
للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
للعام المالي 1432/1431 هـ )2010م(







 1432/1431هـ/2010م



 1432/1431هـ/2010م

5

معايل الأ�ستاذ
عبداهلل بن اأحمد زينل علي ر�سا

وزير التجارة وال�سناعة
رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�سًا

معايل الأ�ستاذ
نبيل بن اأمني مال

حمافظ الهيئة 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

نائبًا

�سعادة الأ�ستاذ
عبداهلل بن عبدالرحمن احلمودي

وكيل وزارة التجارة وال�سناعة
للتجارة اخلارجية ممثل وزارة

 التجارة وال�سناعة
ع�سواً

�سعادة الدكتور
حممد بن اإبراهيم ال�سعود

وكيل وزارة املياه والكهرباء
للتخطيط والتطوير

ممثل وزارة املياه الكهرباء
ع�سواً

�سعادة الأ�ستاذ
�سعود بن �سليمان الفهد

م�ساعد مدير عام م�سلحة اجلمارك
لل�سوؤون اجلمركية
 ممثل وزارة املالية

ع�سواً

�سعادة املهند�س
حمد بن اإبراهيم املعجل

مدير عام الإدارة العامة الهند�سية
ممثل وزارة ال�سوؤون

البلدية والقروية
ع�سواً

�سعادة اللواء
�سليمان بن عبدالرحمن 

العجالن
مدير عام الإدارة العامة للمرور 

ممثل وزارة الداخلية
ع�سواً

�سعادة الأ�ستاذ
�سعد بن �سليمان ال�سهري

مدير عام املركز الوطني لالأر�ساد 
وحماية البيئة

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة
ممثل وزارة الدفاع والطريان

ع�سواً

�سعادة الأ�ستاذ
جابر بن حممد ال�سهري

وكيل الوزارة امل�ساعد 
للثـروة احليوانية

ممثل وزارة الزراعة
ع�سواً

�سعادة الأ�ستاذ
 عبداهلل بن عناية اهلل 

املطريي 
م�ست�سار معايل وزير ال�سحة

 ممثل وزارة ال�سحة
ع�سواً

�سعادة املهند�س
علي بن عثمان الزيد

ممثل قطاع الأعمال
ع�سواً

�سعادة املهند�س
مازن بن حممد برتجي

ممثل قطاع الأعمال
ع�سواً

�سعادة املهند�س
علي بن عبداهلل ال�سانع

ممثل قطاع الأعمال
ع�سواً

�سعادة الدكتور
اإبراهيم بن �سعد املهيزع

نائب رئي�س الهيئة العامة 
للغذاء والدواء لقطاع الغذاء 

ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء
ع�سواً
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تعريف بالمصطلحات: 
يكون للم�صطلحات الواردة يف التقرير املعاين التالية:

التقييس:
عملية اإعداد وتطبيق اأ�ص����س وقواعد تو�ص���ع لتنظيم ن�صاط معني وبتعاون 
كافة الأطراف املعنية لهدف رئي�صي وهو حتقيق الإقت�صاد الأمثل، مع مراعاة 

ظروف الأداء ومتطلبات ال�صالمة.
المواصفة القياسية:

»وثيقة يتم و�صعها باإتفاق عام واعتمادها من قبل جهة معرتف بها، تقدم 
لالإ�ص���تخدام الع���ام واملتكرر، القواعد اأو الإر�ص���ادات العامة اأو اخل�ص���ائ�س 
املتعلقة بالأن�صطة اأو نتائجها بهدف حتقيق الدرجة املثلى من النظام والرتتيب 

داخل �صياق معني«.
الجــودة:

»م���دى مالئم���ة املنت���ج لالإ�ص���تعمال« اأو »م���دى حتقي���ق املنت���ج لرغبات 
امل�ص���تهلك« اأو »م���دى مطابق���ة املنت���ج للموا�ص���فات املو�ص���وعة« اأو »جمموعة 
ال�ص���مات املمي���زة لكيان والتي توؤث���ر يف قدرته على تلبي���ة الحتياجات املعلنة 

وال�صمنية« )اآيزو(.
ضبط الجودة:

»جمموعة العمليات الرامية اإىل حت�صني املنتج وتقدمي الإنتاج يف امل�صتوى 
الإقت�صادي الأمثل الذي ينال ر�صا امل�صتهلك«. 

تأكيد الجودة:
»كاف���ة الأن�ص���طة املخطط���ة والنظامي���ة املطبق���ة يف نظام اجل���ودة ويتم 

اإظهارها عند احلاجة لتوافر الثقة بوجود املالءمة ملتطلبات اجلودة«.
عالمة المطابقة: 

»عالمة حمددة تطبق اأو ت�صتخدم مبوجب قواعد نظام �صهادات املطابقة 
وتو�ص���ح الثق���ة يف اأن املنتج اأو عملية الت�ص���نيع اأو اخلدمة مطابقة ملوا�ص���فة 

قيا�صية معينة اأو وثيقة قيا�صية اأخرى«.
عالمة الجــودة:

»عالمة معتمدة من جهاز التقيي�س الوطني، ي�صمح بو�صعها 
عل���ى املنتجات التي يقوم امل�ص���نع امل�ص���رح له بحم���ل العالمة 
باإنتاجه���ا خالل فرتة معينة« )�ص���نة يف العادة( ويف مقابل ذلك 
يقوم اجلهاز بفر�س نظام من التفتي�س الفني،والتاأكد باإ�صتمرار 

من مطابقة الإنتاج للموا�صفات القيا�صية الوطنية«.
شهادة المطابقــة:

»وثيقة ت�ص���در مبوجب قواعد نظام ال�ص���هادة باملطابقة تعطي الثقة باأن 
املنتج اأو عملية الت�ص���نيع اأو اخلدمة املعرفة بدقة مطابقة ملوا�ص���فة قيا�ص���ية 
معينة اأو وثيقة قيا�ص���ية اأخرى«. وعادة ما تكون املوا�صفات القيا�صية الوطنية 
يف حالة قيام اجلهاز الوطني للتقيي�س باإ�صدار هذه ال�صهادة، ويف �صبيل ذلك 

يتم �صحب العينات واإجراء الإختبارات ال�صرورية للتاأكد من هذه املطابقة.
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كلمة معايل 
األستاذ / عبد اهلل بن أحمد زينل علي رضا 

وزير التجارة وال�سناعة 
رئيـس مجلـس إدارة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ي�ص���عدين مبنا�صبة �صدور التقرير ال�ص���نوي للهيئة ال�صعودية للموا�صفات 
واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1431ه� /1432ه� اأن اأ�صيد بامل�صاعي احلثيثة 
التي يبذلها من�ص���وبو الهيئة تلبيًة مل�صرية التنمية والتطور التي ت�صهدها بالدنا 

العزيزة يف ظل توجيهات قيادتنا الر�صيدة.

 وقد حر�ص���ت الهيئة منذ ن�ص���اأتها على ال�صطالع مب�صئولياتها يف خدمة 
خمتلف القطاعات التنموية وحماية امل�صتهلك ومقاومة ظواهر الغ�س واخلداع 
والتدلي����س ودعم القت�ص���اد الوطني من خالل اعتم���اد اأكرب عدد ممكن من 
املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية و اللوائح الفنية وتطبيق نظم اجلودة لتحقيق 
روؤيتها الإ�ص���رتاتيجية باأن تكون منوذجًا يحتذى ب���ه اإقليميًا وعربيًا ودوليًا يف 

جمالت التقيي�س واجلودة.

 واإذا اأمعن���ا النظ���ر يف هذا التقرير ال�ص���نوي جند اأن الهيئة ا�ص���تطاعت 
اعتماد 3784 موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية جدي���دة مبا ن�ص���بته )202% ( من 
امل�ص���تهدف يف خط���ة التنمية للعام امل���ايل 1431ه� /1432ه� وبذلك اأ�ص���بح 
عدد املوا�صفات القيا�صية التي �صدرت منذ اإن�صاء الهيئة )20507( موا�صفة 

قيا�صية �صعودية يف خمتلف املجالت.
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كما ي�ص����تمل التقرير اأي�صًا على عدد امل�صانع وال�صركات التي مت منحها عالمة 
اجلودة     والتي بلغت )20 من�ص����اأة( وبذلك ي�ص����بح عدد املن�ص����اآت احلا�ص����لة على 

عالمة اجلودة )233( من�صاأة.

ويف اإط���ار الدعم ال�ص���خي والت�ص���جيع املتوا�ص���ل الذي حتظى ب���ه الهيئة 
ال�ص���عودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة من لدن خادم احلرمني ال�صريفني 
)حفظه اهلل( لدعم خطط وبرامج الهيئة والرتقاء والنهو�س بكافة اأن�ص���طة 
التقيي�س ال�صعودية ونظم اجلودة وتطبيقاتها فقد ت�صرفت الهيئة ب�صدور قرار 
جمل����س الوزراء املوقر رقم 217 وتاريخ 1431/6/17ه� باملوافقة على تنظيم 
الهيئة اجلديد وذلك لت�صتكمل الهيئة بنيتها الأ�صا�صية اإ�صافة اإىل و�صع قواعد 
املنظومة الوطنية للجودة لتكون متوافقة مع تعاليم ال�صريعة الإ�صالمية الغراء 

وحمققة مل�صالح اململكة وملبية ملتطلبات منظمة التجارة العاملية. 

كم���ا وافق جمل�س ال���وزراء املوقر بتاري���خ 1431/9/13ه� على ان�ص���مام 
اململك���ة      )لتفاقي���ة املرت( ومقرها باري�س ومتثل ه���ذه املوافقة دعمًا كبريًا 
لن�صاطات الهيئة الرئي�صية يف جمال القيا�س واملعايرة وال�صتفادة من اتفاقية 
املرت كمرجعية دولية مبا ي�ص���هم يف تطوير ال�صناعة الوطنية ودعم تطبيقات 

البحث العلمي يف اململكة.

وت�ص���عى الهيئة ال�ص���عودية للموا�ص���فات واملقايي�س واجلودة جاهدة لتحقيق 
هدفًا مهمًا من اأبرز اأهدافها وهو امل�صاركة يف �صتى املوؤ�ص�صات املعنية بالتقيي�س 

اإقليمي���ًا وعربيًا ودوليًا وتبادل التعاون معها ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها وذلك 
للحاق بالركب الدويل يف جمال التقيي�س وتطبيق اأحدث اأ�صاليبه يف �صتى جمالت 
الأن�ص���طة املتعلق���ة بالتقيي�س يف اململكة حيث ت�ص���ارك ب�ص���كل فعال يف اأن�ص���طة 
املنظمة الدولية للتقيي�س )ISO( والهيئة الدولية الكهرتقنية )IEC( واملنظمة 
الدولي���ة للمعايرات القانونية )OIML( وجلنة د�ص���تور الأغذية )CAC( وقد 
توجت اجلهود احلثيثة التي تبذلها الهيئة وم�صاركتها الفعالة يف اأن�صطة املنظمة 
الدولية للتقيي�س بفوز اململكة العربية ال�صعودية ممثلة يف الهيئة بع�صوية جمل�س 
الآي���زو للم���رة الرابع���ة للفرتة م���ن 2011م – 2012م ، وتعت���رب اململكة العربية 
ال�ص���عودية الدولة العربية الوحي���دة مبجل�س الآيزو والذي �صي�ص���اهم هذا الفوز 
يف التاأثري يف القرارات التي ت�ص���درها هذه الهيئ���ات واملنظمات وتعزيز موقف 

اململكة والدول العربية والإ�صالمية على ال�صعيد الدويل.

 ويف اخلتام يجدر بنا الإ�ص���ارة اإىل العناية الفائقة والدعم املتوا�ص���ل الذي 
حتظى به الهيئة من لدن خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
و�ص���مو ويل عهده الأمني و�صمو النائب الثاين )حفظهم اهلل( للنهو�س والرتقاء 

بخطط وم�صاريع الهيئة لتوؤدي دورها ور�صالتها يف خدمة هذا الوطن احلبيب.
وزير التجارة وال�سناعة

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة

عبداهلل بن أحمد زينل علي رضا
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تقدمي معايل 

األستاذ / نبيل بن أمين مال 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات  والمقاييس والجودة 

احلم���د اهلل رب العاملني وبه ن�ص���تعني وال��ص����الة وال�ص���الم على اأ�ص���رف 
الأنبياء وامل�ر�صلني �ص�يدنا حممد وع�لى اآله و�صحبه اأجم�عني..وبعد..

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :-

ي�ص���رفني تقدمي التقرير ال�صنوي عن اأعمال ون�صاطات الهيئة للعام املايل 
1432/1431ه� والذي ير�صد اإجنازات الهيئة خالل هذه الفرتة،حيث �صهدت 
الهيئة تطورات بالغة الأهمية تدل على مدى احليوية التي يت�صم  بها ن�صاطات  
الهيئة ملواكبة امل�صتجدات  واملتغريات الدولية، التي مير بها عاملنا املعا�صر يف 

جمالت املوا�صفات واملقايي�س واجلودة.

وقد حظيت الهيئة خالل العام املايل 1432/1431ه� باملوافقة ال�ص���امية 
الكرمي���ة من لدن خ���ادم احلرمني ال�ص���ريفني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
)حفظه اهلل( على رعاية فعاليات املوؤمتر الوطني الثالث للجودة حتت �ص���عار 
»اجل���ودة طري���ق نحو العاملية« حيث �ص���ارك في���ه نخبة متمي���زة من اخلرباء  
الدوليني بالإ�ص���افة اإىل امل�ص���وؤولني عن اجلودة وتطبيقاتها يف اململكة، وميثل  

هذا املوؤمتر خطوة مهمة ورئي�صية نحو حتقيق روؤية اململكة لعام 2020م .
»اململكة العربية ال�صعودية مبنتجاتها وخدماتها معيارًا عامليًا للجودة والإتقان«
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وا�صت�ص���عارًا م���ن جمل�س ال���وزراء املوقر باأهمية قط���اع التقيي�س واجلودة 
يف بالدنا العزيزة، ودوره البّناء يف تعزيز م�ص���رية التنمية امل�ص���تدامة، ودعم 
الق���درات التناف�ص���ية لل�ص���ناعة الوطني���ة، وحماية م�ص���الح املنت���ج والتاجر 
وامل�صتهلك ون�صر ثقافة اجلودة، فقد �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 216وتاريخ 
1431/6/17ه���� باملوافقة على تنظيم الهيئة اجلدي���د، واأعطى هذا التنظيم  
للهيئة احلق يف اأن تكون جهة رقابية وتنفيذية اإ�ص���افة اإىل دورها الت�ص���ريعي 
من خالل متابعة تطبيق اللوائح الفنية واملوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية  التي 
ت�ص���اهم يف تاليف عمليات الغ�س واخل���داع والتدلي�س واحلد من هذه الظواهر 
ال�ص���لبية يف اأ�ص���واقنا الوطنية، وتطبيق لوائح منح عالم���ة اجلودة للمنتجات 
وال�ص���لع املطابقة للموا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية، وكذلك منح �ص���هادات 
املطابقة للمنتجات املحلية واملعدة للت�صدير،والقيام بجميع اأعمال العتماد، 
مب���ا فيها اعتماد املختربات وجهات منح ال�ص���هادات لأنظمة اجلودة واعتماد 

جهات التفتي�س.

كما �ص���در ق�رار جمل�س الوزراء املوقر بتاريخ 1431/9/13ه� بان�ص���مام 
اململكة لتفاقية املرت، ومتثل هذه املوافقة الكرمية دع�ما كبريا لن��صاط الهيئة 
يف جم�ال الق��يا�س واملعايرة، وال�صتفادة من اتفاقية املرت كمرجعية دولية مبا 
ي�ص���هم يف تطبيق النظام الوطني للقيا�س واملعايرة وتعزيز م�ص���رية ال�صناعة 

الوطنية ودعم تطبيقات البحث العلمي يف اململكة.

ه���ذا ويو�ص���ح التقرير بجالء اأن الهيئة ا�ص���تطاعت »بحم���د اهلل« اأن تتجاوز 
الكث���ري من الأهداف التي حددتها اخلطة املوكل���ة اإليها لتنفيذ توجيهات جمل�س 
الإدارة املوقر، والرامية اإىل �صرورة الإ�صراع يف تنفيذ خطط وبرامج العمل لتلبية 
متطلبات املرحلة الراهنة، حيث قامت الهيئة باعتماد )3784( موا�صفة قيا�صية 
�ص���عودية،وحتديث وتعديل  )1022( موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية، بالإ�صافة اإىل 
اإعداد )930( م�ص���روع  موا�صفة قيا�صية �ص���عودية يف مراحل الدرا�صة املختلفة، 
وبذلك ي�ص���بح جمموع ما مت اعتماده )20507( موا�ص���فة قيا�صية �صعودية، كما 
مت خالل هذا العام املايل  منح )20( من�صاأة ترخي�صًا با�صتعمال عالمة اجلودة 
على منتجاتها ،وبذلك اأ�ص���بح جمموع ال�صركات وامل�صانع التي منحت حق و�صع 
عالمة اجلودة على منتجاتها )233( من�ص���اأة حيث ت�ص���هم هذه العالمة ب�ص���كل 
فع���ال يف تعريف امل�ص���تهلك على املنتجات اجليدة،وت�ص���اعده على التعرف عليها 

وعلى جودتها بني مثيالتها من املنتجات الأخرى.

وتطرق التقرير ال�ص���نوي ) اأي�ص���ا( اإىل جمال اعتماد اخلدمات حيث بلغ 
جمم���وع املخت���ربات املعتمدة )37( خمتربًا، وبلغ عدد التو�ص���يات اخلا�ص���ة 
مبنح �صهادات الت�صدير للمنت�جات الغذائية )420(تو�صية، كما قامت الهيئة 
بالتوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمة اجلودة مع 
)14( دولة و )6( �ص���ركات عاملية كربى اإىل جانب تقدمي )1081( ا�صت�صارة 

فنية جلهات عديدة.
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وقامت الهيئة  بدرا�ص���ة ماجمموعه )141( ترخي�ص���ًا �ص���ناعيًا، كما مت 
تعيني )33( موظفًا من الإداريني والفنيني ال�ص���عوديني، وبلغت ن�صبة ال�صعودة 
)100%( واأي�ص���ًا مت ابتع���اث )4( من من�ص���وبي الهيئة للح�ص���ول على درجة 
املاج�ص���تري والدكتوراه، كما ت�صمن التقرير ن�صاطات جائزة امللك عبدالعزيز 
للجودة حيث اختتمت الهيئة )اأمانة جائزة امللك عبدالعزيز للجودة( الدورة 

الثانية بنجاح واحلمد اهلل.

ويج���ري حاليا العمل على قدم و�ص���اق  للب���دء يف العمل يف املبنى اجلديد 
للمرك���ز الوطن���ي للقيا����س واملعايرة ال���ذي يعترب م���ن الدعامات الأ�صا�ص���ية 
لل�ص���ناعة والتجارة والبحث العلم���ي، وكذلك حماية امل�ص���تهلك والتاجر من 
خ���الل دق���ة القيا�س، حي���ث �ص���يحتوي املركز على اأح���دث الأجه���زة العلمية 
امل�ص���تخدمة يف القيا����س واملعاي���رة والحتف���اظ باأئم���ة  القيا����س يف اململكة، 
وكذل���ك ا�ص���تكمال جتهي���ز املبنى اجلدي���د ملختربات امل���واد العام���ة باأحدث 
الأجه���زة العلمية املتطورة ليقوم ب���اأداء املهام املناطة به والذي يقوم بفح�س 
واإختب���ار املواد مبختلف اأنواعها والتي ت�ص���مل مواد البن���اء والدهانات واملواد 
البال�صتيكية، ولعب الأطفال، اإ�صافة اىل اأنه قد مت  افتتاح فرع للهيئة مبنطقة 
جازان للم�ص���اركة مع اجلهات الرقابية يف اختبار املنتجات الواردة من الدول 
املجاورة ولت�ص���هيل خدمة املواطنني يف هذة املنطقة، وال�صتفادة من خدمات 

الهيئة يف جمال املوا�صفات القيا�صية ونظم ولوائح تطبيقات اجلودة.

وق����د بذلت الهيئة جهودا كبرية على امل�ص����توى الإقليمي والدويل من خالل 
ح�ص����ورها وم�صاركتها يف ع�ص����وية العديد من املنظمات واملوؤ�ص�صات العاملة يف 
جمال املوا�صفات واملقايي�س واجلودة.. وتوجت هذه اجلهود بفوز الهيئة بع�صوية 
جمل�س املنظمة الدولية للتقيي�س )اليزو( للفرتة من 2011م - 2012م ، الأمر 
ال����ذي يتيح له����ا مواكبة املتغريات وامل�ص����تجدات الدولية والتاأث����ري يف القرارات 
التي ت�صدرها هذه الهيئات واملنظمات، مبا ي�صهم يف نهاية املطاف  يف حتقيق 
امل�ص����الح الوطنية للمملكة ب�ص����كل خا�س وامل�ص����الح العربية وال�صالمية ب�صكل 

عام. 

وختاما ن�ص���األ اهلل عز وجل اأن يكلل جهود العاملني املخل�ص���ني بالتوفيق 
وال�ص���داد ملافيه خري البالد والعباد.. حتت القيادة الر�صيدة خلادم احلرمني 
ال�صريفني و �صمو ويل عهده الأمني و �صمو النائب الثاين حفظهم اهلل جميعا. 

                         وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�سفات  واملقايي�س واجلودة

نبيل بن أمين مال 
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رقم ال�ضفحةاملو�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
5اأع�صاء جمل�س الإدارة              

6تعريف بامل�صطلحات.
7كلمة معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي��س جمل�����س اإدارة الهيئة

9كلمة معايل نائب رئي�س جمل�س الإدارة حمافظ الهيئة 
12قائمة املحتويات.               
13قائمة اجلداول.               

13قائمة الر�صوم البيانية.               
15ملخ�س التقرير.               

17املقدمة.              
18الو�صع الراهن للهيئة.              

20التنظيم الإداري للهيئة:
25اإجنازات الهيئة خالل ال�صنة الأوىل من خطة التنمية التا�صعة 1432/1431ه�.              

25القرارات الرئي�صية ال�صادرة عن جمل�س الإدارة           
127 - المواصفات القياسية.             

128/ 1 املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت اعتمادها اأو حتديثها اأو تعديلها اأو �صحبها      
2/134 م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي حتت الإعداد.

3/137 اللج����ان الفني��ة.        
239 - ضبط الجودة.                                                                               

1/239 ح�صول الهيئة على �صهادة الآيزو )2000/9001(.
2/239  عالمة اجلودة.                                                                     

3/245 �صهادات الت�صدير للمنتجات الغذائية.
4/245 اإعتماد املختربات.                                                                 

5/246  اأنظمة طبقًا للموا�صفات القيا�صية الدولية.             
6/246 منح �صهادة نظم اإدارة اجلودة )الآيزو 2000/9001(.

7/247  امل�صاهمة يف متابعة تطبيق املوا�صفات القيا�صية.                                             

رقم ال�ضفحةاملو�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
351- المختبرات

454- المركز الوطني للقياس والمعايرة
559- العالقات العامة واإلعالم.                                                                    

665-  التطوير.
1/665 وحدة العلوم والتقنية.

2/666  تطوير املختربات.                                                                     
3/666  تطوير تقنية املعلومات.

772- تنمية القوى البشرية.                                                                         
1/772  عدد العاملني بالهيئة.                                                                     

2/773  تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية.                                                           
3/774  التدريب والإبتعاث.                                                                       

881- النشاط المحلي واإلقليمي والدولي.                                                            
81اأهم الفعاليات التي �صهدتها الهيئة

1/883  اللجان والإجتماعات والدرا�صات والتقارير.                                                
2/890 املوؤمترات والندوات العلمية واحللقات الدرا�صية واملحا�صرات والزيارات.              
3/897  الإ�صرتاك يف املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية.                            

4/8102  التعاون مع اجلهات والهيئات الأجنبية.                                                   
9105- إدارة الموارد المالية.

1/9105  ميزانية الهيئة وم�صروفاتها.                                                              
2/9106  عقود امل�صاريع املوقعة و�صري العمل فيها.                                                  

3/9106  امل�صروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية التا�صعة.
10124- المعوقات التي تواجـهها الهيئـة والمرئيات حول التعامل معها.

125خاتمة.

قائمة المحتويات
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رقم 
رقم عنوان اجلدولاجلدول

ال�ضفحة

امل���ايل1432/1431ه���� 1 ال��ع��ام  خ��الل  اإجن����ازات  م��ن  الهيئة  حققته  م��ا  مقارنة 
16بامل�صتهدف باخلطة التا�صعة للتنمية خالل الع�ام املايل 1432/1431ه�.

22الو�صع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1432/1431ه�.2

24الو�صع الراهن للمباين اململوكة للدولة وامل�صتاأجرة للعام املايل 1432/1431ه�.3

38اللجان العامة واللجان الفنية املنبثقة عنها.4

با�صتعمال عالمة اجلودة على 5 تراخي�س  التي منحت  وامل�صانع  بال�صركات  بيان 
41منتجاتها خالل العام املايل 1432/1431ه�.

الإداريني والفنيني ال�صعوديني الذين مت تعيينهم على وظائف ر�صميه بالهيئة خالل 6
73الع�ام املايل 1432/1431ه�.

عدد امللتحقني واملتخرجني من الدورات التدريبية والبعثات يف كل نوع من برامج 7
79التدريب للعام املايل 1432/1431ه�.

80ن�صبة ال�صعودة  للعام املايل 1432/1431ه�.8

107عقود امل�صاريع املوقعة و�صري العمل فيها للعام املايل 1432/1431ه�.9

112امل�صروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431ه�.10

رقم الر�ضم 
رقم عنوان الر�ضم البياينالبياين

ال�ضفحة
29املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة خالل العام املايل 1432/1431ه� )ح�صب القطاعات(.1
31املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املحدثة خالل العام املايل 1432/1431ه� )ح�صب القطاعات(.2
33املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية امل�صحوبة خالل العام املايل 1432/1431ه� )ح�صب القطاعات(.3
35م�صاريع املوا�صفات القيا�صية التي حتت الإعداد )ح�صب القطاعات(.4
36تطور عدد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة.5
42عدد امل�صانع احلا�صلة على عالمة اجلودة )ح�صب القطاعات(6
43عدد امل�صانع املمنوحة تراخي�س جديدة باإ�صتعمال عالمة اجلودة.7
44عدد امل�صانع املمنوحة تراخي�س باإ�صتعمال عالمة اجلودة )تراكميًا(.8
53عدد العينات املختربة يف خمتربات  الهيئة)ح�صب كل خمترب(.9

56عدد العينات املختربة يف املركز الوطني للقيا�س واملعايرة )ح�صب كل خمترب(.10
57العدد الكلي للعينات املختربة يف خمتربات الهيئة �صنويًا.11
58عدد تقارير الإختبار امل�صدرة من خمتربات الهيئة �صنويًا.12
72تطور عدد املوظفني بالهيئة.13
74عدد الكوادر الوطنية التي مت توظيفها بالهيئة على وظائف ر�صمية )�صنويًا(.14
76عدد موظفي الهيئة الذين مت  تدريبهم داخل اململكة.15
77عدد موظفي الهيئة الذين مت  تدريبهم خارج اململكة.16
78املجموع الكلي للمتدربني داخل وخارج الهيئة.17
106تطور ميزانية الهيئة.18

قائمة الرسوم البيانيةقـائـمـة الجداول
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ملخص التقرير
اتخذ جمل�س اإدارة الهيئة العديد من القرارات التي تهدف لتطوير العمل 
بالهيئ����ة. حي���ث ت�م اعتم�اد )3784( موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية جديدة يف 
خمتلف القطاعات وبذلك اأ�ص���بح جمموع ما مت اعتم�اده )20507( موا�صفة 
قيا�صية �ص���عودية، وقد مت حتديث )1017( موا�ص���فة قيا�صية �صعودية كما مت 
تعديل )5( موا�ص���فات قيا�صية �ص���عودية، هذا ويوجد بالإ�صافة لذلك حوايل 
)930( م�ص���روع موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية يف مراح���ل الدرا�ص���ة والإعداد 

املختلفة متهيدًا لعتمادها كموا�صفات قيا�صية �صعودية. 
كم���ا مت من���ح )20( من�ص���اأة تراخي����س با�ص���تعمال عالمة اجل���ودة على 
منتجاتها وبذلك اأ�ص���بح جمموع ال�ص���ركات وامل�ص���انع التي منحت حق و�صع 

عالمة اجلودة على منتجاتها )233( من�صاأة.
ويف جمال اعتماد اخلدمات بلغ جمموع املختربات املعتمدة من قبل الهيئة 
)6( خمتربات، وقد بلغ عدد التو�ص����يات مبنح �ص����هادات الت�صدير للمنتجات 
الغذائية  للم�ص�����انع امل�ص����درة هذا الع�ام )420( تو�ص����ية، كم����ا قامت الهيئة 
بالتوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمات اجلودة مع 
)15( دولة، وقامت الهيئ�ة بتقدي�م )1081( ا�صت�ص����ارة فني�ة جله�ات خمتلفة، 

كم�ا قامت الهيئ�ة خ�الل هذا الع�ام بدرا�ص�ة)141( ترخي�صا �صناعيا.
وبلغ اإجمايل عدد العين���ات التي مت اختبارها مبختربات الهيئة )5198( 

عينة، كما بلغ عدد العينات التي مت معايرتها مبخترب املعايرة )592( عينة.

