

110عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئةرسم بياني رقم )12(:

110عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياضرسم بياني رقم )13(:

111عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمةرسم بياني رقم )14(:

111عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقيةرسم بياني رقم )15(:

112توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبررسم بياني رقم )16(:

112توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئةرسم بياني رقم )17(:

132المواد اإلعالمية المنشورة عن الهيئة بوسائل اإلعالم التقليدي والجديدرسم بياني رقم )18(:

169نسب المنشآت الراغبة في التقدم للدورة الرابعة من الجائزة حسب القطاعرسم بياني رقم )19(:

170نسب المنشآت الراغبة في التقدم للدورة الرابعة من الجائزة حسب المنطقةرسم بياني رقم )20(:

171نسب القطاعات المستفيدة من برنامج المقوم الداخلي المعتمدرسم بياني رقم )21(:

173توزيع المختبرات الخاصة حسب الفئات المعتمدة لدى الهيئةرسم بياني رقم )22(:

174توزيع المختبرات الخاصة المعتمدة جغرافيًا في مختلف مناطق المملكةرسم بياني رقم )23(:

178عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعاترسم بياني رقم )24(:

178عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصالرسم بياني رقم )25(:

178نوعية االستفسارات الواردة إلى المركزرسم بياني رقم )26(:

182نتائج تحليل نسبة المخاطر على مستوى الهيئةرسم بياني رقم )27(:

193تطور أعداد الموظفين خالل العشر السنوات األخيرةرسم بياني رقم )28(:

195نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلداريةرسم بياني رقم )29(:

200تدرج نمو اإليرادات خالل الخمس السنوات السابقةرسم بياني رقم )30(:

201تطور ميزانية الهيئة )بالمليون( منذ عام 1435/1434هـرسم بياني رقم )31(:



التقرير السنوي

16    

العـــام  خـــالل  الغاليـــة  مملكتنـــا  شـــهدت 
متســـارعة  تطـــورات  1438-1439هــــ  المالـــي 
وتحـــوالت متنوعـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
وعلـــى جميـــع األصعـــدة، مرتكـــزة علـــى رؤيـــة 
لـــدن  مـــن  حكيمـــة  وتوجيهـــات  طموحـــة 
ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
بـــن عبدالعزيـــز، وولـــي عهـــده األميـــن صاحـــب 
ســـلمان  بـــن  األميـــر محمـــد  الملكـــي  الســـمو 

اللـــه.  -حفظهمـــا 
وُتشـــارك الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات 
والمقاييـــس والجـــودة ضمـــن منظومـــة العمـــل 
الحكومـــي لتطويـــر اقتصادنـــا الوطنـــي وتنويعـــه، 
توفيـــر  فـــي  المهمـــة  جهودهـــا  خـــالل  مـــن 

الُمَمكنـــات الفنيـــة للنمـــو االقتصـــادي. 
تأصيـــل  فـــي  المواصفـــات  وتســـتمر هيئـــة 
دورهـــا بحســـبانها الجهـــة الوطنيـــة المرجعيـــة 
إلصـــدار المواصفـــات القياســـية واللوائـــح الفنيـــة، 
وإيجـــاد األدوات الفنيـــة التـــي يتطلبهـــا التطـــور 
البنيـــة  الســـتكمال  جهودهـــا  عبـــر  الصناعـــي 
التحتيـــة الوطنيـــة لمنظومـــة الجـــودة، التـــي ُتعـــد 
مـــن أهـــم مقومـــات المنظومـــة الوطنيـــة لتعزيـــز 

تنافســـية االقتصـــاد.

وُتركـــز هـــذه المنظومـــة فـــي رفـــع جـــودة 
ــن خـــالل  ــة فـــي الســـوق مـ ــات المتداولـ المنتجـ
عـــدِة محـــاور مـــن ضمنهـــا إصـــدار مواصفـــات 
متطلبـــات  ُتحقـــق  فنيـــة  ولوائـــح  قياســـية 
ســـالمة المســـتهلك، وترتقـــي بجـــودة المنتجـــات 

والخدمـــات. 
ـــد التكامـــل  ـــة جهودهـــا لتأكي ـــزز الهيئ كمـــا تَع
والتنســـيق التـــام مـــع شـــركائها مـــن القطاعـــات 
األهـــداف  لترجمـــة  والخاصـــة؛  الحكوميـــة 
المشـــتركة التـــي حددتهـــا برامـــج رؤيـــة المملكـــة 
2030، وبرنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020، والبرامـــج 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة األخـــرى، حيـــث تعمـــُل 
التجـــارة واالســـتثمار  الهيئـــة ضمـــن منظومـــة 
ومنظومـــة العمـــل الحكومـــي؛ لتعزيـــز التعـــاون 
المشـــترك حســـب االختصاصـــات الَمُناطـــِة بهـــا. 
العـــام-  هـــذا  -خـــالل  الهيئـــة  بـــدأت  فقـــد 
الســـعودي لســـالمة  البرنامـــج  تنفيـــذ مبـــادرة 
المنتجـــات بمشـــاركة الجهـــات الرقابيـــة المعنيـــة. 
نمـــوذج  إليجـــاد  المبـــادرة  هـــذه  وتهـــدُف 
لتحقيـــق  متكامـــل تشـــريعي وفنـــي ورقابـــي؛ 
مطابقـــة المنتجـــات المعروضـــة فـــي األســـواق 
للمواصفـــات الســـعودية، وتأصيـــل عمليـــة تتبـــع 

المنتجـــات فـــي األســـواق. 

حصلت الهيئة على عضوية 
مجلس إدارة المنظمة 

الدولية للتقييس )األيزو( 
من )2018-2020م(،

كلمة
وزير التجارة واالستثمار 

رئيس مجلس إدارة الهيئة
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كمـــا تشـــمُل المبـــادرة بنـــاء مؤشـــر المطابقـــة 
األكثـــر  للمنتجـــات  ســـلة  تكويـــن  خـــالل  مـــن 
واختبارهـــا  المســـتهلكين  قبـــل  مـــن  تـــداواًل 
لالرتقـــاء  ألجـــل  مطابقتهـــا،  مـــن  والتحقـــق 
مطابقتهـــا  معـــدالت  ورفـــع  الســـلع  بجـــودة 

القياســـية.  المواصفـــات 
ــتوى  ــة علـــى المسـ ــادة المملكـ ــدًا لريـ وتأكيـ
اإلقليمـــي والُدولـــي فـــي مجـــاالت التقييـــس، 
فقـــد حصلـــت الهيئـــة علـــى عضويـــة مجلـــس 
)األيـــزو(  للتقييـــس  الدوليـــة  المنظمـــة  إدارة 
ــن  ــاع األربعيـ ــالل االجتمـ ــن )2018-2020م(، خـ مـ
ُعقـــد  الـــذي  للمنظمـــة  العموميـــة  للجمعيـــة 

فـــي العاصمـــة األلمانيـــة برليـــن. 
مبـــادرات  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  وُيتابـــع 
المنظمـــة ومشـــروعاتها اإلســـتراتيجية لتحقـــق 
الـــدور  لتعزيـــز  المســـتمر  والتحســـين  التطـــور 
الوطنـــي للمواصفـــات والمقاييـــس فـــي تنميـــة 
ــا الغاليـــة، وفـــق الرؤيـــة الوطنيـــة العامـــة  بالدنـ
للدولـــة، ووفـــق اإلســـتراتيجية الخاصـــة بالهيئـــة 
بمـــا يتوافـــق مـــع منظومـــة العمـــل الحكومـــي 
القطاعيـــن  فـــي  شـــركائها  مـــع  وبالتعـــاون 

والخـــاص.  الحكومـــي 

 بدأت الهيئة -خالل هذا 
العام- تنفيذ مبادرة 

البرنامج السعودي لسالمة 
المنتجات بمشاركة الجهات 

الرقابية المعنية

وحققـــت الهيئـــة -بفضـــل اللـــه- ُثـــَم بجهـــود 
وفـــق  مقبولـــة  أداء  معـــدالت  منســـوبيها 
خطتهـــا اإلســـتراتيجية بمـــا َيعكـــس تطـــورًا فـــي 
الفنيـــة  القطاعـــات  بمختلـــف  األداء  كفـــاءة 
واإلداريـــة التـــي تنضـــوي تحـــت مظلـــة الهيئـــة 
مثـــل: المختبـــرات والمركـــز الوطنـــي للقيـــاس 
والمعايـــرة، وكذلـــك جائـــزة الملـــك عبدالعزيـــز 
لالعتمـــاد...  الســـعودية  واللجنـــة  للجـــودة، 

القطاعـــات.  مـــن  وغيرهـــا 

ـــًا ُجهـــود كل مـــن شـــارك فـــي  وإذ أثمـــن غالي
إنجـــاز هـــذه األعمـــال، فإنـــي أســـأل اللـــه أن يديـــم 
علـــى بالدنـــا التقـــدم والرخـــاء، ويحفـــظ خـــادم 
األميـــن  عهـــده  وولـــي  الشـــريفين  الحرميـــن 

وُيمدهمـــا بعونـــه وتوفيقـــه. 



التقرير السنوي

18    

شـــهدت مملكتنـــا المعطـــاء خـــالل العـــام 
المالـــي 1438-1439هــــ مرحلـــًة تاريخيـــة مهمـــة 
كانـــت أبـــرز معالمهـــا انطالقـــة تنفيـــذ مبـــادرات 
برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020، تحقيقـــًا لرؤيتهـــا 

الطموحـــة 2030. 
المرحلـــة  هـــذه  متطلبـــات  مـــع  وتماشـــيًا 
الهيئـــة  اســـتمرت  اإلســـتراتيجية  وأهدافهـــا 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة 
المرتكـــزة  اإلســـتراتيجية  خطتهـــا  تنفيـــذ  فـــي 
علـــى تبنـــي المواصفـــات القياســـية وتطويرهـــا، 
ـــة  ـــة لهـــذه الرؤي ـــح الفنيـــة المواكب وإعـــداد اللوائ
الطموحـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز قدراتهـــا الفنيـــة 

العلميـــة.  والرقابيـــة وترســـيخ مرجعيتهـــا 
وضمـــن برنامـــج التحـــول الوطنـــي أطلقـــت 
مبـــادرة  التقريـــر  هـــذا  فتـــرة  خـــالل  الهيئـــة 
برنامـــج ســـالمة المنتجـــات، ومبـــادرة إطـــالق 
المعايـــرة القانونيـــة، حيـــث تســـتهدف المبـــادرة 
ـــى االرتقـــاء بمســـتوى مطابقـــة المنتجـــات  األول
المعروضـــة فـــي األســـواق مـــن خـــالل مراجعـــة 
شـــاملة مـــع الشـــركاء للنمـــوذج الرقابـــي لنفـــاذ 
منهـــا  المســـتورد  ســـواًء  لألســـواق  الســـلع 
يتناســـب  بمـــا  وتطويـــره  محليـــًا،  المصنـــع  أو 

والمرحلـــة. 

أمـــا المبـــادرة الثانيـــة فتســـتهدف تحقيـــق 
متطلبـــات التجـــارة العادلـــة مـــن خـــالل ترســـيخ 
القيـــاس  أدوات  ألهـــم  المعايـــرة  منظومـــة 

التجاريـــة.  التعامـــالت  فـــي  المســـتخدمة 
ــا  ــذل جهودهـ ــي بـ ــة فـ ــتمرت الهيئـ ــا اسـ كمـ
ســـالمة  تعزيـــز  فـــي  رســـالتها  لتحقيـــق 
الوطنـــي  االقتصـــاد  وتنافســـية  المســـتهلك 
والصناعـــة مـــن خـــالل هيكلـــة اللوائـــح الفنيـــة 
للمنتجـــات  المخاطـــر  تحليـــل  علـــى  المبنيـــة 
والســـلع المتداولـــة، ومراجعـــة إجـــراءات تقويـــم 
المطابقـــة وتطويرهـــا بمـــا يحقـــق فعاليـــة أكثـــر 

القياســـية.  المواصفـــات  تطبيـــق  فـــي 
كمـــا أنهـــت الهيئـــة مشـــروع تطويـــر إجـــراءات 
وأتمتتهـــا،  الســـعودية  الجـــودة  عالمـــة  منـــح 
بمـــا يحقـــق متطلبـــات اعتمـــاد تلـــك اإلجـــراءات، 
تقدمهـــا  التـــي  المضافـــة  للقيمـــة  وترســـيخًا 

والمســـتهلك.  للمنتـــج  العالمـــة 
الفنيـــة  المنظومـــة  اســـتكمال  تـــم  أيضـــًا 
البرنامـــج  متطلبـــات  لتحقيـــق  والتقنيـــة 
الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة فـــي منـــح بطاقـــات 
الكفـــاءة للمنتجـــات المســـتهدفة فـــي قطاعـــي 

والمبانـــي.  النقـــل 

أكملت الهيئة تجهيز مختبر 
اإلطارات ومختبر العزل 
الحراري، اللذين سيبدآن 

في تقديم خدماتهما خالل 
النصف األول من العام 

المالي المقبل. 

كلمة
محافظ الهيئة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أنهت الهيئة مشروع 
تطوير إجراءات منح 

عالمة الجودة السعودية 
وأتمتتها، بما يحقق 

متطلبات اعتماد تلك 
اإلجراءات
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الكفـــاءة  لتعزيـــز  إســـتراتيجيتها  وضمـــن 
الهيئـــة  العلميـــة، أكملـــت  الفنيـــة والمرجعيـــة 
تجهيـــز مختبـــر اإلطـــارات ومختبـــر العـــزل الحـــراري، 
اللذيـــن ســـيبدآن فـــي تقديـــم خدماتهمـــا خـــالل 

النصـــف األول مـــن العـــام المالـــي المقبـــل. 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  الهيئـــة  نفـــذت  كمـــا 
ــادرات المتعلقـــة باألبحـــاث  مجموعـــة مـــن المبـ
والدراســـات ونقـــل المعرفـــة مـــن خـــالل مركـــزي 

بالهيئـــة.  والتدريـــب  والدارســـات  األبحـــاث 
ــة  ــتمرت الهيئـ ــي، اسـ ــد الدولـ ــى الصعيـ وعلـ
المنظمـــات  مـــع  شـــراكاتها  ترســـيخ  فـــي 
الدوليـــة للتقييـــس وأجهـــزة التقييـــس الوطنيـــة 
يعـــزز  بمـــا  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  فـــي 
ويحقـــق  للمملكـــة،  اإلســـتراتيجية  العالقـــات 
ريادتهـــا فـــي مجـــاالت التقييـــس والجـــودة، التـــي 
هـــي مـــن أهـــم األهـــداف التـــي نعمـــل علـــى 

 . تحقيقهـــا
الهيئـــة  حصلـــت  الحـــراك،  هـــذا  وضمـــن 
ــرًا- علـــى عضويـــة مجلـــس إدارة منظمـــة  -مؤخـ
التقييـــس الدوليـــة األيـــزو )ISO(، إضافـــًة إلـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  منصـــب  توليهـــا 
اإلســـالمية  للـــدول  المواصفـــات  معهـــد 

 .)SMIIC )ســـميك 

حصلت الهيئة مؤخرًا.. 
على عضوية مجلس إدارة 
منظمة التقييس الُدولية 

)ISO( األيزو

 )8( ورئاســـة  األمانـــة  الهيئـــة  تتولـــى  كمـــا 
فنيـــة  لجنـــة   )15( أصـــل  مـــن  خليجيـــة  لجـــان 
مشـــكلة تحـــت مظلـــة هيئـــة التقييـــس الخليجيـــة. 

إن مـــا حققتـــه الهيئـــة مـــن إنجـــازات خـــالل 
فتـــرة هـــذا التقريـــر ال يمكـــن أن يتأتـــى إال بالدعـــم 
الرشـــيدة  قيادتنـــا  مـــن  تجـــده  الـــذي  الكبيـــر 
واهتمامهـــا بـــكل مـــا يعـــزز ســـالمة المســـتهلك 
ويرســـخ تنافســـية اقتصادنـــا الوطنـــي، ويحقـــق 
المجـــاالت كافـــة. وال  الريـــادة للمملكـــة فـــي 
شـــك أن هـــذا الدعـــم يمثـــل دافعـــًا قويـــًا لحـــث 
العطـــاء  مـــن  لمزيـــد  الهمـــم  الخطـــى وشـــحذ 
واإلنجـــازات، مســـتمدين العـــون وراجيـــن الســـداد 

ــى.  ــبحانه وتعالـ ــى سـ ــن المولـ مـ
والله الموفق،،،
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مقدمة
المســـتمرين  والتطـــور  التنامـــي  أســـهم 
الذيـــن تعيشـــهما مملكتنـــا المعطـــاء فـــي شـــحِذ 
الحكومـــي  القطـــاع  مؤسســـات  فـــي  الِهَمـــم 
ـــرة العمـــل واإلنجـــاز، ورفـــع  كافـــة، لإلســـراع بوتي
اســـتثمار  لتحقيـــق  واإلنفـــاق،  األداء  كفـــاءة 

الماليـــة والبشـــرية.  للمـــوارد  أفضـــل 
ــي  ــة فـ ــت الهيئـ ــر، نجحـ ــرة التقريـ ــالل فتـ فخـ
تحقيـــق معـــدالت إنجـــاز مرضيـــة فـــي أكثـــر مـــن 
فـــي  المحـــاور  مـــن  عـــدد  مبـــادرة ضمـــن   )30(
خطتهـــا اإلســـتراتيجية التـــي تســـتهدف تعزيـــز 
فـــي  الثقـــة  وترســـيخ  المســـتهلك،  ســـالمة 
التقويـــم  خـــالل  مـــن  القياســـية  المواصفـــات 
ـــل دور  وتحســـين منظومـــة المواصفـــات، وتفعي
الشـــركاء مـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، 
وتطويـــر كفـــاءة الهيئـــة فـــي مجـــاالت األبحـــاث 
ــتراتيجية.  ــاور اإلسـ ــا مـــن المحـ ــر وغيرهـ والتطويـ
وتأكيـــدًا للشـــراكة مـــع القطاعـــات الحكوميـــة 
وصحيـــح  فّعـــال  تطبيـــق  ولضمـــان  والخاصـــة 
للمواصفـــات القياســـية واللوائـــح الفنيـــة، فقـــد 
تـــَم توقيـــع )22( مذكـــرة تعـــاون مختلفـــة مـــع 
ومؤسســـات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  عـــدد 
الخـــاص، وجـــرى  المدنـــي والقطـــاع  المجتمـــع 

التنســـيق مـــع الشـــركاء لمتابعـــة تفعيلهـــا. 
وتـــَم تأكيـــد تطبيـــق »آليـــة عمـــل منظومـــة 
الفـــرق الفنيـــة إلعـــداد المواصفـــات القياســـية 
واللوائـــح الفنيـــة الســـعودية«، التـــي تهـــدف إلـــى 
تطويـــر عمليـــة إعـــداد المواصفـــات القياســـية 
فـــرص  بإتاحـــة  الســـعودية،  الفنيـــة  واللوائـــح 
والعلميـــة  الحكوميـــة  للقطاعـــات  متكافئـــة 
والشـــركات  )المصانـــع  والخاصـــة  والبحثيـــة 
الوطنيـــة( للمشـــاركة فـــي أعمـــال الفـــرق الفنيـــة 
التـــي تتولـــى اإلعـــداد ومراجعـــة المواصفـــات 

القياســـية، 

وتضـــُم هـــذه الفـــرق الفنيـــة فـــي عضويتهـــا 
)141( عضـــوًا موزعيـــن علـــى )32( فريقـــًا فنيـــًا 

بالقطاعـــات المختلفـــة. 
مـــن  لديهـــا  -بمـــا  الهيئـــة  َتســـعى  كمـــا 
مواكبـــة  إلـــى  وعلميـــة-  فنيـــة  إمكانـــات 
تأهيـــل  مجـــال  فـــي  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجيات 
وتمكينهـــا  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت 
مجـــاالت  فـــي  الفنـــي  الدعـــم  تقديـــم  عبـــر 
التقييـــس لتلـــك المنشـــآت؛ للنهـــوض بجـــودة 
ــول  ــن الوصـ ــا مـ ــا، وتمكينهـ ــا وخدماتهـ منتجاتهـ
توفيـــر  خـــالل  مـــن  الخارجيـــة  األســـواق  إلـــى 
فـــي  لألســـواق  الفنيـــة  المتطلبـــات  جميـــع 
ومســـاعدتها  للتصديـــر،  المســـتهدفة  الـــُدول 

المتطلبـــات.  تلـــك  تحقيـــق  علـــى 
بنـــاء  علـــى  العمـــل  فـــي  اســـتمرت  كمـــا 
تلـــك  فـــي  التقييـــس  هيئـــات  مـــع  الشـــراكات 
وفتـــح  المتطلبـــات،  تلـــك  لمواءمـــة  الـــُدول 

الســـعودية.  للمنتجـــات  جديـــدة  أســـواق 
وتوســـعت الهيئـــة فـــي فتـــح المجـــال أمـــام 
القطـــاع الخـــاص للمشـــاركة فـــي إجـــراءات منـــح 
شـــهادات المطابقـــة وعالمـــة الجـــودة وغيرهـــا 
لجهـــات تقويـــم المطابقـــة، إضافـــًة إلـــى المتابعـــة 
القياســـية  المواصفـــات  نتائـــج تطبيـــق  ورصـــد 
علـــى  تطبيقهـــا  وانعـــكاس  الفنيـــة  واللوائـــح 
ســـالمة المســـتهلك، وتعزيـــز جـــودة المنتجـــات 

واالرتقـــاء بتنافســـية الصناعـــة الســـعودية. 
وُتواصـــل مختبـــرات الهيئـــة مواكبـــة التقنيـــات 
علـــى  الحصـــول  مـــن  ُتمكنهـــا  التـــي  الحديثـــة 
بســـرعة ودقـــة وموثوقيـــة  االختبـــارات  نتائـــج 
عاليـــة، للوصـــول إلـــى منظومـــة وطنيـــة لالختبـــار 
الخـــاص؛  القطـــاع  مختبـــرات  مـــع  بالتكامـــل 
لتغطيـــة جميـــع المجـــاالت اإلســـتراتيجية فـــي 
الفحـــص  المطابقـــة وخدمـــات  تقويـــم  مجـــال 

واالختبـــار. والتحليـــل 

نجحت الهيئة في تحقيق 
معدالت إنجاز مرضية في أكثر 
من )30( مبادرة ضمن عدد من 

المحاور في خطتها اإلستراتيجية

تضُم الفرق الفنية في عضويتها 
)1٤1( عضوًا موزعين على )32( 

فريقًا فنيًا بالقطاعات المختلفة 

توسعت الهيئة في فتح المجال 
أمام القطاع الخاص للمشاركة 

في إجراءات منح شهادات 
المطابقة وعالمة الجودة 

وغيرها
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تَم االنتهاء من إنشاء مختبرات 
متخصصة مثل مختبر كفاءة 

الطاقة، ومختبر كفاءة العزل 
الحراري للمباني

أنهى المركز الوطني للقياس 
والمعايرة تطوير وتشغيل )30( 

مختبرًا نوعيًا ومتطلباتها في 
مختلف التخصصات الفرعية لهذا 

النشاط 

دشنت الهيئة خالل هذا العام 
برنامج المهني السعودي

 أطلقت الهيئة حزمة من 
المبادرات لرفع مستوى وعي 

المستفيدين

مختبـــرات  إنشـــاء  مـــن  االنتهـــاء  وتـــَم 
متخصصـــة مثـــل مختبـــر كفـــاءة الطاقـــة، ومختبـــر 
مـــن  التـــي  للمبانـــي،  الحـــراري  العـــزل  كفـــاءة 
المخطـــط أن تبـــدأ خدماتهـــا خـــالل الربـــع الثانـــي 
مـــن عـــام )2018م( -بـــإذن اللـــه- لُتســـهم فـــي 
تحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة الخاصـــة بترشـــيد 
المبانـــي  فـــي  الكهربائيـــة  الطاقـــة  اســـتهالك 
البنـــاء  كـــود  تطبيـــق  وتســـهيل  بالمملكـــة 

الســـعودي. 
مـــن  تمتلكـــه  بمـــا  كثيـــرًا  الهيئـــة  وتعتـــز 
ــال القيـــاس  ــة فنيـــة متطـــورة فـــي مجـ منظومـ
تكـــون  أن  مـــن  المملكـــة  مكنـــت  والمعايـــرة 
فـــي صـــدارة دول المنطقـــة فـــي هـــذا المجـــال 
ـــاس  ـــي للقي ـــوي، بمـــا يقدمـــه المركـــز الوطن الحي
والمعايـــرة مـــن دعـــم علمـــي وفنـــي للصناعـــات 
الصناعـــات  مثـــل:  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
إذ  وغيرهـــا،  الطبيـــة  والصناعـــات  العســـكرية، 
مختبـــرًا   )30( وتشـــغيل  تطويـــر  المركـــز  أنهـــى 
نوعيـــًا ومتطلباتهـــا فـــي مختلـــف التخصصـــات 

النشـــاط.  لهـــذا  الفرعيـــة 
المجتمعيـــة  مســـؤوليتها  مـــن  وانطالقـــًا 
والوطنيـــة، دشـــنت الهيئـــة خـــالل هـــذا العـــام 
برنامـــج  وهـــو  الســـعودي،  المهنـــي  برنامـــج 
وطنـــي توعـــوي تدريبـــي يتـــم مـــن خاللـــه توعيـــة 
الطـــالب وتدريـــب المهنييـــن الشـــباب وتأهيلهـــم 

للعمـــل فـــي مجـــال التقييـــس. 
ويســـتهدف البرنامـــج تأهيـــل أبنـــاء الوطـــن 
ــن  ــة والمهنييـ ــات التعليميـ ــوبي الجهـ ــن منسـ مـ
الشـــباب فـــي القطاعيـــن الحكومـــي والعســـكري 

والقطـــاع الخـــاص. 
كمـــا نظمـــِت الهيئـــة -خـــالل هـــذا العـــام- 
برعايـــة  للجـــودة  الســـادس  الوطنـــي  المؤتمـــر 
معالـــي وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار رئيـــس مجلـــس 
إدارة الهيئـــة، فـــي مدينـــة الدمـــام بالمنطقـــة 

الطريـــق  »الجـــودة..  شـــعار  تحـــت  الشـــرقية 
ــارَك فيـــه نحـــو )800(  ــز والريـــادة« شـ نحـــو التميـ
ــًا مـــن )9( دول  ــر مـــن )25( متحدثـ شـــخص، وأكثـ
علميـــة،  جلســـات   )6( وتضّمـــن  العالـــم،  حـــول 

محاضـــرة.  و)15( 
وحرصـــًا علـــى التجديـــد المســـتمر فـــي برنامـــج 
ــة،  ــارب العالميـ ــن التجـ ــتفادة مـ ــر واالسـ المؤتمـ
فقـــد تمـــت اســـتضافة جمهوريـــة ســـنغافورة 
كضيـــف شـــرف لهـــذه الـــدورة لكونهـــا إحـــدى 
التجـــارب العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال الجـــودة 

والتميـــز المؤسســـي. 
مـــع  بالتواصـــل  اهتمامهـــا  وضمـــن 
مـــن  حزمـــة  الهيئـــة  أطلقـــت  المســـتفيدين 
المبـــادرات لرفـــع مســـتوى وعـــي المســـتفيدين 
 – مصنعيـــن   – )مســـتهلكين  خدماتهـــا  مـــن 
مورديـــن( مـــن خـــالل أنشـــطة توعويـــة متنوعـــة 
أســـهمت -بفضـــل اللـــه- فـــي رفـــع معـــدل الرضـــا 
والثقـــة فـــي أعمـــال الهيئـــة لـــدى تلـــك الفئـــات 
ـــق  ـــة محكمـــة أجراهـــا فري بحســـب دراســـات بحثي

ومتخصـــص.  محايـــد 
كمـــا واصلـــت الهيئـــة جهودهـــا فـــي مســـيرة 
متنوعـــة  مشـــروعات  عبـــر  الرقمـــي  التحـــول 
تســـتهدف الربـــط اإللكترونـــي مـــع عـــدد مـــن 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة مثـــل: وزارة 
الجمـــارك،  ومصلحـــة  واالســـتثمار،  التجـــارة 
إضافـــًة إلـــى توفيـــر أنظمـــة وتطبيقـــات إلكترونيـــة 
ومنســـوبي  والمســـتهلكين  التجـــار  ُتمكـــن 
ـــة مـــن االســـتفادة مـــن خدمـــات  الجهـــات الرقابي

الهيئـــة فـــي أي وقـــٍت وبـــأي َمـــكان. 

نظمِت الهيئة خالل فترة التقرير المؤتمر الوطني السادس للجودة في 
مدينة الدمام وشارَك فيه نحو )800( شخص، وأكثر من )25( متحدثًا من 

)9( دول حول العالم وتضّمن )6( جلسات علمية و)15( محاضرة.
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إصدار مواصفات قياسية سعودية، وأنظمة الجودة وأدلتها، وتقويم المطابقة، 
اتفاقية  متطلبات  وُتحقق  الدولية،  واألدلة  القياسية  المواصفات  مع  تتوافق 
منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

ومحققًة لمصالح المملكة. 

أن  من  التأكد  خالل  من  العامة،  والسالمة  والبيئية  الصحية  الحماية  توفير 
المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة. 

ضمان جودة المنتجات الوطنية من خالل اعتماد مواصفات قياسية سعودية 
مالئمة، تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في األسواق المحلية والدولية، 

والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة. 

تتلخص أهداُف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها في: 

تعزيز سالمة المستهلك. . 1

رفع مستوى رضا المستفيدين. . 2

ترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة. . 3

تعزيز ثقافة الجودة في المملكة. . 4

العلمية في . 5 الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها  الدور  تعزيز 
مجاالت التقييس والجودة. 

تعزيز القدرات الفنية. . 6

تحسين اإلجراءات التشغيلية. . 7

االستثمار في الكوادر البشرية. . 8

للكفاءات . 9 جاذبة  لتكون  الهيئة  في  العمل  بيئة  تطوير 
والخبرات المتميزة. 

تطوير األسلوب اإلداري والمالي وتنمية الموارد المالية. . 10

ولتحقيـق هذه األهداف، تضمنت إستراتيجيـــة الهيئة 
الخمسـيــــــة من )201٤م - 2018م( عــشــــــرَة أهـــــداف 

إستراتيجيــــة هي: 

تتابع  اإلستراتيجية  تنفيذ  خطة  ووفق 
الهيئة مؤشرات األداء والمستهدفات السنوية 
اإلستراتيجية،  تنفيذ  تقدم  مستوى  لقياس 

وفقًا لمنهجية بطاقة األداء المتوازن. 

المبادرات  فقد تَمت صياغة مجموعة من 
والمحافظ اإلستراتيجية التي -بناًء عليها- تطور 
السنوية  التشغيلية  خططها  وتنفذ  الهيئة 

للمشروعات الرأسمالية والتشغيلية. 

وتتم متابعة تلك الخطط من خالل مجلس 
بالهيئة  اإلستراتيجية  ومكتب  الهيئة،  إدارة 
وفق إطار حوكمة واضح َيستند إلى المنهجيات 

االحترافية في المتابعِة والتنفيذ. 

أهداف الهيئة

1

2

3
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نص تنظيم الهيئة في المادة )٤( على ما يأتي : 
مع عدم اإلخالل باختصاص الجهات األخرى المنصوص عليها نظامًا.. ُتباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات 

والمقاييس والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:  

مهام الهيئة

وضع المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة واعتمادها، وتحديد أساليب 
أخذ العينات وطرائق االختبار والتفتيش الفني، وأنظمة الجودة، وتحديد األسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات 

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

إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع 
والمنتجات والخدمات، طبقًا للمواصفات القياسية 

التي تعتمدها

إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعالمة 
الجودة وتطبيقها، للمنتجات المحلية 

والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية 
السعودية ومنح حق استخدامها. 

إصدار لوائح إجراءات منح شهادات 
تسجيل أنظمة الجودة وتطبيقها، 

وأنظمة البيئة والسالمة وغيرها من 
األنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة 

الهيئة

نشر التوعية الالزمة بالمواصفات 
القياسية والجودة وإجراءات تقويم 

المطابقة والقياس والمعايرة، وإعداد 
البرامج التدريبية وتطويرها وتنفيذها 
المتعلقة بأعمال الهيئة وأنشطتها

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

الجهات المناظرة بالدول األخرى

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

تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع األجهزة 
ذات العالقة

منح شهادات المطابقة طبقًا للمواصفات 
القياسية المعتمدة بالنسبة إلى المنتجات 

المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات 
المستوردة

تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في 
المملكة

القيام بجميع 
أعمال االعتماد، مثل: 

اعتماد جهات التصديق، 
والتفتيش، والمعاينة، 

والتدقيق، الخاصة 
بأنظمة الجودة

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

التجارة العالمية
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)8( على أن  المادة  الهيئة في  تنظيم  نَص 
التجارة  برئاسة وزير  إدارة  للهيئة مجلس  يكون 

واالستثمار، وعضوية الجهات المعنية: 

الدفاع  لوزارة  ممثل  الهيئة،  )محافظ 
العامة  )الرئاسة  العامة  والمفتشية  والطيران 
لألرصاد وحماية البيئة(، ممثل لـ: )وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، وزارة الداخلية )اإلدارة العامة 
المياه  وزارة  والصناعة،  التجارة  وزارة  للمرور(، 
الجمارك(،  )مصلحة  المالية  وزارة  والكهرباء، 
وزارة الزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء 
يرشحهم  األعمال  رجال  من  ثالثة  والدواء، 
إدارة  مجلس  رئيس  مع  التنسيق  بعد  الرئيس 
ويصدر  السعودية،  الصناعية  التجارية  الغرف 
بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، على أال تقل 
مرتبة ممثلي األجهزة الحكومية في المجلس 

عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها(. 
 )72( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  كما 
 )8( المادة  نص  بتعديل  1434/07/16هـ  بتاريخ 
من تنظيم الهيئة بإعادة تشكيل مجلس إدارة 
السالف  الجهات  عضوية  على  باإلبقاء  الهيئة 
والطيران  الدفاع  وزارة  تمثيل  عدا  ما  ذكرها 
لألرصاد  العامة  )الرئاسة  العامة  والمفتشية 
وبإضافة  المجلس،  بعضوية  البيئة(  وحماية 
العامة  )المديرية  الداخلية  لوزارة  آخر  ممثل 

للدفاع المدني(. 

الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  ومؤخرًا 
رقم )117( بتاريخ 1438/02/14هـ بتعديل تنظيم 
واالستثمار  التجارة  وزارة  عبارة  بإحالل  الهيئة 
محل عبارة وزارة التجارة والصناعة، وإحالل عبارة 
وزير التجارة واالستثمار محل عبارة وزير التجارة 
وإحالل  التنظيم.  في  وردت  أينما  والصناعة 
عبارة ُممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة محل 
عبارة ُممثل لوزارة الزراعة، وإحالل عبارة ُممثل 
لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية محل 
الواردتين  والكهرباء،  المياه  لوزارة  ُممثل  عبارة 

في المادة )8(. 

أن  الهيئة  تنظيم  )9( من  المادة  وتضمنت 
شؤون  بإدارة  المختصة  السلطة  هو  المجلس 
الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات 
أحكام  حدود  في  أغراضها  لتحقيق  الالزمة 

التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

ومراقبة . 1 للهيئة  العامة  السياسة  وضع 
تنفيذها. 

تمهيدًا . 2 للهيئة،  التنظيمي  الهيكل  إقرار 
النظامية  اإلجراءات  بحسب  لرفعه 

المتبعة.
إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة . 3

بسير العمل في الهيئة.
السعودية . 4 القياسية  المواصفات  اعتماد 

في صورتها النهائية وطرائق تطبيقها.
التي . 5 باألعمال  الخاصة  اللوائح  اعتماد 

تقدمها الهيئة للغير.
عليها . 6 تسير  التي  اإلدارية  اللوائح  إصدار 

الهيئة، إصدار اللوائح المالية، باالتفاق مع 
وزارة المالية.

التي تقدم عن . 7 الدورية  التقارير  النظر في 
سير العمل في الهيئة.

وحسابها . 8 الهيئة،  ميزانية  مشروع  إقرار 
الحسابات،  مراقب  وتقرير  الختامي، 
ذلك  لرفع  تمهيدًا  السنوي،  والتقرير 

بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.
إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم. . 9

المتعلقة . 10 األخرى  الصالحيات  إلى  إضافة 
بتسيير شؤون الهيئة. 

الهيئة خالل عام  إدارة  اتخذ مجلس  وقد 
1٤39/1٤38هـ عددًا من القرارات التي َتهدف 
بالهيئة وتطوير  المناطة  المهام  تحقيق  إلى 

أعمالها. 

التنظيم اإلداري للهيئة

أعضاء مجلس إدارة الهـيـئــــة
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معالي الدكتور/ ماجد بن عبد الله القصبي

معالي الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ.عبدالله بن مقحم المقحم
مساعد مدير عام الجمارك لشؤون اإليرادات

من 2017/1/1م إلى 2017/4/22م

أ. سليمان بن عبدالله التويجري
مساعد محافظ هيئة الجمارك للشؤون الجمركية

من 2017/4/23م إلى اآلن

د.عبدالله بن علي األحمري
وكيل الوزارة المساعد لإلمداد والتشغيل

من 1 / 1 / 2017م إلى اآلن

م. محمد بن عبدالله الخريف
من 2017/1/1م إلى اآلن

الرياض

أ. رامي بن خالد التركي
من 2017/1/1م إلى اآلن

الدمام

أ. ياسر بن محمد باحارث
من 2017/1/1م إلى اآلن

جدة

م.عبدالعزيز بن محمد المزيد
وكيل الوزارة للشؤون الفنية

من 2017/1/1م إلى 2017/5/27م

د.عبدالقادر عثمان عبدالقادر أمير
وكيل الوزارة للشؤون الفنية
من 2017/5/28م إلى اآلن

اللواء. عبدالله بن حسن الزهراني
مدير اإلدارة العامة للمرور

من 2017/1/1م إلى 2017/11/1م

اللواء. محمد بن عبدالله البسامي
مدير اإلدارة العامة للمرور
من 2017/11/2م إلى اآلن

د. محمد بن إبراهيم السعود
مستشار معالي الوزير

من 1 / 1 / 2017م إلى اآلن

اللواء. حمد بن عبدالعزيز المبدل
مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات

من 2017/1/1م إلى 2017/5/21م

اللواء. عبدالرحمن بن محمد الحسيني
مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون السالمة 

من 2017/5/22م إلى اآلن

م. خالد بن محمد السالم
رئيس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

من 1 / 1 / 2017م إلى اآلن

د.نزيه بن شجاع العثماني
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع األجهزة والمنتجات الطبية

من 2017/1/1م إلى 2017/5/20م

معالي د.هشام بن سعد الجضعي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

من 2017/5/21م إلى اآلن

أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية 

أعضاء المجلس ممثلي قطاعات األعمال

أ. فهد بن محمد الهذيلي
وكيل الوزارة لحماية المستهلك

من 2017/1/1م إلى 2017/12/18م

م. عمر بن محمد السحيباني
وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف

من 2017/12/19م إلى اآلن

وزير التجارة واالستثمار 
رئيس مجلس اإلدارة
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األعمال  حوكمة  ممارسات  الهيئة  ُتطبق 
واإلجراءات من خالل التزام ما ورد في تنظيم 
الوزراء الموقر رقم  الهيئة الصادر بقرار مجلس 
)216( وتاريخ 1431/06/17هـ، حيث َتخضع جميع 
الذي  إدارتها  مجلس  لسلطة  الهيئة  أعمال 
نصت المادة التاسعة من تنظيمها على مهامه 

وصالحياته. 
تدرس  تنفيذية  لجنة  المجلس  عن  وتنبثق 
وإقرارها  القياسية  المواصفات  مشروعات 
في  المجلس  من  المعتمدة  للمنهجية  وفقًا 
النظر  وكذلك  القياسية،  المواصفات  اعتماد 
فيما ُيحال إلى المجلس من موضوعات وتتخذ 
وترفع  صالحياتها  حدود  في  حولها  الالزم 

توصياتها إلى المجلس. 
الداخلية  المراجعة  لجنة  تشكيل  تَم  كَما 
اثنيِن  وعضوية  المجلس  أعضاء  أحد  برئاسة 
الداخلية  المراجعة  مجال  في  المختصين  من 
الهيئة( إضافة إلى ُممثل عن وحدة  )من خارج 

المراجعة الداخلية التي ترتبط فنيًا بالمجلس. 
هو  -كما  للهيئة  اإلداري  الهيكل  ويعكُس 
المحافظ  ارتباط   -)1( رقم  بالشكل  موضح 
يمارس صالحياته وفقًا  الذي  اإلدارة،  بمجلس 
في  الهيئة  تنظيم  عليها  نص  التي  للمهام 

مادته الحادية عشرة. 
التنفيذية  األعمال  حوكمة  على  وحرصًا 

للهيئة، فقد قامت الهيئة بما يأتي: 

َتشكيُل اللجنة التوجيهية في الهيئة، التي 	 
َتضُم المحافظ والنواب ورؤساء القطاعات 
مبادرات  تنفيذ  لمتابعة  العالقة،  ذات 

الهيئة ومشروعاتها اإلستراتيجية. 

انطالقًا 	  الداخلية،  المراجعة  وحدة  إنشاء 
الرقابي  الدعم  بتوفير  الهيئة  اهتمام  من 
ومدى  األهداف،  إنجاز  مستوى  لتقويم 
والتعليمات  واللوائح  األنظمة  التزام 
االحترافية،  الممارسات  وفق  واإلجراءات 
الموقر  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  واستنادًا 
رقم )235( وتاريخ 1425/08/20هـ، الذي نص 
في فقرته الثانية على: »تأسيس وحدات 
مشمولة  جهة  كل  في  الداخلية  للرقابة 
يرتبط  العامة  المراقبة  ديوان  برقابة 
الجهاز«،  في  األول  بالمسؤول  رئيسها 
المراجعة  لوحدات  الموحدة  والالئحة 
الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  الداخلية 
1428/04/06هـ..  في   )129( رقم  الموقر 
دورها  تفعيل  على  الهيئة  عملت  كما 
األداء  تطوير  في  فاعلة  أداًة  لتكون 
والفنية،  اإلدارية  المستويات  جميع  على 
من  المقدمة  الخدمات  بجودة  واالرتقاء 

الهيئة. 

كما تخضُع الهيئة للسلطة الرقابية لألجهزة 
المراقبة  ديوان  العالقة:  ذاِت  الحكومية 
العامة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئة 

الرقابة والتحقيق. 
تنظيم  من  عشرة  الرابعة  المادة  ووفق 
)مكتب  خارجيًا  مراجعًا  المجلس  يعين  الهيئة 

حوكمة األعمال واإلجراءات 

استشاري( أو أكثر لمراجعة الحسابات، وُيقدم 
هذا المكتب تقريره السنوي عن نتائج مراجعاته 
مطابقتها  من  والتحقِق  المالية  لإلجراءات 

لألنظمة واإلجراءات الحكومية ذاِت العالقة. 
العامة  المراقبة  ديوان  تزويد  يتم  كما 

بنسخٍة من هذا التقرير. 
تقاريرها  َتعكس  أن  على  الهيئة  وتحرُص 
حيادية  بكل  الفعلية  إنجازاتها  السنوية 
وشفافية، ومن ثَم ُيعرض التقرير على مجلس 
إدارة الهيئة للمراجعة واالعتماد بعد االستنارة 
ُمَمثلي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  برأي 
في  األعمال  وقطاع  الحكومية  الجهات 

المجلس. 
في  صالحياته  الهيئة  محافظ  وُيمارس 
تسيير شؤون الهيئة وفق ما ينَص عليه تنظيم 
اإلدارة  مجلس  صالحيات  ل  فصَّ الذي  الهيئة، 
إدارة  لمجلس  وأجاز  المحافظ،  وصالحيات 
للمحافظ.  الصالحيات  بعض  تفويض  الهيئة 
بالهيئة  العمل  إلدارة  الكافية  المرونة  إلعطاء 
ودفع وتيرة اإلنجاز من دون تعطيل ضمن إطار 

الصالحيات المحددة في التنظيم. 
على:  عشرة  الحاديَة  المادة  نصت  كما 
الممتازة،  بالمرتبة  محافظ  للهيئة  »يكون 
ُيعين بناًء على ترشيح الرئيس، وهو المسؤول 
مسؤولياته  وتتركز  الهيئة  إدارة  عن  التنفيذي 
في حدود ما ينُص عليه هذا التنظيم، وما ُيقره 
وردت  التي  االختصاصات  وُيمارس  المجلس، 

في التنظيم. 
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تحقيق نسبة نمو في اإليرادات 
بلغت )%7.9(. 

أبرز األنشطة
خالل فترة التقرير

نجحت الهيئة خالل فترة التقرير في تحقيق معدالت إنجازات ُمرضية في مختلف القطاعات وفقًا 
لمؤشرات األداء الخاصة باألهداف اإلستراتيجية لها، وذلك على النحو اآلتي:

ارتفاُع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 
)63,7%( بمستوى تحسن )5,1%( عن العام 

الماضي 2016م. 

ارتفاع عدد المتابعين لحسابات الهيئة 
على وسائل التواصل االجتماعي 

بمعدل )%42(. 

وصول نسبة الرضا لدى المستفيدين عن 
خدمات الهيئة بمعدل )77.4%( للمستهلكين، 

و)50.957%( للموردين، و)%47.934( 
للمصنعين.

إنجاز )90%( من مراحل استقالل اللجنة 
السعودية لالعتماد لتحقيق االعتراف بها 

دوليًا. 

زيادة المصانع والشركات الحاصلة على عالمة 
الجودة إلى )303( مصانع، و )280( طلبًا تحت 

الدراسة. 

إجراء )4( أبحاث علمية في مجال اختصاص 
الهيئة.

اختبار )5.190( عينة لمختلف أنواع المنتجات، 
تبيَن أن )1.635( عينًة منها غير مطابقة 

للمواصفات القياسية السعودية. 

إنشاء مختبرين للفحص هما: مختبر كفاءة 
العزل الحراري للمباني، ومختبر جودة اإلطارات 

واألطواق )الجنوط(. 

ل )8.021( عينة  سحب )26.876( وحدة، ُتمثِّ
لمنتج، الختبارها وإصدار مؤشر مطابقة 

المنتجات المتوافرة بالسوق للمواصفات 
القياسية. 

إنهاء تطوير تشغيل )30( مختبرًا نوعيًا 
ومتطلباتها بالمركز الوطني للقياس 

والمعايرة. 

تحديث )51( إجراء عمل، وتطوير )20( خدمة 
إلكترونية. 

%63,٤%٧2

%٧.9

%90

%٧٧.٤٤

مختبرين303

5.19030

26.8٧651
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مواصلـــة  فـــي  المواصفـــات  قطـــاع  نجـــَح 
ـــي  ـــز فـــي إصـــدار المواصفـــات الت جهـــوده بالتركي
للمملكـــة،  اإلســـتراتيجية  التوجهـــات  ُتحاكـــي 
وترفـــع مـــن معـــدالت الســـالمة فـــي المنتجـــات 
إلـــى  إضافـــًة  بالســـوق،  المتداولـــة  والســـلع 
متابعـــة مـــا يصـــدر مـــن مواصفـــات عالميـــة فـــي 

المســـتهلك.  مجـــاالت ســـالمة 
اعتمـــاد  التقريـــر  فتـــرة  خـــالل  تـــَم  وقـــد 
جديـــدة  ســـعودية  قياســـية  مواصفـــة   )410(
تحديـــث  تـــَم  كمـــا  القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي 
)1.081( مواصفـــة قياســـية ســـعودية وتعديلهـــا 
وترجمتهـــا، إضافـــًة إلـــى وجـــود )229( مشـــروع 
مراحـــل  فـــي  ســـعودية  قياســـية  مواصفـــة 
تمهيـــدًا  المختلفـــة  واإلعـــداد  الدراســـة 
ســـعودية.  قياســـية  مواصفـــات  العتمادهـــا 

في مجال المواصفات

ـــة المملكـــة 2030، وبرنامـــج  تماشـــيًا مـــع رؤي
بمواءمـــة  الهيئـــة  َشـــرعت  الوطنـــي  التحـــول 
اإلســـتراتيجية  مشـــروع  مـــن  إنجـــازه  تـــَم  مـــا 
الوطنيـــة للجـــودة مـــع متطلبـــات الرؤيـــة، حيـــُث 
تَمـــت إعـــادة هيكلـــة القطاعـــات المســـتهدفة 
علـــى  بنـــاًء  المشـــروع  فـــي  وتصنيفهـــا 
والعمـــل  الجديـــدة،  الحكوميـــة  التشـــكيالت 
جميـــع  تضميـــن  مـــع  قطـــاع،  لـــكل  المحـــوري 
بالتقريـــر  للجـــودة  التحتيـــة  البنيـــة  مكونـــات 
النهائـــي لإلســـتراتيجية إلبـــراز دورهـــا فـــي تعزيـــز 

وممارســـتها.  بالمملكـــة  الجـــودة  ثقافـــة 
وخـــالل فتـــرة التقريـــر َبلـــَغ عـــدد المصانـــع 
الُمرخـــص لهـــا باســـتعمال عالمـــة الجـــودة علـــى 
منتجاتهـــا )303( طلبـــات لمصانـــع، منهـــا )115( 
طلبـــًا جديـــدًا تـــم منحهـــا الترخيـــص باســـتعمال 
عالمـــة الجـــودة خـــالل فتـــرة التقريـــر، إضافـــِة إلـــى 

ــة.  ــًا تحـــت الدراسـ وجـــود )280( طلبـ
باســـتعمال  ترخيصـــًا   )11( إلغـــاء  تـــَم  كمـــا 
 )268( إصـــدار  إلـــى  إضافـــًة  الجـــودة،  عالمـــة 
شـــهادة مطابقـــة، و)22.072( ترخيصـــًا باســـتخدام 

في مجال منح الشهادات والجودة

303

11

268

إجمالي عدد المنشآت 
الحاصلة على تراخيص 

باستعمال عالمة 
الجودة على منتجاتها

شهادة مطابقة تم 
إصدارها

ترخيص باستعمال 
عالمة الجودة تم 

إلغائه

ترخيصًا باستخدام 
بطاقة كفاءة 

استهالك الطاقة
22.0٧2

مواصفات قياسية 
سعودية جديدة 

معتمدة

مواصفة قياسية تَم 
تحديثها وتعديلها 

وترجمتها

عضوًا موزعين على )32( 
فريقًا فنيًا وموزعًة على 

القطاعات الفنية الحكومية 
والعلمية والبحثية والخاصة.

مشروع مواصفة قياسية 
سعودية في مراحل الدراسة 
واإلعداد تمهيدًا العتمادها 
مواصفات قياسية سعودية

٤10

1،081

1٤1
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وتـــَم تأكيـــد تطبيـــق »آليـــة عمـــل منظومـــة 
الفـــرق الفنيـــة إلعـــداد المواصفـــات القياســـية 
الفـــرق  الســـعودية« وتضـــُم  الفنيـــة  واللوائـــح 
الفنيـــة فـــي عضويتهـــا )141( عضـــوًا موزعيـــن 
ـــًا موزعـــًة علـــى القطاعـــات  علـــى )32( فريقـــًا فني
والبحثيـــة  والعلميـــة  الحكوميـــة  الفنيـــة 

والخاصـــة. 
فـــي  العالميـــة  التوجهـــات  مـــع  وتماشـــيًا 
مجـــال أنشـــطة التقييـــس، اســـتمرت الهيئـــة فـــي 
تفعيـــل دور إدارة مواصفـــات الخدمـــات، التـــي 
وكفـــاءة  الجـــودة  مســـتوى  رفـــع  تســـتهدف 
األداء عنـــد تقديـــم مختلـــف الخدمـــات فـــي ظـــل 
مـــا ُتمثلـــه الخدمـــات بالمملكـــة فـــي الوقـــت 
الراهـــن مـــا بيـــن 30 و 35% مـــن الناتـــج المحلـــي. 

