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مكتب إدارة االستراتيجية

خادم الحرمني الرشيفني

صاحب السمو الملكي األمري

حفظه هللا

ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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حفظه هللا
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الرؤية والرسالة والقيم

رؤيـتـنـــــا
جـهـــة مــوثــوقــــة عــالــميــــــــًا
وممكّ نـــة لجــــودة الحيـــــــــــاة
وتنافسية االقتصاد الوطني

1443

قيمنــا
الحياديـــــة
التكامل مع الشركاء
اإلتقــــــــان
الشفافية
اإلبـــــــــداع

رسـالتـنــا
التمــيز في تطـوير المواصفات
ّ
والمطابقـــــة وعلم القيــــــــاس،
وتعزيز سالمة المنتجـــــات في
المملكــة
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كلمــة

وزيـــر التجـــارة

رئيس مجلس إدارة الهيئــــة

تعيـــش المملكـــة العربيـــة الســـعودية برؤيـــة
قيادتهـــا الثاقبـــة وحـــراك أجهزتهـــا الحكوميـــة
والتنفيذيـــة المختلفـــة ،مرحلـــة مهمـــة فـــي
البنـــاء والتنميـــة ،تســـتهدف توفيـــر ممكنـــات
جـــودة الحياة والتنميـــة المســـتدامة وتحقيق
وصلـــوال لبيئة
ركائـــز رؤيتهـــا الطموحـــة ،٢٠٣٠
ً
محفـــزة للنمـــو االقتصادي ومعززة لتنافســـية
ا لعا لمية.

معالي الدكتور
ماجد بن عبد اللّ ه القصبي
وزير التجارة
رئيس مجلس اإلدارة
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كمـــا ســـعت الهيئـــة خـــال فتـــرة التقريـــر إلـــى
تفعيـــل تواصلها مع القطـــاع الخاص للوقوف
التحديـــات التـــي تواجهـــه وبحـــث
علـــى أهـــم
ّ
ســـبل معالجتهـــا ،وبحث ُســـبل دعـــم وتمكين
المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد
ممكنـــات النمـــو االقتصـــادي فـــي المملكة.
ونعتـــز كثيـــراً بما حققه أبنـــاء وبنات الوطن من
إنجـــازات تعزز ريـــادة المملكـــة إقليميـــاً ودولياً
فـــي مجـــاالت وأنشـــطة التقييـــس المختلفة،
مـــن خـــال اســـتضافة المملكـــة الجتماعـــات
إقليميـــة ودوليـــة متنوعـــة فـــي مجـــاالت
التقييـــس ،وزيـــادة نســـبة مشـــاركة ممثلـــي
المملكـــة فـــي اللجـــان الفنيـــة الدولية بنســـبة
 ٪١٠,٢عـــن العـــام الماضـــي.

وقـــد عملـــت الهيئـــة الســـعودية للمواصفات
والمقاييـــس والجـــودة ،خـــال العـــام ٢٠٢١م،
الـــذي كان عاماً اســـتثنائياً لالقتصـــاد العالمي
لمواجهـــة تبعـــات جائحـــة كورونـــا ،علـــى تنفيذ
مبـــادرات خطتها االســـتراتيجية والشـــراكة مع
جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة ،بتطويـــر البنية
التحتيـــة الوطنيـــة للجـــودة من القطـــاع العام
والخـــاص لتحقيـــق رؤيتها فـــي أن تكون الهيئة
جهـــة موثوقة عالميـــاً وممكّ نة لجـــودة الحياة
وتنافســـية االقتصـــاد الوطنـــي ،مـــن خـــال
التميـــز فـــي تطويـــر المواصفـــات والمطابقـــة
ّ
وعلـــم القيـــاس ،وتعزيز ســـامة المنتجات في
ا لمملكة .

كمـــا أهنئ زمالئـــي وزميالتي بحصـــول الهيئة
علـــى المركـــز األول بيـــن الجهـــات الحكوميـــة
فـــي تقريـــر التحـــول الرقمـــي الصادر عـــن هيئة
الحكومة الرقميـــة ،والمركز األول بين الجهات
الحكومية فـــي االرتباط الوظيفـــي الصادر عن
وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية.

وأدت الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التـــي قام
بهـــا زمالئـــي منســـوبي ومنســـوبات الهيئـــة
خالل فتـــرة التقريـــر ،إلـــى االرتقاء بمســـتويات
جـــودة وســـامة المنتجـــات والخدمـــات
المتداولة في الســـوق الســـعودي حيث حقق
مؤشـــر مطابقـــة الســـلع المســـتهدف ليصـــل
إلـــى  ،٪٨١,٥متطلعيـــن ألن يســـهم ذلـــك في
تعزيـــز ســـامة المســـتهلك وتعزيـــز تنافســـية
االقتصـــاد الوطنـــي.

وختاماً  ،يســـعدني أن اســـتعرض معكم التقرير
الســـنوي لهيئـــة المواصفـــات للعـــام المالـــي
٢٠٢١م (١٤٤٣-١٤٤٢هــــ) ،الـــذي يوثـــق جهـــود
وإنجـــازات العامليـــن فـــي مختلـــف قطاعـــات
الهيئـــة ،متضرعـــاً إلـــى اللـــه العلـــي القديـــر أن
يحفظ خـــادم الحرمين الشـــريفين وولي عهده
ويمدهما بعونه وتوفيقـــه ،وأن يديم
األميـــن ُ
علـــى مملكتنـــا الغاليـــة األمـــن والســـامة
والرخاء.

عملت الهيئة
السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة،
خالل العام ٢٠٢١م،
على تنفيذ مبادرات
خطتها االستراتيجية
والشراكة مع جميع
الجهات ذات العالقة،
بتطوير البنية التحتية
الوطنية للجودة
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كلمــة

محافظ الهيئة

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
أنـــه لمـــن دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز أن تعـــرض
الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس
والجـــودة تقريرهـــا الســـنوي للعـــام المالـــي
٢٠٢١م (١٤٤٣/١٤٤٢هــــ) ،الـــذي يوثـــق مـــا
تحق ــق م ــن إنج ــازات وطني ــة بفض ــل الل ــه ث ــم
بفض ــل التوجيه ــات الحكيم ــة م ــن ل ــدن مق ــام
خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك س ــلمان ب ــن
عبـــد العزيـــز ،والمتابعـــة الدؤوبـــة مـــن ولـــي
عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر
محمـــد بـــن ســـلمان -حفظهمـــا اللـــه.-
إذ نجـــح زمالئـــي وزميالتـــي منســـوبي
ومنســـوبات الهيئـــة وبإشـــراف مـــن مجلـــس
إدارتهـــا فـــي تحقيـــق مســـتوى مرضـــي فـــي
تنفيـــذ المبـــادرات والمشـــاريع االســـتراتيجية،
وأثمـــرت هـــذه الجهـــود عـــن تحقيـــق الهيئـــة
المرك ــز األول ف ــي ترتي ــب الجه ــات الحكومي ــة
بالتح ــول الرقم ــي الص ــادر ع ــن هيئ ــة الحكوم ــة
الرقميـــة ،والـــذي تفـــرع عنـــه تحقيـــق المركـــز
حققت الهيئة المركز األول
بالتحول الرقمي في مجموعة
القطاع المالي واالقتصادي
بنسبة  ٪٩٠٫٧٠في مرحلة
اإلبداع والريادة

معالي الدكتور
سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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استضافت المملكة للمرة
الثالثة أعمال اجتماعات
مجلس إدارة معهد
المواصفات والمقاييس
للدول اإلسالمية ()SMIIC

األول فـــي مجموعـــة القطـــاع المالـــي
واالقتص ــادي بنس ــبة ( ٪٩٠,٧٠مرحل ــة اإلب ــداع
والريـــادة) ،وكذلـــك تحقيـــق الهيئـــة المركـــز
األول فـــي االرتبـــاط الوظيفـــي بنســـبة ٪٨٨
وفقـــاً للنتائـــج الصـــادرة عـــن وزارة المـــوارد
البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة.
وقـــد تـــم العمـــل خـــال فتـــرة التقريـــر ،علـــى
تحس ــين كف ــاءة التخطي ــط االس ــتراتيجي ف ــي
مجــاالت العمــل التخصصيــة ،حيــث تــم اعتمــاد
عـــدد مـــن االســـتراتيجيات الفرعيـــة والخطـــط
الهادفـــة لتعزيـــز هـــذا الجانـــب ،مثـــل :اعتمـــاد
اســـتراتيجية إصـــدار المواصفـــات القياســـية
والتـــي اســـتهدفت تحديـــد المجـــاالت
والتقنيـــات والخدمـــات ذات األولويـــة .كمـــا
تــم اعتمــاد اســتراتيجية التواصــل والتــي تُ عنــى
بتعزيـــز التواصـــل مـــع كافـــة المســـتفيدين
مـــن خدمـــات الهيئـــة الســـيما المســـتهلكين
والقط ــاع الخ ــاص .كم ــا أطلق ــت الهيئ ــة خط ــة
تفعي ــل الش ــراكات م ــع الجامع ــات الس ــعودية،
واســـتمرت فـــي تطبيـــق وتحديـــث منهجيـــة
اللوائـــح الفنيـــة .وتعمـــل الهيئـــة علـــى إنهـــاء
مش ــروع اس ــتراتيجية التح ــول الرقم ــي الرامي ــة
لضمـــان االســـتدامة فـــي التميـــز فـــي هـــذا
المجـــال.
حرصن ــا أيض ــاً خ ــال ه ــذا الع ــام ٢٠٢١م ،عل ــى
االســـتمرار فـــي تعزيـــز ريـــادة المملكـــة علـــى
كاف ــة المس ــتويات اإلقليمي ــة والدولي ــة ،حي ــث
بلـــغ النمـــو فـــي تمثيـــل المملكـــة باللجـــان
الدولي ــة نس ــبة  ٪١٠,٢مقارن ـ ًـة بالع ــام ٢٠٢٠م،
بإجمالـــي ( )٣٢٣لجنـــة فنيـــة .واســـتضافت
المملك ــة للم ــرة الثالث ــة عل ــى التوال ــي أعم ــال
اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة ومجلـــس
إدارة معه ــد المواصف ــات والمقايي ــس لل ــدول
اإلســـامية ( )SMIICبالمدينـــة المنـــورة ،كمـــا
نظمـــت الهيئـــة الملتقـــى الدولـــي للقيـــاس
والملتقـــى الخامـــس للمواصفـــات بحضـــور
نخبـــة مـــن الخبـــراء والمختصيـــن فـــي أنشـــطة
التقيي ــس م ــن مختل ــف دول العال ــم .وش ــاركت
الهيئـــة فـــي القمـــة الدوليـــة للمواصفـــات
التـــي ُأقيمـــت علـــى هامـــش اجتماعـــات دول
العشــرين فــي إيطاليــا ،والتــي انطلقــت فكرتهــا

التأسيســـية مـــن الريـــاض عندمـــا اســـتضافت
المملك ــة االجتم ــاع األول لتل ــك القم ــة عل ــى
هام ــش اس ــتضافة المملك ــة لقم ــة العش ــرين.
وضمـــن نشـــاطاتها الرقابيـــة قامـــت الهيئـــة
بمشـــاركة وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة
بأكثـــر مـــن ( )٢,٢٣٩جولـــة ميدانيـــة لتوعيـــة
المصنِّ عيـــن المحلييـــن لرفـــع الوعـــي
بأهميـــة تطبيـــق اشـــتراطات اللوائـــح الفنيـــة
والمواصف ــات القياس ــية ،وزي ــارة ( )٩٧٥مصن ــع
للتأكـــد مـــن مـــدى التـــزام المصانـــع المحليـــة
بتطبي ــق اش ــتراطات الالئح ــة الفني ــة والتحق ــق
م ــن م ــدى تطبي ــق متطلب ــات اللوائ ــح الفني ــة
الصـــادرة عـــن الهيئـــة .كمـــا قامـــت الهيئـــة
بالتعــاون مــع وزارة التجــارة بزيــارة ( )١٠٣منفــذ
بي ــع للتحق ــق م ــن بع ــض المنتج ــات الت ــي ت ــم
رصدهـــا عبـــر منصـــة «راصـــد» فـــي عـــدد مـــن
مناط ــق المملك ــة .كم ــا ت ـ َـم تنفي ــذ ( )٦٥٤زي ــارة
ميداني ــة لخط ــوط اإلنت ــاج بالمنش ــآت الحاصل ــة
علـــى عالمـــة الجـــودة وتدقيـــق التـــزام تلـــك
المنش ــآت بمعايي ــر الج ــودة ،وق ــد أس ــفر ع ــن
ذلـــك إلغـــاء الترخيـــص لعـــدد ( )٥٨مصنعـــاً ،
وتعليـــق الترخيـــص لعـــدد ( )٥٤مصنعـــاً.
كمـــا اســـتمرت الهيئـــة فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــا
لتحقي ــق رؤي ــة المملك ــة  ،٢٠٣٠ضم ــن برنام ــج
التحـــول الوطنـــي ،وهـــي برنامـــج ســـامة
المنتجـــات ،وبرنامـــج المعايـــرة القانونيـــة،
ً
إضافـــة إلـــى إغالقهـــا لمبـــادرة بنـــاء القـــدرات
المؤسســية للجهــات القائمــة علــى المقاييــس
الصناعـــة ضمـــن برنامـــج تطويـــر الصناعيـــة
والخدمـــات اللوجســـتية ،وإنفـــاذاً لمـــا أنيـــط
به ــا م ــن مه ــام جدي ــدة ب ــدأت الهيئ ــة مه ــام
اإلشـــراف علـــى نشـــاط الفحـــص الـــدوري
للســـيارات ،بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات
العالق ــة ،وب ــدأت خطواته ــا األول ــى لتأس ــيس
مركـــز المعـــدات الثقيلـــة.
ختامــاً  ،أســأل اللــه التوفيــق واإلعانــة والســداد
لمواصل ــة العط ــاء تحقيق ــاً لتطلع ــات قيادتن ــا
الرشـــيدة ،وبمـــا يســـهم فـــي رفـــع معـــدالت
الجــودة والســامة فــي المنتجــات والخدمــات
بالســـوق الســـعودي ،وفـــق أهـــداف رؤيتنـــا
الطموحـــة .٢٠٣٠

٢٠٢١
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فـهــــــرس
المحتويـات

12

الرؤية والرسالة والقيم

٠٦

أبرز النشاطات خالل فترة التقرير

٢٨

التواصل والتسويق

١٦٦

كلمة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة

٠٩

أبرز قرارات مجلس إدارة الهيئة

٣٤

تقنية المعلومات

١٨٠

كلمة محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

١١

مكتب إدارة االستراتيجية

٣٦

أمن المعلومات وحوكمة البيانات

١٨٨

فهرس المحتويات

١٨

المواصفات

٦٠

التعاون الدولي

١٩٢

تعريف بالمصطلحات

١٢

اللوائح الفنية

٧٢

المراجعة الداخلية

١٩٨

قائمة الجداول

١٤

مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة

٧٨

الشؤون القانونية

٢٠٢

قائمة األشكال

١٦

المركز الوطني للقياس والمعايرة

٨٤

مركز الوثائق والمحفوظات

٢٠٨

قائمة الرسوم البيانية

١٧

سالمة المنتجات

٩٦

المشروعات الهندسية

٢١٢

مقدمة

٢٠

منح الشهادات

١١٨

الشؤون المالية واإلدارية

٢١٨

أهداف الهيئة

٢٢

المختبرات

١٣٤

الموارد البشرية

٢٢٤

مهام الهيئة

٢٣

المكتب التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للجودة ١٤٠

مركز سالمة المركبات

٢٣٠

مجلس إدارة الهيئة

٢٤

تطوير األعمال

١٥٠

فروع الهيئة

٢٣٤

حوكمة األعمال واإلجراءات

٢٦

االستشارات ودعم المنشآت

١٥٢

أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة

٢٤٤

الهيكل التنظيمي للهيئة
َ

٢٧

مركز التدريب

١٥٦

اللجنة الوطنية لكُ ود البناء السعودي

٢٥٤

األبحاث والدراسات

١٦٠

التحديات والحلول المقترحة

٢٦٤

الخاتمة

٢٦٨

٢٠٢١
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قـائمـة الجــداول
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جدول رقم ()١

الركائـــز االســـتراتيجية للهيئـــة واألهـــداف
والمبـــادرات والمشـــاريع المرتبطـــة بهـــا

٤٨

جدول رقم ()٢٢

عناويـــن األوراق البحثيـــة المنشـــورة للمركـــز فـــي
مجـــات دوليـــة خـــال فتـــرة التقرير

٨٥

جدول رقم ()٤٤

إجمالـــي أعـــداد الطـــرازات التي تم إصـــدار تراخيص
لهـــا منذ بـــدء البرنامج

١٢٦

جدول رقم ()٢

مشـــاريع البرنامـــج الســـعودي لســـامة المنتجات
( سليم )

٥٢

جدول رقم ()٢٣

مجمـــوع المشـــاركات فـــي اجتماعـــات اللجـــان
االستشـــارية واللجـــان الفنيـــة

٨٧

جدول رقم ()٤٥

عـــدد شـــهادات المطابقـــة وفقـــاً لنوع الشـــهادة
خـــال فتـــرة التقرير

١٢٩

جدول رقم ()٣

أبـــرز مؤشـــرات األداء التشـــغيلية للبرنامج الوطني
للقيـــاس والمعايرة خالل فتـــرة التقرير

٥٦

جدول رقم ()٢٤

عدد اإلمكانات الفنية المعترف بها دولياً

٨٨

جدول رقم ()٤

المجاالت والخدمات ذات األولوية بحسب معايير
التحليل في استراتيجية إصدار المواصفات60

٦١

جدول رقم ()٢٥

عـــدد اإلمكانات الفنيـــة للمركز قيـــد المراجعة من
قبـــل المركز الدولي لـــأوزان والمقاييس

٨٨

جدول رقم ()٤٦

عـــدد التراخيـــص باســـتخدام شـــهادة االعتـــراف
الوطنيـــة ( )IECEEالتـــي تـــم إصدار ها خـــال فترة
ا لتقر ير

١٣١

١٣١

جدول رقم ()٥

العدد اإلجمالي للمواصفات القياســـية المعتمدة
الجديـــدة والمحدثـــة والمعدلـــة والمســـحوبة
والمترجمـــة خـــال فتـــرة التقرير

جدول رقم ()٢٦

عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز

٩١

جدول رقم ()٤٧

٦٢

جدول رقم ()٢٧

اإلحصـــاءات الخاصـــة بنظام تتبع المنتجات (ســـابر)
خالل فتـــرة التقرير

٩٧

عـــدد التراخيـــص باســـتخدام شـــهادة االعتـــراف
الوطنيـــة ( )IECExالتـــي تـــم إصدار ها خـــال فترة
ا لتقر ير

جدول رقم ()٦

مجمـــوع المواصفـــات القياســـية الســـعودية
المعتمـــدة منـــذ نشـــأة الهيئـــة حتـــى تاريـــخ إعداد
التقريـــر

١٣٤

٦٣

جدول رقم ()٢٨

اإلحصـــاءات الخاصة بـــإدارة النفاذ لألســـواق خالل
فترة التقرير

جدول رقم ()٤٨

١٠٠

تفاصيل فحـــص العينات لمختلـــف المنتجات خالل
فترة التقرير

١٣٦

جدول رقم ()٧

المواصفات القياســـية الســـعودية (الجديدة) التي
تم اعتمادها
َ

٦٤

جدول رقم ()٢٩

عـــدد جهـــات تقويـــم المطابقـــة المقبولـــة منـــذ
بدايـــة برنامـــج القبـــول حتـــى نهايـــة عـــام ٢٠٢١م

جدول رقم ()٤٩

١٠٣

تفاصيـــل فحـــص المركبـــات لجميع وحـــدات فحص
الســـيارات بالهيئـــة خالل فتـــرة التقرير

١٣٨

جدول رقم ()٨

المواصفـــات القياســـية الســـعودية المحدثـــة
والمعدلـــة والمســـحوبة والمترجمـــة

٦٥

جدول رقم ()٣٠

عـــدد الجهـــات التـــي تـــم تجديـــد القبول لهـــا خالل
فتـــرة التقرير

جدول رقم ()٥٠

١٠٤

برامـــج اختبـــارات الكفـــاءة الفنيـــة المعلنـــة خـــال
فتـــرة التقرير

جدول رقم ()9

اعتمادهـــا
تـــم
َ
أبـــرز المواصفـــات القياســـية التـــي َ
خـــال فتـــرة التقريـــر بحســـب القطاعـــات

٦٧

جدول رقم ()٣١

عـــدد الجهات التـــي تم توســـيع مجال القبـــول لها
خالل فتـــرة التقرير

جدول رقم ()٥١

١٠٤

مراحـــل مشـــروع إطـــاق برنامـــج الرخـــص المهنية
فـــي مجـــال الجـــودة ونســـب اإلنجاز

١٤٢

جدول رقم ()١٠

مشـــاركة المملكـــة في اللجـــان الدوليـــة بمنظمة
األيزو

١٠٤

١٤٢

٦٩

جدول رقم ()٣٢

الفتـــرة القصـــوى إلنجـــاز دراســـة طلبـــات قبـــول
جهـــات تقويـــم المطابقـــة خـــال فتـــرة التقريـــر