ووا�صلت الهيئة الإ�صرتاك يف املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية 
و�ص���اركت يف بع����س اجتماعاته���ا، كم���ا قامت الهيئ���ة بال�ص���رتاك يف العديد من 
الجتماعات واللجان، واإعداد العديد من الدرا�ص���ات والتقارير وذلك يف خمتلف 
جم���الت التقيي����س والرقاب���ة على اجل���ودة، وقد �ص���اركت الهيئ���ة يف العديد من 

املوؤمترات والندوات العلمية واحللقات الدرا�صية واملحا�صرات.

وب�لغ���ت ميزانية الهيئة للعام امل���ايل 1432/1431ه� )150.993.000( 
ريال �صعودي.

كم���ا مت تعي���ني )33( موظفًا من الإداريني والفنيني ال�ص���عوديني من اأجل 
تدعي���م الهيئة بالكوادر الوطني���ة ال�الزمة لإجن�از اأعمالها. كم�ا بلغت ن�ص���بة 
املوظفني ال�ص���عوديني ال�ر�ص���ميني بالهيئة )100%(. ومت اإبتعاث عدد )4( من 
من�صوبي الهيئة للح�ص���ول على درجات عليا وعاد عدد )2( من املبتعثني بعد 
ح�صولهما على درجة املاج�ص���تري، وقد �صارك )310( من من�صوبي الهيئة يف 

عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة.  

ويو�ص���ح اجلدول رقم )1( مقارنة ما حققت���ه الهيئة من اإجنازات خالل 
العام املايل 1432/1431ه� بامل�ص���تهدف باخلطة العامة للتنمية للهيئة خالل 

الع�ام املايل 1432/1431ه�.

وق���د حظيت الهيئ���ة خالل هذا العام بالرعاية ال�ص���امية م���ن لدن خادم 
احلرمني ال�صريفني للملتقى الثالث للجودة. 
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وم���ن اأب���رز املعوقات الت���ي تواجهها الهيئة نق�س الكوادر الوطنية يف معظم التخ�ص�ص���ات الفنية  مم���ا يتطلب دعمها بوظائف فنية منا�ص���بة وتقدمي احلوافز 
ال�ص���رورية جلذب التخ�ص�ص���ات الالزمة )عن طريق الإ�ص���راع يف اإ�ص���دار الكادر الوظيفي اخلا�س بالهيئة يف اأقرب وقت ممكن( ودعم بند التدريب و الإبتعاث، 
و�ص���رورة تعزي���ز اإمكانات الهيئة املالية مبا يتيح لها تي�ص���ري نظ���ام اللجان الفنية لتتمكن من اإعداد اأكرب عدد ممكن من املوا�ص���فات القيا�ص���ية، كما حتتاج الهيئة 

ل�صتكمال الإمكانات املخربيه يف جمالت املوا�صفات واجلودة والقيا�س واملعايرة.
جدول رقم )1(

مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل 1432/1431هـ بامل�ستهدف باخلطة التا�سعة للتنمية خالل العـام املايل 1432/1431هـ

البنــــد
املتحقق

)املنجز الفعلي(

امل�ستهدف

باخلطة

الن�سبة املئوية للمتحقق

اإىل امل�ستهدف

252%37841500ع�دد املوا�صف�ات القيا�صية املعت�مدة. 
681%1022150تع�ديل وحت�ديث املوا�صفات. 

103%310300عدد املوظفني الذين مت تدريبهم.
100%44الإبت�عاث ل�لدرجات العل�يا.

100%22اخل�ريج�ني بدرج�ات عليا. 
67%2030عدد امل�صانع املرخ�س لها با�صتعمال عالمة اجلودة.

140 %420300عدد التو�صيات باإ�صدار �صهادات الت�صدير للمنتجات الغذائية. 
360%1081300ع�دد ال�صت��صارات الفن�ية. 

74%51987000عدد العينات املختربة مبخترب �صبط اجلودة.
118%589500عدد املعايرات التي متت مبخترب املعايرة.

150%64اإعتماد امل�خ�ت�ب�رات. 
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مت اإعداد التقرير ال�ص���نوي عن اأعمال ون�ص���اطات الهيئة ال�ص���عودية للموا�ص���فات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1432/1431ه� تنفيذا للمادة )29( من 
نظ���ام جمل�س الوزراء ال�ص���ادر بالأم�ر امل�لكي رقم )اأ/13( وتاري���خ 1414/3/3ه� التي تلزم جميع الوزارات والأجهزة احلكومي���ة باأن ترفع اإىل مقام رئي�س 
جمل�س الوزراء تقريرا عن ما حققته من اإجنازات مقارنة مبا ورد يف اخلطة العامة للتنمية خالل ال�ص���نة املالية املنق�ص���ية وما واجهها من �ص���عوبات وما تراه 

من مقرتحات حل�صن �صري العمل بها.
وتت�صمن اخلطة اخلم�صية التا�صعة للهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقاي�ي�س واجلودة اعتم��اد )7500( موا�صفة قيا�صية �صعودية، ومن�ح )150( من�صاأة وطنية 
عالم�ة اجل�ودة، واإ�صدار )1500( تو�صية باإ�صدار �صهادة ت�صدير للمنتجات الغذائية، ودرا�صة )4250( ترخي�س �صناعي ت�رد من وزارة التجارة وال�صناع�ة، 
وتق����دمي )1500( ا�صت�ص����ارة فنية جلهات خمتلف����ة، وحتليل )35000( عينة، واإج����راء )2500( معايرة، واعتماد )20( خمتربًا م����ن القطاع اخلا�س،وتدريب 

)1500( موظفا، واإبتعاث )7( موظفني لنيل درجة املاج�صتري و )5( موظفي�ن لني�ل درجة الدكت�وراه، واملحافظة على ن�صب�ة ال�صعودة املحققة )%100(. 
وتهدف اخلطة ال�ص���نوية للهيئة للعام املايل1432/1431ه� اإىل اعتم��اد  )1500( موا�ص���فة قيا�صية �صعودية، ومن�ح )30( من�صاأة وطنية عالم�ة اجل�ودة، 
واإ�ص���دار )300( تو�ص���ية باإ�صدار �صه�ادة ت�صدير للمنتجات الغذائية، ودرا�ص���ة )850( ترخي�س �صناعي ترد من وزارة التجارة وال�صناعة، وتقدمي )300( 
ا�صت�ص���ارة فني���ة جلهات خمتلفة، وحتليل )7000( عين���ة، واإجراء )500( معايرة، واعتم���اد )4( خمتربات من القط�اع اخلا����س، وتدري�ب )300( موظفا، 

واإبتعاث )2( موظف لنيل درجة املاج�صتري، و)2( موظف لنيل درج�ة الدكتوراه واملحافظة على ن�صبة ال�صعودة املتحققة )%100(.
وقد مت جمع البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير من خالل التقارير الن�صف �صنوية التي تعدها اإدارات الهيئة وفروعها عن اأن�صطتها واإجنازاتها 

ب�صفة دورية كل �صتة اأ�صهر، اإ�صافة اإىل حما�صر اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة. 
ومت درا�ص���ة وحتليل هذه البيانات واملعلومات وو�ص���ع بع�س منها يف �ص���كل ر�ص���وم بيانية اأو جداول مثل اجلدول رقم )1( والذي يو�ص���ح مقارنة ما حققته 

الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل 1431/ 1432ه� بامل�صتهدف باخلطة التا�صعة للتنمية خالل الع�ام املايل 1431/ 1432ه�.

 المقـــدمــــــة
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اأن�صئت الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س مبقت�صى املر�صوم 
امللك���ي رق���م م / 10 وتاري���خ 1392/3/3ه� كهيئ���ة ذات �صخ�ص���ية اعتبارية 
وميزاني���ة م�ص���تقلة يناط بها كل م���ا يتعلق باأن�ص���طة التقيي�س، ويقوم بر�ص���م 
ال�صيا�ص���ة العامة للهيئة جمل�س اإدارة يراأ�صه معايل وزير التجارة وال�صناعة، 
وي�ص���م ممثلني لالأطراف الرئي�صية املعنية بالتقيي�س من القطاعني احلكومي 
واخلا�س يف اململكة و�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 61 وتاريخ 1430/2/28ه�  
بتعديل م�ص���مى » الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س« اإىل »الهيئة 
ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة« واإعادة هيكلة الهيئة، واإ�صناد مهام 
وم�صئوليات جديدة لها تعزز من ر�صالتها يف خدمة خمتلف القطاعات التنموية 
يف اململكة، كما �ص���در قرار جمل�س ال���وزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17ه� 
باملوافقة على تنظيم الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة. وجمل�س 
اإدارة الهيئة هو املهيمن على �صوؤونها وو�صع �صيا�صتها واتخاذ م�ا يلزم حل�صن 
قيامها مبهامها، ويقوم نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة معايل حمافظ الهيئة 
بتنفيذ ق�رارات املج�ل�س ومت�ابعتها، والت�اأكد من ح�صن �صي�ر العمل يف اله�يئة، 
وي�ص���رف على اإداراتها الفنية والإداري���ة وكذا فروعها يف منطقة مكة املكرمة 

وامل�نطقة ال�صرقية ومنطقة تبوك ومنطقة جازان. 

أهداف الهيئة:
1- اإ�صدار موا�صفات قيا�صية �صعودية واأنظمة واأدلة اجلودة وتقومي املطابقة، 
تتوافق مع املوا�صفات القيا�صية والأدلة الدولية، وحتقق متطلبات اتفاقية 
منظم���ة التج���ارة العاملية يف ه���ذا املجال، وتك���ون متوافقة مع ال�ص���ريعة 

الإ�صالمية وحمققة مل�صالح اململكة.
2-  توف���ري احلماي���ة ال�ص���حية والبيئي���ة وال�ص���المة العامة،م���ن خ���الل 

املوا�صفات واللوائح الفنية املعتمدة من الهيئة.
3- �صمان جودة املنتجات الوطنية من خالل اعتماد موا�صفات قيا�صية �صعودية 
مالئمة متكن املنتجات الوطنية من املناف�ص����ة يف الأ�صواق املحلية والدولية، 

والعمل على حماية اأ�صواق اململكة من ال�صلع املغ�صو�صة واملقلدة.
ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة باملهام التالية:-

1-  و�صع واعتماد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية لل�صلع واملنتجات واخلدمات 
واأجهزة القيا�س واملعايرة وحتديد اأ�صاليب اأخذ العينات وطرق الختبار 
والتفتي�س الفني واأنظمة اجلودة وحتديد اأ�ص�����س و�صروط التنفيذ الفنية 
والت�ص����نيفات والر�صومات الهند�صية وامل�صطلحات والتعاريف والرموز 
وغ����ري ذلك مما ي�ص����در عن املجل�س يف جم����ال املوا�ص����فات واملقايي�س 

واملعايرة واجلودة، با�صتثناء املنتجات الغذائية والدوائية.
2- ن�صر املوا�صفات القيا�صية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ول تعترب 

نافذة اإل بعد الإعالن عنها يف اجلريدة الر�صمية.

الوضع الراهن للهيئة:
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3- اإ�ص���دار لوائح اإج���راءات تقومي املطابقة لل�ص���لع واملنتجات واخلدمات 
طبقًا للموا�صفات القيا�صية التي تعتمدها.

4- اإ�ص���دار لوائح اإج���راءات الرتخي����س لعالمة اجلودة للمنتج���ات املحلية 
وامل�ص���توردة املطابقة للموا�صفات القيا�ص���ية الوطنية التي تعتمدها ومنح 

حق ا�صتخدامها، وتطبيق تلك اللوائح.
5- اإ�ص����دار لوائح اإجراءات منح �صهادات ت�صجيل اأنظمة اجلودة واأنظمة البيئة 
وال�صالمة وغريها من الأنظمة التي يعتمدها املجل�س، وتطبيق تلك اللوائح.
6- من���ح عالمة اجلودة للمنتجات، على اأن متنح عالمة اجلودة للمنتجات التي 
تدخ���ل يف اخت�ص���ا�س الهيئة العام���ة للغذاء والدواء الت���ي ميكن منح عالمة 

اجلودة لها بعد موافقتها.
7- ن�صر التوعية الالزمة باملوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي 

املطابقة والقيا�س واملعايرة.
8- تن�صيق اأعمال املوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي املطابقة 
والقيا�س واملعاي���رة باململكة والعرتاف املتبادل م���ع اجلهات النظرية 

بالدول الأخرى.
9- تطبي���ق النظام الوطني للقيا�س واملعاي���رة يف اململكة، حيث اأن املركز 
الوطني للقيا�س واملعايرة التابع للهيئة هو املرجع الوطني املعني بالتحقق 
من دقة اأجهزة القيا�س والختبار امل�ص���تخدمة يف املن�ص���اآت ال�صناعية 

واخلدمية يف جميع القطاعات ومنح �صهادات املعايرة بذلك.

10- التاأكد من تطبيق املوا�ص���فات القيا�صية ال�ص���عودية ولوائح اإجراءات 
تقومي املطابقة التي تعتمدها  بالتن�صيق مع الأجهزة ذات العالقة.

11- منح �صهادات املطابقة للمنتجات املحلية واملعدة للت�صدير.
12- القي���ام بجمي���ع اأعمال العتماد مبا فيها اعتم���اد املختربات وجهات 

منح ال�صهادات لأنظمة اجلودة.
13- اإن�صاء قاعدة معلومات يف جمالت عمل الهيئة، وتبادل املعلومات مع 

اجلهات املحلية والإقليمية والدولية.
14- اإجراء البحوث والدرا�ص���ات، وتقدمي اخلدمات ال�صت�ص���ارية التي تتعلق 
باأعمالها ون�صاطاتها، والتعاون مع ال�صركات والهيئات واجلامعات ومراكز 
البحث العلمي وغريها من اجلهات التي تزاول اأعماًل م�صابهة لأعمالها.

15- مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجالت عمل الهيئة، 
وتطويرها، واقرتاح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات اجلودة 
وال�صالمة، واإحالتها اإىل اجلهات املخت�صة، لدرا�صتها واإ�صدارها وفقًا 

للطرق النظامية.
16- القي���ام باأعمال جهة الإخط���ار ومركز ال�صتف�ص���ار لتفاقية العوائق 

الفنية للتجارة اخلا�صة مبنظمة التجارة العاملية.
17- ال�ص���رتاك يف املنظم���ات الإقليمي���ة والدولي���ة املتعلقة باملوا�ص���فات 

واملقايي�س واملعايرة واجلودة ومتثيل اململكة يف هذه املنظمات.
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يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات العامة هي:

الإدارة العامة للموا�صفات. 

الإدارة العامة ل�صبط اجلودة.

الإدارة العامة للتحقق من املطابقة.

الإدارة العامة للمختربات. 

الإدارة العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية. 

اإدارة التعاون الدويل. 

املركز الوطني للقيا�س واملعايرة.

الإدارة العامة لتقنية املعلومات. 

اإدارة املتابعة.  

اإدارة التخطيط والتطوير.

اإدارة املراجعة الداخلية. 

اإدارة العالقات العامة.

كما يتبع للهيئة الفروع التالية:

فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة.

فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية.

فرع الهيئة مبنطقة تبوك.

فرع الهيئة مبنطقة جازان.

مكتب الهيئة مبنفذ احلديثة.

التنظيم اإلداري للهيئة:
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الخارطة التنظيمية 
للهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة املعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري )1429/8/30هـ( 

اإدارة التعاون الدويلالإدارة القانونية

اإدارة املراجعة الداخليةاإدارة العالقات العامة 

املراقب املايل 

الإدارة العامة لل�ضئون نائب املحافظ
الإدارية واملالية

الإدارة العامة
للموا�ضفات

الإدارة العامة
ل�ضبط اجلودة

الإدارة العامة
للمختربات

املركز الوطني
 للقيا�س واملعايرة  

الإدارة العامة 
للتحقق من املطابقة
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مكتب جائزة امللك عبدالعزيز للجودةاإدارة التخطيط والتطوير

اإدارة املتابعة مكتب املحافظ
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وحدة مراقبة 
املخزون 

فرع الهيئة 
باملنطقة ال�ضرقية

فرع الهيئة 
مبنطقة مكة املكرمة
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جدول  رقم ) 2(   
الو�سع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1432/1431هـ.

اجلهـــة: الهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة
اإجمايل الوظائف الت�ضنيف الوظيفي

املتوفرة يف نهاية 
ال�ضنة املالية 

ال�ضابقة

اإجمايل الوظائف 
املعتمدة لل�ضنة 
املالية احلالية

التغري يف عدد 
الوظائف

الوظائف اإجمايل الوظائف امل�ضغولة خالل العام
ال�ضاغرة  يف 
نهاية ال�ضنة 

املالية احلالية 
الفئات الفئات الرئي�ضية

الفرعية
غري �ضعــودي�ضعــودي

اإناثذكوراإناثذكور

اأ- الباب الأول:
20---8083363اإداريون 
21---141-162162مهنيون

8---134-142142مهنيون م�صاعدون وفنيون
7---50-5757كتبة

1---13- 19145عمال مهرة
1---14-1515عمال عاديون

58--415- 4754732جمموع الباب الأول
-ب- الباب الثاين:

--6---66اخلرباء على بند الدرا�صات
--------غري ذلك )حتدد(

--6---66جمموع الباب الثاين
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)تابع( جدول رقم )2(
الو�سع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1432/1431هـ.

اجلهـــة: الهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة
اإجمايل الت�ضنيف الوظيفي

الوظائف 
املتوفرة يف 

نهاية ال�ضنة 
املالية ال�ضابقة

اإجمايل 
الوظائف 
املعتمدة 

لل�ضنة املالية 
احلالية

التغري يف عدد 
الوظائف

الوظائف اإجمايل الوظائف امل�ضغولة خالل العام
ال�ضاغرة  يف 
نهاية ال�ضنة 

املالية احلالية  الفئات الفئات الرئي�ضية
الفرعية

غري �ضعودي�ضعــودي

اإناثذكوراإناثذكور

اأ- الباب الثالث:

ال�صيانة والت�صغيل: 
-1492-16915118) توظيف مبا�صر(

اإداريون 

مهنيون

مهنيون م�صاعدون وفنيون

كتبة

عمال مهرة

عمال عاديون

-1492-16915118جمموع الباب الثالث

564858- 65063020الإجمايل
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جدول رقم )  3(  
الو�سع الراهن للمباين اململوكة للدولة وامل�ستاأجرة للعام املايل 1432/1431هـ.

اجلهــة: الهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة

قيمة الإيجار عدد الأدوارم�ضتاأجرمملوكا�ضم املبنى/املوقعم
مالحظاتنوع ال�ضتخدامال�ضنوي )ريال(

املقر الرئي�صي للهيئة4اأدوار + 2 بدروم√مبنى الإدارة العامة الرئي�صي بالريا�س1
مقر خمترب �صبط اجلودة3 اأدوار + 2 بدروم√مبنى خمتربات الهيئة بالريا�س2
مقر املركز الوطني للقيا�س واملعايرةدورين + بدروم√مبنى املركز الوطني للقيا�س واملعايرة3
ور�صة خمترب ال�صيارات دور واحد√مبنى ور�صة خمترب ال�صيارات4
م�صتودع الكيماويات والزجاجياتدورين√مبنى م�صتودع الكيماويات والزجاجيات5
مقر فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة4 اأدوار + 1 بدروم√مبنى فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة6
مقر فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية4 اأدوار + 1 بدروم√مبنى فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية7
مقر فرع الهيئة مبنطقة تبوك95.000 ريالدورين √مبنى فرع الهيئة مبنطقة تبوك8
مقر فرع الهيئة مبنطقة جازان98.000 ريالدور واحد√مبنى فرع الهيئة مبنطقة جازان9
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القرارات الرئيسية الصـادرة من مجلس اإلدارة:
مت خ���الل ف���رتة التقرير عقد ع���دة اجتماعات ملجل����س اإدارة الهيئة وهي 
الجتم���اع رقم )133( بتاري���خ 1431/3/13، والجتماع رقم )134( بتاريخ 

1431/9/8ه�.
وقد اأ�ص���در جمل�س اإدارة الهيئ���ة العديد من القرارات والتو�ص���يات التي 

تهدف اإىل تطوير العمل بالهيئة منه�ا:
- اعتماد )3784( موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية جديدة وحتديث )1017( 

موا�صفة قيا�صية �صعودية وتعديل )5( موا�صفات قيا�صية �صعودية.
- املوافقة على التقرير ال�صنوي عن ن�صاط الهيئة للعام املايل 1431/1430ه� 

وعلى طباعته بال�صيغة النهائية ومن ثم رفعه للمقام ال�صامي كاملتبع.
- املوافق���ة عل���ى اعتم���اد اللوائح الفني���ة اخلليجية اخلا�ص���ة بالتحقق من 
املطابقة كلوائح فنية �ص���عودية ملزمة بعد �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صرها يف 

اجلريدة الر�صمية.
- املوافق���ة عل���ى برنامج ت�ص���جيل الع�ص���وية للجهات احلكومية واخلا�ص���ة 

والأفراد من املتخ�ص�صني واملهتمني باجلودة وتطبيقاتها.

- املوافقة على الإلزام بتطبيق عدد من املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية 
اخلا�ص���ة برت�صيد ا�ص���تهالك املياه على جميع املنتجات امل�صتوردة واملنتج 
حملي���ًا منها ومنع تداولها يف الأ�ص���واق بعد �ص���نة على ن�ص���رها باجلريدة 

الر�صمية.

إنجازات الهيئة خالل السنة األولى من خطة 
التنمية التاسعة للعام المالي 1432/1431هـ 
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- املوافق���ة عل���ى اعتم���اد احل�ص���اب اخلتام���ي للهيئ���ة ع���ن الع���ام امل���ايل 
1431/1430ه�.

- املوافقة على �ص���رف م�ص���تحقات مكتب طالل اأبو غزاله و�ص���ركاه مقابل 
اأتعابه والبالغة )25.000( خم�صة وع�صرون األف ريال.

- املوافق���ة عل���ى اإ�ص���افة برنامج مب�ص���مى 
اإعداد نظام للهيئة واملوا�ص���فات واجلودة 
واإعداد اللوائح الإدارية واملالية والتنفيذية 
لأعمال الهيئة مببلغ 5،000،000 خم�ص���ة 
ماليني ري���ال يف م�ص���روع ميزانية الهيئة 

للعام املايل 1433/1432ه�.
- املوافقة على اعتماد م�صروع ميزانية الهيئة للعام املايل  1433/1432ه� 

على اأن يكمل الالزم لرفعها لوزارة املالية ب�صورتها النهائية.
- ب���ارك املجل�س التنظي���م اجلديد للهيئة واأكد على اأهمية ال�ص���تفادة منه 
لتطوي���ر الهيئ���ة واأعمالها ون�ص���اطاتها يف جميع القطاعات خ�صو�ص���ًا يف 
جمال اجلودة، كما قرر املجل�س التاأكيد على قيام وفد من املجل�س لزيارة 
معايل وزير اخلدمة املدنية لتو�صيح دور الهيئة ودعم كوادر الهيئة باإيجاد 
كادر وظيفي ح�صب قرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه ال�صابق رقم )133(  

الذي عقد بتاريخ 13 / 3 / 1431ه�.

- املوافقة على التكاليف املقرتحة  لإ�صدار ال�صهادات اخلا�صة بالرتخي�س 
با�صتخدام بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية.

- املوافقة على تكليف اللجنة ال�صعودية لالعتماد بعمل تنظيم للجهات التي 
تعمل يف جمال منح �صهادات نظم الإدارة وكذلك جهات التفتي�س باململكة 
و�صرورة ح�ص���ولها على موافقة اللجنة ال�صعودية لالعتماد ملمار�صة هذا 

الن�صاط باململكة.
- ق���رر املجل����س املوافق���ة عل���ى عر����س املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية 
)الختياري���ة( املتبن���اة ع���ن املوا�ص���فات القيا�ص���ية الدولي���ة والإقليمية 
واخلليجي���ة الت���ي حتت���اج اإىل حتدي���ث على اللج���ان الفني���ة املنبثقة عن 

املجل�س، ومن ثم اعتماد حتديثها من قبل حمافظ الهيئة.
- املوافقة على اإن�ص���اء فرع للهيئ���ة مبنطقة جازان لهتمام خادم احلرمني 
ال�صريفني باملنطقة وت�صهيل خدمة املواطنني وا�صتكمال الفروع يف املناطق 

الأربعة ) ال�صرقية، الغربية، ال�صمالية و اجلنوبية(.
- املوافق���ة عل���ى ت�ص���كيل فري���ق م���ن املخت�ص���ني يت���م التف���اق عليهم مع 
مع���ايل الوزي���ر رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة لقرتاح اآلية منا�ص���بة لإعداد 
الإ�ص���رتاتيجية الوطني���ة للجودة يف اململك���ة ومتابعة تنفيذه���ا، كما وجه 
مع���ايل الوزير رئي�س املجل�س حمافظ الهيئ���ة باأهمية دعم الهيئة باملوارد 
الب�ص���رية املتخ�ص�صة وت�صخري جميع الإمكانيات للح�صول على اخلربات 

املخت�صة يف جمالت الهيئة املختلفة وخ�صو�صًا اجلودة.



 1432/1431هـ/2010م 1432/1431هـ/2010م

27

1 - المواصفـات القياسية: 
تقوم الهيئة بو�ص���ع خطة �ص���نوية لإعداد املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية 
وذلك طبقًا لال�صتطالعات التي جتريها الهيئة ملعرفة الحتياجات واملتطلبات 
من هذه املوا�ص���فات القيا�ص���ية من �ص���تى القطاعات يف اململك���ة من منتجني 
وم�صتهلكني وم�ص���توردين والأخذ بالعتبار اأولويات هذه املوا�صفات القيا�صية 

للمنتجات الوطنية وال�صتهالكية الأ�صا�صية التي تتعلق بال�صالمة والأمان. 

ول تقت�ص���ر خطة املوا�ص���فات على املنتجات فقط بل ت�ص���مل اأي�صًا طرق 
الختبار اخلا�صة بها واأ�صاليب اأخذ العينات والرموز وامل�صطلحات الفنية. 

ومتر عملية اإعداد املوا�صفات القيا�صية بعدة مراحل تبداأ بت�صكيل اللجان 
الفني���ة املتخ�ص�ص���ة واإعداد الدرا�ص���ة املكتبية وامليداني���ة واملخربية ومن ثم 
توزيع م�ص���اريع املوا�ص���فات القيا�ص���ية على اجله���ات املعني���ة باململكة والدول 
الأخ���رى ذات العالق���ة وتنتهي بالعتماد من جمل�س اإدارة الهيئة لإ�ص���دارها 
كموا�صفات قيا�صية �صعودية ومن ثم الإعالن عنها يف اجلريدة الر�صمية )اأم 

القرى( وحتديد فرتة زمنية لالإلزام بها. 

هذا وقد مت خ�الل هذا الع�ام اعتماد )3784( موا�ص���فة قيا�صية �صعودية 
كما مت حتديث )1017( موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية وتعديل )5( موا�صفات 

قيا�صية �صعودية ف�ي خمتلف القطاعات ال�صناعية. 

وقد بلغ عدد املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية املعتمدة والتي اأ�ص���درتها 
الهيئة حتى الآن )20507( موا�ص���فة قيا�ص���ية �ص���عودية. هذا بالإ�ص���افة اإىل 
حوايل )930( م�صروع موا�صفة قيا�صية �صعودية يف مراحل الدرا�صة والإعداد 

املختلفة متهيدًا لعتمادها كموا�صفات قيا�صية �صعودية.
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1/ 1 املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي مت اعتمادها اأو حتديثها اأو تعديلها اأو �سحبها:
اأ - املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت اعتمادها: 

وقد �صملت هذه املوا�صفات القطاعات املختلفة التالي�ة:

عـدد املوا�ضفــاتالقطــــــاع

108الزراعي�ة والغذائي�ة

233الت�صيي�د ومواد البن�اء

2179الكهربائية والإلكرتونية

468امليكانيكي�ة واملعدنية

668الكيميائي�ة والبرتولية

55الغ��زل وال�ن�ص�يج

39املقايي���س واملعايرة

6�صبط اجلودة واملطابقة 

28املعلومات والتوثيق

3784الإجــمالـــي
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ر�ضم بياين رقم )1(
املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية املعتمدة خالل العام املايل 1432/1431هـ 

)ح�ضب القطاعات(
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ب ـــ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت حتديثها:

عدد املوا�ضفـــاتالقطــــــاع

80الزراعي�ة والغذائي�ة

515الت�صيي�د ومواد البن�اء

69الكهربائية والإلكرتونية

52امليكانيكي�ة واملعدنية

161الكيميائي�ة والبرتولية

32الغ��زل وال�ن�ص�يج

96املقايي���س واملعايرة

12املعلومات والتوثيق

1017الإجــمالـــي
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ر�ضم بياين رقم )2(
املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية املحدثة خالل العام املايل 1432/1431هـ 

   (٢))ح�ضب القطاعات(
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ج ـــ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت تعديلها:-

مت خالل هذا العام تعديل )5( موا�صفات قيا�صية �صعودية يف قطاع املنتجات الزراعي�ة والغذائي�ة.