وإصـــدار  الطاقـــة،  اســـتهالك  كفـــاءة  بطاقـــة 
)605( شـــهادات اعتـــراف بشـــهادات المطابقـــة 

 .)IECEE( الكهروتقنيـــة  الدوليـــة  للجنـــة 
المطابقـــة  شـــهادة  إدارة  حصلـــت  كذلـــك 
فـــي الهيئـــة -بفضـــل اللـــه- علـــى التعييـــن لشـــارِة 
الكهربائيـــة  لألجهـــزة  الخليجيـــة  المطابقـــة 
منخفضـــِة الجهـــد تحـــت الرقـــم )NB0040( مـــن 

قبـــل هيئـــة التقييـــس الخليجيـــة. 
الجـــودة علـــى  كمـــا حصلـــت إدارة عالمـــة 
توصيـــة باالعتمـــاد وفـــق متطلبـــات المواصفـــة 
مـــن   )ISO IEC 17065( الدوليـــة  القياســـية 
منتجـــاٍت  لثالثـــِة  الخليجـــي  االعتمـــاد  مركـــز 
هـــي )القابســـات والمقابـــس، أســـياخ الصلـــب، 
الدهانـــات( مـــا ُيســـهل عمليـــة االعتـــراف بعالمـــة 
الجـــودة علـــى المســـتوى الُدولـــي، ومـــن ثـــم 
الســـعودية  والمنتجـــات  الصناعـــات  دعـــم 
آفـــاق  وتوســـيع  العالمـــة،  علـــى  الحاصلـــة 
ــإذن  ــتهدفة – بـ ــارها فـــي األســـواق المسـ انتشـ

اللـــه. 
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عقـــدت الهيئـــة بعـــض الشـــراكات مـــع عـــدد 
ــرات  ــادل الخبـ ــة، لتبـ ــارج المملكـ ــاِت خـ ــن الجهـ مـ
ونقـــل  الفنيـــة،  القـــدرات  بنـــاء  مجـــال  فـــي 
المعرفـــة وتوطينهـــا لمنســـوبي إدارة المطابقـــة 
فـــي مجـــال إعـــداد اللوائـــح الفنيـــة، ومتابعـــة 
مؤشـــر  وبنـــاء  األســـواق،  ومســـح  التطبيـــق 
مطابقـــة المنتجـــات المعروضـــة فـــي األســـواق. 
وفـــي ســـبيل ذلـــك، حدّثـــت الهيئـــة الهيـــكل 
التنظيمـــي لقطـــاع المطابقـــة ليغطـــي هـــذه 
هـــذه  لتنفيـــذ  إدارات  واســـتحدثت  المحـــاور، 

المهـــام اإلســـتراتيجية مثـــل: 
متابعـــة  وإدارة  الفنيـــة،  اللوائـــح  )إدارة 
تحـــت  الحـــوادث(، وكالهمـــا  التطبيـــق ورصـــد 

للمطابقـــة. العامـــة  اإلدارة  مظلـــة 

في مجال المطابقة

َتســـعى الهيئـــة ضمـــن إســـتراتيجياتها إلـــى 
لمختبراتهـــا  والمرجعـــي  الريـــادي  الـــَدور  تعزيـــز 
مـــن خـــالل توفيـــر أحـــدث األجهـــزة والمعـــدات 
وتدريـــب كوادرهـــا الفنيـــة علـــى أحـــدث الطرائـــق 
قدراتهـــا  لتعزيـــز  مجاالتهـــا  فـــي  والتقنيـــات 
ـــرات القطـــاع الخـــاص  ـــة لتتكامـــل مـــع مختب الفني
فـــي تشـــكيل منظومـــة اختبـــار وطنيـــة َفاعلـــة 

للســـلع المســـتوردة والمصنعـــة محليـــًا. 
بعـــد  التقـــدم  هـــذا  المختبـــرات  وواصلـــت 
لنتائـــج  الُدولـــي  االعتمـــاد  علـــى  حصولهـــا 
اختباراتهـــا طبقـــًا لمتطلبـــات المواصفـــة القياســـية 
وكذلـــك   ،)ISO IEC 17025/2005( الُدوليـــة 
المشـــاركة فـــي برامـــج توكيـــد الجـــودة لمجموعـــة 
مـــن اختبـــارات الكفـــاءة الفنيـــة بيـــن مختبـــرات 

الُدوليـــة المتخصصـــة.  الهيئـــة والجهـــات 
مجـــال  توســـيع  فـــي  الهيئـــة  وَتســـعى 
االعتمـــاد ليشـــمل –بـــإذن اللـــه- جميـــع مجـــاالت 
النتائـــج  فـــي  الموثوقيـــة  لتأكيـــد  االختبـــارات 
لتقويـــم الُمنتـــج، ومـــن ثـــم حمايـــة المســـتهلك 

الوطنيـــة.  الصناعـــات  تطويـــر  وضمـــان 

في مجال المختبرات

عينة تم سحبها من سلع محددة لها 
عالقة بصحة المستهلك وسالمته 

إلصدار مؤشر المطابقة

زيارة للمصانع لسحب عينات لمتابعة برنامج 
كفاءة استهالك الطاقة.. بالتعاون مع وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمركز 

السعودي لكفاءة الطاقة

26.8٧6

23

 عدد العينات المختبرة لمختلف 
أنواع المنتجات

مركبة ُمستعملة 
مستوردة للتأكد من 

مطابقتها المواصفات 
القياسية السعودية 
واللوائح الخاصة بها

5.190

3.5٤5

أبرز األنشطة
خالل فترة التقرير

وتـــَم خـــالل فتـــرة التقريـــر إصـــدار )8( لوائـــح 
فنيـــة وتحديثهـــا، والـــرد علـــى أكثـــر مـــن )250( 
والمصانـــع  الشـــركات  مـــن  واردًا  استفســـارًا 
والمســـتوردين، إلـــى جانـــب عقـــد )16( ورشـــة 
عمـــل للتعريـــف وتوعيـــة التجـــار والمصنعيـــن 
ــحب  ــًا لسـ ــارة )23( مصنعـ ــة، وزيـ ــح الفنيـ باللوائـ
اســـتهالك  كفـــاءة  برنامـــج  لمتابعـــة  عينـــات 
الطاقـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقـــة والصناعـــة 
والثـــروة المعدنيـــة والمركـــز الســـعودي لكفـــاءة 

الطاقـــة. 
)ُمنَتـــج(  عينـــة   )8.021( ســـحب  تـــَم  كمـــا 
بواقـــع )26.876( وحـــدة للتأكـــد مـــن مطابقـــة 
تلـــك الســـلع للمواصفـــات، وتـــَم فحـــص الدفعـــة 
األولـــى منهـــا فـــي مختبـــرات الهيئـــة، وإبـــالغ 
الجهـــات الرقابيـــة بنتائـــج مطابقتهـــا للمواصفـــات 
القياســـية الســـعودية التخـــاذ اإلجـــراء الـــالزم. 

مختبـــر  َتشـــغيل  علـــى  العمـــل  ويجـــري 
ـــر جـــودة  كفـــاءة العـــزل الحـــراري للمبانـــي، ومختب
ــع  ــاون مـ ــوط( بالتعـ ــواق )الجنـ ــارات واألطـ اإلطـ

متخصصـــة.  عالميـــة  جهـــات 
كمـــا يجـــري العمـــُل أيضـــًا علـــى اســـتكمال 
إنشـــاء مختبـــرات ُمتخصصـــة فـــي مجـــال كفـــاءة 
)الســـكنية  اإلنـــارة  فـــي  الطاقـــة  اســـتهالك 
ــة  ــتهالك الطاقـ ــاءة اسـ ــر كفـ ــة( وُمختبـ والتجاريـ
الكهربائيـــة للســـخانات، واســـتكمال متطلبـــات 
إنشـــاء مختبـــر كفـــاءة طاقـــة الوقـــود للمركبـــات. 
تـــَم  التـــي  العينـــات  مجمـــوع  بلـــَغ  وقـــد 
اختبارهـــا فـــي مختبـــرات الهيئـــة )5.190( عينـــة 
لمختلـــف أنـــواع المنتجـــات، وَتبيـــَن أن )1.635( 
عينـــًة منهـــا غيـــر مطابقـــة للمواصفـــات القياســـية 

الســـعودية.
مركبـــة   )3.545( عـــدد  فحـــص  تـــَم  كمـــا 
ُمســـتعملة مســـتوردة للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا 
واللوائـــح  الســـعودية  القياســـية  المواصفـــات 
غيـــر  منهـــا   )184( أن  واتضـــح  بهـــا،  الخاصـــة 

بقـــة.  مطا
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الســـعودية  اللجنـــة  أنشـــطة  َتندمـــج 
للخطـــة  العـــام  اإلطـــار  فـــي  لالعتمـــاد 
ــدُف  ــي تهـ ــودة، التـ ــة للجـ ــتراتيجية الوطنيـ اإلسـ
إلـــى إنشـــاء البنيـــة األساســـية التحتيـــة للجـــودة 
وتطويرهـــا وتأهيلهـــا ســـعيًا إلـــى الحصـــول علـــى 

ُدوليـــًا.  بهـــا  االعتـــراف 
ــاد  ــر َتجديـــد االعتمـ ــرة التقريـ ــَم خـــالل فتـ وتـ
ــاد )9( مختبـــرات جديـــدة،  ــرًا واعتمـ لــــ )23( مختبـ
ليصـــل إجمالـــي عـــدد المختبـــرات التـــي اعتمدتهـــا 
إلـــى  إلـــى )105( مختبـــرات،  اللجنـــة حتـــى اآلن 
خدمـــة  إلـــى  االعتمـــاد  خدمـــة  تحويـــل  جانـــِب 
إلكترونيـــة بشـــكل كامـــل بجميـــع مراحلهـــا بـــدءًا 
مـــن تقديـــم الطلـــب وانتهـــاًء بإصـــدار الشـــهادة. 
تنظيـــم  مشـــروع  مـــن  االنتهـــاء  تـــَم  كمـــا 
)المركـــز الســـعودي لالعتمـــاد( والرفـــُع بـــه إلـــى 
المقـــام الســـامي الكريـــم، تمهيـــدًا الســـتقاللية 
إلـــى  وتحولهـــا  لالعتمـــاد  الســـعودية  اللجنـــة 

مركـــز وطنـــي مســـتقل. 

في مجال االعتماد

َشـــهد المركـــز خـــالل هـــذا العـــام اســـتكمال 
ـــذي  ـــة ال ـــة الفني ـــر الشـــامل للبني مشـــروع التطوي
يشـــمل تطويـــر )30( مختبـــرًا متخصصـــًا فـــي 

مجـــاالت القيـــاس والمعايـــرة المختلفـــة. 
وأنجـــز المركـــز الوطنـــي للقيـــاس والمعايـــرة 
أولـــى مشـــاركاته فـــي برامـــج المقارنـــات الُدوليـــة 
بنجـــاح مـــع المنظمـــة األوروبيـــة للمترولوجيـــا 
أفضـــل  ضمـــن  نتائجـــه  وكانـــت   )EURAMET(

ــاركة.  ــة مشـ ــن )37( دولـ ــع ُدول مـ أربـ
كمـــا تـــَم تشـــغيل ثالثـــة مختبـــرات كيميائيـــة 
إلنتـــاج المـــواد المرجعيـــة هـــي مختبـــر قياســـات 
العضويـــة،  الكيميـــاء  قياســـات  مختبـــر  الغـــاز، 

ــة.  ــاء الكهربائيـ ــر قياســـات الكيميـ ومختبـ
وانتهـــى المركـــز أيضـــًا مـــن إعـــداد نســـخة 
طبقـــًا  الجـــودة  نظـــام  وثائـــق  مـــن  كاملـــة 
 ISO IEC( الدوليـــة  المواصفـــة  لمتطلبـــات 
17025/2005(. وبلـــغ مجمـــوع عـــدد األجهـــزة 
ـــرات المركـــز )2015(  ـــي تمـــت معايرتهـــا بمختب الت

القطاعـــات.  مختلـــف  فـــي  جهـــازًا 
بحـــث  مشـــروعات  علـــى  المركـــز  وأشـــرف 
تخـــرج لــــ )16( طالبـــًا مـــن طـــالب قســـم الفيزيـــاء 
بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود، إلـــى جانـــب 
عمـــل مشـــروعات تخـــرج للطـــالب فـــي مختبـــري 

ــة.  ــراري والرطوبـ ــل الحـ التوصيـ

في مجال القياس والمعايرة

مختبر خاص تم اعتماده
في مختلف المجاالت

105

جهازًا تمت معايرتها

2015
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الوطني  بدورها  الهيئة  إيمان  من  انطالقًا 
فئات  جميع  لدى  الوعي  مستوى  رفِع  في 
ومنحهم  والشباب،  الَنشء  السيما  المجتمع 
ُتساعد  مبسطة  بطريقة  الالزمة  المعلومات 
في  المستهلكين  ُمشاركة  تفعيل  على 
تداول  من  للحد  الوطنية،  الرقابية  المنظومة 
للمواصفات  المطابقة  غير  والمنتجات  السلع 
لسالمة  حقيقيًا  تهديدًا  تمثل  التي  القياسية 
توعوية  إستراتيجية  الهيئة  تبنت  المستهلك.. 
العصر،  مستجدات  مع  تتوافق  وإعالمية 

واالستفادِة من وسائل اإلعالم الحديثة. 
المجال  هذا  في  الهيئة  أنشطة  وأسفرت 
وسائل  على  الهيئة  متابعي  عدد  وصول  عن 
اإلعالم الرقمي الخاصة بالهيئة إلى )436.558( 
ُمتابع بمعدل زيادة )42%( على العام الماضي. 
َو)170(  أفالم   )7( نشر  العام  هذا  تَم  كما 
تزامنًا  فعاليات   )5( ونظمت  توعويًا،  تصميمًا 
مع المناسبات العالمية واإلقليمية ذات الصلة 
معارض   )10( في  الهيئة  وشاركت  بالتقييس، 
توعوية، ونظمت أيضًا )38( فعالية: )مؤتمرات، 
عن  وُنشر  محاضرات(،  ندوات،  عمل،  ورش 
إعالمية  مادة   )8.657( العام  الهيئة خالل هذا 
في الصحف المطبوعة واإللكترونية والمواقع 

اإلخبارية. 
الهيئة في وسائل  َتجاوز المنشور عن  كما 
التواصل االجتماعي )39.000( مادة، إلى جانِب 

أكثر من )38( لقاء تليفزيونيًا وإذاعيًا. 
وأنهت الهيئة المرحلة األولى من مشروع 
ليكون  الهيئة  بمقر  الدائم  التفاعلي  المعرض 
منصة توعوية تفاعلية ُتقدم للجمهور من كل 
العام  من  الثالث  الربع  َمطلع  الُعْمرية  الفئاِت 

المالي 2018م –بمشيئة الله. 

في مجال العالقات العامة 
والتوعية

الذي  السابع  القياس  في  الهيئة  َحققت 
اإللكترونية  التعامالت  برنامج  به  َيقوم 
الُحكومية )َيِسر( إنجازًا نسبته )87%( في مرحلة 
1438-1439ه  عام  خالل  والَتحسين  التميز 

مقارنًة بنسبة )65.35%( في القياس السابق.
وكان ترتيب الهيئة األول في القطاع المالي 
والتجاري من بين ثماِني جهاٍت حكومية، وقد 
نفذت الهيئة خالل هذا العام )25( مشروعًا نحو 
 )3( وطورت  اإللكترونية..  للتعامالت  التحول 
أنشطتها  لخدمة  وتطبيقات  إلكترونية  بوابات 

المختلفة. 
اإللكترونية  الخدمات  مجموع  َبلغ  وقد 
إلكترونية  خدمة   )46( الهيئة  ُتقدمها  التي 
ومن  والداخليين،  الخارجيين  للمستفيدين 
التي  التقنية  والخدمات  المشروعات  بين 
سابر  نظام  إطالقها  على  الهيئة  تعمُل 
وبوابات  إلكترونيًا،  المطابقة  شهادات  إلصدار 
استهالك  ترشيد  بطاقة  إلصدار  إلكترونية 
المياه، والترخيص باستخدام ِشعار قابل للتحلل 

للمنتجات البالستيكية. 
َنحو  الهيئة  أيضًا، وانطالقًا من إستراتيجية 
في  شركائها  مع  وتبادلها  الخدمات  تكامل 
الجهات ذات العالقة، تَم ربط نظام االتصاالت 
النظام  مع  الهيئة  في  الُمستخدم  اإلدارية 
واالستثمار؛  التجارة  وزارة  في  المستخدم 
للمعامالت  وحفظ  تواصل  آلية  توفير  بهدف 
ربط  جانب  إلى  إلكترونيًا،  والوزارة  الهيئة  بين 
منظومة  مع  بالهيئة  اإللكترونية  األنظمة 
في  الموحدة  اإللكترونية  والتصدير  االستيراد 

الهيئة العامة للجمارك. 
َتطبيق  من  الثانية  النسخة  تطوير  تَم  كما 
)َتأكد( على أجهزة الجوال وتدشينها، وتدشين 
التجارة  وزارة  بمراقبي  الخاص  )َتحقق(  تطبيق 
الذي  للجمارك،  العامة  والهيئة  واالستثمار 
مطابقة  من  التحقق  من  المفتشين  ُيمكن 

األجهزة المختلفة لمعايير كفاءة الطاقة. 

في مجال تقنية المعلومات

متابعًا على وسائل 
اإلعالم الرقمي

فعاليات متزامنة مع األيام 
العالمية واإلقليمية

معارض توعوية

فعالية )ورش عمل، 
ندوات، محاضرات( 

المنشور عن الهيئة في 
وسائل التواصل االجتماعي

 مادة إعالمية نشرت في 
مختلف وسائل اإلعالم

5

10

38

39.000

8.65٧

٤36.558

أبرز األنشطة
خالل فترة التقرير
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والَفعال  الَبناء  التواصل  دعم  في  َرغبًة 
والقطاع  والتاجر  والصانع  المستهلك  مع 
الحكومي، تمَّ إنشاء مركز لخدمة المستفيدين 
في المقر الرئيس للهيئة وفروعها في منطقة 

مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية. 
على  الرد  مهام  المراكز  هذه  وتتولى 
المواطنين  من  ترد  التي  االستفسارات  جميع 
الصناعي  بفرعيه  الخاص  والقطاع  والمقيمين، 

والتجاري، وكذلك القطاع الحكومي. 
عن  اإلجابة  خدمات  المركز  ويوفر 
في  ُيسهم  كما  المستهلكين،  استفسارات 
خارج  من  باالستيراد  يقوم  الذي  التاجر  إرشاد 
المملكة إلى المواصفات القياسية السعودية 

التي َيستطيع أن يبني تعاقداته عليها. 
التي  المعلومات  الوطني  للصانع  وُيوفر 
الِسلع  مواصفات  بخصوص  إليها  يحتاج 
والُمنتجات لالرتقاء بجودتها وتعزيز تنافسيتها 

بما يدعم االقتصاد الوطني. 
إلى  الواردة  االستفسارات  عدد  بلغ  وقد 
المركز )9.964( استفسارًا خالل هذا العام، حيُث 
تَمت معالجة )8.510( استفسارات في الوقت 

الُمحدد )يومي عمل( أي: ما نسبته %85.41. 

تَم  التي  الهيئة  ميزانية  اعتمادات  لغت  بـَ
للعام  للدولة  العامة  الميزانية  ضمن  إعالنها 

المالي 1439/1438هـ )488.002.000( ريال. 
موظفًا   )694( الهيئة  موظفي  عدد  وبلغ 
الموظفين  نسبُة  2017م،  عام  نهاية  حتى 

السعوديين الـرسميين منهم )%100(. 
القدرات  تنمية  على  الهيئة  من  وحرصًا 
الهيئة  منسوبي  من   )4( ابتعاث  تمَّ  البشرية، 
 )4( عاد  كما  الماجستير،  درجة  على  للحصول 
درجة  على  للحصول  االبتعاث  من  موظفين 
تدريبية  فرصة   )985( إتاحة  وتَمت  الماجستير، 
لمنسوبي الهيئة شملت ما نسبته )89.2%( من 
موظفي الهيئة بمتوسط )57.3( ساعة تدريبية 

لكل موظف. 
وفيما يخص تطوير إجراءات العمل المرتبطة 
بالموارد البشرية فقد تمَّ إعداد سياسة تطوير 

مهارات اللغة اإلنجليزية ومراجعتها. 
أيضًا تَمت إقامة النسخة الثالثة من الحفل 
السنوي لتكريم المتميزين من موظفي الهيئة 
من  موظفًا   )30( تكريم  تَم  حيث  »مبدعون«، 

جميع القطاعات وفروع الهيئة. 
تقديم  بالهيئة  التدريب  مركز  واصل  كما 
التقييس  مجاالت  في  التدريب  خدمات 

والجودة للقطاعين العام والخاص. 
نسأُل الله تعالى أن ُيبارك في هذه الُجهود، 
لتحقيق  الوطن  أبناء  من  العاملين  وُيوفق 

الِريادَة والتقُدِم لهذا الوطن الِمْعَطاء. 

الموارد المالية والبشرية خدمة المستفيدين 

استفسارًا الواردة 
إلى المركز

9.96٤

فرصة تدريبية موظفًا بالهيئةريال اعتماد ميزانية الهيئة
لمنسوبي الهيئة

٤88.002.00069٤985
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تَم عقد عدة اجتماعات لمجلس إدارة الهيئة وهي: 
االجتماع رقم )158( بتاريخ 1438/05/10هـ، ورقم )159( بتاريخ 1438/06/29هـ، ورقم )160( 

بتاريخ  1438/09/11ه، ورقم )162( بتاريخ 1439/02/20ه، ورقم )163( بتاريخ 1439/04/24ه. 

وقد أصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات الداعمة ألعمال الهيئة ومهامها وأهدافها.
وَيعرُض الجدول رقم )2( أهم أنشطة مجلس اإلدارة خالل عام 201٧م: 

النشـــــاطالقطـــــاع

اعتماد )٤10( مواصفات قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، وتحديث )1.081( مواصفة المواصفات
قياسية سعودية وتعديلها وترجمتها. 

المطابقة

إصدار وتحديث )8( لوائح فنية. 	 

الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العالقة. . 1
الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع: الطوب، البالط، السيراميك، األدوات الصحية، المنتجات ذات . 2

العالقة.
الالئحة الفنية لحواجز الحماية من الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات.. 3
الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت.. 4
الالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات.. 5
الالئحة الفنية لقطع غيار السيارات.. 6
الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية.. 7
تحديث الالئحة الفنية السعودية للدهانات. . 8

اإلدارية
والمالية

تشكيل لجنة منبثقة عن المجلس مختصة بالمراجعة الداخلية، ترتبط بها وحدة المراجعة الداخلية فنيًا، 
ويرأس هذه اللجنة أحد أعضاء مجلس اإلدارة، وتضم في عضويتها اثنين من المختصين من خارج الهيئة. 

جدول رقم )2(: أبرز أنشطة مجلس اإلدارة خالل فترة التقرير

أبرز نشاطات
مجلس إدارة الهيئة
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مكتب إدارة 
اإلستراتيجية

َيتولى مكتب إدارة اإلستراتيجية اإلشراف الَعام على 
مشروعات تطوير إستراتيجية الهيئة وتحديثها، ومتابعة 
المكتب  الهيئة، وُيقدُم  بمحافظ  إداريًا  تنفيذها، ويرتبط 
السنوية  ربع  اجتماعاته  خالل  الهيئة  إدارة  مجلس  أمام 
ملخصًا شاماًل عن األداِء المؤسسي للهيئة، والتقدم في 

مؤشرات األهداف اإلستراتيجية. 
ويّتبُع المكتب منهجية حوكمة واضحة وُمعلنة لجميع 

األطراف َذوي العالقة. 
كما ُيتابع اإلشراف والتنفيذ من خالل منصات مختلفة 
َتخدم هدف تعزيز التواصل بين وحدات العمل المختلفة، 
اإلستراتيجية  لعناصر  والتحديات  اإلنجازات  ومناقشة 
بجميع مستوياتها من خالل جمع األطراف َذوي العالقة 

وفق فترة زمنية محددة )أسبوعية، شهرية، ربعية(. 
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َيتولى مكتب إدارة اإلستراتيجية المهاَم اآلتية:

وإعداد 	  التطوير  مشروعات  على  العام  اإلشراف 
اإلستراتيجية وتحديثها.

اإلشراف على وضع الخطة التشغيلية السنوية وموازنتها 	 
بما يخدم َتقدم األهداف اإلستراتيجية.

مراقبة 	  خالل  من  اإلستراتيجية  الخطة  َتقدم  متابعة 
مؤشرات األهداف ورفع التقارير عنها.

اإلستراتيجية من 	  والمشروعات  المبادرات  تنفيذ  متابعة 
خالل مكتب إدارة المشروعات. 

متابعة فعالية إجراءات العمل وتطويرها من خالل مكتب 	 
إدارة اإلجراءات. 

ُيوضح الشكل رقم )2( الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة اإلستراتيجية، حيث 
تتبع المكتب إدارتان فرعيتاِن ُهما: 

2/1
مهام المكتب 

3/1
الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة 

اإلستراتيجية

شكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة اإلستراتيجية

مكتب إدارة 
المشروعات

مكتب إدارة 
اإلجراءات

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية

OSM

BPO PMO

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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المهاَم  المشروعات  إدارة  مكتب  وَيتولى 
اآلتية:

السياسات 	  ووضع  الحوكمة  إطار  تطوير 
واإلجراءات لتنفيذ المشروعات. 

اإلستراتيجية 	  الهيئة  خطة  مواءمة  ضمان 
لرؤية المملكة 2030 بمحاورها وأهدافها.

التقارير 	  ورفع  المشروعات  تنفيذ  متابعة 
عنها.

الرؤية 	  تحقيق  مكتب  لدى  الهيئة  تمثيل 
بمنظومة التجارة واالستثمار. 

والمشورة 	  والخبرة  المعرفي  الدعم  توفير 
والتدريب لمديري المشروعات. 

تطوير الحلول اإللكترونية ولوحات القيادة 	 
.)Dashboard( لمتابعة المشروعات

التطوير الُمستمر لمنهجية الهيئة في تنفيذ 	 
المشروعات بما يقلص المخاطر ويزيد من 

فرص نجاح المشروعات. 

1/3/1
مكتب إدارة المشروعات

َيتولى مكتب إدارة اإلجراءات المهاَم اآلتية:
وأسلوب 	  اإلجراءات  إدارة  منهجية  تطوير 

 .)Process Modeling( نمذجتها
الرئيسة 	  األعمال  بنية  وثيقة  تطوير 

وإدارتها  للهيئة  التشغيلي  والنموذج 
 .)Operational Model(

اإلجراءات 	  في  المستمر  التحسين  ضمان 
قبل  من  المقدمة  والخدمات  الداخلية 

الهيئة. 
بشكل 	  وتقويمها  اإلجراءات  تنفيذ  متابعة 

دوري لما يخدم الخطة اإلستراتيجية. 
تقويم نضج منهجية إدارة اإلجراءات بالهيئة 	 

والعمل على رفع مستواها. 
مجال 	  في  والتوعية  التدريب  ُخطط  وضع 

إدارة اإلجراءات وتنفيذها.
توفير الدعم والخبرة والمُشورة لمسؤولي 	 

اإلجراءات من منسوبي الهيئة. 

2/3/1
مكتب إدارة اإلجراءات 
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2/1
الخط الزمني لتطوير اإلستراتيجية وتنفيذها

تأسيس مكتب إدارة 
االستراتيجية

تدشين نظام إدارة 
المشاريع

افتتاح مراكز
خدمة المستفيدين

إطالق الموقع 
(SAC)اإللكتروني

رفع سقف الواردات 
المالية

إطالق الدليل 
اإللكتروني 
للمواصفات 

(واصف)

اعتماد الهيكل 
التنظيمي 

الجديد للهيئة

إصدار دليل 
خدمات الهيئة 

وإجراءات 
العمل

وضع 
االستراتيجية 

الوطنية للجودة

توقيع اتفاقية تطوير 
المركز الوطني للقياس 

والمعايرة

تدشين النظام 
اإللكتروني إلدارة 
(LIMS) المختبرات

تأسيس مختبر 
كفاءة الطاقة 

للمكيفات

إطالق 
تطبيق 
(تأكد)

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

معيار الوقود

تفعيل عدد 
(١٥) اتفاقية 

وبرنامج تعاون 
فني

تدشين بوابة 
الموارد البشرية

تأسيس وتشغيل 
مركز التدريب

تأسيس مختبر كفاءة 
الطاقة للغساالت 

والثالجات

الدورة الثالثة لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة

تدشين نظام خدمة 
(CRM) المستفيدين

اطالق 
خدمة إصدار 

شهادات 
المطابقة

تأسيس إدارة 
(IECEE)

تطوير عدد (٥) 
بحوث محكمة

اعتماد (٧٣) اختبار  
وفقًا للمواصفة 

(ISO17025)

تأسيس مركز 
الخدمات 

واإلستشارات الفنية

حصول الهيئة 
على عضوية 
مجلس إدارة 
(ISO) األيزو

إطالق برنامج 
بطاقة ترشيد 

استهالك المياه 
وتدشين النظام 

اإللكتروني

المعرض 
التفاعلي

هيكلة أعمال وحدة 
المراجعة الداخلية

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

منتجات اإلنارة

توحيد نموذج 
شركاء تطوير 
المواصفات

اعتماد االستراتيجية من قبل 
مجلس اإلدارة وانطالق 

تنفيذ المبادرات

إطالق 
خدمة إصدار 

شهادات
(IECEE)

إصدار مجموعة 
من شارات 
سالمة البيئة

تطوير مختبرات 
الهيئة 

(السخانات، 
اإلطارات، 

العزل الحراري)

تدشين نظام 
سامبل

اعتماد (٧) 
لوائح فنية 

لضمان سالمة 
المنتجات

تطوير وتشغيل
(٥) مختبرات في 
المركز الوطني 

للقياس والمعايرة
بدء تطوير االستراتيجية 

الخمسية القادمة

حصول عالمة الجودة 
(ISO 17065) على

اطالق 
البوابة

االلكترونية 
للمطابقة

(سابر)

االعتراف بـ (٦) 
اختبارات للقياس 

والمعايرة من قبل 
(BIPM)

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨ ٢٠١٧

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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شكل رقم )3(: الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة

تأسيس مكتب إدارة 
االستراتيجية

تدشين نظام إدارة 
المشاريع

افتتاح مراكز
خدمة المستفيدين

إطالق الموقع 
(SAC)اإللكتروني

رفع سقف الواردات 
المالية

إطالق الدليل 
اإللكتروني 
للمواصفات 

(واصف)

اعتماد الهيكل 
التنظيمي 

الجديد للهيئة

إصدار دليل 
خدمات الهيئة 

وإجراءات 
العمل

وضع 
االستراتيجية 

الوطنية للجودة

توقيع اتفاقية تطوير 
المركز الوطني للقياس 

والمعايرة

تدشين النظام 
اإللكتروني إلدارة 
(LIMS) المختبرات

تأسيس مختبر 
كفاءة الطاقة 

للمكيفات

إطالق 
تطبيق 
(تأكد)

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

معيار الوقود

تفعيل عدد 
(١٥) اتفاقية 

وبرنامج تعاون 
فني

تدشين بوابة 
الموارد البشرية

تأسيس وتشغيل 
مركز التدريب

تأسيس مختبر كفاءة 
الطاقة للغساالت 

والثالجات

الدورة الثالثة لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة

تدشين نظام خدمة 
(CRM) المستفيدين

اطالق 
خدمة إصدار 

شهادات 
المطابقة

تأسيس إدارة 
(IECEE)

تطوير عدد (٥) 
بحوث محكمة

اعتماد (٧٣) اختبار  
وفقًا للمواصفة 

(ISO17025)

تأسيس مركز 
الخدمات 

واإلستشارات الفنية

حصول الهيئة 
على عضوية 
مجلس إدارة 
(ISO) األيزو

إطالق برنامج 
بطاقة ترشيد 

استهالك المياه 
وتدشين النظام 

اإللكتروني

المعرض 
التفاعلي

هيكلة أعمال وحدة 
المراجعة الداخلية

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

منتجات اإلنارة

توحيد نموذج 
شركاء تطوير 
المواصفات

اعتماد االستراتيجية من قبل 
مجلس اإلدارة وانطالق 

تنفيذ المبادرات

إطالق 
خدمة إصدار 

شهادات
(IECEE)

إصدار مجموعة 
من شارات 
سالمة البيئة

تطوير مختبرات 
الهيئة 

(السخانات، 
اإلطارات، 

العزل الحراري)

تدشين نظام 
سامبل

اعتماد (٧) 
لوائح فنية 

لضمان سالمة 
المنتجات

تطوير وتشغيل
(٥) مختبرات في 
المركز الوطني 

للقياس والمعايرة
بدء تطوير االستراتيجية 

الخمسية القادمة

حصول عالمة الجودة 
(ISO 17065) على

اطالق 
البوابة

االلكترونية 
للمطابقة

(سابر)

االعتراف بـ (٦) 
اختبارات للقياس 

والمعايرة من قبل 
(BIPM)

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨ ٢٠١٧

َيستعرض الشكل رقم )3( أبرز معالم مسيرة الخطة اإلستراتيجية الخمسية الحالية )ريادة 2018(، التي تَم تطويرها 
منتصف عام 2013م، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة بنهاية عام 2013م. 

وتشتمُل على رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها وأهدافها والمبادرات المقترحة لتحقيق األهداف. وقد بدأ تنفيذ 
الله-، وتخلل ذلك مراجعة دورية  إلى منتصف عام 2018م -بمشيئة  المبادرات مع بدايِة عام 2014م، وسيستمر 
لإلستراتيجية وتحديث خطط العمل التفصيلية بشكل سنوي لمواكبة المتغيرات، وبما َيضمُن تحقيق رؤية الهيئة 

وفق اإلطار الزمني الُمحدد.  
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الخريطة   )4( رقم  الشكل  ُيوضح 
ِقيمها  من  تنطلق  التي  للهيئة،  اإلستراتيجية 
رؤيتها:  لتحقيق  بأهدافها  مرورًا  المؤسسية 
الريادة اإلقليمية والمرجعية العلمية  »تحقيق 
المطابقة«،  وتقويم  التقييس  مجاالت  في 
وجودة  بالمواصفات  »االرتقاء  رسالتها:  وأداء 
المستهلك  ِحماية  لتعزيز  والخدمات  المنتجات 
القيم  ووفق  الوطني«  لالقتصاد  والتنافسية 

التي تَم إقرارها. 
وفق  اإلستراتيجية  تنفيذ  متابعة  وتتم 
تقع  حيث  المتوازن،  األداء  بطاقة  منهجية 
أربعة  ضمن  للهيئة  اإلستراتيجية  األهداف 

محاور: 

ِمحور الُمستفيد: 
الثقة  وترسيخ  المستفيدين،  رضا  مستوى  ورفع  المستهلك،  سالمة  تعزيز  يشمل 

بالمواصفات الصادرة عن الهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة في المملكة. 

ِمحور الَعمليات:
يشمل تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجاالت التقييس والجودة، 

وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين اإلجراءات التشغيلية. 

ِمحور الَتعلم:
يشمل االستثمار في الكوادر البشرية، وتطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة للكفاءات 

والخبرات المتميزة. 

ِمحور الَمالية:
يشمُل تطوير األسلوب اإلداري والمالي، وتنمية الموارد المالية. 

3/1
خريطة اإلستراتيجية

االرتقـاء بمواصفـات المنتجـات والخدمات 
وجـودتها لتعـزيــز ِحماية المستهلك والتنافسية 

لالقتصاد الوطني

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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المؤشرات  أبرز   )3( رقم  الجدول  ُيوضح 
وفق  اإلستراتيجية  األهداف  أداء  لقياس 
األداء  بطاقة  لمنهجية  األربعة  المحاور 
وتردد  المستهدفة  القيمة  وكذلك  المتوازن، 

القياس لكل مؤشر. 
وقد تَم تطوير عدد من المؤشرات لقياس 
التقدم في تحقيق أهداف الهيئة اإلستراتيجية 
العشرة، وتتُم متابعتها ورفع تقارير دورية إلى 
مجلس اإلدارة للُمساهمِة في اتخاذ القرارات 
المناسب،  الوقِت  في  والوقائية  التصحيحية 

وبما يضمن تحقيق الهيئة رسالتها. 

4/1
بطاقة األداء المتوازن

بطاقة  مراجعة  2016م  عام  تَم خالل  وقد 
الوطني  المركز  مع  للهيئة  المتوازن  األداء 
بعض  وتحديث  العامة،  األجهزة  أداء  لقياس 
توجهات  لخدمة  مواءمتها  بهدف  بياناتها 
 ،2030 المملكة  ورؤية  الوطني  التحول  برنامج 

ومن أبرز التغييرات: 
تحديث آلية حساب مؤشر رقم )1( »نسبة 
ليستثني  للمواصفات«  المطابقة  السلع 
اإلحاالت الواردة للهيئة من الجهات المتعددة، 
وليعتمد بشكل مطلق على المشروع السنوي 

لسحب العينات من األسواق. 
على  بناًء  المطابقة  نسبة  أن  الِعلم  مع 
وصلت  اإلحاالت  تشمل  التي  الَسابقة  اآللية 

إلى 69% بنهاية العام الحالي. 
2015م  لعام  المستفيدين  رضا  نتائج  إزالة 
ضعف  بسبب  ُممثلة،  نتائج  تعد  ال  إنها  حيث 
تحقيق  وعدم  آنذاك،  الجمهور  مشاركة 

االستبيان النصاب المطلوب. 
دمج  المقبلة  المرحلة  خالل  وسيتم 
مؤشرات رضا المستفيدين لتكون مؤشرًا واحدًا 

رئيسًا. 
إضافة مؤشر »إجمالي عدد اللوائح الفنية 

تحديث آلية الصادرة عن الهيئة«. 
حساب مؤشر رقم )1( 

»نسبة السلع المطابقة 
للمواصفات«

تَم خالل عام 2016م مراجعة بطاقة 
األداء المتوازن للهيئة مع المركز 

الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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جدول رقم )3(: أهم المؤشرات اإلستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازن

201٧م 2016م 2015م 201٤م تردد القياس المستهدف 
201٧م مؤشر القياس م األهداف 

االستراتيجية م المحاور

%63،7 %57.6 %68 %62 سنوي %64 نسبة السلع المطابقة للمواصفات 1
تعزيز سالمة 

المستهلك 1

يد
تف

س
لم

ا

%100 %100 جديد جديد ربعي %100 نسبة البالغات التي تمت معالجتها 2

%77.4 %54.8 - %32
تقاس

كل سنتين
%10 + نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المستهلك( 3

رفع مستوى رضا 
المستفيدين 2%50.957 %50.8 - %46

تقاس

كل سنتين
%10 + نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المورد( 4

%47.934 %67.8 - %63
تقاس

كل سنتين
%10 + نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المصنع( 5

2.856 3.108 932 جديد سنوي 3.000 عدد المواصفات المباعة 6

ترسيخ الثقة 
بالمواصفات 

الصادرة عن الهيئة
3%39 %87 %29 %40 سنوي %10 + نسبة الزيادة في استخدام الدليل اإللكتروني 

للمواصفات 7

4 5 1 2 سنوي 7 عدد الجهات المشاركة في تطوير المواصفات 
)تولي رئاسة الفرق الفنية( 8

- كل سنتين %91 جديد
تقاس

كل سنتين
%100 نسبة الزيادة في عدد المتنافسين على جائزة 

الملك عبدالعزيز للجودة )لكل دورة( 9

تعزيز ثقافة 
الجودة في 

المملكة
4303 151 131 265 سنوي 225 نسبة النمو في منح عالمة الجودة” )عدد 

الجهات( 10

%42 %69 %244 52.000 سنوي %10 + نسبة الزيادة في عدد المتابعين في وسائل 
التواصل االجتماعي 11

7 10 2 0 سنوي 5 إجمالي عدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة 12

تعزيز الدور 
الرقابي للهيئة 

وتأكيد مرجعيتها 
العلمية في 

مجاالت التقييس 
والجودة

5

ت
ليا

عم
ال

309 280 323 جديد سنوي 350 عدد طلبات التراخيص الواردة للهيئة 13

%100 * %100 %75 %50 بنهاية 
المشروع

الربع الرابع - 
2017 إطالق برنامج بطاقة ترشيد استهالك المياه 14

%90 %70 %52 %35 بنهاية 
المشروع

الربع الرابع - 
2018 استقالل لجنة االعتماد لالعتراف بها دوليا 15

21 14 6 . سنوي 20 عدد البرامج التدريبية المقدمة من خالل مركز 
التدريب 16

4 3 5 . سنوي 8 عدد الدراسات واألبحاث الجديدة المحكمة 17

%99.89 %99.68 %98.98 %58 سنوي %90 نسبة االلتزام ببرامج بطاقة كفاءة الطاقة 18

2 1 2 1 سنوي 3 عدد المختبرات الجديدة التي تم إنشاؤها 19

تعزيز القدرات 
الفنية 6

0 73 0 0 سنوي 50 عدد االختبارات التي يتم اعتمادها سنوًيا 20

5 19 5 0 سنوي 5 عدد مختبرات المعايرة الجديدة التي تم تأسيسها 21

4 1 0 0 سنوي 10 عدد اختبارات القياس والمعايرة التي تم قبولها 
)BIPM( من قبل 22

51 30 49 9 سنوي 50 عدد إجراءات العمل المحدثة 23

تحسين اإلجراءات 
التشغيلية 720 16 28 40 سنوي 25 عدد الخدمات اإللكترونية المطورة 24

11 16 16 16 سنوي 12 عدد األسابيع الستكمال إصدار عالمة الجودة 
)دون فترة االختبار( 25

57.3 47.8 48 40 سنوي 50 عدد ساعات التدريب لكل موظف 26 االستثمار في 
الكوادر البشرية 8

لم
تع

89.2%ال 81.4 %78 %75 سنوي %85 نسبة الموظفين المستفيدين من برامج التدريب 27

4 3 3 3 سنوي 4 عدد الفعاليات االجتماعية لتوطيد التواصل بين 
منسوبي الهيئة 28

تطوير بيئة العمل 
بالهيئة لتكون 

جاذبة
9

%7.9 %29 %35 %45 سنوي %5 + نسبة النمو في اإليرادات 29
تطوير األسلوب 
اإلداري والمالي 
وتنمية الموارد 

المالية
10

ية
مال

ال

- %22 %15 %11 ربعي %15 + الحد األدنى لإليرادات كنسبة من ميزانية الهيئة 30
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ُيوضح الجدول رقم )4( أهم المبادرات اإلستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، والتي يتفرُع منها مجموعة من المشروعات المرتبطة بقطاعات العمل 
المختلفة. وتَم ربط هذه المبادرات باألهداف اإلستراتيجية ضمن المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن، وُفصلت إلى برامج ومشروعات، كما َحددت 

مسؤوليات التنفيذ من قبل اإلدارات وقطاعات األعمال، حسب منهجية إدارة المشروعات الُمتبعة بالهيئة. 

5/1
المبادرات

المبادرة األهداف م المحاور

إطالق برامج توعية المستهلك
تعزيز سالمة المستهلك

1

يد
تف

س
لم

ا

تطوير نماذج عالمات المطابقة والسالمة وتدشينها 2
تطوير مراكز خدمات المستفيدين رفع مستوى رضا المستفيدين 3

تقويم منظومة المواصفات وتحسينها
ترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة

4

تفعيل دور الشركاء في إعداد / تطوير المواصفات 5

تعزيز دور جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ومكانتها

تعزيز ثقافة الجودة في المملكة

6

تطوير اإلستراتيجية الوطنية للجودة ومتابعتها 7

تنمية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية  8

إطالق برنامج سالمة المنتجات 

تعزيز الدور الرقابي للهيئة
وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجاالت

التقييس والجودة

9

ت
ليا

عم
ال

إطالق المعايرة القانونية 10

استقاللية اللجنة السعودية لالعتماد عن الهيئة 11

تـأسيس مركز التدريب وتشغيله 12

تطوير كفاءة الهيئة في مجاالت األبحاث والتطوير 13

إطالق حمالت توعوية عن خدمات الهيئة ومتطلبات المطابقة في المملكة 14

تطوير البنية التحتية الفنية للمختبرات واعتمادها 15

تطوير البنية التحتية الفنية للمركز الوطني للقياس والمعايرة واعتمادها

تعزيز القدرات الفنية

16
نقل المعرفة في مجاالت التقييس وتوطينها 17

توسعة الشراكات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية وتعزيز فعاليتها 18

تقديم خدمات الهيئة بشكل إلكتروني وآمن

تحسين اإلجراءات التشغيلية

19

إنشاء نموذج التعاون التشغيلي مع أصحاب العالقة في القطاع العام 20

تقويم فعالية برامج الجودة وتحسينها 21

تطوير مكاتب إدارة المشروعات وإدارة اإلجراءات وتفعيلها 22

تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد
االستثمار في الكوادر البشرية

23

يم
عل

بناء المهارات الفنية واإلدارية وتطويرهاالت 24

وضع برامج التواصل الداخلي وتنفيذها
تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة

25

تصميم برامج جذب الكفاءات وتنفيذها والمحافظة عليها 26

تقويم فعالية التخطيط المالي واإلداري وتحسينها تطوير األسلوب اإلداري والمالي
وتنمية الموارد المالية

27

ية
مال

ال

المواءمة مع الخطة الخمسية للدولة وتأمين الموازنة لإلستراتيجية 28

جدول رقم )4(: المبادرات اإلستراتيجية

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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فترة  خالل  متواصلة  جهودًا  الهيئة  بذلت 
التي  اإلستراتيجية  التوجهات  لمواكبة  التقرير، 
التحول  المملكة 2030، وبرنامج  رؤية  تضمنتها 

الوطني، والمبادرات اإلستراتيجية األخرى. 
من  عددًا  الجانب  هذا  في  حققت  وقد 

اإلنجازات من بينها: 

الهيئة  تنفذها  التي  البرامج  أحد  هو 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وهو عبارة 
ورقابي،  وفني  تشريعي  متكامل  نموذج  عن 
المستهلك  توقعات  تحقيق  إلى  يهدف 
األسواق  في  المباعة  المنتجات  بمطابقة 

للمواصفات السعودية. 
من  حزمة  إطالق  في  البرنامج  هذا  ويركز 
للمنتجات مع  المختلفة  للفئات  الفنية  اللوائح 

التركيز في المنتجات عالية المخاطر. 
يتم فيه ضمان كفاءة جهات منح  وكذلك 
وتأصيل  القبول،  عملية  خالل  من  الشهادات 
مدعمة  األسواق،  في  المنتجات  تتبع  عملية 

بالرقابة الفعالة على األسواق المحلية. 

األداء  مؤشرات   )5( رقم  الجدول  ويوضح 
الخاصة بالبرنامج السعودي لسالمة المنتجات

 6/1
أهم اإلنجازات 

1/6/1
البرنامج السعودي لسالمة 

المنتجات )سليم(
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الخـــاص  القطـــاع  أهميـــة  الهيئـــة  تـــدرك 
بحســـبانه أحـــد أهـــم المحـــركات الفاعلـــة فـــي 
والصناعيـــة،  االقتصاديـــة  التنميـــة  عمليـــة 
الـــذي  الطمـــوح  التوجـــه  ظـــل  فـــي  الســـيما 
لتمكيـــن   ،2030 المملكـــة  رؤيـــة  لـــه  أسســـت 
ـــز دوره فـــي  هـــذا القطـــاع مـــن المنافســـة وتعزي

النفطـــي.  غيـــر  االقتصـــاد  نحـــو  التحـــول 
الفنيـــة  اللوائـــح  الهيئـــة  وضعـــت  فقـــد 
القطـــاع  كفـــاءة  مـــن  تعـــزز  التـــي  واإلجـــراءات 
الخـــاص، وتســـاعد علـــى قبـــول مخرجاتـــه مـــن 
شـــهادات المطابقـــة وتقاريـــر االختبـــار، ســـواء 
للمنتجـــات المحليـــة أو المســـتوردة، إضافـــة إلـــى 
تفويـــض القطـــاع الخـــاص فـــي التدقيـــق علـــى 
الهيئـــة  وتعمـــل  الســـعودية،  الجـــودة  عالمـــة 
عـــدة  خـــالل  مـــن  التوجـــه  هـــذا  ترجمـــة  علـــى 

محـــاور: 

الداعـــم  المملكـــة  توجـــه  علـــى  تأكيـــدًا 
بضـــرورة  الهيئـــة  تؤمـــن  المحليـــة،  للصناعـــات 
تمكيـــن المنتـــج الســـعودي فـــي األســـواق محليـــًا 
ودوليـــًا انطالقـــًا مـــن رســـالتها التـــي نصـــت علـــى 
والخدمـــات  المنتجـــات  بمواصفـــات  »االرتقـــاء 
المســـتهلك  حمايـــة  لتعزيـــز  وبجودتهـــا 

الوطنـــي.  لالقتصـــاد  والتنافســـية 
يبـــدأ هـــذا التمكيـــن مـــن خـــالل تأصيـــل التوجـــه 
الوطنـــي وترســـيخه لمنـــح المنتـــج الســـعودي 
والمشـــتريات  التعامـــالت  فـــي  األفضليـــة 

الخاصـــة.  أو  الحكوميـــة 
والهيئـــة تدفـــع كثيـــرًا لدعـــم هـــذا التوجـــه 
مـــن خـــالل تشـــجيع المنشـــآت الوطنيـــة للحصـــول 
ــح  ــًا لفتـ ــا دوليـ ــودة واعتمادهـ ــة الجـ علـــى عالمـ
مـــع  أكبـــر  بشـــكل  للتنافـــس  أمامهـــا  المجـــال 

المســـتوردة. المنتجـــات 
لحمايـــة  عمـــل  فريـــق  تشـــكيل  تـــم  كمـــا 

2/6/1 
تحفيز القطاع الخاص للمشاركة 
في المنظومة الوطنية للجودة

 1/2/6/1
دعم الصناعة الوطنية 

 1/1/6/1
مؤشرات األداء:

المؤشر م 
المستهدف 

حتى 2020
المستهدف
 في 2017 

المتحقق في 
ملحوظات 2017م 

2467عدد اللوائح1

عدد العينات المسحوبة2

8,000 صنف

بواقع

 27,000 وحدة

8,270 صنفًا

 بواقع

27,113 وحدة 

ُيحدد عدد العينات المستهدفة لكل سنة، 
لكون الخطة مرتبطة بعدد أصناف المنتجات

8,0008,270عدد العينات المفحوصة3

63.7%63.5%80%مؤشر المطابقة4

الصناعـــات والمنتجـــات الوطنيـــة مـــن المنافســـة 
غيـــر العادلـــة بقيـــادة الهيئـــة. 

ومـــن أهـــداف هـــذا الفريـــق حصـــر الصناعـــات 
الوطنيـــة المتضـــررة مـــن المنافســـة غيـــر العادلـــة 
وتحديدهـــا ووضـــع إجـــراءات فنيـــة وتنظيميـــة 
وإداريـــة وقانونيـــة تضمـــن حمايتهـــا، وهـــذا يقـــود 
مباشـــرة لتنميـــة االقتصـــاد وتنويعـــه، بوصفـــه 

أحـــد أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030. 
كمـــا تشـــارك الهيئـــة فـــي عضويـــة برنامـــج 
والخدمـــات  الوطنيـــة  الصناعـــات  تطويـــر 
اللوجســـتية، وتســـاهم الهيئـــة بشـــكل مباشـــر 
فـــي برامـــج الرؤيـــة األخـــرى مثـــل برنامـــج ريـــادة 

الوطنيـــة.  الشـــركات 

تمكين  بضرورة  الهيئة  تؤمن 
فـــــي  السعـــودي  المنتــج 
األسواق محليًا ودوليًا

جدول رقم )5(: مؤشرات أداء البرنامج السعودي لسالمة المنتجات

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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تعمل الهيئة على أن يكون القطاع الخاص 
أحد الشركاء الفاعلين في إصدار اللوائح الفنية 
وتحديثها،  السعودية  القياسية  والمواصفات 

عبر عدة أنشطة من أهمها: 

دور  تفعيـــل  علـــى  حرصهـــا  الهيئـــة  تؤكـــد 
علـــى  باســـتمرار  الخاصـــة، وتعمـــل  المختبـــرات 
المختبـــرات،  لتلـــك  االعتمـــاد  إجـــراءات  تطويـــر 
تماشـــيًا مـــع رؤيـــة 2030 المحفـــزة والداعمـــة 
دعمـــًا  يمثـــل  مـــا  وهـــو  الوطنيـــة،  للصناعـــة 
مســـاندًا مـــن البنيـــة التحتيـــة للمختبـــرات الخاصـــة 
فـــي المملكـــة، ممـــا يطـــور نشـــاط المختبـــرات 

الخاصـــة ويحفـــز االســـتثمار فيهـــا. 
وتعمـــل اللجنـــة الســـعودية لالعتمـــاد علـــى 
التأكـــد مـــن تطبيـــق اإلصـــدار األحـــدث لطرائـــق 
الوطنيـــة  المختبـــرات  تتبعهـــا  التـــي  االختبـــار 
قبـــل اعتمادهـــا، طبقـــًا لمتطلبـــات المواصفـــة 
إلـــى  اإلشـــارة  مـــع   ،)ISO 17025( القياســـية 
الفنيـــة  التخصصـــات  تعـــدد  أنـــه وبالرغـــم مـــن 
للمختبـــرات المتقدمـــة بطلبـــات االعتمـــاد للجنـــة، 
اللـــه- مـــن تغطيـــة  أنهـــا تمكنـــت -بفضـــل  إال 
مســـاعيها  وتواصـــل  الطلبـــات،  هـــذه  جميـــع 
الســـتقطاب مزيـــد مـــن الخبـــرات الوطنيـــة فـــي 
جميـــع المجـــاالت والتخصصـــات الفنيـــة ألغـــراض 

اعتمـــاد جهـــات تقويـــم المطابقـــة.