جدول رقم ()٥٢

الجهـــات المســـتفيدة مـــن مبـــادرة التطبيـــق
التجريبـــي للدليـــل الشـــامل إلنشـــاء إدارات الجودة
والتميـــز المؤسســـي

جدول رقم ()١١

اللوائح الفنية لعام ٢٠٢١

٧٢

جدول رقم ()٣٣

الفتـــرة القصـــوى إلنجـــاز دراســـة طلبـــات قبـــول
جهـــات تقويـــم المطابقـــة فـــي ٢٠٢٢م

١٠٥

جدول رقم ()٥٣

الجهـــات المســـتفيدة من مبـــادرة تطبيـــق نموذج
التميز فـــي المنتج

١٤٥

جدول رقم ()١٢

اللوائـــح الفنية المعتمدة مـــن مجلس إدارة الهيئة
خالل فترة التقرير

٧٣

جدول رقم ()٣٤

مؤشـــر المطابقـــة للعينـــات المســـحوبة مـــن
األســـواق حســـب كل مجـــال

١٠٦

جدول رقم ()٥٤

الجهـــات المســـتفيدة من مبـــادرة تطبيـــق نموذج
التميز فـــي الخدمة

١٤٥

جدول رقم ()١٣

الالئحـــة الفنيـــة لتصنيـــف مراكـــز صيانـــة وإصـــاح
المركبـــات

٧٤

جدول رقم ()٣٥

نســـبة المطابقـــة مـــن حيـــث التوزيـــع الجغرافـــي
للمناطـــق المســـتهدفة خـــال فتـــرة التقريـــر

١٠٧

جدول رقم ()٥٥

مراحل مشروع إطالق البوابة الوطنية للجودة

١٤٧

جدول رقم ()١٤

اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقرير

٧٤

١٥٦

جدول رقم ()١٥

عـــدد اللوائـــح الفنيـــة المعتمـــدة من قبـــل الهيئة
خـــال الفتـــرة مـــن  ٢٠١٥وحتـــى ٢٠٢١م

جدول رقم ()٣٦

٧٥

أعلـــى الـــدول من حيـــث المنتجـــات غيـــر المطابقة
للمو ا صفا ت

١٠٨

جدول رقم ()٥٦

الحقائـــب التدريبيـــة فـــي مجـــاالت نظـــم إدارة
الجـــودة

١٥٧

جدول رقم ()١٦

تصنيـــف المنتجـــات غيـــر اآلمنـــة التـــي تـــم اإلنـــذار
عنها

جدول رقم ()٣٧

٨٠

مؤشـــرات مطابقـــة المنتجـــات المســـتهدفة فـــي
كفـــاءة الطاقة

١١٠

جدول رقم ()٥٧

الجهـــات المســـتفيدة من برنامج المقيـــم الداخلي
المعتمـــد لجائزة الملـــك عبدالعزيز للجودة

جدول رقم ()١٧

أنـــواع المخاطـــر المحتملـــة عـــن المنتجـــات غيـــر
اآلمنـــة المنـــذر عنهـــا

جدول رقم ()٣٨

٨١

ورش العمـــل المنعقـــدة خـــال فتـــرة التقريـــر
للتوعيـــة باللوائـــح الفنيـــة المعتمـــدة وتطبيقهـــا

١١٤

جدول رقم ()٥٨

القطاعـــات المســـتفيدة مـــن البرامـــج التدريبيـــة
التـــي قدمهـــا خـــال فتـــرة التقريـــر

١٥٨

جدول رقم ()١٨

الـــورش التدريبيـــة علـــى اســـتخدام نظـــام راصـــد
للجهـــات الشـــريكة

جدول رقم ()٣٩

٨٢

األدلـــة االسترشـــادية للجهـــات الرقابيـــة آلليـــة
تطبيـــق اللوائـــح الفنيـــة

١١٥

جدول رقم ()٥٩

المشـــاريع البحثية المشـــتركة بين الهيئة وجامعة
جد ة

١٦٣

جدول رقم ()١٩

الحســـابات المضافـــة كنقـــاط االتصـــال ومعـــدي
التقاريـــر لتســـجيل الحـــوادث فـــي نظـــام راصـــد

جدول رقم ()٤٠

٨٣

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع
وزارة الصناعـــة

جدول رقم ()٦٠

برامج التعاون البحثي المبرمة خالل فترة التقرير

١٦٥

جدول رقم ()٢٠

عـــدد المعايـــرات التـــي تـــم إنجازهـــا خـــال فتـــرة
التقريـــر

٨٤

جدول رقم ()٢١

المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز

٨٤

١١٦

جدول رقم ()٦١

تفعيل برامج التعاون مع الجامعات السعودية

١٦٥

جدول رقم ()٤١

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع
المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة

١١٦

جدول رقم ()٦٢

أبـــرز األيـــام العالميـــة التـــي شـــاركت بهـــا الهيئـــة
خـــال فتـــرة التقريـــر

١٧٣

جدول رقم ()٤٢

الجـــوالت الرقابيـــة علـــى المصانـــع بالتعـــاون مـــع
وزارة التجـــارة

١١٧

جدول رقم ()٦٣

مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة
المستفيدين

١٧٩

جدول رقم ()٤٣

أعـــداد الطـــرازات التي تم إصـــدار تراخيص لها خالل
فترة التقرير

١٢٥

جدول رقم ()٦٤

تقييـــم هيئـــة الحكومـــة الرقميـــة لموقـــع الهيئـــة
اإللكترونـــي

١٨٤

جدول رقم ()٦٥

قائمة بأهم خدمات ومشاريع البنية التحتية

١٨٥

جدول رقم ()٦٦

برامـــج التعاون الفني الموقعة مـــع جهات خارجية
خالل العام 2021م

١٩٧

جدول رقم ()٦٧

عـــدد الدعـــاوي المرفوعـــة ضـــد الهيئـــة واألحكام
النهائيـــة الصـــادرة فـــي صالحهـــا أو ضدهـــا خـــال
فتـــرة التقرير

٢٠٧

جدول رقم ()٦٨

حالـــة مشـــاريع الهيئـــة األساســـية خـــال فتـــرة
التقريـــر

٢١٥

جدول رقم ()٦٩

حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير

٢١٦

جدول رقم ()٧٠

عقود إدارة المرافق خالل فترة التقرير

٢١٦

جدول رقم ()٧١

ميزانيـــة الهيئـــة ونســـب توزيعهـــا علـــى األبـــواب
خـــال فتـــرة التقريـــر

٢٢٠

جدول رقم ()٧٢

ميزانيـــة اســـتراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحســـب
القطاعات الرئيســـية

٢٢١

جدول رقم ()٧٣

ميزانيـــة مبـــادرات الهيئـــة ضمـــن برنامـــج التحـــول
الوطنـــي

جدول رقم ()٧٤

ميزانيـــة مبـــادرات الهيئة مـــع وزارة الصناعة ضمن
برنامـــج تطوير الصناعـــة الوطنية (ندلب)

جدول رقم ()٧٥

المـــوارد الماليـــة للهيئـــة مـــن خـــال اإليـــرادات
المباشـــرة

جدول رقم ()٧٦

عـــدد المبتعثيـــن الذيـــن أنهـــوا الدراســـات العليـــا
بالخـــارج

٢٢٧

جدول رقم ()٧٧

مجمـــوع الفـــرص التدريبية التي أتيحت لمنســـوبي
ا لهيئة

٢٢٧

جدول رقم ()٧٨

المؤشـــرات االســـتراتيجية للتدريـــب خـــال فتـــرة
ا لتقر ير

٢٢٨

جدول رقم ()٧٩

جهـــود فـــرع مكة فـــي مجـــال المطابقـــة بالتعاون
مـــع وزارتـــي الصناعـــة والتجارة

٢٣٨

جهـــود فرع مكة فـــي مجـــال المطابقة مـــع وزارة
ا لصنا عة

٢٣٩

أنشـــطة التواصـــل والتســـويق التـــي قـــام بها فرع
مكة خـــال فتـــرة التقرير

٢٤٠

نشـــاطات مكتـــب الهيئـــة بمينـــاء الملك عبـــد الله
(رابغ)

٢٤٢

عـــدد المتدربيـــن فـــي برنامـــج المقيـــم الداخلـــي
المقـــدم لألفـــراد خـــال فتـــرة التقريـــر

٢٤٨

عـــدد المتدربيـــن فـــي برنامـــج المقيـــم الداخلـــي
المقـــدم للمنشـــآت خـــال فتـــرة التقريـــر

٢٤٨

الـــورش التعريفيـــة المقدمـــة عـــن الجائـــزة خـــال
فتـــرة التقريـــر

٢٥١

جدول رقم ()٨٠
جدول رقم ()٨١
جدول رقم ()٨٢
جدول رقم ()٨٣
جدول رقم ()٨٤
جدول رقم ()٨٥

٢٠٢١

٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
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قائمة الرسوم البيانية

شكل رقم (:)١

الهيكل التنظيمي

٢٧

رسم بياني رقم ()١

بناء على نموذج التميز المعتمد وفقاً للتقييم الذاتي على نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة
تصنيف الهيئة ً

٤٤

شكل رقم (:)٢

الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

٣٨

رسم بياني رقم ()٢

نتائج وأثر البرامج التدريبية المقدمة ضمن مبادرة بناء القدرات المؤسسية

٥٧

شكل رقم (:)٣

دورة حياة المشاريع وفق منهجية إدارة المشاريع بالهيئة

٣٩

رسم بياني رقم ()٣

نسبة توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

٦٢

شكل رقم (:)٤

حوكمة إدارة المشاريع

٤٠

رسم بياني رقم ()٤

توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة (حسب القطاعات الفنية)

٦٣

شكل رقم (:)٥

آلية التصعيد في إدارة المشاريع

٤٠

رسم بياني رقم ()٥

نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات

٦٤

رسم بياني رقم ()٦

المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

٦٥

شكل رقم (:)٦

مقارنة بين المشروع وأنواع األعمال األخرى

٤١

رسم بياني رقم ()٧

عدد الفرق الفنية المستحدثة لعام ٢٠٢١م مقارنة باألعوام السابقة

٦٨

شكل رقم (:)٧

تقييم األداء العام لالستراتيجية

٤٤

رسم بياني رقم ()٨

مجموع عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خالل الفترة من ٢٠١٦م ،وحتى ٢٠٢١م

٧٥

شكل رقم (:)٨

الركائز االستراتيجية بعد المراجعة

٤٥

رسم بياني رقم ()٩

أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها

٨١

شكل رقم (:)٩

خارطة االستراتيجية

٤٧

رسم بياني رقم ()١٠

إحصائية المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها حسب بلد المنشأ

٨٢

شكل رقم (:)١٠

إطار حوكمة إدارة الحوكمة والمخاطر

٥٠

رسم بياني رقم ()١١

عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة منذ بداية برنامج القبول حتى نهاية عام ٢٠٢١م

١٠٣

شكل رقم (:)١١

عدد الزيارات التوعوية للمصانع المحلية لعام ٢٠٢١م

١١٥

رسم بياني رقم ()١٢

عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب نشاط الجهة للعام الحالي ()٢٠٢١

١٠٣

رسم بياني رقم ()١٣

معدل النمو في تراخيص عالمة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خالل (٢٠١٦م – ٢٠٢١م)

١٢٠

شكل رقم (:)١٢

شعار عالمة الجودة السعودية

١٢٠

رسم بياني رقم ()١٤

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

١٢٢

شكل رقم (:)١٣

الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية

١٢٣

رسم بياني رقم ()١٥

نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير

١٢٥

شكل رقم (:)١٤

نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك الطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة واإلطارات

١٢٣

رسم بياني رقم ()١٦

نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكمياً

١٢٦

شكل رقم (:)١٥

نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياه

١٢٣

رسم بياني رقم ()١٧

نسب شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقرير

١٢٩

شكل رقم (:)١٦

أهداف ومبادرات قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودة

١٤١

رسم بياني رقم ()١٨

التراخيص التي تم إصدار ها باستخدام شهادة ( )IECEEخالل فترة التقرير

١٣٢

شكل رقم (:)١٧

الجهات المشاركة باللجنة الوطنية لكُ ود البناء

٢٥٦

رسم بياني رقم ()١٩

العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

١٣٥

رسم بياني رقم ()٢٠

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

١٣٥

شكل رقم (:)١٨

لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء ،وأهم مراحل تدشين الكُ ود

٢٥٧

رسم بياني رقم ()٢١

عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

١٣٦

شكل رقم (:)١٩

مراحل تطبيق كُ ود البناء السعودي

٢٦٢

رسم بياني رقم ()٢٢

توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر

١٣٦

رسم بياني رقم ()٢٣

توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة

١٣٧

رسم بياني رقم ()٢٤

نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث

١٤٣

رسم بياني رقم ()٢٥

نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب المناطق الرئيسية بالمملكة

١٤٤

رسم بياني رقم ()٢٦

نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب قطاعات األعمال

١٤٤

رسم بياني رقم ()٢٧

نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب الخبرة المهنية في مجال الجودة

١٤٤

رسم بياني رقم ()٢٨

بناء على وسيلة االتصال
عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير ً

١٧٨

رسم بياني رقم ()٢٩

نوعية االستفسارات الواردة للمركز

١٧٨

رسم بياني رقم ()٣٠

حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة ()SLA

١٧٨

رسم بياني رقم ()٣١

توزيع مشاريع تقنية المعلومات

١٨٢

رسم بياني رقم ()٣٢

نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية

١٩٥

رسم بياني رقم ()٣٣

عدد مشاريع الهيئة ،وتفاصيلها خالل فترة التقرير

٢١٥

رسم بياني رقم ()٣٤

تطور ميزانية الهيئة للخمس سنوات السابقة

٢٢٠

رسم بياني رقم ()٣٥

تدرج نمو اإليرادات المباشرة خالل الخمس سنوات السابقة

٢٢٣

رسم بياني رقم ()٣٦

تطور أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرة

٢٢٦

رسم بياني رقم ()٣٧

نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

٢٢٧

رسم بياني رقم ()٣٨

أعداد الفرص التدريبية لألعوام الخمس السابقة

٢٢٨

٢٠٢١
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التعـــريــــف
بالمصطلحات
التقييس

المواصفة القياسية

إعداد المواصفات

شارة المطابقة

شهادة المطابقة

االعتماد

عمليــة إعــداد وتطبيــق أســس وقواعــد

وثيقـــة يتـــم وضعهـــا باتفـــاق عـــام

يقصــد بذلــك االســتناد إلــى عــدة مراجــع

عالمـــة تُ وضـــع علـــى المنتـــج النهائـــي
بموجـــب ترخيـــص مـــن جهـــة مخولـــة،
ـدل عل ــى إق ــرار ب ــأن المنت ــج مطاب ــق
وت ـ ُ
لمتطلبــات المواصفات/الالئحــة الفنيــة
الخاص ــة ب ــه.

ـدر بموج ــب قواع ــد مح ــددة
وثيق ــة تَ ص ـ ُ

اعتـــراف رســـمي مـــن جهـــة مخولـــة

الالئحة الفنية

الجودة

يقص ــد بذل ــك االس ــتناد إل ــى مواصف ــة
قياســية ُدوليــة أو إقليميــة ،مــع إدخــال
أو عـــدم إدخـــال تعديـــات عليهـــا عنـــد
وض ــع مش ــروع المواصف ــة.

وثيقـــة توفـــر المتطلبـــات الفنيـــة إمـــا
باإلشـــارة إلـــى أو
ِ
بشـــكل مباشـــر أو
ضمـــن مواصفـــة قياســـية أو مواصفـــة
فنيـــة أو قواعـــد ممارســـة (وتكـــون
صفـــة تطبيقهـــا إلزاميـــة).

مـــدى مالءمـــة المنتـــج لالســـتعمال
أو مـــدى تحقيـــق المنتـــج لرغبـــات
المس ــتهلك أو م ــدى مطابق ــة المنت ــج
للمواصفـــات الموضوعـــة أو مجموعـــة
الســـمات المميـــزة لكيـــان مـــا ،والتـــي
تُ ؤثــر فــي قدرتــه علــى تلبيــة االحتياجــات
المعلنـــة والضمنيـــة.

توضــع لتنظيــم نشــاط معيــن ،وبتعــاون
كافــة األطــراف المعنيــة ،لهــدف رئيــس
وهـــو تحقيـــق االقتصـــاد األمثـــل ،مـــع
مراعـــاة ظـــروف األداء ومتطلبـــات
الســـامة.

التبني
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واعتمادهـــا مـــن قبـــل جهـــة معتـــرف
بهــا ،تُ قــدم لالســتخدام العــام والمتكــرر،
وتتضمــن القواعــد أو اإلرشــادات العامــة
أو الخصائـــص المتعلقـــة باألنشـــطة ،أو
نتائجه ــا ،وذل ــك به ــدف تحقي ــق الدرج ــة
المثلـــى مـــن النظـــام والترتيـــب داخـــل
ســـياق معيـــن.

ُدوليــة أو إقليميــة أو وطنيــة عنــد وضــع
مشــروع المواصفة.

ـأن إرس ــالية معين ــة أو
لتُ عط ــي الثق ــة ب ـ َّ
خـــط إنتـــاج ُمحـــدد أو كميـــة محـــددة
مـــن المنتجـــات المطابقـــة لمتطلبـــات
المواصفــــــــــة  /الالئحــــــة الخاصـــــــــة
بـــــــه .وعـــادة مـــا تكـــون المواصفـــات
القياســـية الوطنيـــة فـــي حالـــة قيـــام
الجهـــاز الوطنـــي للتقييـــس بإصـــدار
هـــذه الشـــهادة ،وفـــي ســـبيل ذلـــك
يتــم ســحب العينــات وإجــراء االختبــارات
الضروري ــة للتأك ــد م ــن ه ــذه المطابق ــة.

أن جهـــة تقييـــم مطابقـــة مـــا
إلثبـــات ًّ
لديهـــا الكفـــاءة للقيـــام بمهـــام تقييـــم
مطابقـــة محـــددة.

شهادة اعتماد الطراز

التحقق األولي

التحقق الدوري

هـــي شـــهادة وطنيـــة صـــادرة مـــن
ـأن ن ــوع مح ــدد (مودي ــل
الهيئ ــة تثب ــت ب ـ َّ
واحـــد) مـــن أجهـــزة القيـــاس مطابـــق
للمواصفـــات القياســـية الســـعودية
ولوائـــح القيـــاس والمعايـــرة.

هــو فحــص إلرســالية كاملــة مــن أجهــزة
القيـــاس قبـــل دخولهـــا إلـــى أســـواق
المملكـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا مطابقـــة
مســـبقا.
ً
للطـــراز المعتمـــد

هـــو فحـــص دوري ميدانـــي ألجهـــزة
القيـــاس وهـــي فـــي حالـــة التشـــغيل
للتأكــد مــن معايرتهــا والتزامهــا بأنظمــة
ولوائـــح القيـــاس والمعايـــرة.

ضبط الجودة

تأكيد الجودة

عالمة الجودة

التحقق بعد الصيانة

التحقق المفاجئ

كود البناء السعودي

مجموعـــة العمليـــات الراميـــة إلـــى
المنت ــج ،وتقدي ــم اإلنت ــاج ف ــي
تحس ــين ُ
المســـتوى االقتصـــادي األمثـــل الـــذي
ينـــال رضـــا المســـتهلك.

كافــة األنشــطة المخططــة والنظاميــة
المطبقـــة فـــي نظـــام الجـــودة ،ويتـــم
إظهارهـــا عنـــد الحاجـــة لتوافـــر الثقـــة
بوج ــود المالءم ــة لمتطلب ــات الج ــودة.

أن
عالمـــة اعتمدتهـــا الهيئـــة تـــدل َّ
المنشـــأة لديهـــا نظـــام إدارة فعـــال
يضمـــن إنتـــاج ســـلعة مطابقـــة لالئحـــة
وإلجــراء المنــح والمواصفــات القياســية
الخاصـــة بهـــا و/أو اللوائـــح الفنيـــة
الخاصـــة بهـــا.

هـــو فحـــص لجهـــاز قيـــاس بعـــد قـــص
عالمـــات الحمايـــة (الختـــوم) بســـبب
خضوع ــه إل ــى عملي ــة إص ــاح م ــن قب ــل
جه ــة صيان ــة ،وه ــو ف ــي حال ــة تش ــغيل
فـــي الميـــدان.

جـــوالت رقابيـــة غيـــر مجدولـــة فـــي
األس ــواق للتأك ــد م ــن تطبي ــق أنظم ــة
ولوائـــح القيـــاس والمعايـــرة.

مجموعـــة االشـــتراطات والمتطلبـــات
م ــن أنظم ــة ولوائ ــح تنفيذي ــة ومالح ــق

متعلقـــة بالبنـــاء والتشـــييد لضمـــان
الســـامة والصحـــة العامـــة.