د ـــ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت �ضحبها:-

عـدد املوا�ضفاتالقطــــــاع

43الت�صيي�د ومواد البن�اء

8امليكانيكي�ة واملعدنية

13الكيميائي�ة والبرتولية

19الغ��زل وال�ن�ص�يج

17املقايي���س واملعايرة

100الإجــمالـــي



 1432/1431هـ/2010م 1432/1431هـ/2010م

33

 (٣)   
١٤٣١-١٤٣٢       

(  ) 

٤٣

٨
١٣

١٩

١٧

  
 
 

 
 

 (٤)   
      

(  )

٦

٣١٤

١٨٢٨٦

٢٤١

٢

٦٣

 

  

 

  

 

 

  

 
 

ر�ضم بياين رقم )3(
املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية امل�ضحوبة خالل العام املايل 1432/1431هـ 

)ح�ضب القطاعات(
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1 / 2- م�ساريع املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي حتت الإعداد:-

عـدد امل�ضاريعالقطــــــاع

6الزراعي�ة والغذائي�ة

314الت�صيي�د ومواد البن�اء

63الكهربائية والإلكرتونية

241امليكانيكي�ة واملعدنية

286الكيميائي�ة والبرتولية

18الغ��زل وال�ن�ص�يج

2�صبط اجلودة 

930الإجــمالـــي
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ر�ضم بياين رقم )4(
م�ضاريع املوا�ضفات القيا�ضية التي حتت الإعداد 

)ح�ضب القطاعات(
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(٦)   
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ر�ضم بياين رقم )5(
تطور عدد املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية املعتمدة
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3/1 اللجــــان الفنيــة:
اإن قيام الهيئة باإعداد املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية عن طريق اللجان 
الفنية يهدف اإىل تطوير عملية اإعداد م�ص���اريع املوا�ص���فات القيا�صية بزيادة 
م�ص���اركة الأط���راف املعنية يف عملي���ات الإعداد ع���ن طريق اإتاحة الفر�ص���ة 
لل�ص���ناعة الوطنية والتجار وامل�ص���توردين واجلهات احلكومية وال�ص���تهالكية 
واجله���ات الأكادميية والبحثية للم�ص���اركة يف جلان عامة وفنية يتم ت�ص���كيلها 
ب�صورة متوازنة من بني املعنيني باملوا�صيع التي يتم اإعداد م�صاريع موا�صفات 

قيا�صية لها. 

وهذا هو الأ�صلوب املتبع يف اإعداد املوا�صفات القيا�صية الوطنية يف الدول 
املتقدمة وكذلك يف اإعداد املوا�صفات القيا�صية الدولية مما يوؤدي اإىل التو�صل 
اإىل املوا�ص���فات القيا�صية الوطنية التي تلبي احتياجات كافة الأطراف املعنية 

وحتقق امل�صلحة الوطنية.

وت�ص���م اللجان العامة والفنية يف ع�ص���ويتها )412( ع�صوًا موزعني على 
)7( جلان عامة تنبثق عنها )40( جلنة فنية. 

ومن اأهم الن�صاطات والإجنازات للجان الفنية التي حتققت خالل هذا العام: 

ا�صتمرت فرق العمل املنبثقة عن اللجان والتي ت�صم يف ع�صويتها اأع�صاء 
اللج���ان الفنية، اإ�ص���افة اإىل بع�س املخت�ص���ني من خارج اللج���ان يف اأعم�الها 

لإجناز م�ص���اريع املوا�ص���فات القيا�ص���ية املكلفة بها، وقد بلغ ع���دد فرق العمل 
)904( فريقًا، حتى الآن منها )22( فريق عمل خالل فرتة التقرير.

عقدت اللجان العامة والفنية )45( اجتماعًا خالل فرتة التقرير. 

بلغ عدد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي تعد من قبل اللجان 
الفنية )79( م�صروعًا.

بلغ اإجمايل عدد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة والتي اأعدت م�ن 
قبل اللجان الفنية )1307( موا�صفة قيا�صية �صعودية حتى الآن. 
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املقايي�س الفيزيائية

اللجان العامة واللجان الفنية املنبثقة عنها

اللجنة العامة
للقيا�س 
واملعايرة

اللجنة العامة
ملنتجات الغزل

 والن�سيج

اللجنة العامة
للمنتجات امليكانيكية 

واملعدنية

اللجنة العامة
للمنتجات الكهربائية

والإلكرتونية

اللجنة العامة
للمنتجات الكيميائية

والبرتولية

اللجنة العامة
للت�سييد

ومواد البناء

اللجنة العامة
للمنتجات الزراعية

والغذائية

منتجات الغزل والن�ضيج التكييف والتربيد الأجهزة املنزلية وملحقاتها املنتجات البرتولية الأدوات ال�ضحية �ضالمة الأغذية

املقايي�س امليكانيكية الأثــاث الكابالت وملحقاتها املنظفات 
وامل�ضتح�ضرات

ال�ضحية والتجميل

الأ�ضمنت واخلر�ضانة اللحوم والأ�ضماك ومنتجاتها

املقايي�س الكهربائية 
والإلكرتونية

الأجهزة الإلكرتونية
واأجهزة الت�ضالت

وملحقاتها
اللدائن

الأبواب والنوافذ الألبان ومنتجاتها

مقايي�س ال�ضغط والقوة اأوعية ال�ضغط الإنارة وملحقاتها

الدهانات والورني�ضات

الأنابيب احلبوب والبقول ومنتجاتها

مقايي�س الب�ضريات
وال�ضوتيات

املراجل البخارية النظم وامللحقات الكهربائية الزجــاج احللويات

املقايي�س الإ�ضعاعية
اأجهزة حتلية وتنقية مياه 

ال�ضرب املنزلية

معدات توليد ونقل
وتوزيع الطاقة

املنتجات احلديدية الفاكهة واخل�ضار
والتوابل والبهارات 

ومنتجاتها
الأجهزة

وامل�ضتلزمات الطبية الأغذية املحورة وراثيــاً

ترجمة املوا�ضفات
وامل�ضطلحات الكهرتقنية املواد امل�ضافة لالأغذية

ال�ضالمة من املوجات 
الكهرومغناطي�ضية

غري املوؤينة

م�ضخات املياه
واأنظمة الري الزراعية

جدول رقم )4(
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2 - ضبط الجودة

وت�صمل عالمة اجلودة و�صهادات املطابقة واعتماد املختربات و تطب�يق اأنظمة 
اإدارة اجلودة واأنظمة اإدارة البيئة طبقًا للموا�ص����فات القيا�صية الدولية والعرتاف 

املتبادل ب�صهادات املطابقة. 

1/2 – ح�سول الهيئة على �سهادة الآيزو )2000/9001(:

تعت���رب الهيئ���ة اأول جهاز حكومي خا�ص���ع لنظام اخلدمة املدنية يح�ص���ل 
على �ص���هادة ت�صجيل النظام الإداري )اآيزو 2000/9001( وقد مت خالل هذا 
الع���ام تدقيق نظام اإدارة اجلودة اآي���زو 9001 على جميع اإدارات الهيئة وعقد 
اجتماع���ي مراجعة لإدارة نظام اجلودة ل�ص���تعرا�س القرتاحات وال�ص���كاوى 
والنته���اء من اإع���داده وتطوير دليل نظ���ام اجلودة يف اإ�ص���داره الثالث طبقًا 

لتو�صيات مراجعة الإدارة وحتديث دليل اجلودة.

وكذلك مت اإعادة تطوير وتوثيق عمليات الهيئة واإجراءات وتعليمات 
العمل امل�صغلة لها.

كما مت تقدمي خم�س حما�صرات عن اجلودة ملن�صوبي الهيئة يف كل من املركز 
الرئي�صي بالريا�س وفروعها يف منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�صرقية.

قام���ت الهيئة بتحدي���ث وتوثيق نظام اإدارة اجل���ودة الآيزو 2008/9001 

بجمي���ع مكوناته من دليل اجلودة والعمليات يف طبعته الثالثة ومت توزيعه على 
الإدارات املعنية بتاريخ 1431/11/19ه�.

نف���ذت الهيئة دورة التدقيق الداخل���ي لإدارات الهيئة والتي عقدت خالل 
الفرتة من 6-1431/4/8ه�. 

دورة »التدقي���ق اخلارج���ي لإدارات الهيئ���ة« والتي نفذت م���ن قبل املعهد 
الرتكي للموا�صفات )TSE( خالل الفرتة من 16-1431/6/19ه�.

2/2ـ عالمة اجلودة:

ته���دف الهيئ���ة اإىل الرتخي����س لأك���رب ع���دد ممكن من 
املن�ص���اآت با�ص���تعمال عالمة اجلودة على منتجاتها املطابقة 
للموا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية وذلك لتحقيق اأحد اأهداف 
الهيئ���ة يف من���ح عالم���ة اجل���ودة مل�ص���لحة كل م���ن املنت���ج 

وامل�ص���تهلك والتاج���ر وحماية اجلميع من �ص���تى و�ص���ائل 
الغ����س واخل���داع وت�ص���جيع ال�ص���ناعة الوطني���ة ملواجهة 
املناف�صة من ال�ص���ناعات الأجنبية، وتدل عالمة اجلودة 
الت���ي متنحها الهيئة على مطابقة املنتجات للموا�ص���فات 

القيا�صية ال�صعودية. 

حي���ث مت اعتماد لئح�ة عالمة اجل�ودة  بتاريخ 1405/9/17ه� ومت البدء 
بتطبيقه���ا بتاريخ 1407/2/25ه�. ومت حتدي���ث لئحة عالمة اجلودة ولئحة 
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�صهادات املطابقة واعتماد ال�صعار اجلديد لالئحة اجلودة يف الجتماع رقم )124( ملجل�س اإدارة الهيئة الذي عقد بتاريخ 
1428/2/20ه�.

 وقد بلغ عدد امل�ص���انع املرخ�س لها با�ص���تعمال عالمة اجلودة حتى الآن )233( م�ص���نعًا تقوم باإنتاج حوايل )72( 
�ص���لعة حتمل عالمة اجلودة من بينها )24( م�ص���نعًا من دول اخلليج العربية، )10( م�صانع من جمهورية م�صر العربية 

وم�صنع واحد من جمهورية ال�صني وم�صنع واحد من ماليزيا. 

ويتم الرتخي�س وجتديد الرتخي�س باإتباع نظم دقيقة للتفتي�س والتدقيق على امل�ص���انع و�ص���بط اجلودة فيها و�صحب 
عينات من اإنتاجها واختبارها وتقدمي امل�صورة الفنية لهذه امل�صانع ب�صاأن �صبط اجلودة وحت�صينها.

وخالل العام احلايل مت منح الرتخي�س ل� )20( من�صاأة. 

ويو�ص���ح اجلدول رقم )5( بيان باملن�ص���اآت ومنتجاتها التي مت منحها الرتخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة خالل هذا 
العام. 
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جــدول رقم  )5(

بيان بال�سركات وامل�سانع التي منحت تراخي�س با�ستعمال عالمة اجلودة

على منتجاتها خالل العام املايل 1432/1431هـ

املنتج املرخ�س لها�ضـم املن�ضــاأةم
حفائظ الأطفال�صركة يونيت�صارم اخلليج لل�صناعات ال�صحية املحدودة1
لوحات التوزيع الكهربائيةم�صنع الرائد للمنتجات الكهربائية )لوحات توزيع(2
املكيفات�صركة اإل جي �صاكر املحدودة3
مياه ال�صرب املعباأةم�صنع تانيا ملياه ال�صرب4
الكابالت�صركة اأ�صالك الطاقة لالأ�صالك الكهربائية )اإنريجيا(5
بالط ال�صرياميكم�صنع بور�صالن ل�صناعة ال�صرياميك6
اأعمدة الإنارة احلديدية�صركة احلدادة املحدودة7
الع�صائرم�صنع �صكب للع�صائر8
الفواني�س�صركة تقنية الإنارة )نورتك(9

مياه ال�صرب املعباأةم�صنع مياه الق�صيم للمياه ال�صحية10
مبي�س غ�صيل�صركة امل�صتلزمات احلديثة للن�صيج املحدودة11
اخلر�صانة�صركة اآل طاوي للخر�صانة اجلاهزة واملنتجات الأ�صمنتية.12
لفات لباد الأليافال�صركة ال�صعودية ل�صناعة البيتومني املحدودة13
م�صابيح�صركة ال�صم�س لتقنيات الإ�صاءة املتقدمة14
اأنابيب�صركة امل�صنع الوطني ل�صناعة البال�صيتك15
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املنتج املرخ�س لها�ضـم املن�ضــاأةم
اأنابيب�صركة امل�صنع ال�صعودي لعزل الأنابيب16
اأ�صياخ احلديدم�صنع حديد الت�صليح التابع ملجموعة برواجا املاليزية17
بالط ال�صرياميكم�صنع الفنار لبالط ال�صرياميك18
بالط ال�صرياميك�صركة زنوبيا ل�صناعة ال�صرياميك والأدوات ال�صحية وزخرفتها19
القطاعات املجوفة�صركة فازه ال�صناعية20

الغذائي
الكهرباء
الكيمياء
المعادن والميكانيكية
المعايرة والمقاييس
النسيج
مواد البناء

٦١

٤٤

٦٩ ٤٤

١٠

٢

٢

رسم بياني رقم (٦)
عدد المصانع الحاصلة على عالمة الجودة

(حسب القطاعات)

ر�ضم بياين رقم )6(
عدد امل�ضانع احلا�ضلة على عالمة اجلودة )ح�ضب القطاعات(
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كما متت زيارة عدد من امل�صانع بغر�س التفتي�س املبدئي ول تزال تلك امل�صانع حتت اإجراءات الرتخي�س ومن ثم �صيتم منحها حق و�صع عالمة اجلودة على منتجاتها بعد ا�صتكمال 
كافة ال�صروط واملتطلبات.

(٧)   
ً         

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

 

 

(٨)   
( ً )       

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

 
 

١/ ١٤١١
٤١٠

١/ ١٤١٢
٤١١

١/ ١٤١٣
٤١٢

١/ ١٤١٤
٤١٣

١/ ١٤١٥
٤١٤

١/ ١٤١٦
٤١٥

١/ ١٤١٧
٤١٦

١/ ١٤١٨
٤١٧

١/ ١٤١٩
٤١٨

١/ ١٤٢٠
٤١٩

١٤٢١/١٤٢٠

١/ ١٤٢٢
٤٢١

١/ ١٤٢٣
٤٢٢

١/ ١٤٢٤
٤٢٣

١/ ١٤٢٥
٤٢٤

١/ ١٤٢٦
٤٢٥

١/ ١٤٢٧
٤٢٦

١/ ١٤٢٨
٤٢٧

١٤٢٩/١٤٢٨ 

١٤٣١/١٤٣٠

١٤٣٢/١٤٣١

١/ ١٤١١
٤١٠

١/ ١٤١٢
٤١١

١/ ١٤١٣
٤١٢

١/ ١٤١٤
٤١٣

١/ ١٤١٥
٤١٤

١/ ١٤١٦
٤١٥

١/ ١٤١٧
٤١٦

١/ ١٤١٨
٤١٧

١/ ١٤١٩
٤١٨

١/ ١٤٢٠
٤١٩

١٤٢١/١٤٢٠

١/ ١٤٢٢
٤٢١

١/ ١٤٢٣
٤٢٢

١/ ١٤٢٤
٤٢٣

١/ ١٤٢٥
٤٢٤

١/ ١٤٢٦
٤٢٥

١/ ١٤٢٧
٤٢٦

١/ ١٤٢٨
٤٢٧

١٤٢٩/١٤٢٨ 

١٤٣١/١٤٣٠

١٤٣٢/١٤٣١

ر�ضم بياين رقم )7(
عدد امل�ضانع املمنوحة تراخي�س جديدة باإ�ضتعمال عالمة اجلودة
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(٧)   
ً         

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

 

 

(٨)   
( ً )       

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠
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ر�ضم بياين رقم )8(
عدد امل�ضانع املمنوحة تراخي�س باإ�ضتعمال عالمة اجلودة )تراكمياً(
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3/2ـ �سهادات الت�سدير للمنتجات الغذائية:

متهي���دًا لتطبيق التفتي�س على �ص���ادرات امل�ص���انع الوطني���ة حفاظًا على 
�ص���معتها و�ص���مانًا لقدرتها على  مناف�ص���ة ال�صلع امل�ص���ابهة يف الدول الأخرى، 
تقوم الهيئة يف الوقت احلا�ص���ر بالتفتي�س على امل�صانع الوطنية املنتجة ل�صلع 

�����در اإل��ى اخلارج للتاأك�د م��ن تطبيقه�ا لال�ص���رتاط�ات ال�ص���حي�ة  غذائية ُت�صّ
ال���واردة ف�ي املوا�ص���فة القيا�ص���ية ال�ص���عودية رق������م )م ق ����س1984/220( 
»ال�ص���روط ال�ص���حية يف م�ص���انع الأغذية والعاملني بها« وللتاأكد من مطابقة 
هذه ال�ص���لع لال�ص���رتاطات ال�ص���حي�ة وامليكروبيولوجية حفاظًا على ال�ص���حة 

وال�ص���المة اإ�ص���افة اإىل املوا�صفة القيا�صية اخلا�ص���ة باملنتج وعلى �صوء ذلك 
يتم اإعطاء امل�ص���نع خطاب تو�ص���ية لوزارة التجارة وال�صناعة مبنحه �صهادة 
�ص���الحية للت�ص���دير �ص���ارية املفعول ملدة �صتة اأ�ص���هر وقد بلغ عدد التو�صيات 
مبنح �صهادات الت�صدير لهذا العام )420( تو�صية منحت ل� )210( م�صنع.

كما مت مطالبة جميع املن�ص���اآت الغذائية بتحقيق متطلبات املوا�صفة الدولية 
»اآي���زو 22000« )نظ���م اإدارة �ص���المة الغ���ذاء( لأنها اأ�ص���بحت متطلب اأ�ص���ا�س 

للح�صول على �صهادة الت�صدير.

4/2- اعتماد املختربات: 

تقوم اللجنة ال�صعودية لالعتماد بتطبيق لئحة اعتماد املختربات ال�صادرة 
بتاري����خ 1407/2/25ه�، والتي مت حتديثها يف اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة رقم 
)111( وتاريخ 1423/9/18ه� طبقا ملتطلبات املوا�ص����فة القيا�ص����ية ال�صعودية 
الآيزو)2002/17025(، بهدف التاأكد من جدارة وكفاءة اأداء اخلدمة املتاحة 
يف املخت����ربات وللو�ص����ول اإىل التطبي����ق الأمثل لالئحة عالمة اجلودة و�ص����هادة 

املطابقة واإعتماد اخلدمات، ويف تطبيق نظام مكافحة الغ�س التجاري.

ومت خ���الل هذا الع���ام اعتماد)6( خمتربات وبذلك يك���ون اإجمايل عدد 
املختربات التي قامت الهيئة باعتم�ادها حتى الآن )37( خمتربًا وطنيًا تقوم 
باإجراء عدد كبري من الختبارات يف املجالت الكيميائية واملعدنية، والغذائية 
والإن�ص���ائية ومواد البناء، والإ�صعاع واملعايرة وغريها، حيث يتم اإجراء تقومي 
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للمختربات وفقا ملتطلبات املوا�ص���فة القيا�صية ال�ص���عودية )17025(، كذلك 
يت���م اإجراء تقومي كام���ل لالإمكانات والكف���اءة الفنية للمخت���رب ودقة نتائجه 
والتقارير وال�ص���هادات قبل منحه �صهادة بالإعتماد ملدة �صنتني. وقد مت خالل 

هذا العام جتديد العتماد ل� )9( خمتربات. 

5/2 - نظم اإدارة اجلودة طبقًا للموا�سفات القيا�سية الدولية:

ت�ص���عى الهيئة لتطبيق لئحة اإعتماد جهات منح �ص���هادات املطابقة والتي 
مت اعتماده���ا مبجل�س اإدارة الهيئة رقم )111( وتاريخ 1423/9/18ه� وذلك 
كج���زء م���ن برنام���ج اعتماد اخلدم���ات، من اأج���ل حتقيق الثق���ة يف خدمات 

ال�صهادات وتعزيز القبول الدويل ل�صهادات املطابقة ال�صادرة يف اململكة.

وي�صمل جمال الالئحة اإعتماد جهات منح  �صهادات املطابقة مثل:-
1- جهات منح �صهادات نظم اإدارة اجلودة )اآيزو 9001(. 
2- جهات منح �صهادات نظم اإدارة البيئة ) اآيزو 14001(.

3- جهات منح �صهادات وعالمات املطابقة للمنتجات.  
4- جهات منح �صهادات �صالمة الغذاء )اآيزو 22000(.

6/2 ـ منح �سهادة نظم اإدارة اجلودة الآيزو 2000/9001:

�ص���من توجه الهيئة ملنح �ص���هادة الآي���زو 2000/9001 للقطاعات الإنتاجية 
واخلدمي���ة  جلمي���ع اجله���ات احلكومي���ة واخلا�ص���ة، ح�ص���لت اإدارة �ص���هادات 

نظ���م الإدارة بالهيئة على �ص���هادة العتم���اد الدويل من جه���ة الإعتماد الرتكية 
)TURKAK( طبق���ًا ملتطلب���ات املوا�ص���فة القيا�ص���ية الدولية اآي���زو 17021 يف 

ن�صاط منح �صهادات نظم اإدارة اجلودة اآيزو 9001.

وقد مت خالل فرتة التقرير ما يلي:-

- تنفيذ التدقيق الدوري على من�ص���اأة خرباء الإقت�صاد واملمنوحة �صهادة 
نظ���م اإدارة اجل���ودة من الهيئة، وو�ص���ع برنام���ج التدقيق ال���دوري على عدد 

من�صاأتني اأخريني خالل الفرتة القادمة وقبل نهاية عام 1431ه�. 

- بناء فريق مدققني من من�صوبى الهيئة ملنح �صهادات نظم اإدارة اجلودة 
اأي���زو9001 وذل���ك باإيفاد ع���دد )15( مدقق م���ن موظفي الهيئ���ة اإىل تركيا 
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ل�ص���تكمال عدد اأيام التدقيق العملي لكل منهم يف من�صاآت تركية بالتعاون مع 
املعهد الرتكي للموا�صفات )TES( حتت اإ�صراف روؤ�صاء مدققني اأتراك.

- عق����د اإجتماعات اللجان اخلا�ص����ة بنظام منح �ص����هادات نظ����م الإدارة مثل 
اللجن����ة التنفيذية وجلنة حماية النزاهة وذلك ملراجعة عمليات التدقيق التي متت 

على من�صاآت مت منحها نظم اإدارة اجلودة اآيزو 9001.

-  تقييم  امللفات اخلا�ص���ة للمن�صاآت املتقدمة والراغبة يف احل�صول على 
�صهادات نظم الإدارة.

عقد عدد ثالثة اإجتماعات مع مدققي الهيئة يف جمال منح �صهادات نظم 
اإدارة اجلودة، والذين ح�صلوا على التدريب من قبل املعهد الرتكي للموا�صفات 
وذل���ك ملناق�ص���ة خطة عمل الإدارة خالل الن�ص���ف الثاين م���ن العام 1431ه� 
وجم���ع مقرتحاتهم ونقلها لالإدارة العليا بالهيئة، وقد مت عقد الإجتماع الأول 
مبق���ر الهيئ���ة بالريا�س والثاين بف���رع  الهيئة مبنطقة مك���ة املكرمة  والثالث 

بفرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية.

الرتكي���ة  الإعتم���اد  جه���ة  قب���ل  م���ن  ال���دوري  للتدقي���ق  التح�ص���ري 
.»TURKAK«

7/2ـ امل�ساهمة يف متابعة تطبيق املوا�سفات القيا�سية: 

م���ن منطل���ق حماي���ة امل�ص���تهلك واحل���د من دخ���ول �ص���لع غ���ري مطابقة 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية اإىل  اململكة تقوم الهيئة بامل�صاهمة يف متابعة 
تطبيق املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية على الواردات مع اجلهات الرقابية يف 

اململكة، وذلك وفقًا ملا يلي:
اأ- التاأكد من مطابقة بع�س ال�سلع للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية:-

مت و�صع خطة �صنوية للتفتي�س على الأ�صواق و�صحب عينات منها لفح�صها 
مبخت���ربات الهيئة والتاأكد من مطابقتها للموا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية 

وكانت ال�صلعة امل�صتهدفة يف اخلطة هي: )الكحل(.

كما قامت الهيئة بدرا�ص���ة ترخي�س عدد )141( م�صنعًا ومعمل يف اإطار 
ن�صاط تراخي�س البلديات. 

ب ـ العرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة:

قامت الهيئة باإن�صاء اإدارة خا�صة بالإعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمات 
اجلودة بتاريخ 1429/1/24ه�. وياأتي ذلك تطبيقًا لقرار جمل�س اإدارة الهيئة برئا�صة 
معايل وزير التجارة وال�صناعة القا�صي بتعديل لئحة �صهادات املطابقة باإ�صافة بند 
)قي���ام الهيئة باإب���رام برامج لالعرتاف املتبادل مع اجلهات املناظرة(، ومت�ص���يًا مع 
اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )TBT( وتطبيقًا لالئحة �ص���هادة املطابقة ال�صادرة 
ع���ن الهيئة، وحلماية امل�ص���تهلك من املنتجات امل�ص���توردة غري املطابقة للموا�ص���فات 
القيا�ص���ية اخلا�ص���ة به���ا، وللتحقق م���ن جهات منح �ص���هادات املطابقة التي ت�ص���در 

ال�صهادات باأنها معتمدة من جهاز الإعتماد يف الدولة امل�صدرة.
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وق���د مت توقيع برام���ج الإعرتاف املتب���ادل ب�ص���هادات املطابقة وعالمات 
اجلودة مع )14( دولة وهي ) اأملانيا – الأرجنتني – جنوب اأفريقيا – تون�س 
– �صنغافورة – ماليزيا – كوريا اجلنوبية – باك�صتان – تركيا –  – الأردن 
م�صر – ال�صني – اندوني�صيا- الفلبني(. وجاري التفاو�س مع )5( دول هي 
)كن���دا – ت�ص���يلي – الهند – اليابان – �ص���ريلنكا( للتوقيع معها على برامج 

العرتاف املتبادل.

وتقوم الهيئة بالتحقق من �صحة �صهادات املطابقة ال�صادرة من اجلهات 
املعتمدة.

كما تقوم الهيئة كذلك بتزويد اجلهات املعنية )وزارة التجارة وال�صناعة 
– م�ص���لحة اجلم���ارك( مب���ا يرد للهيئة من �ص���هادات مطابقة �ص���ادرة عن 

اجلهات املعرتف بها واملّوقع معها برامج اعرتاف متبادل.
- قام���ت اإدارة الع���رتاف املتبادل بالتحقق من �ص���حة �ص���هادات املطابقة 

املر�صلة من عديد من اجلهات. 
- قام���ت اإدارة الع���رتاف املتب���ادل بال���رد عل���ى العدي���د م���ن اخلطابات 
واملرا�ص���الت لكثري من املو�صوعات والإ�صتف�ص���ارات ذات العالقة الواردة 

من جهات حكومية وغري حكومية من داخل وخارج اململكة.
- مت التوقيع على )3( برامج اإعرتاف متبادل كما يلي:-

 VDE توقيع اتفاقية اعرتاف متبادل ب�صهادات املطابقة بني الهيئة ومعهد -

لالختبار واإ�صدار ال�صهادات يف اأوفنباخ يف اأملانيا يف 1431/10/12ه� 
- توقي���ع اتفاقية اعرتاف متبادل بني الهيئ���ة وجمموعة منكو Nemko يف 
اأو�ص���لو – الرنويج يف 1431/10/6ه� وهذا الربنامج �ص���الح للتطبيق يف 

كل من الرنويج واأملانيا فقط.
- توقيع اتفاقية اعرتاف متبادل مع �صركة SGS يف 1431/10/5ه�  �صالح 
للتطبيق يف كل من الدول التالية: )اأملانيا – ال�صني – ايطاليا – بريطانيا 
– كوريا اجلنوبية – الفلبني – �صوي�ص���را – ماليزيا – هوجن  – فرن�ص���ا 

كوجن – �صنغافورة – اأمريكا(.
- التوقيع مع �صركة اإنرتتك للفح�س والختبار على برنامج لالإعرتاف ب�صهادات 
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املطابقة ال�صادرة عنها يف كل من الدول التالية ) اأمريكا، اإيطاليا، فرن�صا، 
ال�ص���ويد، بريطانيا، ال�ص���ني ال�ص���عبية، هوجن كوجن، تايوان، الهند، تايالند، 

فيتنام، ماليزيا، �صنغافورة، كوريا اجلنوبية، الفلبني، اإندوني�صيا واأملانيا(.
- امل�صاركة يف املوؤمترات والفعاليات اخلا�صة باجلودة.

- القي���ام بزي���ارات لبع�س املخت���ربات الدولية بغر�س الع���رتاف املتبادل 
م�صتقباًل.

.)TUV-SUD-PSE( مت اإ�صافة ال�صني لربنامج العرتاف املتبادل املوقع من -
- التو�صع يف اأن�صطة الإدارة ب�صم برنامج IECEE اخلا�س ب�صهادات املطابقة 

لالأجهزة الكهربائية والإلكرتونية لي�صبح �صمن اأن�صطة واأعمال الإدارة.
ج - منح �سهادات املطابقة:

قامت الهيئة مبنح �ص���ركة الفنار لالإن�صاءات )للكابالت املعزولة( �صهادة 
مطابقة ملطابقة منتجاتها للموا�صفات القيا�صية املعنية.

د - تقديـم ال�ست�سارات الفنيـة: 

يف���د للهيئ���ة الكثري م���ن مندوبي اجله���ات احلكومية وامل�ص���انع الوطنية 
وامل�صتوردين والتجار لطلب امل�صورة الفنية فيما يتعلق مب�صاكل الإنتاج وتطبيق 
املوا�ص���فات القيا�صية على ال�ص���لع امل�ص���توردة وبطاقات البيانات الإي�صاحية، 

ويتم مناق�صة م�صاكلهم فنيًا وتذليل ما قد يواجههم من �صعوبات. 

ه���ذا وقد مت تقدي����م )1081( م�ص���ورة فنية لعدد من اجله����ات املختلفة 
منه�ا جه�ات حكومية وم�صانع وطنية وموؤ�ص�صات جتارية.