لشـــؤون  التوجيهيـــة  اللجنـــة  تأســـيس  تـــم 
الهيئـــة،  بقيـــادة  المطابقـــة  تقويـــم  جهـــات 
للبحـــث والدراســـة واقتـــراح الحلـــول المناســـبة 
فـــي  المشـــاركة  الخـــاص  القطـــاع  لجهـــات 
بينهـــا  مـــن  التـــي  المطابقـــة  تقويـــم  أنشـــطة 

الخاصـــة.  المختبـــرات 
ــا أن هـــذه اللجنـــة ُتشـــرف علـــى عمليـــة  كمـ
وإلغائهـــا،  وتحديثهـــا  الفنيـــة  اللوائـــح  إصـــدار 
ذوي  مـــن  ممثليـــن  عضويتهـــا  فـــي  وتضـــم 
الخبـــرة واالختصـــاص عـــن الجهـــات التشـــريعية 

وهـــي:  والتنفيذيـــة  والرقابيـــة 
وزارة التجارة واالســـتثمار، الهيئة الســـعودية 
)إدارة  والجـــودة  والمقاييـــس  للمواصفـــات 
المواصفـــات(،  إدارة تخطيـــط  الفنيـــة،  اللوائـــح 
الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء، الهيئـــة العامـــة 
للجمـــارك، المديريـــة العامـــة للدفـــاع المدنـــي. 
باللجنـــة  مباشـــرة  اللجنـــة  هـــذه  وترتبـــط 
الهيئـــة.  إدارة  بمجلـــس  المرتبطـــة  التنفيذيـــة 

تـــدرس الهيئـــة -فـــي الوقـــت الحالـــي- إنشـــاء 
مجلـــس استشـــاري مـــع القطـــاع الخـــاص، لزيـــادة 
بينهـــا  والتعـــاون  الشـــراكة  وكفـــاءة  الفعاليـــة 
وبيـــن ممثلـــي القطـــاع الخـــاص فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، وذلـــك للخـــروج بآليـــة عمـــل متكاملـــة 
االقتصـــاد  وتدعـــم  العامـــة  المصلحـــة  تحقـــق 

ــة.  ــة الوطنيـ والصناعـ

أو مواصفات . 1 لوائح فنية  إصدار  الخاص عند  القطاع  لممثلي  تنظيم ورشة عمل متخصصة 
قياسية جديدة؛ للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في أثناء عمليات التصنيع وخالفه.

مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الفرق الفنية التي تعد مشروعات المواصفات القياسية، . 2
حيث هناك )32( فريقًا فنيًا تشارك بها )141( جهة من بينها )99( ممثلة للقطاع الخاص. 

تتيح الهيئة مشروعات المواصفات القياسية واللوائح الفنية قبل إصدارها وتطبيقها لمرئيات . 3
العموم، من خالل موقعها اإللكتروني، وتعلن عنها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ومن خالل 

مخاطبة الجهات ذات العالقة. 
الفنية . 4 واللوائح  القياسية  المواصفات  حول  اآلراء  لتبادل  متخصصة  ملتقيات  الهيئة  تنظم 

مع المختصين والمهتمين من القطاع الخاص، ومن بين تلك الملتقيات »ملتقى الصناعيين 
والمصدرين السعوديين«، و»الملتقى السنوي لدور المواصفات في الصناعة« وغيرها. 

2/2/6/1
مشاركة القطاع الخاص في إصدار المواصفات 

القياسية واللوائح الفنية

 3/2/6/1
دعم المختبرات

الخاصة 

 4/2/6/1
اللجنة التوجيهية

للمطابقة

 5/2/6/1
المجلس االستشاري بين الهيئة 

والقطاع الخاص

هناك )32( فريقًا فنيًا تشارك 
بها )1٤1( جهة من بينها )99( 

ممثلة للقطاع الخاص. 

تتيح الهيئة مشروعات 
المواصفات القياسية 

واللوائح الفنية قبل إصدارها 
وتطبيقها لمرئيات العموم 
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المجـــال  فتـــح  نحـــو  التوجـــه  مـــع  تماشـــيًا 
األنشـــطة  مختلـــف  فـــي  الخـــاص  للقطـــاع 
االقتصاديـــة بالمملكـــة، وســـعت الهيئـــة فـــي 
ــام  ــة للقيـ ــركات الخاصـ ــام الشـ ــال أمـ ــح المجـ فتـ
بأعمـــال تقويـــم المطابقـــة، وفـــق اشـــتراطات 

محـــددة.  وآليـــات 
جهـــات  قبـــول  بمهـــام  الهيئـــة  وتضطلـــع 
الهيئـــة  لـــدى  المتقدمـــة  المطابقـــة  تقويـــم 
علـــى  المطابقـــة  شـــهادات  لمنـــح  ومتابعتهـــا 
المنتجـــات فـــي المملكـــة، بهـــدف التحقـــق مـــن 
أن تلـــك الجهـــات تحقـــق الحـــد المقبـــول مـــن 
الدوليـــة  المواصفـــات  وفـــق  الفنيـــة  الكفـــاءة 
ضمـــان  مـــن  ـــن  ُيمكِّ الـــذي  العالقـــة،  ذات 
المنافســـة الشـــريفة، والمحافظـــة علـــى التـــزام 
شـــروط الحياديـــة والموضوعيـــة وعـــدم تضـــارب 
المصالـــح بيـــن مـــا تقدمـــه مـــن أنشـــطة فـــي 
مجـــاالت تقويـــم المطابقـــة ووظيفتهـــا كجهـــة 

المطابقـــة.  تقويـــم  لجهـــات  تنظيميـــة 

أصبـــح التوجـــه نحـــو الطاقـــة البديلـــة توجهـــًا 
التأثيـــرات  ظـــل  فـــي  ملحـــة  وحاجـــة  عالميـــًا 
البيئيـــة التـــي يعانيهـــا العالـــم بشـــكل عـــام خـــالل 

ــرة.  ــك الفتـ تلـ
وتماشـــيًا مـــع جهـــود المملكـــة فـــي المضـــي 
ـــز اســـتخدامات الطاقـــة البديلـــة  قدمـــًا نحـــو تعزي
مثـــل الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح وغيرهـــا 
فـــإن الهيئـــة قـــد أقـــرت عـــددًا مـــن المواصفـــات 
مـــن  الشمســـية  بالطاقـــة  الخاصـــة  القياســـية 
خـــالل فريـــق فنـــي متخصـــص فـــي هـــذا المجـــال، 
الفنيـــة  الالئحـــة  إعـــداد  علـــى  حاليـــا  وتعمـــل 
ــات  ــية وآليـ ــة الشمسـ ــة الطاقـ ــات أنظمـ لمكونـ
ضمـــان ســـالمتها بالمشـــاركة مـــع الجهـــات ذات 

العالقـــة. 
إضافـــة إلـــى أن الهيئـــة تعمـــل فـــي الوقـــت 
لطاقـــة  فنـــي  فريـــق  تشـــكيل  علـــى  الحالـــي 
ــة فـــي ذلـــك  ــات الالزمـ ــي المواصفـ ــاح وتبنـ الريـ

خـــالل الفتـــرة المقبلـــة. 
ـــة  وفيمـــا يتصـــل بالطاقـــة المتجـــددة فالهيئ
تعمـــل بالتكامـــل مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
ضمـــن البرنامـــج الوطنـــي للطاقـــة المتجـــددة. 

تحـــرص الهيئـــة علـــى إعـــداد اللوائـــح الفنيـــة 
وإصدارهـــا، والمواصفـــات القياســـية الســـعودية 
المســـتوردة  أو  محليـــًا  المصنعـــة  للمنتجـــات 
تحقـــق  التـــي  المقبولـــة  بالمتطلبـــات  لتفـــي 
اهتمامـــًا  وتولـــي  األداء،  وكفـــاءة  الســـالمة 
العالقـــة  ذات  والخدمـــات  بالمنتجـــات  بالغـــًا 
مثـــل  للمملكـــة  اإلســـتراتيجية  بالتوجهـــات 
محـــوري ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة وترشـــيد 

وغيرهمـــا.  الميـــاه  اســـتهالك 
فقـــد أصـــدرت الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر 
اســـتهالك  ترشـــيد  ألدوات  الفنيـــة  الالئحـــة 
ــة  ــات ذات العالقـ ــع الجهـ ــيق مـ ــاه، بالتنسـ الميـ
التـــي مـــن بينهـــا وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، 
المعدنيـــة،  والثـــروة  والصناعـــة  الطاقـــة  وزارة 
الميـــاه  شـــركة  واالســـتثمار،  التجـــارة  وزارة 
لضمـــان  للجمـــارك،  العامـــة  الهيئـــة  الوطنيـــة، 
واشـــتراطات  للمتطلبـــات  فاعـــل  تطبيـــق 

الالئحـــة. 
واهتمـــت الهيئـــة بوضـــع متطلبـــات فنيـــة 
فـــي  المســـتخدمة  األدوات  كفـــاءة  لضمـــان 
الميـــاه،  ترشـــيد  العامـــة  واألماكـــن  المنـــازل 
التـــي بـــدأ تطبيقهـــا فعليـــًا مطلـــع عـــام 2018م، 
وهـــي الئحـــة تلـــزم المصنعيـــن الحصـــول علـــى 
بطاقـــة كفـــاءة ترشـــيد الميـــاه لجميـــع األدوات 
المســـتوردة أو المصنعـــة محليـــا، وذلـــك اعتمـــادًا 
الســـعودية  القياســـية  المواصفـــات  علـــى 
الصـــادرة مـــن الهيئـــة، إضافـــة إلـــى ذلـــك تعمـــل 
ـــة مـــع المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة  الهيئ
لغســـاالت  الميـــاه  ترشـــيد  مســـتويات  بفـــرض 

الصحـــون.  المالبـــس وغســـاالت 

 6/2/6/1
جـهــــــات تقـــويـــــم

المطابقـــــة 

 3/6/1
مواكبة التوجه نحو استخدام 

الطاقة المستدامة

 4/6/1
ترشيــــــد استهــــالك

الميــــــاه 

تعمل حاليًا على إعداد الالئحة 
الفنية لمكونات أنظمة الطاقة 

الشمسية وآليات ضمان 
سالمتها

أصدرت الهيئة خالل فترة التقرير 
الالئحة الفنية ألدوات ترشيد 
استهالك المياه، بالتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة

مكتب إدارة 
اإلستراتيجية
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المواصفات 
القياسية

َتقوم الهيئة بإعداد المواصفات القياسية السعودية 
واعتمادها  المستوردة  أو  محليًا  المصنعة  للمنتجات 
لتفي بالمتطلبات المقبولة التي ُتحقق السالمة وكفاءة 
المواصفات  إعداد  في  المشاركة  إلى  إضافًة  األداء، 

القياسية الخليجية والعربية والُدولية. 
ترُد  التي  الُملحة  المتطلبات  تلبية  على  وحرصًا 
اإلدارة  استمرت  فقد  مختلفة،  قطاعات  من  للهيئة 
اللوائح  إعداد/تبني  التركيز في  للمواصفات في  العامة 
بالتوجهات  العالقة  ذات  القياسية  والمواصفات  الفنية 
وهو  األهم  المحور  إلى  إضافًة  للمملكة،  اإلستراتيجية 

سالمة المستهلك. 
كما َحرصت الهيئة على مواكبة التعديالت والتحديثات 
المواصفات  على  الُدولية  الُمنظمات  ُتجريها  التي 

القياسية التي أصدرتها، وسبق وأن تبنتها الهيئة. 
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اإلجمالي  العدد   )6( رقم  الجدول  ُيوضح 
الُمعتمدة  الفنية  واللوائح  القياسية  للمواصفات 
 )410( الهيئة  اعتمدت  حيث  التقرير،  فترة  خالل 

مواصفة قياسية سعودية )جديدة(. 
َبلغ  فقد  والسحب  والتعديل  التحديـث  أما 

)1.059( مواصفة قياسية سعودية. 
مواصفة   )22( المترجمة  المواصفات  وبلغت 

قياسية سعودية.

ُيمثل الرسم البياني رقم )1( توزيع المواصفات 
)حسب نوع المواصفة(، وكان التركيز خالل فترة التقرير 
في متابعة تحديث المواصفات القياسية المعتمدة 

بمتابعة آخر التطورات والمستجدات اإلقليمية والعالمية 
المتعلقة بموضوعات تلك المواصفات. 

إعداد / تبني )جديدة(

تحديث / تعديل / سحب

ترجمة

اإلجمــالي

عدد المواصفاتنوع المواصفة

410

1.059

22

1.491

مواصفات قياسية 
سعودية جديدة

مواصفة قياسية 
سعودية مترجمة

مواصفة قياسية سعودية 
محدثة ومعدلة ومسحوبة

جدول رقم )6(: العدد اإلجمالي للمواصفات 
القياسية المعتمدة والمحدثة والمعدلة 
والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

٤1022 1,059

تحديث / تعديل / سحبترجمة إعداد تبني )جديدة(

%1%28%٧1
رسم بياني رقم )1(:  توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

المواصفات 
القيـــاسيــة
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29.513

بلَغ مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة )بجميع فئاتها( الصادرة عن الهيئة منذ نشأتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير )29.513( 
مواصفة قياسية سعودية. 

وُيوضح الجدول رقم )7( والرسم البياني رقم )2( توزيع هذه المواصفات حسب القطاعات.

جدول رقم )7(: مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

6%1.661الزراعية والغذائية *

13%3.859التشييـد ومواد البنـاء

22%6.528الكهربائية واإللكترونية

21%6.065الميكانيكيـة والمعدنية

21%6.293الكيميائيـة والبترولية

5%1.475الغزل والـنسـيج

8%2.276المقاييس والموازين

4%1.356مواصفات الخدمات

100%29.513اإلجـمــالـي

* يمثل العدد ما تم اعتماده من قبل الهيئة قبل نقل قطاع المواصفات الزراعية والغذائية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 2341/8/1هـ

مواصفة قياسية سعودية
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%21

وُهناك عدد )229( مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل 
قياسية  مواصفات  العتمادها  تمهيدًا  المختلفة،  واإلعداد  الدراسة 

سعودية. 
هذه  توزيع   )3( رقم  البياني  والرسم   )8( رقم  الجدول  وُيوضح 

المشروعات حسب القطاعات الفنية. 

جدول رقم )8(: العدد اإلجمالي لمشروعات المواصفات القياسية 
السعودية تحت اإلعداد

رسم بياني رقم )3(: مشروعات المواصفات القياسية 
السعودية تحت اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(.

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

9%21التشييـد ومواد البنـاء

11%24الكهربائية واإللكترونية

22%51الميكانيكيـة والمعدنية

15%35الكيميائيـة والبترولية

13%29الغزل والـنسـيج

24%56المقاييس والموازين

6 %13مواصفات الخدمات

100%229اإلجـمالـي

رسم بياني رقم )2(: توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(

الكيميائية والبترولية

%9 التشييد
ومواد البناء

%15 الكيميائية
والبترولية

%21 الميكانيكية والمعدنية

%11 الكهربائية
واإللكترونية

%13 الغزل
والنسيج

%6 مواصفات
الخدمات

%22 الميكانيكية
والمعدنية

%2٤ المقاييس
والموازين

%22 الكهربائية واإللكترونية

%13 التشييد ومواد البناء

%٤ مواصفات الخدمات

%6 الزراعية والغذائية

%8 المقاييس والموازين

%5 الغزل والنسيج

المواصفات 
القيـــاسيــة
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جدول رقم )9(: المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم 
اعتمادها

1/2- المواصفات القياسية السعودية 
)الجديدة( المعتمدة

)جديدة( من خالل  )410( مواصفة قياسية  الهيئة واعتمدت  أعدت 
الفرق الفنية المشكلة بالهيئة، التي تضم أعضاًء من الجهات الحكومية 
واألكاديمية والبحثية والقطاع الخاص المعني )مصنعين أو مستوردين(، 
أو من خالل الفنيين باإلدارات الفنية التابعة لإلدارة العامة للمواصفات. 
السعودية  القياسية  المواصفات  أعداد   )9( رقم  الجدول  وُيوضح 

)الجديدة( المعتمدة خالل فترة التقرير. 

َنستعرض فيما يأتي أهم تفاصيل المواصفات القياسية التي 
تَم اعتمادها خالل فترة التقرير: 

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

23%93الكيميائيـة والبترولية

9%36التشييـد ومواد البنـاء

22%91الكهربائية واإللكترونية

9%38الميكانيكيـة والمعدنية

6%27الغزل والـنسـيج

8%32المقاييس والموازين

23%93مواصفات الخدمات

100%410اإلجــمالـــي

%23

%9

%9
%22%23

%8
%6 الكيميائية والبترولية

الميكانيكية 
والمعدنية

الكهربائية واإللكترونية

التشييد ومواد 
البناء

مواصفات الخدمات

المقاييس 
والموازين

الغزل 
والنسيج

وُيوضح الرسم البياني رقم )4( نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات. 

رسم بياني رقم )4(: نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات

اعتمدت الهيئة

مواصفات قياسية 
سعودية )جديدة(

٤10



التقرير السنوي

58    

2/2- المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة 
والمسحوبة والمترجمة:

راجعت الهيئة، المواصفات القياسية السعودية الُمعتمدة، التي يتم تحديثها 
أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتها بناًء على تحديث المراجع المستند إليها عند 
إعدادها، أو ورود ملحوظات فنية عليها من الجهات ذاِت العالقة، ويتضُح ذلك 

في الجدول رقم )10(.

جدول رقم )10(: أعداد المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة 
والمترجمة خالل فترة التقرير

القطـاع
عدد المواصفات

مجموع 
النسبةالمواصفات

المترجمةالمسحوبةالمعدلةالمحدثة

19%205_28_177الكيميائيـة والبترولية

3%34_6_28الغــزل والـنسـيج

18%304193_159الكهربائية واإللكترونية

13%143_88154الميكانيكيـة والمعدنية

5%21853_33المقاييس والموازين

13%144_24_120التشييـد ومواد البنـاء

29%309_242_67مواصفات الخدمات

100%6721386221.081اإلجــمالـي

المواصفات 
القيـــاسيــة
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ُيوضح الرسم البياني رقم )5( نسب تلك المواصفات حسب القطاعات.   

رسم بياني رقم )5(: نسب المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

%19

%13

%13

%18

%29

%5

%3
الكيميائية والبترولية

الميكانيكية 
والمعدنية

الكهربائية 
واإللكترونية

التشييد 
ومواد البناء

مواصفات الخدمات

المقاييس 
والموازين

الغزل 
والنسيج
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خصائص وقود )بنزين( السيارات الخالي من 
الرصاص والمستخدم لمركبات الطرق ذات 

محركات احتراق داخلي تعمل بالشرارة، 
ويتضمن درجتين: األولى )بنزين ممتاز رقم 

األوكتان 91( والثانية )بنزين ممتاز رقم 
األوكتان 95(. 

طريقة االختبار لقياس الفورمالدهايد من 
الماء المختزل من الطالء المجفف بالهواء.

المتطلبات وطرائق اختبار الفحم الذي يتم 
إنتاجه بالكامل من الخشب على شكل قطع 

أو قوالب والمعد لالستخدام المنزلي. 

التركيبات الكهربائية للزوارق الصغيرة، 
كذلك متطلبات التصميم والبناء 

والتركيب لألنظمة الكهربائية في الزوارق 
الصغيرة.

الذري  االمتصاص  مقاييس طيف  أنظمة 
لقياس الملوثات المعدنية في الماء.

طرائق اختبار تقدير تآكل الحديد المعجل في 
المنتجات البترولية.

خصائص الزيوت سواء زيوت التزليق، أو 
زيوت الوقود المستخدمة في أنواع 

مختلفة من أجهزة احتراق الوقود، كذلك 
زيوت مضخات ضغط أنظمة التبريد، إضافة 
إلى زيوت التزليق المستخدمة في محركات 
الزوارق البحرية والدراجات النارية الصغيرة 

والكبيرة والمناشير. 

متطلبات سخانات الماء الكهربائية 
التخزينية وتشمل متطلبات األداء 

واالختبار والبطاقات. 

االشتراطات الواجب توافرها 
بأكياس النفايات المصنعة من 

عديد االيثيلين.

طرائق اختبار تقدير مقاومة شحوم التزليق 
لرذاذ الماء.

وطرائق  األداء  ومتطلبات  التصنيع  مواد 
اختبار أدوات المائدة. 

السالمة الكهربائية للمعدات المخصصة 
لالستخدام في المؤسسات التعليمية 

لألطفال.

أجهزة قياس ضغط اإلطارات، واألوزان 
وأجهزة الوزن التلقائية.

االشتراطات العامة والخواص الفيزيائية الواجب 
توافرها بدهانات التبطين لألغراض العامة 
المستخدمة لألخشاب، المعادن، الخرسانة 

والمسلح. 

االشتراطات العامة والخواص الفيزيائية الواجب 
توافرها بالدهانات النسيجية.

من أبرز مجاالت المواصفات 
القياسية التي تَم اعتَمادها )تحوياًل 
/ تحديثًا / تعدياًل / ترجمًة / تبنيًا / 
إعدادًا( خالل فترة التقرير ما يأتي:

المواصفات 
القيـــاسيــة
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مواصفات الطاقة المتجددة وتشمل 
مواصفات االختبار وقياس الخصائص 

للمكونات والتركيبات بالنظم الفوتوفولتية 
)الكهروضوئية( )PV( وطرائق التصميم 

والمراقبة. 
متطلبات الكراسي المصنوعة من 

البالستيك وطرائق اختبارها. 

أنظمة مقاييس طيف االمتصاص الذري 
لقياس الملوثات المعدنية في الماء.

المواصفات ومتطلبات أدوات المائدة 
المصنوعة من البالستيك مثل 

السكاكين والشوك والصحون وغيرها 
المستخدمة لمرة واحدة وطرائق 

اختبارها.

تحديد المقاومة القصوى للثني 
االستاتيكي، تحديد إجهاد الشد األقصى 

الموازي للتجزع، تحديد االنكماش 
القطري والمماسي والحجمي.

مواصفات الطاقة المتجددة وتشمل 
مواصفات توربينات الرياح وتشمل 

االختبارات وقياس الخصائص والمطابقة 
للتوربينات. 

طرائق اختبار مواقد الطهو المنزلية التي تعمل 
بحرق الغازات البترولية المسالة )LPG( عند 

ضغط ثابت مقداره )50( ملي بار. 

المواصفات ومتطلبات سفر الطعام 
المصنوعة من عديد اإليثلين 

والمستخدمة لمرة واحدة وطرائق 
اختبارها.

حدود بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات 
الخفيفة والتصميم وشكل بطاقة 
اقتصاد الوقود ومكان وضعها في 
المركبة وآلية إصدار بطاقات كفاءة 

الطاقة.
المتطلبات األساسية لألحذية الرجالية 

والنسائية وغير الرسمية إضافة إلى 
طرائق فحصها واختبارها. المتطلبات العامة واالختبارات وشروط 

االختبار لمعدات قياس الطاقة الكهربائية 
ذات التيار المتناوب.

المتطلبات الخاصة بنشافات المالبس 
الكهربائية المتعلقة بأداء الطاقة 

والبطاقات.

االختبارات الفيزيائية والميكانيكية للخشب، 
تحديد محتوي الرطوبة والكثافة لالختبارات 

الفيزيائية والميكانيكية.

المتطلبات الخاصة بغساالت المالبس 
الكهربائية المتعلقة بأداء الطاقة والماء 

والبطاقات.

بنود الفحص الفني المطلوب إجراؤها 
بصفة دورية على سيارات الركوب 
والشاحنات والحافالت والدراجات 
النارية، للتأكد من توافر اشتراطات 

السالمة بها.

المواصفات الفنية أللواح الصلب المطلية باأللومنيوم 
– المطلية بمعدن ألنابيب الصلب المموجة – المطلية 

بسبيكة الزنك – األلومنيوم – المغنيسيوم.

طرائق قياس كفاءة محوالت التشغيل 
لتخفيف الهدر بالطاقة وكيفية فحص 

أجهزة التشغيل لتحديد الضياع في 
الطاقة لضمان األداء األفضل لها. 
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ــية للخدمـــات أحـــد أهـــم التوجهـــات العالميـــة  المواصفـــات القياسـ
فـــي مجـــال أنشـــطة التقييـــس، وَتســـتهدف رفـــع مســـتوى الجـــودة 
وكفـــاءة األداء عنـــد تقديـــم مختلـــف الخدمـــات ســـواًء كانـــت تســـتهدف 
العمـــالء والمســـتهلكين مثـــل خدمـــات الصحـــة والتعليـــم والمواصـــالت 

والخدمـــات البنكيـــة وغيرهـــا. 
أو تســـتهدف دعـــم الصناعـــة وتمكينهـــا مثـــل مواصفـــات خدمـــات 
الممارســـات  المكاتـــب االستشـــارية، وخدمـــات  الصيانـــة، وخدمـــات 
التطوعـــي  والعمـــل  المجتمعيـــة،  المســـؤولية  مثـــل  المؤسســـية 

وغيرهـــا. 

َيأتـــي اهتمـــام الهيئـــة بمواصفـــات الخدمـــات 
انطالقـــًا مـــن كـــون الخدمـــات ُتمثـــل فـــي الوقـــت 
الراهـــن مـــا بيـــن 30% و35% مـــن الناتـــج المحلـــي 

للمملكـــة. 
مواصفـــات  إدارة  الهيئـــة  أسســـت  لـــذا 
التـــي  الخدمـــات  بجـــودة  لالرتقـــاء  الخدمـــات 
يقدمهـــا كثيـــر مـــن القطاعـــات الحيويـــة بهـــدف 
وتمكيـــن  الخدمـــة،  بكفـــاءة  االقتصـــاد  زيـــادة 
المخاطـــر  وإدارة  الشـــفافية،  وخلـــق  اإلبـــداع 

وغيرهـــا. 

 3/2 
إدارة مواصفات الخدمات

 1/3/2
 أهمية مواصفات الخدمات 

ُتمثل الخدمات ما بين 

من الناتج المحلي للمملكة

 %35 - %30 

المواصفات 
القيـــاسيــة
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التقريـــر  فتـــرة  خـــالل  الهيئـــة  وضعـــت 
إســـتراتيجية للتواصـــل والتوعيـــة مـــع أصحـــاب 
الخدمـــات  بمواصفـــات  للتعريـــف  المصلحـــة 
وأهميتهـــا، وتعزيـــز جـــدوى وجـــود مواصفـــات 
للخدمـــات فـــي الســـوق وعمـــل دراســـات بحثيـــة 
للقطاعـــات المختلفـــة فـــي مجـــال الخدمـــات. 
وقـــد تـــَم ذلـــك مـــن خـــالل ُمشـــاركة الهيئـــة 
والمؤتمـــرات  الملتقيـــات  مـــن  عـــدد  فـــي 
للتعريـــف بمواصفـــات الخدمـــات وأهميتهـــا فـــي 
مجـــاالت كثيـــرة كمـــا هـــو ُموضـــح فـــي الشـــكل 

رقـــم )5(.

عمـــل  مجـــاالت   )3( الهيئـــة  َحـــددت  كمـــا 
رئيســـة لفائدتهـــا الكبيـــرة بالنســـبة إلـــى التجـــارة 
فـــي  عملهـــا  ُخطـــط  وســـَترتكز  واالقتصـــاد، 
خدمـــات  علـــى  الخدمـــات  مواصفـــات  مجـــال 
الذكـــي،  المجتمـــع  خدمـــات  والعمـــرة،  الحـــج 
وخدمـــات الحكومـــة الفعالـــة، التـــي ترتبـــط بأهـــم 
المكونـــات اإلســـتراتيجية للهيئـــة، وهـــي تعزيـــز 
ــة  ــيخ الثقـ ــة وترسـ ــي المملكـ ــودة فـ ــة الجـ ثقافـ

الهيئـــة..  بالمواصفـــات الصـــادرة عـــن 
كما هو ُموضح في الشكل )6(.

2/3/2
أبرز أنشطة اإلدارة 

شكل رقم )5(: نشاط إدارة مواصفات الخدمات في التعريف 
بمواصفات الخدمات وأهميتها

التوعية عن مواصفات 
الخدمات 

الخدمات

المشاركة في برامج 
رؤية المملكة 2030

خدمات الحكومة 
الفعالة

الممارسات 
المؤسسية

االستدامة

خدمات المكاتب 
االستشارية

خدمات العمل 
التطوعي

برنامج خدمة ضيوف 
الرحمن

برنامج التحول 
الوطني - ملف وزارة 

االقتصاد 

برنامج نمط الحياة

المشاركة في 
الملتقيات

خدمات المجتمع 
الذكي

االقتصاد الذكي

التعليم الذكي

المدن الذكية

خدمات الحج 
والعمرة

الملتقيان األول والثاني 
عن المواصفات في 

الصناعة

المتلقى األول عن 
مواصفات خدمات 

الحج والعمرة

المشاركة في تقديم 
أوراق عمل في 

الملتقيات والمؤتمرات

خدمات الحج والعمرة 
والخدمات اللوجستية 

وخدمات األمن الصناعي

خدمات االستدامة 
ومكافحة الفساد, 

الخدمات عمومًا

شكل رقم )6(: أبرز مجاالت العمل التي ستركز فيها الهيئة في مجال 
مواصفات الخدمات

هـــذا  فـــي  الهيئـــة  إنجـــازات  أهـــم  مـــن 
المواصفـــات  مـــن  عـــدد  إصـــدار  المجـــال: 
المواصفـــة  مثـــل  للخدمـــات  القياســـية 
مكافحـــة  لُنظـــم  الســـعودية  القياســـية 
ــبات،  ــم إدارة المناسـ ــة ُنظـ ــوة، ومواصفـ الرشـ
المشـــروعات،  إدارة  ُنظـــم  ومواصفـــة 
للتعامـــل  التوجيهيـــة  المبـــادئ  ومواصفـــة 
مـــع الشـــكاوى فـــي الشـــركات والمؤسســـات، 
والدليـــل اإلرشـــادي للمســـؤولية المجتمعيـــة 

وغيرهـــا.
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على  التقرير  فترة  خالل  الهيئة  َحرصت 
تفعيل دور الفرق الفنية في إعداد المواصفات 
القياسية بناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة في 
اجتماعه رقم )144( المنعقد في 1435/02/07هــ 
الفنية  الفرق  منظومة  عمل  »آلية  باعتماد 
الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات  إلعداد 
السعودية«، لتطوير عملية إعداد المواصفات 

4/2
الفرق الفنية

شكل رقم )7(: الهيكل التنظيمي للفرق الفنية

بإتاحة  السعودية  الفنية  واللوائح  القياسية 
ُفرص متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية 
والشركات  )المصانع  والخاصة  والبحثية 
الفنية  الفرق  أعمال  في  للمشاركِة  الوطنية( 
التي ُتعد مواصفات لموضوع معين، ما ُيسهل 
المتعلقة  ُتبدي مرئياتها  أن  الجهات  تلك  على 
بطريقة  ومناقشتها  المواصفات  بموضوعات 

بناءة وموضوعية، إليجاد حلول مرضية لتحقيق 
وبالتالي  الجهات،  تلك  مصالح  بين  التوازن 

َتَتحقق المصلحة الوطنية. 
وُيوضح الشكل رقم )7( الهيكل التنظيمي 

للفرق الفنية الُمشكلة بالهيئة. 

الفريق الفني
لألدوات الصحية

الفريق الفني
للمنتجات الحديدية

الفريق الفني
للمباني الخضراء

واالستدامة

الفريق الفني
للمتجات البترولية

الفريق الفني
للمنظفات

الفريق الفني
للدائن

الفريق الفني
للدهانات

والورنيشات

الفريق الفني
للتكييف والتبريد

قطاع منتجات
التشييد

ومواد البناء

قطاع المنتجات
الكيميائية
والبترولية

الفريق الفني
لألجهزة المنزاية 

ولحقاتها

الفريق الفني
لإلنارة وملحقاتها

الفريق الفني
لألثاث

الفريق الفني
للنظم والملحقات

الكهربائية

الفريق الفني
لمعدات نقل 
وتوزيع الطاقة

الفريق الفني
للطاقة الشمسية

والكهروضوئية

قطاع المنتجات
الكهربائية

واإللكترونية

الفريق الفني
للغزل والنسيج

الفريق الفني لمعدات
الحماية الشخصية

الفريق الفني
للجلود واألحذية

قطاع منتجات الغزل
والنسيج البيئية

قطاع المنتجات
الميكانيكية والمعدنية

الفريق الفني
ألجهزة العاب

المدن الترفيهية

الفريق الفني ألوعية
الضغط

الفريق الفني لمعدات
مكافحة الحريق

الفريق الفني
للمقاييس

الميكانيكية

الفريق الفني
للمقاييس
الكهربائية

قطاع مواصفات
القياس والمعايرة

الفريق الفني
للمقاييس
الفيزيائية

الفريق الفني
لقياس التدفق

الفريق الفني
للممارسات المؤسسية

قطاع مواصفات
الخدمات

الفريق الفني
للبيئة

الفريق الفني للسالمة
والصحة المهنية

الفريق الفني لنظم 
المعلومات الجيومكانية

الفريق الفني لخدمات
العمل التطوعي

الفريق الفني ألعمدة
اإلنارة

الفريق الفني للمصاعد
والساللم الكهربائية

الفريق الفني للنقل
البحري

المواصفات 
القيـــاسيــة
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رسم بياني رقم )6(: النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية 
المستحدثة لعام 2017م مقارنة بالعام السابق

استمرت مجموعات العمل 
التخصصية المنبثقة عن الفرق الفنية 
التي تضم في عضويتها أعضاء الفرق 
الفنية، إضافًة إلى بعض المختصين 
من خارج الفرق الفنية في أعمـالها 

إلنجاز مشروعات المواصفات 
المكلفة بها، 

تضُم الفرق الفنية 
في عضويتها 

فريقًا فنيًا موزعة على القطاعات الفنية المختلفة. 
ومن أهم األنشطة واإلنجازات الفرق الفنية التي َتحققت خالل هذه 

الفترة: 

عضوًا موزعين 
على

ازداد عدد الفرق الفنية من عام 2016م إلى عام 201٧م بنسبة مقدارها )23%( حيث كان عدد 
الفرق الفنية في عام 2016م )26( فريقًا فنيًا وازداد حتى وصل إلى )32( فريقًا فنيًا.

6

٤

9
11٧

60
229

1٤132
عدد الفرق الفنية الجديدة المشكلة في عام 201٧م:

عدد الفرق الفنية التي يجري العمل على استحداثها:

فرق فنية، وهي على 
النحو اآلتي:

 فرق فنية، وهي على 
النحو اآلتي:

الفريق الفني لنظم المعلومات . 1
الجيومكانية.

الفريق الفني للمباني الخضراء واالستدامة.. 2
الفريق الفني لخدمات العمل التطوعي.. 3

الفريق الفني للطاقة الشمسية . 4
والكهروضوئية.

الفريق الفني للسالمة والصحة المهنية.. 5
الفريق الفني لقياس التدفق.. 6

الفريق الفني ألنظمة تخزين الطاقة.. 1
الفريق الفني ألنظمة طاقة الرياح.. 2

%81
%19

عدد الفرق الفنية 
لعام 2016 م

عدد الفرق الفنية 
لعام 201٧ م

وقد بلغ عدد مجموعات العمل المشكلة

 كما َعقدت الفرق الفنية 

مجمـوعــات عـمـل 
خــالل هذه الفتـرة

اجــتـمــاعـــــًا خـــــالل 
هذه الفترة. 

مـــواصـــفـــة خـــالل 
هــذا العام.

مـشـــــروعــــًا
المعدة  القياسية  المواصفات  مشروعات  عدد  بلغ 

من قبل الفرق الفنية

بلغ إجمالي عدد المواصفات القياسية المعتمدة التي 
أعــدت مـن قبل الفرق الفنيـــة 

الفريق الفني للنقل التعليمي.. 3
الفريق الفني لخدمات الحج والعمرة.. 4
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ِضمن نشاطها لتعزيز القدرات الوطنية في 
عام  خالل  الهيئة  دشنت  التقييس،  مجاالت 
2017م برنامج المهني السعودي، وهو برنامج 
توعية  خالله  من  يتُم  تدريبي  توعوي  وطني 
الطالب وتدريب المهنيين الشباب السعوديين 
وتأهيلهم للعمل في مجال التقييس، من خالل 
مشروعات  وإدارة  اإلعداد  بمهارات  تزويدهم 
الُدولية  المواصفات  تبني  وآليات  المواصفات 
الفنية  اللجان  تشكيل  وطرائق  واإلقليمية، 
التقييس  بمفهوم  والتعريف  عملها،  وآليات 
والُدولي،  واإلقليمي  الوطني  المستوى  على 
وإيضاح دور المواصفات القياسية في التنمية 

االقتصادية. 

على  المهنيين  البرنامج  هذا  وُيساعد 
معرفة مفهوم المطابقة والقياس والمعايرة 
ودور  للمنتجات،  الجودة  وعالمات  واالعتماد 
وفحص  المواصفات  تطبيق  في  المختبرات 
للعمل  تحفيزهم  أجل  من  المنتجات،  واختبار 
إلعداد  الفنية  اللجان  بأعمال  والمشاركة 
ومجاالت  السعودية  القياسية  المواصفات 

التقييس المختلفة. 

5/2
برنامج المهني السعودي

يستفيد من هذا البرنامج كل من: 

الجهات التعليمية.

المهنيين الشباب في 
القطاع الحكومي 

والعسكري. 

المهنيون الشباب في 
القطاع الخاص.

المواصفات 
القيـــاسيــة
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والمهنـــي  الطالـــب  لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  رفـــع 
الســـعودي إليجـــاد األدوات والخدمـــات المســـاعدة 
مـــن  المســـتقبلية  الســـوق  احتياجـــات  ســـِد  علـــى 

التقييـــس.  المهنييـــن الشـــباب فـــي مجـــاالت 

زيـــادة الوعـــي بعمـــل اللجـــان الفنيـــة لتحقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن 
المشـــاركة فـــي التقييـــس المحلـــي واإلقليمـــي والُدولـــي، وإعطـــاء 
الفرصـــة للشـــباب للمشـــاركة فـــي أعمـــال اللجـــان الفنيـــة لتمثيـــل 
جهاتهـــم وتمثيـــل المملكـــة ممـــا ُيســـهم فـــي تشـــكيل مســـتقبل 

التقييـــس فـــي المملكـــة.

تأهيـــل المهنييـــن الشـــباب الذيـــن مـــا زالـــوا فـــي 
ونشـــر  العمـــل،  لســـوق  التعليميـــة  المراحـــل 
ثقافـــة التعامـــل مـــع التقييـــس بـــكل مكوناتـــه 

وعناصـــره.

بمفهـــوم  الشـــباب  المهنييـــن  تعريـــف 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  التقييـــس 
واإلقليمـــي والُدولـــي ودور التقييـــس فـــي 

واالجتماعيـــة.  االقتصاديـــة  التنميـــة 

المســـتفيدين  عـــدد  زيـــادة 
مـــن المواصفـــات القياســـية 

الســـعودية.

حث الجامعات والكليات 
التقنية  على تبني برامج 
ومنــاهـــــــج في مــجــــــــال 

التقييس.

مجـــال  فـــي  والتواصـــل  التعـــاون  زيـــادة 
الجهـــات  مـــع  وكذلـــك  والصناعـــة،  التعليـــم 
المعنيـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

نفســـه. االختصـــاص 

التعريـــف بالهيئـــة وتفعيـــل دورهـــا للوصـــول 
ســـواء  المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع  إلـــى 

ِمهنييـــن. أو  ُمصنعيـــن  أو  ُمســـتهلكين 

1/5/2
أهـــــــدافـــــــــــه

تهدُف الهيئة من خالل هذا البرنامج إلى: 
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ينقســـم هيـــكل برنامـــج المهنـــي الســـعودي 
إلـــى فرعيـــن: 

مســـارين  مـــن  يتكـــون  األول  الفـــرع 
توعـــوي وآخـــر تدريبـــي. بحيـــث يتـــم مـــن خـــالل 
بمبـــادئ  الطـــالب  توعيـــة  التوعـــوي  المســـار 
محاضـــرات  عبـــر  للجـــودة  التحتيـــة  البنيـــة 
لتعريـــف  كاملـــة  باقـــة  تقديمهـــا  يتـــم  عامـــة 
والجـــودة  والمطابقـــة  بالمواصفـــات  الطالـــب 
والمختبـــرات واالعتمـــاد والقيـــاس والمعايـــرة. 
وكذلـــك األمـــر فـــي المســـار التدريبـــي الـــذي 

2/5/2
هيكل البرنامج

شكل رقم )8(: هيكل مسارات برنامج المهني السعودي

يتـــُم تقديمـــه للمهنييـــن الشـــباب فـــي جميـــع 
ــام.  ــدة )3( أيـ ــي لمـ ــكل تدريبـ ــات بشـ القطاعـ

ـــن  أمـــا الفـــرع الثانـــي فهـــو: )برنامـــج المهنيي
وطنـــي  برنامـــج  وهـــو  الســـعوديين(  الشـــباب 
مناظـــر لبرنامـــج ُدولـــي خـــاص بالقطـــاع الكهربائـــي 
واإللكترونـــي، ويقـــُع ضمـــن نطـــاق أعمـــال اللجنـــة 
الوطنيـــة الســـعودية الكهروتقنيـــة، حيـــث يشـــمل 
فـــي  الشـــباب  للمهنييـــن  عمـــل  ورش  تقديـــم 
قطـــاع الكهربـــاء واإللكترونيـــات، وتعمـــل الهيئـــة 

الجهـــات  حـــث  علـــى  الفـــرع  هـــذا  خـــالل  مـــن 
ومســـاعدتها علـــى إرســـال المهنييـــن الشـــباب 
للمشـــاركة ضمـــن أعمـــال اجتماعـــات المنظمـــة 

الدوليـــة الكهروتقنيـــة. 
برنامـــج  فرعـــي  بيـــن  الفـــرق  ويظهـــُر 
المهنـــي الســـعودي فـــي أن الفـــرع األول يتـــم 
الفـــرع  بينمـــا  القطاعـــات،  لجميـــع  تقديمـــه 
الكهربائـــي  للقطـــاع  فقـــط  مخصـــص  الثانـــي 
ــج  ــر لبرنامـ ــي مناظـ ــج وطنـ ــي كبرنامـ واإللكترونـ

ُدولـــي. 

برنامج المهني 
السعودي

توعوي

جهات حكومية

تدريبي

شركات
ومصانع

الجهات
العسكرية

برنامج المهنيين الشباب 
السعوديين 

شركات ومصانع في مجال 
المعدات الكهربائية واإللكترونية

كليات ومعاهدالجامعاتالتعليم العام

المواصفات 
القيـــاسيــة
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تَم تدشين البرنامج األربعاء 02 جمادي 
اآلخرة 1438هـ الموافق 01 مارس 2017م. 

وبلغ عدد المستفيدين منه حتى نهاية عام 
2017م )247( مستفيدًا حسب ما هو ُموضح 

بالجدول رقم )11(. 

توعوي )الجامعات(

تدريبي )جميع القطاعات(

المجموع

194
53
247
جدول رقم )11(: عدد المستفيدين من برنامج المهني 

السعودي حتى نهاية 2017 

عدد المستفيدينالمسار
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الجودة

َتقوُم الهيئة بمجموعة من األنشطة الهادفة لالرتقاء 
والخدمية  اإلنتاجية  القطاعات  في  الجودة  بمستويات 
كافة لتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك من خالل حث تلك 
القطاعات وتوعيتها على تطبيق ُنظم إدارة الجودة طبقًا 
للمواصفات القياسية السعودية/الُدولية، تحقيقًا للرؤية 
المستقبلية السامية للجودة بـأن تكون المملكة العربية 
للجودة  عالميًا  معيارًا  وخدماتها  بمنتجاتها  السعودية 

واإلتقان« في 2020.
وكذلك التوجه الوطني لتحقيق رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030. 
وتتولى اإلدارة العامة للجودة اإلشراف على مجموعة 

من األنشطة حسب اآلتي: 
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استجابًة إلى توجيه المقام السامي الكريم 
باإلسراع  1438/02/21هـ  وتاريخ   ،)8871( رقم 
وبناًء  للجودة،  الوطنية  اإلستراتيجية  رفع  في 
تضمنته  وما   2030 المملكة  رؤية  إطالق  على 
إلستراتيجية  داعمة  ومبادرات  برامج  من 
الرؤية،  إطالق  قبل  إعدادها  تَم  التي  الجودة 
إنجازه من  تَم  الهيئة بمواءمة ما  فقد شرعت 
برؤية  للجودة  الوطنية  اإلستراتيجية  مشروع 

المملكة 2030. 
َمطلع  الخطوة  هذه  من  االنتهاء  وُيتوقع 
النصف الثاني من عام 2018م -بإذن الله- ومن 

مستهدفات هذا المشروع: 

على  بناًء  المشروع  في  وتصنيفها  المستهدفة  القطاعات  هيكلة  إعادة 
عن  النظر  بغض  قطاع  لكل  المحوري  والعمل  الجديدة  الحكومية  التشكيالت 
إلى  إضافة  الُمشرعة  الجهات  في  التركيز  تَم  كما  خاص(،  أو  )حكومي  الملكية 

تحديد الشركاء والخبراء لكل مجال. 
وُيبين الشكل رقم )9( تصنيف القطاعات المستهدفة. 

إلبراز  لإلستراتيجية  النهائي  بالتقرير  للجودة  التحتية  البنية  مكونات  كل  َتضمين 
دورها في تعزيز الجودة بالمملكة. 

إدراج قسم خاص لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالتقرير، وإبراز دور الجائزة في 
تعزيز التنافسية لتحقيق نموذج التميز المؤسسي الوطني. 

إعادة مراجعة ُمخرجات مشروع )ناهض(، الخاص بإعداد معايير الجودة اإلنمائية 
لألحياء السكنية واالستفادة منها كمدخالت لتقرير اإلستراتيجية.

1/3
اإلستراتيجية الوطنية للجودة

1

2

3

4

الجودة
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الوطنية  اإلستراتيجية  لحوكمة  وتعزيزًا 
أنشطة  وتكامل  توحيد  على  وحرصًا  للجودة 
الجودة، فقد أسست الهيئة المكتب التنفيذي 
من  الذي  للجودة،  الوطنية  لإلستراتيجية 
ستربط  التي  الوصِل  حلقَة  يكون  أن  المؤمل 
بين اإلستراتيجية من جهة والقطاعات المعنية 

والجهات ذات العالقة من جهة أخرى. 
إجراءات  استكمال  طور  في  اآلن  والهيئة 
في  للُمساهمة  الخبرة  بيوت  أحد  تعميد 
الالزمة  باألدوات  وتزويده  المكتب  تأسيس 
للقيام بمهامه األساسية، إضافِة إلى تشغيله 

لمدة سنة. 
وثائق  جميع  المكتب  سيحتضن  كما 
الجودة(  )مكتبة  ومنها  اإللكترونية  المشروع 
وتقريرًا  وثيقة   )60( أكثر من  تحتوي على  التي 
في  للمعرفة  نواة  لتكون  الجودة  مجال  في 
اإللكترونية  البوابة  ضمن  الجودة  مجاالت 

لمشروع اإلستراتيجية الوطنية للجودة.

رفع مستوى جودة  الهيئة على  ِحرصًا من 
الصناعة السعودية وقدراتها التنافسية تحقيقًا 
»تعزيز  رسالتها  في  والُمهم  الثاني  للشق 
القدرة التنافسية للصناعة السعودية«، تهدُف 
إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 
التقييس  مجاالت  في  الفني  الدعم  تقديم 
للنهوض  والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت 
تطبيق  خالل  من  وخدماتها  منتجاتها  بجودة 
الجودة، إضافًة  القياسية وأنظمة  المواصفات 
تلك  وصول  ُممكنات  توفير  في  سعيها  إلى 
توفير  عبر  الخارجية  األسواق  إلى  المنشآت 
المستهدفة  لألسواق  الفنية  المتطلبات 
تلك  تحقيق  على  ومساعدتها  للتصدير 
مع  الشراكات  بناء  إلى  إضافة  المتطلبات، 
لمواءمة  الدول  تلك  في  التقييس  هيئات 
متطلباتها مع المنتجات الوطنية، وفتح أسواق 

جديدة أمام المنتجات السعودية. 

 2/3
إدارة دعم المنشآت الصغيرة 

شكل رقم )9( القطاعات المستهدفة في مشروع اإلستراتيجية الوطنية للجودةوالمتوسطة

قطاع التعليم

المجتمع المدنيالقطاع الصحي

قطاع الصناعةقطاع الخدمات
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ُتولـــي الهيئـــة مـــن خـــالل عـــدد مـــن البرامـــج 
المنتجـــات  جـــودة  برفـــع  واســـعًا  اهتمامـــًا 
والتعريـــف  الجـــودة  ثقافـــِة  ورفـــع  الوطنيـــة، 
القياســـية  المواصفـــات  تطبيـــق  بأهميـــة 
الســـعودية، لتمكيـــن المنتجـــات الوطنيـــة مـــن 

المســـتوردة.  المنتجـــات  منافســـة 
المواصفـــات  مطابقتهـــا  مـــن  وللتأكـــد 
قامـــت  الهـــدف  هـــذا  ولتحقيـــق  القياســـية، 

يأتـــي:  بمـــا  الهيئـــة 

  المشاركة في ملتقى بيبان الخاص بدعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون 

مع الهيئة العامة لدعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

 المشاركة في ورشة عمل تحفيز القطاع 
الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لدعم 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  

المشاركة في ورشة عمل »اتفاقية تيسير 
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية« 

التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية.

 المساهمة في تنظيم الفعاليات التوعوية 
بنظام إدارة الجودة )ISO 9001( بالتعاون مع 

هيئة تنمية الصادرات السعودية.

المساهمة في تنظيم الفعاليات التوعوية 
بنظام سالمة الغذاء )ISO 22000( بالتعاون 

مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

المواصفـــات  تطبيـــق  بأهميـــة  التوعيـــة   .1
القياســـية الســـعودية واللوائـــح الفنيـــة فـــي 
الفعاليـــات والمناســـبات التـــي ُيمكـــن التواصـــل 
فيهـــا مـــع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، 

ــال ذلـــك:  ومثـ

1/2/3
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات 

الوطنية في األسواق المحلية:

الجودة
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َتتعـــاوُن الهيئـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
إليهـــا  يحتـــاج  التـــي  الخدمـــات  بعـــض  لتقديـــم 
المنشـــآت  أصحـــاب  والمصـــدرون  المنتجـــون 
األســـواق  لدخـــول  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الجديـــدة والمســـاهمة فـــي زيـــادة الصـــادرات 
الوطنيـــة، وإزالـــة العوائـــق أمـــام تلـــك الصـــادرات، 

يقـــوم مفتشـــو الهيئـــة مـــن اإلدارة العامـــة 
ــل  ــارات لبعـــض المعامـ ــن الزيـ ــدد مـ ــودة بعـ للجـ
بالمواصفـــات  للتعريـــف  الصغيـــرة(،  )المصانـــع 
كأحـــد  تطبيقهـــا  مـــن  والتأكـــد  القياســـية، 
متطلبـــات إصـــدار تراخيـــص جديـــدة، أو تجديـــد 
مـــن  )الـــواردة  النشـــاط  تعديـــل  أو  التراخيـــص، 

الفرعيـــة(.  البلديـــات 
وبلـــغ عـــدد التراخيـــص الُمنجـــزة خـــالل فتـــرة 

التقريـــر )329( ترخيصـــًا. 
كما هو موضح في الجدول رقم )12(.