٢٠٢١
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مقدمة

استطاعت الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة ،خالل العام  ،2021من
مواصلة عملها بوتيرة أسرع وأكثر فعالية،
وتميز
مستهدفة تحقيق معدالت إنجاز
ّ
تشغيلي ،يتوافق مع تطلعات ومستهدفات
استراتيجية الهيئة ومبادراتها ومشروعاتها
في مختلف قطاعات األعمال.
ضمن مبادراتها لتحقيق رؤية مملكتنا
الطموحة  ،2030تم التوسع خالل العام 2021
في عمليات منصة سابر اإللكترونية لتعزيز
إمكانيات تتبع المنتجات االستهالكية عبر
سلسلة اإلمداد ،حيث تتيح هذه المنصة
للتاجر والمصنَّ ع المحلي تسجيل شهادات
المطابقة المطلوبة وإصدار شهادات مطابقة
اإلرسالية إلكترونياً للسلع االستهالكية سواء
المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها
للسوق السعودي ،وكذلك حماية المنشآت
التجارية من حاالت الغش والتالعب في
الوثائق الفنية ،باإلضافة إلى التأكد من خلو
المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة
وسالمة المستهلك أو بيئته.
وخالل فترة التقرير ،عقدت الهيئة أكثر من
( )90ورشة عمل داخل وخارج المملكة موجهة
للمشغلين االقتصاديين للتعريف بمنصة
سابر .باإلضافة إلى قبول أكثر من ( )75جهة
منح لشهادات المطابقة للمنتجات وتوفيرها
للتجار والمستوردين ،ومتابعة قرارات التسوية
الصادرة على الجهات المقبولة وإلزامها بإنجاز
ذلك خالل فترة محددة مع التجار المتضررين،
وإلزام الجهات بعمل التسهيالت الالزمة
إلنجاز طلبات إصدار شهادات المطابقة خالل
فترة وجيزة من خالل منصة سابر اإللكترونية،
كما ساهمت المنصة في ضبط أسعار دراسة
الوثائق الفنية ووضع نطاق محدد لذلك
وإلزام الجهات بها.
وأسفرت جهود مركز الرصد واإلنذار المبكر
عن المنتجات غير اآلمنة ،عن اإلنذار عن ()98
منتج غير آمن في األسواق بالتعاون مع
المعنية والشريكة ،وأصدرت الهيئة
الجهات
ّ
عدد ( )6لوائح فنية جديدة كما قامت بتعديل
وتحديث عدد ( )6لوائح ليصل إجمالي اللوائح
الفنية الصادرة عن الهيئة ( )45الئحة ،وذلك
من أجل تطوير البنية التشريعية لالستمرار في
جهود رفع مستوى السالمة في السوق.
فيما استمر البرنامج الوطني للتقييس
والمعايرة “تقييس” في عمليات التحقق على
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محطات الوقود والمنشآت التجارية ،حيث تم
إجراء التحقق الدوري على ( )36.633مضخة
(هوز) في نحو ( )3.254محطة وقود منها
( )36.143هوز مطابق بنسبة  .%98.66كما تم
تنفيذ إجراءات التحقق الدوري على ()11.164
ميزان غير تلقائي في ( )3.199منشأة تجارية
منها ( )10.764ميزان مطابق بنسبة ،%96.42
واستقبل البرنامج ( )87طلب تحقق أولي
لعدادات الكهرباء تغطي عدد ( )585.163عداد
كهرباء ذكي ،حيث تمت دراسة ( )8.831عينة،
وتم إصدار شهادات موائمة إجراءات التحقق
األولي لعدادات المياه لعدد ()1.669.917
عداد .إلى جانب تأهيل وقبول عدد ( )9جهة
تحقق ذاتي لمصانع داخل وخارج المملكة في
مجال عدادات الكهرباء ،و( )11جهات للتحقق
من مضخات الوقود ،وعدد ( )3جهات للتحقق
من الموازين غير التلقائية ،وعدد ( )2جهات
لصيانة مضخات الوقود ،وعدد ( )2جهات
لصيانة الموازين غير التلقائية.
وفي مجال المواصفات ،حرصت الهيئة على
تطوير المواصفات القياسية السعودية
للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع
الممارسات الدولية ويحقق المتطلبات
الوطنية ،مع التركيز على األولويات
االستراتيجية للمملكة ،حيث شهدت فترة
التقرير اعتماد استراتيجية إصدار المواصفات
والتي تضمنت األولويات االستراتيجية التي
سوف يتم العمل عليها خالل السنوات الثالث
المقبلة ( .)2024 - 2022واعتمدت ()584
مواصفة قياسية سعودية (جديدة) ،وضمن
نشاطات تحديث المواصفات ،فقد تم تحديث/
تعديل/سحب عدد ( )469مواصفة قياسية
سعودية ،كما بلغت المواصفات المترجمة
عدد ( )17مواصفة قياسية سعودية.
وتحرص الهيئة على تفعيل مشاركة المملكة
دولياً من خالل توسيع مشاركة المملكة
باللجان الفنية الدولية حيث توسعت مشاركة
المملكة بتلك اللجان بنسبة  %10.2عن العام
2020م ،كما بلغ عدد اللجان الدولية الفنية
التابعة لمنظمة التقييس الدولية التي تشارك
بها المملكة ( )323لجنة.
وشهدت فترة التقرير إجراء ( )2.451معايرة
بالمركز الوطني للقياس والمعايرة ،وحصل
المركز على االعتراف الدولي لعدد ()16
إمكانات فنية ،وأنجزت الهيئة  %33من مشروع
الدعم الفني لتشغيل مركز القياس والمعايرة

٩٠+

عقدت الهيئة أكثر من ()90
ورشة عمل داخل وخارج
المملكة موجهة للمشغلين
االقتصاديين

113.756

٧٥+

عدد المنتجات الحاصلة على عالمة الجودة

قبول أكثر من ( )75جهة
منح لشهادات المطابقة
للمنتجات وتوفيرها للتجار
والمستوردين

بنسبة نمو في التراخيص الممنوحة ٪١٥,٣

٩٨

بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ،كما
تم نشر عدد ( )6أوراق بحثية دولياً  ،وعدد ()2
مقارنة دولية منشورة ،كما شارك منسوبي
المركز في عدد ( )62اجتماع دولي مختص
بمجاالت المركز.

اإلنذار عن ( )98منتج غير
آمن في األسواق بالتعاون
المعنية
مع الجهات
ّ
والشريكة

٤٥

إجمالي اللوائح الفنية
الصادرة عن الهيئة

٣٦,٦٣٣

تم إجراء التحقق الدوري
على ( )36.633مضخة (هوز)
في نحو ( )3.254محطة
وقود

2.451

عدد المعايرات التى أجريت
بالمركز الوطني للقياس
والمعايرة.
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٤١,٧٢٢

ترخيص باستخدام بطاقة
كفاءة استهالك الطاقة
وأدوات ترشيد استهالك
المياه

7.151

سفيراً وسفيرة في مختلف
قطاعات العمل بالمملكة

١,٢٢١

فرصة تدريبية لموظفي
الهيئة

وضمن نشاطاتها للتوسع في منح عالمة
الجودة السعودية ،أصدرت الهيئة عدد ()٢٨٢
ترخيص جديد باستخدام عالمة الجودة خالل
عام  2021بنسبة نمو في التراخيص الممنوحة
 ،%15.3ووصل عدد المنتجات الحاصلة على
تم تنفيذ
العالمة ( )113.756منتج ،كما َ
عدد ( )654زيارة ميدانية للمنشآت وخطوط
اإلنتاج ،وتم رصد مخالفات لبعض المنشآت
أدت إلى إلغاء الترخيص لعدد ( )58مصنعاً ،
وتعليق الترخيص لعدد ( )54مصنعاً بسبب
عدم االلتزام بمتطلبات الالئحة الفنية العامة
لعالمة الجودة السعودية .كما أصدرت الهيئة
عدد ( )41.722ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة
استهالك الطاقة وأدوات ترشيد استهالك
المياه ،فيما بلغ مجموع عدد شهادات
تم إصدارها ( )1.258شهادة،
المطابقة التي َ
ووصل مجموع عدد تراخيص االعتراف
بشهادات ( )10.700( )IECEEترخيص.
وضمن إنجازات قطاع دعم األعمال خالل
فترة التقرير تم االنتهاء من مشروع خارطة
تطوير رحلة المستفيد ،وتقديم عدد ()28
خدمة استشارات فنية عامة ،وعدد ( )5خدمة
تأهيل المنشأة على بناء نظام اإلدارة والجودة
وشهادة الجودة السعودية «حياك» لمراكز

خدمة المستفيدين ،وعدد ( )22خدمة “تدريب
عن نظم اإلدارة والجودة” ،كما نفذت الهيئة
عدد ( )120برنامج تدريبي خالل فترة التقرير،
إلى جانب عدد ( )53محاضرة توعوية بإجمالي
عدد ( )17.109مشارك .كما تم خالل فترة
التقرير االنتهاء من عدد ( )7مشروعات بحثية،
وزيادة نسبة الشراكات مع الجهات الحكومية
واألكاديمية  %28عن العام الماضي.
وأطلقت الهيئة ضمن نشاطات االستراتيجية
الوطنية للجودة مبادرة “سفير الجودة” وهو
برنامج وطني يستهدف جذب واستقطاب
(جيل المستقبل) في مجال الجودة ،حيث
تهدف المبادرة إلى تطوير برنامج يهدف
لتفعيل مشاركة المهتمين بالجودة في تعزيز
ممارسات الجودة بمختلف قطاعات األعمال.
ووصل عدد السفراء والسفيرات في مختلف
قطاعات العمل بالمملكة إلى ( )7.151سفيراً
وسفيرة.
وضمن خطتها في بناء رأس المال البشري،
واالستثمار في قدراتها الفنية ،بلغ مجموع
الفرص التدريبية المقدمة لمنسوبي الهيئة
( )1.221فرصة منها ( )316دورة حضورية
داخل المملكة ،و( )138دورة في المجاالت
اإلدارية ،و( )178في المجاالت الفنية ،كما
قامت الهيئة بتمكين موظفيها من المشاركة
في ( )905برنامج تدريبي عن ُبعد منها ()242
في المجاالت الفنية و( )663في بالمجاالت
اإلدارية  .
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أهداف الهيئة

أهداف الهيئة

مهـــام الهيئـــــة

أهداف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها بــ :
تتلخص
ُ
إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقويــم المطابقــة ،تتوافــق مــع المواصفــات
القياســـية واألدلـــة الدوليـــة ،وتُ حقـــق متطلبـــات اتفاقيـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال،
وتك ــون متوافق ــة م ــع الش ــريعة اإلس ــامية ومحقق ـ ًـة لمصال ــح المملك ــة.
توفيـــر الحمايـــة الصحيـــة والبيئيـــة والســـامة العامـــة ،مـــن خـــال التأكـــد مـــن أن المنتجـــات مطابقـــة
للمواصفـــات القياســـية المعتمـــدة مـــن الهيئـــة.
ضمــان جــودة المنتجــات الوطنيــة مــن خــال اعتمــاد مواصفــات قياســية ســعودية مالئمــة تمكــن المنتجــات
الوطني ــة م ــن المنافس ــة ف ــي األس ــواق المحلي ــة والدولي ــة ،والعم ــل عل ــى حماي ــة أس ــواق المملك ــة م ــن
الســلع المغشوشــة والمقلــدة.

ولتحقــــ ــيق هـــــ ــذه األهـ ــداف ،فــــــ ــقد تضمــــــــــ ــنت استراتيــــــــــ ــجية الهيئـــــــ ــة الخمس ــية للفت ــرة ٢٠١٩م – ٢٠٢٣م أربع ــة
مرتكـــزات اســـتراتيجية ،تشمـــــل تســـعة أهـــداف اســـتراتيجية ،وهـــي:

أ .ريادة إقليمية ودولية
١

ترسيخ المرجعية العلمية
والتقنية

٣

٢

بناء وتعزيز الشراكات
اإلقليمية والدولية

٤

االرتقاء بمستوى سالمة
وجودة المنتجات والخدمات

٥

ترسيخ الثقة بأعمال الهيئة
وتعزيز الصورة الذهنية لها

٦

تعزيز مبدأ االبتكار
والرقمنة لتحسين
الخدمات للمستفيدين

د .التميز التشغيلي
٧
٨
٩

تنمية وتطوير رأس المال
البشري وبيئة العمل
تحقيق النموذج الوطني
للتميز المؤسسي
توجيه الهيئة نحو تحقيق
االستدامة المالية الذاتية

ووفـــق خطـــة تنفيـــذ االســـتراتيجية ،تقـــوم الهيئـــة بمتابعـــة مؤشـــرات األداء والمســـتهدفات الســـنوية لقيـــاس مســـتوى
وفق ــا لمنهجي ــة بطاق ــة األداء المت ــوازن ،حي ــث ت ـ َـم صياغ ــة مجموع ــة م ــن المب ــادرات والمحاف ــظ
ً
تق ــدم تنفي ــذ االس ــتراتيجية،
ـاء عليهــا تقــوم الهيئــة بتطويــر وتنفيــذ خططهــا التشــغيلية الســنوية للمشــاريع الرأســمالية والتشــغيلية.
االســتراتيجية التــي بنـ ً
وتتــم متابعــة تلــك الخطــط مــن خــال مجلــس إدارة الهيئــة ومكتــب االســتراتيجية بالهيئــة وفــق إطــار حوكمــة واضــح َيســتند
إل ــى المنهجي ــات االحترافي ــة ف ــي المتابع ـ ِـة والتنفي ــذ.
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ن ــص تنظي ــم الهيئ ــة الس ــعودية للمواصف ــات والمقايي ــس والج ــودة الص ــادر بق ــرار مجل ــس ال ــوزراء رق ــم ( )216وتاري ــخ
1431/06/17هـــ ف ــي مادت ــه الرابع ــة عل ــى مه ــام الهيئ ــة .م ــع ع ــدم اإلخ ــال باختصاص ــات الجه ــات األخ ــرى المنص ــوص
نظامـــا وبخاصـــة المهمـــات المتعلقـــة بالمنتجـــات والمـــواد المســـند اختصاصهـــا إلـــى الهيئـــة العامـــة للغـــذاء
عليهـــا
ً
والــدواء ،تباشــر الهيئــة المهمــات التنظيميــة والتنفيذيــة والرقابيــة المتعلقــة بالمواصفــات والمقاييــس والجــودة ،بمــا
ف ــي ذل ــك:
نش ــر المواصف ــات القياس ــية الت ــي تعتمده ــا بالط ــرق الت ــي
تراهــا ،وال تعــد نافــذة إال بعــد اإلعــان عنهــا فــي الجريــدة
الرســمية.
إصــدار لوائــح إجــراءات تقويــم المطابقــة للســلع والمنتجــات
والخدمــات طبقــا للمواصفــات القياســية التــي تعتمدهــا.
إصــدار لوائــح إجــراءات الترخيــص لعالمــة الجــودة للمنتجــات
المحلي ــة والمس ــتوردة المطابق ــة للمواصف ــات القياس ــية
الوطنيــة التــي تعتمدهــا ومنــح حــق اســتخدامها ،وتطبيــق
تلــك اللوائــح.

ب .بنية تحتية فاعلة للجودة
تفعيل التكامل مع الشركاء
في القطاع العام والخاص

ج .تحقيق توقعات المستفيدين
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إصـــدار لوائـــح إجـــراءات منـــح شـــهادات تســـجيل أنظمـــة
الج ــودة وأنظم ــة البيئ ــة والس ــامة وغيره ــا م ــن األنظم ــة
الت ــي يعتمده ــا المجل ــس ،وتطبي ــق تل ــك اللوائ ــح.
منـــح عالمـــة الجـــودة للمنتجـــات علـــى أن تمنـــح عالمـــة
الجـــودة للمنتجـــات التـــي تدخـــل فـــي اختصـــاص الهيئـــة
العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء الت ــي يمك ــن من ــح عالم ــة ج ــودة
له ــا بع ــد موافقته ــا.
نش ــر التوعي ــة الالزم ــة بالمواصف ــات القياس ــية والج ــودة
وإجـــراءات تقويـــم المطابقـــة والقيـــاس والمعايـــرة.

تطبيـــق النظـــام الوطنـــي للقيـــاس والمعايـــرة فـــي
ا لمملكـــة .
من ــح ش ــهادات المطابق ــة للمنتج ــات المحلي ــة والمع ــدة
للتصدي ــر.
القيـــام بجميـــع أعمـــال االعتمـــاد بمـــا فيهـــا اعتمـــاد
المختبـــرات وجهـــات منـــح الشـــهادات ألنظمـــة الجـــودة.
إنشـــاء قاعـــدة معلومـــات فـــي مجـــاالت عمـــل الهيئـــة،
وتبـــادل المعلومـــات مـــع الجهـــات المحليـــة واإلقليميـــة
والدوليـــة.
إجـــراء البحـــوث والدراســـات ،وتقديـــم الخدمـــات
االستشــارية التــي تتعلــق بأعمالهــا ونشــاطاتها ،والتعــاون
مـــع الشـــركات والهيئـــات والجامعـــات ومراكـــز البحـــث
أعمـــاال
العلمـــي وغيرهـــا مـــن الجهـــات التـــي تـــزاول
ً
مشـــابهة ألعمالهـــا.
مراجعـــة األنظمـــة واللوائـــح الرقابيـــة ذات العالقـــة
بمج ــاالت عم ــل الهيئ ــة ،وتطويره ــا ،واقت ــراح التعدي ــات
الالزمـــة عليهـــا لتواكـــب متطلبـــات الجـــودة والســـامة،
وإحالتهـــا إلـــى الجهـــات المختصـــة لدراســـتها وإصدارهـــا
وفقـــاً للطـــرق النظاميـــة.

تنســيق أعمــال المواصفــات القياســية والجــودة وإجــراءات
تقويـــم المطابقـــة والقيـــاس والمعايـــرة فـــي المملكـــة
واالعت ــراف المتب ــادل م ــع الجه ــات النظي ــرة ف ــي ال ــدول
األخ ــرى.

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

التأكـــد مـــن تطبيـــق المواصفـــات القياســـية الســـعودية
ولوائـــح إجـــراءات تقويـــم المطابقـــة التـــي تعتمدهـــا
بالتنســـيق مـــع األجهـــزة ذات العالقـــة.

االشــتراك فــي المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المتعلقــة
بالمواصف ــات والمقايي ــس والمعاي ــرة والج ــودة ،وتمثي ــل
المملك ــة ف ــي ه ــذه المنظم ــات.
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مجلس إدارة
الهيئة
ـص تنظي ــم الهيئ ــة ف ــي الم ــادة ( :)8يك ــون
نـ َ
للهيئـــة مجلـــس إدارة برئاســـة وزيـــر التجـــارة
والصناعـــة وتشـــكيله علـــى النحـــو التالـــي:
“نائبـــا للرئيـــس” ،ممثـــل
(محافـــظ الهيئـــة
ً
لـــوزارة الدفـــاع والطيـــران والمفتشـــية
العامـــة (الرئاســـة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة
البيئـــة) ،ممثـــل لـــوزارة الشـــؤون البلديـــة
والقرويـــة ،ممثـــل لـــوزارة الداخليـــة (اإلدارة
العامـــة للمـــرور) ،ممثـــل لـــوزارة التجـــارة
والصناع ــة ،ممث ــل ل ــوزارة المي ــاه والكهرب ــاء،
ممثـــل لـــوزارة الماليـــة (مصلحـــة الجمـــارك)،
ممثــل لــوزارة الزراعــة ،ممثــل لــوزارة الصحــة،
ممثــل للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،ثالثــة
م ــن رج ــال األعم ــال ،يرش ــحهم الرئي ــس بع ــد
التنســـيق مـــع رئيـــس مجلـــس إدارة الغـــرف
التجاريـــة الصناعيـــة الســـعودية ،ويصـــدر
بتعيينهـــم قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء ،علـــى
أال تق ــل مرتب ــة ممثل ــي األجه ــزة الحكومي ــة
ف ــي المجل ــس ع ــن المرتب ــة الرابع ــة عش ــر أو

معالي الدكتور
ماجد بن عبد اللّ ه القصبي

م ــا يعادله ــا) .كم ــا ص ــدر ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء
رقـــم ( )72بتاريـــخ 1434/07/16هـــ بتعديـــل
ن ــص الم ــادة ( )8م ــن تنظي ــم الهيئ ــة بإع ــادة
تش ــكيل مجل ــس إدارة الهيئ ــة باإلبق ــاء عل ــى
عضويـــة الجهـــات الســـالف ذكرهـــا مـــا عـــدا
تمثي ــل وزارة الدف ــاع والطي ــران والمفتش ــية
العامـــة (الرئاســـة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة
البيئ ــة) بعضوي ــة المجل ــس ،وبإضاف ــة ممث ــل
آخـــر لـــوزارة الداخليـــة (المديريـــة العامـــة
للدفـــاع المدنـــي).
وصـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقـــر رقـــم
( )117بتاريـــخ 1438/02/14هـــ بتعديـــل
تنظيـــم الهيئـــة بإحـــال عبـــارة وزارة التجـــارة
واالســـتثمار محـــل عبـــارة وزارة التجـــارة
والصناعـــة ،وإحـــال عبـــارة وزيـــر التجـــارة
واالســـتثمار محـــل عبـــارة وزيـــر التجـــارة
والصناعـــة أينمـــا وردت فـــي التنظيـــم.
وإح ــال عب ــارة ُممث ــل ل ــوزارة البيئ ــة والمي ــاه
والزراع ــة مح ــل عب ــارة ُممث ــل ل ــوزارة الزراع ــة،

أن المجل ــس ه ــو الس ــلطة المختص ــة ب ــإدارة
وأش ــارت الم ــادة ( )9م ــن تنظي ــم الهيئ ــة إل ــى َّ
ش ــؤون الهيئ ــة ،وتصري ــف أموره ــا ،ويتخ ــذ جمي ــع الق ــرارات الالزم ــة لتحقي ــق أغراضه ــا ف ــي
ح ــدود أح ــكام التنظي ــم ،ول ــه بوج ــه خ ــاص م ــا يل ــي:

٠١
٠٢
٠٣
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وضـــع السياســـة العامـــة للهيئـــة
ومراقبـــة تنفيذهـــا.