و- بطاقة كفاءة ا�ضتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية:

قام���ت الهيئ���ة بالرتخي�س با�ص���تعمال بطاق���ة كفاءة ا�ص���تهالك الطاقة 
لالأجهزة الكهربائية لكل من الأجهزة التالية:

- الثالجات: لعدد 1300 طراز.

- املكيفات: لعدد 12500 طراز.

- الغ�صالت: لعدد 1200 طراز.
-:)GMP( هـ �سهادة الأداء الت�سنيعي اجليد

مت خ���الل ه���ذا العام منح �ص���ركة �ص���ماد للمنتج���ات الطبية �ص���هادة الأداء 
الت�صنيعي اجليد.

ز- اإ�ضـــدار تقاريـــر اختبـــار للعينـــات املقدمـــة مـــن اجلهـــات احلكوميـــة 
واملوؤ�ض�ضات وامل�ضانع الوطنية وامل�ضتوردين والتجار:

اأ�ص���درت الهيئة )3639( تقرير اختبار لع���دد )5198( عينة مقدمة من 
جهات حكومية وم�صانع وطنية وموؤ�ص�صات و�صركات وجتار وم�صتوردين اأفراد، 

حيث مت اختبارها وموافاة اجلهات املعنية بالنتائج. 
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ح ـ ال�سيارات امل�ستوردة امل�ستعملة:

 ا�ص���تمرارًا لتنفيذ التو�ص���يات التي �ص���درت يف الجتم���اع الذي عقد بني 
الهيئة وم�ص���لحة اجلمارك ب�ص���اأن قيام الهيئة بفح�س ال�صيارات ال�صخ�صية 
امل�صتوردة، فقد مت فح�س ال�صيارات غري امل�صحوبة ب�صهادات مطابقة من بلد 
املن�صاأ والتي وردت خالل هذا العام اإىل خمتربات الهيئة بالريا�س وفرع الهيئة 
مبنطقة مكة املكرمة وفرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية وفرع الهيئة مبنطقة تبوك 
ومكتب الهيئة مبنفذ احلديثة وحتديد مدى مطابقتها للموا�ص���فات القيا�صية 
ال�ص���عودية املعنية ويف حالة عدم املطابقة لأحد البنود الواردة يف املوا�ص���فات 

يتم توجيه �صاحب ال�صيارة لإجراء التعديالت املنا�صبة على ال�صيارة. 

وعن���د مطابقة ال�ص���يارة جلميع البنود الواردة يف املوا�ص���فات القيا�ص���ية 
ال�ص���عودية املعنية يت���م خماطبة م�ص���لحة اجلمارك اأو اأح���د فروعها بنتيجة 

الفح�س واملوافقة على ت�صجيلها. 

ه����ذا وق����د ت�م خالل ه���ذا العام فح�����س )91344( �ص���ي�ارة يف كل من: 
وحدة فح�س ال�ص���يارات بالريا�س )35457( �ص���يارة، وف���رع الهيئة مبنطقة 
مك���ة املكرمة )25486( �ص���يارة،  وفرع الهيئة باملنطقة ال�ص���رقية )22237( 
�ص���يارة، وفرع الهيئة مبنطقة تبوك )829( �ص���يارة، ومكتب الهيئة باحلديثة 

)7335( �صيارة.
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3 - المختبرات:
ال�ص���عودية  الهيئ���ة  خمت���ربات  تق���وم 
للموا�ص���فات واملقايي�س واجلودة بدور كبري 
كجه���از حتكيم���ي فن���ي دقيق، حي���ث تتوفر 
فيها العديد من الأ�ص����س واملتطلبات للتاأكد 
م���ن مدى دق���ة النتائج التي يتم احل�ص���ول 
عليه���ا وذلك من خ���الل الأجه���زة العلمية 

الدقيقة املتوفرة لدى املخت���ربات، وتعترب املختربات مثاًل دقيقًا ملدى القدرة 
عل���ى اتخ���اذ القرار النهائي حلل م�ص���كلة قائمة مهما كان نوعه���ا اأو موقعها، 
وت�صتقبل الإدارة العامة للمختربات العينات من كافة اأ�صناف ال�صلع الغذائية 
والزراعي���ة والكهربائي���ة والإلكرتوني���ة وامليكانيكي���ة واملعدني���ة والكيميائي���ة 
والبرتولية والغزل والن�ص���يج والت�ص���ييد ومواد البناء واملبي���دات واملواد العامة 
حيث تقوم باختبار هذه العينات، كما تقدم املختربات خدماتها لكافة اإدارات 
الهيئة لتحقيق اأهدافها مثل اإ�ص���دار املوا�ص���فات القيا�ص���ية للمنتجات وطرق 
اختبارها وتطبيق عالمة اجلودة و�ص���هادات املطابقة، وكذلك تقدم خدماتها 
اإىل جمهور املنتجني والتجار وامل�ص���تهلكني حيث تقوم باختبار واإ�صدار تقارير 
الختبار، كم���ا تقوم باإجراء التحاليل والختبارات على العينات التي ترد من 

اجلمارك وتقرير مدى اإمكانية ف�صحها من عدمه. 

وتعمل املختربات دائمًا على تطوير اإمكاناتها 
لتتمك���ن م���ن م�ص���ايرة التقدم العلم���ي يف جمال 
طرق الختبارات وذلك بتوفري الأجهزة احلديثة 

وتطبيق طرق الختبار املتقدمة. 

كم���ا يق���وم املخترب بعم���ل درا�ص���ات وبحوث 
لغر�س امل�ص���اعدة يف و�ص���ع م�ص���اريع املوا�صفات 
ه���ذه  ملتطلب���ات  الأمث���ل  والتحدي���د  القيا�ص���ية 
دق���ة  م���ن  للتاأك���د  اإم���ا  القيا�ص���ية  املوا�ص���فات 
الختب���ارات الت���ي جت���رى واإم���ا لتح�ص���ني جودة 
ونوعي���ة املنتج���ات وج���اري العم���ل حالي���ًا عل���ى 
اإعداد وتهيئة خمتربات الهيئة لتطبيق متطلبات 
العتماد طبقًا للموا�صفة القيا�صية الدولية اآيزو 

.)2002/17025(
ــت بها  ــام ــي ق ــت ــوث ال ــح ــب الـــدرا�ـــســـات وال

املختربات:-

- درا�ص���ة بحثي���ه حول حتديد م�ص���ببات ال�ص���داأ 
والت�ص���وهات يف اأنابيب املي���اه واملنتجة من قبل 

�صركة اخلريف.
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- درا�صة بحثية عن الدفايات الكهربائية.
- درا�صة بحثية عن التو�صيالت الكهربائية املنزلية.

- بحث عن التو�صيالت الكهربائية ومدى مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
-درا�ص���ة فرتة �ص���الحية منتجات احلليب املنتجة بالطريقة العادية )حليب 

مب�صرت ، لنب وزبادي(.
-تقييم بع�س منتجات الألبان املحتوية على املعاونات احليوية.

-تقدير املحتوى ال�صكري لبع�س اأنواع التمور املنتجة حمليا.

وقد وا�صلت الإدارة العامة للمختربات خالل هذه الفرتة مهامها وفقًا ملا يلي:
- يف جمال اختبار العينات: 

قام���ت خمتربات الإدارة العامة للمخت���ربات وخمتربات فرعي الهيئة يف 
كل م���ن منطق���ة مكة املكرمة واملنطقة ال�ص���رقية بتحليل العدي���د من العينات 
الت���ي وردت اإليه���ا والتي بلغ���ت )5198( عينة ملختلف املنتجات ال�ص���ناعية، 
وتبني منها اأن )1279( عينة غري مطابقة للموا�ص���فات القيا�ص���ية ال�صعودية، 

واأعد عنها )3639( تقريرًا وذلك وفقًا ملا يلي:

خمتـــرب الت�ضييـــد ومواد البنـــاء:  مت اإعداد )326( تقري���رًا وذلك عن حتليل 
واختب���ار)366( عين���ة والتي تب���ني منه�ا ع����دم مطابق����ة )145( عينة للموا�ص���فات 

القيا�صية ال�صعودية.

خمتـــرب املنتجـــات الكهربائيـــة والإلكرتونية:  مت اإع���داد )323( تقريرًا 
وذل���ك ع���ن حتليل واختبار )601( عينة والتي تبني منه���ا عدم مطابقة  )249( عينة 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

خمترب املنتجـــات امليكانيكية 
 )374( اإع���داد  مت  واملعدنيـــة:  
تقري���رًا وذلك ع���ن حتلي���ل واختبار 
)715( عين���ة والتي تب���ني منها عدم 
مطابق���ة  )371( عينة للموا�ص���فات 

القيا�صية ال�صعودية.

اإع���داد  مت  الكيميـــاء:  خمتـــرب 
)2096( تقري���رًا وذل���ك ع���ن حتلي���ل 
واختبار)2970( عينة والتي تبني منها 
عدم مطابقة )396( عينة للموا�صفات 

القيا�صية ال�صعودية. 

خمتـــرب املواد العامـة: مت اإع���داد )461( تقريرًا وذلك ع���ن حتليل واختبار)485( 
عينة والتي تبني منها ع�دم مطابق�ة )115( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

خمتـــرب الن�ضيـج: مت اإع����داد )59( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )61( عينة 
والتي تبني منها عدم مطابقة )3( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. 
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ر�ضم بياين رقم )9(
عدد العينات املختربة يف خمتربات  الهيئة

)ح�ضب كل خمترب(
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4 - المركز الوطني للقياس والمعايرة: 
من املعلوم اأن القيا�س واملعايرة يعترب من الدعامات الأ�صا�ص���ية لل�صناعة 
والتج���ارة والبحث العلم���ي و اخلدمات الطبية واملعدات الع�ص���كرية ول ميكن 
اأن تقوم �ص���ناعة متطورة اأو جتارة عادلة م���ن غري معايري ومقايي�س موحدة، 

ودقيقة، مدعمة بنظام معايرة وطني قوي ودقيق.

ومن منطلق م�ص����ئولية الهيئة عن تاأمني معاي����ري القيا�س الوطنية واأجهزة 
املعايرة يف جم����الت القيا�س املختلفة باأعلى م�ص����توى للدقة يف اململكة، وتكون 
م�ص����ندة جميعها اإىل وحدات القيا�س الدولية املتفق عليها، لذا فقد مت  اإن�ص����اء 
املرك����ز الوطني للقيا�س واملعايرة بالهيئة يف ع����ام 1406ه� ويعد املركز املرجع 
الأول للقيا�����س واملعاي����رة، حي����ث يحتفظ فيه باأئم����ة القيا�����س يف اململكة حتت 
ظروف قيا�ص����يه، واملركز م�صئول عن تطبيق نظام القيا�س واملعايرة يف اململكة 
واحلف����اظ على املعاي����ري الوطنية املرجعي����ة والعاملة و�ص����يانتها وتعزيز دقتها 

باأعلى م�صتوى. 

وم���ن خالل اتفاقية التعاون مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�ص���ناعية 
)اليونيدو( مت جتهيز املرك���ز، ومن خالل اتفاقيات التعاون الفني مع كل من 
اجلان���ب الأملاين واجلان���ب الربيطاين واجلان���ب الياب���اين واجلانب الهندي 

بالإ�ص���افة اإىل اليوني���دو، فق���د مت تدريب 
الفنيني ال�صعوديني داخل املخترب ويف خارج 
اململكة بحيث اأ�ص���بحوا على م�ص���توى عال 

من الكفاءة يف جمال القيا�س واملعايرة. 
- اإن�سمام اململكة لتفاقية املرت:

يف  املوق���ر  ال���وزراء  جمل����س  واف���ق 
جل�ص���ته الت���ي عقدها يوم الأثن���ني املوافق 

1431/9/13ه� برئا�صة خادم احلرمني 
ال�ص���ريفني )حفظه اهلل( على ان�ص���مام 
اململكة العربية ال�صعودية لتفاقية املرت، 
ومقره���ا باري����س ومتث���ل ه���ذه املوافقة 
الكرمية دعم���ًا كبريًا لن�ص���اطات الهيئة 
يف جمال القيا�س واملعايرة وال�ص���تفادة 

م���ن اتفاقي���ة امل���رت كمرجعي���ة دولية مبا 
ي�صهم يف دعم ال�ص���ناعة الوطنية ودعم 

تطبيقات البحث العلمي يف اململكة.

حي���ث اأن اأهمي���ة ان�ص���مام اململك���ة 
لتفاقية املرت تتمثل فيما يلي:-
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العرتاف الدويل باملركز الوطني للقيا�س واملعايرة بالهيئة، ب�ص���فته مركزًا وطنيًا، مبا يتمتع به من خربة ومبا لديه من اأجهزة دقيقة تخولنه اأن يكون 
مركزًا موؤهاًل.

اإ�ص����ناد معاي����ري القيا�س الوطنية التي يحتفظ به����ا املركز الوطني للقيا�س واملعايرة بالهيئة يف كافة املجالت الفيزيائي����ة )كالطول والكتلة واحلراريات( وامليكانيكية 
)كال�ص����غط والقوة( والكهربائية )كاملقاومة والتيار( اإىل املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س )BIPM(، وذلك من خالل امل�ص����اركة يف برامج املعايرة املقارنة التي تنظم 

.)BIPM( ف�صاًل عن معايرة معايري القيا�س الأمامية وح�صول الهيئة على جميع مطبوعات املكتب الدويل )BIPM( من قبل املكتب الدويل

امل�ص���اركة يف برام���ج التدريب الفني املتقدمة ملعايرة اأجهزة القيا�س الأمامية من خ���الل برامج العمل التي ينظمها املكتب الدويل )BIPM( للعاملني يف 
خمتربات املعايرة الوطنية.

احل�ص���ول على التوقيت العاملي )Coordinated Universal Time( )UTC( حمليًا يف املركز الوطني للقيا�س واملعايرة )الهيئة( من خالل �ص���اعة 
ذرية من ال�ص���يزيوم عن طريق الأقمار ال�ص���ناعية العاملية اخلا�ص���ة بتحديد املواقع )Global Positioning System( )GPS( وبذلك فاإن املركز الوطني 
للقيا�س واملعايرة �صيكون قادرًا على اإر�صال بيانات التوقيت املحلي اإىل )BIPM( بانتظام، ومن ثم ي�صتقبل منه الت�صحيحات كل ع�صرة اأيام، ليطبقها على 

التوقيت املحلي ليفي مبتطلبات الت�صالت عرب الأقمار ال�صناعية، والقطاعات احلكومية، والتطبيقات العلمية والتقنية.
- فـي جمال اختبار العينـات:

بلغ عدد العينات التي و�صلت ملخترب املعايرة )592( عينة واأعد عنها )420( تقريرًا وذلك وفقًا ملا يلي:-
خمترب الأبعاد:

عدد العينات   )32( عينة.

عدد ال�صهادات )32( �صهادة.
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خمترب احلجوم:

عدد العينات )107( عينة. 

عدد �صهادات املعايرة / التحقق )104(. 
خمترب الكتلـة: 

عدد العينات )307( عينة. 

عدد �صهادات املعايرة /التحقق )144(.
خمترب ال�سغط والقوة: 

عدد العينات )23( عينة. 

عدد �صهادات املعايرة /التحقق )23(.
خمترب القيا�سات الكهربائية:

عدد العينات )22( عينة. 

عدد �صهادات املعايرة / التحقق )22(. 
خمترب القيا�سات احلرارية: 

عدد العينات )90( عينة. 

عدد ال�صهادات )84( �صهادة.

خمترب الوقت والرتدد: 

عدد العينات )11( عينة. 

عدد ال�صهادات )11( �صهادة.

ر�ضم بياين رقم )10(
عدد العينات املختربة يف املركز الوطني للقيا�س واملعايرة 

)ح�ضب كل خمترب(
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ر�ضم بياين رقم )11(
العدد الكلي للعينات املختربة يف خمتربات الهيئة �ضنوياً
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ر�ضم بياين رقم )12(
عدد تقارير الإختبار امل�ضدرة من خمتربات الهيئة �ضنوياً
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5 - العالقات العامة واإلعـالم: 
تعترب العالقات العامة همزة الو�ص���ل بني  الهيئة واجلهات ذات العالقة، 
مبا يف ذلك و�صائل الإعالم املختلفة، حيث تعد العالقات العامة والإعالم هي 
املراآة التي تعك�س �ص���ورة الهيئة جلميع الأطراف املعنية، وت�ص���اهم يف تكوين 
�ص���ورة ذهني���ة اإيجابية ع���ن الدور املهم ال���ذي تلعبه الهيئة يف �ص���بيل حماية 

امل�صتهلك ودعم القت�صاد الوطني.

م���ن ه���ذا املنطل���ق ت�ص���اهم العالق���ات العامة ب�ص���كل فّع���ال يف التعريف 
باأهمية التقيي�س، وت�ص���ليط ال�ص���وء على اأن�صطته، والعمل على غر�س املفاهيم 
ال�ص���حيحة عنه، حيث اأن النجاح يف جم���ال التقيي�س يعتمد على مدى تفاعل 
الأطراف املعنية به �ص���واء كان ذلك اأثناء مراحل اإعداد املوا�صفات القيا�صية 
اأو خالل تطبيقها، والعمل على توفري الو�ص���ائل الالزمة لاللتزام بها، اإ�صافة 
لتوفري نظم �ص���بط اجلودة و تاأكيد اجلودة اأو خمت���ربات الفح�س والختبار 

وغريها.

1/5 يف جمال الإعـــالم:  

مت اإع�داد وكتابة العديد من املو�صوعات ال�صحفية املتعلقة بجميع جمالت 
واأن�صطة الهيئة والفعاليات التي نظمتها اأو �صاركت بها الهيئة والتي مت ن�صرها 
يف جمي���ع ال�ص���حف املحلية و عدد م���ن املجالت املختلفة، كم���ا قامت الهيئة 
بطباعة العديد من الكتيبات واملطويات التوعوية املخت�صة بعدد من املوا�صيع 

التي لها عالقة ب�صالمة امل�صتهلك.

2/5 - جملة امل�ستهلك واجلودة:-

مت اإ�ص���دار اأربع���ة اأع���داد من جملة امل�ص���تهلك 
واجلودة التي ت�ص���درها الهيئة خ���الل العام املايل 

1432/1431ه� وهي:-
- العدد احلادي ع�ص���ر من املجلة الذي �ص���در يف 

�صهر رم�صان 1431ه� املوافق اأغ�صط�س 2010م.
- العدد الثاين ع�ص���ر من املجلة الذي �صدر يف �صهر �صوال 1431ه� املوافق 

�صبتمرب 2010م.
- العدد الثالث ع�ص���ر من املجلة الذي �ص���در يف �ص���هر ذي القعدة 1431ه� 

املوافق اأكتوبر 2010م.
- الع���دد الرابع ع�ص���ر من املجلة الذي �ص���در يف �ص���هر ذو احلجة 1431ه� 

املوافق نوفمرب 2010م.
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3/5 - اليوم اخلليجي حلماية امل�ستهلك )1 مار�س 2010م(:-

�ص���اركت اململكة العربية ال�صعودية ممثلة يف الهيئة ال�صعودية للموا�صفات 
واملقايي�س واجلودة �ص���قيقاتها دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الحتفاء بيوم 
امل�ص���تهلك اخلليجي الذي ي�صادف الأول من �صهر مار�س من كل عام املوافق 
1431/3/15ه� ومن خالل هذا اليوم متت دعوة جمموعة من طالب املدار�س 

واجلامعات لالحتفال باملنا�صبة داخل الهيئة.

4/5 ـ اليوم العربي للتقيي�س )25 مار�س 2010م(:

�ص���اركت الهيئ���ة الدول العربية بالحتف���اء باليوم العرب���ي للتقيي�س الذي 
�ص���ادف ه���ذا العام 4 /  4/  1431ه� املواف���ق 25 / 3 /  2010م وذلك حتت 

�ص���عار )العرتاف املتب���ادل اآلية لتي�ص���ري التجارة( ومت و�ص���ع خطة اإعالمية 
متكاملة لتغطية هذه املنا�صبة وقد �صملت هذه اخلطة الآتي:-

1- تنظيم يوم مفتوح مت الرتكيز فيه على غر�س مفاهيم التقيي�س واجلودة يف 
اأذهان طالب املدار�س ومت ا�صتقبال الطالب وتوزيع حقيبة كاملة بها بع�س 
الأدوات املدر�صية وبع�س  املطويات والكتيبات وامللفات الإعالمية والهدايا 

كما مت توزيع )مطوية(خا�صة بهذه املنا�صبة بعنوان )اأخي الطالب(.
2- كلمة معايل املحافظ بهذه املنا�صبة.

3- حما�صرة عن دور الهيئة يف مكافحة الغ�س التجاري. 

5/5 - اليوم العاملي للمرتولوجيا)20- مايو -2010م(

�ص���اركت اململكة العربية ال�صعودية ممثلة يف الهيئة ال�صعودية للموا�صفات 
واملقايي�س واجلودة دول العامل  يف الحتفاء باليوم العاملي للمرتولوجيا  والذي 
ي�صادف  الع�صرين من �صهر مايو من كل عام املوافق 6 / 6 / 1431ه� وذلك 

حتت �صعار ) املرتولوجيا ج�صر اإىل الإبداع(.

مت و�صع خطة اإعالمية لتغطية الحتفال بهذا اليوم �صملت ما يلي:
- توزيع كلمة ملعايل املحافظ بهذه املنا�ص���بة على جميع ال�ص���حف ون�صر يف 

يوم الحتفال باملنا�صبة.
- اإعداد كتيب خا�س بهذه املنا�صبة يت�صمن �صعار هذا العام بالإ�صافة اإىل 

تعريف بالهيئة ودورها يف هذا املجال وبع�س املعلومات التوعوية.
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- دعوة بع�س امل�ص���انع وبع�س اجله���ات لالحتفاء بهذا اليوم داخل مقر الهيئة 
بالريا����س ومت عر����س فيل���م عن الهيئ���ة وتوزيع مل���ف اإعالم���ي يحتوي على 

مطبوعات وكتيبات واإ�صدارات للهيئة.
- مت تقدمي عدة حما�ص���رات عن و�ص���ع املقايي����س باململكة خالل الحتفال 

بهذا اليوم.
- مت اإعادة اإ�صدار بو�صرت )النظام الدويل للوحدات(.

- مت التن�ص���يق م���ع فروع الهيئ���ة واملجل�س ال�ص���عودي للج���ودة مبنطقة مكة 
املكرمة بالحتفاء بهذه املنا�صبة. 

6/5-اليوم العاملي لالعتماد )9- يونيو- 2010م(

�ص����اركت اململك����ة العربي����ة ال�ص����عودية ممثل����ة بالهيئ����ة ال�ص����عودية 
للموا�ص����فات واملقايي�����س واجلودة بقي����ة دول الع����امل يف الحتفاء باليوم 
العامل����ي لالعتماد، والذي يوافق التا�ص����ع من �ص����هر يونيو م����ن كل عام، 
وامل�صادف لل�صاد�س والع�ص����رين من �صهر جمادى الآخرة لعام 1431ه� 
وذلك حتت �صعار »العرتاف الدويل«، وقد مت اإختيار هذا اليوم من قبل 
كل م����ن الحتاد الدويل لإعتماد املخت����ربات )ILAC( واملنتدى الدويل 

.)IAF ( لالعتماد
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7/5 ـ اليوم العاملي للتقيي�س )14 اأكتوبر 2010م(:-

�ص���اركت الهيئة العامل بالحتف���اء باليوم العاملي للتقيي�س  الذي �ص���ادف 
ه���ذا العام 1431/11/6ه���� املوافق 2010/10/14م، وتاأتي م�ص���اركة الهيئة 
يف فعاليات هذا اليوم ا�صت�ص���عارًا منها باجلهود التي تبذلها يف �ص���بيل حماية 
امل�ص���تهلك واحلفاظ على �صحته و�ص���المته، ومت و�صع خطة اإعالمية متكاملة 

لتغطية هذه املنا�صبة. 

وقد اختارت املنظمة الدولية للتقيي�س �صعار هذا العام )املوا�صفات جتعل 
العامل اأكرث انفتاحا اأمام اجلميع(.

8/5 ـ املعـــار�س:

تعترب املعار�س و�صيلة هامة لإبراز اأن�صطة الهيئة والتعريف بها وامل�صاهمة 
يف توعية امل�صتهلك، وبالتايل فاإن الهيئة ت�صارك يف معظم املعار�س ويتم اإعداد 
برامج اإعالمية واإر�ص���ادية يف كافة املعار�س التي ت�ص���ارك فيها وذلك بعر�س 
الأف���الم الوثائقية والفق���رات التلفزيوني���ة الفنية وكذلك ال�ص���رائح الفيلمية 
املتخ�ص�ص���ة يف جم���الت التقيي�س واجلودة و�ص���المة امل�ص���تهلك، اإىل جانب 
توزيع املطبوعات واملل�ص���قات اإ�ص���هاما منه���ا يف تعريف جمهور امل�ص���تهلكني 

باأهمية التقيي�س.

وقد �ص���اركت الهيئ���ة خالل فرتة التقري���ر يف عدد م���ن املعار�س التي مت 
تنظيمها يف مناطق اململكة املختلفة ومنها:-

بتاري���خ  ج���دة  يف  عق���د  ال���ذي  اخلليج���ي  امل���رور  اأ�ص���بوع  معر����س   -
1431/3/2ه�.

- معر����س القوات امل�ص���لحة لقطع الغيار الذي عق���د يف الفرتة من 3/29- 
1431/4/1ه�.

- اأ�صبوع املرور اخلليجي الذي عقد يف الفرتة من 3/28-1431/4/5ه�.
- املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية( الذي عقد يف الفرتة من 

1-1431/4/15ه�.
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- معر����س حماية امل�ص���تهلك)اأحذر التقلي���د(  الذي عق���د باملدينة املنورة 
خالل الفرتة من 4-1431/5/7ه�.

- معر�س جامعة الإمام حممد بن �صعود التوعوي الذي عقد يف الفرتة من 
24-1431/5/27ه�.

- املعر����س ال���دويل للبن���اء والتعمري)كونبيل���د( الذي عق���د يف الفرتة من 
9-1431/6/12ه�.

- املعر����س ال�ص���عودي للكهرباء والتكيي���ف والإن���ارة 2010م الذي عقد يف 
الفرتة من10-1431/6/13ه�.

- معر����س ي���وم املهن���ة بجامع���ة املل���ك �ص���عود الذي عق���د يف الف���رتة من 
2-1431/7/3ه�.

- املعر����س امل�ص���احب للموؤمتر الوطن���ي الثالث للجودة ال���ذي عقد خالل 
الفرتة من 24-1431/10/27ه�.

- معر����س الالفت���ات والت�ص���وير والإعالم الثال���ث )sim( الذي عقد يف 
مركز اأبوظبي للمعار�س خالل الفرتة من 22-1431/12/24ه�.

 -

معر����س الريا����س ال���دويل الراب���ع ع�ص���ر لل�ص���يارات ال���ذي عق���د يف الفرتة 
من12/29اىل1432/1/3ه� مبركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.

- املعر�س امل�ص���احب ملحا�ص���رة  كفاءة تر�ص���يد الطاقة بالغرفة التجارية 
ال�صناعية بجدة.
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- املعر�س امل�ص���احب للمحا�ص���رة التعريفية عن الهيئ���ة بالغرفة التجارية 
ال�صناعية بجدة.

- املعر�س امل�ص���احب ملحا�صرة اليزو 22000 بالتعاون مع �صركة امريكانا 
يف غرفة جدة.

- املعر�س امل�ص���احب للمحا�صرة التعريفية جلمعية حماية امل�صتهلك بفرع 
الهيئة مبنطقة مكة املكرمة.

- معر����س ك���ن داعي���ًا مبحافظ���ة الإح�ص���اء الت���ي تنظم���ه وزارة ال�ص���ئون 
الإ�صالمية.

9/5- مطابـع الهيئــة:

تق���وم مطابع الهيئة بجهد كب���ري يف طباعة خمتلف املطبوعات والكتيبات 
والن�صرات واملطويات وكذلك املحا�صرات التي تنظمها الهيئة. 
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6 - التطوير:
1/6 – وحدة العلوم والتقنية:-

الهيئ���ة  حر�ص���ت 
عل���ى تطوي���ر اإمكاناتها 
لتتمك���ن م���ن م�ص���ايرة 
العلمي  التق���دم  عجل���ة 
�ص���تى  يف  املتوا�ص���ل 
املجالت التي لها عالقة 

مبجال عملها.

وقد مت اإن�صاء اإدارة وحدة العلوم والتقنية بالهيئة ومن اأهم املهام الرئي�صية 
له���ذه الإدارة ه���و الإ�ص���راف الإداري والفن���ي على برامج وم�ص���اريع اخلطط 
اخلم�ص���ية الوطنية للعلوم والتقنية وقد مت اعتماد م�ص���روع مركز الدرا�ص���ات 
وتطبيق املوا�صفات بالهيئة كاأحد خمرجات اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية.

وجاري العمل بالتن�ص���يق م���ع مدينة امللك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية يف 
و�ص���ع برامج وم�صاريع �ص���من اخلطة الإ�ص���رتاتيجية الوطنية ال�صاملة للعلوم 
والتقنية والتن�ص���يق مع بع�س اجلامعات والقطاعات املختلفة لتحقيق الغايات 

والأهداف لها.