تطبيقها  من  والتأكد  المنشآت  زيارة   .2
المواصفات القياسية. 

للمنشـــآت  الفنيـــة  االستشـــارات  تقديـــم   .3
المطابقـــة. تقويـــم  إلجـــراءات  الصناعيـــة 

٤. التوعيـــة بأهميـــة تطبيـــق نظـــم اإلدارة فـــي 
المنشـــآت الصناعيـــة.

الصناعيـــة  المنشـــآت  منســـوبي  تدريـــب   .5
الوطنيـــة فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالجـــودة 

والتقييـــس.

2/2/3
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات 

الوطنية في األسواق الدولية

الربع األول
 201٧م

الربع الثاني
 201٧م

الربع الثالث
 201٧م

الربع الرابع
 201٧م

اإلجمالي

51٧011٤9٤329

جدول رقم )12(: عدد التراخيص المنجزة والواردة من البلديات خالل فترة التقرير

بلغ عدد التراخيص الُمنجزة 
خالل فترة التقرير

)329(
ترخيصًا

ـــات  ـــد المصدريـــن بمتطلب وذلـــك مـــن خـــالل تزوي
الدخـــول إلـــى األســـواق الدوليـــة مثـــل: 

الفنيـــة،  اللوائـــح  القياســـية،  )المواصفـــات 
أخـــرى(.  اشـــتراطات  وأي  الوطنيـــة،  الفروقـــات 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، تـــَم توفيـــر المتطلبـــات الفنيـــة 
لـــكل مـــن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ودولـــة الكويت. 

مـــن  أكثـــر  متطلبـــات  اإلدارة  وتســـتكمل 
)25( دولـــة مســـتهدفة للتصديـــر مـــن صناعتنـــا 
الوطنيـــة، إضافـــًة إلـــى تزويـــد المصدريـــن بإجـــراءات 
تقويـــم المطابقـــة المعتـــرف بهـــا فـــي األســـواق 

المســـتهدفة.
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الهيئـــة  تنظيـــم  فـــي  ورد  مـــا  علـــى  بنـــاًء 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة 
رقـــم )216( الصـــادر بتاريـــخ 1431/06/17هــــ، وفـــي 
إطـــار تطويـــر الهيئـــة لنشـــاط تقويـــم المطابقـــة 
)منـــح الشـــهادات وشـــارات المطابقـــة واالختبـــار 
رافـــدًا  ليكـــون  المملكـــة،  فـــي  والتفتيـــش( 
مـــن روافـــد االرتقـــاء بمســـتوى الجـــودة فـــي 
الصناعـــة الوطنيـــة وســـالمة الِســـلع المعروضـــة 
تـــَم  فقـــد  َســـواء،  حـــٍد  علـــى  األســـواق  فـــي 

3/3
إدارة قبول جهات تقويم 

المطابقة 

1

2

3

إصـــدار الئحـــة قبـــول جهـــات تقويـــم المطابقـــة 
لمواكبـــة الممارســـات الدوليـــة الُمعتمـــدة فـــي 

هـــذا المجـــال. 
القبـــول  بمهـــام  اإلدارة  هـــذه  وتضطلـــُع 
ومتابعـــة جهـــات تقويـــم المطابقـــة المتقدمـــة 
علـــى  المطابقـــة  شـــهادات  لمنـــح  للهيئـــة 
المنتجـــات فـــي المملكـــة، بهـــدف التحقـــق مـــن 
أن تلـــك الجهـــات ُتحقـــق الحـــد المقبـــول مـــن 
الدوليـــة  المواصفـــات  وفـــق  الفنيـــة  الكفـــاءة 

ضمـــان  مـــن  ـــن  ُيمكِّ الـــذي  العالقـــة،  ذاِت 
المنافســـة الشـــريفة، والُمحافظـــة علـــى التـــزاِم 
شـــروط الحياديـــة والموضوعيـــة وعـــدم تضـــارب 
المصالـــح بيـــن مـــا تقدمـــه مـــن أنشـــطة فـــي 
مجـــاالت تقويـــم المطابقـــة ووظيفتهـــا كجهـــة 
ويتـــُم  المطابقـــة،  تقويـــم  للجهـــات  تنظيميـــة 

ذلـــك مـــن خـــالل الخدمـــات اآلتيـــة:

قبول جهات تقويم المطابقة سواًء كانت 
جهة منح أو جهة تفتيش أو جهة اختبار.

متابعة جهات تقويم المطابقة المقبولة.

توسيع القبول وتجديده لجهات تقويم 
المطابقة المقبولة. 

الجودة
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ألعمالهـــا  أداء  مؤشـــرات  اإلدارة  وضعـــت 
فـــي  الُمعتمـــدة  بالممارســـات  استرشـــادًا 
الجهـــات الدوليـــة الُمماثلـــة، للمســـاعدة علـــى 

1/3/3
مؤشرات األداء خالل فترة التقرير

جدول رقم )13(: الفترة الزمنية المستهدفة إلنجاز العمل / بالنسبة إلى اكتمال ملف الشركة

منح الشهادات 
للمنتج

15أيام30 يومًا

تقديم خدمات 
التفتيش

منح الشهادات لنظم 
اإلدارة

10 أيام20 يومًا

تقديم خدمات االختبار 
)المختبرات(

العاليـــة  بالكفـــاءة والمهنيـــة  الخدمـــة  تقديـــم 
فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن. 

إنجـــاز  مـــن  اإلدارة  تمكنـــت  اللـــه  وبحمـــد 
األداء  مؤشـــرات  مجـــال  وفـــق  الطلبـــات 

أدنـــاه. الجـــدول  فـــي  المحـــددة 

الفترة القصوى إلنجاز العملالنشاطم

30 يومًامنح الشهادات للمنتج1

20 يومًامنح الشهادات لنظم اإلدارة2

15أيامتقديم خدمات التفتيش3

10 أيام تقديم خدمات االختبار )المختبرات(4
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اإلجمالي
١٠٧ 
جهة

مانحة لشهادات 
المطابقة للمنتجات

تقويم المطابقة 
تقدم أنشطة الفحص ضمن 

الئحة حواجز الشاحنات

 تقدم أنشطة االختبار 
ألدوات ترشيد استهالك 

المياه

 تقوم بأنشطة االختبارات 
للمنتجات بحسب اللوائح الفنية

مانحة لشهادات المطابقة 
تقويم المطابقة لنظم اإلدارة

تقدم أنشطة الفحص

 تقدم أنشطة اختبار كفاءة 
الطاقة للمنتجات الكهربائية

جهةجهة

 جهة

جهة

مختبر

مختبرات مختبرات
٣٧

٢

٧١ ١

١ ٢٢

2/3/3
اإلنجازات الخاصة بتقديم الخدمة لقبول جهات تقويم المطابقة 

ضمن أنشطة تقويم المطابقة 

شكل رقم )10(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة وفقًا للنشاط 

أ - اإلنجازات الخاصة بإعداد بيئة العمل، كما هو موضح في الشكل رقم )10(.

الجودة
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الصـــادرات . 1 تنميـــة  هيئـــة  مـــع  المشـــاركة 
الســـعودية فـــي إقامـــة ورش عمـــل خاصـــة 
باتفاقيـــة التيســـير وتنميـــة التبـــادل التجـــاري 
 Greater Arab( العربيـــة  الـــدول  بيـــن 
Free Tread Area( - )GAFTA( فـــي كٍل 

القصيم/الرياض/األحســـاء.  مـــن 
الرياض/الدمـــام/. 2 غـــرف  مـــع  المشـــاركة 

جـــدة بتقديـــم عـــروض تعريفيـــة عـــن نظـــام 
ــتوردين  ــن والمسـ ــن المحلييـ ــابر للمنتجيـ سـ

وكذلـــك جهـــات تقويـــم المطابقـــة.
بتقديـــم . 3 الريـــاض  غرفـــة  مـــع  المشـــاركة 

الهيئـــة  خدمـــات  عـــن  تعريفيـــة  عـــروض 
الدنماركـــي،  األلبـــان  وفـــد  زيـــارة  خـــالل 
األوروبـــي  المفـــوض  زيـــارة  وكذلـــك 

والزراعـــة. لألغذيـــة 
توعيـــة . 4 عمـــل  فريـــق  ضمـــن  المشـــاركة 

وكذلـــك  المطابقـــة  تقويـــم  جهـــات 
بنظـــام  يتعلـــق  فيمـــا  المســـتوردين 
ســـالمة المنتجـــات فـــي جمهوريـــة الصيـــن 

 . لشـــعبية ا
المشـــاركة فـــي لجنـــة الحيـــاد الخاصـــة بجهـــة . 5

تقويـــم المطابقـــة )TUV( فـــي اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة. 

والمقاييـــس . 6 المواصفـــات  هيئـــة  تأهيـــل 
العمانيـــة لبنـــاء نظـــام متكامـــل لســـالمة 

المنتجـــات. 

3/3/3
الدورات والندوات التوعوية التي 

شاركت بها اإلدارة

تدريبيـــة . 1 ودورات  محاضـــرات  تقديـــم 
علـــى  الحصـــول  فـــي  الراغبـــة  للجهـــات 
الجـــودة: إدارة  ُنظـــم  فـــي  استشـــارات 

المجلـــس 	  فـــي  عمـــل  ورش   )4( تقديـــم 
لصحـــي. ا

ســـلطان 	  األميـــر  جامعـــة  فـــي  محاضـــرة 
)الريـــاض(.

الصـــادرات 	  تنميـــة  هيئـــة  فـــي  محاضـــرة 
أبهـــا،  )جـــدة،  مـــن  كٍل  فـــي  الســـعودية 

األحســـاء(.
باليـــوم 	  االحتفـــاء  بمناســـبة   محاضـــرة 

الهيئـــة. بمقـــر  للجـــودة  العالمـــي 
ــاع 	  ــرة يـــوم الجـــودة فـــي وزارة الدفـ  محاضـ

ــام(. )الريـــاض، جـــدة، الدمـ
 محاضرة في القوات الخاصة بالرياض.	 
محاضـــرة فـــي قـــوات أمـــن الحـــرم المكـــي 	 

ــة. ــة المكرمـ بمكـ

خدماتـــه  تقديـــم  فـــي  المركـــز  شـــرع  وقـــد 
والفنيـــة.  االستشـــارية 

ومن أبرز جهوده في هذا المجال ما يأتي:

رقـــم  اجتماعـــه  فـــي  اإلدارة  مجلـــس  أقـــَر 
بـــأن  2016/03/29م  بتاريـــخ  المنعقـــد   )155(
فنيـــة  استشـــارية  أعمـــااًل  الهيئـــة  تقـــدم 
ــز  ــاء مركـ ــَم إنشـ ــاص، وتـ ــام والخـ ــن العـ للقطاعيـ
الخدمـــات االستشـــارية والفنيـــة لتقديـــم الدعـــم 
الفنـــي واالستشـــاري فـــي مجـــاالت التقييـــس 
فـــي  الراغبـــة  الحكوميـــة  للجهـــات  المختلفـــة 

المختلفـــة. اإلدارة  لنظـــم  التأهيـــل 
يقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  أهـــم  وتتمثـــُل 

يأتـــي: فيمـــا  المركـــز 

خدمـــة استشـــارة لوضـــع خطـــة متكاملـــة . 1
لتطبيـــق مواصفـــة/ مواصفـــات قياســـية 
ألي  تقـــدم  محـــددة  لصناعـــة  محـــددة 
مصنـــع أو منشـــأة ترغـــب فـــي التطبيـــق 

للمواصفـــات. الســـليم 
خدمـــة التأهيـــل للحصـــول علـــى شـــهادة . 2

 ،14000  ،9000( اإلدارة  لنظـــم  المطابقـــة 
...إلـــخ(.  ،22000  ،50000

خدمـــة التأهيـــل للوصـــول إلـــى االعتمـــاد . 3
الدوليـــة  المواصفـــة  لمتطلبـــات  وفقـــًا 

الـــخ(.  ...  ،17020  ،17025(
خدمـــة تدريـــب وتأهيـــل المنشـــآت الصغيـــرة . 4

والمتوســـطة علـــى تطبيـــق ُنظـــم اإلدارة 
واللوائـــح والمواصفـــات القياســـية.

4/3
مركز الخدمات االستشارية 

والفنية 

تَم إنشاء مركز الخدمات 
االستشارية والفنية لتقديم 

الدعم الفني واالستشاري في 
مجاالت التقييس المختلفة 

للجهات الحكومية الراغبة في 
التأهيل لنظم اإلدارة المختلفة،



التقرير السنوي

80    

2. تقديم االستشارات الفنية الميدانية وتأهيل 
المنظمات لتطبيق نظم إدارة الجودة لكل من: 

المواصفة القياسيةالجـــهــــــــــــــــــــــــــــةم

ISO 9001المجلس الصحي السعودي1

ISO14001+9001+17025مدينة الملك عبدالعزيز )المركز الوطني لتقنية البيئة(2

ISO 9001جمعية حماية المستهلك3

ISO 17020هيئة المدن الصناعية )قسم الصحة والبيئة(4

ISO 9001شركة الحرفي للمقاوالت5

ISO 9001مؤسسة نبع خريص للوقود6

ISO 9001قوات أمن الحرمين7

جدول رقم )14( تأهيل المنظمات على نظم إدارة الجودة

اللجان  في  للجودة  العامة  اإلدارة  تمثيل   .3
واالجتماعات ذات العالقة مثل:

وزارة الدفاع.	 
 وزارة االقتصاد التخطيط.	 
 األمن العام.	 
 الشركة السعودية للكهرباء.	 

4. تبنى مبادرة “تأهيل الشركات وتحفيزها 
التابعة   )ISO( الدولية  المواصفات  تبني  على 
لمنظمة التقييس العالمية مثل: )شهادة نظام 
على  الشركات  اهتمام  لتعزيز  الجودة(  إدارة 
في  ُوِجد  حيث  الوطني،  االقتصاد  استدامة 
الصغيرة  المنشآت  من   %70 أن  محلية  دراسة 
والمتوسطة تفشُل في عامها األول، والسبب 

الرئيس هو الجانب اإلداري في المنشأة. 

دعم  إلى  المبادرة  هذه  هدفت  لذا 
مساعدة  خالل  من  السعودي  االقتصاد 
أعمالها من خالل هذا  تحسين  المنشآت على 
المنشآت  دعم  إدارة  مع  وبالتنسيق  الجانب، 

الصغيرة والمتوسطة. 

5. الرد على االستشارات الفنية التي وردت 
للمركز )63( مكالمة هاتفية.

على  الجودة  ثقافة  نشر  سبيل  وفي 
المستوى الوطني بحسبان أن ذلك هو إحدى 
اإلدارة  تعاونت  فقد  للهيئة،  الرئيسة  المهام 
المختلفة  الهيئة  إدارات  مع  للجودة  العامة 

بإقامة عدد من الفعاليات وهي: 

الجودة
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إقامة أربع ورش عمل وهي:	 
 - - المعايير   – )الضوابط  المدربين  اعتماد 

اآللية(.
  رحلة اإلجراءات المصرفية مع األيزو.- 
  تطبيق التميز المؤسسي في المنظمات - 

الخيرية.
  التوجهات اإلستراتيجية للجودة وسالمة - 

المرضى وقصص نجاح. 
إقامة خمس محاضرات: 	 
إدارة -  نظام  تطبيق  في  القيادة  أهمية    

الجودة.
معيار القيادة في التميز المؤسسي.- 
َجَداَرات قائد 2030. - 
المخاطر -  على  المبني  التفكير  منهجية 

.)ISO 9001( كأحد متطلبات
الواقع -  بين  الشاملة  الجودة  إدارة 

والتحديات.

تشـــرفت الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات 
الموافقـــة  بصـــدور  والجـــودة  والمقاييـــس 
الســـامية الكريمـــة علـــى عقـــد المؤتمـــر الوطنـــي 
»الجـــودة.  شـــعار  تحـــت  للجـــودة  الســـادس 
الطريـــق نحـــو التميـــز والريـــادة« برعايـــة معالـــي 

واالســـتثمار.  التجـــارة  وزيـــر 
وقـــد حضـــر المؤتمـــر أكثـــر مـــن )800( مشـــارك 
مجـــاالت  فـــي  والمهتميـــن  المختصيـــن  مـــن 
الجـــودة مـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، 
علـــى  للمؤتمـــر  العلمـــي  البرنامـــج  واشـــتمل 
علميـــة  جلســـات  َو)6(  رئيســـتين  محاضرتيـــن 
متنوعـــة، إضافـــًة إلـــى جلســـة ختاميـــة بَواقـــع 
)6( ورش عمـــل متخصصـــة فـــي مجـــال الجـــودة 

الحديثـــة.  وتطبيقاتهـــا 
وقـــد تـــَم تطويـــر موقـــع إلكترونـــي خـــاص 
بالمؤتمـــر وفعالياتـــه، وُيمكـــن الوصـــول إليـــه عبـــر 

.)www.nqc.gov.sa( العنـــوان اآلتـــي

 20-16 من  للجودة  العالمي  باليوم  االحتفاء 
صفر 1٤39هـ الموافق 05-09 نوفمبر 201٧م 
حيث  وجدة،  والدمام  الرياض  من  كل  في 

شمل ذلك: 

المؤتمر الوطني السادس للجودة من 12-10 
نوفمبر   30-28 الموافق  1٤39هـ  األول  ربيع 

201٧م:

وبلَغ عدد المشاركين في جميع ورش العمل 
والمحاضرات قرابَة )30٤( مشارك ومشاركة. 

ثانيًا: أواًل: 

شارك بالمؤتمر أكثر من: 

 800    مشارك 
   2      محاضرتان رئيستان

   6      جلسات علمية متنوعة
   6      ورش عمل متخصصة
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لقاعـــدة معرفيـــة  المؤتمـــر  ُيؤســـس هـــذا 
متكاملـــة يواكـــب فيهـــا المســـتجدات وَيعمـــُل 
علـــى تعزيـــز ثقافـــة الجـــودة مـــن خـــالل اســـتعراض 

التوجهـــات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال. 
ــن  ــع المهتميـ ــن مجتمـ ــا ُيؤســـس لتمكيـ كمـ
بالجـــودة وممارســـاتها بالمملكـــة منهـــا التواصـــل 
وإقامـــة عالقـــات مثمـــرة وناجحـــة مـــع نظرائهـــم 
ـــراء فـــي ُدول العالـــم للرقـــي بمســـتوى  مـــن الخب

الجـــودة علـــى جميـــع األصعـــدة. 
بترســـيخ مفاهيـــم  أيضـــًا  المؤتمـــر  وُيعنـــى 
قطاعـــات  جميـــع  فـــي  وتطبيقاتهـــا  الجـــودة 
للرؤيـــة  وتحقيقـــًا  المســـتهدفة  األعمـــال 
بمنتجاتهـــا  المملكـــة  تكـــون  بـــأن  الســـامية 
واإلتقـــان  للجـــودة  عالميـــًا  معيـــارًا  وخدماتهـــا 

 .2020 فـــي 

المؤسســـي . 1 والتميـــز  بالجـــودة  التعريـــف 
مبـــادرات  تحقيـــق  فـــي  ودورهـــا 
 2030 المملكـــة  رؤيـــة  ومشـــروعات 
والعالميـــة. الريـــادة  إلـــى  والوصـــول 

والتوجهـــات . 2 التطبيقـــات  أهـــم  عـــرض 
لتعزيـــز  وأهميتهـــا  للجـــودة  الحديثـــة 
التنميـــة  وتحقيـــق  الوطنـــي  االقتصـــاد 

. مة ا لمســـتد ا
المحليـــة . 3 الممارســـات  أفضـــل  اســـتعراض 

الجـــودة والتميـــز  فـــي مجـــال  والعالميـــة 
وتبادلهـــا. المؤسســـي 

اإلبـــداع . 4 ومنهجيـــات  المبـــادئ  تعزيـــز 
المســـتمر  التطويـــر  بهـــدف  واالبتـــكار 
الوطنيـــة. والخدمـــات  المنتجـــات  لجـــودة 

لـــدى . 5 وتعزيزهـــا  الجـــودة  ثقافـــة  نشـــر 
المجتمـــع  وقطاعـــات  المســـتقبل  جيـــل 

. لمختلفـــة ا

أهداف المؤتمرأهمية المؤتمر

تـــرأس الجلســـات مجموعـــة مـــن المســـؤولين 
الحكوميـــة  القطاعـــات  مـــن  والمختصيـــن 
والخاصـــة، وشـــارك فـــي فعالياتهـــا كثيـــر مـــن 
خبـــراء الجـــودة العالمييـــن مـــن الـــدول اآلتيـــة: 
المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  )اإلمـــارات 
المتحـــدة، كوريـــا الجنوبيـــة، هونـــغ كونـــغ، ألمانيـــا، 
نيوزيلنـــدا، ســـنغافورة، الهنـــد( إضافـــًة إلـــى خبـــراء 

ــة.  ــاركين مـــن المملكـ ومشـ

انطالقـــًا مـــن أهمية االســـتفادة من التجارب 
العالميـــة الملهمـــة فـــي مجـــاالت الجـــودة، فقـــد 
ضّيـــف مؤتمـــر الجـــودة فـــي نســـخته السادســـة 
دولـــة ســـنغافورة ليســـلط الضـــوء علـــى أحـــد 
أفضـــل التطبيقـــات والممارســـات الُدوليـــة فـــي 

مجـــال الجـــودة والتميـــز المؤسســـي. 
االقتصاديـــة  ســـنغافورة  نهضـــة  وتعـــد 
مـــن أبـــرز النمـــاذج التنمويـــة التـــي اســـتطاعت 
ــرد  ــادي مضطـ ــو اقتصـ ــق نمـ ــا تحقيـ ــن خاللهـ مـ

الخدمـــات.  اقتصـــاد  علـــى  معتمـــدًا 

الدولة الضيف ... المشاركون
جمهورية سنغافورة

المؤتمر تحقيق للرؤية 
السامية بأن تكون المملكة 
بمنتجاتها وخدماتها معيارًا 
عالميًا للجودة واإلتقان في 

2020

الجودة
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المطابقة

ُيعـــد نشـــاط المطابقـــة مـــن أهـــم األنشـــطة التـــي يتـــم 
التركيـــز فيهـــا ضمـــن التوجهـــات اإلســـتراتيجية للهيئـــة. 

ــدور  ــز الـ ــل علـــى تعزيـ ــة للعمـ ــود الهيئـ ــار جهـ وفـــي إطـ
المحـــوري لهـــذا النشـــاط فـــي تطويـــر منظومـــة ســـالمة 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  اعتمـــد  الســـعودية،  المنتجـــات 
ُتشـــكل  التـــي  المنتجـــات،  لســـالمة  العامـــة  المنهجيـــة 
استرشـــادًا  بناؤهـــا  تـــَم  ومتكاملـــة  شـــاملة  منظومـــة 
بالمنظومـــة األوروبيـــة التـــي ُتعـــد أكثـــر توافقـــًا لمتطلبـــات 
المملكـــة بعـــد دراســـة مســـتفيضة لعـــدد مـــن النمـــاذج 

العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال.
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لتكون  المنهجية  هذه  ُأطلقت  وقد 
سياسة عامة للبرنامج السعودي لسالمة 
المنتجات )سليم(، وتعتمُد على عدد من 
اآلتية  اإلدارات  بها  تضطلع  التي  البرامج 

ضمن اإلدارة العامة للمطابقة
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الهيئة منهجية ُمحكمة في إصدار  تبنت  الُمستهلك، فقد  تأكيدًا لحرصها على تعزيز سالمة 
األوليات  ترتيب  تَم  إذ  المنتجات،  خطورة  درجة  وفق  الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات 
من  ُتعزز  فنية  لوائح  إصدار  في  األولية  الخطورة  عالية  المنتجات  منح  يتم  بحيث  اإلستراتيجية، 
معدالت السالمة بها، إضافِة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية اللتزام تطبيق متطلبات 

تلك المواصفات واللوائح، ومتابعة آثار تطبيقها على واقع السالمة في السوق. 

وتضطلُع إدارة اللوائح الفنية بتطوير اللوائح الفنية، حيث ُتعد هذه المهمة من أهم عناصر 
المنهجية العامة لسالمة المنتجات التي َترتكز عليها، وتعمُل هذه اإلدارة على: 

1/4
إدارة اللوائـــــح الفنيـــة

المطابقة
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وضعـــت اإلدارة فـــي خطتهـــا العامـــة إصـــدار 
المنتجـــات  أغلـــب  ـــي  ُتغطِّ )45( الئحـــة فنيـــة 
وقـــد  والمتوســـطة،  العاليـــة  المخاطـــر  ذات 
وضعـــت اإلدارة خطـــة باللوائـــح الفنيـــة اســـتنادًا 

إلـــى عـــدة معاييـــر مثـــل: 
المخاطـــر  درجـــة  علـــى  بنـــاًء  األوليـــة 
هـــذه  تشـــملها  التـــي  المنتجـــات  وســـالمة 
الخطـــة.  فـــي  الُمدرجـــة  الفنيـــة  اللوائـــح 

وكذلـــك علـــى مـــا يـــرد إلـــى الهيئـــة مـــن 

اللوائح  هذه  بشأن   )WTO( العالمية  التجارة  منظمة  ُأخِطرت  وقد 
الفنية – وفقًا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية. 

اللوائح  السنوية إلعداد  الخطة  كذلك  الفنية  اللوائح  إدارة  ووضعت 
الفنية لعام )2018م( التي تستهدف إصدار )6( لوائح فنية. 

1/1/4
إعداد اللوائح الفنية

رقم اعتماد الالئحة وتاريخه اسم الالئحةم
في مجلس إدارة الهيئة

تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العالقة1

رقم )161( - الرياض

1438/10/24 هـ

2017/07/18م

1439/01/09هـ

2017/09/29م

الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع: الطوب والبالط والسيراميك واألدوات 2
الصحية والمنتجات ذات العالقة

الالئحة الفنية لحواجز الحماية من الشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات3

الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت4

الالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات 5

رقم )162( - الرياض

1439/02/20 هـ

2017/11/09م

1439/04/18هـ

2018/01/05م

الالئحة الفنية لقطع غيار السيارات6

الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية7

تحديث الالئحة الفنية السعودية للدهانات8

جدول رقم )15(: اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

8
لوائح فنية 

مصدرة ومحدثة 
في 201٧

توصيـــات مـــن الجهـــات الحكوميـــة ذاِت العالقـــة 
وبمـــا  المنتجـــات،  ســـالمة  لبرنامـــج  وفقـــًا 
َيتماشـــى مـــع الخطـــة اإلســـتراتيجية للهيئـــة؛ 

الوطنـــي.  التحـــول  برنامـــج  إلـــى  الُمســـتندة 
لعـــام  اللوائـــح  خطـــة  اســـتهدفت  وقـــد 
2017م إصـــدار )6( لوائـــح فنيـــة وفقـــًا للمعاييـــر 
أعـــاله، وقـــد أصـــدرت )7( لوائـــح فنيـــة، إضافـــة 
إلـــى تحديـــث الئحـــة فنيـــة واحـــدة، كمـــا هـــو 

ُموضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )15(.



التقرير السنوي

88    

تَم الرد على أكثر من )1.600( استفسار وردت إلى الهيئة من الشركات والمصانع والمستوردين 
بشأن شهادات المطابقة وتطبيق اللوائح، إضافِة إلى الرد على الملحوظاِت واستفسارات أعضاء 
منظمة التجارة العالمية )WTO( بشأن اللوائح الفنية التي تخطر الهيئة عنها في موقع المنظمة، 

إضافِة إلى االستفسارات األخرى التي ترد من الجهات الحكومية. 

أنشأت  السعودية،  القياسية  والمواصفات  الفنية  اللوائح  تطبيق  متابعة  على  حرصًا 
الهيئة هذه اإلدارة لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية المعتَمدة، والتواصل مع جميع األطراف 
ذوي العالقة للتعريف باللوائح الفنية وتفعيل تطبيقها من خالل اللجنة التوجيهية لمتابعة 
قياس  لبناء مؤشر  العالقة، وكذلك  ذاِت  الرقابية  الجهات  تضم عددًا من  التي  التطبيق، 
مطابقة المنتجات، وتتولى هذه اإلدارة مجموعة من المهام كانت أنشطتها وفق محاور 

العمل اآلتية: 

تعمـــم اإلدارة اللوائـــح الفنيـــة -بعـــد نشـــرها فـــي 
الجريـــدة الرســـمية- علـــى الجهـــات الحكوميـــة، بشـــأن 
اعتمادهـــا وتاريـــخ دخولهـــا حيـــزِّ التطبيـــق، إضافـــِة إلـــى 
علـــى  لتعميمهـــا  وذلـــك  التجاريـــة،  الغـــرف  مجلـــس 
وتوعيـــة  الالئحـــة،  هـــذه  بتطبيـــق  المعنيـــة  الجهـــات 
عيـــن ومســـتوردين باللوائـــح الفنيـــة  المعنييـــن مـــن مصنِّ

المعتمـــدة. 
ـــة -بالتعـــاون مـــع شـــركائها فـــي  وقـــد عقـــدت الهيئ
الغـــرف التجاريـــة - )16( ورشـــة عمـــل للتعريـــف باللوائـــح 
ـــز  حيِّ دخولهـــا  قبـــل  وتطبيقهـــا  المعتَمـــدة  الفنيـــة 
ـــح فـــي الجـــدول رقـــم )16(. التطبيـــق، كمـــا هـــو ُموضَّ

2/1/4
الرد على االستفسارات

2/4
إدارة متابعة التطبيق 

1/2/4
متابعة تطبيق اللوائح الفنية

استفسار وردت إلى الهيئة من الشركات 
والمصانع والمستوردين بشأن شهادات 

المطابقة وتطبيق اللوائح

1.600

16

للتعريف  عمل  ورشة 
الفــنــيــة  باللـوائــــــــح 

المعتَمدة وتطبيقها

المطابقة
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)23( مصنعًا لسحب  زيارة  الطاقة في  لكفاءة  السعودي  والمركز  المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  بالتعاوِن مع  اإلدارة  كما شاركت 
العينات، ومتابعة تطبيق اللوائح والمواصفات المتعلقة ببرنامج كفاءة استهالك الطاقة، إضافًة إلى متابعة الشكاوى التي ترد إلى وزارة التجارة 

واالستثمار. وفيما يأتي عرض بالمصانع التي تمت زيارتها: 

مكان الورشةالتاريخالورشةم

ل1 الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلُّ

مقر الهيئة - جدة2017/01/18م

الغرفة التجارية - الدمام2017/01/25م

الغرفة التجارية - الرياض2017/02/06م

الغرفة التجارية - جدة2017/10/26م

مقر الهيئة - الرياض2017/11/06م

الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه2

الغرفة التجارية - الرياض2017/07/19م

الغرفة التجارية - الدمام2017/07/26م

الغرفة التجارية - جدة2017/08/02م

الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها3

الغرفة التجارية - الرياض2017/11/19م

الغرفة التجارية - جدة2017/11/27م

الغرفة التجارية - الدمام2017/12/07م

الغرفة التجارية - جازان2017/12/11م

الغرفة التجارية - تبوك2017/12/28م

4
الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات 

العالقة

الغرفة التجارية - الرياض2017/12/17م

الغرفة التجارية - جدة2017/12/19م

الغرفة التجارية - الدمام2017/12/25م

جدول رقم )16(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتعريف باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها

جدول رقم )17(: مصانع األجهزة 
الكهربائية والعزل الحراري 

والمصابيح التي تم زيارتها خالل 
فترة التقرير

التاريخ الجهات المشاركة عدد المصانع المدينة النشاط 
26-2017/03/29موزارة التجارة واالستثمار5الرياضاألجهزة الكهربائية

ألواح العزل الحراري
وزارة التجارة واالستثمار10الرياض

23-2017/07/27م
وزارة التجارة واالستثمار1الخرج/الدلم

22-05/26/ 2017مإدارة كفاءة الطاقة7الرياضالمصابيح
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المؤشرات  من  المطابقة  مؤشر  ُيعد 
لضمان  الهيئة  عليها  تعمُل  التي  المهمة 
إلى  إضافِة  السعودي،  السوق  في  السالمة 
أنه ُيعطي صورة دقيقة عن مدى تأثير تطبيق 
مستوى  رفع  في  الُمعتمدة  الفنية  اللوائح 
السالمة من عدمه، ويوجه تركيز الجهات ذاِت 
منظومة  في  الضعف  مصادر  إلى  العالقة 
يحقق  بما  وتطويرها  السوق  على  الرقابة 

مستوى السالمة المطلوب. 
المطابقة  مؤشر  قياس  منهجية  وتعتمُد 
المستهدفة  المنتجات  من  سلة  تكوين  على 
وذات التأثير في السالمة وصحة المستهلك، 
الُحر  التسوق  لعملية  سنوية  خطة  ووضع 
بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في 
سلة المؤشر ثم اختبارها.. سواء في مختبرات 
الهيئة أو المختبرات الخاصة حسب مدى توافر 

إمكانية االختبار. 

2/2/4
مؤشر المطابقة

جدول رقم )18(: العينات المسحوبة من األسواق 
خالل فترة التقرير حسب القطاع

ومن خالل تحليل النتائج يتُم إصدار مؤشر 
العام  والمؤشر  إنتاجي  قطاع  لكل  المطابقة 

للمطابقة في السوق السعودي. 
اإلدارة  اشترت  ذلك  تحقيق  سبيل  وفي 
لُمنتج،  عينة   )8.021( ل  ُتمثِّ وحدة،   )26.876(
جميع  المشتراة  المنتجات  هذه  ُتغطي  حيث 
الفنية  اللوائح  في  المشمولة  الُمنتجات 
التمثيل  تعكس  بحيث  وغيرها،  المعتَمدة 

الواقعي للسوق. 
مختبرات  إلى  العينات  هذه  ُأحيلت  وقد 
إلجراء  المعتَمدة  الخاصة  والمختبرات  الهيئة 
ل المنتجات  االختبارات الالزمة عليها، وهي ُتمثِّ
وتشمُل  المؤشر،  منتجات  سلة  في  الُمدرجة 

القطاعات اآلتية:

المنتجات الكهربائية

العدد اإلجمالي 
للمنتجات المسحوبة

المنتجات الكيمائية والبترولية

منتجات البناء والتشييد

منتجات المواد العامة 

منتجات قطع غيار السيارات

منتجات الغزل والنسيج

2,821
59٧
٤10

2,089
٤8٧

1,61٧

8,021

ُيبين الجدول رقم )18( العينات المسحوبة من األسـواق لعام 2017م، 
حـســـب القطـــاع

قطاع الكهرباء.

قطاع المواد العامة.

قطاع مواد البناء والتشييد 

قطاع الكيمياء والبترول.

قطاع الميكانيكا والمعادن.

قطاع النسيج.

اشترت اإلدارة

26,8٧6
وحـــــدة

لفحصها وإصدار مؤشر 
المطابقة

المطابقة
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للدراسة  إدارة  للمطابقة  العامة  اإلدارة  أنشأت  الهيئة،  تتبناها  التي  للمبادرات  استكمااًل 
وتحليل البيانات لقياس مؤشر قياس مطابقة المنتجات، وكذلك تحليل بيانات الحوادث الواردة 
من الجهات ذاِت العالقة، ومن ثمَّ تحديد أسباب تلك الحوادث، فضاًل عن االستفادة من نتائج 

الدراسة في إعداد اللوائح الفنية أو تحديثها، وتطوير كفاءة األداء للجهات ذاِت العالقة. 
وتتابع الهيئة الحاالت الواردِة إليها من خالل: 

من  الصادرة  التقارير  الوحدة  هذه  تتابع 
مختبرات الهيئة )المركز الرئيس، وفرع منطقة 
الشرقية(  المنطقة  وفرع  المكرمة،  مكة 
ُتدرس  حيث  الخاصة،  المختبرات  من  وكذلك 
مطابقة  مدى  من  للتحقق  التقارير  تلك 
المنتجات الوائح الفنية والمواصفات القياسية 

ذاِت العالقة. 
وعلى ضوء ذلك ُيبنَى مؤشر قياس مطابقة 
غير  المنتجات  دراسة  كذلك  ويتم  المنتجات، 
المطابقة  شهادات  من  والتحقق  المطابقة 

المرفقة معها.

منظومة  هي  الحوادث  رصد  منظومة 
لتبادل  الوطنية  األجهزة  من  متكاملة  عمل 
المنتجات  حوادث  بشأن  المعلومات 
االستهالكية )غير الغذائية والدوائية(، التي قد 
بالصحِة وسالمِة  الضرر  إلحاق  تكون سببًا في 

المستهلكين. 
المنتجات  بشأن  الشكاوى  متابعة  وكذلك 
إضافِة  بشأنها،  توصيات  ورفع  المطابقة،  غير 
تلك  بخطر  المستهلكين  بين  الوعي  نشر  إلى 
حوادث  بشأن  المبكر  واإلنذار  المنتجات، 

المنتجات التي تقع ُدوليًا.
بها  المناطة  المهام  اإلدارة  أنجزت  وقد 

بتشكيل لجنة من الجهات ذاِت العالقة: 
الطاقة  ووزارة  واالستثمار،  التجارة  )وزارة 
الشؤون  ووزارة  المعدنية،  والثروة  والصناعة 

َتحسن في  ُحدوث  المنتجات  لتلك  االختبارات  نتائج  وبينت 
قيمة مؤشر قياس مطابقة المنتجات بنسبة 5،1% مقارنًة 
بعام 2016م، حيث بلغ المؤشر العام للمطابقة 63،7% لعام 

2017م. 

3/4
إدارة الدراسة والرصد

1/3/4
الدراسة والتحليل

2/3/4
رصد الحوادث

تــأسيــس المــركــز 
الوطـــني لرصد الحوادث 
الناجمة عن المنتجـــــات 

االستهـــالكيـــة

ومصلحة  الصحة،  ووزارة  والقروية،  البلدية 
المدني،  للدفاع  العامة  والمديرية  الجمارك، 
حماية  وجمعية  للمرور،  العامة  واإلدارة 
لرصد  الوطني  المركز  لتأسيس  المستهلك(، 
االستهالكية،  المنتجات  عن  الناجمة  الحوادث 
لكون  الحوادث،  لتلك  بيانات  قاعدة  وتوفير 
السالمة  لتحقيق  مهمة  البيانات  هذه 
واتخاذ  سريع  بشكل  الحوادث  إلى  والتعرف 
الفنية  اللوائح  مستوى  ورفع  حيالها،  يلزم  ما 
والتشريعات الملزمة لضمان سالمة المنتجات 
المعروضة في السوق السعودي، إضافِة إلى 
والجهات  الهيئة  إستراتيجيات  وتركيز  التوجيه 
)مخاطر(  األكثر  المجاالت  في  العالقة  ذاِت 

على سالمة المستهلك. 
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منح 
الشهادات

َتَتولى اإلدارة العامة لمنح الشهادات جانبًا مهمًا 
من مهام الهيئة فيما يتعلق بنشاط تقويم المطابقة، 
استخدام عالمة  تراخيص  بها مهام منح  ُأنيط  حيث 
إضافًة  المطابقة،  وشهادات  السعودية  الجودة 
الطاقة  كفاءة  بطاقات  باستخدام  الترخيص  إلى 
الوقود  اقتصاد  وبطاقة  المنزلية،  األجهزة  على 
على السيارات واإلطارات.. وفقًا لمتطلبات المعيار 

السعودي القتصاد الوقود. 
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وسالمة  الصحة  على  للحفاظ  والمنتجات  السلع  بجودة  االرتقاء  على  الهيئة  تحرُص 
المستهلك، من خالل الترخيص للمنشآت المستوفية شروط الالئحة الفنية العامة لعالمة 

الجودة السعودية الستعمال العالمة على منتجاتها )شكل رقم 11(. 
القياسية  للمواصفات  المنتج  مطابقة  الجودة  عالمة  على  الُمنتج  حصول  ويعكس 
السعودية الُمعتمدة، إضافًة إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك 
ُتحقق منظومة منح عالمة الجودة مصلحة جميع األطراف ذوي العالقة )الُمنِتج والُمستهِلك 
والَتاجر(، وُتعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العالمة.

وقد بلغ عدد المصانع الُمرخص لها باستعمال عالمة الجودة السعودية على منتجاتها 
الترخيص  منحها  تَم  جديدًا  طلبًا   )115( منها  مصانع،   )303( التقرير  هذا  إعداد  تاريخ  حتى 

باستعمال عالمة الجودة خالل فترة التقرير، إضافًة إلى وجود )280( طلبًا تحت الدراسة. 
كما تَم إعداد )99( خطة زيارة تدقيق للمصانع والشركات واعتمادها، شملت )303( زيارات 

ميدانية لمصانع الشركات. 

1/5
عـالمــة الجــــودة

شكل رقم )11(: شعار عالمة الجودة 
السعودية

منح 
الشهادات
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كما ُيوضح الرسم البياني رقم )8(  ِنسَب توزيع جميع المصانع الحاصلة على تراخيص سارية 
باستعمال عالمة الجودة السعودية حسب القطاع.

رسم بياني رقم )7(: نسب المصانع التي تم منحها تراخيص جديدة باستعمال 
عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

رسم بياني رقم )8(: نسب المصانع الحاصلة على تراخيص سارية باستعمال عالمة 
الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

وُيوضح الرسم البياني رقم )7( ِنسَب توزيع المصانع التي حصلت على تراخيص جديدة 
باستعمال عالمة الجودة السعودية خالل فترة التقرير، وفقًا لتصنيف القطاع، مع مالحظة 
المصانع  للتفتيش والتدقيق على  بإجراءات ُموثقة  يمُران  التراخيص  الترخيص وتجديد  أن 
المشورة  تقديم  إلى  إضافًة  واختبارها،  اإلنتاج  من  عينات  وسحب  فيها،  الجودة  وضبط 

عدد المصانع الُمرخص لها الفنية لهذه المصانع في مجال ضبط الجودة وتحسينها. 
باستعمال عالمة الجودة

طلـبًا جديدًا تم منحها تراخيص 
باستعمال عالمة الجودة

طلبًا تحت الدراسة

خطــة معتمدة للزيـــارة 
والتدقيق للمصانع

 زيارات ميدانية للمصانع

303

115

280
051015202530

99

303

قطاع المنتجات الغذائية

قطاع المنتجات الكهربائية والمقاييس والموازين

قطاع منتجات التشييد ومواد البناء

قطاع المنتجات الميكانيكية

قطاع المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج

قطاع المنتجات الغذائية

قطاع المنتجات الكهربائية والمقاييس والموازين

قطاع منتجات التشييد ومواد البناء

قطاع المنتجات الميكانيكية

قطاع المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج

%15

%16

%16

%22

%2٧

%31

%28

%2٤

%1٤

%٧
05101520253035٤0
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من خالل الزيارات الميدانية التي يقوُم بها مدققو الهيئة، تَم رصد 
إلغاء  الجودة، ما تطلب  التي منحت عالمة  المصانع  مخالفات لبعض 
عدم  بسبب  الجودة،  عالمة  الستعمال  مصنعًا   )11( لعدد  الترخيص 
أو  السعودية،  الجودة  العامة لعالمة  الفنية  الالئحة  التزام متطلبات 
عدم تنفيذ إجراءات تجديد ترخيص استخدام عالمة الجودة، أو توقف 

اإلنتاج أو طلب المصنع. 

تَم إعداد )12( إجراء منح خاصة 
بمنتجات مختلفة واعتمادها حتى 

اآلن، وهي كما يأتي:

QMS-CR-10-05.إجراء منح لمنتج القابسات والمقابس

QMS-CR-10-06.إجراء منح لمنتج أسياخ الصلب

QMS-CR-10-07.إجراء منح لمنتج الدهانات والورنيشات

QMS-CR-10-08.إجراء منح لمنتج الخرسانة جاهزة الخلط

QMS-CR-10-09.إجراء منح لمنتج المواد المساعدة على تحلل البالستيك

QMS-CR-10-10.إجراء منح لمنتج األسمنت

QMS-CR-10-11.إجراء منح لمنتج لمياه الشرب المعبأة

QMS-CR-10-12.إجراء منح لمنتج المراحيض الغربية

QMS-CR-10-13.إجراء منح لمنتج التمور

QMS-CR-10-14.إجراء منح لمنتج بالط السيراميك

QMS-CR-10-15.إجراء منح لمنتج مواقد الطهو المنزلية 

QMS-CR-10-17.إجراء منح لمنتج السكر

وحرصًا من الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها فقد حصلت إدارة عالمة الجودة 
على توصية باالعتماد وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية )ISO IEC 17065( من مركز 

االعتماد الخليجي لثالثِة منتجات هي: 
العالمة وُيسهل عملية  ُيرسخ صدقية  ما  الدهانات(،  الصلب،  أسياخ  والمقابس،  )القابسات 
االعتراف بعالمِة الجودة السعودية على المستوى الُدولي، ومن ثم دعم الصناعات والمنتجات 

السعودية الحاصلة على العالمة، وتوسيع آفاق انتشارها في األسواق المستهدفة. 

لجهـــات  المجـــال  فتـــُح  التطويـــر  شـــمل 
فـــي  للدخـــول  المؤهلـــة  المطابقـــة  تقويـــم 
عمليـــة منـــح عالمـــة الجـــودة الســـعودية وفـــق 
ُنظـــم التســـجيل والتفويـــض الـــذي اعتمـــد هـــذا 
العـــام، ووفقـــًا ألفضـــل الممارســـات العالميـــة 

الُمتبعـــة فـــي هـــذا المجـــال. 
 وقـــد تـــَم توقيـــع اتفـــاق تفويـــض جزئـــي 
لمنـــح  المطابقـــة  تقويـــم  خدمـــات  لتقديـــم 
تراخيـــص اســـتعمال عالمـــة الجـــودة الســـعودية 

المطابقـــة.  تقويـــم  )3( شـــركات  مـــع 
هـــذه  ُتحقـــق  أن  إلـــى  الهيئـــة  وتتطلـــع 
الخطـــوات –بـــإذن اللـــه- االنتشـــار الُمســـتهدف 
لعالمـــة الجـــودة الســـعودية وتعظيـــم الفائـــدة 
مـــن الطلـــب الُمتوقـــع عليهـــا. كمـــا تـــَم عقـــد 
المفوضـــة  الجهـــات  مـــع  اجتماعـــات  عـــدة 
للتوعيـــة باإلجـــراءات ومتابعـــة حالـــة الطلبـــات. 

إلغــاء الترخـــيص 
باستخدام عالمة 

الجودة لعــــدد

مصنعًا
11

12

منح 
الشهادات
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20

فقـــد  العمـــل،  كفـــاءة  رفـــع  أجـــل  ومـــن 
تـــَم عقـــد دورات توعويـــة وتخصصيـــة لجميـــع 
المدققيـــن المشـــاركين فـــي زيـــارة المصانـــع. 
وكذلـــك تأهيـــل )20( مدققـــًا واعتمادهـــم 
ُدوليـــًا مـــن خـــالل عقـــد دورة ضمـــن متطلبـــات 
االعتمـــاد وهـــي: دورة )مدقق/كبيـــر مدققيـــن( 

.)ISO 9001:2015( الجـــودة  إدارة  لنظـــام 

لكل نوٍع من هذه الشهادات إجراءات 
محددة في عملية التقويم والمنح، 
فمنها ما َيعتمُد على دراسة الوثائق 
الفنية المرفقة مع الطلب، ومنها 

ما َيعتمُد على زيارة مفتشي اإلدارة 
الموقع واالطالع على بيانات الُمنتج 

وسحب عينات منه لمعرفة مدى 
مطابقته المواصفات ذاِت العالقة. 

وقد بلغ مجموع الشهادات التي 
أصدرت خالل فترة التقرير )268( 

شهادة. 

ُتحدد الالئحة الفنية العامة لشهادات المطابقة مجال منح الشهادات، وكذلك التكاليف 
المالية لها، إضافِة إلى أنواع شهادات المطابقة التي ُتصدرها الهيئة، وهي كاآلتي: 

وتســـتقبُل إدارة عالمـــة الجـــودة بالغـــات 
ـــواردة مـــن تطبيـــق »تأكـــد«،  الغـــش التجـــاري ال
حيـــث بلغـــت )2.779( بـــالغ غـــش تجـــاري تمـــت 

ــا.  معالجتهـ
أو  تزويـــر،  حالـــة   )18( رصـــد  تـــَم  وكذلـــك 
مخالفـــة الســـتعمال عالمـــة الجـــودة مـــن خـــالل 

وحـــدة رصـــد حـــاالت التزويـــر. 
ومـــن أجـــل التطويـــر وتحســـين أداء عمـــل 
اإلدارة لرفـــع اإلنتاجيـــة وســـرعة إنجـــاز الطلبـــات، 
فقـــد ســـاهمت اإلدارة فـــي إعـــداد إجـــراءات 
النظـــام اإللكترونـــي لـــإلدارة العامـــة وتطويرهـــا 

لمنـــح الشـــهادات )جيـــم 2(. 

عدد البالغات

2,٧٧9

268

18
#

تـأكــد مدققـــًا تم تأهيلهم 
واعتمـادهم ُدوليــــًا

حــالــة تــزويــر 
لعالمة الجودة

أهداف
إدارة 

شهادات 
المطابقة

رفع جودة المنتجات المحلية من 
خالل إصدار شهادات المطابقة 

للمنتجات المختلفة.

تمكين المنتجات الوطنية من 
المنافسة في األسواق الخارجية 
من خالل إصدار شهادات تصدير 
للمنتجات الوطنية معترف بها 

ومقبولة دوليًا.

عــدد الشهـادات 
التي تَم إصدارها

شهادة مطابقة 
لطراز 

)اعتماد طراز(

شهادة مطابقة 
إلرسالية محددة

شهادة مطابقة 
لدفعة إنتاج

شهادة البالستيك 
القابل للتحلل

)يجب على كل المنتجات المدرجة في 
الالئحة الفنية الخاصة بالبالستيك 
القابل للتحلل الحصول على شعار 

البالستيك القابل للتحلل(.

ُتساهم الهيئة في أنشطة االرتقاء بجودة المنتجات السعودية التي يتم استخدامها أو تسويقها داخل المملكة أو تلك الُمعدَة للتصدير للدول 
األخرى، ولذلك فقد تَم استحداث إدارة شهادات المطابقة ضمن اإلدارة العامة لمنح الشهادات. 

كما تَم اعتماد الالئحة الفنية العامة لشهادات المطابقة خالل اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )155( بتاريخ 1437/06/20هـ، 

2/5
شهادات المطابقة
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جدول رقم )19(: عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة وقطاع العمل

حصلـــت إدارة شـــهادة المطابقـــة علـــى 
ــة  ــة الخليجيـ ــارِة المطابقـ ــن لشـ التعييـ
لألجهـــزة الكهربائيـــة منخفضـــة الجهـــد 
تحـــت الرقـــم )NB0040(، مـــا ُيمكنهـــا 
مـــن إصـــدار شـــارِة المطابقـــة الخليجيـــة 
المصـــدرة  الســـعودية  للمنتجـــات 
ـــز نفـــاذ  لـــدول مجلـــس التعـــاون، وتعزي
الصـــادرات الســـعودية إلـــى األســـواق 

اإلقليميـــة. 

شكل رقم )12(: شارة المطابقة الخليجية 

الشهادة

قطاع المنتجات

عــدد

التشييد والبناءميكانيكيةكيميائيةكهربائية

41124140طـــــــــــــــــــــــراز 

11إرســاليـــــــــــة

112دفعه إنتـاج 

225225قابل للتحلل

268المجموع

رسم بياني رقم )9(: أنواع شهادات المطابقة 
الصادرة خالل فترة التقرير

إرســـــــــالـــيــــــة

دفــعــة إنتـــاج

طــــــــــــــــــــــــــراز 40

02
01

قابــل للتحلل 225

منح 
الشهادات
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انطالقًا من األهمية اإلستراتيجية لموضوع كفاءة استهالك الطاقة، ُتشارك 
وفق  الطاقة  لكفاءة  السعودي  البرنامج  أنشطة  في  فاعل  وبشكٍل  الهيئة 
منهجية تكاملية مع الجهات ذاِت العالقة من األجهزة الحكومية ومؤسسات 

القطاع الخاص.