٠٤

إقـــرار الهيـــكل التنظيمـــي للهيئـــة،
تمهيـ ًـدا لرفــع ذلــك بحســب اإلجــراءات
النظاميـــة المتبعـــة.

٠٥

إصـــدار القـــرارات واللوائـــح التنفيذيـــة
الخاص ــة بس ــير العم ــل ف ــي الهيئ ــة.

٠٦

اعتمـــاد المواصفـــات القياســـية
الســـعودية فـــي صورتهـــا النهائيـــة
وطـــرق تطبيقهـــا.
اعتم ــاد اللوائ ــح الخاص ــة باألعم ــال
الت ــي تقدمه ــا الهيئ ــة للغي ــر.
إص ــدار اللوائ ــح اإلداري ــة الت ــي تس ــير
عليهـــا الهيئـــة ،إصـــدار اللوائـــح
الماليــة ،باالتفــاق مــع وزارة المالية.

وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة

وإحـــال عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة الطاقـــة
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة محـــل عبـــارة
ُممثـــل لـــوزارة الميـــاه والكهربـــاء ،الواردتيـــن
فـــي المـــادة (.)8
كمـــا صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقـــر
رق ــم ( )693وتاري ــخ 1441/11/02هـــ( ،ح ــادي
عشـــر) بتعديـــل تنظيـــم الهيئـــة الســـعودية
للمواصف ــات والمقايي ــس والج ــودة ،الص ــادر
بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( )216بتاريـــخ
1431/06/17هـــ وذل ــك عل ــى النح ــو التال ــي:
إح ــال عب ــارة “ممث ــل ل ــوزارة الطاق ــة “مح ــل
عبـــارة “ممثـــل لـــوزارة الطاقـــة والصناعـــة
والثـــروة المعدنيـــة فـــي المـــادة (الثامنـــة)
مــن التنظيــم ،إضافــة ممثــل لــوزارة الصناعــة
والثـــروة المعدنيـــة“ إلـــى عضويـــة مجلـــس
إدارة الهيئ ــة المنص ــوص عل ــى تش ــكيله ف ــي
المـــادة (الثامنـــة) مـــن التنظيـــم.

أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية

معالي د .سعد بن عثمان القصبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م .محمد بن علي الصبيحي

وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
المساعد للتراخيص واالمتثال

د .إبراهيم بن عبدالعزيز العمر

٠٧
٠٨
٠٩

معالي د .هشام بن سعد الجضعي

وكيل وزارة الصحة
المساعد لتنمية االستثمار الصحي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

اللواء سلمان بن معيوض الجميعي
مدير اإلدارة العامة للمرور

م .عمر بن محمد السحيباني

وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك

معالي م .أسامة بن عبدالعزيز الزامل
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

اللواء خالد بن فهد الهزاع

مساعد مدير عام
الدفاع المدني لشؤون السالمة

م .أحمد بن موسى الزهراني
مساعد وزير الطاقة لشؤون
التطوير والتميز

د .محمد بن إبراهيم السعود

مستشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

م .عبدالرحمن بن سليمان الذكير
نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
لتيسير التجارة وتجربة العميل

النظ ــر ف ــي التقاري ــر الدوري ــة الت ــي تق ــدم
ع ــن س ــير العم ــل ف ــي الهيئ ــة.
إقــرار مشــروع ميزانيــة الهيئــة ،وحســابها
الختامـــي ،وتقريـــر مراقـــب الحســـابات،
والتقري ــر الس ــنوي ،تمهي ـ ًـدا لرف ــع ذل ــك
بحس ــب اإلج ــراءات النظامي ــة المتبع ــة.
إصـــدار اللوائـــح الالزمـــة لتنفيـــذ هـــذا
التنظيـــم.

د .حسن بن شوقي الحازمي

رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية لوزارة
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
٢٠٢٠/٠٩/٣٠م إلى ٢٠٢١/٠٩/١٢م

اللواء محمد بن عبدالله البسامي
مدير اإلدارة العامة للمرور

٢٠١٧/١١/٠٢م إلى ٢٠٢١/٠٧/٠٣م

اللواء خالد بن عبدالكريم العودة

مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السالمة
٢٠١٩/١٠/٢١م  إلى ٢٠٢١/٠١/١٩م

م .عبدالله بن علي النعيم

وكيل وزارة الصحة
المساعد لاللتزام
٢٠١٨/٠٣/٠٤م إلى ٢٠٢١/١٠/٢٧م

أعضاء المجلس ممثلي قطاع األعمال

باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المتعلقة بتســـيير شؤون الهيئــــة.
أ .عبدالعزيز بن ناصر السريع

24

د .عبدالرحمن بن صالح آل عبيد

م .عادل بن علي الغامدي

٢٠٢١
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الهيكل التنظيمي
َ
للهيئة

حوكـمــــــــــــــة
األعمــــــــــــــال
واإلجـــــراءات
تُ طبق الهيئة ممارســـات حوكمـــة األعمال واإلجراءات
من خـــال االلتزام بمـــا ورد في تنظيـــم الهيئة الصادر
بقـــرار مجلـــس الـــوزراء الموقـــر رقـــم ( )216وتاريـــخ
1431/06/17هــــ ،حيـــث تَ خضـــع جميـــع أعمـــال الهيئة
لســـلطة مجلس إدارتهـــا الذي نصت المادة التاســـعة
مـــن تنظيمهـــا علـــى مهامـــه وصالحياتـــه .وينبثق عن
تقـــوم بدراســـة مشـــاريع
المجلـــس لجنـــة تنفيذيـــة
ُ
وفقـــا للمنهجيـــة
ً
المواصفـــات القياســـية وإقرارهـــا
المعتمـــدة مـــن المجلـــس فـــي اعتمـــاد المواصفـــات
القياســـية ،وكذلـــك النظر فيمـــا ُيحيل إليهـــا المجلس
مـــن موضوعـــات ،واتخـــاذ الـــازم حيالهـــا فـــي حـــدود
تم تشكيل
كما َ
صالحياتها وترفع بتوصياتها للمجلسَ .
لجنة المراجعة الداخلية برئاســـة أحـــد أعضاء المجلس
اثنان مـــن المختصيـــن في مجـــال المراجعة
وعضويـــة
ِ
الداخليـــة (مـــن خارج الهيئـــة) .كذلك فقـــد قرر مجلس
إدارة الهيئـــة في اجتماعه رقـــم ( )173المنعقد بتاريخ
1441/04/29هـ ،تشـــكيل لجنة المكافآت والترشيحات
برئاســـة عضـــو مجلـــس اإلدارة ممثـــل وزارة التجـــارة
وعضويـــة أحـــد ممثلـــي قطـــاع األعمـــال فـــي مجلس
اإلدارة ،وعضـــو مســـتقل.

ويوضـــح الشـــكل رقم ( )1الهيـــكل التنظيمـــي للهيئة
وذلـــك بعـــد تحديثـــه واعتمـــاده مـــن مجلـــس اإلدارة
مواكبا للمتغيرات االســـتراتيجية في مشـــروع
ليكون
ً
عكس الهيـــكل اإلداري
وي
ُ
التحـــول المالـــي واإلداريَ ،
ارتبـــاط المحافـــظ بمجلـــس اإلدارة ،والـــذي يمـــارس
وفقـــا للمهـــام التـــي نـــص عليهـــا تنظيـــم
ً
صالحياتـــه
وحرصـــا علـــى
الهيئـــة فـــي المـــادة الحاديـــة عشـــر.
ً
حوكمـــة األعمـــال التنفيذيـــة للهيئـــة ،فقـــد قامـــت
الهيئـــة بمـــا يلي:

ضـــم المحافظ والنواب
شـــكيل اللجنـــة التوجيهية االســـتراتيجية ،وتَ
ُ
•تَ
ُ
ذات العالقـــة ،وذلـــك لمتابعة تنفيـــذ مبادرات
ورؤســـاء القطاعـــات ِ
الهيئة ومشـــاريعها االســـتراتيجية.

لجنة المراجعة
الداخلية

مجلس اإلدارة

أمانة مجلس
إدارة الهيئة

اللجنة التنفيذية
المحافظ

لجنة المكافآت
والترشيحات

تنمية ومتابعة االيرادات

تنفيذا لقرار مجلس الـــوزراء الموقر
ً
•إنشـــاء وحـــدة المراجعة الداخليـــة
رقـــم ( )٢٣٥وتاريخ١٤٢٥/٠٨/٢٠هــــ ،الـــذي نـــص فـــي فقرتـــه الثانيـــة
علـــى “تأســـيس وحـــدات للرقابـــة الداخليـــة فـــي كل جهة مشـــمولة
برقابـــة ديـــوان المراقبـــة العامـــة يرتبـــط رئيســـها بالمســـؤول األول
الجهـــاز”  .وانطالقا مـــن اهتمام الهيئـــة بتوفير الدعـــم الرقابي
ً
فـــي
لتقويم مســـتوى إنجـــاز األهداف ومدى االلتـــزام باألنظمة واللوائح
والتعليمـــات واإلجـــراءات ،عملـــت الهيئـــة علـــى تفعيـــل دور الوحدة
وفقـــا لالئحـــة الموحدة لوحـــدات المراجعـــة الداخلية الصـــادرة بقرار
ً
أداة
مجلـــس الـــوزراء الموقـــر رقـــم ( )١٢٩في١٤٢٨/٠٤/٠٦هـ ،لتكـــون ً
فاعلـــة في تطويـــر األداء على جميع المســـتويات اإلداريـــة والفنية،
واالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات المقدمة مـــن الهيئة.

•إنشـــاء لجنة تنفيذية دائمة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لإلشراف
علـــى نشـــاط الفحص الفني الـــدوري للمركبات بموجـــب قرار مجلس
اإلدارة فـــي اجتماعـــه رقـــم ( )۱۸۰المنعقـــد بتاريـــخ ١٤٤٢ / ٢٦/٠٨هـ،
إنفـــاذا لقـــرار مجلس الوزراء رقـــم ( )٣٨٦وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢هـ بشـــأن
الموافقـــة على تنظيـــم الفحص الفني الـــدوري للمركبات.
ذات العالقة:
تخضع الهيئة للســـلطة الرقابية لألجهـــزة الحكومية ِ
كمـــا
ُ
الديـــوان العـــام للمحاســـبة ،هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد ،النيابة
العامـــة .ووفـــق المـــادة الرابعـــة عشـــرة مـــن تنظيـــم الهيئـــة يعيـــن
المجلس مراجع خارجي (مكتب استشـــاري) أو أكثر لمراجعة الحســـابات،
ويقـــدم هـــذا المكتـــب تقريره الســـنوي عن نتائـــج مراجعاتـــه لإلجراءات
ُ
والتحقـــق مـــن مطابقتهـــا لألنظمـــة واإلجـــراءات الحكوميـــة
الماليـــة
ِ
ويعـــرض التقريـــر علـــى مجلـــس إدارة الهيئـــة للمراجعـــة
ِ
ذات العالقـــةُ ،
واالعتمـــاد بعد االســـتنارة برأي الســـادة أعضاء مجلـــس اإلدارة ُم َمثلي
الجهـــات الحكوميـــة وقطاع األعمال في المجلس .وثم يرســـل نســـخة
مـــن التقرير بعـــد االعتمـــاد إلى الديـــوان العام للمحاســـبة.

المراجعة الداخلية

جائزة الملك
عبدالعزيز للجودة

الشؤون القانونية

أمن المعلومات
وحوكمة البيانات

تقنية المعلومات

الشؤون المالية

نائب المحافظ لدعم
األعمال

مكتب المحافظ

الموارد البشرية

مركز تنظيم
المعدات الثقيلة

المشروعات
الهندسية

نائب المحافظ للمطابقة
والعمليات

مركز سالمة
المركبات

التعاون الدولي

التواصل والتسويق

برنامج المعايرة
القانونية

مكتب إدارة
االستراتيجية

نائب المحافظ
للمواصفات والمعايرة

المكتب التنفيذي لالستراتيجية
الوطنية للجودة

الجودة وضبط العمليات

المواصفات

تطوير األعمال

المختبرات

اللوائح الفنية

االستشارات ودعم المنشآت

منح الشهادات

المركز الوطني للقياس
والمعايرة

مركز التدريب

سالمة المنتجات

مركز الرصد واإلنذار عن
المنتجات غير اآلمنة

األبحاث والدراسات

فرع المنطقة الشرقية
فرع منطقة مكة المكرمة

لجان منبثقة من مجلس اإلدارة
نائب محافظ
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شكل رقم ( :)١الهيكل التنظيمي

إدارة عامة
استقالل مالي وإداري

إدارة

ارتباط مباشر
ارتباط غير مباشر

٢٠٢١
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أبرز النشاطات
خالل فترة التقرير
(ملخص تنفيذي)

نجح ــت الهيئ ــة خالل فت ــرة التقرير ف ــي تحقيق
مع ــدالت إنج ــازات مرضي ــة ف ــي مختل ــف
القطاع ــات وفق ــاً لمؤش ــرات األداء الخاص ــة
باألهداف االس ــتراتيجية لها ،وذلك على النحو
التالي:

البرنامج السعودي لسالمة
المنتجات (سليم)
(مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني)

أســـفرت جهود الهيئة بالتعاون مع شـــركائها في وصول نســـبة المنتجات المطابقة للمواصفات
إلـــى  ،٪٨١,٥حيـــث أصـــدرت الهيئـــة خـــال فتـــرة التقرير عـــدد ( )6لوائـــح فنية جديـــدة كما قامت
بتعديـــل وتحديـــث عـــدد ( )6لوائح ليصل إجمالـــي اللوائح الفنيـــة الصادرة عن الهيئـــة ( )45الئحة،
وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر البنية التشـــريعية الفنيـــة واالســـتمرار في رفع مســـتوى الســـامة في
الســـوق .كما عقدت الهيئة أكثر من ( )90ورشـــة عمل داخل وخارج المملكة موجهة للمشـــغلين
االقتصادييـــن للتعريـــف بمنصـــة ســـابر .باإلضافـــة إلى قبـــول أكثر مـــن ( )75جهة منح لشـــهادات
المطابقة للمنتجـــات وتوفيرها للتجار والمســـتوردين.

٪٨١,٥

نسبة المنتجات المطابقة
للمواصفات

٤٥

إجمالي اللوائح الفنية
الصادرة عن الهيئة

٢

البرنامج الوطني للمعايرة
القانونية (تقييس)

(مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني)
اســـتمر البرنامـــج خـــال فتـــرة التقريـــر فـــي عمليـــات التحقق علـــى محطـــات الوقود والمنشـــآت
التجاريـــة ،حيـــث تم إجـــراء التحقق الـــدوري على ( )36.633مضخـــة (هوز) في نحـــو ( )3.254محطة
وقـــود منهـــا ( )36.143هـــوز مطابـــق بنســـبة  .%98.66كذلـــك تـــم إجـــراء التحقـــق الـــدوري علـــى
( )11.164ميـــزان غيـــر تلقائـــي فـــي ( )3.199منشـــأة تجاريـــة منهـــا ( )10.764ميزان مطابق بنســـبة
 ،%96.42واســـتقبل البرنامـــج ( )87طلـــب تحقـــق أولي لعـــدادات الكهربـــاء علـــى ( )585.163عداد
كهربـــاء ذكـــي حيث تـــم دراســـة ( )8.831عينة.
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٣٦٫٦٣٣

مضخة (هوز) تم إجراء
التحقق الدوري عليها

١١٫١٦٤

ميزان غير تلقائي تم إجراء
التحقق الدوري عليها

٢٠٢١
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٣

٧٫٤٥٢

في مجال المواصفات
اعتمـــدت الهيئة خالل فترة التقرير اســـتراتيجية إصدار المواصفات لتحديد
المجـــاالت والخدمات والتقنيات ذات األولوية ،واعتمدت ( )584مواصفة
قياســـية ســـعودية (جديدة) ،أما التحديــــث والتعديل والســـحب فقد َبلغ
( )469مواصفـــة قياســـية ســـعودية ،وبلغـــت المواصفـــات المترجمة ()17
مواصفة قياســـية سعودية .وزادت نسبة التوســـع في المشاركة باللجان
الدوليـــة للمواصفـــات بمقـــدار  %10،2عـــن العـــام الماضي ،وقـــد أصبحت
الهيئـــة عضواً فـــي ( )323لجنة دولية بالمنظمة الدوليـــة للتقييس (.)ISO

عينة تم اختبارها لمختلف
أنواع المنتجات

٥٨٤

مواصفة قياسية سعودية
(جديدة) معتمدة

٣٢٣

لجنة دولية بالمنظمة
الدولية للتقييس ()ISO
شاركت الهيئة في
عضويتها

أطلقـــت الهيئـــة المبـــادرة التطوعيـــة “ســـفير الجـــودة” وبلـــغ إجمالـــي
عـــدد الســـفراء المتطوعيـــن ( )٧٫١٥١ســـفيراً .وأصدرت الهيئة عـــدد ()٢٨٢
ترخيـــص جديـــد باســـتخدام عالمـــة الجـــودة خـــال عـــام  2021بنســـبة نمو
فـــي التراخيـــص الممنوحـــة  %15.3ووصـــل عـــدد المنتجـــات الحاصلة على
تـــم تنفيـــذ عـــدد ( )654زيـــارة ميدانيـــة
العالمـــة ( )113.756منتـــج ،كمـــا َ
للمنشـــآت وخطـــوط اإلنتاج ورصـــد مخالفـــات لبعض المنشـــآت أدت إلى
إلغـــاء الترخيـــص لعـــدد ( )58مصنعاً  ،وتعليـــق الترخيص لعـــدد ( )54مصنعاً
بســـبب عـــدم االلتزام بمتطلبـــات الالئحة الفنيـــة العامة لعالمـــة الجودة
الســـعودية .كما أصـــدرت الهيئة عدد ( )41.722ترخيص باســـتخدام بطاقة
كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة وأدوات ترشـــيد اســـتهالك الميـــاه ،فيمـــا بلغ
تـــم إصدارهـــا ( )1.258شـــهادة،
مجمـــوع عـــدد شـــهادات المطابقـــة التي َ
تـــم إصدارهـــا لمنتجات شـــهادات
ووصـــل مجمـــوع عـــدد التراخيـــص التي َ
االعتـــراف بشـــهادات ( )10.700( )IECEEترخيـــص.
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مركبة مستعملة مستوردة
تم فحصها

٢٫٤٥١

عدد المعايرات المنجزة
خالل فترة التقرير

٦

دوليا
أوراق بحثية منشورة
ً

٤

في مجال
منح الشهادات والجودة

١٦٫٦٣٥

٧٫١٥١

إجمالي عدد السفراء
المتطوعين

١١٣٫٧٥٦

عدد المنتجات الحاصلة
على عالمة الجودة
السعودية

٤١٫٧٢٢

ترخيص باستخدام بطاقة
كفاءة استهالك الطاقة
وأدوات ترشيد استهالك
المياه

٢٨

خدمة استشارة فنية عامة
مقدمة للمنشآت

٪٢٨

الزيادة في نسبة الشراكات
مع الجهات الحكومية
واألكاديمية مقارنة بالعام
الماضي

1443

٥

في مجال المخ ـ ـ ـ ــتبــرات
اختبـــرت الهيئـــة ( )7.452عينة لمختلـــف أنواع المنتجات ،وتَ بيـــن أن ()2.504
ً
تـــم
عينـــة منهـــا غيـــر مطابقـــة للمواصفـــات القياســـية الســـعودية ،كمـــا َ
فحـــص عدد ( )16.635مركبة مســـتعملة مســـتوردة للتأكد مـــن مطابقتها
وأتضح بأن عدد
للمواصفـــات القياســـية الســـعودية واللوائح الخاصة بهـــا،
َ
ً
مركبـــة منها غيـــر مطابقة.
()365

٦

في مجال القياس والمعايرة
خـــال فتـــرة التقريـــر ،وصلت عـــدد المعايـــرات المنجـــزة خالل فتـــرة التقرير
( )2.451معايـــرة ،وأنجـــزت الهيئـــة  %33فـــي تنفيذ مشـــروع الدعـــم الفني
لتشـــغيل مركـــز القيـــاس والمعايـــرة بالمؤسســـة العامـــة للصناعـــات
العســـكرية ،كمـــا تـــم نشـــر عـــدد ( )6أوراق بحثية دوليـــاً  ،وعـــدد ( )2مقارنة
دولية منشـــورة.