- كما تتم متابعة م�ص���اريع اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية مع مدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية )مركز الدرا�ص���ات وتطبيق املوا�صفات( وفق 
الأ�ص�س وال�صيا�صات الواردة يف اخلطة الوطنية ال�صاملة مع اإدارات الهيئة 

املعنية.
- متابعة التن�صيق مع اأمانة اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية لنقل املخ�ص�صات 

املالية اإىل الهيئة لبدء العمل يف م�صروع مركز الدرا�صات.
- متابع���ة تقدمي م�ص���روع مرك���ز البتكار والدرا�ص���ات والأبح���اث وتوطني 
وتطوير اجلودة واأن�ص���طتها باأمانة اخلطة مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية.
- م�صاركة الهيئة بتقدمي م�صروع للمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية )و�صع 
اإط���ار منوذجي ملركز معلومات عربي( تنفيذًا لتو�ص���يات ندوة املعلومات 

ال�صناعية 2008 بالرباط.
- امل�ص���اركة يف اللجنة التي متت الدعوة لها بهيئة اخلرباء برئا�صة جمل�س 
ال���وزراء ملناق�ص���ة ومراجعة الأنظمة الت���ي تاأثرت بالرتتيب���ات التنظيمية 
للجنة الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء 

املوقر رقم )388( وتاريخ 1431/12/30ه�.
- قيام الإدارة مبراجعة وحتديث اخلطة الإ�صرتاتيجية مع ا�صت�صاري اخلطة 
ومت و�صع تقرير عن )م�صروع مراجعة وتقييم م�صار اخلطة الإ�صرتاتيجية 

للهيئة – تقرير تقييم الأداء املوؤ�ص�صي للهيئة(.
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- اأنيط بالإدارة ملف مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية والطاقة املتجددة 
ومت عقد اجتماع للتن�ص���يق م���ع فريق العمل املكلف م���ن املدينة الذي قام 

بزيارة للهيئة ل�صتطالع اأوجه التعاون امل�صرتك بني الهيئة واملدينة.
- امل�ص���اركة بورقتي عمل يف ندوة قطاع املعلومات ال�ص���ناعية 2010م التي 

عقدت ببريوت.
- ج���اري العمل يف اإدارة وحدة العلوم والتقنية م���ع املركز الوطني للقيا�س 
واملعايرة بالهيئة على تبني ودرا�صة م�صروع وطني �صمن م�صارات اخلطة 
الوطني���ة للعل���وم والتقنية لرفع���ه لأمانة اخلطة الإ�ص���رافية مبدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفق الإجراءات املتبعة يف مثل هذه احلالت.

2/6ـ تطوير املختربات:-

مت تدعي���م خمتربات الهيئة بكل من املركز الرئي�ص���ي بالريا�س وفرعيها 
مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�ص���رقية بعدد من الأجهزة احلديثة املتطورة 

حتى تتمكن من مواكبة التقدم العلمي وتطبيق طرق الختبار املتقدمة.  

3/6ـ تطوير تقنية املعلومات:-

يعت���رب توفر اأحدث املعلومات من مقومات النجاح الأ�صا�ص���ية لأي منظمة 
معا�ص���رة وي���زداد الأمر اأهمية يف جم���ال التقيي�س حيث يعتم���د جناحه على 
�ص���رعة توف���ر املعلوم���ات احلديثة، فاملوا�ص���فات القيا�ص���ية يج���ب اأن تواكب 
التطورات العاملية ال�ص���ريعة يف العلوم والتقنية وكذا الأمر يف خمتلف اأن�صطة 

التقيي�س، لذا فقد حر�صت 
الهيئة على اإن�ص���اء الإدارة 
املعلومات  لتقني���ة  العام���ة 
وتطويره���ا لتوف���ري اأحدث 
املعلوم���ات بحي���ث تواك���ب 
القيا�ص���ية  املوا�ص���فات 
ال�صعودية اأحدث التطورات 
اإعداد  العلمية عن طري���ق 

النظم الكفيلة املدعومة باملخت�صني يف جمال املعلومات لو�صعها حتت ت�صرف 
املعنيني بالتقيي�س.

اأ ـ املكتبــة: 

الكتب واملطبوعات العربية والأجنبية: 

و�ص���ل للمكتبة خالل هذا العام 
)664( كتاب���ًا ومطبوع���ًا يف خمتلف 
املو�ص���وعات ما ب���ني اإهداء و�ص���راء 
وتبادل مت ت�ص���جيلها وت�ص���نيفها ثم 
اأدخل���ت بياناتها يف احلا�ص���ب الآيل 

لي�صل اإجمايل عدد الكتب واملطبوعات العربية والأجنبية املدخلة يف احلا�صب 
الآيل )9291( كتابًا ومطبوعًا. 
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- بلغ عدد املجالت العربية والأجنبية املهداة واملتبادلة )847( جملة. 
- بلغ عدد ال�صرتاكات يف الدوريات العربية والأجنبية )10( دوريات علمية. 

زوار املكتبة:
- بلغ عدد زوار املكتبة )2208( زائر من داخل وخارج الهيئة.

ب- ال�ستف�سارات وخدمات الأع�ساء:

- عم����ل )96( خط����اب دع����وة لالن�ص����مام لع�ص����وية الإدارة العام����ة لتقني����ة 
املعلومات.

- مت ا�صتقطاب عدد)16( ع�صوًا حتى الآن يف ع�صوية الإدارة العامة لتقنية 
املعلومات.

- مت ا�صتقبال حوايل )309( بريد اإلكرتوين والرد عليها.
- مت الرد خ�الل هذا العام على ح�وايل )3468( ا�صتف�ص���ارًا مت ا�ص���تالمها 
ع���ن طريق الهاتف والفاك�س واخلطابات واحل�ص���ور ال�صخ�ص���ي والربيد 

الإلكرتوين.
- مت تزوي���د اجله���ات املعنية بامل�ص���اريع التي مت الإخطار عنه���ا على نقطة 

TBT.ال�صتف�صار
TBT.مت الرد على ال�صتف�صارات الواردة على نقطة ال�صتف�صار -

- مت تزويد اإدارات الهيئة وبع�س الدوائر احلكومية باملوا�ص���فات القيا�صية 
الكرتونيا.

ج ـ احلا�ســـب الآلـــي ) التطبيقــات والنرتنــت والإنرتانــت وال�سبــكات 

والدعم الفني( 

1 – التطبيقات:- 

- القيام باأعمال التطوير والتحديث والبناء لالأنظمة املعلوماتية.
 Active �متت اإ�صافة الهيكل التنظيمي اجلديد جلميع اإدارات الهيئة على ال -

.directory

- تطوير نظام �صامل وموحد لالإدارة العامة ل�صبط اجلودة.
- التعام���ل م���ع احلجم الكبري من البيانات ب�ص���رعة واأداء عاليني ، وو�ص���ع 

احللول املمكنة حيثما يتطلب الأمر.
.Oracle 10G تطوير وتطبيق النظام املايل وحتويله اإىل -

.Oracle 10G تطوير وتطبيق نظام اإدارة امل�صرتيات وحتويله اإىل -
- اإعداد كرا�ص���ة ال�ص���روط واملوا�ص���فات مل�ص���روع تطوير وحتدي���ث النظم 

املعلوماتية »املرحلة الرابعة«.
- نق���ل قاع���دة البيانات الأ�صا�ص���ية خل���ادم جديد ملعاجلة جميع امل�ص���اكل 
الفني���ة على قاعدة البيان���ات ونقلها اإىل خادم مرخ�س بنظام الت�ص���غيل  

.Windows Server 2008

- مت تطبي���ق وا�ص���تخدام التقنيات احلديث���ة يف تطوير النظ���م املعلوماتية 
وقواعد البيانات وزيادة فعالية اخلوادم وو�صائط التخزين وذلك ل�صمان 
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النظ���م  عم���ل  ا�ص���تمرارية 
ب���دون  البيان���ات  وقواع���د 
انقطاع اأو توقف اأو اأعطال، 
حيث مت العم���ل على ت�وفري 
الأجهزة و الرخ�س الالزمة 
لت�ص���غيل خادمني مركزيني 
ب�ص���كل  مع���ًا  مرتبط���ني 
 )Clustering( عنق���ودي 
خم�ص�صة لقاعدة البيانات 
 )Oracle RAC( با�ص���تخدام تقني���ة ال���راك )Database Servers(
 Load( الأحم���ال  لتوزي���ع   Oracle Real Application Clusters

Balancing( وخادمني خلدمة الأنظمة التطبيقية ،ترتبط ببيئة تخزين 

م�صتقلة، وعليه فاإنه يف حالة توقف اإحدى تلك اخلادمات لأي �صبب كان، 
ف���اإن اخلادم الآخر يحل مكانه ويوفر مل�ص���تخدميه الو�ص���ول اإىل بياناتهم 
بطريق���ة اآلية. ومت تخ�ص���ي�س خادمني لبيئة التطوي���ر والإختبار ) الأول 
لتطوي���ر النظ���ام والثاين لقاع���دة البيانات(. كما مت تاأم���ني نظام خا�س 
لإدارة الن�ص���خ الإحتياطية لكافة البيان���ات والتطبيقات والنظام الآيل يف 

تطبيقه ويعمل بجميع الإمكانيات.
- بدء العمل على حتقيق توحيد كامل جلميع الأنظمة املعلوماتية يف خمطط 

واح����د لقاع�دة البيان���ات ONE DATABASE SCHEMA حيث اأنه 
�ص���يتيح فعالي���ة التحكم املرك���زي بالبيان���ات، وعدم ازدواجي���ة البيانات 
املدخلة، وجتنب التناق�س بني البيانات، واإمكانية الت�ص���ارك يف البيانات  

واحلفاظ على تكامل البيانات فيما بينها.
- تطوير النظم املعلوماتية يف الهيئة مع التن�صيق مع الإدارات املختلفة وامل�صتفيدة 

من ت�صغيل النظم، والبدء يف تطوير نظام ل�صهادات كفاءة الطاقة. 
- درا�ص���ة العرو����س املتقدم���ة ملناف�ص���ة »تطوير و�ص���يانة وت�ص���غيل النظم 
املعلوماتي���ة يف الهيئ���ة )املرحل���ة الرابع���ة(. وتعمي���د اإح���دى ال�ص���ركات 

املتخ�ص�صة بذلك.
- البدء يف املرحلة الرابعة من م�ص���روع تطوير و�ص���يانة النظم املعلوماتية 

بدرا�صة احتياجات الإدارات لو�صع اخلطة املنا�صبة.
- تنفيذ متطلبات املوا�صفة القيا�صية الدولية ISO 27001 واخلا�صة باأمن 
املعلوم���ات والتي بداأ العمل على تطبيقه���ا يف الإدارة والتي تتطلب تطوير 

جميع النظم املعلوماتية ملطابقة �صروط املوا�صفة.
- مت ت�صغيل نظام الن�صخ الحتياطي )Backup( اليومي ب�صكل اآيل لقاعدة 
البيان���ات والنظ���م املعلوماتية بعد ت�ص���غيل خادمني مركزي���ني مرتبطني 
مع���ًا يف ت�ص���كيل عنقودي )Clustering( خم�ص�ص���ة لقاع���دة البيانات 
)Database servers( با�ص���تخدام تقني���ة )Oracle RAC( وتاأم���ني 

الأجهزة والرخ�س الالزمة لزيادة كفاءة الت�صغيل.



 1432/1431هـ/2010م 1432/1431هـ/2010م

69

2 ـ تطبيق التعامالت الإلكرتونية: 

- مراجعة موؤ�ص���ر الأداء ل���كل عملية من العمليات اخلا�ص���ة باإدارة تطبيق 
التعامالت الإلكرتونية.

- التن�ص���يق مع فروع ومكاتب الهيئة بخ�ص���و�س مواجهة امل�صاكل يف خدمة 
فح�س املركبات عرب موقع الهيئة الإلكرتوين.

- التن�ص���يق مع �صركة Estarta و�صداد ومكتب امل�صروع الفني بوزارة املالية 
لتطوير خدم���ات الهيئة الإلكرتونية واآلية ال�ص���داد و حل امل�ص���اكل الفنية 

املرتبطة بعملية ال�صداد الآيل.
- التن�ص���يق م���ع برنام���ج التعامالت الإلكرتونية احلكومية )ي�ص���ر( ب�ص���اأن 
ربط الهيئة بال�صبكة احلكومية الآمنة )GSN( يف املرحلة الثانية لتبادل 
البيان���ات مع اجله���ات احلكومية الأخرى كم�ص���لحة اجلم���ارك - وزارة 

التجارة وال�صناعة – وغريها.
- القيام بتعبئة قيا�س التحول الثالث للتعامالت الإلكرتونية احلكومية.

- حتديث بيانات الهيئة وخدماتها الإلكرتونية يف البوابة الوطنية للتعامالت 
احلكومية )�صعودي(.

- العمل على تنفيذ خطة خم�ص���ية للتعام���الت الإلكرتونية للهيئة واإقرارها 
من جلنة التعامالت الإلكرتونية بالهيئة.

- ر�صم خمططات حل�صر عمليات اإدارة تطبيق التعامالت الإلكرتونية.

- ح�صر خدمات موقع الهيئة الإلكرتوين لالإ�صتفادة منها يف م�صروع تطوير 
البوابة الإلكرتونية للهيئة.

 Digital بخ�صو�س حتديث ال�صهادة الرقمية Estarta التن�صيق مع �صركة -
.Certificate

- اإعداد موا�ص���فات و�صروط م�ص���روع الدرا�صة الإ�صت�ص���ارية للهيئة وتعبئة 
منوذج طلب وزارة املالية.

- اإ�ص���افة وتعديل بيانات الإخطارات وامل�ص���اريع العربية والإجنليزية على 
البوابة الإلكرتونية للهيئة.

- التن�ص���يق مع برنام���ج التعامالت اللكرتونية احلكومية ) ي�ص���ر( ب�ص���اأن 
تدريب موظفي الهيئة على برنامج املهارات الأ�صا�صية لتطبيقات احلا�صب 

الآيل والتعامالت اللكرتونية )قدراتك(.
3 ـ الدعم الفني: 

 Microsoft Office وبرام���ج Kaspersky حتمي���ل برنام���ج احلماي���ة -
وبرنامج Acrobat Reader على جميع الأجهزة اجلديدة.

- �صبط اإعدادات الربيد الإلكرتوين وتفعيل الأ�صماء مل�صتخدمني جدد على 
ال�صبكة.

- تنزيل Service Pack 3 على جميع الأجهزة القدمية.
.Windows 7 اإىل Windows XP/VISTA حتويل معظم الأجهزة من -
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- ت�ص���غيل واإدارة اللوح���ات اللكرتوني���ة الداخلية واخلارجي���ة يف حدود اإدخال 
العب���ارات الإعالنية و الرتحيبية بالزوار.والتن�ص���يق مع �ص���ركة ال�ص���يانة يف 

حالة وجود اأي خلل فني.
- توزيع وت�ص���غيل عدد ) 120( جهاز حا�ص���ب اآيل مكتبي ذات موا�ص���فات 
حديث���ة على موظفي الهيئة باملقر الرئي�ص���ي واملختربات والفروع ح�ص���ب 

خطة التوزيع املعتمدة.
- توزيع وت�صغيل عدد ) 78( طابعات �صخ�صية و�صبكية على موظفي الهيئة 

باملقر الرئي�صي واملختربات والفروع ح�صب خطة التوزيع املعتمدة.
- مت ا�ص���تقبال اأكرث من )900( طلب دعم فني بوا�ص���طة املكاملات الهاتفية 
واخلطابات الر�ص���مية م���ن اإدارات الهيئة يف املقر الرئي�ص���ي واملختربات 

الرئي�صية وخمترب ال�صيارات وكذلك املركز الوطني للمعايرة والفروع.
- �ص���يانة اأجه���زة احلا�ص���ب الآيل املكتبي واملحم���ول وملحقاتها الطابعات 
واملا�صحات ال�ص���وئية وت�صمل ال�ص���يانة كافة مكونات احلا�صب الآيل من 

برجميات وقطع غيار وربط وتعريف الطابعات واملا�صحات ال�صوئية.
4– الإنرتنت والإنرتانت:- 

- العمل على تطوير وحتليل اخلدمات الإلكرتونية.
- العمل على اإن�صاء خدمات اإلكرتونية جديدة.

- العمل على اإن�صاء موقع اإلكرتوين جديد )خارجي – داخلي( للهيئة.

5 ـ ال�سبكات: 

- الب���دء يف تنفيذ م�ص���روع حتديث البنية التحتية لل�ص���بكة احلا�ص���وبية يف 
املركز الرئي�صي.

.IP-VPN ربط الفروع الرئي�صية للهيئة باملقر الرئي�صي بالريا�س عن طريق -
التوعي���ة  برنام���ج  يف  الب���دء   -
بتطبي���ق  واخلا����س  الأمني���ة 
املوا�صفة )27001( واخلا�صة 

باأمن املعلومات.
- تاأمني عدد من الأجهزة لتعزيز 
قدرة ال�صبكة احلا�صوبية للهيئة 

ونظم املعلومات.
- البدء يف تنفيذ م�صروع ال�صبكة 

احلكومية الآمنة )GSN( بالتن�ص���يق م���ع برنامج التعامالت اللكرتونية 
)ي�صر(.

اإجنازات الهيئة فيما يتعلق بامل�سروعات التي تخ�سها يف اخلطة الوطنية 

لالت�سالت وتقنية املعلومات.

1- حت�ص���ني م�ص���توى تق���دمي اخلدم���ات الإلكرتوني���ة للمواطن���ني وقطاع 
الأعمال. 
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2- رفع الوعي يف الهيئة ب�صكل خا�س ويف املجتمع ب�صكل عام باأهمية تقنية 
املعلوم���ات ودورها يف النهو�س والرقي بجميع املجالت، وامل�ص���اركة يف 

الفعاليات املحلية والدولية ذات العالقة.  
3- عر����س خدم���ات الهيئ���ة الإلكرتوني���ة وحتديث حمتواها عل���ى البوابة 
الوطنية للتعامالت الإلكرتونية )�صعودي( بهدف ت�صهيل تعامل الأفراد 

والقطاع اخلا�س مع الهيئة.
4- اإن�ص���اء بواب���ة اإلكرتوني���ة )خارجي���ة وداخلي���ة( وتطوي���ر اخلدم���ات 
الإلكرتونية عليها بهدف ت�صهيل تعامل الأفراد وقطاع الأعمال وموظفي 

الهيئة.
5- تطوير البنية التحتية ال�صبكية للهيئة وفروعها.

6- م�صاركة الهيئة يف اأكرث من فعالية ما بني موؤمترات وندوات وذلك لرفع 
الوع���ي فيما يتعلق بالت�ص���الت وتقنية املعلومات ل���دى عموم الأفراد، 
وتو�ص���يح اجلهود املبذولة لتطبيق التعامالت الإلكرتونية احلكومية يف 

اململكة، اإ�صافة اإىل اإي�صاح التوجهات واخلطط امل�صتقبلية.

ال�ضعوبـــات التـــي تواجهها الهيئة فيما يتعلق بامل�ضروعات التي تخ�ضها 
يف اخلطة الوطنية لالت�ضالت وتقنية املعلومات.

1- تطور التكنولوجيا ب�ص���كل �صريع يف �صوء التحولت احلا�صلة يف الثورة 
الوا�صعة يف تقنيات الت�صالت واملعلومات.

2- حاجة موظفي تقنية املعلومات لدورات تدريبية ب�ص���كل م�ص���تمر وذلك 
ملواكبة التطور الهائل يف تقنية املعلومات.

3- و�صع الربامج واخلطط التي تلبي احلاجات وت�صاعد يف حل م�صكالت 
تقنية املعلومات.

4- ع���دم توف���ري الدع���م امل���ادي والب�ص���ري مل�ص���اريع الت�ص���الت وتقنية 
املعلومات.

5- رفع م�صتوى اأمن �صبكات الت�صالت وتقنية املعلومات واملحافظة على 
اخل�صو�صية.

6- اإ�ص���دار الرتاخي����س الالزم���ة لتق���دمي خدم���ات الت�ص���الت وتقنية 
املعلومات.

7- رفع الوعي باأهمية الت�صالت وتقنية املعلومات لدى موظفي الهيئة.
8- الدفع الإلكرتوين عرب بطاقات الإمتان )الفيزا / املا�ص���رتكارد( حيث 

يوجد م�صتفيدين من خدمات الهيئة خارج اململكة العربية ال�صعودية.
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7 - تنمية القوى البشرية:
داأبت الهيئة منذ اإن�صائها على تنمية وتطوير القوى الب�صرية العاملة بها عن 
طري���ق دعمها بالكوادر الوطني���ة الفنية والإدارية املتخ�ص�ص���ة وتوفري الإبتعاث 

والتدريب امل�صتمر لهذه الكوادر.

1/7 ـ عدد العاملني بالهيئة:

بل���غ اإجمايل ع���دد املوظفني واملتعاقدين وامل�ص���تخدمني والعم���ال بالهيئة 
)594( �صخ�س منه�م )586( من ال�صعوديني وفقًا ملا يلي: 

- عدد املوظفني ال�صعوديني الر�صميني )419( مبا فيهم امل�صتخدمني.  

- ع���دد العاملني على بند عالمة اجلودة )151( منهم )149( �ص���عودي 
و)2( غري �صعودي. 

- ع���دد العامل���ني على بند برام���ج التعاون الفن���ي )6( جميعهم من غري 
ال�صعوديني.

- عدد العمال على بند الأجور )18( عاماًل جميعهم من ال�صعوديني. 

كما بلغت ن�صبة املوظفني ال�صعوديني الر�صميني بالهيئة )%100(.
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رسم بياني رقم (١٤)
عدد الكوادر الوطنية التي تم توظيفها بالهيئة على وظائف رسمية (سنويًا)

ر�ضم بياين رقم )13(
تطور عدد املوظفني بالهيئة
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2/7 ـ تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية:

مت تعيني )33( موظفًا من الإداريني والفنيني ال�ص���عوديني من اأجل تدعيم الهيئة 
بالكوادر الوطنية الالزمة لإجناز اأعمالها وفقًا ملا هو مو�صح يف اجلدول رقم )6(.  

جدول رقم )6(
الإداريني والفنيني ال�سعوديني الر�سميني الذين مت 

توظيفهم بالهيئة خالل العام املايل 1432/1431هـ
املرتبــةاملوؤهـــــــــلال�ضـــــــــمم
7ماج�صتري قانونعبدالهادي فهد اخلييلي1
7بكالوريو�س لغة اإجنليزيةاأحمد عبدربه الزهراين2
7بكالوريو�س هند�صة ميكانيكية�صعد علي القحطاين 3
7بكالوريو�س علوم احلا�صبعا�صم اأحمد عابدين مال4
7بكالوريو�س فيزياءعبداهلل حممد الربي�س5
7بكالوريو�س علوم احلا�صبعبداهلل عبدالعزيز العمار6
7بكالوريو�س كيمياءعي�صى عبدالعزيز امللحم7
7بكالوريو�س فيزياءفهد عطااهلل املهلكي 8
7بكالوريو�س كيمياءمتعب حممد العتيبي9

7بكالوريو�س كيمياءهاين بحر الدين فلمبان10
6بكالوريو�س علوم اإداريةاأ�صامة بن عبيد العتيبي11
6بكالوريو�س حما�صبةفهد رم�صان العنزي12
6دبلوم تقنية برجمة تركي اإبراهيم اجلا�صر13

املرتبــةاملوؤهـــــــــلال�ضـــــــــمم
6دبلوم علوم بيئة�صامر �صعيد بلحمر14
6دبلوم حما�صبةعبداهلل �صعود الهزاع15
5بكالوريو�س علم نف�سعبداهلل حامد العتيبي16
5دبلوم معهد الإدارةبدر �صعود العتيبي17
5دبلوم اإلكرتونيات�صالح را�صد الع�صكر18
5دبلوم قوى كهربائيةعبداملح�صن �صعد الزامل19
5دبلوم تقنية ميكانيكيةمازن حممد الدغيم 20
5ثانوية عامةعمر حمود اجلهني 21
مو�صى 22 عبداملح�صن   

5ثانوية عامةال�صلمي 
5ثانوية علميفهد حمد البخيت23
5ثانوية جتاريةفهد �صالح املح�صن24
5ثانوية اأدبيوليد حممد عبدالرزاق25
5كفاءة متو�صطةالهيثم حممد اجلري�صي26
4ثانوي اأدبيخالد عبدالكرمي احل�صان27
33الكفاءة املتو�صطة�صايف حممد اليامي28
اأثانوي اأدبيبندر عبدالرحيم املالكي29
اأالكفاءة املتو�صطةماجد معيو�س الزايدي30
اأابتدائيماجد اإبراهيم الكي�صان 31
جالكفاءة املتو�صطةبندر �صلمان �صعثان32
دثانوي اأدبيموؤيد عبداهلل ال�صعب33
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3/7 ـ التــدريب والإبتعـاث:
من اأجل رفع م�ص���توى اأداء من�ص���وبي الهيئة، وكذلك من اأجل الرتقاء مب�ص���توى التقيي�س باململكة تقوم الهيئة باإبتعاث موظفيها للح�ص���ول على �ص���هادات 
عليا يف جمالت التخ�ص�س املطلوبة وتوفد من�صوبيها اإىل الدورات التدريبية التي تنظم خارج وداخل اململكة يف املجالت التي تخدم اأعمالها، كما اأنها تقوم 

بتنظيم دورات تدريبية ي�صارك فيها من�صوبو الهيئة واجلهات الأخرى باململكة ودول اخلليج املعنية باأمور التقيي�س.
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رسم بياني رقم (١٤)
عدد الكوادر الوطنية التي تم توظيفها بالهيئة على وظائف رسمية (سنويًا)

ر�ضم بياين رقم )14(
عدد الكوادر الوطنية التي مت توظيفها بالهيئة على وظائف ر�ضمية )�ضنوياً(
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- املبتعثون احلا�صلون على درجات عليا:-

عاد )2( من مبتعثي الهيئة بعد ح�صولهم على درجة املاج�صتري:
املكــاناملوؤهـل والتخ�ضـ�سال�ضــــمم
بريطانياماج�صتري هند�صة ميكانيكيةاأحمد عبداملجيد الزهراين1
ا�صرتالياماج�صتري تقنية املعلوماتبدر علي العجيمان2

كما مت اإبتعاث )4( من من�صوبي الهيئة للح�صول على درجات عليا وهم:
املكــاناملوؤهـل والتخ�ضـ�سال�ضــــمم
بريطانياماج�صتري اإدارة هند�صة اجلودة علي عليان احلربي1
بريطانياماج�صتري تخ�ص�س البوليمراتاأحمد مطر احلربي2
بريطانياماج�صتري الفيزياء الإ�صعاعية الطبيةفالح مبارك القحطاين3
بريطانيادكتوراه، املوا�صالت الفائقة يف جمال اجلوزيف�صوناإ�صماعيل عبداهلل الفالح4

كما مت اإبتعاث موظف واحد للح�صول على درجة البكالوريو�س:
املكــاناملوؤهـل والتخ�ضـ�سال�ضــــمم
اأمريكابكالوريو�س برجمة احلا�صب الآيل�صطام احلميدي العنزي1
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دورات تدريبية داخل اململكة: 

  مت اإيفاد )173( من من�صوبي الهيئة يف دورات تدريبية داخل اململكة يف خمتلف املجالت الفنية والإدارية ذات العالقة مبجالت عمل الهيئة. 
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دورات تدريبية خارج اململكة: 

مت اإيفاد)137( من من�صوبي الهي�ئة يف دورات تدريب�ية خارج اململكة يف عدد من التخ�ص�صات الفنية والإدارية ذات العالقة مبجالت عمل الهيئة.
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جدول رقم )7(
عدد امللتحقني واملتخرجني من الدورات التدريبية والبعثات

يف كل نوع من برامج التدريب 
للعام املايل1431/ 1432هـ

اجلهــة: الهيئة ال�ضعودية  للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة 

البيــــان
خريجونملتحقون

املتحققامل�ضتهدفاملتحققامل�ضتهدف
اأول: املنح الدرا�ضية والبعثات: 

--1-بكالوريو�س
2322ماج�صتري

-212دكتوراه
4542املجموع الفرعي
ثانيا: التدريب:

62646264الدورات الإدارية
73777377الدورات املهنية

118120118120الدورات الفنية واملهنية امل�صاعدة
47494749الدورات الكتابية

----دورات حت�صني مهارات العمال
300310300310املجموع الفرعي

304315304312املجموع العام
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جدول رقم )8(
ن�سبة ال�سعودة  للعام املايل1432/1431 هـ

اجلهــة: الهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة

املجموع يف نهاية ال�ضنة الت�ضنيف الوظيفي
املالية ال�ضابقة

املجموع يف نهاية ال�ضنة 
املالية احلالية

التغري املتحقق يف ن�ضبة 
ال�ضعودة خالل ال�ضنة

مالحظات
الفئات الفئات الرئي�ضية

�س %غ. �س�س�س %غ. �س�س�س %غ. �س�سالفرعية

اأ- الباب الأول:

---100%-10083%-78اإداريون 

---100%-100162%-157مهنيون

---100%-100142%-139مهنيون م�صاعدون وفنيون

---100%-10057%-55كتبة

---100%-10014%-19عمال مهرة

---100%-10015%-15عمال عاديون

463473جمموع الباب الأول

66ب- الباب الثاين: اخلرباء على بند الدرا�صات

22غري ذلك )حتدد(

88جمموع الباب الثاين
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8 ـ النشاط المحلي واإلقليمي والدولي: 
اأهم الفعاليات التي قامت بها الهيئة:-

من اأهم الفعاليات التي قامت بها الهيئة خالل هذا العام ما يلي:
- املوؤمتر الوطني الثالث للجودة: 

ت�ص����رفت الهيئة ب�صدور املوافقة ال�ص����امية الكرمية رقم 578/م ب وتاريخ 
1432/2/15ه����� املت�ص����منة رعاي����ة خادم احلرمني ال�ص����ريفني املل����ك عبداهلل 

ب����ن عبدالعزيز يحفظ����ه اهلل لفعاليات املوؤمت����ر الوطني الثال����ث للجودة والذي 
نظمت����ه الهيئة ال�ص����عودية للموا�ص����فات واملقايي�س واجلودة بالتع����اون مع وزارة 
الرتبية والتعليم واملجل�س ال�ص����عودي للجودة واللجنة الوطنية للجودة يف رحاب 
جامع����ة املل����ك عبدالعزيز بجدة خالل الف����رتة من24-1431/10/27ه� حتت 
�ص����عار »اجلودة طريق نحو العاملية«. وقد خاطب خادم احلرمني ال�ص����ريفني – 
حفظه اهلل- امل�ص����اركني يف املوؤمتر الوطن����ي للجودة يف الكلمة الإفتتاحية، التي 
األقاه����ا نيابة عنه معايل وزير التجارة وال�ص����ناعة رئي�����س جمل�س اإدارة الهيئة 
الأ�ص����تاذ/ عبداهلل بن اأحمد زينل علي ر�ص����ا، بقوله  »اأدعو جميع امل�صئولني يف 
كافة القطاعات اإىل احلر�س على تطبيق معايري اجلودة ملوا�ص����لة رحلة التميز 
والإبداع والإ�ص����تفادة من التجارب واخلربات العاملية املتميزة وتوظيف اأف�ص����ل 

املمار�صات يف جمال اجلودة«.
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وب����ني »حفظ����ه اهلل« اأن هذا املوؤمتر مب����ا يوؤديه من دور حم����وري يف غر�س 
وتر�ص����يخ ثقافة اجلودة والتميز ميثل »خارطة الطريق« نحو حت�ص����ني م�ص����توى 
الأداء والنهو�����س والرتق����اء باملنتج����ات واخلدمات وال�ص����تفادة م����ن مواردنا 
وطاقاتن����ا وثرواتن����ا املادية والب�ص����رية، بالإ�ص����افة اإىل دعم اجله����ود الرامية 
لتوط����ني اجل����ودة، وجعله����ا ج����زءًا ل يتجزاأ م����ن ثقافة جمتمعنا ال�ص����عودي يف 
كافة املجالت لتعزيز م�ص����رية التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة وبناء م�صتقبل اأكرث 
اإ�صراقًا ولن�ص����اهم يف م�صرية احل�صارة وم�ص����ايرة الركب العاملي وفق مبادئنا 
وقيمنا الرا�ص����خة واملنبثقة من ثقافتنا الإ�صالمية وديننا احلنيف الذي يحثنا 

على اجلودة والإتقان والإح�صان وحفظ الأمانة«.