وفي هذا المجال قامت الهيئة باعتماد وتحديث المواصفات الخاصة ببطاقة كفاءة استهالك 
الطاقة لألجهزة الكهربائية وهي:

 3/5
بطاقــــة كـفــاءة استهـــالك 

الطاقـــة

شكل رقم )13(: نماذج لبطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية

المواصفات القياسية السعودية

متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة 
والحدود الدنيا لكفاءة استهالك 

الطاقة لمكيفات الهواء 
)SASO 2663:2014(

متطلبات وضع بطاقات الطاقة 
لغساالت المالبس الكهربائية 

المنزلية 
)SASO 2692:2013(

أداء الطاقة والسعة والبطاقات 
لـلثـــالجــــــــــات والثــــالجـــــــــــات 
– المـجـمــدات والمـجـمــــدات 

)SASO 2663:2013(

اآلالت الكهربائية الدوارة -الجزء رقم 
)30(: درجات الكفاءة لمحركات الحث 

قفصية الشكل ذات سرعة أحادية ثالثية 
))IE( الطور )الرمز

.)SASO IEC 60034-30:2013(

مكيفات الهواء – الحدود 
الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة 

وطرائق االختبار 
)SASO 2874:2016(

متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات 
التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات 

اإلنـــارة – الجـــزء األول
)SASO 2870:2015(



التقرير السنوي

100    

2 1
تصـــدر الهيئـــة بطاقـــات كفـــاءة اســـتهالك 
مـــن  اعتمـــاده  يتـــم  مـــا  علـــى  بنـــاًء  الطاقـــة 
بالتعـــاون مـــع  المجـــال  مواصفـــات فـــي هـــذا 
المركـــز  وهـــو  للهيئـــة  اإلســـتراتيجي  الشـــريك 
الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة، وبقيـــة الشـــركاء 

الطاقـــة. لكفـــاءة  الســـعودي  البرنامـــج  فـــي 
الطاقـــة  اســـتهالك  كفـــاءة  وبطاقـــة 
َتســـتهدُف  بطاقـــة  هـــي   )13 رقـــم  )شـــكل 
شـــكل  علـــى  وُتثبـــت  المســـتهلك  توعيـــة 
ملصق/مطبـــوع علـــى مجموعـــة مـــن األجهـــزة 
الكهربائيـــة المنزليـــة أو المركبـــات واإلطـــارات 
المجمـــدات،   - الثالجـــات  الهـــواء،  )مكيفـــات 
غســـاالت المالبـــس المنزليـــة، اإلنـــارة، المركبـــات 

واإلطـــارات(  الجديـــدة،  الخفيفـــة 
تتضمـــن توضيحـــًا ألداء المنتـــج وكفاءتـــه فـــي 
توفيـــر اســـتهالك الطاقـــة، وتزويـــد المســـتهلك 

شكل رقم )14(: نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود

الخاصـــة  المواصفــات  اعـتـمـاد 
ببطاقة كفاءة اقتصــاد الوقود 

وتـحديـــــــثها 
وهي:

المواصفة القياسية السعودية 
“متطلبات مقاومة الدوران 
والتماسك على األسطح 
الرطبة إلطارات المركبات
”)SASO 2857:2016(

المواصفة القياسية 
السعودية “متطلبات بطاقة 

اقتصاد الوقود لمركبات 
الخدمة الخفيفة الجديدة
”)SASO 2847:2015(

ببعـــض المعلومـــات الضروريـــة قبـــل الشـــراء، 
بطريقـــة واضحـــة وســـهلة. 

منتجـــات  الُمســـتهلك  اختيـــار  أن  كمـــا 
الطاقـــة  اســـتهالك  كفـــاءة  بطاقـــة  تحمـــُل 
يعـــد مســـاهمًة منـــه فـــي ترشـــيد اســـتهالك 

الطاقـــة. 
وقـــد ســـاهم النمـــوذج الُمبســـط للبطاقـــة 
لمـــدى  المســـتهلك  معرفـــة  ُســـهولِة  فـــي 
ــاءة اســـتهالك الطاقـــة للُمنتـــج، ومـــن ثـــم  كفـ
ــار الُمنتـــج الـــذي ُيحـــد مـــن قيمـــة فاتـــورة  اختيـ

اســـتهالك الطاقـــة. 

بطاقة كفاءة 
استهالك الطاقة 

هي بطاقة 
َتستهدُف توعية 

المستهلك

اختيار الُمستهلك منتجات 
تحمُل بطاقة كفاءة استهالك 
الطاقة يعد مساهمًة منه في 

ترشيد استهالك الطاقة
سيئ جدًاسيئمتوسطجيدجيد جدًاممتاز

منح 
الشهادات



1438 /1439هـ

101

إلـــى  النشـــاط  هـــذا  تطبيـــق  َيهـــدُف 
المســـاهمة فـــي ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة 
بشـــكل عـــام فـــي المملكـــة, وكذلـــك توفيـــر 
التكلفـــة علـــى المســـتهلك والتقليـــل مـــن أعبـــاء 

الشـــهرية.  مصروفاتـــه 
وفـــي هـــذا الشـــأن أصـــدرت الهيئـــة تراخيـــص 
كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة لألجهـــزة الكهربائيـــة 
واإلطـــارات والمركبـــات الخفيفـــة الجديـــدة لمـــا 
يقـــارب )85.653( ترخيصـــًا منـــذ بدايـــة التطبيـــق.

ــي  ــرازات التـ ــدد الطـ ــوع عـ ــغ مجمـ ــا بلـ فيمـ
ـــَم إصـــدار تراخيـــص كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة  ت

ــًا.  ــر )22.072( ترخيصـ ــرة التقريـ ــا خـــالل فتـ لهـ
وُيوضـــح الشـــكل رقـــم )15( مجمـــوع أعـــداد 
كفـــاءة  تراخيـــص  إصـــدار  تـــَم  التـــي  الطـــرازات 

اســـتهالك الطاقـــة لهـــا. 

مكيفات الهواء.	 
الثالجات -المجمدات.	 
غساالت المالبس المنزلية.	 

شكل رقم )15(:  أعداد الطرازات التي تم إصدار 
تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل فترة التقرير  

ُتحدُد الئحة كفاءة استهالك الطاقة العامة الُمعتمدة بالهيئة 
مجموعة من المنتجات التي َيشملها التطبيق وهي:

مكـيـفــــات 
الـهــــواء

المحركات 
الكهربائية

اإلطارات

الثالجـــات 
المجمــدات

اإلنــــــارة

المركبات 
الخفيفة 
الجديدة

غساالت 
المالبس 
المنزلية

المكيفات 
ذات السعة 

الكبيرة

اإلجـمـالي

2,61٤

٧99

12,563

1,0٧0

1,830

2,161

5٤6

٤89

22,0٧2

ترخيصًا مصدرًا منذ 
بــــدايــــة التطـبـيـــق 85,653
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المحركات الكهربائية.	 
اإلنارة.	 
المكيفات ذات السعة الكبيرة.	 

اإلطارات.	 
المركبات الخفيفة الجديدة.	 
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ُيوضح الرسم البياني رقم )10( ِنسَب الطرازات 
التي تَم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل 

عام 201٧م. 

رسم بياني رقم )10(:  نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل 
فترة التقرير 

وُيوضح الجدول رقم )20( 
مجموع أعداد الطرازات التي تَم 
إصدار تراخيص كفاءة استهالك 

الطاقة لها منذ بدء تطبيق 
البرنامج بتاريخ )1٤31/05/13هـ( 
الموافق )2010/0٤/2٧م( حتى 
تاريخ )1٤39/03/26ه( الموافق 

)201٧/12/31م(، الذي بلغ 
)85.653( ترخيصًا.

جدول رقم )20(:  أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة الطاقة لها منذ بدء 
البرنامج

اإلجماليالمنتجم

34.130مكيفات الهواء1

10.704الثالجات-المجمدات2

5.372غساالت المالبس المنزلية3

1.047المحركات الكهربائية4

2.031اإلنارة5

488المكيفات ذات السعة الكبيرة6

26.390اإلطارات7

5.491المركبات الخفيفة الجديدة8

85.653المجموع

مكـيـفـات 
الـهـــــــواء

المحركات 
الكهربائية

الثالجـــات 
المجمدات

اإلنــــــارة

المركبات 
الخفيفة 
الجديدة

غساالت 
المالبس 
المنزلية

المكيفات 
ذات السعة 

الكبيرة
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اإلطارات

منح 
الشهادات
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ُيوضح الرسم البياني رقم )11( نسب الطرازات التي 
لها  الطاقة  استهالك  كفاءة  تراخيص  إصدار  تم 

تراكميًا

رسم بياني رقم )11(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لها 
حسب المنتج تراكميًا

التجـــارة  تســـهيل  إلـــى  الماســـة  للحاجـــِة 
الدوليـــة وتبـــادل المنافـــع، وخدمـــة المســـتهلكين 
المعـــدات  مـــع  تعاملهـــم  فـــي  وســـالمتهم 
ُتســـتخدم  التـــي  الكهروتقنيـــة  واألجهـــزة  
والمكاتـــب  المنـــازل  فـــي  أساســـية  بصفـــة 
ومراكـــز العنايـــة الصحيـــة واألماكـــن المشـــابهة، 
الختبـــارات  الُدولـــي  للبرنامـــج  واســـتثمارًا 
ــزة  ــهادات لألجهـ ــح الشـ ــة ومنـ ــم المطابقـ تقويـ
والمكونـــات الكهروتقنيـــة )IECEE(، والُمطبـــق 
 .)IEC( ــة ــة الكهروتقنيـ ــة الدوليـ مـــن قبـــل اللجنـ

ـــة  ـــة فـــي اتخـــاذ خطـــوات فاعل شـــرعت الهيئ
للُمشـــاركة بهـــذا البرنامـــج، لتســـهيل الحصـــول 
مطابقـــة  شـــهادات  منـــح  أو  الشـــهادة  علـــى 
ُمناظـــرة علـــى المســـتوى الوطنـــي )التصديـــق(، 

4/5
إدارة شهادات المطابقة للجنة الدولية 

 )IECEE( الكهروتقنية

مـــع  الُدوليـــة،  القياســـية  للمواصفـــات  طبقـــًا 
األخـــذ فـــي الحســـبان الحيـــود الوطنيـــة. 

وقـــد تـــَم إعـــداد الالئحـــة رقـــم )م155-1-
إدارة  مجلـــس  قبـــل  مـــن  واعتمادهـــا   )16
الهيئـــة بتاريـــخ 1437/06/20هــــ، وكذلـــك تحديـــد 
الطلـــب  لتقديـــم  نمـــاذج  وإعـــداد  الخدمـــات 

ُمناظـــرة.  وطنيـــة  مطابقـــة  وشـــهادة 

نظـــام  تطويـــر  علـــى  اآلن  العمـــل  ويجـــري 
عمليـــة  لتســـهيل  لـــإلدارة  خـــاص  إلكترونـــي 
ـــدى المســـتفيد،  التواصـــل، ورفـــع المســـتندات ل
الســـابقة فـــي  البيانـــات  إلـــى تحديـــث  إضافـــًة 
موقـــع )IECEE( المتعلقـــة بالحيـــود الوطنيـــة 

والمجـــال. 
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ـــة 	  ـــة عالي ـــط ُســـوق المنتجـــات الكهربائي ضب
الخطـــورة وحمايتـــه مـــن األجهـــزة الرديئـــة 

أو المقلـــدة.

بتاريخ  البرنامج  تطبيق  في  البدُء  تَم 
1438/11/10هـ الموافق 2017/08/02م.

ومنذ ذلك التاريخ تَم إصدار )605( شهادات 
 )23( وتعديل   )IECEE( بشهادات  »اعتراف« 

شهادة من مختلف المجاالت: 

هواتف  لوحية،  حاسبات  الحاسبات، 
متنقلة، شواحن الجواالت وأجزاؤها. 

َتَتطلُع الهيئة إلى: 
شهادات 	  إصدار  مرحلة  إلى  الوصول 

.)IECEE( اختبار« لدى«
صادرة 	  بشهادات  واالعتراف  التسجيل 

بشهادات  المعنية   ،)IECRE( جهة  لدى 
مطابقة منتجات الطاقة المتجددة. 

1/4/5
األهـــــــداف

2/4/5
اإلنجـــــازات

3/4/5
التطــــويـــر

شهــادة »اعتـراف« 

تعديل 23 شهادة

605

األجهزة  الكهروتقنية 
ُتستخدم بصفة أساسية في 

المنازل والمكاتب ومراكز 
العناية الصحية واألماكن 

المشابهة

ضمـــان تطبيـــق المواصفـــات الســـعودية 	 
مـــن  والســـوق  المســـتهلك  لحمايـــة 
المطابقـــة  غيـــر  المســـتوردة  المنتجـــات 
مـــن  والتحقـــق  القياســـية  للمواصفـــات 

المنتـــج.  ســـالمة 

تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات.	 

توفير الوقت والجهد والتكاليف 	 
المنافـــذ 	  عبـــر  الســـلع  دخـــول  )تســـهيل 

فحصهـــا  تكـــرار  دون  مـــن  الجمركيـــة 
.) رهـــا واختبا

تتطلع الهيئة إلى
الوصول إلى مرحلة

إصدار شهادات
»اختبــار« لــدى اللجنة 

الدولية الكهروتقنية

منح 
الشهادات
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المختبرات
َتسعى مختبرات الهيئة إلى تحقيق المرجعية والريادة على 
والتحليل  الفحص  الوطني واإلقليمي في مجال  المستوى 
المستوردة،  أو  محليًا  المصنعة  سواء  والسلع  للمنتجات 
في  الفاصل  القرار  اتخاذ  دعائم  أهم  من  المختبرات  ُتعد  إذ 

الخالفات والنزاعات الفنية. 
المواصفات  إعداد  في  الهيئة  مختبرات  ُتشارك  كما 
وإجراء  الفنية،  اللجان  في  المشاركة  خالل  من  القياسية 

الدراسات والبحوث، وتقديم االستشارات الفنية. 
أصناف  من  عينات  للمختبرات  العامة  اإلدارة  وتستقبل 
الميكانيكية،  اإللكترونية،  الكهربائية،  السلع  من  مختلفة 
والنسيج،  الغزل  منتجات  البترولية،  الكيميائية،  المعدنية، 
مواد التشييد والبناء، منتجات البالستيك وألعاب األطفال، 
مطابقتها  من  للتأكد  العينات  هذه  وتحليل  االختبار  بهدف 

المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بها. 
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ـــرات الهيئـــة فـــي مقرهـــا  ـــَم تدعيـــم مختب ت
الرئيـــس بالريـــاض وفرعيهـــا بمنطقـــة مكـــة 
المكرمـــة والمنطقـــة الشـــرقية بعـــدٍد مـــن 
األجهـــزة والتقنيـــات الحديثـــة فـــي مختلـــف 

التخصصـــات.
المختبـــرات  تدعيـــم  اســـتكمال  ويجـــري 
باألجهـــزة المتطـــورة مـــن خـــال التوســـع فـــي 
المجـــاالت التـــي َتمـــُس الصحـــة وســـامة 

المســـتهلك. 
ومـــن ضمـــن أهـــداف المختبـــرات تطويـــر 
خدماتهـــا لُتغطـــي المجـــاالت اإلســـتراتيجية 
وطنيـــًا فـــي مجـــال تقويـــم المطابقـــة وخدمـــات 
إنشـــاء  عبـــر  واالختبـــار  والتحليـــل  الفحـــص 
مختبـــرات متخصصـــة جديـــدة أو اســـتكمال 
منظومـــة االختبـــار للمختبـــرات القائمـــة مثـــل 
مختبـــر كفـــاءة الطاقـــة للمكيفـــات والثاجـــات 
يتحقـــق  الـــذي  والغســـاالت،  والمجمـــدات 
مـــن كفـــاءة الطاقـــة ومـــدى ماءمتهـــا مـــع 
المواصفـــات واللوائـــح الســـعودية وإصـــدار 
بطاقـــات كفـــاءة للُمنتـــج، وكذلـــك التحقـــق مـــن 

1/6
تطوير المختبرات

بطاقـــات كفـــاءة الطاقـــة التـــي ُتوضـــع علـــى 
المنتجـــات. 

اســـتكمال  التقريـــر  فتـــرة  خـــال  وتـــَم 
تجهيـــز مختبـــر كفـــاءة العـــزل الحـــراري للمبانـــي 
واختبـــارات منتجـــات العـــزل )البولـــي ســـتارين-
الصـــوف المعدنـــي- البولـــي يورثـــان- األيـــزو 
ســـنرات(، الـــذي ســـيتم تشـــغيله خـــال الربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام المقبـــل ٢٠١٨م – بـــإذن 
اللـــه- وَنطمـــُح أن يكـــون لـــه تأثيـــر كبيـــر فـــي 
ترشـــيد الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي المبانـــي 
فـــي  أيضـــًا  ذلـــك  بالمملكـــة، وسُيســـاهم 

تســـهيل تطبيـــق ُكـــود البنـــاء الســـعودي. 
منظومـــة  اســـتكمال  فـــي  وســـعيًا 
أيضـــًا  تـــَم  المتخصصـــة، فقـــد  المختبـــرات 
اســـتكمال تجهيـــز مختبـــر جـــودة اإلطـــارات 
ــات  ــع جهـ ــاون مـ ــوط( بالتعـ ــواق )الجنـ واألطـ
أفضـــل  باســـتخدام  متخصصـــة  عالميـــة 
الممارســـات الحديثـــة، وتـــم إنشـــاؤه بهـــدف 
الحـــد مـــن مخاطـــر انتشـــار اإلطـــارات واألطـــواق 
ـــم  )الجنـــوط( المقلـــدة والمغشوشـــة، ومـــن ث

ــع  ــن المتوقـ ــرق، ومـ ــوادث الطـ ــن حـ ــُد مـ الحـ
عـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  َمطلـــع  تشـــغيله 

2018م – بـــإذن اللـــه. 
الهيئـــة  مختبـــرات  لـــدور  واســـتمرارًا 
وتقليـــل  الوطنـــي  االقتصـــاد  دعـــم  فـــي 
فإنـــه  المســـتهلك،  الطاقـــة وحمايـــة  هـــدر 
يجـــري العمـــل علـــى اســـتكمال مختبـــرات 
متخصصـــة فـــي مجـــال كفـــاءة اســـتهاك 
الطاقـــة فـــي اإلنـــارة )الســـكنية والتجاريـــة(، 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  اســـتهاك  وكفـــاءة 
للســـخانات، ومـــن المتوقـــع أن يتـــَم َتشـــِغيُلها 

َمطلـــع الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2018م.
كمـــا َتعمـــُل الهيئـــة علـــى التوســـع فـــي 
بإنشـــاء  الطاقـــة  كفـــاءة  مختبـــرات  مجـــال 
الوقـــود للمركبـــات،  مختبـــر كفـــاءة اقتصـــاد 
ويجـــري العمـــل علـــى التعاقـــد مـــع جهـــات 
عالميـــة ُمتخصصـــة لتجهيـــز المختبـــر باألجهـــزة 

المتطـــورة.  والمعـــدات 

إستراتيجياتها  ضمن  الهيئة  َتسعى 
المرجعية  لمختبراتها  الريادي  الدور  لتعزيز 
والمعدات  األجهزة  أحدث  توفير  خال  من 
الطرائق  أحدث  على  الفنية  كوادرها  وتدريب 
قدراتها  تعزيز  إلى  مجاالتها  في  والتقنيات 
الخاص،  القطاع  لتتكامل مع مختبرات  الفنية 
ولُتشكل منظومة اختبار وطنية فعالة للسلع 

المستوردة والمصنعة محليًا. 
في  سعيها  المختبرات  واصلت  وقد 
على  بحصولها  الهدف  هذا  إلى  الوصول 
طبقًا  اختباراتها  لنتائج  الدولي  االعتماد 

لمتطلبات المواصفة القياسية الُدولية
)ISO IEC 17025/2005( لعدد )72( اختبارًا. 

وكذلك المشاركة في برامج توكيد الجودة 
بين  الفنية  الكفاءة  اختبارات  من  لمجموعة 
مختبرات الهيئة والجهات الُدولية المتخصصة. 
مجال  توسيع  إلى  الهيئة  وَتسعى 
االختبارات  مجاالت  جميع  ليشمل  االعتماد 
لتقويم  النتائج  في  الموثوقية  من  لمزيد 
الُمنتج، وبالتالي حماية المستهلك وضمان 
أهدافها  ضمن  المحلية  الصناعات  تطوير 

اإلستراتيجية. 

المختبرات



1438 /1439هـ

109

الهيئة  مختبرات  فحصت  العينات،  اختبار  مجال  في 
وحللتها،  المختلفة  الجهات  من  إليها  الواردة  العينات 
لمختلف  عينة   )5.190( الواردة  العينات  مجموع  بلغ  حيث 
غير مطابقة  منها  عينة   )1.635( أن  وَتبين  المنتجات،  أنواع 

للمواصفات القياسية السعودية. 
كما تَم فحص )3.545( مركبة مستعملة مستوردة للتأكد 
واللوائح  السعودية  القياسية  المواصفات  مطابقتها  من 

الخاصة بها، وأتضَح أن )184( مركبًة منها غير مطابقة. 
ويعرُض الجدول رقم )21( تفاصيل فحص العينات خال 

فترة التقرير. 

2/6
أهم األنشطة 

عدد العينات المختبر
الواردة

عدد العينات 
غير المطابقة

عدد العينات 
المطابقة

نسبة عدد العينات 
غير المطابقة

8%60946563مختبرات المنتجات الميكانيكية واإلنشائية

29%1.276366910مختبرات المواد العامة والنسيج

34%2.0106921.318مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية

41%1.295531764مختبرات كفاءة الطاقة والمنتجات الكهربائية 

13،5%5.1901.6353.555اإلجمالي

جدول رقم )21(: تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير

5,190

3,5٤5

1,635
مجموع العينات الواردة لمختلف أنواع المنتجات

عينًة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية

 مركبة مستعملة مستوردة تم فحصها 
للتأكد من مطابقتها المواصفات 

القياسية السعودية واللوائح الخاصة بها



رسم بياني رقم (١٤): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمةرسم بياني رقم (١٢): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة 

رسم بياني رقم (١٥): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رسم بياني رقم (١٣): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

٧٦٤

٥٣١

١،٣١٨

٦٩٢

٩١٠

٣٦٦

٤٦

٥٦٣

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

١٤٩
١٧٩

٨٣٤

٥٨٠

٧٠١ ٥

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

٤٩٢

٢٨٥
٤٠٦

٨٩

٩٠٣

٣٦٦

٤٥

٥٥٨

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة جميع مختبرات الهيئة

غير مطابقةمطابقةغير مطابقةمطابقة

غير مطابقةمطابقة

١٢٣

٦٧
٧٨

٢٣

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

غير مطابقةمطابقة
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رسم بياني رقم (١٤): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمةرسم بياني رقم (١٢): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة 

رسم بياني رقم (١٥): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية رسم بياني رقم (١٣): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

٧٦٤

٥٣١

١،٣١٨

٦٩٢

٩١٠

٣٦٦

٤٦

٥٦٣

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

١٤٩
١٧٩

٨٣٤

٥٨٠

٧٠١ ٥

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

٤٩٢

٢٨٥
٤٠٦

٨٩

٩٠٣

٣٦٦

٤٥

٥٥٨

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة جميع مختبرات الهيئة

غير مطابقةمطابقةغير مطابقةمطابقة

غير مطابقةمطابقة

١٢٣

٦٧
٧٨

٢٣

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

غير مطابقةمطابقة
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مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

٪٣٩

٪١٢
٪٢٥

٪٢٤

رسم بياني رقم (١٧): توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة

رسم بياني رقم (١٦): توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبر

٥٧

١٫٥٩٤١٫٥٣٧

٢ ٤٥٤٣١١
٩٠٧٩١٨

٦٣٢٦١٤

١٦
١٧٤١٥٨٨٠

١٫٠١٠٩٣٠

المركز الرئيسيمنطقة مكة المكرمةالمنطقة الشرقية
بالرياض

منطقة تبوك منطقة جازان منفذ الحديثة

٦١٤١٥٨٩٣٠ ٧٩ ٤٣ ١٫٥٣٧

١٨١٦٨٠ ١١ ٢ ٥٧

٦٣٢١٧٤١٫٠١٠ ٩٠ ٤٥ ١٫٥٩٤

مطابق

غير مطابق

الكلي

١٦٠٠

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

نسبة   )16( رقم  البياني  الرسم  يوضح 
حسب  الهيئة  مختبرات  على  العينات  توزيع 

كل مختبر. 
كما يوضح الرسم البياني رقم )17( نسبة 
توزيع المركبات المستعملة التي تم فحصها 

موزعة على المركز الرئيس وفروع الهيئة.

المختبرات
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َحقق مختبر الغزل والنســـيج أيضًا نتائج ممتازة 
وتقـــارب القيـــم المرجعيـــة باختبـــارات الكفاءة 
الفنية مع المكتـــب األلماني للمواد المرجعية 
علـــى  ُتجـــرى  التـــي  األساســـية  باالختبـــارات 

منتجات الغزل والنسيج. 

َحقـــق مختبر تقديـــر العناصـــر الكيميائيـــة نتائج 
المقارنـــة مـــع معهـــد  اختبـــارات  ُمَميـــزة فـــي 
 (LGC Standard) القيـــاس الوطني البريطاني
ثـــالث  باســـتخدام  مرجعيـــة  كيمائيـــة  لعناصـــر 
تقنيـــات مختلفـــة، وأظهـــرت النتائـــج أن الِقيـــم 
المتحصـــل عليهـــا في مختبـــرات الهيئة ممتازة 
مقارنـــًة مع المختبـــرات العالميـــة، وتقع ضمن 

النطاق المقبول للنتائج الُمقارنة.

َشـــارك مختبر المنتجات البترولية في اختبارات 
 (Proficiency Testing PT) المقارنـــة البينيـــة
 (ASTM)مـــع الجمعية األمريكية الختبار المواد
وكانت المشـــاركة فـــي ثالث منتجـــات بترولية 
مختلفـــة وهي: (منتج زيـــت الهيدروليك، منتج 
وقـــود الديـــزل، ومنتـــج الشـــحوم)، وقد حقق 
المرجعيـــة  للقيـــم  مقاربـــة  نتائـــج  المختبـــر 
للمختبـــرات العالميـــة فـــي االختبـــارات، وهـــي 
خطـــوة عمليـــة في إثبات كفـــاءة المختبر ألداء 
الجـــودة  توكيـــد  وعمليـــات  االختبـــارات  هـــذه 

بالمختبر.

أجـــرى مختبر البالســـتيك اختبـــارات كفاءة فنية 
فـــي مجال اختبارات البالســـتيك مع مؤسســـة 
(أوفـــي تكنلوجـــي) األلمانيـــة وحققـــت نتائـــج 

جيدة أيضًا. 

َشـــارك مختبر الصلب واأللمنيوم وضمن برامج 
اختبـــارات  فـــي  بالمختبـــرات  الجـــودة  توكيـــد 
الكفـــاءة الفنيـــة الختبارات الشـــد مـــع منظمة 
الُدوليتيـــن،   (ASTM) ومنظمـــة   (EXOVA)
وأظهـــرت نتائـــج اختبـــارات الكفـــاءة أن النتائـــج 

ممتازة وقريبة من الِقَيم الَمرجعية.

١

٢

٣

٤

٥

االختبـــارات حققـــت  جـــودة  مجـــال  فـــي 
المختبـــرات نتائـــج مميـــزة فـــي عـــدِة مجـــاالت 
فـــي برامـــج اختبـــارات الكفـــاءة الفنيـــة مـــع 
عـــدد مـــن الجهـــات الُدوليـــة، وهـــي برامـــج 
ــارات.  ــج االختبـ ــان جـــودة نتائـ ــتهدُف ضمـ َتسـ
تقويـــم  مـــن  المختبـــرات  ُتمكـــن  فقـــد 
أدائهـــا عندمـــا تتـــم مقارنـــة بياناتهـــم ونتائجهـــم 
األخـــرى  المختبـــرات  مـــع  مرجعيـــة  لعينـــات 
ـــع أنحـــاء العالـــم فـــي  التـــي ُتشـــارك فـــي جمي

البرنامـــج نفســـه. 
أساســـيًا  عنصـــرًا  البرامـــج  هـــذه  وُتعـــد 
ــاءة المختبـــرات ألداء  ــًا فـــي إثبـــات كفـ ومهمـ
اختبـــارات ُمعينـــة، كمـــا هـــو منصـــوص عليـــه 
 )ISO IEC 17025( فـــي المواصفـــة الدوليـــة
الخاصـــة باعتمـــاد المختبـــرات. فعلـــى ســـبيل 

ــال: المثـ

3/6
جودة االختبارات 
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األساســـية  الهيئـــة  أنشـــطة  ضمـــن 
وتطويرهـــا،  المختبـــرات  أنشـــطة  لتدعيـــم 
نفـــذت مجموعـــة مـــن األنشـــطة والخطـــوات 
المهمـــة، لتعزيـــز ريادتهـــا ودعمهـــا، ومـــن 

أهـــم هـــذه األنشـــطة: 

انطـــاق المرحلـــة األولـــى مـــن برنامـــج 	 
الكايـــزن فـــي المختبـــرات ضمـــن برنامـــج 
ــتركة.  ــة المشـ ــعودية اليابانيـ ــة السـ الرؤيـ

للمختبـــرات 	  التحتيـــة  البنيـــة  اســـتكمال 
ـــزة  ـــا بعـــدد مـــن األجه مـــن خـــال تدعيمه
المتطـــورة التـــي ُتســـاعد علـــى تحســـين 

كفـــاءة أداء المختبـــرات.
إدارة 	  نظـــام  مســـؤولي  َتدريـــب 

المعلومـــات للمختبـــرات )LIMS( علـــى 
اســـتعدادًا  للنظـــام،  الجديـــد  اإلصـــدار 
لانتقـــال إلـــى اإلصـــدار الجديـــد مطلـــع 

4/6
أنشطة أخرى

تحســـينات  يحـــوي  الـــذي  2018م،  عـــام 
النظـــام.  عمـــل  طريقـــة  فـــي  جوهريـــة 

المســـتمر 	  والتطويـــر  التدريـــب 
مـــن  الهيئـــة  مختبـــرات  لمنســـوبي 
مـــن  عـــدد  فـــي  وفنييـــن  إدارييـــن 

واإلداريـــة.  الفنيـــة  المجـــاالت 
تدريـــب عـــدد مـــن منســـوبي الجهـــات 	 

المهنـــي  برنامـــج  ضمـــن  الحكوميـــة 
الســـعودي.

التدريـــب 	  فـــي  المختبـــرات  َشـــاركت 
التعاونـــي لعـــدد مـــن الطـــاب الجامعـــات، 

ـــزة  ـــى جائ ـــرات عل ُحصـــول المختب
الهيئـــة للقطـــاع المتميـــز فـــي 

ــنوي.  ــداع السـ ملتقـــى اإلبـ

ــج التدريـــب علـــى  ــملت تلـــك البرامـ وشـ
تقنيـــات التحليـــل اآللـــي المتقدمـــة. 

ُحصـــول المختبـــرات علـــى جائـــزة الهيئـــة 	 
للقطـــاع المتميـــز فـــي ملتقـــى اإلبـــداع 

ــنوي.  السـ
مـــن 	  الوفـــود  مـــن  عـــدد  اســـتقبال 

عـــدة جهـــات ُدوليـــة وَمحليـــة لاطـــاع 
الفنيـــة  والتجهيـــزات  اإلمكانـــات  علـــى 
والكفـــاءات البشـــرية الســـعودية فـــي 

المختبـــرات. 

المختبرات



1438 /1439هـ

115



التقرير السنوي

116    

)المترولوجيا( دعامًة مهمة  القياس والمعايرة  ِعلُم  ُيشكل 
جودة  ولتحسين  والعسكرية  المدنية  الصناعات  لمنظومة 
إلزالة  األساس  المحور  ُيشكل  وبات  والخدمات،  المنتجات 
الحواجز الفنية أمام التجارة العالمية.. إضافِة إلى إسهامه في 

حماية البيئة والصحة وسالمة المجتمع.

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة
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التي  األنشطة  أهم  يلي  فيما  نستعرض 
قام بها المركز خال فترة التقرير:

التحتية  البنية  الوطني  المركز  طور 
لمختبرات المركز من خال دعمها بالتجهيزات 
المقارنات  إجراء  من  ُتمكنها  التي  الفنية 
اإلسنادية  لتحقيق  تمهيدًا  الازمة  المعيارية 

الُدولية في مجال عملها. 
وذلك من خال ما يأتي:

االنتهاء من َتجهيز )30( مختبرًا متخصصًا 	 
وتدشينها. 

إلنتاج 	  كيميائية  مختبرات  ثاثة  َتشغيل 
بشهادة  المجازة  المرجعية  المواد 
 )Certified Reference Materials(
 ISO( الُدولية  األيزو  لمواصفة  طبقًا 
وهذه   ،)35-31( األيزو  وأدلة   )17034

المختبرات هي: 

- مختبر قياسات الغاز.
- مختبر قياسات الكيمياء العضوية.
- مختبر قياسات الكيمياء الكهربائية.

1/7
أهم النشاطات

1/1/7
تطوير مختبرات القياس والمعايرة  

األجهزة  بأحدث  مزودة  المختبرات  هذه 
في  للمملكة  اإلقليمية  الريادة  ُترسخ  التي 
هذا المجال، وستكون المواد المرجعية التي 
المستوردة  المواد  عن  بديًا  المركز  ينتجها 
اإلسناد  تحقيق  على  مهمًا  ومساعدًا 
المترولوجي لنتائج القياسات الكيميائية إلى 
وحدات النظام الدولي )SI(، ما سيدعم بقوة 
تطبيق ُنظم الجودة في المختبرات الكيميائية 
التعاون  مجلس  ُدول  وفى  المملكة  في 
الخليجي، وسيجعل من المملكة إحدى الدول 
القليلة في الشرق األوسط المنتجة للمواد 

المرجعية. 

الوطنية  الجهة  هي  الهيئة  كانت  لما 
الوطنية  القياس  معايير  توفير  بها  المناط 
والحفاظ على دقتها ثم تحقيق مبدأ اإلسناد 
الوطنية  القياس  وحدات  لربط  المترولوجي 
بالمنظومة الُدولية، تَم إنشاء المركز الوطني 
المهام  هذه  ليتولى  والمعايرة  للقياس 

اإلستراتيجية. 
خطوات  بدأت  المركز  إنشاء  ومنذ 
المعيارية  للمواصفات  طبقًا  التطوير 
والبيئية المناسبة بهدف الحفاظ على القيم 
االرتياب  ومقدار  تحملها  التي  المترولوجية 
مع  للمضاهاة  يؤهلها  بما  لها  المصاحب 

المعايير المناظرة ُدوليًا. 
في  مشاركاته  أولى  المركز  أنجز  وقد 
برامج المقارنات الُدولية بنجاح مع المنظمة 
في   )EURAMET( للمترولوجيا  األوروبية 
األمامية  بالطريقة  األطوال  قياس  مجال 
وكانت  المتر،  لوحدة  الُمحققة  الضوئية 
النتائج ضمن أفضل أربع ُدول من )٣٧( َدولة 

ُمشاركة.

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة
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بلَغ عدد األجهزة التي 

تَمت ُمعايرتها في 

مختبرات المركز الوطني 

للقياس والُمعايرة

تتوزع هذه األجهزة 
على المختبرات حسب 

التخصصات.. 
)يعرُض الجدول رقم 

)22( األجهزة التي تَمت 
ُمعايرتها في مختبرات 

المركز(.

2/1/7
أنشطة المعايرة التي وفرها 

المركز 
عدد األجهزة التي المختبر

النسبةتمت معايرتها

0.40%8مختبر األبعاد

0.94%19مختبر الطول الموجي

67.94%1.369مختبر قوالب القياس

0.05%1مختبر قياسات األسطح

15.53%313مختبر الكتلـة

0.50%10مختبر القوة

0.65%13مختبر الضغط

2.53%51مختبر الحجوم

1.24%25مختبر الصالدة

0.05%1مختبر الكثافة

0.05%1مختبر اللزوجة

00مختبر العزوم

00مختبر الجاذبية

7.44%150مختبر الجهد

0.30%6مختبر الممانعة

0.05%1مختبر اإلشعاع الكهرومغناطيسية

0.10%2مختبر القدرة والطاقة

0.99%20مختبر التوصيل الحراري

0.10%2مختبر اإلشعاع الحراري

0.30%6مختبر الرطوبة

0.35%7مختبر الوقت والتردد

0.40%8مختبر المايكروويف

00مختبر االهتزازات

00مختبر الصوتيات

0.10%2مختبر قياسات الضوء

00مختبر قياسات الغاز

00مختبر قياسات الكيمياء العضوية

00مختبر قياسات الكيمياء الكهربائية

100%2,015اإلجمالي

جدول رقم )22(: أعداد األجهزة التي تَمت ُمعايرتها في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة 
حسب المختبرات

2,015
جهازًا
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ُتعد المقارنات البينية أحد أهم األنشطة 
المتخصصة  الوطنية  المراكز  بها  التي تقوم 

في مجال القياس والمعايرة. 
وقد أجرى المركز عددًا كبيرًا من المقارنات 
وَشارك  ُمناظرة،  وإقليمية  ُدولية  جهات  مع 
بفاعليٍة في عدد من برامج القياسات المقارنة 
الُدولية، حيث شارك المركز في عام 2017م 

في برامج القياسات الُمقارنة ُدوليًا مع: 

المقارنات مع المنظمة األوروبية للمترولوجيا 

الهندسية 	  واألبعاد  الكتلة  قياسات 
والقياسات الحرارية وقياسات القوة.

مقارنة بينية لمختبر قوالب القياس تحت 	 
للمترولوجيا  األوروبي  التجمع  مظلة 

.)EURAMET(

3/1/7
المقارنات البينية 

الحراري 	  التوصيل  لمختبر  بينية  مقارنة 
المعهد  مع  الماء  خلية  نقطة  في 
 )UME( بتركيا  للمترولوجيا  الوطني 
 )EMI( للمترولوجيا  اإلمارات  ومعهد 
بدولة  للمترولوجيا  الوطني  والمركز 
األردن، وُدول أوروبا تحت مظلة التجمع 

.)EURAMET( األوروبي

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة
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التجمـــع 	  منظمـــة  مـــع  مقارنـــات  إجـــراء 
 )GULFMET( للمترولوجيـــا  الخليجـــي 
وقياســـات  الكهربيـــة  القياســـات  فـــي 
الضـــوء. وصـــدرت أربعـــة تقاريـــر مقارنـــة 
)Draft B( مؤهلـــة للتقـــدم لاعتـــراف 
التـــي  الُمعايـــرة  بشـــهادات  الُدولـــي 
فـــي  المشـــاركة  المختبـــرات  ُتصدرهـــا 
المقارنـــات المذكـــورة، ومـــازال المركـــز 
تقاريـــر  باقـــي  صـــدور  انتظـــار  فـــي 

الدوليـــة.  المقارنـــات 
ــر قوالـــب القيـــاس 	  ــة لمختبـ ــة بينيـ مقارنـ

)قوالـــب القيـــاس القصيـــرة عـــن طريـــق 
مظلـــة  تحـــت  الميكانيكيـــة(  المقارنـــة 
GULF- ــا  ــع الخليجـــي للمترولوجيـ )التجمـ

)MET
مقارنـــة بينيـــة لمختبـــر الطـــول الموجـــي 	 

ــق  ــن طريـ ــة عـ ــاس الطويلـ )قوالـــب القيـ
مظلـــة  تحـــت  الميكانيكيـــة(  المقارنـــة 
GULF- ــا  ــع الخليجـــي للمترولوجيـ )التجمـ

)MET
ـــر التوصيـــل الحـــراري 	  مقارنـــة بينيـــة لمختب

إلـــى   )Hg( الزئبـــق  خليـــة  نقطـــة  مـــن 
نقطـــة خليـــة الزنـــك )Zn( مـــع المعهـــد 
 )UME( بتركيـــا  للمترولوجيـــا  الوطنـــي 
 )EMI( ومعهـــد اإلمـــارات للمترولوجيـــا
GULF- )تحـــت مظلـــة التجمـــع الخليجـــي 

.)MET
مقارنـــات بينيـــة لمختبـــر الرطوبـــة مـــع 	 

المعهـــد الوطنـــي للمترولوجيـــا بتركيـــا 
ــا  ــارات للمترولوجيـ ــد اإلمـ )UME( ومعهـ
)EMI( تحـــت مظلـــة التجمـــع الخليجـــي 

.)GULFMET(

مقارنة بينية لمختبر الطول الموجي.	 
مجموعة من المقارنات وهي كاآلتي:	 

ـــة    ـــة فـــي االســـتجابة الطيفي ـــة بيني  -  مقارن
   لكواشف )سيلكون، جرمانيوم(.

-  مقارنة بينية في االنعكاسية.
-  مقارنة بينية في النفاذية.

-  مقارنة بينية في التدفق الضوئي.
-  مقارنة بينية في اإلضاءة.

مقارنات بينية لمختبر اإلشعاع الحراري.	 
مقارنـــات بينيـــة لمختبـــر الجهـــد للمجـــاالت 	 

ــاس  ــردد ومقيـ ــار المتـ اآلتيـــة: مجـــزئ التيـ
تيـــار مســـتمرة خليـــة الجهـــد المرجعيـــة.

مقارنـــات بينيـــة لمختبـــر القـــدرة والطاقـــة 	 
للمجـــاالت اآلتيـــة: محـــوالت الجهـــد ومحوالت 

ـــار. التي
مقارنـــات بينيـــة لمختبـــر الممانعـــة للمجاالت 	 

والمكثفـــات  الحثيـــة  الملفـــات  اآلتيـــة: 
الكهربائيـــة.

مقارنات بينية لمختبر المايكروويف.	 
مقارنتين بينية لمختبر الوقت والتردد.	 
مقارنات بينية لمختبر الصوتيات.	 
مقارنات بينية لمختبر االهتزازات.	 
مـــن 	  الصـــادة  لمختبـــر  ثنائيـــة  مقارنـــة 

خـــال قوالـــب الصـــادة وأيضـــًا مقارنـــة 
ثنائيـــة مـــن خـــال إبـــر الصـــادة.

لمختبـــر 	   )key comparison( مقارنـــة 
ــة  ــة الصيـــن، وعمـــل مقارنـ ــة بدولـ الجاذبيـ

.)UME( ثنائيـــة أخـــرى مـــع دولـــة تركيـــا
مقارنة ثنائية لمختبر الكثافة.	 
مقارنتان ثنائيتان لمختبر اللزوجة.	 
ست مقارنات ثنائية لمختبر الحجوم.	 

مـــع 	  القـــوة  لمختبـــر  ثنائيـــة  مقارنـــة 
 )UME( للمترولوجيـــا  التركـــي  المعهـــد 
مظلـــة  تحـــت  مقارنـــة  عمـــل  وأيضـــًا 
التجمـــع الخليجـــي )GULFMET( يتضمـــن 
وتركيـــا. واإلمـــارات  الســـعودية  مـــن  كًا 

مقارنـــة لمختبـــر الكتلـــة لعـــدد مـــن األوزان 	 
GULF- )تحـــت غطـــاء التجمـــع الخليجـــي 

MET( يتضمـــن عـــدة ُدول خليجيـــة.
مقارنـــة ثنائيـــة فـــي مجـــال الضغـــط مـــع 	 

 ،)UME( المعهـــد التركـــي للمترولوجيـــا
مجـــال  فـــي  مقارنـــة  عمـــل  وأيضـــًا 
الضغـــط تحـــت مظلـــة التجمـــع الخليجـــي 
وبمشـــاركة   )GULFMET( للمترولوجيـــا 

عـــدة ُدول خليجيـــة فيهـــا.
الخـــاص 	  للمقارنـــة   )Draft B( إصـــدار 

AC Power Stand- القـــدرة  )بقيـــاس 
ard( المســـجلة فـــي موقـــع المكتـــب 
لـــأوزان والمقاييـــس باســـم  الُدولـــي 

.)GULFMET.EM-S2 (
نشـــر نتائـــج المقارنـــة الُدوليـــة لمختبـــر 	 

فـــي  الكهرومغناطيســـية  القياســـات 
موقـــع )BIPM( الُمســـجلة تحـــت اســـم 

.)GULFMET.EM-S1 (

المقارنات مع المعهد التركي للمترولوجيا )UME(المقارنات مع التجمع الخليجي للمترولوجيا
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إطار  في  العلمي  بالبحث  المركز  اهتم 
التطوير المستمر ألعماله وتوحيد المخرجات 
البحثية في مجاالت المترولوجيا، تماشيًا مع 
إنشاء  بهدف  الصلة  ذاِت  الُدولية  التوجهات 
معايير القياس، وتعزيز اإلسناد المترولوجي 
وكذلك   ،)SI( الُدولي  النظام  وحدات  إلى 
تقليل قيم االرتياب في نتائج القياس. وقد 

تَم -بفضل الله-

 قياس الذبذبات
)Vibration(

قياس قوة الترددات العالية
)Radio frequency(

بحثان في قيــاس قــوة الموجــات المتنـاهـيـة في الصـغـر 
 )CIM( وتقديمهما في مؤتمر المترولوجيا )Microwave(

في باريس.

أجريت األبحاُث األربعة إلنشاء معايير القياس السعودية في هذه المجاالت طبقًا 
لاشتراطات الفنية والعلمية الُدولية، ُثَم التأكد من دقِة نتائجها مقارنِة مع معايير 
القياس الُدولية الُمناظرة والحاصلة على االعتراف الدولي، أمًا في تحقيق تناظر 

المعايير لخدمة التجارة السعودية تصديرًا واستيرادًا.

4/1/7
البحث العلمي  

٤
أبحاث ُدولية في عام 2017م،  

في المجاالت اآلتية: 

َنشُر

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة
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العربية  للمملكة  الريادي  للدور  ترسيخًا 
أوفد  المترولوجيا،  مجاالت  في  السعودية 
في  للمشاركة  منسوبيه  من  عددًا  المركز 
اجتماعات اللجان الُدولية التخصصية للمكتب 
ولجان   )BIPM( واألوزان  للمقاييس  الدولي 
.)EURAMET( المنظمة األوربية للمترولوجيا
إلى  منسوبيه  بإيفاد  المركز  اهتم  كما 
في  للتدريب  للمترولوجيا  التركي  المعهد 
باستخدام  المعايرات  إجراء  على  مختبراته 
المواصفات القياسية الُدولية، والتعرف إلى 
وحساب  القياس  نتائج  في  االرتياب  مصادر 
شهادات  في  ووضعها  االرتياب  موازنة 

المعايرة. 
ومن أبرز أنشطة المركز في هذا الجانب 

ما يأتي: 

حضور اجتماعات ومؤتمرات خاصة في 	 
قياسات الضوء.

 	.)newrad( اجتماع 
 	.)CIE( اجتماع اللجنة الدولية لإلضاءة 
األسيوي 	  بالتجمع  الفنية  اللجنة   اجتماع 

.)APMP ِ(
وورشة 	  الحرارية  الفنية  اللجان  حضور 

ثرمومترات  بمعايرة  الخاصة  العمل 
تحت  لأذن  الطبية  الحراري  اإلشعاع 
 ،)APMP( اآلسيوي  التجمع  مظلة 

والُمقام في دولة الهند. 
حضور التجمع اآلسيوي للمترولوجيا في 	 

5/1/7
المشاركات الدولية 

واإلقليمية 

بها،  المرتبطة  والوحدات  الكتلة  مجال 
.)APMP 2017( المقام بدولة الهند

حضور التجمع الدولي في مجال الضغط 	 
)IMKEO(، الُمقام في كولمبيا.

الكهربائية 	  اللجنة  مع  المشاركة 
EU- األوروبي  للتجمع  )والمغناطيسية 
RAMET(، وتقديم عرض تقديمي حول 
والمعايرة  القياس  وإمكانات  النشاط 

لمختبرات إدارة القياسات الكهربائية.
الكهربائية 	  اللجنة  مع  المشاركة 

الخليجي  للتجمع  والمغناطيسية 
)GULFMET(، وتقديم آخر المستجدات 
حول مختبرات إدارة القياسات الكهربائية.

الكهربائية 	  اللجنة  مع  المشاركة 
اآلسيوي  للتجمع  والمغناطيسية 
)APMP( وتقديم آخر المستجدات حول 

مختبرات إدارة القياسات الكهربائية.
المقارنة 	  في  الجهد  مختبر  مشاركة 

الدولية لخايا الجهد المرجعية المسجلة 
GULF-( BIPM( تحت اسم  )في موقع 

 .)MET.EM.BIPM-K11
المقارنة 	  في  الممانعة  مختبر  مشاركة 

الدولية للمقاومات المرجعية والمسجلة 
GULF-( BIPM( تحت اسم  )في موقع 

.)MET.EM-S1
المشاركة مع اللجان االستشارية التابعة 	 

والمقاييس  لأوزان  الدولي  للمكتب 
الوقت  قياسات  مجاالت  في   )BIPM(

والتردد والصوتيات واالهتزازات.

التابعة 	  الفنية  اللجان  مع  المشاركة 
EU- للمترولوجيا  األوروبي  )للتجمع 
والصوتيات  لاهتزازات   )RAMET

والتردد والوقت.
التابعة 	  الفنية  اللجان  مع  المشاركة 

 )APMP( للمترولوجيا  اآلسيوي  للتجمع 
والتردد والوقت.

والجهد 	  والطاقة  القدرة  مختبر  مشاركة 
الوطني  المعهد  مع  العمل  والممانعة 

للمترولوجيا بتركيا )UME( لمدة شهر.
أشرطة 	  قياس  نظام  عن  بوستر  عرض 

Macro- )ومساطر القياس في مؤتمر 
scale 2017( المقام في مدينة اسبو-

فلندا.
لإلضاءة 	  الدولية  للجنة  الهيئة  انضمام 

)CIE( ممثلة بإدارة قياسات الضوء.
الخليجي 	  بالتجمع  فنية  لجنة  استحداث 

الضوء  بقياسات  خاصة   )Gulfmet(
)TCPR( والكيمياء.

حضور التجمع األوروبي لمجاالت الكتلة 	 
بدولة  والمقام  بها  المرتبطة  والوحدات 

فلندا.
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حرصًا على استكمال جميع متطلبات الجودة، أنهى المركز – بفضل الله - إعداد نسخة كاملة 
تضمنت   )ISO IEC 17025:2005( الدولية  المواصفة  لمتطلبات  طبقًا  الجودة  نظام  وثائق  من 
الفنية، وتعليمات َتشغيل األجهزة وتعليمات إجراء  الجودة واإلجراءات اإلدارية واإلجراءات  دليل 
الُدولي  االعتراف  على  للحصول  تمهيدًا  والفنية،  اإلدارية  األعمال  تنفيذ  ونماذج  المعايرة، 
المكتب  موقع  على   )CMCs( القياس  قدرات  بنشر  المركز  ُيصدرها  التي  المعايرة  بشهادات 

 .)BIPM KCDB( الُدولي للمقاييس واألوزان

تنظيم أسبوع المترولوجيا العربية من 29 
أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2017م، ضمن جهود 

الهيئة والمنظمة العربية للصناعة والتعدين في 
دعم العمل العربي الُمشترك والتكامل في 

مجال القياس والمعايرة. 

أشرف المركز على مشروعات 
بحث تخرج لطاب جامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسامية قسم 
الفيزياء )16 طالبًا(. 

وكذلك طاب جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسامية 

في مختبري التوصيل الحراري 
والرطوبة.

استضافة اجتماع الجمعية 
العمومية للبرنامج العربي 

للمترولوجيا العلمية والصناعية

تنظيم برنامج تدريبي عن متطلبات 
 )ISO IEC 17025( المواصفة الدولية

.)ISO GUIDE 34( والمواصفة

استضافة اجتماع الجمعية 
العمومية للبرنامج العربي 

للمترولوجيا القانونية. 