٧

في مجال دعم األعمال
خـــال فتـــرة التقريـــر تـــم االنتهـــاء مـــن مشـــروع خارطـــة الطريق لتحســـين
تطويـــر رحلة المســـتفيد ،كما تـــم تقديم عدد ( )28خدمة استشـــارات فنية
عامـــة ،وعـــدد ( )5خدمة تأهيل المنشـــأة علـــى بناء نظـــام اإلدارة والجودة
وشـــهادة الجودة الســـعودية «حياك» لمراكز خدمة المســـتفيدين ،وعدد
( )22خدمـــة “تدريـــب عـــن نظم اإلدارة والجـــودة” ،كما نفـــذت الهيئة عدد
( )120برنامـــج تدريبـــي خـــال فتـــرة التقريـــر ،إلى جانـــب عـــدد ( )53محاضرة
توعويـــة بإجمالـــي عـــدد ( )17.109مشـــارك ،كمـــا تـــم خـــال فتـــرة التقريـــر
االنتهـــاء مـــن عـــدد ( )7مشـــروعات بحثيـــة ،وزيـــادة نســـبة الشـــراكات مـــع
الجهـــات الحكوميـــة واألكاديميـــة إلـــى  ٪٢٨عن العـــام الماضي.

٢٠٢١
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٨

٤٦٫٥٥٧

في مجال
التواصل والتسويق
أنهـــت الهيئـــة خـــال فتـــرة التقريـــر مشـــروع تطويـــر اســـتراتيجية التواصـــل
والتســـويق ،التي تســـتهدف تعزيز التواصل مع المســـتفيدين من خدمات
الهيئـــة ،وبلـــغ مجمـــوع عـــدد المتابعيـــن علـــى وســـائل اإلعـــام الرقمـــي
تم هذا
ٍ
( )798.633بمعـــدل
زيـــادة تجـــاوز  %١١،٣عـــن العـــام الماضـــي .كمـــا َ
العـــام نشـــر مـــا يزيـــد عـــن ( )22فيلمـــاً  ،و( )122تصميمـــاً توعويـــاً  ،ونظمت
أكثـــر مـــن ( )82فعاليـــة وورشـــة عمل ،ونُ شـــر عن الهيئـــة خالل هـــذا العام
( )21.302مـــادة إعالمية في الصحـــف المطبوعـــة واإللكترونية والمواقع
اإلخباريـــة ،إلـــى جانـــبِ أكثر مـــن ( )644لقـــاء تلفزيوني.

٩

في مجال
تقنية المعلومات
حصلـــت الهيئـــة خـــال فتـــرة التقريـــر علـــى المركـــز األول مـــن بيـــن الجهات
الحكوميـــة فـــي التحـــول الرقمـــي وفقـــاً لنتائـــج تقييـــم هيئـــة الحكومـــة
الرقمية ،كما حصلت على ش���هادة اس���تمرارية األعمال لتقنية المعلومات
( ،)ISO23301:2019ونفـــذت خـــال هذا العام ( )29مشـــروعاً نحو التحول
للتعامـــات اإللكترونيـــة .وقـــد َبلـــغ مجمـــوع الخدمـــات اإللكترونيـــة التي
تُ قدمهـــا الهيئـــة ( )69خدمـــة إلكترونية.

استقبال ومعالجة الطلبات
الواردة

٧٩٨٫٦٣٣

مجموع عدد المتابعين
على وسائل اإلعالم
الرقمي

٤٤٫٦٠٩

استفسار تمت معالجته
وفق معيار الجودة المحدد

1443

١٠

في مجال
خدمة المستفيدين
تمت معالجـــة ()44,609
تـــم اســـتقبال ومعالجـــة ( )46.557استفســـار ،حيث َ
استفســـار وفـــق معيـــار الجـــودة المحـــدد (يوميـــن عمـــل) بما نســـبته  %92
تم تســـجيل عدد ( )3.948استفســـار متأخر عن الوقت المحدد “يومي
بينما َ
عمـــل” أي مـــا نســـبته  %8نظراً للطبيعـــة الفنية لتلك االستفســـارات.

٢١٫٣٠٢

مادة إعالمية نُ شرت عن
الهيئة

٤٥٤٫٥٥٥٫٠٠٠
ميزانيـة الهيئـة للعام
المـالي

٢٩

مشروعا نحو التحول
ً
للتعامالت اإللكترونية

٦٩

خدمة إلكترونية تقدمها
الهيئة

٪٨٨

حققت الهيئة المركز األول
في االرتباط الوظيفي

١١

في مجال
الموارد المالية والبشرية
بلغـــت ميزانيــــة الهيئــــة للعام المــــالي 1443/1442هــــ ( )454.555.000ريال،
َ
وفيمـــا يتعلـــق بـــرأس المـــال البشـــري  حققـــت الهيئـــة المركـــز األول في
االرتباط الوظيفي بنسبة  %88وفقاً لنتائج وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعيـــة ،وقـــد بلغ عدد موظفـــي الهيئة ( )742موظفاً  ،وزادت نســـبة
الموظفـــات خـــال هـــذا العام إلـــى  %6من مجمـــوع الموظفيـــن .كما عاد
( )5موظفيـــن مـــن االبتعاث للحصـــول على درجة الماجســـتير.

الجهـــود ،وأن
ُ
نســـأل اللّ ـــه تعالـــى أن ُيبارك فـــي هذه ُ
ُيوفـــق جميـــع العامليـــن مـــن أبنـــاء وبنـــات الوطـــن

الم ْع َطـــاء.
يـــادة واإلزدهـــار لمملكتنـــا ِ
َ
الر
لتحقيـــق ِ
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أبرز قرارات
مجلس إدارة الهيئة
تـــم عقد عـــدة اجتماعـــات لمجلـــس إدارة الهيئة
َ
وهي:
االجتماع رقم ( )179بتاريخ 1442/06/15هـ
االجتماع رقم ( )180بتاريخ 1442/08/26هـ
االجتماع رقم ( )181بتاريخ 1442/11/28هـ
االجتماع رقم ( )182بتاريخ 1443/03/08هـ

قطـ ــاع المواصفات والمع ــايرة
•اعتماد عدد ( )1,٠٧٠مواصفة قياسية سعودية.
•إقرار تأجيل تاريخ اإللزام للمواصفة القياسية السعودية
رقم ( )SASO IEC 62368-1:2020بعــنوان “معدات
تقنية المعلومات واالتصاالت ،السمعية/المرئية -
بدل
الجزء األول :متطلبات السـالمة” إلى 2023/01 /01م ً
من 2021/07/01م ،والسـماح بقـبول تقـاريـر االختــبارات
وفـقا للمـواصـفة ( )SASO IEC 62368-1:2017بعـنوان
ً
“معدات تقنية المعلومات واالتصاالت :السمعية /المرئية –
الجزء األول :متطلبات السالمة” (اإلصدار الثاني للمواصفة
الدولية) إلى تاريخ 2022/12/30م.
•اعتماد عدد ( )٧لوائح فنية جديدة.
•اعتماد تحديث وتعديل ( )٦لوائح فنية معتمدة من
المجلس.

وقـــد أصـــدر المجلـــس العديـــد مـــن
القــرارات والتوصيــات الداعمــة ألعمال
ومهــام وأهــداف الهيئــة ،وفيمــا يلــي
أهـــم قـــرارات مجلـــس اإلدارة خـــال
فت ــرة التقري ــر:

•اعتماد تأجيل تطبيق الالئحة للحد من المواد الخطرة في
األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية لمدة ()180
يوم اعتبار ًا من 2022/٠١/05م على أن يتم تطبيق الالئحة
على مراحل.
•اعتماد تأجيل تاريخ اإللزام بالمرحلة األولى لتقنية اتصال
الطوارئ ( )eCallعلى الموديالت الجديدة للمركبات
والتي تبدأ اعتبار ًا من   طرازات موديالت عام 2023م،
واالكتفاء باإللزام بالمرحلة الثانية والتي تبدأ اعتبار ًا من
موديالت 2025م على جميع أنواع طرازات المركبات ،مع
إعادة النظر في تقييم القرار بعد صدور المرجعية الدولية
المتعلقة بشبكة الجيل الرابع ( )4Gعلى تقنية اتصال
الطوارئ (.)eCall

قطـ ــاع المطابق ــة والعمليات
•الموافقة على إضافة خيار في إجراءات منح شهادة
االعتراف الوطنية ( )IECEEيتيح لمن يرغب من الشركات
المستفيدة الحصول على هذه الشهادة لمدة ثالث
سنوات بتكاليف حسب الجدول التالي:
الخدمة

التكلفة (ريال)

تقديم الطلب

( )500خمسمائة ريال

إصدار الشهادة

( )1,000ألف ريال

الدراسة الفنية (لجهة المنح) ( )4,500أربعة آالف
وخمسمائة ريال
المجموع
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المعايـ ـ ــرة القانونيـ ــة
•اعتماد ملحق ( )4لالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة :االشتراطات الفنية
لعدادات المياه.

األنشطة األخـ ـ ــرى
•إنشاء مركز سالمة المركبات ضمن
الهيكل التنظيمي للهيئة ،يرتبط
تنظيميا بمحافظ الهيئة ،ويسند
ً
إليه كل ما يتعلق بسالمة المركبات
وما يحيل إليه محافظ الهيئة من
مهام وفق اختصاصه.
•تشكيل لجنة إشرافية لمركز
المعدات الثقيلة من (الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة ،وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان ،وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية ،وزارة
النقل ،الهيئة العامة للجمارك،
اإلدارة العامة للمرور ،الدفاع
المدني) لوضع تصور عن أهم محاور
العمل في المركز.
•تشـــكيل لجنـــة تنفيذيـــة دائمـــة
منبثقـــة عـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة
لإلشـــراف علـــى نشـــاط الفحـــص
الفن ــي ال ــدوري للمركب ــات ،برئاس ــة
معال ــي محاف ــظ الهيئ ــة الس ــعودية
للمواصف ــات والمقايي ــس والج ــودة،
وعضويـــة ممثـــل وزارة الداخليـــة
نائبـــا
(اإلدارة العامـــة للمـــرور)
ً
للرئيـــس ،وممثـــل وزارة التجـــارة
عضـــوا ،وممثـــل وزارة الشـــؤون
ً
عضـــوا.
البلديـــةوالقرويـــةواإلســـكان
ً
•إنشاء وحدة إدارية في الهيكل
التنظيمي للهيئة بمسمى األمانة
العامة لمجلس إدارة الهيئة ترتبط
وإشرافيا
هيكليا بمجلس اإلدارة
ً
ً
بمحافظ الهيئة  -نائب رئيس
المجلس ،تعنى بمباشرة أعمال
المجلس واللجان ،واإلشراف
على ما يعرض على المجلس من
موضوعات ،ومتابعة تنفيذ قراراته.

•تحديث نظام القياس والمعايرة
وتفويض معالي محافظ الهيئة
الستكمال اإلجراءات النظامية برفع
نظام القياس والمعايرة وإجراء
التعديالت الالزمة.
•اعتماد القواعد المنظمة لعمل
اللجنة التنفيذية الدائمة المنبثقة
عن مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة
بموجب تنظيم الفحص الفني
الدوري للمركبات الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم ( )386وتاريخ  
1442/07 /11هـ .الموافقــــــة على
اعتمــــاد الحســــــاب الختامي للهيئــــة
عن العــــام المـــالي (1442/1441هـ)
واستكمال اإلجراءات النظامية
المتبعة.
•إقرار مشروع التقرير السنوي
لنشاطات الهيئة للعام المالي
(1442/1441هـ).
•اعتمـــاد إجابـــات الهيئـــة علـــى تقريـــر
الديـــوان العـــام للمحاســـبة علـــى
الحســـاب الختامـــي للهيئـــة للعـــام
المالـــي (1442/1441هـــ).
•اعتماد خطة تفعيل الشراكة بين
الهيئة والجامعات السعودية.
•اعتماد استراتيجية التواصل
والتسويق.
•اعتماد استراتيجية إصدار
المواصفات.

( )6,000ستة آالف ريال
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مكتب إدارة االستراتيجية
العــام علــى مشــاريع اســتراتيجية الهيئــة
َيتولــى مكتــب إدارة االســتراتيجية اإلشــراف َ
إداريــا بمحافــظ الهيئــة وفــق الهيــكل التنظيمــي
ومتابعــة تنفيذهــا ،ويرتبــط المكتــب
ً
األداء
ِ
شــامل عــن
ً
ملخصــا
قــدم المكتــب
وي
ً
ُ
المعتمــد مــن مجلــس اإلدارةُ ،
األخيــر ُ
المؤسســي للهيئــة ،والتقــدم فــي مؤشــرات األهــداف االســتراتيجية أمــام مجلــس إدارة
الهيئــة خــال اجتماعاتــه الربــع ســنوية.
ومعلنــة لجميــع األطــراف َذوي العالقــة فــي متابعــة
ويطبــق المكتــب حوكمــة واضحــة ُ
األعمــال والمبــادرات والمشــاريع االســتراتيجية .كمــا ُيتابــع اإلشــراف والتنفيــذ مــن خــال
منصــات مختلفــة تَ خــدم هــدف تعزيــز التواصــل بيــن وحــدات العمــل المختلفــة ،ومناقشــة
اإلنجــازات والتحديــات لعناصــر االســتراتيجية بجميــع مســتوياتها مــن خــال جمــع األطــراف
َذوي العالقــة وفــق فتــرة زمنيــة محــددة (أســبوعية ،شــهرية ،ربعيــة).
واســتلهاما مــن تحقيــق رؤيــة الهيئــة وأهدافهــا ولترســيخ مبــادئ النزاهــة والشــفافية
ً
والكفــاءة تــم مؤخـ ًـرا اســتحداث إدارة الحوكمــة والمخاطــر ضمــن وحــدات المكتــب لوضــع
نظــام متكامــل للرقابــة واالمتثــال وتجنــب المخاطــر والمشــكالت بشــكل اســتباقي .كمــا
حــرص المكتــب علــى بنــاء قــدرات فريــق العمــل وفــق الممارســات العالميــة فــي مجــاالت
االســتراتيجية وإدارة األداء والمشــاريع وإجــراءات العمــل.
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 1/1مهام المكتب
المهام التالية:
َيتولى مكتب إدارة االستراتيجية
َ

1

اإلشراف العام على مشاريع
تطوير وإعداد االستراتيجية
وتحديثها.

2

اإلشراف على وضع
وموازنة الخطة التشغيلية
السنوية بما يخدم تَ قدم
األهداف االستراتيجية.

3

متابعة تَ قدم الخطة
االستراتيجية من خالل
مراقبة مؤشرات األهداف
ورفع التقارير عنها.

4

متابعة تنفيذ المبادرات
والمشاريع االستراتيجية من
خالل مكتب إدارة المشاريع.

5

متابعة فعالية إجراءات
العمل وتطويرها من خالل
مكتب إدارة اإلجراءات.

6

رفع مستوى التميز
المؤسسي في الهيئة من
خالل تطبيق نموذج جائزة
الملك عبد العزيز للجودة٫

7

مراقبة تطبيق اإلطار العام
للحوكمة الخاص بالهيئة
والتأكد من دعمه ألعمال
الهيئة بفعالية.

8

التخطيط الفعال للتعامالت
والتوجهات داخل وخارج
الهيئة وإدارة المخاطر التي
تواجهها.

 2/1الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية
ُيوضح الشكل رقم ( )2الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية ،حيث يتبع للمكتب خمس إدارات فرعية هي:
إطالق منهجية إدارة المشاريع

مكتب إدارة االستراتيجية
()OSM

مكتب إدارة
المشاريع

إدارة التميز المؤسسي
وإجراءات العمل

إدارة التخطيط
والموازنة

إدارة الحوكمة
والمخاطر

وحدة كفاءة اإلنفاق

شكل رقم ( :)٢الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

 1/2/1مكتب إدارة المشاريع
تكمن مهمة مكتب إدارة المشــاريع في وضع منهجية وسياســات
إلدارة المشــاريع االســتراتيجية وتوحيــد آلياتهــا وإجراءاتهــا،
ممــا يســاعد علــى االســتفادة القصــوى مــن المــوارد واألدوات
والتقنيــات فــي جميــع المشــاريع .تــم إنشــاء مكتــب إدارة المشــاريع
لدعــم تنفيــذ خطــة االســتراتيجية مــن خــال تنظيــم وتعزيــز بيئــة
إدارة المشــاريع داخــل الهيئــة ،لذلــك يعمــل مكتــب إدارة المشــاريع
( )PMOبشــكل وثيــق مــع مديــري المشــاريع ،واإلدارة العليــا
وجميــع ذوي العالقــة لتعزيــز ثقافــة إدارة المشــاريع ،وتطويــر نهــج
وافــي مناســب لدعــم تنفيــذ المشــاريع ،ومراقبــة أدائهــا وإعــداد
التقاريــر الالزمــة ،وفــق المنهجيــات االحترافيــة فــي هــذا المجــال.
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مهام المكتب
المهام التالية:
َيتولى مكتب إدارة المشاريع
َ
•تطويـــر الحوكمـــة والمنهجيـــة ووضـــع السياســـات واإلجـــراءات
لتنفيـــذ  المشـــاريع.
•متابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع ورفـــع التقاريـــر بمـــا يخـــدم الخطـــة
االســـتراتيجية.
•توفي ــر الدع ــم المعرف ــي والخب ــرة والمش ــورة والتدري ــب لم ــدراء
المش ــاريع.
•تطبيق أنظمة وتقنيات إدارة المشاريع.
•العمل على تقليل المخاطر وزيادة فرص نجاح المشاريع.

تــم إطــاق النســخة المحدثــة مــن منهجيــة إدارة المشــاريع ،والتــي تهــدف إلــى وضــع معاييــر
عمــل واضحــة لضمــان التــزام أصحــاب العالقــة والمعنييــن بهــذه المعاييــر ،وضمــان إدارة وتنفيــذ
المبــادرات والمشــاريع بطريقــة صحيحــة ومنضبطــة ومتناســقة ممــا يســاعد علــى تســليم مخرجات
ذات جــودة عاليــة ،ضمــن الوقــت المحــدد لهــا ،وتســريع ورفــع جــودة التواصــل مــا بيــن القطاعــات
لتحقيــق أهــداف الهيئــة.
كمــا تشــمل هــذه المنهجيــة السياســات واآلليــات المتبعــة فــي إدارة مبــادرات ومشــاريع
الهيئــة مــن بدايتهــا وحتــى إغالقهــا وتحديــد أصحــاب العالقــة األساســيين فــي هــذه المبــادرات
والمشــاريع ومهامهــم َ
وأدوارهــم واإلجــراءات المتبعــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمــل  .وتحدد
المنهجيــة دورة حيــاة المشــروع عبــر سلســلة مــن المراحــل التــي يمــر بهــا المشــروع مــن بدايتــه إلــى
نهايتــه  ،ويوضــح الشــكل رقــم ( )3التصــور العــام لتسلســل المراحــل الخمــس وتقاطعهــا مــع نشــاط
المتابعــة والتحكــم.

قبل
التأسيس

التخطيط

التأسيس

التنفيذ

اإلغالق

المتابعة والتحكم
شكل رقم ( :)3دورة حياة المشاريع وفق منهجية إدارة المشاريع بالهيئة

٢٠٢١

39

٠١

1442

مكتب إدارة االستراتيجية

1443

كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( )4الهيــكل التنظيمــي لحوكمــة إدارة المشــاريع ،فيمــا يوضــح الشــكل رقــم ()5
آليــة التصعيــد المتبعــة بالهيئــة فــي إدارة المشــاريع ،كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( )6مقارنــة بيــن المشــروع
وأنــواع األعمــال والنشــاطات اإلشــرافية االســتراتيجية األخــرى.