ويه���دف املوؤمت���ر اإىل ن�ص���ر ثقاف���ة اجلودة يف قطاع���ات املجتم���ع املختلفة، 
والإط���الع عل���ى التوجه���ات احلديثة يف جم���ال اجل���ودة ال�ص���املة وتطبيقاتها، 
والرتكي���ز على املمار�ص���ات التطبيقية للجودة، ون�ص���ر وتعزي���ز ثقافة اجلودة يف 
�ص���ناعة احل���ج والعمرة انطالق���ًا من دور اململك���ة العربية ال�ص���عودية يف خدمة 
احلرمني ال�ص���ريفني و�صيوف الرحمن، بالإ�ص���افة اإىل تاأكيد اأهمية املوا�صفات 

واملقايي�س والأنظمة العاملية واملحلية ودورها يف دعم القت�صاد الوطني.

وميث���ل املوؤمت���ر خط���وة مهمة ورئي�ص���ية نح���و حتقي���ق روؤية الهيئ���ة لعام 
2020  »اململكة العربية ال�ص���عودية مبنتجاتها وخدماتها معيارًا عامليًا للجودة 
والإتقان«، وقد تناول املوؤمتر العديد من املو�صوعات واملحاور املهمة كمو�صوع 

»اجل���ودة يف الطاق���ة والنف���ط«، »واأنظمة اجل���ودة والعتم���اد«، »واجلودة يف 
القطاع احلكومي«، »واجلودة يف احلج والعمرة«، »واجلودة يف قطاع التعليم«، 

»واجلودة يف قطاع ال�صحة«.  

وا�صت�ص���اف امللتقى نخبة متميزة من اأ�ص���هر اخل���رباء العامليني يف جمال 
اجلودة من خمتلف بلدان العامل بالإ�ص���افة اإىل خرباء وم�صئولني عن اجلودة 

وتطبيقاتها يف اململكة للم�صاركة باأحدث امل�صتجدات يف عامل اجلودة.

- الأ�سبوع الوطني الثالث للجودة:

نظم���ت الهيئة ال�ص���عودية للموا�ص���فات واملقايي�س واجل���ودة بالتعاون مع 
املجل�س ال�ص���عودي للجودة باملنطقة الغربية �صل�صلة  من املحا�صرات التوعوية 
يف اإطار فعاليات الأ�ص���بوع الوطني الثالث للجودة خالل الفرتة من 11/29-

1431/12/5ه� بفروع الهيئة مبختلف مناطق اململكة. 

وياأت���ي تنظي���م هذه املحا�ص���رات بهدف ن�ص���ر ثقافة اجلودة، واأ�ص�ص���ها، 
ومبادئها، ومفاهيمها، يف الأو�ص���اط القت�صادية، والإنتاجية، واخلدمية، مبا 

يلبي متطلبات اململكة ويحقق اأهدافها يف التنمية امل�صتدامة.

حي���ث مت عقد حما�ص���رة تعريفي���ة ي���وم ال�ص���بت 1431/11/29ه� مبقر 
الهيئة مبنطقة مكة املكرمة األقاها الربوفي�ص���ور عبد اللطيف خماخم، واألقى 
املهند�س عبداهلل الرتك�ص���تاين املحا�ص���رة الثانية يوم الأحد 1431/12/1ه� 

مبقر الهيئة مبدينة الريا�س. 
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اأما املحا�ص���رة الثالثة فقد األقاها املهند����س عبداهلل الدرين مبقر الهيئة 
باملنطقة ال�ص���رقية يوم الثنني 1431/12/2ه�، كم���ا األقى املهند�س عبداهلل 
الرتك�ص���تاين املحا�ص���رة الرابعة يوم الثالث���اء 1431/12/3ه� بف���رع الهيئة 
مبنطقة تبوك، اأما املحا�صرة اخلام�صة والأخرية فقد األقاها املهند�س عبداهلل 

الدرين يوم الأربعاء 1431/12/4ه� مبقر الهيئة مبنطقة جازان. 

1/8ـ اللجان والجتماعات والدرا�سات والتقارير:
اللجنة الوطنية لكود البناء ال�ضعودي:

- مت ت�ص���كيل اللجن���ة الوطني���ة لك���ود البن���اء 
ال�ص���عودي بناء عل���ى قرار جمل����س الوزراء 

رقم )174( وتاريخ 1422/6/15ه�.
- وم���ن مهامها اإع���داد كود بناء �ص���عودي موحد 
�ص���اماًل حتديد اأ�ص�س ومعايري ت�صميم املن�صاآت 

املقاومة للزلزل. 
- قامت اللجنة الوطنية باإعداد الإطار العام لكود 
البناء ال�ص���عودي ومتت املوافقة عليه من مقام 

جمل�س الوزراء املوقر يف 1425/11/8ه�.
- قامت اللجان الفنية املنبثقة عن اللجنة الوطنية 
باإعداد املتطلب���ات الفنية للكود والبالغ عددها 

املتطلب���ات  ي�ص���مل  وال���ذي  )14( ج���زءًا 
والكهربائي���ة  وامليكانيكي���ة  املعماري���ة 
وال�صحية واحلماية من احلريق وغريها، 

وت�صليمها للجنة الوطنية للكود.
- �ص���در قرار جمل����س ال���وزراء املوقر رقم 
11397/ب يف 1430/3/18ه�. باملوافقة 
على البدء يف تطبيق الكود ب�صفة جتريبية 

ملدة �صنتني.
- �ص���در قرار جمل�س الوزراء رقم )127( وتاريخ 1431/4/20ه� القا�صي 

بالتايل:
1- اإعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء ال�صعودي امل�صكلة مبوجب قرار 
جمل����س ال���وزراء رقم )174( وتاري���خ 1422/6/15ه�، عل���ى اأن يكون 

مقرها يف وزارة ال�صئون البلدية والقروية وترتبط بالوزير.
2-  تعدي���ل ق���رار جمل�س ال���وزراء رق���م )11( وتاري���خ 1428/1/10ه�، 
لي�ص���بح بالن�س الآتي:»تتوىل الوحدة املركزية لكود البناء ال�ص���عودي 
يف وزارة ال�صئون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بكود 
البناء ال�صعودي التي ي�صدرها وزير ال�صوؤون البلدية والقروية بناء على 

ما تقرتحه اللجنة الوطنية لكود البناء ال�صعودي«.
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جائزة امللك عبد العزيز للجودة:
- اأن�صئت جائزة امللك عبد العزيز للجودة بالقرار ال�صامي 

رقم 7/ب/18670وتاريخ 1420/11/27ه�.
- تت�ص���كل اللجن���ة العلي���ا للجائ���زة م���ن مع���ايل وزي���ر 

التج���ارة وال�ص���ناعة رئي�س 
اإدارة الهيئة رئي�ص���َا  جمل�س 
الهيئ���ة  حماف���ظ  ومع���ايل 
نائب���ا للرئي����س و اأمينا عاما 
اأع�ص���اء  وثماني���ة  للجائ���زة 
اآخرين ميثلون اجلهات ذات 
العالق���ة وتقوم اللجنة العليا 

بر�صم �صيا�صات اجلائزة، واعتماد لوائحها وبرناجمها يف كل دورة.
- ته���دف اجلائ���زة اإىل حتفيز القطاعات العامة واخلا�ص���ة على الهتمام 
مببادئ واأ�ص�س اجلودة وتطبيقها على امل�صتوى الوطني والتطوير امل�صتمر 
والعم���ل على رفع م�ص���توى اجل���ودة يف القطاعات ال�ص���ناعية واخلدمية 

واملعلوماتية لت�صبح قادرة على املناف�صة العاملية.
- ومن اأبزر الن�صاطات التي قامت بها اأمانة اجلائزة خالل هذه الفرتة ما 

يلي:-

- زيارة عدد )14( غرفة جتارية �صناعية باململكة العربية ال�صعودية.
- زي���ارة املن�ص���اآت املتقدم���ة للجائزة والت���ي مل تكمل املرحل���ة الأوىل من 

التقدم.
- تدريب عدد )64( مقّيم معتمد جلائزة امللك عبد العزيز للجودة.

- تدريب عدد )20( مر�صد معتمد جلائزة امللك عبد العزيز للجودة.
- تدريب ال�صركات على كتابة ال�صرية الذاتية للتقدم للجائزة.

- امل�صاركة بورقة عمل يف ملتقى اجلودة بجامعة حائل.
- توقي���ع اتفاقي���ة م���ع املنظم���ة الأوروبي���ة لإدارة اجل���ودة EFQM يف 

بروك�صل.
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- تقيي���م املن�ص���اآت املتقدمة جلائزة امللك عبد العزي���ز للجودة يف دورتها 
الثانية. 

- حتكيم املن�ص���اآت املتقدمة جلائزة املل���ك عبد العزيز للجودة يف دورتها 
الثانية.

- اإ�ص���تقطاب ع���دد  )11( رئي����س فري���ق تقيي���م ذو خربة عالي���ة بتقييم 
اجلائزة من الداخل واخلارج.

- ا�صتقطاب عدد )31( مقّيم لتقييم املن�صاآت املتقدمة للجائزة يف دورتها 
الثانية.

- زي���ارة فريق من املنظم���ة الأوروبية لإدارة اجل���ودة EFQM  اإىل مقر 
اأمانة اجلائزة.

كما مت خالل هذا العام:
- عقد )6(  اجتماعات للجنة العامة للجائزة.

- عقد )1(  اجتماع للجنة دعم �صندوق اجلائزة.
- عقد )4(  اجتماعات للجنة تفعيل التفاقية املربمة مع املنظمة الأوروبية 

.EFQM لإدارة اجلودة
- عقد ) 1(  اجتماع للجنة اإعداد معايري القطاع التعليمي.

- عقد ) 4(  اجتماعات للجنة ال�صت�صاريه الإعالمية للجائزة.

اللجنة الوطنية ال�ضعودية الكهرتقنية:-

متت موافقة املقام ال�ص���امي الكرمي على ا�ص���رتاك 
الهيئ���ة يف الهيئ���ة الدولي���ة الكهرتقني���ه IEC يف ع���ام 
1998م، كم���ا مت���ت موافق���ة جمل����س اإدارة الهيئة على 

تنظيم اللجنة الوطنية ال�ص���عودية الكهرتقني���ه بالهيئة، ويراأ�س اللجنة معايل 
حمافظ الهيئة ويتكون اأع�ص���ائها من جميع اجلهات ذات العالقة باملوا�ص���يع 
الكهرتقنيه لقطاعات اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وامل�صانع ومراكز 
الأبحاث واملختربات وامل�ص���تهلك واملوؤ�ص�صات التعليمية ذات العالقة واجلهات 
احلكومية املعنية بالكهرباء و�صركات الكهرباء، وتعمل هذه اللجنة على متثيل 
امل�صالح الوطنية للجهات املعنية بالكهرباء والإلكرتونيات باململكة يف اأن�صطة 
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الهيئة الدولية الكهرتقنيه )IEC( وتهيئة ال�ص���بل والو�صائل الكفيلة بالتن�صيق 
والتعاون بني اأع�صائها يف جميع املجالت املتعلقة بهذه الأن�صطة.

اأهداف اللجنة:
- رف���ع م�ص���توى املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية لالأجه���زة الكهربائي���ة 

والإلكرتونية.
- التاأث���ري يف اأن�ص���طة الهيئ���ة 
الدولية الكهرتقنيه مبا يخدم 

امل�صالح الوطنية للمملكة.
ال�ص���ناعة  و�ص���ع  تعزي���ز   -
التكت���الت  اأم���ام  الوطني���ة 
الدولية بعد ان�ص���مام اململكة 
العاملي���ة  التج���ارة  ملنظم���ة 

WTO نهاية 2005م.

- توحيد اجلهود امل�صرتكة بني اأع�صائها وا�صتثمارها للو�صول اإىل موا�صفات قيا�صية 
وطنية تراعي م�صالح جميع الأطراف.

- تفعيل الآليات العملية لاللتزام بتطبيق املوا�ص���فات القيا�صية الوطنية يف 
املجال الكهرتقني.

وقد قامت اللجنة هذا العام مبا يلي:-

- ح�ص���ور املوؤمتر الذي نظمته وزارة املياه و الكهرباء اخلا�س بال�صالمة يف 
التمدي���دات الكهربائية بعنوان )ملاذا وكيف( وامل�ص���اركة بورقة عمل عن 

دور اللجنة الوطنية و موا�صفاتها القيا�صية.
- تنظيم ور�صة العمل اخلا�صة »ب�تفعيل امل�صاركة يف اللجنة الوطنية ال�صعودية 

الكهرتقنية )SNEC( لتحقيق الأهداف املن�صودة وطنيًا ودوليًا«.
- دعوة عدد من اجلهات الأع�ص���اء يف اللجان الفنية لالإن�ص���مام لع�ص���وية 

اللجنة الوطنية ال�صعودية.
- و�ص����ع خطة عمل لإدارة الأخبار واملعلومات ذات العالقة وحماولة تفعيلها 

والإ�صتفادة منها مبوقع اللجنة الوطنية الإلكرتوين.
- متابع���ة املوقع الإلكرتوين ب�ص���كل �ص���هري والتاأكد من عمله وحفظ ن�ص���خ 

اإحتياطية.
- ال�صرتاك مبعر�س الكهرباء والإنارة 2010م والذي اأقيم مبركز الريا�س 

الدويل للمعار�س بالإ�صرتاك مع اإدارة العالقات العامة.
- الإع���داد وتوجي���ه الدعوات للجه���ات ذات العالقة للم�ص���اركة بالإجتماع 
ال�ص���نوي رق���م 74 للهيئة الدولي���ة الكهرتقني���ة IEC بالولي���ات املتحدة 

الأمريكية.
.IEC امل�صاركة بالإجتماع ال�صنوي رقم 74 للهيئة الدولية الكهرتقنية -

- عق���د الجتماع���ات الثنائية عل���ى هام�س الجتماع العام رق���م 74 للهيئة 
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الدولي���ة الكهرتقنية IEC لتبادل 
اخلربات واملعرف���ة حول التقيي�س 
الكهرتقن���ي م���ع كل م���ن اللج���ان 
الأمريكي���ة  الوطني���ة  الفني���ة 

والأملانية.
- توقي���ع برنامج التعاون امل�ص���رتك 

مع اجلانب الفرن�ص���ي على هام�س الجتماع العام رقم 74 للهيئة الدولية 
.IEC الكهرتقنية

- متابعة ع�ص���وية الدول العربية يف الهيئ���ة الدولية الكهرتقنية IEC حيث 
بل���غ ع���دد الدول الأع�ص���اء م���ع نهاية 

العام 2010م كما يلي:
ال�ص���عودية،  الع�ص���وية:  كامل���ة  دول   -
اجلزائر، ليبيا، م�صر، قطر، العراق، 

عمان، المارات.
- 4 دول كع�ص���و م�ص���ارك: البحري���ن، 

الردن، املغرب، تون�س.
- 4 دول كع�صو منت�صب: لبنان، فل�صطني، ال�صودان، اليمن.

.IECEE-FCS كما تقدمت اململكة بطلب اإن�صمام اىل برنامج

:)SAC( اللجنة ال�ضعودية لالعتماد

مت تكوين اللجنة ال�صعودية لالعتماد برئا�صة معايل 
حمافظ الهيئة وذلك بهدف اعتماد املختربات، وجهات 
التفتي�س واجلهات املانحة لل�ص���هادات، وقد مت حتى الآن 

اعتماد عدد من املختربات من بينها خمتربات ال�ص���لع واملنتجات، وخمتربات 
للمعايرة، وقد ا�ص���تعانت وزارة التجارة وال�صناعة بعدد خم�صة خمتربات من 
بني هذه املختربات التي اعتمدتها الهيئة للم�صاهمة يف ف�صح ال�صلع واملنتجات 

امل�صتوردة وت�صهيل اإجراءات الف�صح اجلمركي.
اأهدافها:

- تلبية خدمات العتماد ملتطلبات واحتياجات جهات تقومي املطابقة وجميع 
اجلهات ذات العالقة بالعتماد يف اململكة.
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- حت�صني وتطوير ن�صاط العتماد يف اململكة.
- بناء الثقة بنتائج خدمات اجلهات املعتمدة من اللجنة.

- امل�صاهمة يف حماية امل�صتهلك والبيئة.
- م�صاعدة ال�صلطات الت�صريعية يف اتخاذ القرارات.

- ت�صهيل التبادل التجاري بني اململكة والدول الأخرى على امل�صتوى الإقليمي 
والدويل.

- دعم القت�صاد الوطني.

مهامها:
- اق���رتاح ال�صيا�ص���ات اخلا�ص���ة 
باأن�ص���طة العتماد فيما يتوافق 

مع برنامج العتماد.
- منح وجتديد ووقف و�ص���حب وتو�ص���يع وتقلي�س جم���ال العتماد لكل من 

جهات منح ال�صهادات والتفتي�س واملختربات.
- اق���رتاح لوائح اعتم���اد املختربات واجله���ات املانحة لل�ص���هادات وجهات 

التفتي�س.
- تطبيق اتفاقيات العرتاف املتبادل يف جمال العتماد.

 وذلك بالإ�صافة اإىل م�صاركة الهيئة يف الن�صاطات التالية:

− والذي  الإجتماع ال�ص���ابع للجنة التوجيهية لبناء ورب���ط مراكز املعلومات	
عق���د مبقر الهيئ���ة مبدينة الريا����س خالل الف���رتة 17-1431/2/18ه� 

املوافق 1-2010/2/2م.
− والتي  توقيع مذكرة التفاهم بني الهيئة والغرفة التج�ارية ال�صناعية بجدة	

وقع����ت م����ن قبل حمافظ الهيئ����ة واأمني ع����ام الغرفة التجارية ال�ص����ناعية 
بجدة يوم اخلمي�س 1431/2/20ه� املوافق 2010/2/4م، وذلك » لإق�امة 
حما�ص����رات وندوات تثقيفي�ة للم�ص����ت�ثمرين بالقطاع اخلا�س حول اأهمية 
تطبيق املوا�ص����فات القيا�صية ونظم اإدارة اجل�ودة ونظام القيا�س واملعايرة 

لتنمية واإجناح اأعمالهم«.
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 − اجتماع اللجنة الفنية اخلليجية ملوا�ص���فات مع���دات اإنتاج و نقل و توزيع	
املي���اه الذي عقد بالريا�س خالل الفرتة من 25-1431/2/26ه� املوافق 

9 - 10 / 2 / 2010 م.
− اخل�ص���راء الذي عقد  الجتم���اع الأول للجنة اخلليجية الفرعية للمباين	

بدبي  خالل الفرتة من 4/29 - 5/1 / 1431ه�.
− يوم  توقيع برنامج تعاون و�ص���راكة مع املجل�س ال�صعودي للجودة وذلك يف	
ال�صبت 1431/5/3ه� املوافق 2010/4/17م، مبدينة ج��دة، والذي وقع 
من قبل معايل حمافظ الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة 
و�ص���عادة الدكتور عاي����س العمري الرئي�س التنفيذي للمجل�س ال�ص���عودي 
للج���ودة )املنطق���ة الغربي���ة(، من اأجل ن�ص���ر ثقافة التح�ص���ني والتطوير 
امل�ص���تمر للخدمات واملنتجات والأداء، ون�ص���ر ثقافة اجل���ودة لدى جميع 

فئات املجتمع ال�صعودي.
− الجتماعات اخلا�ص���ة ملناق�صة تنظيم الهيئة اجلديد  م�ص���اركة الهيئة يف	
املق���ر م���ن قب���ل جمل����س ال���وزراء املوق���ر بالق���رار رق���م )216( وتاريخ 
1431/6/17ه���� والت���ي عق���دت مبق���ر هيئ���ة اخل���رباء وتق���دمي ال���راأي 

واملقرتحات الالزمة.
− الثامن للفريق الفني التجاري ال�صعودي يف  امل�صاركة يف ح�صور الجتماع	

مدينة جدة خالل الفرتة  8- 1431/7/9ه�.
 − اجتم���اع اللجن���ة الوطني���ة للم�ص���ئولية املجتمعي���ة ال���ذي عق���د بتاري���خ	

1431/7/21ه� ملناق�صة بع�س الق�صايا التي ا�صتجدت عقب اجتماع فريق 
العمل الدويل اخلا�س باملوا�صفة القيا�صية الدولية الآيزو »26000«. 

− الأمور امل�ص���تجدة بوحدات فح�س ال�صيارات  الجتماع املتعلق مبناق�ص���ة	
خالل الفرتة من 15-1431/8/16ه� مبدينة جدة.

− عقد  الجتماع الرابع ع�ص���ر للجن���ة الوطنية للتحقق م���ن املطابقة الذي	
بالهيئة بتاريخ 1431/11/17ه�.

− الذي عقد يف  اجتماعات درا�ص���ة م�ص���روع نظام م�صتح�ص���رات التجميل	
هيئة اخلرباء بق�صر اليمامة بالريا�س بتاريخ 1431/12/18ه�.

−الجتماعات اخلا�صة بالإعداد لإ�صرتاتيجية اجلودة  باململكة والتي تتوىل  	
الهيئة اإعدادها مع اجلهات ذات العالقة �ص���من خطة الهيئة امل�صتقبلية  

لعام 2020م.
−الجتماعات واملناق�صات بخ�صو�س برنامج العرتاف ب�صهادات املطابقة مع كل  	

.)TUV-SUD-PSE( من
− املوا�صفات القيا�صية  اإجتماع اللجنة امل�ص���كلة لدرا�صة بحث �ص���بل تطبيق	
ال�ص���عودية على جميع املنتجات وال�ص���لع امل�ص���نعة حملي���ًا ودور اجلهات 

املختلفة يف حماية امل�صتهلك.
− ال�صعودية الكهرتقنية. اجتماعات للجنة ال�صت�صارية للجنة الوطنية	

− النارية و ت�صنيفها  امل�صاركة �صمن وفد جلنة درا�صة جميع اأنواع الألعاب	
التابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بزيارة اإىل اأملانيا وال�صني.
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. − اجتماع اللجنة العليا حلماية البيئة مبدينة الريا�س	
 − امل�ص���اركة يف م�ص���روع الإزالة النهائية للمواد امل�صتنفذة لطبقة الأوزون و	

ذلك يف مقر الرئا�صة العامة لالأر�صاد و حماية البيئة.
− ب�صركة ليفنون الأمريكية ب�صاأن القاب�صات و املقاب�س. اجتماع	

− املح�صن ال�صويلم ملناق�صة امل�صاكل املتعلقة ببطاقات  اجتماع مبوؤ�ص�صة عبد	
الطاقة لالأجهزة املنزلية.

−اجتماع اللجنة ال�صعودية للدهانات. 	
− املياه من قبل خمترب  اإعداد درا�ص���ة مف�ص���لة لأ�صباب ال�ص���داأ يف اأنابيب	

املعادن وامليكانيكا بالهيئة.
− بدرا�صة تكاليف املختربات اخلا�صة. اجتماعات اللجنة اخلا�صة	

−امل�صاركة يف اللجنة الفنية لالألبان. 	
− يف اللجنة امل�ص���كلة يف هيئة اخلرباء لدرا�صة ت�صنيع اليثانول  امل�ص���اركة	

من امل�صادر النباتية لال�صتخدامات يف ال�صناعات الطبية.
− للمختربات ومراكز املعايرة يف دول اخلليج. امل�صاركة يف فريق تقومي	

− الوطنية لالإ�صرتاتيجية ال�صناعية. امل�صاركة يف درا�صة اخلطة	
− املتجددة  الجتم���اع بفريق مدينة امللك عبداهلل للطاق���ة الذرية والطاقة	

الذي عقد مبقر الهيئة.
− الرتفيهية ومالهي الأطف���ال يف مدينة  م�ص���اركة الهيئ���ة  يف جلنة امل���دن	

الطائف.

− الروبيان امل�ص���تزرع ومنتجاته لدول  اجتماع���ات اللجنة الفنية لت�ص���دير	
الحتاد الأوروبي.

 - − الإنته���اء م���ن اإع���داد خط���ة التنمي���ة التا�ص���عة للهيئ���ة )1432/1431	
1436/1435ه�( )2010- 2014م(.

2/8ـ املوؤمتــرات والنــدوات العلميــة واحللقــات الدرا�سيــة 
واملحا�سرات والزيارات:

−تنظيم ور�ص���ة عم���ل )اأهمي���ة تطبيق املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية  	
لالأفيا����س ومن���وذج من الأجه���زة الكهربائية( والت���ي مت عقدها يف مقر 

الهيئة الرئي�صي بالريا�س خالل الفرتة من19-1431/1/20ه�.
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−ح�صور الندوة الثالثة لقوانني امللكية الفكرية املنعقدة يف جدة يف الفرتة  	
19-1431/1/21ه�.

( اإىل خمتربات  − 	BSMI( زي���ارة وفد من مكت���ب املوا�ص���فات التاي���واين
الهيئة  بتاريخ 1431/1/21ه�.

 − ح�ص���ور موؤمت���ر ومعر�س الع���رب 2010م الذي عقد بالإم���ارات العربية	
املتحدة خالل الفرتة من 23-1431/1/26ه�.

−اإقام���ة ور�ص���ة العمل اخلا�ص���ة ب���� »نظ���م اإدارة �ص���المة الأغذي���ة الآيزو  	
22000« يف ف���رع الهيئة باملنطقة ال�ص���رقية  الذي عقد خالل الفرتة من 

2-1431/2/5ه�.
− التي  حما�ص���رة عن التطبي���ق الفاعل لنظام اجلودة اآي���زو 2008/9001	

األقيت يوم الثالثاء املوافق 1431/2/11ه�.
−عقد ور�صة عمل جلائزة امللك عبد العزيز للجودة الدورة الثانية يف تاريخ  	

1431/2/24ه�. 
−اإقامة ور�صة عمل حول اأهمية ت�صجيل املن�صاآت يف جائزة امللك عبدالعزيز  	

للجودة بتاريخ 1431/2/26ه�. 
−تنظيم ور�صة عمل )اأهمية تطبيق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية لالأفيا�س  	
ومن���وذج من الأجه���زة الكهربائية( والت���ي مت عقدها يف مقر ف���رع الهيئة 

مبنطقة مكة املكرمة يوم الأربعاء 1431/3/3ه�.

−زيارة وفد من اخلرباء الأتراك »لالإدارة العامة ل�ص���بط اجلودة« بتاريخ  	
1431/3/5ه�.

−تنظيم ور�ص���ة عم���ل )اأهمي���ة تطبيق املوا�ص���فات القيا�ص���ية ال�ص���عودية  	
لالأفيا�س ومنوذج من الأجهزة الكهربائية( والتي مت عقدها يف مقر فرع 

الهيئة باملنطقة ال�صرقية يوم الأثنني 1431/3/8ه�.
−تنظي���م جائزة املل���ك عبد العزي���ز للج���ودة، برنامج تدريبي للمن�ص���اآت  	

املتقدمة للجائزة يف تاريخ  1431/3/20 ه�.
− والوكالة اليابانية  	JICE زيارة وف���د من املركز الياباين للتعاون ال���دويل

للتعاون الدويل JICA للهيئة يوم 1431/3/23ه�.
−زيارة مدير املعهد القومي امل�ص���ري للقيا����س واملعايرة » للمركز الوطني  	

للقيا�س واملعايرة » بتاريخ 1431/3/27ه�.
−زي���ارة املدير العام املكلف للمعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا » للمركز  	

الوطني للقيا�س واملعايرة بتاريخ 1431/3/27ه�.
−م�صاركة وفد من الهيئة بزيارة معهد املوا�صفات وجهاز العتماد الرتكي  	
وذلك للتباحث يف �صبل تفعيل التفاقية مع اجلانب الرتكي خالل الفرتة 

من 3/27 – 1431/4/7ه�.
−ح�ص���ور منت���دى الأعمال )القي���ادة وا�ص���رتاتيجيات التغي���ري نحو قيادة  	
اإ�ص���رتاتيجية رائدة( واملنعقد بفندق مدارمي كراون بالريا�س يف الفرتة 

من 28-1431/3/30ه�.