الوطني  المركز  تطوير  مشروع  ضمن  المكثفة  األنشطة  إلى  إضافًة 
العلمية  األنشطة  من  مجموعة  المركز  نظم  فقد  والمعايرة،  للقياس 

الستكمال البنية التحتية لمرجعية المركز، ومن أهمها: 

6/1/7
الجودة 

 7/1/7
أنشطة أخرى 

تنظيم ورشة عمل بمناسبة 
اليوم العالمي للقياس تحت شعار 

)القياسات في مجال النقل(.

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة
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من  المستفيدين  جميع  مع  التواصل  تفعيل  على  حرصًا 
في  المناسبة  التوعوية  الرسائل  وتوفير  الهيئة،  خدمات 

مجاالت المواصفات والجودة والقياس والُمعايرة..

بالهيئة  واإلعالم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة  َتعمل 
على عدة محاور، ترتكز في األساس على ما نص عليه تنظيم 
مجال  في  والمحلية  العالمية  الممارسات  ووفق  الهيئة، 

العالقات العامة واإلعالم. 
واشتملت أبرز مهام اإلدارة خالل فترة التقرير على ما يأتي:

العالقات العامة 
واإلعالم 
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الُمكلف(  العمل  )فريق  اإلدارة  تابعت 
الذي  المستفيدين،  رضا  دراسة  مشروع 
يشتمل على )3( دراسات استهدفت قياس 

رضا المستفيدين: 
)المصنعون – الموردون – المستهلكون(
وفق  الهيئة  ُتقدمها  التي  الخدمات  عن 
بحثي  فريق  خال  ومن  ُمحكم  علمي  منهج 

محايد، وكانت النتائج كما يأتي: 

رضا  قياس  إلى  الدراسة  هدفت 
عن  المستهلكين(  )فئة  المستفيدين 
باستخدام  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات 
والمسحي،  الكمي  الوصفي  المنهج 
قوامها  متاحة  عشوائية  عينة  على  وُطبقت 

)1،500( مفردة من الجنسين. 
الرضا  نسبة  متوسط  أن  إلى  وَخلصت 
أن  كما   ٪77.4 إلى  تصل  المستفيدين  لدى 
الهيئة  بجهود  الثقة  من  عالية  درجة  لديهم 
واألعمال التي تقوم بها، وغالبيتهم يحصلون 
من  الهيئة  ُتقدمها  التي  المعلومات  على 
وأن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  خال 

1/8
دراسات رضا المستفيدين 

1/1/8
دراسة رضا المستهلك 

للهيئة حضوًرا على مختلف المستويات في 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

الهيئة  موقع  أن  النتائج  بّينت  كما 
المهمة  المصادر  من  ُيعد  اإللكتروني 
تقدمه  عما  للمعلومات  للوصول  للجمهور 
من خدمات، والبرامج التوعوية والمطبوعات 

والصحف والمجات. 
بأعمال  تقوم  الهيئة  أن  النتائج  وتوضح 
اتصالية يحرص غالبية الجمهور على متابعتها 
الوسائل  باختاف  عنها  للمعلومات  مصادر 

االتصالية واإلعامية. 

العالقات العامة 
والمراسم

اإلعالم الرقميالتوعية واإلعالم

استطالعات الرأيالمعارض والمؤتمرات

العالقات العامة 
واإلعالم

%٧٧.٤
متوسط رضا المستهلك عن خدمات الهيئة
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استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي 
صحيفة  خال  من  والمسحي  الكمي 
من  البيانات  لجمع  ُصممت  التي  االستبيان 

المستفيدين )فئة المصنعين(.
عشوائية  عينة  على  الدراسة  طبقت 
الجنسين،  من  مفردة   )200( قوامها  متاحة 
رضا  متوسط  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
 ٪47.934 هو  الهيئة  خدمات  عن  المصنعين 
لديهم  المصّنعين  من  العينة  غالبية  أن  كما 
شعور بدرجة قوية باالستفادة من الخدمات 
التي ُتقدمها الهيئة، وأن الهيئة تعمُل على 
السعودية،  القياسية  المواصفات  تطبيق 
َتنسجُم  للمصّنعين  ُمتميزة  خدمات  وتقديم 

مع متطلباتهم ورغباتهم.
اهتمام  وجود  عن  الدراسة  وكشفت 
قوي من قبل الهيئة بالمصّنعين والخدمات 
الُمقدمة لهم، والعمل على تحقيق رغباتهم 

وتوفير متطلباتهم.

ُطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية 
متاحة  الموردين(  )فئة  المستفيدين  من 

قوامها )200( مفردة من الجنسين.
الكمي  الوصفي  المنهج  استخدمت 
هو   ٪50.957 أن  إلى  وخلصت  والمسحي، 
خدمات  عن  الموردين  رضا  نسبة  متوسط 
الهيئة وأن غالبية العينة من الموردين لديهم 
خدمات  من  باالستفادة  قوية  بدرجة  شعور 
المورد  ُتشعر  الخدمات  تلك  وأن  الهيئة، 
المواصفات  تطبيق  على  تعمُل  الهيئة  بأن 
تقديم  على  وتعمُل  السعودية،  القياسية 
متطلباتهم  مع  َتنسجم  لهم  ُمتميزة  خدمات 

ورغباتهم عن خدمات الهيئة. 
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود اهتمام 
والخدمات  بالموردين  الهيئة  قبل  من  قوي 
رغباتهم  تحقق  على  والعمل  لهم،  المقدمة 
إلى  النتائج  وُتشيُر  متطلباتهم،  وتوفير 
عن  الموردين  لدى  جًدا  مرتفع  رضا  مستوى 

الخدمات التي تقدمها الهيئة. 

2/1/8
دراسـة رضـا الُمصـنـع  

3/1/8
دراسـة رضـا الـمـورد  

متوسط رضا المصنعين عن 
خدمات الهيئة

متوسط رضا الموردين عن 
خدمات الهيئة

%٤٧.93٤ 

%50.95٧
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العامة  للعاقات  العامة  اإلدارة  ترتبط 
تتصل  رئيسة  أداء  )4( مؤشرات  بـ  واإلعام 
األربعة  المحاور  ضمن  المستفيد  بمحور 
ترتبط  حيث  للهيئة،  اإلستراتيجية  لأهداف 
من  الجودة  ثقافة  بتعزيز  مباشرة  مهامها 

خال األنشطة التوعوية. 
رضا  قياس  مهام  اإلدارة  وتتولى 
وحققت  الهيئة،  خدمات  عن  المستفيدين 
اإلدارة تقدمًا في هذه المؤشرات حسب ما 

هو ُموضح في الجدول رقم )23(

2/8
مؤشرات األداء

الهدف 
المالحظاتاإلنجازالمستهدفالمؤشراالستراتيجي

تعزيز ثقافة الجودة في 
المملكة

نسبة الزيادة في عدد 
المتابعين في وسائل 

التواصل االجتماعي
%10 +%42

إجمالي عدد المتابعين في 2016م 
كان )305.725( متابعًا، وفي 2017م 
وصل إلى )436.988( متابعًا، بزيادة 
قدرها )131.263( متابعًا على جميع 

وسائل التواصل الخاصة بالهيئة

رفع مستوى رضا 
المستفيدين

نسبة الزيادة في رضا 
77.4%54.8%+10%المستفيدين )المستهلك(

قادت اإلدارة فريق العمل 
المكلف بمتابعة مشروع دراسة 

رضا المستفيدين الذي يتضمن )3( 
دراسات ميدانية لقياس مستوى 

رضا المستفيدين من خدمات الهيئة 
سواء المستهلكين أو المصنعين أو 

الموردين. 

رفع مستوى رضا 
المستفيدين

نسبة الزيادة في رضا 
50.957% 50.8%+10%المستفيدين )المورد(

رفع مستوى رضا 
المستفيدين

نسبة الزيادة في رضا 
47.934%67.8%+10%المستفيدين )المصنع(

جدول رقم )23(: معدالت التقدم في مؤشرات األداء التي ترتبط اإلدارة بها ضمن 
األهداف اإلستراتيجية للهيئة

العالقات العامة 
واإلعالم
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في  المعنية  اإلدارات  مع  بالتعاون  اإلدارة  تقوم 
الهيئة  التوعية واإلعان عن جهود  بالعمل على  الهيئة 

في مجال المبادرات وبرامج التحول الوطني 2020. 
وقامت اإلدارة بما يأتي:

أعدت اإلدارة إستراتيجية )تواصل(، وهي إستراتيجية 
شاملة لجميع أعمال اإلدارة لضمان الفعالية وكفاءة أكبر 
بها،  تقوم  التي  والخدمات  المهام  مختلف  أداء  في 

وتستهدف هذه اإلستراتيجية: 

إبراز الدور الُمحوري للهيئة في الحد من تداول المنتجات 
غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

ابتكار وسائل توعوية للوصول إلى الجمهور 
الة وُمؤثرة. الُمستهدف في وقت قياسي وبصورة َفعَّ

َتعزيز دور الهيئة في توعية المجتمع بوسائل األمان 
والسامة بالسلع والمنتجات لضمان السامة والصحة 

وحماية البيئة وترشيد االستهاك.

التسويق للخدمات والتعريف بالمهام التي ُتقدمها 
الهيئة للفئات الُمستهدفة.

َتمكين الهيئة من نشر ثقافة الجودة وتعزيزها في 
مختلف المجاالت بالمملكة. 

إبراز دور الهيئة في دعم الصناعة السعودية وتعزيز 
التنافسية لاقتصاد الوطني.

3/8
مبادرات برنامج التحول 

الوطني 2020 

1/3/8
اعتماد إستراتيجية )تواصل( 
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عددًا  العام  هذا  خال  الهيئة  نشرت 
بمهام  المتعلقة  اإلعامية  المواد  من 
توعية  إلى  َتهدُف  التي  وأنشطتها،  الهيئة 

المستهلك في مختلف قنوات التواصل.
وقد بلغ عدد ما تَم تداوله عن الهيئة في 
والمواقع  واإللكترونية  المطبوعة  الصحف 
 )8.657( من  أكثر  العام  هذا  خال  اإلخبارية 

مادة. 

ونفذت اإلدارة العامة للعاقات العامة واإلعام أيضًا كثيرًا من البرامج التوعوية واإلعامية.. ونظمت عددًا من الندوات والمحاضرات 
التعريفية بأنشطة الهيئة من خال وسائل اإلعام المختلفة.. وكان من أبرزها:

4/8
توعية المستهلك

رسم بياني رقم )18(: المواد اإلعالمية المنشورة عن الهيئة بوسائل اإلعالم التقليدي والجديد 

كما َتجاوز المنشور عن الهيئة في وسائل 
التواصل االجتماعي )39.000( مادة. 

عدد   )18( رقم  البياني  الرسم  ويوضح 
المواد اإلعامية المنشورة عن الهيئة خال 

عام 2017م. 
حجم  في  التفاوت  الرقم  ويعكس 
اإلعامية  الحمات  وعدد  والنشر  التغطية 
تلك  خال  تنظيمها  تَم  التي  والمناسبات 

الفترة. 

عدد ما تَم تداوله عن الهيئة في الصحف 
المطبوعة واإللكترونية والمواقع اإلخبارية 

خال هذا العام. 

Saudi Building Code
National Committee

١٫٠٢٢

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

٥٢٢ ٦٤٧ ٥٤٦
٥٧٥

٦٢٦
٢٤٤ ٤٩١

٨٩٨ ٧٣٢ ٩٣٩ ٨٩٩
١.٣٣٦

١.٧٧٤

١.٠٩٩

٤,٠٥٤

٤,٩٩٤
٥,٤٣١

٤,٧٦٢

٥,٩٢٦

٣,٩٨٨

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

عدد المواد المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي عدد األخبار المنشورة في الصحف والمواقع

٤,٦٤٧

٧٣٨
٧٧٧

8.65٧
مادة

العالقات العامة 
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نسقت الهيئة لعدد من المشاركات في 
القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 

)أخبار - مداخات - لقاءات - تقارير(
ُمشاركة،   )38( 2017م  خال  بلغت  حيث 

َتركزت في الموضوعات اآلتية:

وكانت أبرز القنوات التليفزيونية واإلذاعية التي تَم من خالها تقديم تلك المشاركات:

1/4/8
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

 السيارات 
الكهربائية

 الحقيبة 
المدرسية

 المطبات 
االصطناعية

 اليوم 
الوطني

 شواحن 
الجوال

 مواصفات العلم 
السعودي

المؤتمر الوطني 
السادس للجودة

 الدفايات 

 المنتجات 
الباستيكية 

السخانات

 ُكود البناء 
السعودي

البرنامج السعودي 
لسامة المنتجات

 الئحة ترشيد 
استهاك المياه 

كود البناء السعودي

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee

Saudi Building Code

كود البناء السعودي

اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee

Saudi Building Code

اللجنة الوطنية
لكود البناء السعودي
Saudi Building Code
National Committee

اللـجـنــة الوطنيــة لكـود البــنــاء السـعـودي
Saudi Building Code National Committee

كود البناء السعودي
SAUDI BUILDING CODE
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المستهلك،  توعية  ألنشطة  استمرارًا 
أفام  إلصدار  عمل  خطة  الهيئة  طورت 
توعوية وتعريفية باستخدام التقنيات الحديثة 

لصناعة المحتوى واإلنتاج التوعوي. 
الوعي  نشر  إلى  األفام  هذه  وتهدُف 
واللوائح  السعودية  القياسية  بالمواصفات 
الفنية والتعريف بأنشطة الهيئة، إضافِة إلى 
توجيه النصائح واإلرشادات حول بعض السلع 
المستهلك،  يقتنيها  التي  االستهاكية 
الهيئة في مواقع  على حسابات  بثها  ويتم 

2/4/8
األفالم التوعوية القصيرة

 - تويتر   - )يوتيوب  االجتماعي:  التواصل 
الفيس بوك - انستغرام(. 

األخرى  الوسائل  عبر  أيضًا  بثها  يتم  كما 
)البريد اإللكتروني - الواتس أب(.

أفام   )7( إصدار  الله-  -بفضل  وتَم 
توعوية/ تعريفية خال فترة التقرير، اشتملت 

على عدد من الموضوعات. 

مقاعد األطفال

83.000

622.519

17.618

574.789

عالمة الجودة

اليوم الوطنيالدبابات الصحراوية

الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس 

والجودة

تابع األن

العالقات العامة 
واإلعالم
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إجمالي المشاهدات

10.000

الجودة واإلتقان

لمسة وفاء

المترولوجيا

1.30٧.926
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تمكنـــت اإلدارة -بفضـــل اللـــه- مـــن إنتـــاج )170( 
الهيئـــة،  بخدمـــات  وتعريفيـــًا  توعويـــًا  تصميمـــًا 
الفنيـــة  المعلومـــات  تبســـيط  علـــى  للمســـاعدة 

التـــي ُتعـــزز مـــن وعـــي المســـتهلك. 
مجموعـــة  التصاميـــم  هـــذه  غطـــت  وقـــد 
مـــن العناويـــن ويوضـــح الجـــدول رقـــم )24( أبـــرز 
التصاميـــم  تلـــك  تناولتهـــا  التـــي  الموضوعـــات   

التقريـــر. فتـــرة  خـــالل 

3/4/8
التصاميم التوعوية 

)األنفوجرافيك(

العنوانمالعنوانمالعنوانم

السالمة في المدرسة11الدبابات الصحراوية6المواصفات القياسية للمراحيض الغربية1

المطبات الصناعية12حديد التسليح7اليوم العالمي لالعتماد2

القياس والمعايرة13 المقصود بالمواصفة القياسية8خطورة استنشاق غاز الهيليوم3

كيف تخدم المواصفات 9األلعاب النارية4
السخانات14االقتصاد والمجتمع؟

عالمة الجودة15بنزين السيارة10التوصيالت الكهربائية5

جدول رقم )24(: أبرز التصاميم التوعوية )اإلنفوجرافيك(

العالقات العامة 
واإلعالم
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العنوانمالعنوانمالعنوانم

رموز السيارات24خيام الحج المقاومة للحريق20الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية16

المواصفات القياسية للصاج25اختبارات ألعاب األطفال21أسطوانات الغاز17

الدفايات26شواحن الجوال22مالعب األطفال18

ترشيد استهالك المياه27العزل الحراري23خدمات الهيئة19

جدول رقم )24(: أبرز التصاميم التوعوية )اإلنفوجرافيك(



التقرير السنوي

138    

الهيئـــات  تقيمهـــا  التـــي  المناســـبات  فـــي  الهيئـــة  ُتشـــارك 
والمنظمـــات الخليجيـــة والعربيـــة والعالميـــة مـــن خـــالل تنظيـــم نـــدوات 
ومحاضـــرات تعريفيـــة عنهـــا، وَتفعيلهـــا بوســـائل اإلعـــالم المختلفـــة. 

وُيوضح الجدول رقم )25( أبرز هذه المشاركات.

4/4/8
المشاركة في األيام الخليجية والعربية 

والعالمية للتقييس والجودة 

جدول رقم )25(: أبرز المشاركات اإلعالمية للهيئة خالل فترة التقرير

التاريخشعار الفعاليةاسم الفعاليةم

القياسات في مجال النقل اليوم العالمي للقياس1
1438/08/25هـ

2017/05/21م

االعتماد يقدم الثقة في البناء والبيئة اإلنشائيةاليوم العالمي لالعتماد 2
1438/09/14هـ

2017/06/09م

الملتقى الثاني للمواصفات في الصناعةاليوم العالمي للمواصفات3
1439/01/25هـ

2017/10/15م

االحتفال ... بالقيادة اليوميةاليوم العالمي للجودة4
1439/02/20هـ

2017/11/09م

أسبوع المترولوجيا العربية 5 
09-1439/02/13هـ

10/29 -2017/11/02م

العالقات العامة 
واإلعالم
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الداعمة ألنشطة  المعارض  اإلدارة في مجموعة من  َشاركت 
تلك  جميع  في  وإرشادية  إعالمية  برامج  إعداد  وتَم  الهيئة، 
والفقرات  الوثائقية  األفالم  من  مجموعة  وعرض  المعارض، 
المستهلك،  وسالمة  والجودة  التقييس  مجاالت  في  التوعوية 
إلى جانِب توزيع المطبوعات والملصقات إسهامًا منها في تعريف 

جمهور المستهلكين بأهمية التقييس. 
فيها  شاركت  التي  المعارض  أهم   )26( رقم  الجدول  وُيوضح 

الهيئة بمناطق المملكة المختلفة. 

5/4/8
المعارض

التاريخالمكاناسم المعرضم

1438/05/01هـجدةمعرض وملتقى أسبوع السالمة بالحرس الوطني1
2017/01/29م

17-1438/05/19هـبقيقالمنتدى والمعرض الثالث إلدارة أنظمة السالمة “التميز في السالمة العلمية”2
14-2017/02/16م

الرياض، جدةمعرض األسبوع الخليجي لحماية المستهلك3
الخبر

1438/05/30هـ
2017/02/27م

1438/06/02هـجدة، الظهرانمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م4
2017/03/01م

الرياض، جدة معرض أسبوع المرور الخليجي5
الظهران

1438/06/13هـ
2017/03/12م

27-1438/06/29هـالرياض المعرض والملتقى السعودي للجودة وكفاءة اإلنتاج6
26-2017/03/28م

1438/12/27هـالرياض معرض بيبان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 7
2017/09/17م 

20-1439/01/22هـالرياض معرض الملتقى السعودي للكهرباء 2017م 8
10-2017/10/12م 

1439/02/18هـالرياض معرض المؤتمر السنوي األول للغذاء والدواء 9
2017/11/07م 

1439/03/10هـالدماممعرض المؤتمر الوطني السادس للجودة10
2017/11/28م

جدول رقم )26(: أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير
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شاركت اإلدارة في تنظيم عدد من الفعاليات وتغطيتها:
)مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، حفل توقيع اتفاقيات، زيارات(. 

وُيوضح الجدول رقم )27( أهم هذه الفعاليات ذاِت الصلة بأعمال الهيئة. 

6/4/8
ورش العمل/ الندوات/ المؤتمرات

جدول رقم )27(: أهم الفعاليات التي نظمتها اإلدارة أو غطتها خالل فترة التقرير

التاريخالفعاليةم

1438/05/09هـورشة عمل التوعية “بالالئحة الفنية لمنتجات البالستيك القابل للتحلل والتطبيق اإللزامي لها” 1
2017/02/06م

1438/05/10هـورشة عمل “السيارات الكهربائية والسيارات الهجين” الثالثاء2
2017/02/07م

حفل تكريم فريق إجراءات العمل على مساهمتهم الفعالة في حصول الهيئة على جائزة التميز من 3
المنظمة العالمية

1438/05/30هـ
2017/02/27م

حفل توقيع برنامج التعاون الفني بين الهيئة ومختبرات الفحص الكورية )KTL( في مجال التقييس واالختبار 4
لكفاءة الطاقة

1438/06/02هـ
2017/03/01م

1438/06/26هـحفل ملتقى اإلبداع السنوي )مبدعون( الدورة الثالثة 1438هـ -2017م5
2017/03/25م

ورشة عمل “تطوير خرائط سرعات الرياح القياسية وخرائط توزيع المناطق المناخية القياسية الستخدامها 6
في كود البناء الخليجي - السعودي”

1438/08/20هـ
2017/05/16م

1438/10/25هـ ورشة عمل “الئحة ترشيد استهالك المياه” بمدينة الرياض7
2017/07/19م

ورشة عمل “تأهيل جمعية حماية المستهلك لنظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفات القياسية الدولية” آيزو 8
2015/9001

08-1438/11/10ه
07/31-2017/08/02م

10-1439/03/12هالمؤتمر الوطني السادس للجودة )الجودة ... الطريق نحو التميز والريادة( في مدينة الدمام9
28-2017/11/30م

1439/04/05هـالورشة التعريفية األولى بُكود البناء السعودي 10
23 /2017/12م 

العالقات العامة 
واإلعالم
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التاريخ الزيارة م 

زيارة وفد من المؤسسة العامة للصناعات الحربية للهيئة1
1438/04/06هـ
2017/01/03م

زيارة رئيس التوبيتاك ومدير المعهد التركي للمترولوجيا والوفد المرافق له للهيئة2
1438/06/01هـ
2017/02/28م

زيارة الوفد الخليجي للهيئة ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت شعار “حياتك ... أمانة”3
1438/06/15هـ
2017/03/14م

زيارة وفد إدارة التقييس الصينية )SAC( للهيئة الخميس4
1438/07/02هـ
2017/03/30م

زيارة أعضاء الجمعية السعودية للجودة الجدد للهيئة5
1438/07/16هـ
2017/04/13م

زيارة مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس العماني للهيئة6
1438/07/19هـ
2017/04/16م

زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للهيئة7
1438/08/18هـ
2017/05/14م

زيارة رئيس الجمعية األمريكية للجودة للهيئة8
1438/12/28ه
2017/09/19م

زيارة رئيس معهد المواصفات التركي والوفد المرافق له للهيئة9
1439/01/29ه
 2017/10/19م

جدول رقم )28(: أهم الزيارات التي نظمتها اإلدارة أو غطتها خالل فترة التقرير

فيما ُيوضح الجدول رقم )28( أهم الزيارات التي نظمتها اإلدارة أو غطتها: 
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للجودة  السادس  الوطني  المؤتمر  تنظيم  في  اإلدارة  شاركت 
وعضوية اللجان الُمنظمة. 

للمؤتمر  ضيف   )800( من  أكثر  تنظيم  في  اإلدارة  أسهمت  حيث 
واستقبالهم على مدار )3( أيام. 

1/6/4/8
المؤتمر الوطني السادس للجودة 

من أهم ما تَم تحقيقه على الصعيد اإلعالمي خالل المؤتمر: 

تصميمًا تم نشرها عن المؤتمر 
وورش العمل والمحاضرات في 

مواقع التواصل االجتماعي.

خبرًا تم نشرها عن المؤتمر 
خالل أيام انعقاده. 

أفالم تم إنتاجها للترويج 
وتغطية المؤتمر وورش العمل.

حملة إعالنية على تويتر عن 
المؤتمر.

إعالنًا صحفيًا تم نشرها.

إعالنًا تليفزيونيًا. 

إعالنات إذاعية. 

تغريدة تم نشرها للترويج 
وتغطية المؤتمر.

6226

٧108

282٤6

1٤932
أكثر من

العالقات العامة 
واإلعالم
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تويترالشهر
اليوتيوب

االنستقرامالفيس بوك
المشاهداتاالشتراكات

2٤2.٧98٤.6152.201.000٤٧.32210.990مجموع عام 2016

4.560778.848538يناير 2017

3.492131133.7553812فبراير

3.6776511.885412مارس

5- 3.3921148.609957أبريل

6.297768.2304520مايو

8.202909.1471915يونيو

12.100919.5882550يوليو

5.815759.1664124أغسطس

9.788148427.491910سبتمبر

5- 11.50011393.70940أكتوبر

8.8314991.341.33412.286750نوفمبر

13.2001.4056.413.77223.9551.109ديسمبر

90.85٤2.88٤8.٤٧5.53٤35.5152.010مجموع عام 201٧

٧.٤9910.6٧6.53٤82.83٧13.000 333.652إجمالي المتابعين حتى نهاية 201٧

جدول رقم )29(: عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي 

تتولى اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم اإلشراف على البوابة اإللكترونية 
الهيئة  أخبار  نشر  ذلك  ويشمل  محتوياتها،  بكل  العنكبوتية  الشبكة  على  للهيئة 
معلومات  نشر  إلى  إضافًة  الموقع،  على  مطبوعاتها  وجميع  المختلفة  وأنشطتها 
توعوية عن الِسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بهدف تعزيز سالمة 

المستهلك والحفاظ على صحته. 
كما تتابع اإلدارة حسابات الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي وإدارتها وبث 

الرسائل اإلعالمية التوعوية من خاللها. 
وقد حققت اإلدارة الرقم الُمستهدف ضمن الخطة التشغيلية لهذا العام لعدد 
وسائل  على  المتابعين  مجموع  بلغ  حيث  الرقمي،  اإلعالم  وسائل  على  المتابعين 
وفق  الماضي  العام  على   %٤2 تجاوز  زيادٍة  بمعدل   )٤36.988( الرقمي  اإلعالم 

التفصيل الُموضح في الجدول رقم )29(. 

5/8
البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة 

على شبكات التواصل االجتماعي

العالقات العامة 
واإلعالم
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وســـائل  اســـتثمار  بأهميـــة  الهيئـــة  مـــن  إيمانـــًا 
اإلعالميـــة  الرســـائل  إليصـــال  االجتماعـــي  التواصـــل 
بشـــكٍل َســـريع وَفعـــال، حرصـــت علـــى فعاليـــة حســـابها 
مـــن  عـــدد  وتقديـــم   )@SASOGOV( تويتـــر  علـــى 
الرســـائل التوعويـــة المهمـــة للمســـتهلك فـــي مجـــاالت 
باســـتخدام  والجـــودة  والمقاييـــس  المواصفـــات 
وســـائل مبتكـــرة لتقديـــم المحتـــوى التوعـــوي مثـــل 

وغيرهـــا.  التوعويـــة  واألفـــالم  األنفوجرافيـــك 
وهـــذا مـــا أســـهم فـــي وصـــول عـــدد المتابعيـــن 
إلـــى )333.652( متابعـــًا بزيـــادٍة قدرهـــا )90.854( متابعـــًا 

ــام الماضـــي.  بمعـــدل 37.4% علـــى العـ

1/5/8
حساب الهيئة على تويتر

اليوتيـــوب؛  موقـــع  علـــى  قنـــاة  الهيئـــة  أنشـــأت 
لنشـــر  اإلعالميـــة  القنـــاة  هـــذه  اســـتثمار  ألهميـــة 
مختلـــف الرســـائل عبـــر الصـــوت والصـــورة، ولكونهـــا 
أحـــد أكثـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي َفاعليـــة لتعزيـــز 

المســـتهلك.  توعيـــة  مبـــادرات 
 )7.499( القنـــاة  فـــي  المشـــتركين  عـــدد  وبلـــغ 
مشـــتركًا بزيـــادة )2.884( بمعـــدل 62.2%، وبلـــغ عـــدد 
ــى اآلن  ــوب حتـ ــى اليوتيـ ــة علـ ــاة الهيئـ ــاهدات قنـ مشـ
قدرهـــا  بزيـــادٍة  مشـــاهدة   )10.676.534( مـــن  أكثـــر 

 .%33.8 بمعـــدل  مشـــاهدة   )8.475.534(

مشاهدة

2/5/8
قناة الهيئة على اليوتيوب

333,652

٧,٤99

90,85٤

2,88٤

8,٤٧5,53٤

متابعًا

مشتركًا

عدد المشتركين في القناة

وبلغ عدد المشاهدات أكثر من

بمعدل 37.4% على العام الماضي

بمعدل62.2% على العام الماضي

بمعدل 33,8% على العام الماضي

بزيادٍة 
قدرها

بزيادٍة 
قدرها

بزيادٍة 
قدرها

متابعًا

مشتركًا

مشاهدة 

10,6٧6,53٤
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إلى  بالوصول  اإلدارة  اهتمام  من  انطالقًا 
الرسائل  وتنوع  المستهدفة،  الشرائح  كل 
الهيئة  فتحت  إعالمية،  وسيلة  كل  بحسب 
تنتج  اإلنستقرام،  عبر منصة  لها  توعويًا  حسابًا 
من خالله رسائل مصممة خصيصًا لإلنستقرام، 
من  أكثر  للحساب  المتابعين  إجمالي  وبلغ 
متابعين   )2010( بزيادٍة قدرها  متابع،   )13.000(

على العام الماضي وبمعدل %18. 

حساب  واإلعالم  العامة  العالقات  تدير 
وتجدد  بوك،  الفيس  موقع  على  الهيئة 
في  المشتركين  مع  وتتفاعل  المحتوى، 

الحساب عبر الردود واالستفسارات. 
بالصفحة  المعجبين  إجمالي عدد  بلغ  وقد 
أكثر من )82.837( معجبًا بزيادٍة قدرها )35.515( 

على العام الماضي وبمعدل %75.2. 

4/5/8
حساب الهيئة على اإلنستغرام

3/5/8
حساب الهيئة على الفيس بوك

82.83٧

13.000

35.515

2010

متابعًا

متابع

بمعدل 75.2% على العام الماضي 

معدل 18% على العام الماضي 

بزيادٍة 
قدرها

بزيادٍة 
قدرها

متابعًا

متابعين

 إجمالي عدد المتابعين بالصفحة أكثر من 

بلغ إجمالي المتابعين للحساب أكثر من

تدشن الهيئة حسابها وتفعله على »سناب 
شات«، وتجري بشكل دوري تغطيات مباشرة 

لمختلف الفعاليات التي ُتنظمها الهيئة. 
التوعوية  الرسائل  بعض  نشر  تتولى  كما 

واإلرشادية. 

5/5/8
حساب الهيئة على سناب شات 

العالقات العامة 
واإلعالم
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عملت اإلدارة على )تصميم وتنفيذ وتوريد( 
)32( تصميمًا، )30( تطبيقًا تفاعليًا، )5( شاشات 

عرض و)2( رفوف للمعروضات. 
تشغيل  كراسة  إنهاء  على  العمل  ويجري 

المشروع تمهيدًا لفتح أبوابه أمام الجمهور. 

َترجمة رسالة الهيئة وأهدافها 
وجميع أقسامها وأنشطتها إلى 

مادة تفاعلية متنوعة. 

َتقديم المعلومة للمتلقي 
بطريقة تفاعلية احترافية 
بتقنيات حديثة وتصاميم 

عصرية.

َنشر الوعي بما يتعلق بإصدارات 
الهيئة وتطبيقات الجودة على 
المستوى الوطني واإلقليمي.

التفاعلي  المعرض  َتجهيز  اإلدارة  أنهت 
الدائم للهيئة الذي َيستهدف: 

6/8
المعرض التفاعلي الدائم 

1

2

3
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الدعامات  إحدى  المعلومات  تقنية  قطاع  ُيشكل 
بالهيئة  واألنشطة  األعمال  كل  لتطوير  الرئيسة 
جهات  المعلومات في  تقنية  أهمية  وتزداد  وتحسينها، 
أنشطة  جميع  في  الكبير  لالعتماد  وذلك  التقييس، 
والدقيقة،  الصحيحة  المعلومات  توافر  على  التقييس 
اإلجراءات  تحسين  في  الحديثة  التقنيات  تبني  وعلى 

والخدمات وتطويرها. 
الخدمات  إلى  تحولها  سرعة  بأن  الهيئة  وتؤمن 
الطريقة  هي  جودتها  وتحسين  اإللكترونية  الحكومية 
بمستوى  واالرتقاء  الداخلية  إجراءاتها  لتطوير  األفضل 

شفافية خدماتها الخارجية. 

تقنية
المعلومات
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التحول  نحو  مشروعًا   )25( العام  هذا  خالل  الهيئة  نفذت  اإلطار  هذا  وفي 
للتعامالت اإللكترونية. 

إلى  تصنيفها  ُيمكن  التي  المشروعات  توزيع هذه   )16( رقم  الشكل  وُيوضح 
)4( فئات: 

للمستفيد   1 الموجهة  الخدمات  وهي  اإللكترونية:  الخدمات  مشروعات 
والخدمات  اإللكترونية  البوابات  وتشمل  الداخلي.  والمستفيد  الخارجي 

اإللكترونية الخارجية والداخلية.
مشروعات البنية التحتية: وتشمل مشروعات أمن المعلومات، الشبكات،   2

الوسائط المتعددة، االتصال الصوتي والمرئي، ومركز المعلومات.
وتشمل   3 العالقة:  ذات  الجهات  من  الشركاء  مع  التكامل  مشروعات 

مشروعات الربط اإللكتروني، وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذاِت 
العالقة مثل وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة للجمارك وغيرها. 

ُتركز   ٤ التي  المشروعات  بها  القدرات: وُيقصُد  الحوكمة وبناء  مشروعات 
المشروعات،  وإدارة  الحوكمة  في  االحترافية  الممارسات  تطبيق  في 

وتطوير القدرات وكفاءة موظفي تقنية المعلومات.

25
مشروعًا نحو التحول 
للتعامالت اإللكترونية

كما تعتنى الهيئة بتطوير عالقتها بشركائها والمستفيدين من خدماتها، حيث 
ركزت في تقديم خدماتها اإللكترونية لنوعين من المستفيدين هما:

المستفيد الخارجي: المستهلك، الجهات الحكومية، الشركات، والمتقدمون 	 
على وظائف الهيئة.

المستفيد الداخلي: موظفو الهيئة.	 

تقنية 
المعلومات
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الخدمات
اإللكترونية

١١٢

البنية
التحتية

التكامل مع
الشركاء من الجهات

ذات العالقة

٢
الحوكمة وبناء

القدرات

١٠

بوابات إلكترونية 
وتطبيقات لخدمة 
أنشطتها المختلفة

وبلغ إجمالي الخدمات 
اإللكترونية التي 
تقدمها الهيئة 

خدمة إلكترونية 
للمستفيدين 

الخارجيين والداخليين، 

 طورت الهيئة
٣خالل هذا العام

٤٦

شكل رقم )16(: توزيع مشاريع تقنية المعلومات

الخارجي،  للمستفيد  اأَلسرع  الوصول  ولتحقيق 
الة،  وفي إطار التحول إلى تعامالت إلكترونية َفعَّ
بوابات   )3( العام  هذا  خالل  الهيئة  طورت  فقد 
إلكترونية وتطبيقات لخدمة أنشطتها المختلفة. 
تقدمها  التي  اإللكترونية  الخدمات  إجمالي  وبلغ 
للمستفيدين  إلكترونية  خدمة   )46( عدد  الهيئة 
الخارجيين والداخليين، يمكن الوصـول لها من خــالل 
 ،)www.saso.gov.sa( للهيئة  الخــارجية  البوابة 
)الــمــجــلـــس(  للــهــيــئـــة  الداخـــلـــيــــة  والــبــــوابــــة 
)www.almajlis.saso.gov.sa(. وفــيــمــا يلي 
فترة  خالل  المنجزة  المشاريع  ألبرز  استعراض 

التقرير:

والخدمـــات  اإللكترونيـــة  البوابـــات  وتشـــمُل 
يلـــي  وفيمـــا  والداخليـــة،  الخارجيـــة  اإللكترونيـــة 
ــة  ــات إلكترونيـ ــاريع خدمـ ــتعرض أهـــم )6( مشـ نسـ

للهيئـــة.

ملخص المشاريع

1/9
مشاريع الخدمات اإللكترونية
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فـــي  الهيئـــة  دور  النظـــام  هـــذا  ُيبـــرز 
كإحـــدى  المنتجـــات  ســـالمة  مبـــادرة  تفعيـــل 
النظـــام  ويتيـــُح  الوطنـــي،  التحـــول  مبـــادرات 
مطابقـــة  شـــهادات  إصـــدار  إجـــراءات  أتمتـــة 
المنتجـــات للمواصفـــات القياســـية الســـعودية 
فـــي بلـــد التصديـــر، لتســـهيل عمليـــة اســـتيراد 
الســـلع والحـــد مـــن المنتجـــات غيـــر المطابقـــة 
المورديـــن مـــع  ربـــط  للمواصفـــات مـــن خـــالل 
المطابقـــة  لجهـــات  القانونييـــن  الممثليـــن 
شـــهادة  الســـتخراج  وذلـــك  المعتمديـــن، 

بالمنتجـــات.  الخاصـــة  المطابقـــة 
ويتســـم نظـــام »ســـابر« بقدرتـــه علـــى أتمتـــة 
إجـــراءات إصـــدار شـــهادات المطابقـــة، وتســـريع 
الـــالزم  الوقـــت  وتقليـــل  إصدارهـــا،  عمليـــة 
الســـتيراد المنتجـــات بمـــا فـــي ذلـــك الفحـــص 

مـــن قبـــل الجمـــارك. 
الحـــد  فـــي  النظـــام  هـــذا  ُيســـهم  كمـــا 
التالعـــب بشـــهادات  أو  التزويـــر  مـــن عمليـــات 
المطابقـــة، وحمايـــة المســـتهلك مـــن المنتجـــات 
ـــر المطابقـــة للمواصفـــات والحـــد مـــن الغـــش  غي

التجـــاري. 
وَيعرُض الشكل رقم )17( الصفحة الرئيسة 

للنظام.

ُيمكـــن النظـــام الشـــركات والمصانـــع الراغبـــة 
المطابقـــة  شـــهادات  علـــى  الحصـــول  فـــي 
ــًا  ــم إلكترونيـ ــن التقديـ ــهادة الــــ )ـIECEE( مـ وشـ
وطلبـــات  األعمـــال  كل  وإنجـــاز  الخدمـــة،  عبـــر 
ـــرد علـــى األســـئلة  المســـتفيدين مـــن النظـــام وال
الدعـــم  علـــى  والحصـــول  واالستفســـارات، 
إلكترونيـــًا  الشـــهادات  الـــالزم، وإصـــدار  الفنـــي 
التقاريـــر  إصـــدار  إلـــى  إضافـــِة  وتجديدهـــا، 
والقيـــاس وتطويـــر كفـــاءة األداء التـــي ُيقدمهـــا 

بالهيئـــة. التشـــغيل  لفريـــق  النظـــام 

1/1/9
 تطوير النظام اإللكتروني 
لشهادات المطابقة )سابر(

2/1/9
تطوير النظام اإللكتروني لمنح 

شهادات المطابقة لألجهزة 
)EECEE( الكهروتقنية

شكل رقم )17(: صورة رقمية للنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر( 

تقنية 
المعلومات
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الطاقة  لكفاءة  اإللكترونية  البوابة  تطوير  ُيعد 
مع  بالتعاون  الكبيرة  السعة  ذات  للمكيفات 
أهم  أحد  الطاقة  لكفاءة  السعودي  البرنامج 
هذه  ُتوفر  حيث  اإللكترونية،  المشروعات 

البوابة للشركات المصنعة خدمات: 
مقدار  تحديد   - الموديل  إضافة   - )التسجيل 
كفاءة الطاقة - طباعة بطاقات كفاءة الطاقة(.

للتسجيل  إلكترونية  بوابة  الهيئة  طورت 
وإصدار شهادات المطابقة لمنتجات البالستيك 
القابل للتحلل، وهو أحد اإلجراءات والمبادرات 
التي ُتسهم في المحافظة على البيئة، والحد 
في  واستهالكه  البالستيك  استخدام  آثار  من 

المملكة. 
المصنعة  للشركات  البوابة  هذه  وُتوفر 
واإلقرار  المنتج  إضافة   - )التسجيل  خدمات: 
تقديم   - المرخصة  المضافة  المواد  باستخدام 
منح   - المستندات  مراجعة   - المنتج  اختبار 
للمنتجات  )شعار  الشعار  بوضع  الترخيص 

البالستيكية القابلة للتحلل( على المنتج. 
لبطاقة  نموذجًا   )18( رقم  الشكل  وُيوضح 
َتصدر  التي  للتحلل  القابل  البالستك  منتجات 

من النظام. 

3/1/9
البوابة اإللكترونية لكفاءة الطاقة 

للمكيفات ذات السعة الكبيرة

4/1/9
البوابة اإللكترونية لشهادات 

المطابقة لمنتجات البالستيك 
القابل للتحلل  

شكل رقم )18(: نموذج لبطاقة منتجات البالستك القابل للتحلل 
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BRAND NAMEالعالمة التجارية

MADE IN بلد املصنع

MODEL NUMBER رقـــم الطـــراز

REGISTRATION NO :
STANDARD REFERENCE NO :

رقـم التسـجيل :
الرقم املرجعي للمواصفة :

إزالة أو تغطية أو العبث بهذه البطاقة قبل البيع يعرضك للمالحقة النظامية
The removal, covering or damaging of this label before sale is punishable by law

أأ
ب

ج

استهالك املياه

Water
Consumption

بطاقة ترشيد استهالك املياه
WATER EFFICIENCY LABEL

#.#
liters/min

المســـاهمة  إلـــى  المشـــروع  هـــذا  َيهـــدُف 
المملكـــة  مـــوارد  أهـــم  علـــى  الِحفـــاظ  فـــي 

 . لطبيعيـــة ا
ـــة للمســـتفيدين مـــن الشـــركات  وُتتيـــح البواب
والمصانـــع خدمـــات )التســـجيل - إضافـــة الطـــراز 
- تقديـــم شـــهاد اختبـــار مـــن مختبـــر معتمـــد - 
مراجعـــة المســـتندات - منـــح الترخيـــص بوضـــع 
بطاقـــة ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه علـــى المنتـــج(. 
وُيوضـــح الشـــكل رقـــم )19( نموذجـــًا لبطاقـــة 

5/1/9
البوابة اإللكترونية لشهادات المطابقة 

ألدوات ترشيد استهالك المياه

شكل رقم )19(: نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياه

ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه، التـــي تفـــرض الالئحـــة 
الفنيـــة توافرهـــا علـــى المنتجـــات المســـتهلكة 
)الـــدش(،  المـــراوش  رؤوس  وتشـــمل  للميـــاه 
صنابير/خالطـــات  المـــراوش،  صنابير/خالطـــات 
والمطابـــخ،  والخاصـــة  العامـــة  الميـــاه  دورات 
صنابير/خالطـــات مقاعـــد االســـتنجاء )البديـــة(، 
صنابير/خالطـــات الشـــطاف، المراحيـــض الغربيـــة 
ذات التدفـــق الثنائي/األحـــادي، المبولـــة بنظـــام 

التدفـــق. 

تقنية 
المعلومات
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اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تطويـــر  أجـــل  مـــن 
للمهتميـــن  المعلومـــات  وصـــول  وتســـهيل 
بالـــدورات وورش العمـــل التـــي تقيمهـــا الهيئـــة، 
فقـــد نفـــذت اإلدارة مجموعـــة مـــن اإلضافـــات 
لمركـــز  اإللكترونيـــة  البوابـــة  علـــى  التطويريـــة 

التدريـــب مثـــل: 
تغييـــر طريقـــة التســـجيل وإصـــدار الفواتيـــر 
إلكترونيـــًا، وكذلـــك إصـــدار شـــهادات المشـــاركين 

ــًا.  إلكترونيـ

6/1/9
إضافات تطويرية لمجموعة من 

بوابات الخدمات القائمة

كمـــا تـــَم تنفيـــذ مجموعـــة مـــن الخطـــوات 
لجائـــزة  اإللكترونيـــة  البوابـــة  علـــى  التطويريـــة 
تطويـــر  بهـــدف  للجـــودة  عبدالعزيـــز  الملـــك 
اإللكترونيـــة  البوابـــة  أداء  الخدمـــات وتحســـين 
كحلقـــة وصـــل بيـــن الهيئـــة والمهتميـــن بالجائـــزة، 
وتطويـــر خدمـــات التســـجيل للمقيميـــن وتحســـين 
خدمـــة التســـجيل فـــي الـــدورات التدريبيـــة التـــي 

تنظمهـــا إدارة الجائـــزة 
 .)www.kaqa.org.sa(

لتقنيـــة  العامـــة  اإلدارة  أنجـــزت  كمـــا 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  تطويـــر  المعلومـــات 
والبوابـــة  الخارجيـــة  البوابـــة  علـــى  وتحســـينها 
الداخليـــة )المجلـــس(، شـــملت خدمـــة اإلجـــازات 
ـــاًء علـــى القـــرارات  ـــات بن وخـــارج الـــدوام واالنتداب
الصـــادرة مـــن وزارة الخدمـــة المدنيـــة، بهـــدف 
زيـــادة َفاعليـــة األداء وســـرعة تنفيـــذ الخدمـــات.
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الوصفاسم المشروعم

المرحلة الثانية لمشروع توسعة وبناء مركز 1
المعلومات

زيادة السعة التخزينية ألنظمة التخزين الرئيسة وزيادة كفاءة األداء وتجديد الضمان 
والدعم لألجهزة والخوادم وتطوير قدرة البنية التحتية لمركز المعلومات وتوسعتها. 

تطوير أجهزة أمن المعلومات2
تأمين أنظمة الكشف عن االختراقات )IPS( وتشغيلها، وجدر الحماية النارية 

)Firewalls( واستبدال أنظمة حماية البريد اإللكتروني بأنظمة حديثة متطورة، كما 
تمت ترقية أنظمة حماية الخدمات اإللكترونية وتطويرها. 

تطوير الشبكة الالسلكية3
إضافة مباني المختبرات والفروع بالشبكة الالسلكية واستبدال أجهزة الشبكة 

الالسلكية بأجهزة حديثة وأداء عال. 

مراقبة أداء الخدمة للمستفيدين ومعرفة كمية االستهالك وضبطها وتنظيمها.تركيب نظام إدارة خطوط الشبكة ومراقبتها4

5
تركيب شاشة عرض توعوية في المبنى الرئيس

)Video Wall(

توفير شاشة لعرض محتوى توجيهي وتعليمي في المبنى الرئيس من أجل نشر 
المواد التوعوية وأخبار األنشطة والفعاليات وورش العمل التي تقيمها الهيئة ورسائل 

التواصل الداخلي مع الموظفين. 

تطوير نظام التخزين االحتياطي6
زيادة المساحة التخزينية لنظام التخزين االحتياطي وزيادة السعة وسرعة تخزين البيانات 

واسترجاعها. نظرًا لزيادة الخدمات اإللكترونية المقدمة لقطاع األعمال.

7
نظام المراقبة الداخلية والخارجية للمبنى الرئيس 

ومبنى المختبرات
توفير أنظمة المراقبة وتشغيلها من كاميرات داخلية وخارجية للمبنى الرئيس ومبنى 

اإلدارة العامة للمختبرات وربطها بنظام تسجيل مركزي.

جدول رقم )30(: قائمة أهم مشروعات البنية التحتية

َتشمُل مشروعات أمن المعلومات، 
الشبكات واالتصاالت، الوسائط المتعددة، 

ومركز المعلومات. 
ويعرُض الجدول رقم )30( قائمًة بأهم 

هذه المشروعات ووصفًا مختصرًا لها. 

2/9
مشروعات البنية التحتية

تقنية 
المعلومات
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ُتؤمن الهيئة بأهمية التكامل 
وتبادل الخدمات مع شركائها 

في الجهات ذاِت العالقة لتوفير 
منظومة رقابية فاعلة. 

وتتم ترجمة ذلك من خالل الربط 
اإللكتروني في بعض الخدمات 

اإللكترونية، ومنها: 

حققت الهيئة نسبة 100% في مؤشر نضج الخدمات 
الحكومية الرقمية الذي يصدره برنامج التعامالت 

اإللكترونية الحكومية )َيِسر(، وذلك ضمن القطاع المالي 
والتجاري الحكومي. 

تنفيذ ربط نظام االتصاالت اإلدارية 
المستخدم في الهيئة مع النظام المستخدم 
في وزارة التجارة واالستثمار بهدف توفير آلية 
تواصل وحفظ المعامالت بين الهيئة والوزارة 

إلكترونيًا.

ربط األنظمة اإللكترونية بالهيئة مع 
منظومة االستيراد والتصدير اإللكترونية 

الموحدة في الهيئة العامة للجمارك. 

تطوير النسخة الثانية من تطبيق »تأكد« على أجهزة الجوال، 
الذي يهدُف لخدمة المستهلكين في التعرف إلى المنتجات 

الحاصلة على عالمة الجودة أو المنتجات التي صدرت لها بطاقات 
كفاءة الطاقة، بإضافة خاصية التأكد والبحث لملصقات كفاءة 

اإلطارات. 

تطوير التطبيق »تحقق« الخاص بمراقبي وزارة 
التجارة واالستثمار والهيئة العامة للجمارك، الذي ُيمكن 
المفتشين من التحقق من مطابقة األجهزة المختلفة 

لمعايير كفاءة الطاقة. 

3/9
مشروعات التكامل مع الشركاء 

من الجهات ذات العالقة 

4/9
مؤشر نضج الخدمات 

الحكومية الرقمية
% 100

مؤشر نضج الخدمات الحكومية 
الرقمية
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الجهات  مع  واالتصال  الُدولي  التعاون  نشاط  ُيعد 
في  والمشاركة  التقييس  بشؤون  المعنية  الُدولية 
المنظمات اإلقليمية والُدولية من األنشطة األساسية 
والمهمة التي ُتسهم في ترسيخ الدور الريادي للمملكة 
التوجهات  أحدث  على  والوقوف  السعودية،  العربية 

العالمية في مجاالت التقييس. 
إستراتيجية  تحقيق  في  األنشطة  هذه  ُتسهم  كما 
حماية الُمستهلك ودعم االقتصاد الوطني على المديين 
القريب والبعيد، وتتولى اإلدارة العامة للتعاون الُدولي 

التنسيق لهذا النشاط. 
وفيما يأتي موجز عن أنشطة الهيئة في هذا الجانب:

التعاون
الدولي
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التعاون 
الدولي

ُتمثـــل الهيئـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
المنظمـــات  مـــن  مجموعـــة  عضويـــة  فـــي 
والُدوليـــة،  والعربيـــة  اإلقليميـــة  والهيئـــات 
مـــن  لالســـتفادة  معهـــا  التعـــاون  وتتبـــادل 
خبراتهـــا فـــي مجـــاالت التقييـــس المختلفـــة 
شـــتى  فـــي  األســـاليب  أحـــدث  وتطبيـــق 
مجـــاالت األنشـــطة المتعلقـــة بالتقييـــس فـــي 

المملكـــة. 

التقييس  هيئة  الهيئة في عضوية  َتشترك 
العربية،  الخليج  لُدول  التعاون  مجلس  لدول 
اللجنة  المملكة في  الهيئة  ُيمثل محافظ  كما 

الخليجية العليا للكود الخليجي.
وُتشارك الهيئة في إعداد خطة المواصفات 
القياسية الخليجية )المعتمدة في أغلبها على 

المواصفات القياسية السعودية(. 
من  كبير  عدٍد  بدراسة  الهيئة  ُتشارك  كما 
الخليجية  القياسية  المواصفات  مشروعات 
المواصفات  مشروعات  حول  الرأي  وإبداء 
المجلس  بُدول  المناطة  الخليجية  القياسية 
 )1،491( باعتماد  الهيئة  قامت  حيث  األخرى، 
على  الرد  وكذلك  خليجية،  قياسية  مواصفة 
ُدول  ترد من  التي  الفنية  االستفسارات  جميع 

مجلس التعاون في مجال التقييس. 
العامة  اللجان  اجتماعات  في  ُتشارك  كما 
والتوجيهية الخليجية، وتتولى المملكة األمانة 
مجموع  من  خليجية  فنية  لجان   )8( ورئاسة 
التقييس  بهيئة  ُمشكلة  فنية  لجنة   )15(

الخليجية.