المحافظ

المستوى األول:
تحديد نطاق المبادرة واألهداف

اللجنة التوجيهية لالستراتيجية

قرارات وموافقات
المستوى الثاني:
مالك المبادرة

تحديد المتطلبات والمخرجات
ووضع الخطة التنفيذية

شكل رقم ( :)6مقارنة بين المشروع وأنواع األعمال األخرى

مكتب إدارة االستراتيجية
مكتب إدارة المشاريع

إدارة الموازنة والتخطيط

مدير المشروع
المستوى الثالث:

تقارير

فريق العمل

التنفيذ
شكل رقم ( :)4حوكمة إدارة المشاريع

03

01
التصعيد

مكتــــب إدارة
المشــــاريع
تحديد المشاكل
والتحديات ،والتعارض
مع المبادرات األخرى
وتصعيدها إلى مالك
المبادرة أو مكتب إدارة
االستراتيجية
يومين عمل

شكل رقم ( :)5آلية التصعيد في إدارة المشاريع
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مالك المبادرة/
مكتب إدارة االستراتيجية
تقييم ومعالجة المشاكل
والتحديات على مستوى
المبادرات ،والتصعيد
إلى اللجنة التوجيهية
لالستراتيجية

يومين عمل

اللجنة التوجيهية
لالستراتيجية
العمل على حل المشاكل
والتحديات إضافة إلى
المسائل المشتركة مع
بعض المبادرات واتخاذ
القرارات حيالها

أسبوع عمل

دور المكتب في دعم ومتابعة مبادرات
تحقيق رؤية المملكة 2030
يدعــم مكتــب االستراتيجيــــــــة مبــادرات الهيئــة لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال التحقــق مــن صحــة
البيانــات وفحــص جــودة المبــادرات ،باإلضافــة إلــى
مراجعــة الوثائــق لضمــان توافقهــا مــع متطلبــات النظــام
الفعــال
ومعاييــر الجــودة المطلوبــة وتحقيــق التواصــل
ّ
بيــن الجهــات المشــتركة مــن خــال إنفــاذ حوكمــة مبــادرات
الرؤيــة .2030
وقــد قــام المكتــب بالعديــد مــن األعمــال الراميــة لتحقيــق
هــذا التوجــه ،مــن بينهــا:
1.دعــم تطويــر الخطــط والميزانيات التفصيلية للمبادرات
وأولويات المشــاريع والتركيز على األولويات.
2.التدقيــق الــدوري للتأكــد مــن اســتخدام األدوات
والمنهجيــات المعتمــدة فــي تنفيــذ المبــادرات.
3.متابعــة معــدالت اإلنجــاز للمبــادرات (البرامــج
والمشــاريع) وفــق الخطــط التفصيليــة المعتمــدة.
4.مراجعــة كراســات الشــروط والمواصفــات للمشــاريع
ومواءمتهــا مــع نطــاق عمــل المبــادرات.
5.دراســة وتحليــل طلبــات التغييــر للمبــادرات (البرامــج
والمشــاريع) وإقرارهــا ضمــن إطــار العمــل والصالحيــات
المعتمــدة.
6.إصــدار تقاريــر دوريــة عــن ســير عمــل المبــادرات (البرامــج
والمشــاريع) والتوصيــات.
7.التحقــق مــن صحــة البيانــات مــن خــال وســائل التحقــق
والجودة.
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 2/2/1إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل
فعالـــة وموثوق
تعمـــل إدارة التميـــز المؤسســـي وإجـــراءات العمـــل  لتكـــون مركزً ا للتميـــز ووجهة ّ
بها في تعزيز التميز المؤسسي ودعـــــــم الهيئـــــــة في تحقيــــــــق أهدافها االستراتيجيــــــة من خالل
أقسامها الثالث (التميز المؤسسي ،إجــــراءات العـمــل ،التغيير) .وتستهدف اإلدارة تطبيق نموذج
التميـــز الوطنـــي المعتمد فـــي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة .كما تقود نشـــاط وضع السياســـات
إلدارة الخدمـــات وإجـــراءات العمـــل ومراقبة تنفيذها وتوحيد آلياتها ،مما يســـهم في االســـتفادة
القصـــوى مـــن الموارد ،وإزالة جميع العقبات الموجودة أو التي تنشـــأ في العمل وكذلك تحســـين
إجـــراءات العمـــل لوصول الخدمات إلى المســـتفيد بصورة أكثر كفـــاءة وفعالية.

مشروع رحلة التميز المؤسسي
يشــمل هذا المشــروع المرحلة الثانية من التطوير والتحســين المســتمر لالرتقاء بمســتوى الخدمات
وتحســين األداء من خالل تطبيق نماذج التميز المؤسســي المعتمدة.

أهداف المشروع

أبرز نشاطات المشروع

مهام اإلدارة

إجراء التقييم الذاتي للهيئة
وفروعها

تتولى إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل المهام التالية:
1.تطبيــق نمــوذج التميــز المؤسســي
المعتمــد (نمــوذج جائــزة الملــك عبــد
العزيــز للجــودة).
2.تطويــر وتحســين منهجيــة إدارة اإلجــراءات
ونمــوذج الحوكمــة المســتخدم.
3.ضمــان التحســين المســتمر للخدمــات
المقدمــة لمســتفيدي الهيئــة وزيــادة
الفاعليــة وكفــاءة األداء.
4.نقــل المعرفــة ورفــع النضــج فــي مجــال
التميــز المؤسســي وإدارة إجــراءات
ا لعمــل.

5.إعــداد تقاريــر متابعــة األداء ونتائــج قيــاس
مؤشــرات األداء الخاصــة باإلجــراءات.
6.التأكــد مــن التحســين المســتمر لخدمــات
وإجــراءات الهيئــة مــن خــال اســتحداث
مؤشــرات لقيــاس األداء تضمــن فعاليــة
التنفيــذ وكفــاءة األداء.
7.مراقبــة اإلجــراءات والتأكــد مــن اتباعهــا
لمنهجيــة إدارة اإلجــراءات المعتمــدة فــي
الهيئــة ورفــع التقاريــر الخاصــة بذلــك.
8.قيــاس مســتوى نضــج إدارة اإلجــراءات
فــي الهيئــة.

عدد الخدمات
عدد اإلجراءات
عدد المؤشرات التشغيلية

68
190
419

عــدد فــرص التحســين الجديــدة والتــي
تســاعد الهيئــة علــى زيــادة فاعليــة أعمالهــا
وإنتاجيتهــا

92

ورش العمــل الخاصــة بإجــراءات العمــل
والتميــز المؤسســي

٦٩

الرسائل التوعوية لمنسوبي الهيئة

رفع األداء المؤسسي
في الهيئة

وضع خطط وأهداف تنظيمية
تتماشى مع استراتيجية الهيئة

التعلم والتحسين
المستمر

تعزيز ثقافة التميز في أداء
األعمال وروح اإلبداع واالبتكار

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

أبرز نقاط القوة التي ساهمت
في رفع مستوى التميز في الهيئة

إحصائيات عامة عن إدارة التميز المؤسسي
وإجراءات العمل

42

1443
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1

التوافق بين استراتيجية
الهيئة والموازنة

4

وضوح نتائج األداء
والمستهدفات لدى
معظم اإلدارات

7

التوسع في الخدمات
اإللكترونية

2

تبني ونشر ثقافة التخطيط
االستراتيجي

5

إدارات جديدة كتطوير
األعمال ،التسويق

8

فعالية العمل عن بعد أثناء
جائحة كورونا

3

توثيق منهجيات
وإجراءات العمل

6

الوعي لدى مدراء العموم
والموظفين بثقافة
قياس األداء

9

قيام الهيئة بمسؤولية
مجتمعية
في نشر الوعي
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ـاء علــى نمــوذج التميــز المعتمــد
ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )1تصنيــف الهيئــة بنـ ً
وفقــاً للتقييــم الذاتــي علــى نمــوذج جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة( ،مالحظــة:
الهيئــة ال تتقــدم للجائــزة لتعــارض المصالــح):

400 - 499
350 - 399

423

530

600

البرونزي

%25+

٢٠٢٠م

٢٠١٩م

٢٠٢٥م
المستهدف

وفقــا
ً
ـاء علــى نمــوذج التميــز المعتمــد
رســم بيانــي رقــم ( :)1تصنيــف الهيئــة بنـ ً
للتقييــم الذاتــي علــى نمــوذج جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة

المراجعة السنوية الدورية الستراتيجية الهيئة
الخمسية ()2023 - 2019
•حرصــاً علــى مواكبــة التطــورات والتطلعــات الوطنيــة الجديــدة
خــال العــام ،يتــم عمــل مراجعــة ســنوية دوريــة لالســتراتيجية
مــن خــال تقييــم مــدى تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن األهــداف
االســتراتيجية والمؤشــرات االســتراتيجية والمســتهدفات
والمبــادرات مــع األخــذ باالعتبــار التطــورات الوطنيــة والدوليــة
الجديــدة.
•تمــت مراجعــة االســتراتيجية وتطويرهــا بعــد تحليــل عــدد مــن
استراتيجيات الجهات ذات الصلة مثل :منظومة التجارة ،األيزو،
اســتراتيجيات المنظمــات اإلقليميــة ،والمبــادرات التــي ُعملــت
لالســتجابة لجائحــة كورونــا ،مــع األخــذ باالعتبــار مالحظــات
القطــاع الخــاص ومرئيــات مجلــس اإلدارة االســتراتيجية خــال
ـا لتحديــث اســتراتيجية الهيئــة.
العــام لتكــون مدخـ ً
•تــم عقــد ورش عمــل لتقييــم الوضــع الحالــي مــع اإلدارات ذات
العالقــة واالطــاع علــى مقترحــات تتطويريــة للمؤشــرات
والمبــادرات والمشــاريع.

 3/2/1إدارة التخطيط والموازنة
تعمــل إدارة التخطيــط والموازنــة علــى رفــع مســتوى أداء الهيئــة مــن
خــال إعــداد الخطــة االســتراتيجية وتطويرهــا ،وتحديــد الموازنــات الماليــة
االســتراتيجية ووضــع الخطــط الســنوية والمســتهدفات ،ومراقبــة
مؤشــرات األهــداف االســتراتيجية وتحديــد األولويــات للهيئــة والمشــاركة
فــي إعــداد اســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي،
باإلضافــة إلــى إنشــاء حوكمــة االرتبــاط والصــرف مــن إيــرادات الهيئــة وفــق
األولويــات االســتراتيجية.

ومن نتائج المراجعة التالي:
	-تــم تحديــث الركائــز االســتراتيجية لتصبــح أكثــر تركيــزاً علــى
تطلعــات المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة ،وعليــه تــم
دمــج ركيزتيــن واســتحداث ركيــزة جديــدة أكثــر شــمولية وهــي
تحقيــق توقعــات المســتفيدين.
	-مراجعــة المؤشــرات االســتراتيجية ،حيــث تــم إضافــة ()2
مؤشــراتجديــدة،وتعديــلمؤشــرواحــد،وحــذفمؤشــرواحــد.

الركائـــز الحاليـــة

1

الريادة اإلقليمية
والدولية

2

توجيه وقيادة أنشطة
التقييس الوطنية

3

تعزيز ثقافة
الجودة

4

تطوير وتأهيل
الكفاءات

5

تحقيق التميز
التشغيلي

ـاء علــى المراجعــة التــي تمــت علــى المبادرات االســتراتيجية
	-وبنـ ً
مــن حيــث أثــر المبــادرة علــى الهــدف االســتراتيجي ومراجعــة
مشــاريع المبــادرات ومخرجاتهــا الرئيســية ،وتــم حــذف ()4
مبــادرات وتعديــل ( )7مبــادرات وإضافــة ( )4مبــادرات جديــدة.

تقييم الركائز الحالية

الركائز بعد التحديث

تقييم اللجنة التوجيهية لالستراتيجية

1

مقترحات اللجنة التوجيهية لالستراتيجية

الفضــــي

%13 +

500 - 649

الذهبــي

 650وأعلى

الماسـي
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1

تعزيز دور
المواصفات

2

تعزيز إيرادات
الهيئة

3

تمكين القطاع
الخاص

4
5

تعزيز تنافسية
االقتصاد الوطني
تحقيق القيمة
المضافة للمستفيدين

2
3
4

ريادة إقليمية
ودولية

بنية تحتية
فاعلة للجودة

تحقيق توقعات
المستفيدين

تميز
تشغيلي

استراتيجية منظومة التجارة

وقــد أظهــرت نتائــج تقييــم األداء العــام لالســتراتيجية تحقيــق الهيئــة للمســتهدفات وفــق منهجيــات القيــاس المعتمدة،ويوضــح الشــكل رقــم ( )7تقييــم األداء
العــام لالســتراتيجية ،فيمــا يوضــح الشــكل رقــم ( )8الركائــز االســتراتيجية للهيئــة بعــد تحديثهــا.

استراتيجية األيزو
استراتيجيات المنظمات اإلقليمية

ريادة إقليمية
ودولية

4.2

بنية تحتية
فاعلة للجودة

3.2

تحقيق توقعات
المستفيدين

3.2

تميز
تشغيلي

٣٫5

االستجابة لجائحة فيروس كورونا
مالحظات القطاع الخاص

المحقق أقل من
المستهدف

تحقيق المستهدف
بشكل جزئي

شكل رقم ( :)7تقييم األداء العام لالستراتيجية

44

تم تحقيق
المستهدف

3.53

تم تجاوز
المستهدف

شكل رقم ( :)8الركائز االستراتيجية بعد المراجعة
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يوضــح الشــكل رقــم ( )٩الخارطــة االســتراتيجية للهيئــة والتــي تنطلــق من
قيمهــا المؤسســية لتحقيــق رؤيتهــا بــأن تكــون “جهــة موثوقــة عالميــاً
وممكنــة لجــودة الحيــاة وتنافســية االقتصــاد الوطنــي” وأداء رســالتها
المتمثلــة فــي تحقيــق “التميــز فــي تطويــر المواصفــات والمطابقــة
وعلــم القيــاس وتعزيــز ســامة المنتجــات فــي المملكــة” ،وتتــم متابعــة
تنفيــذ االســتراتيجية وفــق منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن ،حيــث تقــع
األهــداف االســتراتيجية ضمــن أربــع ركائــز:

رؤيتنا
جهة موثوقة عالمياً وممكنة لجودة الحياة
وتنافسية االقتصاد الوطني

رسالتنا

ريادة إقليمية ودولية
وتشــمل لعــب دور قيــادي بيــن الــدول العربيــة واإلســامية
ودورا نشـ ًـطا فــي المشــهد العالمــي بمجــاالت للبنيــة التحتيــة
ً
للجــودة ومرجعــاً فنيــاً وعلميــاً وينــدرج تحــت هــذه الركيــزة
هدفيــن اســتراتيجيين:
1.ترسيخ المرجعية العلمية.
2.بناء وتعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية.

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

الحيادية

التميز التشغيلي
وتشــمل تعزيــز وضــع الهيئــة كجهــة تتمتــع باإلبــداع والمرونــة
التكيــف مــع التوجهــات
التشــغيلية ،لتكــون قــادرة علــى
ّ
والتطــورات المرحليــة القادمــة وينــدرج تحــت هــذه الركيــزة
ثــاث أهــداف اســتراتيجيين:
1.تنمية وتطوير رأس المال البشري وبيئة العمل.
2.تحقيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
3.توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية.

46

اإلبداع

ب
ريادة إقليمية ودولية

الشفافية
ج
تحقيق توقعات المستفيدين

بنية تحتية فاعلة للجودة

٠١

ترسيخ المرجعية العلمية
والتقنية

تفعيل التكامل مع الشركاء في
٠٣
القطاع العام والخاص

٠٥

٠٢

بناء وتعزيز الشراكات اإلقليمية
والدولية

االرتقاء بمستوى سالمة وجودة
٠٤
المنتجات والخدمات

تعزيز مبدأ االبتكار والرقمنة
 ٠٦لتحسين الخدمات للمستفيدين

د

الركائز واألهداف ٠٧
االستراتيجية

التكامل
مع الشركاء

اإلتقان

أ

بنية تحتية فاعلة للجودة
وتشــمل ترســيخ موقــع الهيئــة كقائــد وطنــي لنشــاطات
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة وممكــن للقــدرة التنافســية
التجاريــة والصناعيــة للمملكــة وينــدرج تحــت هــذه الركيــزة
هدفيــن اســتراتيجيين:
1.تفعيــل التكامــل مــع الشــركاء فــي القطــاع العــام
والخــاص.
2.االرتقــاء بمســتوى ســامة وجــودة المنتجــات
و ا لخد مــا ت .
تحقيق توقعات المستفيدين
وتشــمل تعزيــز الصــورة الذهنيــة عــن الهيئــة عند المســتفيدين
مــن خــال تحقيــق توقعاتهــم ،والتعريــف بالقيمــة المضافــة
وأهميــة مكونــات البنيــة التحتيــة للجــودة وينــدرج تحــت هــذه
الركيــزة هدفيــن اســتراتيجيين:
1.ترســيخ الثقــة بأعمــال الهيئــة وتعزيــز الصــورة الذهنيــة
لهــا.
2.تعزيــز مبــدأ االبتــكار والرقمنــة لتحســين الخدمــات
للمستفيــــدين.

1443

ترسيخ الثقة بأعمال الهيئة
وتعزيز الصورة الذهنية لها

التميز التشغيلي

تنمية وتطوير رأس المال
البشري وبيئة العمل

المبادرات

االستراتيجية

تحقيق النموذج الوطني للتميز
٠٨
المؤسسي

٠٩

توجيه الهيئة نحو تحقيق
االستدامة المالية الذاتية

محفظة المبادرات
االستراتيجية

شكل رقم ( :)9خارطة االستراتيجية
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المبادرات االستراتيجية
يوضح الجدول رقم ( )١المبادرات االستراتيجية والمشاريع المرتبطة بها وفق الركائز واألهداف االستراتيجية للهيئة.

الركيزة

األهداف

ترسيخ المرجعية
العلمية والفنية

ريادة إقليمية
ودولية

بناء وتعزيز الشراكات
اإلقليمية والدولية

تفعيل التكامل مع
الشركاء في القطاع
العام والخاص

بنية تحتية

فاعلة للجودة
االرتقاء بمستوى
سالمة وجودة
المنتجات والخدمات

ترسيخ الثقة بأعمال
الهيئة وتعزيز الصورة
الذهنية لها

تحقيق توقعات
المستفيدين

تعزيز مبدأ االبتكار
والرقمنة لتحسين
الخدمات للمستفيدين
تنمية وتطوير رأس
المال البشري وبيئة
العمل

تميز تشغيلي

تحقيق النموذج
الوطني للتميز
المؤسسي

توجيه الهيئة نحو تحقيق
االستدامة المالية الذاتية

المبادرات

عدد المشاريع

تطوير قدرات مركز األبحاث والدراسات

2

ترسيخ الدور العلمي والفني للمركز الوطني
للقياس والمعايرة

5

تحسين كفاءة مختبرات الهيئة

2

تعزيز مكانة الهيئة في قيادة أنشطة التقييس
إقليمياً ودولياً

4

تطوير الشراكات الدولية

2

بناء القدرات المؤسسية للجهات القائمة على
المقاييس الصناعية

1

تطوير سياسة المواصفات للمساهمة في
األولويات االقتصادية السعودية

2

إطالق برنامج شركاء "المواصفات السعودية"

3

تفعيل األنظمة التشريعية للبنية التحتية للجودة

1

برنامج سالمة المنتجات (متابعة التنفيذ)

1

تنفيذ استراتيجية للجودة (متابعة التنفيذ)

6

المعايرة القانونية (متابعة التنفيذ)

1

تطوير برامج عالمات الجودة وشهادات المطابقة

3

إطالق منظومة اإلشراف على المعدات الثقيلة

1

تطوير وتشغيل مركز سالمة المركبات

1

بناء وتنفيذ خطة شاملة للتواصل

4

تنمية القدرات الفنية الوطنية في مجاالت
التقييس

2

تحسين تجربة المستفيد

1

تطوير وتنفيذ التحول الرقمي للهيئة

4

تعزيز االحترافية والتعاون في بيئة العمل

3

تطوير بيئة العمل لتكون محفزة لإلبداع

2

تطبيق نموذج التميز المؤسسي

4

رفع الكفاءة المالية للهيئة

5

واحة التجارة

1

جدول رقم ( :)١الركائز االستراتيجية للهيئة واألهداف والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها
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 4/2/1إدارة الحوكمة والمخاطر
الفعالــة
تحقيقــاً ألفضــل ممارســات الحوكمــة وتنفيــذاً لإلجــراءات
َ
لتقييــم المخاطــر التــي تواجههــا الهيئــة ،وضمانــاً الســتمرارية
األعمــال التــي تعــزز اســتدامة إنجــازات الهيئــة ألهدافهــا بمــا
يتماشــى مــع رؤيــة  2030الطموحــة ،قامــت إدارة الحوكمــة
والمخاطــر بتحديــد المخاطــر التــي قــد تواجــه الهيئــة وتقييمهــا
مــن خــال مراجعــة عــدة ُمدخــات تشــتمل علــى اســتراتيجية
الهيئــة المختلفــة ،وتنفيــذ أفضــل ممارســات الحوكمــة التــي ترفــع
مــن مســتوى الشــفافية واإلبــداع.

إنجازات اإلدارة

مهام إدارة الحوكمة والمخاطر
•وضــع وتطبيــق خطــط وآليــات التحكــم فــي المخاطــر لتجنــب أو
التقليــل مــن اآلثــار الجانبيــة الســلبية.
• دعــم صناعــة القــرار وذلــك مــن خــال التطويــر والتحديــث
المســتمر لمصفوفــة الصالحيــات.
•رفــع مســتوى اإلفصــاح والشــفافية مــن خــال وضــع ونشــر
السياســات.
•ضمــان اســتمرارية أعمــال وخدمــات الهيئــة عــن طريــق وضــع
خطــط بديلــة فــي حــال توقفهــا ،ووضــع خطــط لمواجهــة
الكــوارث.

•إعداد ميثاق إلدارة الحوكمة والمخاطر.
•اعتماد منهجية إدارة المخاطر.
•تقييم المخاطر بنسبة  ٪١٠٠لكافة إدارات الهيئة وفروعها.
•إعداد سجل المخاطر الشامل لجميع إدارات الهيئة.
•التوعيــة بأعمــال وأنشــطة الحوكمــة والمخاطــر بالهيئــة
عــن طريــق تنظيــم عــدد ( )8ورش عمــل ورســائل توعويــة
وتقديــم المشــورة لــإدارات.

•إعداد “دليل إنشاء لجان العمل” بأعمال وأنشطة الهيئة.
•حوكمة عدد من اللجان الداخلية بالهيئة واعتماد مواثيقها.
•إعــداد خطــة اســتمرارية األعمــال لكافــة خدمــات الهيئــة
اإللكترونيــة وفقــاً لمعاييــر مجلــس المخاطــر الوطنيــة.
•الموائمــة مــع منظومــة التجــارة فيمــا يتعلــق بخطــة
اســتمرارية األعمــال لخدمــات الهيئــة.