 1432/1431هـ/2010م

92

 1432/1431هـ/2010م

−قام وفد من الهيئة بزيارة الهيئة امل�ص���رية العامة للموا�ص���فات واجلودة  	
بتاريخ  1431/4/5ه�.

−تنظي���م ور�ص���ة عم���ل )بطاق���ات كف���اءة اإ�ص���تهالك الطاق���ة لالأجه���زة  	
الكهربائي���ة( والت���ي مت عقدها يف مقر الهيئة الرئي�ص���ي بالريا�س خالل 

الفرتة من 7-1431/4/8ه�.

 − امل�ص���اركة يف موؤمتر اخلدم���ات الإلكرتونية الذي عق���د بفندق املريديان	
باخلرب خالل الفرتة 7-1431/4/9ه�.

 − ور�ص���ة عم���ل » تخطيط وتنفي���ذ عمليات ا�ص���تطالع الراأي العام وم�ص���ح	
الأ�ص���واق وتاأثريهما على عملي���ة اإتخاذ القرار« والت���ي عقدت بالريا�س 

خالل الفرتة من  8-1431/4/10ه�.

 ) − ح�صور املوؤمتر العربي حول )الآثار التنموية والقت�صادية لتقنية النانو	
بجامع���ة امللك فهد للب���رتول واملعادن بالظهران خ���الل الفرتة من 11-

1431/4/13ه�.
−اإلق���اء حما�ص���رة عن )اجل���ودة واأهميتها يف تنمية املن�ص���اآت ال�ص���غرية  	
واملتو�صطة( يف الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س يوم الثنني املوافق 

1431/4/13ه�.
− اإقامة ندوة » تعريفية عن الهيئة والتقيي�س وعالمة اجلودة والتحقق  	
من املطابقة » يوم الأحد املوافق 1431/4/19ه� وذلك مببنى الغرفة 
التجاري���ة ال�ص���ناعية بج���دة بقاعة رج���ال الأعمال، والتي �ص���هدت 
اهتمام���ًا وح�ص���ورًا ملحوظًا من قبل اأ�ص���حاب املن�ص���اآت ال�ص���غرية 

واملتو�صطة. 
ه�. − زيارة وفد من مدار�س اململكة للهيئة بتاريخ 1431/4/21	

−�ص���اركت الهيئ���ة يف امللتق���ى اخلليج���ي اخلام����س لتطبيق���ات اجلودة يف  	
القط���اع احلكوم���ي والذي اأقيم يف الدوحة بدول���ة قطر خالل الفرتة من 

25-1431/4/26ه�.
 − ح�صور منتدى »الإدارة والأعمال واإ�صرتاتيجية التغ�يري نح�و قي�ادة رائدة	

والذي عق�د يف الريا�س خالل الفرتة من  28-1431/4/30ه�.
−زي���ارة اأع�ص���اء من اجلمعي���ة الوطني���ة الأمريكية للحماي���ة من احلريق  	

)NFPA( للهيئة بتاريخ  1431/5/4ه�.
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−زي���ارة وفد من مكتب املمثل القت�ص���ادي و الثقايف لتاي���وان يف الريا�س  	
للهيئة بتاريخ 1431/5/10ه�.

−عقد ور�ص���ة عمل بعنوان » تطبيق لئحة بطاقة كفاءة ا�ص���تهالك الطاقة  	
لالأجه���زة املنزلي���ة الكهربائي���ة« ي���وم الأح���د 1431/5/18ه���� بالغرفة 

التجارية ال�صناعية بجدة.
« الذي عقد يف الريا�س بفندق  − ح�ص���ور موؤمتر »تب�صيط الإجراءات 2010	

ماريوت يف يوم الثالثاء 1431/5/20ه� املوافق 2010/5/4م.
−امل�صاركة يف احللقة احلوارية حول امل�صئولية الجتماعية والتي عقدت يف  	

البحرين خالل الفرتة من 28- 1431/5/29ه�.
−�ص���اركت الهيئة يف منتدى الإعالم العربي الذي عقد بدبي يف الفرتة من  	

28-1431/5/29ه�.
−زي���ارة وفد من اإدارة مراجعة ال�صيا�ص���ات التجاري���ة يف منظمة التجارة  	

العاملية )WTO( للهيئة بتاريخ 1431/6/2ه�.
−زي���ارة طالب ق�ص���م الأغذي���ة وتغذي���ة الإن�ص���ان بكلية الزراع���ة والطب  	

البيطري بالق�صيم للهيئة بتاريخ 1431/6/9ه�.
−م�ص���اركة الهيئ���ة يف ن���دوة عم���ل ال�ص���تثمار العرب���ي الأول يف قطاع  	
تكنولوجيا املعلومات والت�ص���الت والتي مت عقدها خالل الفرتة من 

9-1431/6/12ه� بالإ�صكندرية.
 − ح�ص���ور موؤمتر اجلودة واإ�صرتاتيجية التغيري الذي عقد بجمهورية م�صر	

خالل الفرتة من10-1431/6/11ه�.

−�ص���اركت الهيئة يف احلملة التوعوية لإطالق املنظومة الت�ص���ريعية ل�صبط  	
منتجات ال�ص���وق اخلليجية امل�ص���رتكة والتي عقدت بدب���ي يف الفرتة من 

10-1431/6/13ه�.
−ح�صور ور�صة العمل )منوذج تطبيق النافذة الواحدة باجلمارك ال�صعودية(  	

والتي عقدت مبيناء جدة الإ�صالمي يوم الأربعاء 1431/6/12ه�.
−ح�ص���ور املوؤمت���ر العامل���ي الأول لالأمن الغذائي والذي عق���د بفندق بارك  	
حي���اة بجدة والتي نظمته �ص���ركة دايفري�ص���ي لال�صت�ص���ارات يوم الثنني 

بتاريخ 1431/6/17ه�.
−امل�ص���اركة يف اللقاء املو�صع بني �ص���ركة بريوفريتا�س للمختربات اخلا�صة  	
و جمموع���ة من جتار املالب�س بح�ص���ور ممثلي الهيئ���ة و ذلك يف الغرفة 

التجارية وال�صناعية بالريا�س بتاريخ 1431/6/17ه�.
−ح�ص���ور فعاليات ور�ص���ة عمل ح���ول »مواجه���ة الغ�س التج���اري والتقليد  	
وحماي���ة امللكية الفكري���ة« واملنعقدة مبقر الأمانة العام���ة ملجل�س الغرف 

التجارية ال�صناعية ال�صعودية بالريا�س يوم 1431/6/22ه�.
ه�. − زيارة وفد من وزارة التجارة الأمريكية للهيئة بتاريخ 1431/6/23	

− يوم الأحد  حما�ص���رة »نظم اإدارة �ص���المة الغذاء الي���زو 22000: 2005 «	
6/23/ 1431ه� بالغرفة التجارية ال�صناعية بجدة والتي عقدتها ال�صركة 

الأهلية لل�صناعات الغذائية »اأمريكانا«.
−ح�صور فعاليات موؤمتر »�صالمة الغذاء« الذي عقد يف مدينة اخلرب بتاريخ  	

1431/6/29ه�.
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−ح�ص���ور موؤمتر »التكلف�ة الفع�الة للت�ص���ميم والت�ص���يي�د امل�ص���تدام« ال�ذي  	
عق�د خ�الل الفت�رة م�ن 1-1431/7/2ه�  بالريا�س.

− ح�صور فعاليات ندوة )واقع حماية امل�صتهلك يف اململكة العربية ال�صعودية:  	
روؤى وجت���ارب دولي���ة( واملنعقدة يف معه���د الإدارة العام���ة بالريا�س يف 

الفرتة من 1-1431/7/3ه�.
−زي���ارة معايل مدي���ر جامعة حائل والوف���د املرافق ل���ه اإىل الهيئة بتاريخ  	

1431/7/2ه�.
− للهيئة  	NIST زيارة وف������������د املعه���������د الأمريكي للموا�ص������فات والتقنية

بتاري���������خ 7 /1431/7ه�.
ه�. − اإقامة ندوة عن امل�صوؤولية الجتماعية بتاريخ 1431/7/14	

ه�. − حما�صرة عن الإطارات بغرفة جدة بتاريخ 1431/7/21	
−ح�ص���ور ور�ص���ة عمل »تطبيق املوا�ص���فات القيا�ص���ية لالإط���ارات« بتاريخ   	

1431/7/22ه� و تقدمي ورقة عمل فيها.
ه�. − امل�صاركة يف ندوة اللوائح الفنية اخلليجية 1431/7/26	

−اللقاء اخلا�س بو�صع اأ�ص�س ا�صرتاتيجية اجلودة امل�صتقبلية للمملكة الذي  	
عقد يف1431/6/27ه�.

( والوفد  − 	TSE( زيارة مدي���ر عام خمتربات معهد املوا�ص���فات الرتك���ي
املرافق له بتاريخ 1431/8/5ه�.

−زيارة هيئ���ة ال�صت�ص���عار ع��������ن بع����د امل�ص���رية خ�����������الل الفرتة م�����ن   	

16-17 /1431/8ه� ملناق�ص���ة اأوجه التعاون امل�صرتك وذلك لنقل العلوم 
والتقنية ودعم وتطبيق املوا�صفات القيا�صية يف هذا املجال.

−امل�ص���اركة يف فعالي���ات جمعية املهند�ص���ني)للوقاية م���ن احلريق( خالل  	
الفرتة من 8-1431/10/12ه�.

−امل�ص���اركة يف املنتدى ال�صعودي  )للمباين اخل�ص���راء ( الذي عقد خالل  	
الفرتة من 9-1431/10/10ه�.

−عقد ور�ص���ة عمل بعنوان » �صيا�ص���ات واإجراءات اأمن املعلومات« يف فندق  	
الفور�صيزن يف 1431/10/16ه�.

بتاري���خ   عق���د  ال���ذي   « اللكرتوني���ة  التعام���الت   « موؤمت���ر  −ح�ص���ور  	
1431/10/19ه� 
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 – − تنظي���م فعاليات موؤمتر اجل���ودة الثالث الذي عق���د يف الفرتة من 25 	
27 /1431/10 ه���� مبركز امللك في�ص���ل للموؤمترات - جامعة امللك عبد 

العزيز بجدة .
−امل�ص���اركة باملنتدى »العربي الثاين حلماية امل�ص���تهلك من الغ�س التجاري  	
والتقليد وحماية امللكية الفكرية« الذي نظمته م�ص���لحة اجلمارك خالل 

الفرتة من 2-1431/11/4ه� مبدينة الريا�س.
−ور�صة عمل )مبادئ العتماد و اإجراءات التقييم( التي عقدت بالريا�س  	

خالل الفرتة من 11-1431/11/12ه�.
−ح�ص���ور موؤمتر اجلودة الرابع واخلم�ص���ون )للمنظم���ة الأوربية للجودة(  	
الذي عق�د خالل الفرتة من 17-1431/11/19ه� حتت �ص���عار )الرتاث 

من اأجل امل�صتقبل – اجلودة( مبدينة اأزمري - باجلمهورية الرتكية .
−اإقامة الفعالية اخلام�ص���ة بعقد حما�ص���رة  بعنوان » تطبيق املوا�ص���فات  	
القيا�صية للتو�صيالت الكهربائية » يوم الأحد 23 /1431/11ه� بالغرفة 
التجارية ال�ص���ناعية بجدة، والتي قدمت به���ا اأوراق عمل من خمتربات 
الهيئة  ومن �ص���ركة بريوفريتا�س العربية ال�صعودية، والتي ح�صرها عدد 
من اأ�ص���حاب املن�ص���اآت ال�ص���غرية واملتو�ص���طة بهدف توعيته���م باأهمية 
تطبيق املوا�ص���فات القيا�صية للتو�ص���يالت الكهربائية والأخطاء ال�صائعة 

والختبارات اخلا�صة بها طبقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
−ح�صور ور�صة عمل )تنظيم الإجراءات املتعلقة بالتقيي�س الدويل و اإدارة تنظيم  	

اللجان الفنية( الذي عقد خالل الفرتة من24-1431/11/25ه� بالريا�س.
ه�.  − زيارة مدير هيئة املوا�صفات القطرية للهيئة بتاريخ 1431/11/25	

ه�. − ا�صتقبال وفد من طالب مدار�س الرواد بتاريخ 1431/11/26	
−ح�ص���ور ندوة تطوير قطاع املعلومات ال�صناعية يف الدول العربية خ�الل  	

الفت�رة م�ن 3-1431/12/5ه� والتي عقدت يف بريوت.
 − زيارة وفد من املنظم���ة الأوربية للجودة للهيئة خالل الفرتة من 24-20	

/1431/12ه�.
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- − عقد ور�ص���ة عم���ل بعنوان » تنظي���م النقل العام« خ���الل الفرتة من 22	
1431/12/24ه�  بالتعاون مع الحتاد العاملي للنقل بالريا�س.

− للهيئة بتاريخ  	NIST زيارة خبري من معهد املوا�صفات والتقنية الأمريكي
1431/12/26ه�.

− ندوة »ال�صالمة الكهربائية يف التمديدات الكهربائية« والتي عقدت خالل  	
الفرتة من 1431/12/30ه� - 1432/1/1ه� املوافق 6-2010/12/7م 

بفندق  العنود نوفوتيل مبدينة الريا�س.
−�ص���اركت الهيئة يف املوؤمتر »الدويل ال�صاد�س« عن ) اجلودة واإ�صرتاتيجية  	

التغيري( والذي عقد بالقاهرة.
−ندوة »امل�صاريع احلكومية« والتي عقدت مبعهد الإدارة العامة بالريا�س. 	

−دورة »القي���ادة واإ�ص���رتاتيجية التغي���ري« التي عق���دت مبقر اجلمعية ال�ص���عودية  	
لالإدارة بالريا�س.

−حما�صرة عن »علم القيا�س« التي األقيت يف اليوم العاملي للمرتولوجيا يف  	
فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة.

−�ص���ارك خمترب الن�ص���يج يف لقاء مو�ص���ع م���ع جتار الأقم�ص���ة واملالب�س يف  	
الغرفة التجارية ال�ص���ناعية بالريا�س للرد على ت�ص���اوؤل تهم واخلا�ص���ة 

بالختبارات.
−موؤمتر دبي العاملي اخلام�س » ل�صالمة الأغذية«. 	

−موؤمتر الكويت الأول » ل�صالمة الأغذية«. 	

−ور�صة عمل التبادل »التجاري الدويل و�صالمة الأغذية« من منظور الهيئة  	
الدمنركية للبيطرة والأغذية.

−ور�صة عمل عن »بطاقات منتجات التبغ«. 	
−زي���ارة وفد من الهيئة جلامعة امللك �ص���عود حيث مت الطالع على احدث  	

الأجهزة امليكانيكية لديها.
−اإلقاء حما�صرة يف م�صلحة اجلمارك خالل ندوة )اجلمارك واملختربات  	

اخلا�صة(.
−اإلقاء حما�ص���رة خالل ندوة »نحن والعلوم« يف كلية العلوم للبنات جامعة  	

امللك �صعود.
−ح�صور ندوة »تفعيل امل�ص���اركة يف اللجنة الوطنية ال�صعودية الكهرتقنية«  	

لتحقيق الأهداف املن�صودة وطنيا ودوليا.
−امل�ص���اركة يف ور�ص���ة عم���ل اإع���داد اخلطة التنفيذي���ة الثاني���ة للتعامالت  	
الإلكرتونية احلكومية يف اململكة )2011-2015م( والتي نظمها برنامج 

التعامالت الإلكرتونية احلكومية )ي�صر(.
−ح�صور املوؤمتر الدويل ال�صابع »ل�صعبة بحوث ال�صناعات الن�صيجية«. 	

−امل�ص���اركة بورقة عمل عن اآفاق تطوير عمل املختربات »يف امللتقى العربي  	
الثاين حلماية امل�صتهلك من الغ�س التجاري«.

−ح�صور ور�صة عمل »نحو اإ�صرتاتيجية وطنية ل�صناعة النحل باململكة«. 	
−امل�صاركة يف زيارة �صركة را�س يف اأملانيا القائمة على تنفيذ �صاعة مكة املكرمة. 	
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−ح�صور موؤمتر »التعامالت اللكرتونية« والذي عقد يف الريا�س و�صاركت  	
الهيئة باملعر�س امل�صاحب للموؤمتر.

−م�ص���اركة الهيئة يف ندوة الئتالف العاملي »لتقنية املعلومات والت�صالت  	
والتنمية« بدعم من هيئة الأمم املتحدة لل�صئون القت�صادية والجتماعية 

واملنعقد مبقر الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
−ح�صور اللقاء ال�ص���نوي للجهات اخلريية باملنطقة ال�صرقية والتي عقدت  	

مبدينة اخلرب.
−ح�ص���ور ندوة اأ�ص���باب تع���رث امل�ص���اريع احلكومية و�ص���بل معاجلتها والتي  	

عقدت مبعهد الإدارة العامة بالريا�س.

−�صاركت الهيئة يف برنامج » احلملة التوعوية لإطالق املنظومة الت�صريعية  	
ل�ص���بط املنتجات يف ال�ص���وق اخلليجية امل�ص���رتكة ) لعب الأطفال( الذي 

عقد يف مقر الهيئة.
−ح�صور ور�صة عمل نظمتها وزارة املياه و الكهرباء عن »التخطيط املتكامل  	

للطاقة«.
−ح�ص���ور ندوة عن )انعكا�ص���ات منطقة التجارة احلرة العربية يف التنمية  	

ال�صناعية( والتي عقدت بالقاهرة.
−ور�ص���ة العمل اخلا�صة ب� » اأهمية تطبيق املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية  	
لالأفيا�س ومن���وذج من الأجهزة الكهربائية« والت���ي عقدت بفرع املنطقة 

ال�صرقية.

3/8ـ  ال�ســرتاك يف املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية 
والدولية:

من اأهداف اإن�ص���اء الهيئة امل�ص���اركة يف �ص���تى املنظمات املعنية بالتقيي�س 
اإقليمي���ًا وعربي���ًا ودوليا وتبادل التع���اون معها ومتثيل اململك���ة يف اجتماعاتها 
وذل���ك للحاق بالركب الدويل يف جمال التقيي�س وع���دم التخلف عنه وتطبيق 

اأحدث اأ�صاليبه يف �صتى جمالت الأن�صطة املتعلقة بالتقيي�س يف اململكة.

وفيما يلي بيان موجز باأن�صطة الهيئة يف هذه املجالت:
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1ـ الن�ضـاط اخلليجــي: 

 ت�ص���رتك الهيئة يف ع�ص���وية هيئة التقيي�س لدول جمل�س 
التع���اون لدول اخلليج العربية. كما ت�ص���اهم الهيئة يف اإعداد 
خطة املوا�صفات القيا�صية اخلليجية، و تقوم بدرا�صة واإعداد 

عدد كبري من م�ص���اريع املوا�ص���فات القيا�ص���ية اخلليجية واإب���داء الراأي حول 
م�صاريع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية املنوطه بدول املجل�س الأخرى.

كذل���ك تقوم الهيئة بال���رد على جميع ال�صتف�ص���ارات الفنية التي ترد من 
دول جمل�س التعاون يف جمال التقيي�س.

2ـ الن�ضاط العربي:

ت�ص���ارك الهيئة يف اأعم���ال املنظمة العربي���ة للتنمية 
ال�ص���ناعية والتعدي���ن � مرك���ز املوا�ص���فات واملقايي����س، 
وق���د قامت الهيئة بدرا�ص���ة واإبداء الراأي حول م�ص���اريع 

املوا�ص���فات القيا�صية العربية، كما �صاهمت الهيئة يف اإعداد عدد من م�صاريع 
املوا�صفات القيا�صية العربية، واإبداء الراأي حول م�صاريع املوا�صفات القيا�صية 

العربية التي تعدها الدول العربية الأخرى وذلك يف خمتلف القطاعات.

3ـ الن�ضاط الدويل:   

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

:)ISO( املنظمة الدولية للتقيي�س �

ت�ص���رتك الهيئ�ة يف ع�ص���وية املنظمة الدولي�ة للتقيي�س 
)ISO( كما ت�ص���ارك ب�ص����كل فعال يف اأن�ص���طتها املختلف�ة 
حيث اأنها انتخبت لتكون ع�ص���وا يف جمل�س اإدارة املنظم�ة 

الدولي����ة للتقيي�س وذلك لأربع فرتات الأوىل يف الفرتة  من 1979 � 1981م، و 
الفرتة الثانية من 1983 � 1985 م، والفرتة الثالثة من 2001 – 2002م.

كم���ا مت اإنتخاب اململكة من �ص���من اأربع���ة دول من الدول املوؤهل���ة لإنتخابات 
جمل����س املنظم���ة الدولي���ة للتقيي�س الآيزو �ص���من املجموع���ة الثالثة ع���ن الفرتة 
)2011-2012( والت���ي متت خالل اجتماع اجلمعية العمومية رقم 33 الذي عقد 
يف مدينة اأو�ص���لو خالل الفرتة من 6-1431/10/8ه���� حيث فاز باملقاعد الأربعة 

ال�صاغرة كل من )ال�صعودية – تركيا- جنوب اأفريقيا و�صنغافورة(.

كما ت�صارك الهيئة كع�ص���و عامل يف جلان تطوير ال�صيا�صة التالية التابعة 
للجمعية العامة لالآيزو:

 .)CASCO( جلنة تقومي املطابقة

 .)DEVCO( جلنة �صوؤون الدول النامية

.)COPOLCO( جلنة �صوؤون امل�صتهلكني

اأم���ا بالن�ص���بة للجان الفنية التابع���ة للمنظمة الدولية للتقيي�س فت�ص���رتك 
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الهيئة كع�صو عامل يف )22( جلنة فنية وفرعية بالإ�صافة اإىل ثالث من جلان 
ال�صيا�صات ليكون املجموع )25( جلنة.

وكع�صو مراقب يف )128( جلنة فنية وفرعية. 

:CAC ـ جلنة د�ضتور الأغذية

هي جلنة م�صرتكة بني منظمة الأغذية والزراعة FAO ومنظمة ال�صحة العاملية 
)WHO(، تابع���ة ل���الأمم املتحدة وتعمل يف جمال اإ�ص���دار املوا�ص���فات القيا�ص���ية 
والإر�ص���ادات والتو�ص���يات اخلا�ص���ة بالأغذية، وتقوم الهيئة با�ص���تخدام املوا�صفات 
والإر�ص���ادات والتو�ص���يات التي ت�ص���درها هذه اللجن���ة كمرجع رئي�ص���ي عند اإعداد 

م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، كما ت�صارك الهيئة بح�صور اجتماعاتها.

:OIML املنظمة الدولية للمعايرات القانونية -

ه���ي منظم���ة دولية تعم���ل على توثي���ق وتقدمي جميع م���ا يتعلق 
باملرتولوجي���ا القانوني���ة، والهيئة ع�ص���و يف هذه املنظم���ة منذ عام 

1991م، وتتلقى اإ�صداراتها ومرا�صالتها، وتقوم بدرا�صة م�صاريع التو�صيات والت�صويت 
عليها، كما تقوم الهيئة با�صتخدام هذه التو�صيات كمرجع رئي�صي عند اإعداد م�صاريع 

املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، وت�صارك الهيئة بح�صور اجتماعاتها. 

.)OIML( جلان تابعة لـ )وت�ضرتك الهيئة كع�ضو عامل يف )4 -

  :IEC الهيئة الدولية الكهروتقنية -

ه���ي الهيئة الت���ي تت���وىل اإعداد واإ�ص���دار املوا�ص���فات 
القيا�ص���ية يف جم���ال الكهرب���اء والإلكرتوني���ات والتقنيات 

املتعلقة بها، وقد ان�صمت الهيئة اإىل ع�صويتها يف عام 1998م. 

وتقوم الهيئة با�ص���تخدام املوا�صفات القيا�صية التي ت�صدرها هذه الهيئة 
كمرجع رئي�صي عند اإعداد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، وت�صارك 

الهيئة يف ح�صور اجتماعاتها.

و ت�ص���رتك الهيئة كع�صو عامل يف )13( جلنة من جلان )IEC( وكع�صو 
مراقب يف جلنة واحدة.
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ـ ن�ضاطـــات واإجتماعـــات املنظمات الإقليميـــة والعربية والدوليـــة التي �ضاركت 
فيها الهيئة:

�ص���اركت الهيئة يف عدد من الن�ص���اطات والجتماعات التي عقدت خالل 
هذه الفرتة خليجيًا وعربيًا ودوليًا، حيث �صاركت يف جميع اجتماعات جمل�س 
الإدارة واملجل����س الفني واللجان العامة والفنية لهيئ���ة التقيي�س لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

كما �صاركت يف عدد من الجتماعات والن�صاطات التي نظمتها املنظمات العربية 
والدولية التي ت�صارك الهيئة يف ع�صويتها، ومن هذه الجتماعات ما يلي:-

	−الجتماع ال�صابع للجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات الذي عقد 
بتاريخ 1431/2/17ه�.

	−الجتماع الأول للجنة اخلليجية ملعدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 
الذي عقد بتاريخ 1431/2/23ه�.

	−الجتماع للجنة الفنية اخلليجية ملوا�صفات معدات اإنتاج ونقل وتوزيع املياه 
الذي عقد بتاريخ 1431/2/25ه�.

	−امل�صاركة يف اجتماعات املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين والتي 
عقدت يف القاهرة خالل الفرتة من 6-1431/4/11ه� وهي:

	−الجتماع التا�صع ع�صر للمج�ل�س الفني لهيئ�ة التقيي�س اخلليجية الذي عق�د 
خ�الل الفت�رة م�ن   13- 1431/4/15ه� بالريا�س.

الجتماع رقم 35	− للجنة ال�صت�صارية العليا للتقيي�س.
الجتماع رقم 9	− للجنة ال�صت�صارية لالعتماد.

الجتماع رقم 2	− للجنة ال�صت�صارية للمرتولوجيا.
	−الجتماع الرابع للجنة الفرعية اخلليجية للقيا�صات امليكانيكية الذي عقد 

بتاريخ 1431/5/12ه�.
	−امل�ص���اركة يف الجتماعات اخلا�صة باملوا�صفة الدولية اخلا�صة »بامل�صئولية 
الجتماعية« والتي عقدت يف كوبنهاجن بالدمنارك يف الفرتة من 5/30-

1431/6/11ه�.
( واملنعق�د  −	ISO( امللتقى الثاين والثالثني للجنة الكوبلك�و التابعة ملنظمة

يف بال�ي باإندوني�صيا ف�ي الفت�رة م�ن 11-1431/6/15ه�.
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	−امل�ص���اركة يف الجتماع الثاين ع�ص���ر ملجل�س اإدارة هيئة التقيي�س اخلليجية 
الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 1432/6/19ه�.

	−الجتماع الأول للجنة الفنية املخت�ص���ة باإعداد »منهجية عربية لالعرتاف 
املتبادل« واملقام يف تون�س خالل الفرتة من 24-1431/6/26ه�.

	−امل�صاركة يف الجتماع احلادي ع�صر للجنة الفنية اخلليجية ملوا�صفات قطاع 
الت�صييد الذي عقد بالكويت خالل الفرتة من 25-26 / 6 / 1431ه�.

	−ح�ص���ور الإجتماع ال�ص���اد�س للجن���ة الفني���ة اخلليجية لقطاع »موا�ص���فات 
املعلومات وتقنية املعلومات« ال���ذي عقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

مبدينة اأبوظبي خالل الفرتة من 16-1431/7/17ه�.
�ص���ارك�ت الهيئ�ة ف�ي الجتم�اع رقم 44	− للجن�ة �ص���ئون ال�دول النامي�ة الذي 

عق�د  يف الفت�رة من 4-1431/10/5ه� يف مدينة اأو�صلو يف الرنويج.
	−�ص���اركت الهيئة يف الجتم���اع الثالث والث�الثون للجمعي���ة العمومي�ة لالآيزو 
ال���ذي عق����د خ����الل الفت�رة م���ن 6-1432/10/8ه���� يف مدينة اأو�ص���لو يف 

الرنويج. 
	− ح�صور الجتماع الثامن للجنة التوجيهية » لربط مراكز املعلومات« املنعقد 

بدولة الكويت خالل الفرتة من 25-26 /10/ 1431ه�.
	−ح�صور الجتماع العام ال�صنوي الرابع وال�صبعون »للهيئة الدولية الكهرتقنية 
IEC« الذي عقد بالوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 10/27 اإىل 8/ 

11 / 1431ه�.

	−الجتماع الثالث لإعداد اإطار عام ملركز معلومات منوذجي يطبق يف الدول 
العربية الذي عقد خالل الفرتة 26-1431/10/28ه� يف الرباط.

	−امل�ص���اركة يف منت�دى » كود البن�اء اخلليج���ي املوح�د » الذي عق�د بالدوح�ة 
خ�الل الفت�رة م�ن 3-1431/11/5ه�.