1/10
المشاركة مع المنظمات 

والهيئات

1/1/10
النشاط الخليجي

ُتشارك الهيئة في أعمال المنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين - مركز المواصفات 
مشروعات  من  عدد  وإعداد  والمقاييس، 
الرأي  وإبداء  العربية،  القياسية  المواصفات 
العربية  القياسية  المواصفات  حول مشروعات 
التي ُتعدها الُدول العربية األخرى في مختلف 

القطاعات. 
ومن أهم المنجزات في هذا المجال:

2/1/10
النشاط العربي

اعتماد )35( مواصفة قياسية 
باللغة العربية بوصفها مواصفات 

قياسية عربية موحدة. 

تبني  )201( مواصفة قياسية ُدولية 
بلغتها األصلية بوصفها مواصفات 

قياسية عربية موحدة وتحدث تلقائيًا 
حال تحديثها من المصدر. 

35201
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احتضنت ورشة العمل العربية “دعم الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
ألنشطة التقييس” بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبرعاية معالي 

وزير التجارة واالستثمار.
17-1438/05/18هـ

مقر الهيئة الرئيس

 - الرياض

القاهرة - مصر25-1438/05/26هـاجتماع اللجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس.

التي  المخاطر”  إدارة  الصناعية وأساليب  أداء المؤسسات  العربية حول “تطوير  العمل  ورشة 
العربية للتنمية  بالتعاون مع المنظمة  العربية للتنمية الصناعية والتعدين  نظمتها المنظمة 

اإلدارية.
القاهرة – مصر06/27 -1438/07/01هــ

للتنمية  العربية  للمنظمة  التابعة  للتقييس  العليا  االستشارية  للجنة   )48( الدورة  اجتماعات 
الرباط - المغرب24-1438/07/25هـالصناعية والتعدين.

المنظمة  نظمتها  التي  أفريقيا  وشمالي  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمية  العمل  ورشة 
بيروت - لبنان13-1438/08/15هـالدولية للتقييس )ISO( حول االتصاالت وتسويق المواصفات. 

مقر وزارة التجارة 18-1438/08/19هـاجتماعات فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة. 
واالستثمار - الرياض

ورشة العمل العربية )االقتصاد األخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة( التي عقدتها 
القاهرة - مصر18-1438/08/21هـالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. 

بها  المعمول  المطابقة  وإجراءات  المنتجات  الشامل لسالمة  بالبرنامج  تعريفية  ورشة عمل 
26-1438/08/27هـفي المملكة. 

مقر الهيئة العامة 
المصرية للمواصفات 

والجودة

للتنمية  العربية  للمنظمة  التابعة  للتقييس  العليا  االستشارية  للجنة   )49( الدورة  اجتماعات 
الخرطوم - السودان24-1439/01/27هـالصناعية والتعدين، والملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك.

والعلمية،  القانونية،  للمترولوجيا  العربي  للبرنامج  العمومية  للجمعية  الخامـس  االجتماع 
والصناعية.

 االجتماع العاشر للجنة االستشارية للمترولوجيا.

)ISO GUIDE 34 – ISO 17025( البرنامج التدريبي حول المواصفة 

09-1439/02/13هـ

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة 

- مقر الهيئة 

الرئيس الرياض

جدول رقم )31(: مشاركات الهيئة في األنشطة واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير

مشاركات  أهم   )31( رقم  الجدول  وُيوضح 
الهيئة في األنشطة العربية خالل فترة التقرير. 
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معهـــد  عضويـــة  فـــي  الهيئـــة  ُتشـــارك 
اإلســـالمية  للـــُدول  والمقاييـــس  المواصفـــات 
االجتمـــاع  فـــي  َشـــاركت  حيـــث  )ســـميك(، 
ــن  04- ــا مـ ــطنبول– تركيـ ــة إسـ ــد بمدينـ المنعقـ

المعهـــد.  إدارة  لمجلـــس  1438/06/05هــــ، 
الحـــادي  العموميـــة  الجمعيـــة  واجتمـــاع 
ــا  ــر الـــذي انعقـــد بمدينـــة إســـطنبول– تركيـ عشـ

1438/08/11هــــ  بتاريـــخ 
واجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر.

الخامـــس عشـــر  اإلدارة  واجتمـــاع مجلـــس 
للـــدول  والمقاييـــس  المواصفـــات  لمعهـــد 
ُعقـــدت بمدينـــة  التـــي  اإلســـالمية )ســـميك(، 

7-1439/03/8هــــ.  مـــن  تركيـــا  إســـطنبول– 
بالهيئـــة  ُممثلـــًة  المملكـــة  فـــازت  كمـــا 
الرئيســـة  المجالـــس  مـــن  مجموعـــة  بعضويـــة 

وهـــي: بالمعهـــد 

1   )BOD( مجلس اإلدارة
للفترة 2018-2020م.

2   )AC( مجلس االعتماد
للفترة 2018-2020م.

مجلس إدارة التقييس   3
)SMC( للفترة 2018-

2020م.
4  .)MC( مجلس المعايرة

كما تشترك الهيئة عضوًا عاماًل في عدد من 
اللجان الفنية التابعة للمعهد:

1 .SMIIC/( لجنة مواصفات تقويم المطابقة
.)CCA

مجموعة العمل الخاصة بلجنة مواصفات . 2
.)CCA/WG1( تقويم المطابقة

3 ..)TC7( لجنة النقل
4 ..)TC8( لجنة الجلود ومواد الدباغة
الصلة . 5 ذات  والمنتجات  المنسوجات  لجنة 

.)TC9(
الخطيرة . 6 البضائع  نقل  متطلبات  لجنة 

.)TC12(
7 ..)TC13( لجنة المجوهرات
8 . ،)TC14( النفطية النفط والمنتجات  لجنة 

»تتولى الهيئة أمانتها«.

3/1/10
النشاط اإلسالمي

وُيوضح الجدول رقم )32( مشاركات الهيئة 
في األنشطة واالجتماعات اإلسالمية خالل 

فترة التقرير. 

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

اجتماعات مجلس اإلدارة الرابع عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
)SMIIC(03-1438/06/04هـ

إسطنبول - تركيا

)SMIIC( 06/26 -1438/07/03هـأسبوع اللجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للُدول اإلسالمية 
)SMIIC(1438/08/11هـ

05-1439/01/10هـأسبوع اللجان الفنية الثالث لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )سميك(

اجتماعات مجلس اإلدارة الخامس عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
)SMIIC(1439/03/07ه

اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
)SMIIC(1439/03/08هـ

جدول رقم )32(: مشاركات الهيئة في األنشطة واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير

التعاون 
الدولي



1438 /1439هـ

163

الُدولية  المنظمات  في  الهيئة  ُتشارك 
مجموعة  تعقد  كما  بالتقييس،  المعنية 
الجهات  بعض  مع  الفني  التعاون  برامج  من 
خبراتها في  لالستفادة من  األجنبية  والهيئات 

تطوير أعمال الهيئة ونقل المعرفة. 
ومن أهم هذه المنظمات/الجهات:

 )ISO( للتقييس  الدولية  المنظمة  ُتعُد 
بالتقييس،  معنية  ُدولية  منظمة  وأهم  األكبر 

حيث َيبلغ عدد أعضائها )162( َدولة. 
المنظمة  عضوية  في  الهيئة  وُتشارك 
في  ال  َفعَّ وبشكل   )ISO( للتقييس  الُدولية 

أنشطتها المختلفة. 
GA/( العمومية  الجمعية  اجتماعات  وفي 
ISO(، التي هي أعلى سلطة بالمنظمة وَتعقد 
أعضاء  بحضور  سنويًا  واحدة  مرًة  اجتماعاتها 
تتناولها  التي  الموضوعات  لبحث  الُمنظمة، 
في  المستجدات  ولمواكبة  االجتماعات 
ترسيخ  بهدف  المختلفة،  التقييس  مجاالت 
مجاالت  في  الُدولية  المنظومة  مع  التكامل 

التقييس. 
رقم  السامي  المقام  موافقة  على  وبناًء 
38797 وتاريخ 1438/08/22هـ على ترشح الهيئة 
للتقييس  الُدولية  المنظمة  مجلس  لعضوية 
االنتخابات  خالل  )2018-2020م(  من  )األيزو( 
العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  تَمت  التي 
المصاحبة  واالجتماعات   )40( رقم  للُمنظمة 
له، التي ُعقدت في مدينة برلين في جمهورية 
ألمانيا من 1438/12/28هـ حتى 1439/01/02هـ. 
بعضوية  بالهيئة  ُممثلًة  المملكة  فازت  فقد 
للتقييس  الُدولية  المنظمة  إدارة  مجلس 
المجموعة  عن  )2018-2020م(  من  )األيزو( 

الثالثة. 

4/1/10
النشاط الدولي

1/4/1/10
)ISO( المنظمة الُدولية للتقييس

ويأتي هذا الفوز تتويجًا لُجهود الهيئة على 
الصعيد الُدولي وتأكيدًا لريادة المملكة إقليميًا 

في مجاالت التقييس. 
تطوير  لجان  في  الهيئة  ُتشارك  كما 
المنظمة  إدارة  لمجلس  التابعة  السياسات 

كعضو عامل وهي: 
.)CASCO( لجنة تقويم المطابقة

.)DEVCO( لجنة شؤون الدول النامية
.)COPOLCO( لجنة شؤون المستهلكين

.)REMCO( لجنة المواد المرجعية

الُدولية  الفنية  األيزو  لجان  عدد  ويبلُغ 
تحتها  يندرج  فنية  لجنة   )244( الفاعلة  الرئيسة 

عدد من اللجان الفرعية. 
التابعة  الفنية  باللجان  الهيئة  وتشترك 
عامل  عضو  وهي  للتقييس  الُدولية  للمنظمة 

في )56( لجنة فنية دولية رئيسة وفرعية.
لجنة   )164( في  مراقب  كعضو  وُتشارك 
على  باستمرار  وتعمُل  وفرعية،  رئيسة  فنية 
األجهزة  الشركاء من  التشجيع ودعم مشاركة 
والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة في 
المشاركة  خالل  من  الُدولية  التقييس  أعمال 

في عضوية اللجان الفنية الرئيسة والفرعية.

2٤٤

56

16٤

عدد لجان األيزو الفنية الُدولية 
الرئيسة الفاعلة

لجنة فنية دولية رئيسة 
وفرعية ُتشارك فيها الهيئة 

عضوًا عاماًل

لجنة فنية رئيسة وفرعية 
ُتشارك فيها الهيئة عضوًا 

مراقبًا



التقرير السنوي

164    

1955م  عام  تأسست  ُدولية  منظمة  هي 
على  تعمُل  فرنسا،  باريس–  بمدينة  ومقُرها 
بالمقاييس  يتعلق  ما  جميع  وتقديم  التوثيق 

القانونية. 
االشتراطات  بتوصيف  ُتعنى  كما 
المختلفة،  القياس  أجهزة  ومراتب  والخصائص 
وتعمُل  الُدولية،  والوثائق  التوصيات  بإصدار 
بين  التعاون  إقامة عالقات  أيضًا على تسهيل 
جهات المقاييس القانونية في الدول األعضاء 

وتتكون المنظمة من: 
المؤتمـر الُدولـي للمقاييـس القانونيـة.

القانونيـة  للمقاييـس  الُدوليـة  اللجنـة 
.)CIML(

القانونيـة  للمقاييـس  الُدولـي  المكتـب 
.)BIML(

ويبلغ عدد األعضاء العاملين في المنظمة 
 )66( المراقبين  األعضاء  وعدد  عضوًا،   )62(

عضوًا. 
المنظمة  الفنية في  اللجان  يبلُغ عدد  كما 
الفنية  اللجان  عدد  ويبلُغ  فنية،  لجنة   )18(

الفرعية )46( لجنة. 
هذه  عضوية  إلى  الهيئة  انضمت  وقد 
إصداراتها  تتلقى  حيث  1991م،  عام  المنظمة 
مشروعات  بدراسة  وتقوم  ومراسالتها، 
عليها،  والتصويت  والتوصيات  المواصفات 
رئيسًا  مرجعًا  التوصيات  هذه  واستخدام 
القياسية  المواصفات  مشروعات  إعداد  عند 

السعودية. 
وُتشارك الهيئة بحضور االجتماعات الدورية 
فنية  لجان   )7( أعمال  وَتشترُك في  للمنظمة، 

رئيسة، وأعمال )8( لجان فنية فرعية. 

2/4/1/10
المنظمة الُدولية للمقاييس 

)OIML( القانونية

مهام  الكهروتقنية  الدولية  الهيئة  تتولى 
الُدولية  القياسية  المواصفات  وإصدار  اإلعداد 
والتقنيات  واإللكترونيات  الكهرباء  مجال  في 
المتعلقة بها، ويبلغ عدد أعضائها )83( عضوًا، 

منهم )60( عضوًا عاماًل، و)23( عضوًا ُمشاركًا.
 )104( فيها  الفنية  اللجان  عدد  يبلغ  كما 
الفنية  اللجان  عدد  ويبلغ  رئيسة،  فنية  لجان 

الفرعية )100( لجنة فنية فرعية. 
للمواصفات  السعودية  الهيئة  وتبنت 
المواصفات  ُمعظم  والجودة  والمقاييس 
الُدولية  الهيئة  عن  الصادرة  الُدولية  القياسية 
الكهروتقنية كمواصفات قياسية أو لوائح فنية 
مواصفة   )6,300( قرابَة  تبلُغ  التي  سعودية، 

ُدولية. 
المطابقة  برنامج  الهيئة عضٌو في  أن  كما 
الكهروتقنية  والمكونات  للمنتجات  الُدولي 
بالشهادات  اعتراف  جهة  بوصفها   )IECEE(

حاليًا. 

من  الكهروتقنية  الُدولية  اللجنة  وتتكون 
األجهزة اآلتية:

مجلس إدارة التقييس	 
Standardization Management Board )SMB(

 مجلس دراسة أولويات السوق	 
Market Strategy Board )MSB(

مجلس تقويم المطابقة	 
Conformity Assessment Board )CAB(

في  بالهيئة  ُممثلًة  المملكة  وتشترك 
لجان   )6( منها  ُدولية،  فنية  لجنة   )27( أعمال 

عضوًا عاماًل، و)21( لجنة عضوًا مراقبًا.

أنشطة  أبرز   )33( رقم  الجدول  وُيوضح 
إضافة  التقرير..  فترة  خالل  الدولية  الهيئة 
بعض  مع  االجتماعات  من  مجموعة  إلى 
القضايا  بعض  لمناقشة  والمسؤولين  السفراء 

المشتركة في مجاالت التقييس. 
 

3/4/1/10
الهيئة الُدولية الكهروتقنية 

 )IEC(

وقعت الهيئة مجموعة من برامج التعاون 
األجنبية  والهيئات  الجهات  بعض  مع  الفني 
أعمال  تطوير  في  خبراتها  من  لالستفادة 
أحدث  على  وللوقوف  المعرفة،  ونقل  الهيئة 
التقييس  مجال  في  العالم  في  التطورات 

واالرتقاء بمستوى األداء. 
من  مجموعة  مع  البرامج  هذه  وُتعقد 
الدول الشقيقة والصديقة بهدف نقل المعرفة 
مجاالت  في  خبراء  إيفاد  خالل  من  وتوطينها 
التقييس المختلفة من تلك الجهات إلى الهيئة 

أو تنفيذ برامج تدريبية تخصصية. 
كما يتُم تبادل المعلومات الفنية المتعلقة 
للجهات  ميدانية  بزيارات  والقيام  بالتقييس 
أحدث  على  للوقوف  الدول  بتلك  المعنية 
والمعايرة  التقييس  مجاالت  في  التطورات 

والجودة. 
بين  فني  تعاون  برنامج  أهمها  من  وكان 

 .)KTL( الهيئة ومختبرات الفحص الكورية

2/10
االتفاقات ومذكرات التفاهم 

وبرامج التعاون مع أجهزة 
التقييس والمعايرة األجنبية

التعاون 
الدولي
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المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

مقر وزارة التجارة واالستثمار 10-1438/04/11هـاالجتماع الخامس للمجلس السعودي األمريكي للتجارة واالستثمار
بالرياض

المواصفات  معهد  مع  بالتعاون  التشحيم(  )زيوت  مجال  في  تدريبي  برنامج 
)BSMI( مقر مختبرات الهيئة الرئيس 10-1438/04/14هـوالمقاييس والفحص التايواني

– الرياض
هيرويوكي  السيد/  )جايكا(  الدولي  للتعاون  اليابانية  للوكالة  المقيم  الممثل  زيارة 

مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/04/28هـموري

)IAPMO( مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/04/27هـاجتماع مع وفد الجمعية الدولية للسباكة والميكانيكا

مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/05/22هـزيارة الخبير الياباني في مجال الجودة وأسلوب التحسين السيد/ ماساهيكو تاماي

قصر المؤتمرات بالرياض1438/05/23هـاجتماعات الدورة الرابعة الجتماعات اللجنة السعودية اليونانية المشتركة

)NEMA( مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/05/30هـزيارة وفد من الجمعية األمريكية للمصنعين الكهربائيين

برلين - ألمانيا15-1438/06/16هـمؤتمر قمة المستهلك التابع لمجموعة العشرين

)SAC( مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/07/02هـزيارة وفد إدارة التقييس الصينية

مقر الهيئة العامة لالستثمار 1438/08/06هـاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية السويسرية المشتركة
بالرياض

مقر الهيئة الرئيس – الرياض1439/08/19هـزيارة وفد الغرفة األرجنتينية للصناعات اإللكترونية الكهروميكانيكية واإلضاءة

مقر الهيئة الرئيس – الرياض1438/08/21هـزيارة وفد المفوضية األوروبية للشؤون التجارية

اجتماعات الدورة األولى للجنة السعودية الفنلندية المشتركة
25-1438/08/26هـ

22-2017/05/23م 
هلسنكي – فنلندا

فندق الماريوت كورت يارد - 1438/11/11هـاالجتماع التنسيقي السعودي للشراكة اإلستراتيجية مع كوريا
الرياض

اجتماع لجنة شؤون الدول النامية »ديفكو« )رقم 51( للمنظمة الدولية للتقييس 
)ISO(برلين - ألمانيا1438/12/28هـ

اجتماع الجمعية العمومية )رقم 40( للمنظمة الدولية للتقييس )ISO( واالجتماعات 
المصاحبة له

1438/12/29هـ - 
برلين - ألمانيا1439/01/02هـ

)CIML( قرطاجنة - كولومبيا19-1439/01/22هـاالجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للمقاييس القانونية

فندق انتركونتيننتال - الرياض02-1439/02/04هـاجتماعات الدورة األولى للجنة السعودية السويدية المشتركة

سيئول – كوريا الجنوبية06-1439/02/07هـاجتماعات الدورة )18( للجنة السعودية الكورية المشتركة

الرياض19-1439/02/20هـاجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية التركمانية المشتركة

روما – إيطاليا12-1439/03/16هـاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية اإليطالية

لشبونة – البرتغال18-1439/03/20هـاجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة

جدول رقم )33(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقرير
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َتحتضن الهيئة عددًا من وحدات العمل المتخصصة 
وهي كما يأتي:

وحدات العمل 
المتخصصة
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على  الكريمة  السامية  الموافقة  َصدرت 
إنشاء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالبرقية 
1420/11/27هـ،  وتاريخ  )7/ب/18670(  رقم 
الجودة  مستوى  رفع  إلى  تهدف  التي 
القطاعات  مختلف  في  واإلنتاجية  والكفاءة 
السعودية  بالتجارب  والتعريف  المملكة،  في 
الفرصة  وإتاحة  الجودة  مجال  في  الرائدة 

لالستفادة منها. 
ُتحقق  التي  للقطاعات  الجائزة  وُتمنُح 
الجودة  مجاالت  في  متقدمة  معدالت 

والتميز الُمؤسسي. 

1/11
أمانة جائزة الملك عبدالعزيز 

للجودة
اللجنة  لعضوية  الحالية  الدورة  والنتهاء 
الترشيح  للجائزة  العامة  األمانة  طلبت  العليا، 
لتشمل  للجنة  الجديدة  الدورة  لعضوية 

القطاعات اآلتية: 

وزارة التعليم.	 
وزارة الصحة.	 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 	 

المعدنية.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 	 

والمتوسطة.

1/1/11
تشكيل اللجنة العليا للجائزة

مركز قياس أداء األجهزة الحكومية )أداء(.	 
مجلس الغرف التجارية.	 
جائزة الملك خالد.	 
الجمعية السعودية للجودة.	 
المدير التنفيذي للجائزة.	 

وحدات العمل
المتخصصة
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التجارة  وزير  معالي  للجائزة  العليا  اللجنة  يترأس 
الجائزة  عام  أمين  معالي  عنه  وينوب  واالستثمار 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ 

والجودة.

إلطالق  والتحضير  اإلعداد  سبيل  في 
العامة  األمانة  تقدمت  فقد  الرابعة،  الدورة 
الصدد،  المبادرات في هذا  بعدد من  للجائزة 

من أهمها:

عدد  لدى  العمل  آلية  استطالع  بهدف 
من الجوائز الدولية واالسترشاد بها في اتخاذ 
للجائزة  الرابعة  بالدورة  المتعلقة  القرارات 

وتحديد توجهها االستراتيجي. 
مكتب  مع  بالتعاون  الدراسة  وأجريت 
واالستثمار  التجارة  وزارة  في  الرؤية  تحقيق 
على )6( ُدوٍل مختلفة لديها جوائز متخصصة 

في مجال الجودة والتميز المؤسسي. 
وهذه الدول هي :)اليابان، أمريكا، االتحاد 

األوروبي، اإلمارات، األردن، وسنغافورة(.
وشملت الدراسة المحاور اآلتية: 

فئات  العمل،  نموذج  الحوكمة،  )نظام 
وتكاليف  المستهدفة،  القطاعات  الجائزة، 

التقدم(. 

2/1/11
أهم أنشطة أمانة الجائزة

أواًل: اإلعداد للدورة الرابعة 
1. دراسة المقارنات المعيارية 

للجوائز العالمية:

استطالعًا  للجائزة  العامة  األمانة  أجرت 
لجميع القطاعات في المملكة لمعرفة مدى 
رغبتهم في التقدم للجائزة في دورتها الرابعة.
 )250( من  أكثر  لالستطالع  استجاب  وقد 
والمناطق  القطاعات  على  توزعت  منشأة 
 )19( رقم  البياني  الرسم  في  ُموضح  هو  كما 

والرسم البياني رقم )20(:

2. استطالع المنشآت الراغبة في 
التقدم للدورة الرابعة:

رسم بياني رقم )19(: نسب المنشآت الراغبة 
في التقدم للدورة الرابعة من الجائزة حسب 

القطاع
0
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%11
% 3

% ٤
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%11
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حــكومــي

صناعي

خـدمي

تعليم حكومي

تعليم أهلي

تعليم عالي حكومي

صحي حكومي

صحي خاص

غير ربحي

استجاب لالستطالع 
أكثر من )250( منشأة 
توزعت على القطاعات 

والمناطق
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رسم بياني رقم )20(:  نسب المنشآت الراغبة في 
التقدم للدورة الرابعة من الجائزة حسب المنطقة

إنجليزية  نسخة  الجائزة  عمل  فريق  أصدر 
الُمؤسسي  التميز  نموذج  من  مترجمة 
الرغبات  لكثير من  تلبية  الجائزة،  المعتمد من 
التي تستخدم  التي وردت من قبل الشركات 

اللغة اإلنجليزية لغة أولى في أنشطتها. 

وَتمخَض عن هذه الدراسة 
واالستطالع التوصيات اآلتية:

3. إصدار الُنسخة اإلنجليزية من 
نموذج التميز الُمؤسسي

% ٤6

% 28

% 1٧

% 5 % ٤

الوسـطى

الغربيــــة

الشرقــية

الجنوبيـــــة
الشـــماليــة

توسيع نطاق المشاركة في الدورة 
الرابعة لتشمل كل القطاعات في 
المملكة، وخصوصًا الحكومي وغير 

الربحي.

إضافة فئات أخرى مثل التميز 
الوظيفي لألفراد إضافة إلى الفئة األم 

التميز الُمؤسسي.

االستمرار في تحصيل تكاليف 
)غير ربحية( للتقدم للجائزة

تهدف جائزة الملك عبدالعزيز 
إلــى رفــــع مستـــوى الجــــودة 

والكفاءة واإلنتاجية في مختلف 
القطاعات في المملكة

وحدات العمل
المتخصصة
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تعزيز  في  سعيها  سبيل  في 
لجائزة  الُمؤسسي  التميز  ممارسات 
الملك عبدالعزيز للجودة، أكملت األمانة 
العامة للجائزة خطتها التدريبية لـِ »برنامج 
المقيم الداخلي المعتمد« في )3( مدن 

رئيسة هي: الرياض وجدة والدمام. 
َو)6(  عامة  برامج   )8( تنفيذ  تَم  وقد 
المقيمين  عدد  وبلغ  خاصة،  برامج 
مقيمًا   )202( الجائزة  لدى  المعتمدين 
في  القطاعات  مختلف  من  داخليًا 

المملكة. 
 )21( رقم  البياني  الرسم  وُيوضح 
نسب توزيع المتدربين حسب القطاعات 

المختلفة: 

بلغت نسبة الرضا العام عن البرنامج أكثر من 95 %، كما بلغت نسبة المعرفة 
والمهارة المكتسبة لنموذج التميز  9٤%. فيما بلغت نسبة مشاركة الرجال %80 

والسيدات %20.

 )13( لتنفذ  البرنامج  لذات  2018م  لعام  التدريبية  خطتها  الجائزة  دشنت  كما 
برنامجًا في )9( مناطق مختلفة. 

ثانيًا: 
التدريب على نموذج التميز 

الوطني 

رسم بياني رقم )21(:  نسب القطاعات 
المستفيدة من برنامج المقوم الداخلي المعتمد

نموذجها  تعزيز  على  الجائزة  أمانة  َتعمُل 
للتميز  الوطني  النموذج  ليكون  للتميز 

الُمؤسسي، ونشره على جميع القطاعات.
التطبيق  عمليات  تسهيل  سبيل  وفي 
وتنبي النموذج، فقد تَم تنفيذ )6( ورش عمل 
حضرها )79( مشاركًا بواقع ورشة واحدة لكل 

قطاع من القطاعات اآلتية: 
والخدمي  الخاص  والخدمي  الحكومي 

الصناعي والصحي والتعليمي وغير الربحي.

المعارض  من  عدد  في  الجائزة  شاركت 
بهدف  المحاضرات  وتقديم  والمؤتمرات 
نموذج  ونشر  بالجائزة،  والتوعية  التعريف 
ُممكنة  شريحة  أكبر  على  الُمؤسسي  التميز 

من القطاعات. 

ثالثًا: 
إعداد األدلة اإلرشادية 

رابعًا: 
المشاركة في المعارض 

والمؤتمرات

عليها  َتعمُل  التي  المبادرات  أهم  من 
لتسهيل  ذكية  تقنية  منظومة  إعداد  الجائزة 
وتقويم  بتطبيق  المتعلقة  العمليات  جميع 
من  الجهات  وتمكين  الُمؤسسي،  التميز 
في  الدخول  قبل  لمنشآتها  الذاتي  التقويم 

المنافسة على الجائزة. 
وَيشمل نطاق هذه المنظومة:

والمقيمين 	  للمنشآت  التسجيل  بوابة 
وفريق عمل الجائزة.

بوابة التقويم والتحكيم الُمؤسسي.	 
الُمؤسسي 	  التميز  عمليات  إدارة  بوابة 

للمنشآت.

خامسًا: 
المنظـــومــة التقــنـيــة

)تميز.نت(

0 10 20 30 40 50

القطاع الخاص
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التعليم
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مقـّيم
معتمد 202

تَم تنفيذ )6( ورش عمل استفاد منه 
لكل  بواقع ورشة واحدة  )٧9( مشاركًا 

قطاع
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حرصًا على البدء بتكوين نواة لجهاز مستقل يتولى اإلشراف على نشاط االعتماد للمختبرات، 
تَم إنشاء اللجنة السعودية لالعتماد برئاسة محافظ الهيئة وعضوية مجموعة من المختصين 
التفتيش  وجهات  المختبرات،  اعتماد  نشاط  على  اإلشراف  بهدف  العالقة،  ذات  الجهات  من 

والجهات المانحة للشهادات. 
وتَم حتى اآلن اعتماد )105( مختبرًا خاصًا تنوعت ما بين مختبرات للِسلع والمنتجات، ومختبرات 
للقياس والمعايرة. وتستعين وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة للجمارك بهذه المختبرات 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الجودة  لمنظومة  األساسية  األركان  كأحد  اللجنة  اعتمدتها  التي 

وذلك للُمساهمة في فسح الِسلع والُمنتجات المستوردة وتسهيل إجراءات الفسح الجمركي.

2/11
اللجنة السعودية لالعتماد 

)SAC(

تنظيمها، 	  في  المحددة  للمهام  تنفيذًا 
المختبرات،  اعتماد  الئحة  اللجنة  َتضبق 
الهيئة  إدارة  مجلس  بقرار  الُمحدثة 
باجتماعه رقم )147( وتاريخ  1435/09/18هـ 
القياسية  المواصفة  لمتطلبات  طبقًا 
السعودية )ISO 17025/2006(. وتهدُف 
الجدارة  التأكد من  إلى  إجراءات االعتماد 
في  الُمتاحة  الخدمة  أداء  وكفاءة 
المواصفة.  لمتطلبات  طبقًا  المختبرات 
وتَم خالل فترة التقرير تجديد االعتماد لـ 
)23( مختبرًا واعتماد )9( مختبرات جديدة، 
ليصل إجمالي عدد المختبرات المعتمدة 

)105( مختبرات. 

توزيـــع   )22( رقـــم  البيانـــي  الرســـم  وَيعكـــُس 
المختبـــرات الخاصـــة المعتمـــدة حســـب الفئـــات 

ــة.  ــدى الهيئـ لـ

ــع  ــم )23( توزيـ ــي رقـ ــم البيانـ ــح الرسـ ــا ُيوضـ كمـ
مختلـــف  علـــى  جغرافيـــًا  المختبـــرات  هـــذه 

المملكـــة. مناطـــق 

 1/2/11
أهم إنجازات اللجنة خالل فترة 

التقرير

خدمـــة 	  تحويـــل  مشـــروع  مـــن  االنتهـــاء 
كاملـــة. إلكترونيـــة  خدمـــة  إلـــى  االعتمـــاد 
مشـــروع  مـــن  االنتهـــاُء  اللـــه-  -بفضـــل  تـــَم   
تحويـــل خدمـــة االعتمـــاد إلـــى خدمـــة إلكترونيـــة 
مـــن  بـــدءًا  مراحلهـــا  بجميـــع  كامـــل  بشـــكل 
الشـــهادة.  بإصـــدار  وانتهـــاًء  الطلـــب  تقديـــم 

وُيساعد هذا التحول الرقمي على: 

 َتمكين المســـتفيدين مـــن خدمات اللجنة . 1
وســـهولة،  بيســـٍر  عليهـــا  التقديـــم  مـــن 
إلكترونـــي  بشـــكل  طلباتهـــم  ومتابعـــة 

طـــوال مراحـــل عمليـــة االعتمـــاد. 
األداء . 2 ومراقبـــة  اإلنجـــاز  كفـــاءة  رفـــع 

 . فية بشـــفا
 توثيق األعمال وحوكمة اإلجراءات. . 3
 تحليـــل عملية االعتمـــاد وتحديـــد النقاط . 4

للتمكـــن مـــن تطويرهـــا بشـــكل  الَحرجـــة 
 . مستمر

مختبر خاص
معتمد

105

تهدُف إجراءات االعتماد 
إلى التأكد من الجدارة 

وكفاءة أداء الخدمة 
الُمتاحة في المختبرات 

طبقًا لمتطلبات المواصفة

وحدات العمل
المتخصصة
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كان للتحول اإللكتروني في خدمات االعتماد نتائج إيجابية متميزة، حيُث أصبح بإمكان جميع 
الدخول على  أو مستفيدين - من  أو أعضاء لجان  المشاركين في عملية االعتماد - مقيمين 
النظام من خالل الحسابات الخاصة بهم وإتمام مهامهم في أي وقت ومن دون عناء، وهو 
ما ساعد بدوره على المساهمة في تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية االعتماد من 
المتوسط التقريبي )260( يومًا بداية تطبيق النظام في عام 2016 م، حتى أصبحت )210( أيام 

فقط خالل عام 201٧م. 

التطويـــر الُمســـتمر لنظـــام إدارة اللجنـــة 	 
الدوليـــة  القياســـية  للمواصفـــة  طبقـــًا 
ُيعـــد  مـــا  وهـــو   ،)ISO 17011/2004(
متطلبـــًا أساســـيًا لحصـــول اللجنـــة علـــى 
الُدوليـــة  المنظمـــات  ضمـــن  االعتـــراف 
االعتمـــاد،  نشـــاط  علـــى  المشـــرفة 
وتســـتهدف اللجنـــة البـــدء فـــي إجـــراءات 
الحصـــول علـــى االعتـــراف الدولـــي خـــالل 

2018م. عـــام 

نسبتها عدد المختبراتفئة المختبر

25%26التشييد ومواد البناء

16%17القياس والمعايرة

14%15الكهربائية واإللكترونية

14%15الكيميائية والبترولية

10%11الميكانيكية والمعدنية

8%8النسيج

9%9الغذائية والزراعية

4%4المواد العامة

100%105المجموع

جدول رقم )34(: عدد المختبرات الخاصة المعتمدة حسب فئة كل مختبر 

فـــي 	  اللجنـــة  ُمشـــاركة  تعزيـــز  اســـتمرار 
المنظمـــات الُدوليـــة واإلقليميـــة المعنيـــة 

االعتمـــاد.  بنشـــاط 

تنظيـــم 	  مشـــروع  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 
تمهيـــدًا  لالعتمـــاد(  الســـعودي  )المركـــز 
الســـتقاللية اللجنـــة الســـعودية لالعتمـــاد 

وَتحولهـــا إلـــى جهـــاز مســـتقل. 

تأهيـــل 	  برنامـــج  فـــي  اللجنـــة  اســـتمرار 
المقيميـــن طبقـــًا لإلجـــراءات المتوائمـــة 
مـــع مـــا يطبـــق علـــى المســـتوى الُدولـــي 
مـــن خـــالل عقـــد الـــدورات التدريبيـــة فـــي 

هـــذا المجـــال.

رسم بياني رقم )22(: توزيع المختبرات الخاصة حسب الفئات المعتمدة لدى الهيئة

التحول اإللكتروني ساهم 
بتقليل الفترة الزمنية التي 
تستغرقها عملية االعتماد

من 260 إلى 210 أيام.

0

5

10

15

20

25 %25

%16
%14 %14

%10

%8 %9

%4
التشييد 

ومواد البناء
القياس 
والمعايرة

الكهربائية 
واإللكترونية

الكيميائية 
والبترولية

الميكانيكية 
والمعدنية النسيج

الغذائية 
والزراعية المواد العامة
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رسم بياني رقم )23(:  توزيع المختبرات الخاصة المعتمدة جغرافيًا في مختلف مناطق جدول رقم )35(: توزيع المختبرات حسب المدينة 
المملكة

الُمشاركة في المراجعة العلمية لمحتوى 	 
األعمال التي سيتم عرضها في المعرض 

التفاعلي للهيئة.
دوُر المركز كحلقة وصل بين إدارات الهيئة 	 

طالب  تدريب  يخص  فيما  والجامعات 
مشروعات  على  واإلشراف  الجامعات 

التخرج.
ذاِت 	  التوعوية  األفالم  بعض  ترجمة 

العالقة بمجاالت التقييس المختلفة.
في 	  يثار  ما  دراسة  في  المركز  ُمساهمة 

وسائل التواصل المختلفة من موضوعات 
مقترح  وإعداد  بالهيئة  عالقة  ذات  فنية 

علمي للتعاطي مع ذلك.
لتقنية 	  الفنية  اللجنة  ألمانة  المركز  ترأس 

للتنمية  العربية  المنظمة  في  النانو 
 )11( اعتماد  تم  حيث  والتعدين  الصناعية 
مشروعًا لمواصفات قياسية خاصة بتقنية 
النانو )التقنية المتناهية في الصغر(، إلى 
قياسية  لمواصفات  مشروعًا   )13( جانب 

أخرى بانتظار االعتماد. 

إجراءات 	  إعداد إطار حوكمة شامل يحوي 
ونماذج عمل المركز ولوائحه التنفيذية.

ألتمتة 	  وتطويره  إلكتروني  نظام  إنشاء   
بالهيئة  والدراسات  األبحاث  مركز  أعمال 

بالتعاون مع جامعة الملك سعود.
وإخراجها 	  البحثية  المشروعات  تصميم 

وطباعتها.
بالهيئة 	  والمختبرات  اإلدارات  بعض  تزويد 

يوفرها  التي  المختلفة،  العلمية  بالمراجع 
بمصادر  االشتراك  خالل  من  المركز 
عبدالعزيز  الملك  بمدينة  المعلومات 

للعلوم والتقنية.

تنفيذهـــا 	  يجـــري  علميـــة  بحـــوث  أربعـــة 
اآلتيـــة: بالعناويـــن 

غـــازات -  وخـــواص  خصائـــص   دراســـة 
التبريـــد البديلـــة ومـــدة مالئمتهـــا للعمـــل 
واالســـتخدام بالســـعودية، بالتعـــاون مـــع 
عبـــد  اإلمـــام  بجامعـــة  الهندســـة  كليـــة 

الفيصـــل. الرحمـــن 
الموجـــات -  تداخـــل  تأثيـــر   دراســـة 

الكهرومغناطيســـية الصـــادرة مـــن األجهـــزة 
المحمولـــة علـــى أنظمـــة التحكـــم بالمركبـــات، 
بجامعـــة  الهندســـة  كليـــة  مـــع  بالتعـــاون 

ســـعود.  الملـــك 
والفيزيائيـــة -  الكيميائيـــة  الخـــواص   دراســـة 

علـــى  تأثيرهـــا  وقيـــاس  اإلحـــرام  للبـــاس 
النســـبية.  الرطوبـــة  خصائـــص 

 وضـــع مواصفـــة قياســـية للحدود اإلشـــعاعية - 
لمـــواد البناء.

1/3/11
أبرز األعمال التي نفذها المركز خالل فترة التقرير

عدد المدينة
المختبرات

نسبة عدد 
المختبرات

33%35الرياض

27%29جدة

7%7الخبر

3%3الهفوف

25%26الدمام

3%3ينبع

2%2الجبيل

100%105المجموع

%33

%27

%7

%3

%25

%3 %2
الرياض جدة الخبر الهفوف الدمام ينبع الجبيل

مراجع لمختبر القياس والمعايرة

مراجع إلدارة التشييد ومواد البناء

مرجـــعان إلدارة المختبـــرات

5
3
2

وفق رؤيتها لتحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية العلمية في أنشطة التقييس، تَم تأسيس مركز األبحاث والدراسات ليكون نواًة للتأصيل 
العلمي إلعداد المواصفات القياسية السعودية وتطويرها. 

3/11
مركز األبحاث والدراسات 

وحدات العمل
المتخصصة
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1٤،٤50
والمتابعة  التنسيق  مهام  والتقنية  العلوم  وحدة  َتتولى 
ضمن  الهيئة  بمهام  يتعلق  فيما  العالقة  ذات  الجهات  مع 

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية. 
كما تتولى الوحدة مهام اإلدارة وتنسيق مذكرات التفاهم 
والتعاون العلمي مع شركاء الهيئة من الجهات ذاِت العالقة.

عبدالعزيز 	  الملك  مدينة  مع  التنسيق 
للعلوم والتقنية، برنامج خطة »معرفة«، 
مركز  تنفيذ  مراحل  متابعة  خالل  من 
ضمن  المواصفات  وتطبيق  الدراسات 
والتقنية  للعلوم  الوطنية  الخطة  برامج 
مشروع  في  والمشاركة   ،)2  ،1 )معرفة 
العلوم  لمؤشرات  الوطني  المسح 

والتقنية واالبتكار. 
العلوم 	  نقل  مبادرة  في  اإلسهام 

وتوطينها في مجاالت نظم المعلومات 
)GIS(، والُمشاركة في ترجمة  الجغرافية 
مواصفة   )69( ودراسة  مصطلح   )1.200(
وترجمة  اإلنجليزية،  بلغتها  تبنى  قياسية 
بنظم  خاصة  قياسية  مواصفة   )20(
اللغة  إلى  الجيومكانية  المعلومات 

العربية.  
الدفاع 	  بوزارة  الطبية  الخدمات  تزويد 

بالمعرفات الخاصة بها )المعرف الرقمي 
 Digital Identifier Object« للشيء 

 .»))OID
مصطلحًا 	   )14.450( ترجمة  مشروع  إدارة 

قطاعات   )10( لـ  وفقًا  وتصنيفه  فنيًا 
تفاعليًا  قاموسًا  بوصفها  مجااًل  و)51( 
بأنشطة  المتعلقة  الفنية  للمصطلحات 

التقييس. 
من 	  مجموعة  في  الوحدة  شاركت 

اإلستراتيجية،  والمشروعات  االجتماعات 
ومن أبرز تلك المشاركات: 

4/11
وحدة العلوم والتقنية 

1/4/11
أبرز أنشطة الوحدة خالل فترة التقرير

المنظمة 	  إستراتيجية  بدراسة  المشاركة 
للتقييس)األيزو( وربط مخرجاتها  الدولية 
مع االحتياجات ودور المملكة وفق رؤية 

 .2030
تنفـيـذ 	  متـابعـة  في  المشاركــة 

والجودة  للتقييس  العربية  اإلستراتيجية 
ودور  االحتياجات  مع  مخرجاتها  وربط 

المملكة وفق رؤية 2030.
المشاركة باالجتماعات )42، 43، 44، 45( 	 

المعلومات  لنظم  الدولية  الفنية  للجنة 
جهود  لتعزيز   )ISO TC211( الجغرافية 
المملكة في اللجان الدولية الفنية لنقل 
المعرفة وتوطينها من خالل دراسة )44( 
والتصويت  قياسية  مواصفة  مشروع 

عليها.
الوطني 	  المسح  مشروع  في  المشاركة 

اإلستراتيجية  متطلبات  وإعداد  للدراسة 
الوطنية الجيومكانية للمملكة. 

اللجنة 	  اجتماعات  أعمال  في  المشاركة 
الجغرافية  المعلومات  لنظم  الوطنية 
عمل  منهجية  عن  تصور  وتقديم 
بقطاع  الخاصة  الوطنية  العمل  فرق 
بالمملكة،  القياسية  المواصفات 

وعضوية الهيئة في اللجان الدولية.

الشراكة 	  »دعم  عمل  ورشة  عقد 
المستدامة  والتنمية  المجتمعية 
بالتعاون  الهيئة  التقييس« في  ألنشطة 
الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  مع 
فعاليات  في  شارك  وقد  والتعدين.. 
من  مشارك   )300( الـ  يقارب  ما  الورشة 
والخاصة  الحكومية  القطاعات  جميع 
من  المجتمعية(  الصناعية،  )األكاديمية، 
داخل المملكة والدول العربية.. وتركزت 
الرئيسة  العناوين  في  الورشة  محاور 

اآلتية:
أنشطة التقييس وأثرها في التنمية 	 

المستدامة.
الشراكات المجتمعية ودور التعليم 	 

في التنمية وخدمة المجتمع.
التقييس والجودة واستدامة 	 

مشروعات قطاع األعمال.
التدريب وتطوير تنمية مؤسسية 	 

مستدامة )التقييس والجودة(.
)تجارب وممارسات مجتمعية( ريادة 	 

األعمال. 

ترجمة مصطلح فني 
وتصنيفه وفقًا لـ )10( قطاعات 
و)51( مجال كقاموس تفاعلي

عقد ورشة عمل »دعم الشراكة المجتمعية والتنمية 
المستدامة ألنشطة التقييس« بحضور 300 مشارك



التقرير السنوي

176    

االنتهاء من إعداد 

مذكرة تعاون مختلفة مع 
عدد من الجهات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص 

ومتابعة تفعيلها. 

الحالةاسم الجهةم

جمعية حماية المستهلك1

تَم التوقيع وتجري 
متابعة التفعيل 

المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية2

الجمعية العلمية الملكية األردنية3

الهيئة العالمية للوسائل التقنية – رابطة العالم اإلسالمي4

األمن العام5

وزارة الدفاع6

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية7

وزارة التعليم8

وزارة اإلسكان9

وزارة العمل والتنمية االجتماعية10

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل11

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة12

هيئة الغذاء والدواء13

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني14

هيئة تنمية الصادرات السعودية15

شركة الكهرباء16

وزارة المياه والكهرباء17

أرامكو18

سابك19

الجمعية السعودية للجودة20

المعهد العالي للصناعات المطاطية21

شركة التصنيع الوطنية22

الهيئة العامة للجمارك23

يجري اإلعداد 
والتنسيق للتوقيع 

مؤسسة البريد السعودي24

هيئة مكافحة فساد )نزاهة(25

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة26

جامعة أم القرى27

جامعة شقراء28

جامعة الملك عبدالعزيز29

الدفاع المدني30

وزارة الحج والعمرة31

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات32

الهيئة العامة للمساحة33

أمانة المنطقة الشرقية34

غرفة تجارة وصناعة جدة35

جدول رقم )36(: قائمة الجهات 
المستهدفة لبرنامج تفعيل 

التكامل مع الشركاء من خالل 
مذكرات تعاون مشترك

35

وحدات العمل
المتخصصة
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في  المستفيدين  خدمة  مراكز  تهدُف 
المركز الرئيس وفرعي الهيئة بمنطقة مكة 
تقديم  إلى  الشرقية  والمنطقة  المكرمة 
والمساهمِة  للمستفيدين،  الخدمات  أفضل 
من  والتحقق  معهم،  العالقات  توطيد  في 
في  ُيسهم  بما  المقدمة  الخدمات  جودة 

الدعم ونمو االقتصاد الوطني. 
استقبال  التقرير  فترة  خالل  تَم  وقد 
تَمت  حيث  ومعالجتها،  استفسارًا   )9.96٤(
معيار  وفق  استفسارات   )8.510( معالجة 
نسبته  بما  عمل(  )يومي  المحدد  الجودة 

 .%85.٤1
استفسارًا   )1.٤5٤( تسجيل  تَم  بينما 
متأخرًا عن الوقت المحدد »يومي عمل« أي 
لتلك  الفنية  للطبيعة   )%1٤.59( نسبته  ما 

االستفسارات.

الرد على االستفسارات. 1
ُيستقبل المركز االستفسارات سواء عن 
أو  المركز،  إلى  المستفيد  حضور  طريق 
البريد  أو  الفاكس،  أو  بالهاتف،  االتصال 

اإللكتروني. 
أو  عنها  اإلجابة  المركز  موظفو  ويتولى 

إحالتها إلى إلدارة المختصة بالهيئة.
الرد  تَم  التي  االستفسارات  وبلغت 
 )9.964( التقرير  فترة  هذه  خـالل  عليها 
االستفسارات  هذه  وُتمثل  استفسارًا، 

جميع إدارات الهيئة وقطاعاتها. 
وُتوضح الرسوم البيانية رقم )24( َو)25( 
والشكاوى  االستفسارات  عدد  َو)26( 
ووسائل االتصال ونوعية االستفسارات. 

متابعة البريد اإللكتروني للهيئة. 2
األسرع  الوسيلَة  اإللكتروني  البريد  ُيعد 
والخارجي  الداخلي  المستفيد  لوصول 
ويستقبل  عناء،  دون  من  حاجته  إلى 
على  المستفيد  من  الوارد  البريد  المركز 
البريد اإللكتروني الُمخصص لهذا الغرض 
اإلجابُة  وتتم   ،)info@saso.gov.sa(
إلى  االستفسار  إحالة  أو  مباشرة،  عنه 
المتابعة  استمرار  مع  المختصة  اإلدارة 
على  الرد  يتم  حتى  المعنية  اإلدارة  مع 

المستفيد وإنهاء الطلب. 

يتولى مركز خدمة المستفيدين مجموعة 
من المهام التي تهدُف إلى االرتقاء بخدمات 

الشركاء والجهات ذاِت العالقة. 
ومن أهم تلك المهام ما يأتي:

5/11
مركز خدمة المستفيدين

1/5/11
مهام مركز خدمة المستفيدين

متابعة نقطة االستفسار . 3
)ENQUIRYPOINT(

البريد اإللكتروني  نقطة االستفسار هي 
العالمية  التجارة  منظمة  لدى  الُمعتمد 
الفنية  العوائق  بلجنة  الخاصة   ،)WTO(
طريقها  عن  ويتم   ،)TBT( التجارة  أمام 
تجهيز إخطارات الهيئة وإخطارات جهات 
أخرى مثل )الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
التجارة  لمنظمة  وإرسالها  الصحة(  وزارة 
المشروعات  رفع  َثَم  ومن  العالمية، 
موقع  على  عنها  اإلخطار  تَم  التي 
ذاِت  الجهة  لتتمكن  اإللكتروني  الهيئة 

االختصاص من الحصول عليها مباشرة. 
en- اإللكتروني  البريد  متابعة  )تتم 
quirypoint@saso.gov.sa( واستقبال 
الملحوظات وتوجيهها للجهة المختصة.

عبر  الُمنفذة  اإلخطارات  عدد  بلغ  وقد 
نقطة االستفسار خالل فترة التقرير )71( 

إخطارًا.

خدمات األعضاء. ٤
خدمة  المستفيدين  خدمة  مركز  ُيوفر 
األعضاء  تزويد  يتم  حيث  العضوية، 
التي  القياسية  المواصفات  عن  بقوائم 
تَم اعتمادها حديثًا، إضافِة إلى إصدارات 

الهيئة. 
وتعكُف الهيئة حاليًا على مراجعة برنامج 
وتطويره،  ألعضائها  بالهيئة  العضوية 
الشراكة  وتعزيِز  األعمال  تطويِر  بهدف 
مع ذوي العالقة باألنشطة واختصاصات 

الهيئة.