الخطوات العملية لتقييم المخاطر بالهيئة
 5/2/1وحدة كفاءة اإلنفاق

تحــديد المخــاطــر
المتوقعة

سجل المخاطر

تقييم المخاطر

خطــة التعـــامل مع
المخاطر

إطار حوكمة إدارة الحوكمة والمخاطر

أهداف الوحدة
مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة الداخلية

التقرير السنوي للمخاطر

اللجنة التوجيهية للهيئة
تغذية راجعة

اإلدارة العامة للمراجعة
الداخلية

تــم اســتحداث هــذه الوحــدة للمســاهمة فــي تحقيــق كفــاءة
اإلنفــاق فــي الهيئــة لالرتقــاء بجــودة التخطيــط المالــي،
مــن خــال إيجــاد فــرص ومبــادرات لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق
ومتابعــة تنفيــذ اإلدارات المعنيــة للبرامــج والمبــادرات الخاصــة
بهــا ,لضمــان اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.

اللجنة اإلشرافية ألمن
المعلومات

تقرير نصف سنوي للمخاطر

مكتب إدارة االستراتيجية
نسخة من سجل
المخاطر

(إدارة الحوكمة والمخاطر)

متابعةخطط درء
المخاطر

اإلدارة العامة ألمن

تنسيق
مستمر

تحديث سجل
المخاطر

اإلدارات/القطاعات

المعلومات وحوكمة البيانات

•إيجــاد فــرص ومبــادرات لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق مــن خــال
التحليــل والمراجعــات الدوريــة للميزانيــة.
•إدارة الفرص الناتجة عن مراجعة الميزانية.
•المحافظــة علــى أصــول الهيئــة مــن خــال إيجــاد مبــادرات
تســهم فــي اســتدامتها.
•استدامة كفاءة اإلنفاق لميزانية الهيئة.

مهام الوحدة
•تشــكيل وإدارة فــرق عمــل مــع كافــة اإلدارات المســتهدفة
لرفــع مســتوى كفــاءة اإلنفــاق ,مــن خــال تحليــل البيانــات
الماليــة لميزانيــة الهيئــة وســد الفجــوات التــي تســبب الهــدر
المالــي علــى الخزينــة العامــة للدولــة ،وتطويــر مبــادرات
تســهم فــي اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق لنفقــات الهيئــة.

إنجازات الوحدة
•دراسة متطلبات برنامج ركائز استدامة كفاءة اإلنفاق.
•توعية منسوبي الهيئة بمفهوم كفاءة اإلنفاق.
•رفع مستوى تقييم برنامج ركائز استدامة كفاءة اإلنفاق.
•إعداد منهجية عمل وحدة كفاءة اإلنفاق.
•إعداد حوكمة كفاءة اإلنفاق للهيئة.
•تحديد معايير فرص تحقيق كفاءة اإلنفاق.

شكل  رقم (  :)١٠إطار حوكمة إدارة الحوكمة والمخاطر
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مكتب إدارة االستراتيجية

 ٣/١المبادرات االستراتيجية المرتبطة برؤية ٢٠٣٠
واصلــت الهيئــة جهودهــا خــال فتــرة التقريــر ،لمواكبــة التوجهــات االســتراتيجية التــي تضمنتهــا رؤيــة المملكــة  ،2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
 ،2020والمبــادرات االســتراتيجية األخــرى ،حيــث تقــوم الهيئــة بتنفيــذ مبــادرات البرنامــج الســعودي لســامة المنتجــات ،والبرنامــج الوطنــي
للمعايــرة القانونيــة ،إلــى جانــب مشــاركتها مــع الجهــات المعنيــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المســتهدفات االســتراتيجية المرتبطــة برؤيــة المملكــة
وبرامجهــا المختلفــة،

 ١/٣/١البرنامج السعودي لسالمة المنتجات (سليم)

وللوصــول إلــى نمــوذج تواصــل فاعــل مــع المســتفيدين ،فقــد تــم اختيــار مســمى “ســليم” لهــذا
ـال مــن كل العيــوب
البرنامــج الطمــوح ،حيــث يعكــس هــذا المســمى َّ
أن المنتــج ســليم وآمــن وخـ ٍ
المســببة للخطــر المباشــر أو غيــر المباشــر علــى المســتهلك أو المجتمــع أو البيئــة .ويشــكل
“ســليم” منظومــة عمــل متكاملــة مــن األنظمــة واللوائــح والمعاييــر التــي تتفــق والممارســات
عالميــا ،وذلــك مــن خــال وضــع نظــام عالــي الكفــاءة لقيــاس مؤشــر
االحترافيــة المعتــرف بهــا
ًّ
ســامة المنتجــات فــي الســوق ،عبــر آليــات وإجــراءات تتوافــق مــع اللوائــح الفنيــة لــكل منتــج،
خاصــة المتطلبــات الفنيــة األساســية المتعلقــة بالســامة والصحــة وحمايــة البيئــة والمحافظــة
علــى الميــاه والطاقــة وترشــيد اســتخدامهما ،مــع التحقــق مــن توافــق المنتجــات مــع القيــم
واألخــاق المجتمعيــة والدينيــة ،وضمــان فاعليــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات التشــريعية
والرقابيــة لتحقيــق الســامة.
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أن المنتـــج ســـليم
“ســـليم” يعنـــي َّ
وخـــال مـــن كل العيـــوب
وآمـــن
ٍ
المســـببة للخطـــر المباشـــر أو غيـــر
المباشـــر علـــى المســـتهلك أو
المجتمـــع أو البيئـــة

تبــذل المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن رؤيتهــا الطموحــة  ٢٠٣٠جهــوداً حثيثــة لالرتقــاء بجــودة
وانبثاقــا من تلك الرؤيــة ،فقد أطلقت
ً
المنتجــات والخدمــات ،وتحقيــق النمــو والرخــاء للمواطــن.
الهيئــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات األخــرى البرنامج الســعودي لســامة المنتجات “ســليم”،
والــذي يتكــون مــن عــدد مــن المحــاور والمشــاريع يوضحهــا الجــدول رقــم (.)٢

المشروع
تطوير المنظومة
التشريعية الضرورية
لضمان سالمة المنتجات

الوصف
مراجعــة المنظومــة التشــريعية لســامة المنتجــات وتطويرهــا وفــق الممارســات الدوليــة واإلقليميــة فــي
ـول إلصــدار نظــام ســامة المنتجــات االســتهالكية ونظــام المواصفــات والجــودة.
هــذا المجــال ،وصـ ً

تطوير منظومة إصدار
اللوائح الفنية

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

مراجعة منظومة قبول
جهات تقويم المطابقة
وتطويرها

بنــاء وتنفيــذ منظومــة لضمــان كفــاءة جهــات منــح الشــهادات العاملــة ضمــن برنامــج ســامة المنتجــات،
والتأكــد مــن كفاءتهــا ومهنيتهــا كشــرط أساســي لقبــول شــهاداتها فــي المملكــة كدليــل إلثبــات
الســامة فــي المنتجــات ســواء المســتوردة أو المحليــة وتطويــر الئحــة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة
وفقــا لمعاييــر الكفــاءة الفنيــة والخبــرة الميدانيــة وضمــن نطــاق جغرافــي محــدد ،باإلضافــة إلــى إجــراءات
ً
متابعتهــا وضمــان اســتمرار تطبيقهــا للوائــح والنظــم المعنيــة.

تطوير منظومة قياس
مؤشرات سالمة المنتجات

بنــاء منظومــة متكاملــة لقيــاس األثــر مــن تطبيــق منظومــة ســامة المنتجــات فــي الســوق الســعودي
مــن خــال إعــداد وتنفيــذ دليــل المؤشــر العــام لســامة المنتجــات الــذي يتضمــن قيــاس مــدى التــزام
المنتجــات المعروضــة للمســتهلك باللوائــح الفنيــة المعتمــدة وذلــك بشــراء عينــات ممثلــة تشــمل جميــع
العالمــات التجاريــة ومــن نقــاط البيــع المتاحــة للمســتهلك ،ومــن ثــم إجــراء االختبــارات الالزمــة عليهــا فــي
المختبــرات الوطنيــة وإصــدار المؤشــر العــام لســامة المنتجــات المســتهدفة وإعــداد الدراســات التــي مــن
شــأنها تحســين وتطويــر منظومــة ســامة المنتجــات.

تطوير األنظمة اإللكترونية
الداعمة لسالمة المنتجات

بنــاء عــدد مــن األنظمــة اإللكترونيــة الالزمــة لتســهيل تطبيــق برنامــج ســامة المنتجــات وهــي :نظــام
إلكترونــي إلدارة لجــان اللوائــح الفنيــة ،وتطويــر برنامــج (ســامبل) لقيــاس وتحليــل مؤشــرات الســامة،
وتطويــر منصــة إلكترونيــة (ســابر) لتســجيل وتتبــع المنتجــات ،وبنــاء نظــام إلكترونــي (راصــد) لإلنــذار عــن
المنتجــات غيــر اآلمنــة.

تطوير منظومة تواصل
وتوعية بالبرنامج

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

سيحـقــــق
مــــاذا ُ
“سليم”

ضمان سالمة المنتجات من خالل مكافحة
المنتجات غير اآلمنة

الحد من الحوادث وتقليل الخسائر
المالية

مــن خــال وضــع ضوابــط واضحــة وصريحــة
وفقــا
ً
للمنتجــات اآلمنــة وغيــر اآلمنــة
للمعاييــر الدوليــة مــع مراعــاة العوامــل
الخاصــة التــي تميــز البيئــة الســعودية.

تتســبب المنتجــات غيــر المطابقــة فــي
َّ
ـواء كان ذلك:
ـ
س
ـة
ـ
المالي
ـرار
ـ
األض
ـن
ـ
م
ـر
الكثيـ
ً
•بصــورة مباشــرة مــن خــال الحــوادث
واألضــرار الناتجــة عــن ســوء التصنيــع أو
الغــش التجــاري.
•هــدر الطاقــة والميــاه مــن خــال عــدم
اســتيفاء المنتجــات لمتطلبــات ترشــيد
االســتهالك.

رفع ثقة ورضا المستهلك تجاه المنتجات
المطروحة في السوق

رفع الثقة في المنتج السعودي

إن ثقــة ورضــا المســتهلك هــي الغايــة
َّ
عــد
تُ
أنهــا
إذ
إليهــا،
نتطلــع
التــي
األســمى
ُّ
المعيــار الــذي ال يتحقــق إال مــن خــال
العمــل الملمــوس علــى األرض مــن خــال
تنفيــذا
ً
برنامــج ســامة المنتجــات ،وذلــك
ـاء
ـ
بن
ـيدة
للجهــود التــي تبذلهــا حكومتنــا الرشـ
ً
علــى رؤيــة المملكــة .2030

يســاعد تطبيــق معاييــر الجــودة واألمــان
والســامة فــي الصناعــات المحليــة  -وذلــك
مــن خــال اســتيفاء المنتجــات لمتطلبــات
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات
العالقــة ورفــع نســبة المطابقــة في الســوق
الســعودي – علــى االرتقــاء بمســتويات
دعــم وثقــة جميــع دول العالــم فــي المنتــج
الســعودي ،وزيــادة فــرص التصديــر ،ووضــع
المملكــة فــي مصــاف الــدول العالميــة
صاحبــة الصناعــات الموثــوق بهــا مــن قبــل
أبــرز الــدول والهيئــات العالميــة.

جدول رقم ( :)٢مشاريع البرنامج السعودي لسالمة المنتجات (سليم)
52

٢٠٢١

53

٠١

1442

مكتب إدارة االستراتيجية

 ٢/٣/١البرنامج الوطني للمعايرة
القانونية (تقييس)
البرنامــج الوطنــي للمعايــرة القانونيــة هــو أحــد مبــادرات
الهيئــة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي  ،2020ويســتهدف
تعزيــز الجــودة وتحقيــق التجــارة العادلــة ،وضمــان
حقــوق كافــة أطــراف العمليــة التجاريــة مــن مســتهلكين
ومصنعيــن ومورديــن ومشــغلين .وقــد قامــت الهيئــة
خــال فتــرة التقريــر بالتوســع الميدانــي فــي عمليــات
التحقــق مــن أدوات القيــاس القانونيــة والتــي تشــمل
مضخــات الوقــود والموازيــن غيــر التلقائيــة.

أبــــرز النشـــــاطات

01

اعتمـــاد الملحـــق الفنـــي لالئحـــة
التنفيذي ــة لنظ ــام القي ــاس والمعاي ــرة
المتعلقـــة باالشـــتراطات الفنيـــة
لعـــدادات الميـــاه.

1,669,917

أهداف البرنامج
تتمثــل األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج المعايــرة
القانونيــة فيمــا يلــي:

وضع إطار عمل شامل لإلجراءات
والسياسات الخاصة بتنظيم
وتوحيد صناعة واستخدام
وفقا
ً
أدوات القياس القانونية
للمواصفات القياسية الدولية
(.)OIML

إصـــدار شـــهادات مواءمـــة إجـــراءات
التحقـــق األولـــي لعـــدادات الميـــاه
لعـــدد ( )1,669,917عـــداد.

9

إصـــدار عـــدد ( )8شـــهادات اعتمـــاد
الطـــراز الوطنيـــة لمضخـــات الوقـــود،
وعـــدد ( )12شـــهادة للموازيـــن غيـــر
التلقائيـــة ،وعـــدد ( )24شـــهادة
لعدادات الكهرباء ،وعدد ( )11شــهادة
لع ــدادات المي ــاه ،وع ــدد ( )2ش ــهادة
لعـــدادات األجـــرة ،بعـــد اجتيازهـــم
لالش ــتراطات الفني ــة واإلداري ــة ،وت ــم
فحـــص هـــذه األدوات مـــن قبـــل
المختبـــرات الدوليـــة المقبولـــة مـــن
قبـــل الهيئـــة والمنظمـــة الدوليـــة
للمعايـــرة القانونيـــة (.)OIML
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تقديــم ( )8دورات تدريبيــة فــي مجــال
الموازيـــن غيـــر التلقائيـــة لعـــدد ()76
مســـتفيد ،و( )8دورات تدريبيـــة فـــي
مجـــال مضخـــات الوقـــود لعـــدد ()51
مســـتفيد ،و( )2دورة تدريبيـــة فـــي
مجـــال عـــدادات الكهربـــاء لعـــدد ()8
مس ــتفيد ،وق ــد اس ــتفادت م ــن ه ــذه
الـــدورات ( )12جهـــة مختلفـــة.

11
تأهيـــل وقبـــول عـــدد ( )11جهـــة
للتحقـــق مـــن مضخـــات الوقـــود،
وعـــدد ( )3جهـــات للتحقـــق مـــن
الموازيـــن غيـــر التلقائيـــة.

تأهيــل وقبــول عــدد ( )9جهــات تحقــق
ذاتــي لمصانــع داخــل وخــارج المملكــة
فــي مجــال عــدادات الكهربــاء.

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

حماية حقوق المستهلكين.

حماية المستثمرين من المنافسة
غير العادلة.

تعزيز تنافسية المملكة في
الصناعات ذات الصلة بمجال
المعايرة القانونية.

2
تأهيــل وقبــول عــدد ( )2جهــات لصيانــة
مضخـــات الوقـــود ،وعـــدد ( )2جهـــات
لصيان ــة الموازي ــن غي ــر التلقائي ــة.

اســتمرار عمليــات الرقابــة المترولوجية
علـــى عـــدادات الطاقـــة الكهربائيـــة
بالتنس ــيق م ــع وزارة الطاق ــة وهيئ ــة
تنظيــم الكهربــاء والشــركة الســعودية
للكهرب ــاء.

ضمان تحقيق ممارسات التجارة
العادلة في السوق السعودي.

موافق ــة مجل ــس اإلدارة عل ــى إنش ــاء
برنام ــج التقيي ــس والمعاي ــرة.
54

البـــدء بالتحقـــق الـــدوري لموازيـــن
محـــات الذهـــب والمجوهـــرات.

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

القي ــام بـــ ( )6زي ــارات تقيي ــم وتدقي ــق
لمصان ــع ع ــدادات الطاق ــة الكهربائي ــة.

٢٠٢١
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مكتب إدارة االستراتيجية

أعمال الرقابة الميدانية للمعايرة القانونية

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

إجراء التحقق الدوري

36,633

اســتمر البرنامــج خــال فتــرة التقريــر فــي عمليــات التحقــق علــى
محطــات الوقــود والمنشــآت التجاريــة ،حيــث تــم إجــراء التحقــق
الــدوري علــى ( )36٫633مضخــة (هــوز) فــي نحــو ( )3٫254محطــة وقــود
منهــا ( )36٫143هــوز مطابــق بنســبة  .٪٩٨٫٦٦كذلــك تــم إجــراء التحقق
الــدوري علــى ( )11.164ميــزان غيــر تلقائــي فــي ( )3.199منشــأة تجاريــة
منهــا ( )10٫764ميــزان مطابــق بنســبة  ،٪٩٦٫٤٢واســتقبل البرنامــج
( )87طلــب تحقــق أولــي لعــدادات الكهربــاء علــى ( )585٫163عــداد
كهربــاء ذكــي حيــث تــم دراســة ( )8٫831عينــة.

مضخة (هوز)

إجراء التحقق الدوري

11,164

ميزان غير تلقائي

تحقق أولي لعدادات الكهرباء

585,163

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

إجمالي عدد المشاركين
والدورات

٥٫٧٦٥

عداد كهربائي ذكي

كما سيتم خالل العام 2022م
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01

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

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

البدء بالتحقق من موازين محالت المحامص
والمكسرات والعطارة اللحوم والعود.

اإلشراف على أعمال مباشرة فحص العدادات
بناء على طلب المستخدم.

02

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

تــم اســتهداف ( )14جهــة حكوميــة وكان عــدد المشــاركين
فــي البرامــج التدريبيــة ( )2,308مشــترك ،وتضمنــت ()14
دورة تدريبيــة.

مشــترك

٢٩

تــم اســتهداف ( )19جهــة حكوميــة وكان عــدد المشــاركين
فــي البرامــج التدريبيــة ( )3,457مشــترك ،وتضمنــت ()15
دورة تدريبيــة.

دورة تدريبية

فيما ركزت البرامج التدريبية على عدة مواضيع في مجال التقييس وأبرزها:

أهداف ودور التقييس
وأثره على المنتجات.

مؤشرات األداء
يوضــح الجــدول رقــم ( )٣أبــرز مؤشــرات
األداء التشــغيلية للبرنامــج الوطنــي للقيــاس
والمعايــرة خــال فتــرة التقريــر .حيــث تــم
وضــع مؤشــرات أداء للمبــادرة لعــام 2021م
لمضخــات الوقــود بنســبة تغطيــة  ٪15مــن
إجمالــي عــدد المحطــات فــي المملكــة.
وفيمــا يتصــل للموازيــن التجاريــة فنســبة
التغطيــة المســتهدفة هــي  ٪15مــن
إجمالــي عــدد المنشــآت المالكــة للموازيــن
التجاريــة فــي المملكــة.
نسبة تغطية
محطات الوقود

٪١٥

المؤشـــــــر

عدد عمليات التحقق
لمضخات الوقود (هوز)
عدد عمليات التحقق
للموازين
عدد شهادات اعتماد
الطراز

المستهدف في 2021

١١,٥٠٠
١٠,٥٠٠
30

عملية

عملية

شهادة

المتحقق في * 2021

36,633
11,164
57

عملية

عملية

دور االختبارات في
استدامة نمو الصناعات.

اإللمام بدور المواصفات القياسية في تقليل الواردات
وتنمية الصادرات.

أهداف اعتماد
الجهات.
أهداف منح شهادات
المطابقة.

تأثير مراقبة األسواق
على تقليل الواردات
وضبط الجودة.

يوضح الرسم البياني رقم ( )2نتائج وأثر البرامج التدريبية التي تم تقديمها
مؤشرات القياس   -نتائج أثر التدريب

%٣٨

شهادة

%٤,٤
جدول رقم ( :)٣أبرز مؤشرات األداء التشغيلية للبرنامج الوطني للقياس والمعايرة خالل فترة التقرير

الهدف من اللوائح
الفنية.

ال أعرف

%٥,٦

%١١,١

معرفة قليلة

%١٤,٧

%٢٥,٣

%٢٨,٤

%40
%30
%20
%10

معرفة متوسطة
بعد

%٣١,١

%٤١,٧

%50

معرفة جيدة جداً

معرفة ممتازة

%0

قبل

رسم بياني رقم ( :)2نتائج وأثر البرامج التدريبية المقدمة ضمن مبادرة بناء القدرات المؤسسية
56
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قطـــــــاع
المواصفات والمعايرة
المواصفات
اللوائح الفنية
مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة
المركز الوطني للقياس والمعايرة

58

٢٠٢١

59

٠٢٠٢

1442

المواصفات

تحــرص الهيئــة علــى تطويــر المواصفــات القياســية الســعودية للمنتجــات والخدمــات مــع
التركيــز علــى األولويــات االســتراتيجية للمملكــة ،بمــا يتماشــى مــع الممارســات الدوليــة
ويحقــق المتطلبــات الوطنيــة ،حيــث شــهدت فتــرة التقريــر اعتمــاد اســتراتيجية إصــدار
المواصفــات والتــي تضمنــت األولويــات االســتراتيجية التــي ســوف يتــم العمــل عليهــا خــال
الســنوات الثــاث المقبلــة (.)٢٠٢٤ - ٢٠٢٢
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٤قائمــة بالمجــاالت والخدمــات والتقنيــات ذات األولويــة بحســب معايير
التحليــل فــي اســتراتيجية إصــدار المواصفات القياســية.
المجاالت ذات األولوية
تقنيات برنامج تطوير
الطلب على النفط

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

تقنية المعلومات

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

السياحة والترفيه

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

الطـــاقــة

ش ــبكات الكهرب ــاء الذكي ــة ،الكف ــاءة الحراري ــة لمحط ــات تولي ــد
الطاقــة بالوقــود ،كفــاءة الطاقــة لألجهــزة المنزليــة والمعــدات
الصناعيـــة والمبانـــي والمحـــركات الكهربائيـــة والمبـــادالت
الحراريـــة ،أنظمـــة تخزيـــن الطاقـــة ،التبريـــد المناطقـــي،
االســـتهالك الذكـــي للطاقـــة ،الطاقـــة الشمســـية ،التوليـــد
المش ــترك للكهرب ــاء ،خالي ــا الوق ــود ،تدقي ــق الطاق ــة وإدارته ــا.