	−ح�صور اإجتماعات اجلمعية العمومية لالإحتاد الدويل )لإعتماد املختربات( 
ILAC واملنت���دى ال���دويل )لالعتماد  IAF (الذي عقد مبدينة �ص���نغهاي 

بال�صني خالل الفرتة من 19-1431/11/21 ه�.
	−ح�ص���ور الجتماع الع�ص���رون للمجل����س الفني لهيئة التقيي����س لدول جمل�س 
التع���اون لدول اخلليج العربية الذي عق���د بالريا�س خالل الفرتة من 22-

1431/11/23ه�.
	−امل�ص���اركة يف الأجتماع الثالث ع�ص���ر ملجل�س اإدارة هيئة التقيي�س اخلليجية 

الذي عقد بالريا�س بتاريخ 1432/11/26ه�.
الجتماع رقم 3	− للجنة »ال�صت�ص���ارية للمرتولوجي���ا« والذي عقد يف الفرتة 

من 16-1431/12/17ه� يف مدينة الرباط يف املغرب.
	−ح�ص���ور الإجتماع »التاأ�صي�صي للجهاز العربي التن�ص���يقي لالإعتماد« والذي 
عق���د مبقر املنظمة العربية للتنمية ال�ص���ناعية والتعدي���ن مبدينة الرباط 

باملغرب بتاريخ 1431/12/17ه�.
	−ح�ص���ور الإجتماع العا�ص���ر »للجنة الإ�صت�صارية لالإعتماد« والذي عقد مبقر 
املنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة ال�ص���ناعية والتعدين مبدينة الرب���اط باملغرب 

بتاريخ 1431/12/18ه�.
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�صاركت الهيئة يف الجتماع رقم 36	− » للجنة ال�صت�صارية العليا للتقيي�س« ال�ذي 
عق�د يف الفت�رة م�ن 19-1431/12/20ه� يف مدينة الرباط يف املغرب.

	−الجتماع التا�ص���ع للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة الذي عقد باملنامة 
– مملكة البحرين خالل الفرتة من 22-1431/12/23ه�.

	−الجتماع العا�ص���ر للجنة اخلليجية للتحقق م���ن املطابقة الذي عقد خالل 
الفرتة من 13-1432/1/14ه�.

	−�ص����اركت الهيئة يف اإجتماع����ات »املنظمة العربي����ة للتنمية ال�ص����ناعية والتعدين 
اخلا�صة باليوم العربي للتقيي�س«، ومت تقدمي حما�صرة عن الإعرتاف املتبادل.

	−اجتم���اع جلنة اخلرباء الع���رب » للجائزة العربية للج���ودة » الذي عقد يف 
املغرب.

	−اإجتماعات اللجنة املكلفة باإعداد منهجية عربية لالإعرتاف املتبادل الذي عقد 
يف تون�س.

4/8 -  التعاون مع اجلهات والهيئات الأجنبية: 

تق���وم الهيئ���ة بعقد جمموعة من برامج التع���اون الفني مع بع�س اجلهات 
والهيئات الأجنبية وذلك مل�ص���اعدتها يف تطوي���ر اأعمالها وكذلك للوقوف على 
اأحدث التطورات يف العامل يف جمال التقيي�س لالرتقاء مب�صتوى اأدائها وحتقيق 
اأهدافه���ا على اأكمل وج���ه وتعقد هذه الربام���ج مع دول كثرية منه���ا اأمريكا، 

وفرن�صا، والهند، واليابان، وتركيا، وم�صر، وتايوان، وكوريا.

وم����ن خالل ه����ذه الربامج يت����م اإيفاد 
خرباء يف جمالت التقيي�����س املختلفة اإىل 
الهيئة وكذلك يتم تدريب من�ص����وبي الهيئة 
يف ال����دورات الت����ي تعق����د يف ه����ذه ال����دول 
اأو الت����ي ميك����ن اأن تنظمها ه����ذه الدول يف 
اململك����ة، كما يتم تب����ادل املعلومات الفنية 
املتعلق����ة باأمور التقيي�����س والقيام بزيارات 

ميداني����ة للجهات املعنية به للوق����وف على اأحدث التطورات يف هذه املجالت يف 
�صتى اأنحاء العامل عالوة على م�صاركة الهيئة يف الدرا�صات والبحوث التي تتعلق 

ببع�س امل�صاكل التي تواجهها يف اأعمالها للو�صول اإىل احللول املنا�صبة لها.

وفيما يلي بيان باأهم ما مت اإجنازه خالل هذا العام:
	−�ص���اركت الهيئة يف الإجتماع التح�ص���ريي للجانب ال�ص���عودي امل�ص���ارك يف 
اجتماعات الدورة احلادية ع�صرة للجنة ال�صعودية ال�صورية امل�صرتكة الذي 

عقد مبقر وزارة املالية بالريا�س بتاريخ  1 / 3 / 1431ه�.
	−�ص���اركت  الهيئة يف الجتماع التح�ص���ريي للجانب ال�ص���عودي امل�ص���ارك يف 
اجتماعات الدورة 21 للجنة ال�ص���عودية التايوانية امل�صرتكة يف مقر جمل�س 

الغرف التجارية يف الريا�س بتاريخ 1431/3/7ه�.
	−توقي���ع برنامج تعاون فني مع املعه���د الأمريكي للتكييف والتدفئة و التربيد 

)AHRI( بتاريخ 1431/3/7ه�.
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	−�ص���اركت الهيئ���ة يف اإجتماعات ال���دورة احلادية ع�ص���رة للجنة ال�ص���عودية 
ال�صورية امل�ص���رتكة املنعقدة يف العا�صمة ال�صورية دم�صق خالل الفرتة من 

20-1431/3/21ه�.
	−�صاركت الهيئة يف الجتماع التح�صريي لأع�صاء اجلانب ال�صعودي امل�صارك 
يف اجتماعات الدورة الرابعة للجنة ال�صعودية النيوزلندية امل�صرتكة وذلك 

مبقر وزارة الزراعة بالريا�س بتاريخ 1431/4/30ه�.
	−�ص���اركت الهيئة يف اجتماعات الدورة الرابعة للجنة ال�صعودية النيوزلندية 

امل�صرتكة والتي عقدت بالريا�س خالل الفرتة 10-1431/5/11ه�.
	−�صاركت الهيئة يف الجتماع التح�صريي لأع�صاء اجلانب ال�صعودي امل�صارك 
يف اجتماع���ات الدورة العا�ص���رة للجنة ال�ص���عودية اليابانية امل�ص���رتكة يوم 

الحد1431/5/11ه�
	−�ص���اركت الهيئة يف اجتماعات الدورة العا�ص���رة للجنة ال�ص���عودية اليابانية 
امل�ص���رتكة والتي عقدت يف مدين���ة طوكيو يف اليابان خالل الفرتة من 26-

1431/5/27ه�.
ه�: زيارة كل من اجلهات التالية بتاريخ  1431/5/28	−

. − 	METI وزارة القت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية
. − 	JICA املركز الياباين للتعاون الدويل
. − 	JQA الهيئة اليابانية لتاأكيد اجلودة

	−�ص���اركت الهيئة يف ح�ص���ور اجتماع���ات ال���دورة الرابعة للجنة ال�ص���عودية 

النم�صاوية امل�صرتكة  التي عقدت يف مدينة الريا�س خالل الفرتة من 11-
1431/6/12ه�. 

	−اجتماعات الدورة اخلام�صة ع�صرة للجنة ال�صعودية الكورية امل�صرتكة التي 
عقدت يف الريا�س بتاريخ 1431/8/5ه�.

	−مت توقي���ع برنامج تعاون فني بني الهيئة و اجلمعية الربازيلية للموا�ص���فات 
الفنية )ABNT( يف مدينة اأو�صلو بالرنويج بتاريخ 1431/10/4ه�، خالل 

اجتماع اجلمعية العمومية لالآيزو.
	−مت توقي���ع برنام���ج تعاون فني ب���ني الهيئة و معهد املوا�ص���فات النم�ص���اوي 
)ASI( يف مدينة اأو�ص���لو بالرنويج بتاريخ 1431/10/4ه�، خالل اجتماع 

اجلمعية العمومية لالآيزو.
	−اجتماعات الدورة الثالثة ع�ص���رة للجنة ال�ص���عودية الأردنية امل�صرتكة التي 

عقدت يف مدينة عمان يف الأردن يف الفرتة من 24-1431/10/25ه�.
	−اجتماعات الدورة الثالثة ع�ص���رة للجنة ال�ص���عودية امل�صرية امل�صرتكة التي 

عقدت يف مدينة القاهرة خالل الفرتة من 24-1431/10/27ه�.
	−مت توقي���ع برنام���ج تع���اون فني ب���ني الهيئ���ة و اللجن���ة الوطنية الفرن�ص���ية 
الكهرتقنية )UTE( و املخترب الفرن�ص���ي لإ�ص���دار ال�صهادات لل�صناعات 
الكهربائية )LCIE( يف مدينة �صياتل بالوليات املتحدة الأمريكية بتاريخ 

1431/11/4ه�.
	−الجتماع التح�ص���ريي الث���اين لأع�ص���اء اجلانب ال�ص���عودي يف اجتماعات 
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الدورة الواحدة والع�صرون للجنة ال�صعودية التايوانية امل�صرتكة والذي عقد 
يف جمل�س الغرف ال�صعودية يوم الأثنني املوافق 1431/11/10ه�.

	−مت توقي���ع برنام���ج تعاون فن���ي بني الهيئ���ة وهيئ���ة الإمارات للموا�ص���فات 
واملقايي�س يف مدينة الريا�س بتاريخ 1431/11/26ه�.

	−اجتماعات الدورة الواحدة والع�صرون للجنة ال�صعودية التايوانية امل�صرتكة 
التي عقدت يف تايوان يف الفرتة من 2-3 /1431/12ه�.

	−الجتماع الثامن للفريق الفني ال�صعودي اليمني لدرا�صة ان�صياب ال�صلع بني 
البلدين يف مدينة جدة خالل الفرتة من 8-1431/12/9ه�.

	−التوقي���ع على برنام���ج تعاون فني بني الهيئة و �ص���ركة جلران�د الفرن�ص���ي�ة 
بتاري����خ 1431/12/21ه� وذلك لإ�ص���دار دليل اإر�ص���ادي ع���ن الرتكيبات 

الكهربائية يف املباين ال�صكنية طبقا لكود البناء ال�صعودي.
	−قام���ت الهيئة بالتن�ص���يق حل�ص���ور خبري يف جم���ال القيا����س و املعايرة من 
املعهد الوطني الأمريكي للموا�صفات والتقنية NIST و ذلك يف الفرتة من 

1431/12/28ه� اإىل 1432/1/9ه�.
	−الجتماع الثالث للجنة ال�ص���عودية ال�ص���ودانية امل�ص���رتكة لدرا�ص���ة ان�صياب 
ال�ص���لع ب���ني البلدي���ن ال���ذي عق���د يف مدينة جدة خ���الل الف���رتة من 29-

1431/12/30ه�.
	−توقي���ع برنامج تع���اون فني مع معهد الأبح���اث الك���وري للمقايي�س والعلوم 

بتاريخ 1432/1/11ه� مبدينة ديجون بكوريا.

توقيع اتفاقية مع املنظمة الأوروبية للجودة EFQM	− يف بروك�صل.
	−معايرة ثمانية اأجهزة كهربائية مرجعية يف جمال القيا�صات الكهربائية يف 

املعهد الرتكي.
	−قي���ام خبري من ال�ص���ني بتدريب الفنيني م���ن الهيئة عل���ى اختبارات لعب 
الأطف���ال واإع���داد ت�ص���ور ملخترب فح����س األع���اب الأطفال املزمع اإن�ص���اءه 

بالهيئة.
	−قي���ام خبري من تايوان بتقدمي دورة تدريبية يف جمال اختبارات ال�ص���المة 

الكهربائية لبع�س فنيي الهيئة ملدة �صهر.
	−ق���ام وفد م���ن الهيئة بزي���ارة اإىل معه���د املوا�ص���فات الرتكي لال�ص���تفادة 
م���ن التفاقية ال�ص���عودية الرتكية والإط���الع على خمتربات امل���واد العامة 
لال�صتفادة من توزيع الأجهزة والتمديدات الرئي�صية وغريها خالل عملية 

نقل املخترب اإىل املبنى اجلديد.
الجتماع مع وفد من معهد املوا�صفات الرتكي TSE	− ملناق�صة برامج التعاون 

امل�صرتكة.
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9 - إدارة الموارد المالية:
تقوم الهيئة باإدارة مواردها مبا يحقق الإ�صتفادة الق�صوى من هذه املوارد يف ت�صيري اأعمال الهيئة وتطويرها.

9/ 1 - ميزانية الهيئة وم�سروفاتها:-

بلغت ميزاني�ة الهيئ�ة للعام امل�ايل 1432/1431ه� )150.993.000( مليون ري�ال �صع�ودي.

تفا�صيل �صرف ميزانية الهيئة ح�صب البنود الواردة من وزارة املالية:- 
املبلغ املن�ضرفاملبلغ املعتمدالباب

60.988.259،15 ريال61.190.000 ريالالأول

7.679.839،78 ريال12.126.000 ريالالثاين

44.909.234،59 ريال50.067.000 ريالالثالث

12.753.131،54 ريال29.800.000 ريالالرابع

126.330.465،06 ريال153.192.000 ريالالإجمايل

- الزيادة يف امليزانية املعتمدة عبارة عن تغذية رواتب وتدعيم لبند عالمة اجلودة من وزارة املالية.

9/ 2 - عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها:

يو�صح اجلدول رقم )9( عقود امل�صاريع التي قامت الهيئة بتوقيعها و�صري العمل فيها للعام املايل 1432/1431ه�.
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9/ 3 - امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية التا�سعة:

يو�ص���ح اجلدول رقم )10( املنجز خالل العام املايل 1432/1431ه� من امل�ص���روعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية التا�ص���عة يف املجالت املختلفة 
ومقارنته مبا ورد يف اخلطة.

ر�ضم بياين رقم )18(
تطور ميزانية الهيئة
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جدول رقم )9(
عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل 1432/1431هـ
اجله�����������ة: الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة                                التكلفة الإجمالية للم�صروع يف امليزاني�ة: 

ا�صم امل�ص�������روع: اإن�صاء وجتهيز خمتربات القيا�س واملعايرة مع الإ�صراف                        املعتمد للم�صروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رق�م امل�صروع يف امليزاني�ة:                                                                   املعتمد للم�صروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

 التاريخ
 املتوقع

لالنتهاء

 ن�ضبة
التنفيذ

)%(
املوقع

 مدة
العقد

)�ضهر(

 تاريخ
 ت�ضليم
املوقع

 تاريخ
 توقيع
العقد

 تاريخ
الرت�ضية

قيمة العقد
)ريال( جن�ضيته  ا�ضم

املقاول
نوعه ا�ضم العقد م

1431/12/30 %98 الريا�س 24 �صهر 1426/5/21 1426/4/29 1426/1/22 35.395.559 �صعودي
 �صركة عرب

 اململكة
ال�صعودية

اإن�صائي

 اإن�صاء وجتهيز
 خمتربات القيا�س

 واملعايرة مع
الإ�صراف

1
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تابع جدول رقم ) 9(
عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل 1432/1431هـ
اجله�����������ة: الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة                                      التكلفة الإجمالية للم�صروع يف امليزاني�ة: 

ا�صم امل�ص�������روع: اإن�صاء وجتهيز خمتربات املواد العامة ومرافقها مع الإ�صراف                       املعتمد للم�صروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رق�م امل�صروع يف امليزاني�ة:                                                                   املعتمد للم�صروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

التاريخ 
املتوقع 
لالنتهاء

ن�ضبة 
التنفيذ

)%(
املوقع

مدة 
العقد

)�ضهر(

تاريخ 
ت�ضليم 
املوقع

تاريخ 
توقيع 
العقد

تاريخ 
الرت�ضية

قيمة العقد
)ريال( جن�ضيته ا�ضم 

املقاول
نوعه ا�ضم العقد م

1431/12/30 %98 الريا�س 18 �صهر 1428/6/15 1428/4/12 14.443.566 خمتلط �صركة بيت 
ماج عبديل اإن�صائي

اإن�صاء وجتهيز خمتربات 
املواد العامة ومرفقها مع 

الإ�صراف
1
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تابع جدول رقم ) 9(
عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل 1432/1431هـ
اجله�����������ة: الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة                            التكلفة الإجمالية للم�صروع يف امليزاني�ة: 

ا�صم امل�ص�������روع: اإن�صاء خمترب الإطارات وال�صيارات وقطع الغيار                                         املعتمد للم�صروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رق�م امل�صروع يف امليزاني�ة:                                                         املعتمد للم�صروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

 التاريخ
 املتوقع

لالنتهاء

 ن�ضبة
التنفيذ

)%(
املوقع

 مدة
العقد

)�ضهر(

 تاريخ
 ت�ضليم
املوقع

 تاريخ توقيع
العقد

 تاريخ
الرت�ضية

قيمة العقد
)ريال( جن�ضيته ا�ضم املقاول نوعه ا�ضم العقد م

1432/7/24 %6 الريا�س 24 �صهر 1430/7/25 1430/6/21 1430/6/30 34.986.050 خمتلط
�صركة بيت 

ماج بالتعاون 
مع ال�صليم

اإن�صائي

اإن�صاء خمترب 
الإطارات 

وال�صيارات وقطع 
الغيار

1

1432/7/24 %20 الريا�س 24 �صهر 1430/12/1 1430/11/19 1430/11/19 2.800.000 �صعودي املركز 
املعماري ا�صت�صاري

اإن�صاء خمترب 
الإطارات 

وال�صيارات وقطع 
الغيار

2
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تابع جدول رقم )9(
عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل 1432/1431هـ
اجله�����������ة: الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة                          التكلفة الإجمالية للم�صروع يف امليزاني�ة: 

ا�صم امل�ص�������روع: خمترب ال�صيارات بفرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية                                املعتمد للم�صروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رق�م امل�صروع يف امليزاني�ة:                                                       املعتمد للم�صروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

التاريخ 
املتوقع 
لالنتهاء

ن�ضبة 
التنفيذ

)%(
املوقع

مدة 
العقد

)�ضهر(

تاريخ 
ت�ضليم 
املوقع

تاريخ توقيع 
العقد

تاريخ 
الرت�ضية

قيمة العقد
)ريال( جن�ضيته ا�ضم 

املقاول
نوعه ا�ضم العقد م

1431/12/7 %100 الدمام 12 �صهر ����� 1430/11/26 1430/10/22 1.599.700 اأجنبي موؤ�ص�صة ثاب 
للمقاولت اإن�صائي

خمترب ال�صيارات 
بفرع الهيئة  باملنطقة 

ال�صرقية
1
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تابع جدول رقم ) 9(
عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل 1432/1431هـ
اجله�����������ة: الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة                                           التكلفة الإجمالية للم�صروع يف امليزاني�ة: 

ا�صم امل�ص�������روع: خمترب ال�صيارات بفرع الهيئة  مبنطقة مكة املكرمة                                   املعتمد للم�صروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رق�م امل�صروع يف امليزاني�ة:                                                                        املعتمد للم�صروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

 التاريخ
 املتوقع

لالنتهاء

 ن�ضبة
التنفيذ

)%(
املوقع

 مدة
العقد

)�ضهر(

 تاريخ
 ت�ضليم
املوقع

 تاريخ توقيع
العقد

 تاريخ
الرت�ضية

قيمة العقد
)ريال( جن�ضيته  ا�ضم

املقاول
نوعه ا�ضم العقد م

1431/12/4ه� %100 جدة 12 �صهر 1430/11/23 1430/11/20 1430/9/4 1.496.690 اأجنبي موؤ�ص�صة ثاب 
للمقاولت اإن�صائي

خمترب ال�صيارات بفرع 
الهيئة  مبنطقة مكة 

املكرمة
1
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جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

حتديث البنية التحتية لل�صبكة احلا�صوبية بالهيئة وفروعهاا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0012/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

جديدنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
5.000اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
1.500املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1432/1431تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1434/1433تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

1.500املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
1.500اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته )30 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 100%(  والرتاكمي )30%( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

خدمات التعامالت الإلكرتونية احلكوميةا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/8270/20/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

جديدنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
6.000اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

م�ص���������������������ادر التمويل: 
1.000املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1432/1431تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

�صفراملن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
�صفراإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 17%( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) �صفر %(  والرتاكمي ) �صفر %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:
)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  

)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإن�صاء وجتهيز مباين املختربات يف جدةا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0003/01/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
22.878اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
3.331.000املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1422/14211423/1422تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1432/1431تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

1.418املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
20.480اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 100 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
جدةموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

ل هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 142 %(  والرتاكمي ) 89 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:
)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  

)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإحداث مركز درا�صات ومتابعة تطبيق املوا�صفات القيا�صيةا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/7000/01/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

نوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
2.4002.400اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

0.48م�ص���������������������ادر التمويل: 
�صفراملعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1432/1431تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1436/1435تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

�صفراملن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
�صفراإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 20 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) �صفر %(  والرتاكمي ) �صفر  %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:
)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  

)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإن�صاء وجتهيز مباين املختربات يف الدماما�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0004/01/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

نوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
24.465اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

3.27م�ص���������������������ادر التمويل: 
800املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1422/14211423/1422تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1432/1431تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

1.457املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
21.750اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 100 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الدمامموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي )  182 %(  والرتاكمي ) 89 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:
)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  

)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

تاأمني اأجهزة ومعدات ملختربات الهيئةا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0005/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
21.413اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
3.304.000املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1426/14251426/1425تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1433/14321434/1433تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

3.522املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
18.031اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 85 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 88 %(  والرتاكمي ) 84 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:
)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  

)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإن�صاء وجتهيز خمتربات القيا�س واملعايرة مع الإ�صرافا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0006/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
16047.460 مليوناإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولة10.52 مليونم�ص���������������������ادر التمويل: 
5.597املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1423/14221424/1423تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1432/14311434/1433تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

0.843املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
37.959اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 100 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 15 %(  والرتاكمي ) 80 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإن�صاء وجتهيز خمتربات املواد العامة ومرافقها مع الإ�صرافا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0007/00/00/4ه�/11رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
25.000اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
4.034.175املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1425/14241429/1428تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1432/14311434/1433تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

0.433املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
17.819اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 100 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

لهل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 10 %(  والرتاكمي ) 71 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

اإن�صاء خمترب الإطارات وال�صيارات وقطع الغيارا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0008/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
42.090اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
8.8110.000املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1425/14241431/1430تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1433/1432تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

3.220املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
8.479اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 80 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 32 %(  والرتاكمي ) 20 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

حت�صني ورفع كفاءة املرافق واخلدماتا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0009/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
4.000اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
0.728املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1428/1427تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
1434/1433تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

0.139املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
3.410اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 75 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

لهل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 19 %(  والرتاكمي ) 85 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

تاأهيل اأجهزة التكييف وامل�صاعد بالهيئةا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0010/00/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
6.600اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
�صفراملعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1428/1427تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

�صفراملن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
6.236اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 95 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
الريا�سموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

لهل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) �صفر %(  والرتاكمي )95 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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تابع جدول رقم )10(
امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1432/1431هـ

اجله��ة:  الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة  
يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�ضروع

ا�صم الربن������������امج الرئي�ص������ي:
     ا�صم الربن������������امج الفرع������ي:

تطوير وحتديث تقنية املعلومات بالهيئة والفروعا�صم امل�ص������������������روع )**(: 
030/002/000/0011/00/4رقم امل�ص����������������������روع: 

حتت التنفيذنوع امل�ص�����������روع )جديد/حتت التنفيذ(:
3.500اإجمايل تكاليف امل�ص����������������روع: 

ميزانية الدولةم�ص���������������������ادر التمويل: 
1.000املعتم�د لهذا الع�����ام: 1431/ 1432ه�

1431/1430تاريخ بدء تنفيذ امل�ص��روع:
تاريخ النتهاء من تنفيذ امل�صروع:

0.223املن�صرف الفعلي على امل�صروع خالل العام:
0.876اإجمايل املن�صرف الفعلي على امل�صروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�صبته ) 47 %( من  امل�صروع الهدف املحدد للعام: 1432/1431ه�
اأكرث من منطقةموقع امل�صروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

لهل يعتمد امل�صروع على م�صاريع اأخرى؟ )***(
ال�صنوي ) 22 %(  والرتاكمي ) 25 %( تق�����دم �ص�����ري العم�ل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ص����روع واحللول املق��رتحة:

)**( اإذا كان امل�صروع معتمد باأمر �صامي يذكر رقم الأمر ال�صامي وتاريخه. )*( اإذا كان امل�صروع غري معتمد يف اخلطة، فيتم تعبئة اجلانب الأي�صر فقط )بيانات امليزانية(.  
)****( يذكر ن�صبة اإجناز امل�صروع ال�صنوي والرتاكمي منذ بدء امل�صروع، ون�صبة ا�صتغالل امل�صروع. )***( اإذا كانت الإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�صماء امل�صاريع.     
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10 - المعوقات التي تواجـهها الهيئـة والمقترحات حول التعامل معها:
احللولاملعوقاتم

1
عدم وج���ود كادر وظيفي خا�س بالهيئة مقارنة بالهيئات الأخرى مثل هيئة 
الإت�ص���الت وتقني���ة املعلومات وهيئ���ة تنظي���م الكهرباء والإنت���اج املزدوج 

والهيئة العامة لل�صياحة والهيئة العامة لالإ�صتثمار.

* مت اإع���داد كادر مقرتح ومت اإعتماده من جمل�س اإدارة الهيئة بتاريخ 1426/10/20ه�، ومن ثم 
مت رفعه ملجل�س اخلدمة املدنية وتتابع الهيئة هذا املو�صوع مع جمل�س اخلدمة املدنية.

* �ص���رعة العمل على تنفيذ ما ورد يف الفقرة )خام�ص���ًا( من قرار جمل�س ال�صورى رقم 65/121 
وتاريخ 1432/1/13ه� التي تن�س على » الإ�صراع يف اإ�صدار الكادر الوظيفي اخلا�س بالهيئة يف 
اأق���رب وقت ممكن، ومتهيدًا لذلك، ميكن العمل على تطبيق كادر اأحد اجلهات �ص���به احلكومية 

املماثلة مثل: التاأمينات الإجتماعية«.
 ونرجو دعم معايل رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة واأ�ص���حاب ال�صعادة اأع�صاء املجل�س لهذا املو�صوع 

املهم جدًا.

2

ت�ص���رب املوظفني املوؤهلني لوجود فر�س وظيفي���ة لدى جهات اأخرى مماثلة 
تتمتع مبزايا مالية اأف�صل من الهيئة مثل هيئة الإت�صالت وتقنية املعلومات 
وهيئ���ة تنظيم الكهرباء والإنت���اج املزدوج والهيئة العامة لل�ص���ياحة والهيئة 

العامة لالإ�صتثمار.

قل���ة الوظائف املعتمدة يف امليزانية ومن ثم قل���ة الرتقيات الأمر الذي يوؤثر 3
اإعتماد عدد اأكرب من الوظائف يف ميزانية الهيئة. �صلبًا على اأداء املوظف.

قل���ة الإعتم���ادات املالي���ة املخ�ص�ص���ة لتاأمني اأجه���زة املخت���ربات لتواكب 4
زيادة املبالغ املالية الكافية لتاأمني اأجهزة املختربات التي حتتاجها الهيئة. التطورات العلمية املتالحقة يف الإختبارات والتحاليل.

زيادة املبالغ املالية املخ�ص�صة للتدريب والبتعاث..قلة الإعتمادات املخ�ص�صة للتدريب والبتعاث لتدريب وتاأهيل املوظفني.5

عدم تعيني العاملني على بند عالمة اجلودة على وظائف ر�صمية.6

تعيني العاملني على بند عالمة اجلودة على وظائف ر�ص���مية تنفيذًا لالأمر ال�ص���امي الكرمي رقم 
)8422/م.ب( بتاريخ1426/6/25ه����. وق���د مت خماطب���ة وزارة اخلدمة املدني���ة ووزارة املالية 
بهذا اخل�ص���و�س، وتتم املتابع���ة معهم ونرجو دعم معايل رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة واأ�ص���حاب 

ال�صعادة اأع�صاء املجل�س لهذا املو�صوع املهم.
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خاتــمــــــــة:
ا�صتعر�س التقرير ال�صنوي للهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1432/1431ه�، والذي مت اإعداده تنفيذا للمادة )29( من نظام 
جمل�س الوزراء، اأهم الإجنازات والأعمال التي حققتها الهيئة خالل العام املايل 1432/1431ه�. والتي كان من اأبرزها اعتماد )3784( موا�ص���فة قيا�ص���ية 
�ص���عودية جديدة ليبلغ جمموع املوا�ص���فات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة )20507( موا�ص���فة قيا�صية، ومنح  )20( من�صاأة تراخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة 
على منتجاتها لي�ص���بح عدد ال�ص���ركات احلا�ص���لة على عالمة اجلودة )233( من�ص���اأة، واإ�ص���دار )420( تو�صيه مبنح �صهادات الت�ص���دير مل�صانع املنتجات 
الغذائية، ودرا�ص���ة )141( ترخي�ص���ًا �صناعيًا، وتقدمي )1081( ا�صت�ص���ارة فنية جلهات خمتلفة، واختبار )5198( عينة مبختربات الهيئة،  ومعايرة )592( 
عينة مبختربات املعايرة وتعيني )33( موظفا �صعوديا، وبلغت ن�صبة املوظفني ال�صعوديني على الوظائف الر�صمية بالهيئة )100%(، كما مت تدريب )310( من 
من�ص���وبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة، وقد عاد عدد )2( من مبتعثي الهيئة بعد ح�ص���ولهما على املاج�ص���تري، ومت اإبتعاث عدد 

)4( من موظفي الهيئة للدرا�صات العليا، ومت اإبتعاث اأحد موظفي الهيئة لدرا�صة البكالوريو�س.
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