استفسارًا تم استقبالها ومعالجتها 

من االستفسـارات تمت 
معالجتها خالل يومي عمل

 عدد اإلخطارات الُمنفذة 
عبر نقطة االستفسار

9.96٤
% 85.٤1

٧1

تم تزويد األعضاء بقوائم عن 
المواصفات القياسية التي تَم 

اعتمادها حديثًا. 

enquirypoint@saso.gov.sa
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رسم بياني رقم )24(: عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعات

رسم بياني رقم )25(: عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

رسم بياني رقم )26(: نوعية االستفسارات الواردة إلى المركز

البريد اإللكتروني اتـصــــالحـضــــور
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امتـــداًد لـــدور الهيئـــة العلمـــي فـــي مجـــاالت 
المواصفـــات والتقييـــس والجـــودة، تـــَم إنشـــاء 
ُيعنـــى  للتدريـــب والتطويـــر،  مركـــز متخصـــص 
بتوطيـــن المعرفـــة ونقلهـــا، وتقديـــم الـــدورات 
والبرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــاالت 
للمســـتفيدين  القيـــاس والمعايـــرة والجـــودة 

مـــن خدمـــات الهيئـــة. 
أنشـــطته  تقديـــم  إلـــى  المركـــز  ويهـــدُف 
التطويريـــة وخدماتـــه التدريبيـــة علـــى أســـس 
علميـــة مســـتعينًا بنخبـــٍة مـــن أفضـــل الخبـــراء 
الشـــراكات  مـــن  وباالســـتفادِة  والمدربيـــن، 
اإلســـتراتيجية مـــع الجهـــات المناظـــرة ســـعيًا 
إلـــى تحقيـــق رؤيـــة المركـــز )تحقيـــق الريـــادة 
مجـــاالت  فـــي  التدريـــب  فـــي  اإلقليميـــة 
رســـالة  خـــالل  ومـــن  والجـــودة(  التقييـــس 
التقييـــس  ثقافـــة  وتطويـــر  )نشـــر  المركـــز: 
ــر برامـــج متميـــزة للمســـتفيدين(.  والجـــودة عبـ

األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة  المركـــز  أنهـــى 
أهمهـــا:  التقريـــر، ومـــن  فتـــرة  خـــالل 

الهيئـــة 	  بفرعـــي  المركـــز  فـــروع  تأســـيس 
مكـــة  ومنطقـــة  الشـــرقية  بالمنطقـــة 
التقنيـــة  الوســـائل  واســـتثمار  المكرمـــة، 
الرئيـــس  المركـــز  بيـــن  للربـــط  الحديثـــة 

والفـــروع.
اســـتكمال تجهيـــز موقـــع مركـــز التدريـــب 	 

التقنيـــات  واســـتثمار  الرئيـــس  بالمقـــر 
البرامـــج  بجـــودة  لالرتقـــاء  الحديثـــة 

مـــة. لمقد ا
تنفيـــذ مـــا يخـــص التدريـــب فـــي مذكـــرات 	 

التفاهـــم الموقعـــة مـــع الشـــركاء )وزارة 
الدفـــاع واألمـــن العـــام(، حيـــث تـــَم تنفيـــذ 
)4( برامـــج تدريبيـــة لـــوزارة الدفـــاع، َو)5( 

ــام.  ــن العـ ــج لألمـ برامـ
تنفيـــذ )21( برنامجـــًا تدريبيـــًا خـــالل فتـــرة 	 

 %105 قدرهـــا  إنجـــاز  بنســـبة  التقريـــر، 
الخطـــة  فـــي  مســـتهدف  هـــو  ممـــا 
اإلســـتراتيجية للهيئـــة، منهـــا )12( برنامجـــًا 
العامـــة  للمؤسســـة  خصصـــت  تدريبيـــًا 
ــَم تحقيـــق  للصناعـــات العســـكرية، وقـــد تـ
متدربـــًا   )257( لــــــ  تدريبيـــة  ســـاعة   )410(
مـــن مختلـــف الجهـــات، َو)14( متدربـــًا مـــن 

الهيئـــة. 
أهـــم 	   )37( رقـــم  الجـــدول  ويُوضـــح 

وأماكـــن  التدريبيـــة  البرامـــج  موضوعـــات 
منهـــا.  المســـتفيدة  والجهـــات  انعقادهـــا 

6/11
مركز التدريب 

1/6/11
أبرز أنشطة المركز

المتكامـــل، 	  اإلعالمـــي  الملـــف  إعـــداد 
ومنشـــورات  مطبوعـــات  يحـــوي  الـــذي 
فيديـــو  إلـــى  إضافـــًة  بالمركـــز،  تعريفيـــة 
العربيـــة  باللغتيـــن  بالمركـــز  تعريفـــي 

يـــة.  واإلنجليز
تدريبيـــة 	  جهـــات  عـــدِة  مـــع  التفـــاوض 

ُمميـــزة، لغـــرض توقيـــع مذكـــرات فنيـــة 
مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  للتعـــاون 

المعرفـــة.  ونقـــل  التدريـــب 
اعتمـــاد الخطـــة التدريبيـــة لعـــام 2018م، 	 

التـــي تحـــوي )30( برنامجـــًا تدريبيـــًا، بتغطيـــة 
جغرافيـــة ُموســـعة مقارنـــة بخطـــة العـــام 

الســـابق.

برنامج تدريبي خصصت 
للمؤسسة العامة للصناعات 
العسكرية

سـاعــة تدريبية
لـــ 257 متدرب

30
12

٤10

برنامجًا تدريبيًا معتمدًا ضمن 
الخطة التدريبية لعام 2018م.
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عدد مرات 
التنفيذ الجهة المستفيدة المكان البرنامج التدريبي م

مرة واحدة وزارة الدفاع الرياض )TQM( إدارة الجودة الشاملة 1

مرة واحدة وزارة الدفاع الرياض أساليب تحسين الجودة وأدواتها 2

7 مرات

*وزارة الدفاع 
 *األمن العام 

*الصناعات العسكرية *جامعة اإلمام 

*شركة اسنادات المشاريع *شركة وطني للحديد 
والصلب المحدودة

*شركة الفنار

الرياض ومكة 
المكرمة 
والظهران

متطلبات نظام إدارة الجودة

)ISO 9001:2015( 
3

مرتان
*وزارة الدفاع 

*الصناعات العسكرية *جامعة اإلمام 
*المؤسسة العامة للحبوب

الرياض المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة 4

مرة واحدة الصناعات العسكرية   الرياض
نظام إدارة الجودة 

في هندسة اإلنتاج الصناعي
5

مرة واحدة الصناعات العسكرية   الرياض
استخدام أجهزة القياس 
اإللكتروني وتطبيقاتها

6

مرة واحدة الصناعات العسكرية   الرياض تخطيط نظم الجودة وتحليله 7

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض الضبط اإلحصائي لجودة اإلنتاج 8

مرة واحدة
*الصناعات العسكرية

*شركة دواجن الوطنية
الرياض إدارة الجودة الشاملة في المختبرات 10

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض أسلوب كايزن للتحسن المستمر 11

مرة واحدة
*الصناعات العسكرية

*شركة الحبوب واألعالف السعودية القابضة
الرياض إعداد مسؤولي جودة المصانع 12

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض
حساب االرتياب 

وكيفية قياس شهادة المعايرة
13

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض
متطلبات نظم كفاءة معامل االختبار 

)ISO 17025(
14

مرة واحدة
*الصناعات العسكرية
*الشركة السعودية
 للفحص واالختبار 

الرياض آلية سحب العينات 15

جدول رقم )37(: قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقرير 

وحدات العمل
المتخصصة
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ُتولي الهيئة لنشاط المراجعة الداخلية اهتمامًا بالغًا لكونه عنصرًا مهمًا من عناصر تحسين 
األداء على المستويين الفني واإلداري، وأحد أهم الُممكنات التي ُتساعد اإلدارة العليا على 
العمل  كفاءة  مستوى  رفع  َتكفل  التي  واإلجرائية  اإلدارية  السياسات  تنفيذ  من  الَتحقق 

واإلنتاجية في مختلف اإلدارات. 
وَتتبع وحدة المراجعة الداخلية منهج المراجعة على أساس المخاطر، الذي من خالله يتم 
توجيه أعمال المراجعة نحو األنشطة واألعمال األكثر خطورة وأهمية، وفي مختلف مراحل 

عملية المراجعة سواء عند بناء الخطة السنوية أو عند التخطيط وتنفيذ مهام المراجعة. 
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم )161( وتاريخ 1٤38/10/2٤هـ قرارًا بتشكيل 
أحد  اللجنة  ويرأس هذه  فنيًا،  الداخلية  المراجعة  بها وحدة  ترتبط  المجلس  لجنة منبثقة عن 

أعضاء مجلس اإلدارة، وتضم في عضويتها اثنين من المختصين من خارج الهيئة. 

التأكد من سالمة أنظمة الرقابة 
الداخلية في الهيئة وفعاليتها 
والتزامها األنظمة والتعليمات 

والسياسات والخطط الخاصة بها، 
وضمان الكفاءة وفعالية العمليات 

واإلجراءات اإلدارية والمالية. 

7/11
وحدة المراجعة الداخلية

1/7/11
أهداف الوحدة 

2/7/11
نطاق العمل 

أرنست  العالمية )شركة  الخبرة  بيوت  أحد  الهيئة مع  تعاقدت  الداخلية،  المراجعة  لوحدة  المطلوب  المستوى  العمل وتحقيق  للتطوير ومواصلة 
ويونغ( في أبريل 2017م، وأوكلت إليها مهام مشروع تطوير وحدة المراجعة الداخلية لضمان استمرارية العمل بشكل مؤسسي ومميز حسب المعايير 
واإلرشادات الصادرة من المعهد الدولي للمراجعة الداخلية IIA( The Institute of Internal Auditors(، التي ُتعد المرجع األساس واإلطار المنظم 

لتقديم خدمات المراجعة الداخلية. 

3/7/11
مشروع تطوير وحدة المراجعة 

الداخلية

َتتبع وحدة المراجعة 
الداخلية منهج المراجعة 
على أساس المخاطر

مراجعة دليل السياسات 
واإلجراءات لوحدة 
المراجعة الداخلية 

وتحديثه.

تحديث سجل 
المخاطر وإعداد خطة 

المراجعة الداخلية.

التثقيف بالمراجعة 
الداخلية لموظفي 

الهيئة.

تنفيذ أعمال المراجعة 
الداخلية ومتابعة 

الملحوظات السابقة.

التدريب ونقل 
المعرفة والخبرات 
إلى موظفي الوحدة
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واإلجراءات 	  السياسات  دليل  تضمين 
لوحدة المراجعة الداخلية بالهيئة للمعايير 
الدولي  المعهد  من  الُمعتمدة  الجديدة 

للمراجعة الداخلية.
األداء 	  لقياس  الرئيسة  المؤشرات  إعداد 

.)KPIs(
تحديث ميثاق المراجعة الداخلية.	 
 	 )Risk Register( تحديث سجل المخاطر

لكل إدارة.
ومبادرات 	  المخاطر  سجل  بين  ربط  إجراء 

الهيئة اإلستراتيجية وإدارتها وأقسامها.
المخاطر 	  كل  ُيوضح  ُموحد  سجل  إعداد 

على  خطرًا   )20( أهم  تحديد  إلى  إضافة 
مستوى الهيئة. 

والجدول 	  الداخلية  المراجعة  إعداد خطة 
الزمني لتنفيذها.

السابقة 	  للملحوظات  متابعة  تقرير  إجراء 
الخاصة بأعمال الهيئة.                                                                                                                   

إدارة مختبرات المركبات وكفاءة الوقود . 1
المنطقة  فرع  الرئيس،  المركز  في 
الشرقية، فرع منطقة مكة المكرمة، فرع 

تبوك، فرع جازان ومكتب الحديثة.
اإلدارة العامة للموارد البشرية.. 2
اإلدارة العامة للمشروعات الهندسية.. 3
اإلدارة المالية.. 4
المركز الوطني للقياس والمعايرة.. 5

والمهارات 	  وتوطينها  المعرفة  نقل 
المراجعة  وحدة  موظفي  إلى  المهنية 
المستمر  التدريب  طريق  عن  الداخلية 

اليومي على رأس العمل.
وتثقيفي 	  توعوي  برنامج  وتنفيذ  إعداد 

عن المراجعة الداخلية )إقامة ورشة عمل 
حول المخاطر ووحدة المراجعة الداخلية 

في فرع الشرقية وفرع مكة المكرمة(.

%45 %42 %13

4/7/11
اإلنجـــــــــازات 

يتضمن الرسم البياني رقم )2٧( نسبة المخاطر على مستوى الهيئة، حيث تَم تحليل المخاطر 
على مستوى كل إدارة في الهيئة من خالل اآلتي:

الرقابة 	  لنظم  مفصل  )فهم  أولي  َفهم 
لألعمال  إدارة(  بكل  المتعلقة  الداخلية 
بها، من خالل  المناطة  اإلدارة  وإجراءات 
دراسة دليل السياسات وإجراءات اإلدارة.

مديري 	  مع  واجتماعات  لقاءات  عقد 
اإلدارات واألقسام. 

إدارة 	  بكل  المتعلقة  المخاطر  تحديد 
وتقويمها )عالي – متوسط – منخفض( 
وتصنيفها )إستراتيجي – مالي – تشغيلي 
– التزام ( بناًء على األثر واالحتمالية لكل 
أوجه  ومتابعة  المسؤولية  لتحديد  خطر، 

الرقابة للمخاطر كافة.
اإلدارة 	  مدير  مع  ختامي  اجتماع  عقد 

المتأصلة  المخاطر  وتأكيد  للمناقشة 
في إدارته التي تعيق اإلدارة من تحقيق 

أهدافها.
إلرساء 	  ُمتكاملة  تنفيذية  خطة  إعداد 

5/7/11
تحليل المخاطر على مستوى الهيئة خالل فترة التقرير

رسم بياني رقم )27(:  نتائج تحليل نسبة المخاطر 
على مستوى الهيئة

نظام قوي إلدارة المخاطر على مستوى 
اإلستراتيجية  الخطة  ظل  في  الهيئة 
السياسات  مع  يتماشى  وبما  للهيئة، 
اإلدارات  تحديد  بغرض  الهيئة،  وأنظمة 
وذلك  الخطة  لتنفيذ  الالزمة  والموارد 

من خالل:
-   وضع برنامج مراقبة االلتزام.

إدارة  ألعمال  طريق  خريطة  وضع   -
من  بتطبيقها  اإلدارة  لتقوم  المخاطر 
المخاطر  إدارة  بأعمال  االستمرار  أجل 
وقيمة  كفاءة  ويحقق  بفاعلية  بالهيئة 

مضافة لتحسين أعمال الهيئة.

داخلية من 	  مراجعة  )2( عملية  إنجاز عدد 
أصل )5( عمليات مراجعة مستهدفة، فيما 
العمليات  إنجاز  على  حاليًا  العمل  يجري 
وتشمل  المشروع،  من  المتبقية  الثالث 

العمليات الخمس اإلدارات اآلتية:

10

00

20

30

40

50

عــالــي
متوسط

منخفض

نقل المعرفة وتوطينها 
والمهارات المهنية إلى موظفي 
وحدة المراجعة الداخلية

وحدات العمل
المتخصصة
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الخدمات  تقديم  القانونية  اإلدارة  َتَتولى 
الهيئة  لجميع قطاعات  القانونية  االستشارية 

وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها. 
كما تبدي اإلدارة الرأي القانوني، ومراجعة 
إبرامها  الهيئة  ُتقرر  التي  العقود  مشروعات 
المقامة  القضايا  جميع  ومباشرة  الغير،  مع 
وإعداد  المحاكم،  أمام  ضدها  أو  الهيئة  من 
التي  التنفيذية  والقواعد  اللوائح  مشروعات 
محاضر  مراجعة  وكذلك  الهيئة،  إليها  تحتاج 

اللجان فيها. 

8/11
إدارة الشؤون القانونية

النظامـــي 	  اإلطـــار  إعـــداد  علـــى  العمـــل 
لمبـــادرة ســـالمة المنتجـــات، الـــذي يتضمـــن 
الرفـــع  إجـــراءات  اســـتكمال  علـــى  العمـــل 
ونظـــام  والجـــودة  المواصفـــات  بنظـــام 

المنتجـــات. ســـالمة 
النظامـــي 	  اإلطـــار  إعـــداد  علـــى  العمـــل 

ضمـــن  القانونيـــة،  المعايـــرة  لمبـــادرة 
التحـــول  برنامـــج  فـــي  الهيئـــة  مبـــادرات 

.2020 الوطنـــي 
القيـــاس 	  نظـــام  تعديـــل  علـــى  العمـــل    

يـــرة. لمعا وا
دراســـة المواصفـــات القياســـية واللوائـــح 	 

وقبـــل  القانونيـــة  الناحيـــة  مـــن  الفنيـــة 
اإلدارة.  مجلـــس  مـــن  اعتمادهـــا 

ومن أهم أنشطة اإلدارة خالل فترة التقرير:

القانونيـــة 	  اإلجـــراءات  اســـتكمال واتخـــاذ 
الخاصـــة بحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة للهيئـــة.

ومذكـــرات 	  التعـــاون  برنامـــج  إعـــداد 
التفاهـــم واالتفاقيـــات المحليـــة والدوليـــة 
والجهـــات  الدوليـــة  المنظمـــات  مـــع 

ودراســـتها. المناظـــرة 
متابعـــة القضايـــا الخاصـــة بالهيئـــة، وكذلـــك 	 

تنفيـــذ األحـــكام الصـــادرة لمصلحـــة الهيئـــة 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات القضائيـــة. 

ــم 	  ــا يتـ ــة مـ ــي ومتابعـ ــرأي القانونـ ــداء الـ إبـ
للقطاعـــات  مشـــروعات  مـــن  طرحـــه 

بالهيئـــة. المختلفـــة 
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تقديم  في  التوسع  نحو  الحكومي  للتوجه  تحقيقًا 
والتيسير  المملكة كافة  أرجاء  للمواطنين في  الخدمات 
عليهم للحصول على الخدمات التي ينشدونها، افتتحت 
الهيئة عددًا من الفروع في المناطق الرئيسة بالمملكة 

لتنفذ المهام المناطة بالهيئة بتلك المناطق، 
كما ُتشارك تلك الفروع ببعض المهام واألعمال التي 

يتم تنفيذها في إدارات الهيئة الرئيسة. 
وفيما يأتي أهم إنجازات الفروع: 

فــروع
الهيئة
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في مجال اختبار العينات فحصت مختبرات 
من  عددًا  المكرمة  مكة  منطقة  بفرع  الهيئة 

العينات التي وردت إليها. 
 )1.755( الواردة  العينات  بلغ مجموع  حيث 
مطابقة  غير  منها  عينة   )760( أن  وتبين  عينة 

للمواصفات القياسية السعودية. 
كما تَم فحص عدد )527( مركبة مستعملة 
للمواصفات  مطابقتها  من  للتأكد  مستوردة 
المعتمدة،  واللوائح  السعودية  القياسية 
متنوعة  عينات  سحب  في  الفرع  وشارك 
مطابقتها  من  للتأكد  المحلية  األسواق  من 
سحب  وتَم  السعودية،  القياسية  المواصفات 
)1.441( صنفًا ضمن مبادرة سحب العينات لعام 

2017م. 
كما شارك الفرع في سحب عينات متنوعة 
مطابقتها  من  للتأكد  المحلية  األسواق  من 

كما شارك الفرع في مجموعة من األنشطة والفعاليات لنشر ثقافة الجودة وتعزيزها في المنطقة، التي تنظمها الهيئة أو ترعاها بالشراكة مع 
الجهات الفاعلة بالمنطقة في هذا المجال من القطاعين العام والخاص، ومن تلك المشاركات:

 ندوة اليوم العالمي للمواصفات: 
)المواصفات تجعل المدن أكثر 

ذكاًء(.

ورشة عمل )مفاهيم الجودة 
والتميز المؤسسي وتطبيقاتها(.

ورشة عمل )كايزن اليابانية في 
.)PDCA تطبيق عجلة ديمنج

ورشة عمل )بناء مهارات التحسين 
المستمر لألداء باستخدام أدوات 

الجودة(.

ورشة عمل )عمل آليات التحسين 
المستمر للعمليات(.

ورشة عمل )مفاهيم وتطبيقات 
الجودة والتميز المؤسسي(.

ورشة عمل )أدوات الجودة إلدارة 
المشروعات اإلنتاجية(.

ورشة عمل 
)إدارة التميز في األداء(.

1/12
فرع الهيئة بمنطقة مكة 

المكرمة

1/1/12
أبرز نشاطات الفرع 

سحب  وتَم  السعودية  القياسية  المواصفات 
برامج  )7( أصناف بإجمالي )73( عينة، ضمن 

مشتركة مع وزارة التجارة واالستثمار. 
 )6.456( صحة  من  الفرع  تحقق  كما 

مستوردة  لمنتجات  مطابقة  شهادة 
عبر ميناء الملك عبدالله وميناء جدة 

قبل  من  له  والمحالة  اإلسالمي 
الهيئة العامة للجمارك.

وشارك في )65( زيارة دورية 
بغرض  المصانع  للتفتيش على 

منح )عالمة الجودة/
شهادة تصدير/تقويم 
جانِب  إلى  مختبرات(، 
تفتيشية  زيارة   )135(
لجنة  أعمال  ضمن 
بالعاصمة  المالهي 

المقدسة.

PDCA

مكه 
المكرمة

فروع 
الهيئة
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1/2/12
 أبرز أنشطة الفرع

2/12
فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

فـــي مجـــال اختبـــار العينـــات قامـــت مختبـــرات 
الهيئـــة بفـــرع المنطقـــة الشـــرقية بفحـــص عـــدد 

مـــن العينـــات التـــي وردت إليهـــا. 
 )358( الـــواردة  العينـــات  مجمـــوع  وبلـــغ 
عينـــة لمختلـــف المنتجـــات تبيـــن أن )108( عينـــة 
القياســـية  للمواصفـــات  مطابقـــة  غيـــر  منهـــا 

الســـعودية.
كمـــا تـــَم فحـــص )632( مركبـــة مســـتعملة 
مـــن  للتأكـــد  الفـــرع  بمختبـــرات  مســـتوردة 
مطابقتهـــا المواصفـــات القياســـية الســـعودية 
 )614( منهـــا  المطابقـــة  المعتمـــدة،  واللوائـــح 

مركبـــة.   )18( المطابقـــة  وغيـــر 
وشـــارك الفـــرع فـــي ســـحب عينـــات متنوعـــة 
مـــن األســـواق المحليـــة للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا 
للمواصفـــات القياســـية الســـعودية، حيـــث تـــَم 
 )104( تمثـــل  لعينـــات  نوعـــًا   )2.011( ســـحب 

أصنـــاف لبرنامـــج مبـــادرة ســـحب العينـــات. 
مـــع  الرقابيـــة  بالجـــوالت  الفـــرع  وشـــارك 
بزيـــارة  العالقـــة  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 
مصانـــع   )9( إنـــارة،  مصانـــع   )5( مصنعـــًا   )67(
بالســـتيك،  مصنـــع   )22( كهربائيـــة،  أجهـــزة 
الخطـــة  ضمـــن  حـــراري(.  عـــزل  مصنـــع   )31(
الرقابيـــة علـــى األجهـــزة الكهربائيـــة، والجـــوالت 
الرقابيـــة علـــى مصانـــع المحـــركات الكهربائيـــة، 

والخطـــة الرقابيـــة لفريـــق الفحـــص والمراقبـــة 
الســـعودي  بالبرنامـــج   )TIC( والشـــهادات 

الرقابيـــة  والجـــوالت  الطاقـــة،  لكفـــاءة 
الفنيـــة. اللوائـــح  تطبيـــق  لمتابعـــة 

كمـــا َشـــارك الفـــرع فـــي ســـحب )4( 
ــة  ــع المحليـ ــد المصانـ ــن أحـ ــات مـ عينـ

للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا المواصفـــات 
ضمـــن  الســـعودية،  القياســـية 

وزارة  مـــع  المشـــتركة  البرامـــج 
ــتثمار.  ــارة واالسـ التجـ
شـــارك  كذلـــك 
الفـــرع فـــي )25( زيـــارة 
للتفتيـــش  دوريـــة 

علـــى المصانـــع بغـــرض منـــح 
تصديـــر/ الجودة/شـــهادة  )عالمـــة 

تقويـــم مختبـــرات( داخليـــًا، َو)3( مصانـــع خارجيـــة. 
وُيشـــارك أيضـــًا فـــي األنشـــطة وفعاليـــات 
التـــي  المنطقـــة  فـــي  الجـــودة  ثقافـــة  نشـــر 
مـــع  بالشـــراكة  ترعاهـــا  أو  الهيئـــة  تنظمهـــا 
فـــي  المجـــال  هـــذا  فـــي  الفاعلـــة  الجهـــات 
والخـــاص.  العـــام  القطاعيـــن  مـــن  المنطقـــة 
كمـــا اســـتقبل مركـــز خدمـــة المســـتفيدين 
بالفـــرع مـــا يقـــارب مـــن )3.337( طلـــب استفســـار 

ــة.  ــال المختلفـ ــرق االتصـ بواســـطة طـ

المنطقة 
الشرقية

مركبة مستعملة مستوردة 
بمختبرات الفرع للتأكد من 

مطابقتها المواصفات القياسية 
السعودية واللوائح المعتمدة

 عينات متنوعة تم سحبها 
من األسواق المحلية للتأكد 
من مطابقتها للمواصفات 

القياسية السعودية

عينات تم سحبها من أحد 
المصانع المحلية للتأكد 

من مطابقتها المواصفات 
القياسية السعودية 

طلب استفسار تم 
استقباله في مركز خدمة 

المستفيدين بالفرع 
بواسطة طرق االتصال 

المختلفة. 

كذلك شارك الفرع في )25( زيارة دورية 
للتفتيش على المصانع بغرض منح 

)عالمة الجودة/شهادة تصدير/تقويم 
مختبرات( داخليًا، َو)3( مصانع خارجية. 

632

2.011٤
3.33٧

25
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مستوردة 	  مستعملة  مركبة   )89( فحص 
المواصفات  مطابقتها  من  للتأكد 
المركبات  أن  وتبين  السعودية،  القياسية 
غير  المركبات  كانت  بينما   )78( المطابقة 

المطابقة )11( مركبة.
َشارك الفرع في سحب عينات متنوعة من 	 

مطابقتها  من  للتأكد  المحلية  األسواق 
المواصفات القياسية السعودية، حيث تَم 
سحب )492( عينة تمثل )63( صنفًا لبرنامج 

مبادرة سحب العينات لعام 2017م.
المشاركة في نشر ثقافة الجودة والتوعية 	 

السعودية  القياسية  بالمواصفات 
بالمنطقة.

واالستثمار 	  التجارة  وزارة  مع  المشاركة 
والتفتيش  لإلطارات،  عينات   )6( بسحب 
على عدد )2( مصنع للبالستيك والحديد 

بالفرع 	  المستفيدين  مركز خدمة  استقبال 

3/12
فرع الهيئة بمنطقة تبوك

1/1/12
أبرز أنشطة الفرع 

تبوك

ما يقارب )61( طلبًا.
التجارية بعنوان 	  بالغرفة  عقد ورشة عمل 

التي  لألجهزة  الفنية  بالالئحة  )التعريف 
تعمل بالغاز وملحقاتها(. 

وفرع 	  الجمارك  من  عينات   )7( استقبال 
من  وعدد  واالستثمار  التجارة  وزارة 
اإلدارة  إلى  وإحالتها  األخرى،  الجهات 

العامة للمختبرات  بالرياض  لفحصها.

89

٤92

6

2

61

٧
 مركبة مستعملة مستوردة 

عينة من األسواق المحلية

عينات لإلطارات

مصنع بالستيك وحديد

طلبًا لخدمة المستفيدين

عينات من الجمارك

فروع 
الهيئة



1438 /1439هـ

189

مستعملة 	  مركبة   )155( عدد  فحص   تَم 
مطابقتها  من  للتأكد  مستوردة 
المواصفات القياسية السعودية واللوائح 

المعتمدة.
وزارة 	  لفرع  المحالة  العينات  نتائج   عدد 

التجارة واالستثمار )85(.
المحالة لفرع مكة المكرمة 	  العينات   عدد 

للفحص )79(.
من 	  العينات  سحب  في   المشاركة 

األسواق في منطقة جازان ضمن مبادرة 
سحب العينات لعام 2017م. 

عمل 	  ورشة  تنظيم  في   المساهمة 
التي  لألجهزة  الفنية  بالالئحة  التعريف 

تعمل بالغاز وملحقاتها.
مثل 	  الفعاليات  من  عدد  في   المشاركة 

للسيارات،  الياباني  المعهد  عمل  ورشة 
ورشة عمل المنتجات البالستيكية القابلة 
للدفاع  العالمي  اليوم  معرض  للتحلل، 
برنامج دعم الشراكة المجتمعية  المدني، 
التقييس،  ألنشطة  المستدامة  والتنمية 

 فحص )1.592( مركبة مستعملة مستوردة 	 
للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية 
 )1.536( المطابقة  السيارات  السعودية، 

وغير المطابقة )56( مركبة.
 المشاركة في نشر ثقافة الجودة والتوعية 	 

بالمواصفات القياسية السعودية بالمنطقة.
مع 	  الرقابية  والجوالت  باللجان   المشاركة 

الجهات الحكومية.
 	 )56( تمثل  لعينات  نوعًا   )489(  سحب 

لعام  العينات  سحب  مبادرة  ضمن  صنفًا 
2017م. 

وفرع 	  الجمارك  من  عينة   )25(  استقبال 
بالمنطقة  واالستثمار  التجارة  وزارة 
والمكاتب التابعة لها، وإحالتها إلى اإلدارة 

4/12
فرع الهيئة بمنطقة جازان

5/12
فرع الهيئة بمنفذ الحديثة

1/1/12
أبرز أنشطة الفرع 

1/1/12
أبرز أنشطة الفرع 

المرورية،  للسالمة  الخليجي  األسبوع 
تحت  للقياس  العالمي  اليوم  إلى  إضافة 

عنوان )القياس في النقل(.
تكرار 	  أسباب  دراسة  لجنة  في   المشاركة 

سمو  من  المشكلة  الحريق  حوادث 
أمير المنطقة.

كما ُيشارك الفرع في األنشطة 	 
ثقافة  نشر  وفعاليات 

المنطقة،  في  الجودة 
تنظمها  التي 
أو  الهيئة 
بالشراكة  ترعاها 
الجهات  مع 

المجال  الفاعلة في هذا 
الجمعية  أهمها  ومن  بالمنطقة، 

السعودية للجودة.
 مشاركة الفنيين في التدريب على طرائق 	 

فحص المركبات وتقنياتها.

العامة للمختبرات بالرياض لفحصها.
المستـفيـدين 	  خدمة  مركـز   اسـتـقبـل 

طلبات   )103( يـقـارب  ما  بـالـمكتـب 
استفسار.

الحديثة

جازان
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حرصت الهيئة منذ إنشائها على استقطاب القوى البشرية المؤهلة والكوادر 
الفنية المتخصصة، مع التشديد على توفير أهمية االبتعاث والتدريب المناسب 
والمستمر لهذه الكوادر، بُرغم التحديات التي تواجهها الهيئة في توافر القدرة 

المالية واإلدارية الستقطاب تلك الكفاءات والمحافظة عليها. 
وحرصًا على ترسيخ العمل المؤسسي، عملت اإلدارة العامة للموارد البشرية 
على تفعيل مهام اإلدارة وبنائها بناًء مؤسسيًا يتوافق مع دور الهيئة وخططها 

اإلستراتيجية، بما يتماشى مع برنامج الملك سلمان لتطوير الموارد البشرية. 
ولدعم اإلبداع وتحفيز الموظفين تشرف اإلدارة على إقامة الحفل السنوي 

لتكريم المتميزين والمبدعين من موظفي الهيئة »مبدعون«، حيث تَم تكريم 
)32( موظفًا من إدارات الهيئة وفروعها كافة في جوانب األفكار اإلبداعية 

والعمل المتميز والقيادة المحفزة والمبدعة. 

المـوارد
البشرية
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الُجدد  الموظفين  تهيئة  برنامج  تنفيذ  تَم 
لهذا  ُصمم  برنامج  إعداد  خالل  من  بالهيئة 
لضمان  »مرحبا«،  اسم  عليه  وأطلق  الغرض 
وبصورة  العمل  بيئة  في  اندماجهم  سرعة 
مثالية، إضافِة إلى البدء في تطوير بيئة العمل 
من  الصادر  اإلرشادي  الدليل  وفق  المادية 

مجلس الوزراء الموقر. 
كذلك تَم االنتهاء من إعداد مشروع الدليل 
التنظيمي للهيكل التنظيمي للهيئة، الذي أقره 
المقام  إلى  به  الرفع  وتَم  الهيئة  إدارة  مجلس 

السامي الكريم للموافقة. 

بلغ إجمالي عدد الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين والعمـال بالهيئة خـالل فترة التقرير 
)694( موظفًا، بلغت نسبة الموظفين السعوديين منهم )%100(. 

وُيوضح الجدول رقم )38( توزيع هذا العدد على فئات العمل المختلفة. 

1/13
 القدرات البشرية

جدول رقم )38(: عدد العاملين بالهيئة

660
18

5
69٤

11

الـمـوظــفـون الـرســمـيون

الموظفون الرسميون بند المستخدمين

العاملون على بند عالمة الجودة/سعودي

الــــعـــامـــلــون عــلـــى بــنــد األجـــور

اإلجمالي

متميزة  مساهمة  هناك  كانت  كذلك 
من  بعدد  الهيئة  تمثيل  في  النسوي  للقسم 
الفعاليات في قطاعات التعليم المختلفة، التي 
بلغت )16( فعالية في مجاالت الجودة والتميز 
المجتمع  في  الجودة  ثقافة  لنشر  الُمؤسسي 
إستراتيجيًا  هدفًا  التعليمية  والمؤسسات 
القسم  لمساهمة  إضافة  الهيئة،  أهداف  من 
الفعاليات  من  كثير  تنظيم  في  ومشاركته 

والمعارض التي تقوم بها الهيئة. 
الموارد  عن  موجزة  لمحة  يأتي  وفيما 

البشرية بالهيئة واألنشطة المتعلقة بها: 

الموارد
البشرية
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بنهاية  الشاغرة  الوظائف  عدد  بلغ  كما 
بعض  شغل  بسبب  وظيفة،   )86( التقرير  فترة 
الوظيفية  المسابقة  طريق  عن  الوظائف 
العامة، التي تكون عادًة في نهاية الربع الرابع 
من كل عام ميالدي، ويكون تعيين الموظفين 
الميالدية  السنة  بداية  في  نهائيًا  المقبولين 

التي تليها. 
من  وظيفة   )27( تعديل  طلب  تَم  كما 
مستويات  إلى  الحالية  اإلدارية  مستوياتها 
أعلى، لطبيعة هذه الوظائف والحاجة الماسة 
من  عدد  لوجود  أعلى  مستويات  في  إليها 
الخبرات المتميزة في الهيئة، من خالل ميزانية 

الهيئة للعام المالي 1440/1439هـ )2018م(. 
وُيوضح الرسم البياني رقم )28( تطور أعداد 
عام  حتى  2008م  عام  منذ  بالهيئة  الموظفين 

2017م. 

رسم بياني رقم )28(: تطور أعداد الموظفين خالل العشر السنوات األخيرة 

700

680

660

640

620

2016م 

692

2012م

626

2014م

659

2010م

615

2017م

69٤

2013م

622

2015م

666

2011م

59٤

651

2009م

613

2008م

600

580

560

540

2٧
وظيفة تم طلب تعديل 

مستواها الوظيفي

86
الوظائف الشاغرة
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عدد الموظفين الذين تمت الموافقة على دراستهم 
العليا بالخارج خالل فترة التقرير

عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج

واالرتقاء  الهيئة  منسوبي  كفاءة  مستوى  رفع  لهدف  تحقيقًا 
بمستوى التقييس بالمملكة، تبتعث الهيئة بعض موظفيها للحصول 
التي  التخصصية  الفنية  المجاالت  من  عدد  في  عليا  مؤهالت  على 

تحتاج إليها الهيئة. 
فقد تَمت الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الهيئة للحصول 

على درجة الماجستير.

وعاد عدد من موظفي 
الهيئة بعد حصولهم على 

المؤهالت العليا. 

2/13
التدريب واالبتعاث

ماجستير علوم نظم المعلوماتماجستير الفيزياء

ماجستير الهندسة المستدامة
ماجستير الطاقة المتجددة)العمارة والبناء(

ماجستير إدارة نظم المعلوماتماجستير الكيمياء

ماجستير هندسة ميكانيكيةماجستير الفيزياء

الموارد
البشرية
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دورات  فـــي  موظفيهـــا  الهيئـــة  ُتلحـــق 
وخارجهـــا  المملكـــة  داخـــل  تخصصيـــة  تدريبيـــة 

أنشـــطتها.  تخـــدم  التـــي  المجـــاالت  فـــي 
ــة  ــدورات التدريبيـ ــن الـ ــة مـ ــم مجموعـ وُتنظـ
التـــي ُيشـــارك فيهـــا منســـوبو الهيئـــة والجهـــات 
المعنيـــة  الخليـــج  ودول  بالمملكـــة،  األخـــرى 

بأمـــور التقييـــس. 
وقـــد بلـــغ مجمـــوع الفـــرص التدريبيـــة )985( 
فرصـــة تدريبيـــة، كمـــا هـــو ُموضـــح فـــي الشـــكل 

رقـــم )20(. 
المجـــاالت  التدريبيـــة  الـــدورات  وغطـــت 
الفنيـــة واإلداريـــة، حيـــث بلـــغ مجمـــوع فـــرص 
ــة  ــة )731( فرصـ ــدورات الداخليـ ــي الـ ــب فـ التدريـ
فـــي  تدريـــب  فرصـــة   )498( منهـــا  تدريـــب، 
المجـــاالت اإلداريـــة، )233( فرصـــة تدريـــب فـــي 

الفنيـــة.  المجـــاالت 
فـــي  التدريـــب  فـــرص  عـــدد  بلـــغ  بينمـــا 
ــا  ــة تدريـــب، منهـ ــة )254( فرصـ ــدورات الخارجيـ الـ
)126( فرصـــة تدريـــب فـــي المجـــاالت اإلداريـــة 
فنيـــة  دورات  فـــي  تدريبيـــة  فرصـــة  َو)128( 

 . تخصصيـــة

شكل رقم )20(: مجموع الفرص التدريبية المتاحة لمنسوبي الهيئة

المجموع 731

داخل المملكة

985
إجمالي المتدربين

المجموع 254

خارج المملكة

498 إداري126 إداري
128 فني

233 فني

الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

إداري

%63
%3٧

فني

رسم بياني رقم )29(: نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية
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بلـــغ عـــدد المتدربيـــن فـــي الـــدورات الفنيـــة 
التخصصيـــة )361( متدربـــًا بنســـبة 37%، وفـــي 
الـــدورات اإلداريـــة )624( متدربـــًا بنســـبة %63. 
المتدربيـــن  عـــدد  زيـــادة  ســـبب  ويرجـــع 
فـــي  عليهـــا  اإلداريـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  فـــي 
الهيئـــة  لتركيـــز  الفنيـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
ــج  ــل برامـ ــادة تفعيـ ــي زيـ ــر فـ ــرة التقريـ ــالل فتـ خـ
ــا  ــة لموظفيهـ ــة اإلنجليزيـ ــتوى اللغـ ــر مسـ تطويـ
لكـــون الهيئـــة جهـــة فنيـــة متخصصـــة، إضافـــة 
التطويريـــة  البرامـــج  مـــن  عـــدد  إقامـــة  إلـــى 
لقـــدرات موظفـــي الهيئـــة المتعلقـــة بالمبـــادي 
ومفاهيـــم إجـــراءات العمـــل وإدارة األداء، التـــي 
ـــة وتحققهـــا وفـــق خطتهـــا  تخـــدم أهـــداف الهيئ

اإلســـتراتيجية. 

ــداد  ــادة أعـ ــي زيـ ــبب الرئيـــس فـ ــع السـ ويرجـ
إلـــى  الماضيـــة  األعـــوام  علـــى  المتدربيـــن 
التحســـن فـــي دعـــم بنـــد التدريـــب واالبتعـــاث 
مـــن خـــالل ميزانيـــة الهيئـــة ووفـــق مـــا وجـــه بـــه 
المقـــام الســـامي الكريـــم وزارة الماليـــة لدعـــم 
بـــدءًا مـــن ميزانيـــة عـــام )2017م(،  هـــذا البنـــد 
ــة  ــج التدريبيـ ــادة البرامـ ــن زيـ ــة مـ ــن الهيئـ ــا مّكـ مـ
الفنـــي  التعـــاون  برامـــج  تفعيـــل  خـــالل  مـــن 
فـــي مجـــاالت التدريـــب مـــع جهـــات التقييـــس 
ــل  ــج نقـ ــالل برامـ ــن خـ ــة مـ ــات الخارجيـ والمنظمـ

وتوطينهـــا.  المعرفـــة 

مؤشر الهدف اإلستراتيجي 201٧م

نسبة الموظفين 
الذين تم تدريبهم

متوسط عدد ساعات 
التدريب لكل موظف

المستهدف
50 ساعة

المستهدف
%85

المتحقق
57،3 ساعة

المتحقق
%89،2

وضمـــن مؤشـــراتها اإلســـتراتيجية، َتمكنـــت 
الهيئـــة -بفضـــل اللـــه- مـــن تحقيـــق أهدافهـــا 
ـــز القـــدرات الفنيـــة واإلداريـــة  اإلســـتراتيجية لتعزي
لموظفـــي الهيئـــة، حيـــث َتحقـــَق خـــالل فتـــرة 
التقريـــر متوســـط عـــدد ســـاعات تدريـــب لـــكل 
موظـــف بمعـــدل )57,3( ســـاعة تدريبيـــة بزيـــادة 

علـــى المســـتهدف. 
كمـــا غطـــت البرامـــج التدريبيـــة خـــالل فتـــرة 
مجمـــوع  مـــن   )%89.2( نســـبته  مـــا  التقريـــر 

الموظفيـــن.

الموارد
البشرية
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الشؤون 
المالية
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جدول رقم )39(: الموارد المالية من خالل اإليرادات

رسم بياني رقم )30(: تدرج نمو اإليرادات خالل الخمس السنوات السابقة

إيرادات عالمة الجودة وشهادات المطابقة

مواصفات سعودية

وحدات فحص المركبات

شهادات كفاءة استهالك الطاقة
)أجهزة كهربائية – معيار اقتصاد الوقود – معدل دواران اإلطارات(

إيرادات أخرى

92.887.138اإلجمالي

ريال سعوديمجال اإليرادات

25.077.559

505.969

1.080.000

65.021.000

1.202.610

2014 م2016 م  2013 م2017 م 2015 م

92
,88

7,1
38

83
,03

2,5
30

64
,27

3,3
37

46
,56

5,4
10

32
,44

7,4
03

يتكون دخل الهيئة من مصدرين: 
األول: ما ُيخصص لها من ميزانية الدولة.

مقابل  إيرادات  من  تحققه  ما  الثاني: 
الجودة،  )عالمة  تقدمها  التي  الخدمات  بعض 
المركبات  وفحص  المطابقة،  وشهادات 
المواصفات  وبيع  )المستعملة(،  المستوردة 
القياسية، وشهادات كفاءة استهالك الطاقة(.
االستفادة  تحقيق  إلى  الهيئة  وتسعى 
أعمالها  لتسيير  الموارد  هذه  من  القصوى 

وتطويرها بما ُيحقق كفاءة اإلنفاق. 
وُيوضح الجدول رقم )39( قائمة اإليرادات 

المتحققة خالل فترة التقرير. 

تدرج   )30( رقم  البياني  الرسم  ُيوضح  كما 
ُنمو اإليرادات خالل الخمس السنوات السابقة. 
علمًا أن وزارة المالية قد َخصصت بندًا ضمن 
1439/1438هـ  المالي  للعام  الهيئة  ميزانية 
 )80( أقصى  بحد  الموارد  هذه  من  لالستفادة 

مليونًا.

الشؤون
المالية
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1/14
ميزانية الهيئة ومصروفاتها

الهيئـة  ميزانيـة  في  اعتماده  تَم  ما  بلَغ 
 )488.002.000( 1439/1438هـ  المـالي  للعام 
ريال سعودي، وُيوضح الجدول رقم )40( توزيع 
المعتمدة  األبواب  على  موزعًة  الهيئة  ميزانية 

في ميزانية الدولة:

رسم بياني رقم )31(: تطور ميزانية الهيئة )بالمليون( منذ عام 1435/1434هـ

تعويضات العاملين

سلع وخدمات

أصول غير مالية 

100%اإلجمالي 488.002.000

ريال سعوديالمبلغ المتعمد في الميزانيةالباب

108.125.000

311.312.000

68.565.000

%22.15

%63.79

%14.05

1439/1438

٤88

3٧6

٤12
٤00

190

1438/14371437/14361436/14351435/1434

أبواب  اعتمادات  بنود  بعض  خفض  تَم 
الميزانية بمبلغ )11.589.000( ريال بموجب طلب 
ليصبح  المالية(،  )بوزارة  اإلنفاق  ترشيد  مكتب 
 )476.413.000( وقدره  مبلغًا  الميزانية  إجمالي 
التحول الوطني  ريال شاملة ميزانيات مبادرات 

 .2020
»مشكورة«  المالية  وزارة  اطلعت  وقد 
للقيام  الهيئة  احتياجات  دعم  في  مهم  بدور 
الدعم  من  مزيٍد  إلى  الهيئة  وتتطلع  بأعمالها، 
المالي الستكمال المهام المناطة بها، وتحقيق 

التطلعات واألهداف اإلستراتيجية. 
تطور   )31( رقم  البياني  الرسم  وُيوضح 
السابقة منذ  السنوات  للخمس  الهيئة  ميزانية 

عام 1435/1434هـ. 

جدول رقم )40(: ميزانية الهيئة ومصروفاتها
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توجيه  لسهولة  وذلك  اإلستراتيجية(،  )ميزانية  الرئيسة  الهيئة  لقطاعات  الميزانية  ومشروعات  البرامج  بنود  تقسيم   )41( رقم  الجدول  ُيوضح 
مصروفات البرامج والمشروعات وفق الخطة اإلستراتيجية واالستفادة المثلى من البنود المعتمدة لكل قطاع لتحقيق كفاءة اإلنفاق لألهداف 

المناطة بكل قطاع. 
كما ُيوضح الجدول رقم )42( الُمعتمد والمنصرف لمبادرات التحول الوطني الُمعتمدة للهيئة.

2/14
اإلنفاق على القطاعات الرئيسة 

جدول رقم )41(: تقسيم بنود برامج ومشاريع الميزانية لقطاعات الهيئة الرئيسة

جدول رقم )42(: ميزانية مبادرات التحول الوطني ضمن ميزانية الهيئة

 توضيح: تعوُد نسبة اإلنجاز المنخفضة لقطاع مبادرات التحول الوطني لتأخر صدور االستثناء الخاص بإجراءات التعاقد والترسية لمبادرات التحول 
الوطني. 

وقد َوقعت الهيئة عددًا من البرامج والمشروعات الخاصة بتلك المبادرات للسنوات المقبلة. 

المعتمد للقطاع اســــم الـقـطـــاعم
بآالف الرياالت

المنصرف
نسبة الصرف بآالف الرياالت

82%6.4695.328قطاع المواصفات 1

79%43.99834.715قطاع المختبرات 2

62%18.43311.448قطاع القياس والمعايرة3

99%14.58714.451قطاع المطابقة 4

91%7.4006.122قطاع االبتعاث والتدريب5

99%23.78423.658قطاع تقنية المعلومات6

67%9.4096.356قطاع كود البناء السعودي7

124.080102.07882.27-المجموع

نسبة الصرفالمنصرفالمعتمد للقطاع اســــم الـقـطـــاعم

1
قطاع مبادرات التحول الوطني

)مبادرة سالمة المنتجات 
-مبادرة المعايرة القانونية(

117.55518.800%16

الشؤون
المالية
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حرصت الهيئة خالل العام المالي 1٤39/1٤38هـ على بذل 
أقصى جهودها الستثمار طاقاتها وما أتيح لها من موارد 

لتحقيق المهام المناطة بها. 
وضمن هذا الحراك ال تزال الهيئة تواجه مجموعة من 

التحديات.. التي من أهمها:

أبرز 
التحديات
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ضعف القدرة على استقطاب 
الكفاءات الوطنية المؤهلة:

)المواصفـــات،  التقييـــس  أنشـــطة  تعـــد 
مـــن  الجـــودة(  المعايـــرة،  االختبـــار،  المطابقـــة، 
ــوادر  ــى الكـ ــاج إلـ ــة تحتـ ــة الدقيقـ ــات الفنيـ التخصصـ
الوطنيـــة المؤهلـــة، ويتأكـــد ذلـــك عنـــد استشـــعار 
الرؤيـــة اإلســـتراتيجية الطموحـــة للمملكـــة 2030 ومـــا 
يتعلـــق بهـــا مـــن برامـــج وطنيـــة لتحقيـــق أهدافهـــا 

مـــن خـــالل ســـواعد أبنـــاء هـــذا البلـــد المعطـــاء. 
والهيئـــة مـــن خـــالل المهـــام المناطـــة بهـــا تـــدرب 
تحقيـــق  فـــي  لالســـتمرار  وتأهلهـــم  منســـوبيها 
المرســـومة  اإلســـتراتيجية  واألهـــداف  اإلنجـــازات 

لهـــا. 
لكـــن وفـــي ظـــل هـــذا الواقـــع وتلـــك التطلعـــات 
مـــا زالـــت الهيئـــة تعانـــي تحديـــًا كبيـــرًا يتمثـــل فـــي 
اســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية والمحافظـــة عليهـــا 
فـــي ظـــل رغبـــة تلـــك الكفـــاءات فـــي البحـــث عـــن 
فـــرص وظيفيـــة فـــي هيئـــات ومؤسســـات لديهـــا 
كادر أفضـــل ومزايـــا ماليـــة عاليـــة مـــع بقـــاء الهيئـــة 
علـــى ســـلم الموظفيـــن العـــام )الخدمـــة المدنيـــة(. 

الحل المقترح:

اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية الخاصة 
بالهيئة وفق تنظيمها. 

ما زالت الهيئة تعاني 
تحديًا كبيرًا يتمثل في 

ضعف قدرتها على 
استقطاب الكوادر البشرية 

والمحافظة عليها

أبرز 
التحديات
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إنشاء 
المركز السعودي لالعتماد:

دعم المبادرات وبرامج 
التوعية المجتمعية:

أنشـــطة  علـــى  حاليـــًا  الهيئـــة  ُتشـــرف 
بقـــرار  الصـــادر  للتنظيـــم  وفقـــًا  االعتمـــاد 
ــخ  ــم )216( بتاريـ ــر رقـ ــوزراء الموقـ مجلـــس الـ

1431/6/17هــــ. 
السعودية  اللجنة  استقاللية  وتعد 
وطني  »مركز  إلى  وتحولها  لالعتماد 
لالعتماد« متطلبًا مهمًا لالعتراف بخدمات 
مبادئ  لتحقيق  لالعتماد  الوطني  الجهاز 
الكفاءة واالستقاللية والحيادية بما يضمن 

استدامة نشاطه. 
يحقق  أن  النشاط  لهذا  المتوقع  ومن 
الوطنية  للتوجهات  واالستجابة  كبيرًا  نموًا 
جهات  متطلبات  تلبية  نحو  اإلستراتيجية 
تقويم المطابقة داخل المملكة »مختبرات 
–جهات التفتيش –جهات منح الشهادات«.
ومن هنا تأتي أهمية اإلسراع باستكمال 
أطلقته  الذي  اإلستراتيجي  المشروع  هذا 
الهيئة لتحقيق هذا الهدف ولمواكبة رؤية 
في  االستثمارات  لدعم   2030 المملكة 

المجاالت الصناعية والخدمية. 

المستهلكين  لمجتمع  التوعية  محور  يعد 
أهم  أحد  من  والمقيمين  المواطنين  من 
ضمن  الهيئة  عليها  تعمل  التي  العمل  محاور 
التي تقع ضمن عدسة  مبادراتها اإلستراتيجية 

المستفيدين. 
الملحة  والحاجة  الموضوع  هذا  وألهمية 
الفنية  للوائح  الفنية  المتطلبات  تبسيط  إلى 
والمواصفات القياسية السعودية ونشر المهم 
بطرائق  المستهلكين  سالمة  لتحقيق  منها 
اإلعالمية  الوسائل  كل  تستثمر  احترافية 
المهم  من  كان  االجتماعي،  التواصل  وقنوات 
توفير الدعم المالي الذي يمكن الهيئة تحقيق 
هذا الهدف، أخذَا في الحسبان أن الهيئة جهاز 
يتعلق  والتجارة فيما  للصناعة  حكومي منظم 
الحصول  الصعوبة  ومن  التقييس..  بأنشطة 
لتوفير  الخاص  القطاع  من  مالي  دعم  على 

التمويل المالي المطلوب.

الحل المقترح:

تحويل  نحو  الهيئة  مبادرة  تسريع  دعم 
جهاز  إلى  لالعتماد  السعودية  اللجنة 
السعودي  »المركز  اسم  تحت  مستقل 
تنظيمه  مسودة  رفع  تم  الذي  لالعتماد 
بتاريخ  الكريم  السامي  المقام  إلى 
1439/5/4هـ، مع تأكيد أهمية توفير الدعم 
قاعدة  تأسيس  المركز من  لتمكين  المالي 
النطالق خدماته للخمس السنوات األولى 
الخدمات،  خصخصة  نحو  التوجه  لمساندة 
الدعم من عدمه وفق  وتقويم استمرارية 
إيرادات مالية مقابل  ما يحققه المركز من 
المجاالت  في  خدمات  من  يقدمه  ما 

الصناعية والخدمية.

الحل المقترح
ــة  ــة الهيئـ ــود ميزانيـ ــن بنـ ــد ضمـ تخصيـــص بنـ
برامـــج  لتنفيـــذ  ريـــال(  مالييـــن   10( بقيمـــة 
توعويـــة توجـــه لعمـــوم المســـتهلكين للتعريـــف 
اللوائـــح  تشـــملها  التـــي  الفنيـــة  بالمتطلبـــات 
الســـعودية،  القياســـية  والمواصفـــات  الفنيـــة 

الخدميـــة.  وأنشـــطتها 

تعد استقاللية اللجنة 
السعودية لالعتماد 

وتحولها إلى »مركز وطني 
لالعتماد« متطلبًا مهمًا