النقل والخدمات
اللوجستية

البيئــــة

60

المنتجات ذات األولوية

نقل المواد الخطرة ،تقنيات النقل المحافظة على البيئة ،البيئة
التحتية للخدمات اللوجستية ،سالسل اإلمداد ،ضوضاء النقل
وقياسها ،التنقل لذوي االحتياجات الخاصة.

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

المجاالت ذات األولوية
المركبـــات

المعدات
والروبوتات
الحديثة

1443

المنتجات ذات األولوية
آليا ،تقنيات تعقب المركبات ،المركبات
المركبات الموجهة ً
ذاتية القيادة ،الدراجات الكهربائية ،تصميم وصيانة المركبات،
محطات شحن المركبات الكهربائية ،المركبات الهيدروجينية.
الروبوت ــات ،أنظم ــة اإلق ــاع والهب ــوط العم ــودي الكهربائي ــة،
الطائـــرات بـــدون طيـــار ،أنظمـــة األمـــن اإللكترونيـــة ،أنظمـــة
المراقب ــة األمني ــة ،أجه ــزة تحدي ــد الهوي ــة ،التحك ــم والمراقب ــة
عــن بعــد ،التقنيــات العســكرية ،نقــل الطاقــة الالســلكي ،أتمتــة
التعبئ ــة والتغلي ــف.

السالمة

الســـامة المروريـــة ،مواصفـــات ســـامة الخدمـــات ،ســـامة
مركبـــات الحـــج ،مواصفـــات الحـــج والعمـــرة.

التعدين

كيماويات التعدين ،تقنيات التعدين.

تقنيات البناء

التقنيات الحديثة للبناء ،إدارة معلومات المباني ()BIM

الغزل والنسيج

المنسوجات التقنية والمنسوجات الذكية.

التطوع

التطوع الصحي.

الخدمات الصحية

إدارة المرافق
والمنشآت

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

إدارة األصول والمرافق العامة ،المرافق الرياضية.

إدارة الجودة

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

الخدمات المالية

اإلدارة المالية والتمويل المستدام.

جدول رقم ( :)٤المجاالت والخدمات ذات األولوية بحسب معايير التحليل في استراتيجية إصدار المواصفات
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المواصفات

المعتمــدة خــال فتــرة التقريــر،
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٥العــدد اإلجمالــي للمواصفــات القياســية ُ
ُ
حيــث اعتمــدت الهيئــة ( )٥٨٤مواصفــة قياســية ســعودية (جديــدة) ،أمــا التحديـــث والتعديــل فقــد
شــمل ( )٣٨٢مواصفــة ،كمــا تــم ســحب عــدد ( )٨٧مواصفــة ،وبلغــت المواصفــات المترجمــة ()١٧
تلــك المواصفــات
ويمثــل الرســم البيانــي رقــم ( )3نســبة توزيــع
َ
مواصفــة قياســية ســعوديةُ .
(حســب نــوع إصــدار المواصفــة) ،خــال فتــرة التقريــر.

القطاع
الزراعية والغذائية

1٫472

التشييـد ومواد البنـاء

4٫236

٪14

الكهربائية واإللكترونية

7٫106

٪23

الميكانيكيـة والمعدنية

5٫291

٪17

الكيميائيـة والبترولية

7٫282

٪23

الغزل والـنسـيج

1٫447

٪5

سحب

٨٧

المقاييس والموازين

2٫737

٪9

مواصفات الخدمات

1٫330

٪4

ترجــمـــة

١٧

اإلجمــالي

* 30٫901

٪100

عدد المواصفات

إعداد/تبني (جديدة)

٥٨٤

تحديث/تعديل

٣٨٢

جــدول رقــم ( :)٦مجمــوع المواصفــات القياســية الســعودية المعتمــدة منــذ نشــأة الهيئــة حتــى تاريــخ
إعــداد التقريــر

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

ترجمة

إعداد
تبني
(جديدة)

%٢

%٨

بلــغ مجمــوع المواصفــات
وقــد َ
القياســية الســعودية المعتمدة
(بجميــع فئاتهــا) والصــادرة عــن
الهيئــة منــذ نشــأتها وحتــى
تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر
( )30.901مواصفــة قياســية
ويوضــح الجــدول
ســعودية،
ُ
رقــم ( )٦والرســم البيانــي رقــم
( )4توزيــع تلــك المواصفــات
حســب القطاعــات.

ـامل قطــاع المواصفــات الزراعيــة والغذائيــة ،والــذي انتقــل للهيئــة العامــة للغــذاء
* ُيمثــل العــدد مــا تـ َـم اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة شـ ً
والــدواء بتاريــخ 1432/08/01هـــ.

1٫٠٧٠

اإلجمــالي

%5
الكهربائية

واإللكترونية

سحب

%٣٦

تحديث
تعديل

التشييد

%23

ومواد البناء

%14
الغزل

والنسيج

رســم بيانــي رقــم ( :)3نســبة توزيــع المواصفــات القياســية الجديــدة والمحدثــة
والمعدلــة والمســحوبة والمترجمــة خــال فتــرة التقريــر
62

النسبة

٪5

نـــوع المواصفــــة

%٥٤

30.901

عدد المواصفـات

1443

%5

الغذائية

والزراعية

%9

المقاييس

والموازين

%4

مواصفات

الخدمات

%23
%17

الكيميائية

والبترولية

الميكانيكية

والمعدنية

رســم بيانــي رقــم ( :)٤توزيــع المواصفــات القياســية المعتمــدة منــذ نشــأة
الهيئــة (حســب القطاعــات الفنيــة)

٢٠٢١
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 1/٢المواصفات القياسية السعودية (الجديدة) المعتمدة
بتبنــي وإعــداد عــدد ( )٥٨٤مواصفــة قياســية
وإصدارهــا كمواصفــات قياســية ســعودية
(جديــدة) مــن خــال الفــرق الفنيــة المشــكلة
أعضــاء مــن الجهــات
بالهيئــة ،والتــي تضــم
ً
الحكوميــة واألكاديميــة والبحثيــة والقطــاع
ويوضــح الجــدول رقــم ()٨
الخــاص المعنــيُ ،
أعــداد المواصفــات القياســية الســعودية
(الجديــدة) المعتمــدة خــال فتــرة التقريــر.
كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )٧نســبة
المواصفــات القياســية الجديــدة المعتمــدة
حســب القطاعــات.

 2/٢المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

القطاع

عدد المواصفـات

128
17

٪3

الكهربائية واإللكترونية

103

٪18

الميكانيكيـة والمعدنية

43

٪7

المقاييس والموازين

153

٪26

التشييـد ومواد البنـاء

63

٪11

مواصفات الخدمات

77

٪13

584

٪100

الكيميائيـة والبترولية
الغزل والـنسـيج

اإلجمــالي

تقــوم الهيئــة بمراجعــة مســتمرة
للمواصفــات القياســية الســعودية
المعتمــدة ،والتــي يتــم تحديثهــا أو
ُ
ـاء
ـ
بن
ـا
ـ
ترجمته
أو
ـحبها
ـ
س
أو
ـا
ـ
تعديله
ً
علــى تحديــث المراجــع المســتند
إليهــا عنــد إعدادهــا ،أو ورود
مالحظــات فنيــة عليهــا مــن الجهــات
ذات العالقــة ،ويوضــح الجــدول
ِ
رقــم ( )٨توزيعهــا حســب القطــاع.
كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم
( )6نســب تلــك المواصفــات حســب
القطاعــات.

النسبة

٪22

%11
%18

الكهربائية
واإللكترونية

%7

الميكانيكية
والمعدنية

مجموع المواصفات

المحدثة

المعدلة

المسحوبة

المترجمة

123

_

29

1

153

6

_

_

_

6

الكهربائية واإللكترونية

55

9

40

1

105

الميكانيكيـة والمعدنية

58

_

6

_

64

المقاييس والموازين

33

_

1

15

49

التشييـد ومواد البنـاء

96

_

1

_

97

2

_

10

_

12

٣٧٣

٩

87

17

486

الكيميائيـة والبترولية
الغزل والـنسـيج

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

%26

التشييد
ومواد البناء

القطاع

اإلجمــالي

%13

الكيميائية
والبترولية

عدد المواصفات

مواصفات الخدمات

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

%22

1443

%3

%2
المقاييس
والموازين

%32

الكيميائية
والبترولية

مواصفات
الخدمات

%10

المقاييس
والموازين

%1

الغزل
والنسيج

%13

الميكانيكية
والمعدنية

الغزل
والنسيج

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

%20

التشييد
ومواد البناء

%22

الكهربائية
واإللكترونية

رسم بياني رقم ( :)6المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة
64
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المواصفات
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اعتمادها خالل فترة التقرير:
تم
َ
أبرز المواصفات القياسية التي َ

المنتجات
الكيميائية
والبترولية

01

02

03

وقود الديزل النظيف
(منخفض الكبريت)

وقود الطائرات التوربينية

صناديق عدادات المياه المصنوعة
من البالستيك الحراري

04

05

06

تصميم وضمان كفاءة ألواح
السقاالت البالستيكية

طالء إسمنتي عازل
(أساس مائي)

07

08

البروبان المبرد
(غاز البترول المسال)

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

03

04

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

03
السيارات  -حواجز الحماية
األمامية للشاحنات

04
السيارات  -حواجز الحماية الجانبية
للشاحنات والمقطورات

شاحنات سحب ونقل المركبات

05
السيارات  -حواجز الحماية الخلفية
للشاحنات والمقطورات

06

البيوتان المبرد
(غاز البترول المسال)

01

مواصفات
الخدمات

أدوات المائدة المصنوعة من
بالستيك الميالمين

01

المنتجات
الميكانيكية
والمعدنية

02

أســطوانات الغــاز – التصميــم والتصنيــع واالختبــار لألنابيــب وأســطوانات الغــاز ذات البنيــة المركبــة القابلــة
إلعــادة التعبئــة – الجــزء  :1األنابيــب وأســطوانات الغــاز ذات البنيــة المركبــة المقــواة باألليــاف والمغطــاة
بطــوق دائــري والتــي تصــل ســعتها إلــى ( )450لتــر

02

01

تقييم إدارة االبتكار – إرشادات

05

إدارة المرافق – أنظمة اإلدارة
– المتطلبات مع التوجيه
لالستخدام

أنظمة إدارة سالمة المرور على
الطرق – متطلبات مع إرشادات
لالستخدام

سياحة المغامرات – أنظمة
إدارة السالمة – متطلبات

01

02

الكمامات غير الطبية

أقمشة الخيام اإلنشائية
المقاومة للحريق

01

02

تعديل المواصفة القياسية
السعودية الخاصة بمنتجات
المدافئ المنزلية

تعديـــــل المواصفــة القياســـــية الســعودية الخاصــة بسخـــــانات الميــــاه
الكهربائيــة

المنتجات الحديدية

منتجات التشييد
ومواد البناء

٠٤

الخرسانة

٠٧

بالط السيراميك

٠٢

ترشيد المياه

٠٥

٠٣

المباني الخضراء واالستدامة

٠٦

األسمنت البورتالندي

اإلسمنت الهيدروليكي

٠٨

٠٩

ألواح اﻷﻟﻤﻨﻴوم

١٠

أغطية ومصبعات فتحات غرف
التفتيش وتصريف السيول وإطاراتها

األدوات الصحية

منتجات
الغزل والنسيج

المنتجات
الكهربائية
واإللكترونية

03
تعديل مواصفات كفاءة الطاقة

04
تعديل المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالتوصيالت الكهربائية

01

المقاييس
والموازين

٠٢

٠٣

عدادات المياه

عدادات الوقود

عدادات الطاقة الكهربائية

الموازين

بطاقات المنتجات المعبأة

معدات الرادار لسرعة المركبات

٠٨

٠٩

٠٤
٠٧

المجوهرات والمعادن
الثمينة

٠٥

مقاييس التلوث

٠٦

عدادات الغاز

١٠

أجهزة قياس اإلشعاع
اعتمادها خالل فترة التقرير بحسب القطاعات
تم
َ
جدول رقم ( )٩أبرز المواصفات القياسية التي َ
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 3/٢الفرق الفنية

 4/٢المشاركات الدولية في اللجان الفنية

حرصــت الهيئــة علــى تشــكيل منظومــة
فاعلــة للفــرق الفنيــة التــي تــدرس مشــاريع
المواصفــات فــي كافــة المجــاالت وتنظــم
أعمــال تلــك الفــرق منهجيــة واضحــة تــم
توثيقهــا فــي “آليــة عمــل منظومــة الفــرق
الفنيــة” .ونحــرص مــن خــال هــذه المنهجيــة
علــى إتاحــة ُفــرص متكافئــة للقطاعــات
الحكوميــة والعلميــة والبحثيــة والخاصــة
للمشــاركة
ِ
(المصانــع والشــركات الوطنيــة)
فــي أعمــال الفــرق الفنيــة التــي تُ عــد
مواصفــات لموضــوع معيــن ،ممــا ُيســهل
علــى تلــك الجهــات إبــداء مرئياتهــا المتعلقــة
بمواضيــع المواصفــات ومناقشــتها بطريقــة
بنــاءة وموضوعيــة ،إليجــاد حلــول مرضيــة
لتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح تلــك الجهــات،
وبالتالــي تَ تَ حقــق المصلحــة الوطنيــة ،مــع
مراعــاة التماشــي مــع الممارســات الدوليــة
فــي هــذا الشــأن.

وبذلــك فقــد ازداد عــدد الفــرق
الفنيــة مــن عــام 2020م إلــى
عــام 2021م بنســبة مقدارهــا
 %١٠حيــث كان عــدد الفــرق
الفنيــة فــي عــام 202١م ()٤٠
فنيــا كمــا هــو موضــح
ً
فريقــا ً
بالرســم البيانــي رقــم (.)7
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تحــرص الهيئــة علــى تمثيــل المملكــة
خارجيــا مــن خــال اســتقطاب كفــاءات
ً
مــن الجهــات ذات العالقــة بمــا
يتوافــق مــع دور المملكــة الريــادي
وتفعيــل مشــاركة المملكــة باللجــان
الدوليــة ،حيــث زادت نســبة التوســع
بالمشــاركة فــي اللجــان الدوليــة
بمقــدار  %١٠,٢عــن العــام الماضــي،
لتصــل عضويــة الهيئــة فــي ()323
لجنــة دوليــة ،ويوضــح الجــدول رقــم
( )١٠تفاصيــل هــذه المشــاركات:

عدد الفرق الفنية
الجديدة لعام 2021

٤٠
عدد الفرق الفنية حتى
نهاية عام 2020

رسم بياني رقم ( :)7عدد الفرق الفنية المستحدثة
لعام 202١م مقارنة باألعوام السابقة

وتضــم الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا ()408
ُ
عضــوا مــن ( )140جهــة موزعيــن علــى ()44
ً
فنيــا موزعــة علــى القطاعــات الفنيــة
ً
فريقــا ً
ـددا مــن الفــرق
المختلفــة ،وقــد تــم تشــكيل عـ ً
الفنيــة الجديــدة خــال فتــرة التقريــر ،وهــي
علــى النحــو التالــي:

408
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الفريـــــق الفنــي لالقتصـــــاد
الدائــــري.

مشاركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية

الفـــريــــق الفـنـــــي للخرسانة
والمنتجات اإلسمنتية.

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

الفريـــ ــق الفـنـــ ــي ألجهـــــ ــزة
استقبـــال البــث وملحقاتهــا.

متناهية الصغر

الفــــريـــــق الفـــنـــي للسالمة
من الحـــــريق.

38

أعضـــاء الفــرق الفنيــــة

تــــم توزيعــــــــهـم عــلــى

عــضـــــــــو

فريــق فـني

44

عددها

جهة مشاركة
بالفرق الفنية
بالهيئة.

صغيرة

49
عددها

جهة مشاركة
بالفرق الفنية
بالهيئة.

متوسطة

72

الموضوع

2020

العدد الكلي للجان األيزو الرئيسية

248

256

العدد الكلي للجان األيزو الفرعية
()Sub Committee

496

546

المجموع الكلي للجان األيزو

744

802

عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من
اللجان الرئيسية

143

174

عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من
اللجان الفرعية

148

149

المجموع الكلي لمشاركة المملكة بلجان األيزو
الرئيسية والفرعية

293

صفة عضوية المملكة باللجان الرئيسية

مشارك

صفة عضوية المملكة باللجان الفرعية

مشارك

مراقب

مراقب

صفة العضوية للجان األيزو المشاركة
بعضويتها المملكة
جدول رقم ( :)١٠مشاركة المملكة
في اللجان الدولية بمنظمة األيزو

2021

مشارك
مراقب

323
78
65
65
83

143
148

مشارك
مراقب

مشارك
مراقب

مشارك
مراقب

٪٣٧

نسبة مشاركة المملكة في لجان األيزو
الرئيسية والفرعية

85
79
66
73
170
132

٪٣٩

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

عددها

جهة مشاركة
بالفرق الفنية
بالهيئة.

عضوية معهد المواصفات
والمقاييس للدول
اإلسالمية ( )SMIICمن
خالل ( )17لجنة وأمانة لجنة
واحدة.

عضوية اللجنة الدولية
الكهروتقنية ()IEC
لعدد ( )27لجنة.

عضوية لجان ()OIMIL
لعدد ( )15لجنة.

عضوية هيئة التقييس
الخليجية لعدد ( )17لجنة
خليجية )7( ،لجان منها
تحتضن الهيئة رئاستها
وأمانتها.

مشاركة ( )6من ممثلي
اإلدارة العامة للمواصفات
باللجان العربية للمنظمة
العربية للتنمية الصناعية
والتعدين.
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المواصفات

 5/٢المتجر اإللكتروني للمواصفات (واصف)
يوفــر المتجــر االلكترونــي للمواصفــات (متجــر واصــف) بيــع
المواصفــات القياســية الســعودية باإلضافــة إلــى بيــع مواصفــات
منظمــة التقييــس الدوليــة ( ،)ISOويمكــن شــراء المواصفــات
عبــر قنــوات البيــع المتاحــة (ســداد ،مــدى ،البطاقــة االئتمانيــة)
حيــث يتــاح للمســتفيد البحــث عــن المواصفــة ســواء برقمهــا أو

 ٨/٢اللجنة الوزارية للسالمة المرورية
الكلمــة المفتاحيــة بطريقــة واضحــة وميســرة ،ومعرفــة حالــة
المواصفــات القياســية (فعالــة  -محدثــة  -مســتبدلة  -ملغيــة)،
وقــد بلــغ مجمــوع المواصفــات التــي تــم بيعهــا مــن خــال المتجــر
عــدد ( )٣,١٤٩مواصفــة ،بإجمالــي عــدد صفحــات ()١١٧,٧٤٧
صفحــة.

تشــارك الهيئــة مــع اللجنــة الوزاريــة للســامة المروريــة مــن خــال تطويــر عــدد مــن المواصفــات
التــي تعــزز مــن جانــب الســامة المروريــة ،حيــث تــم اعتمــاد وتحديــث مجموعــة مــن المواصفــات
ذات العالقــة .ومــن أبــرز مخرجــات هــذا التعــاون:

 6/٢اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة
ســـاهمت الهيئـــة بقيـــادة فريـــق مـــن المختصين مـــن مختلـــف الجهـــات ذات العالقة بتشـــكيل لجنـــة وطنية توجيهيـــة لحماية
المنتجـــات المحليـــة مـــن المنافســـة غير العادلـــة والعمل كمنظومـــة وطنية شـــاملة (تشـــريعية ،فنية ،رقابيـــة) ،وذلك بهدف
تعزيـــز التنافســـية للصناعـــات الوطنيـــة وحمايتها من المنافســـة غير العادلـــة ،ويضم هذا الفريـــق أكثر مـــن ( )13جهة من ذوي
العالقـــة مـــن القطاعين الحكومـــي والخاص.
وتتمثل مهام اللجنة في:
•حصر الصناعات/المنتجات الوطنية المتضررة.
•تحديـــد األدوات الفنيـــة التـــي يمكـــن تبنيهـــا لحمايـــة
الصناعـــات والمنتجـــات الوطنيـــة مـــن المنافســـة غيـــر
العادلـــة.
•اقتـــراح األدوات التنظيميـــة واإلداريـــة التـــي يمكـــن تبنيها
وطنيـــاً لتوفيـــر الحمايـــة من المنافســـة غيـــر العادلة لتلك
الصناعـــات ،وتعزيـــز قدرتها التنافســـية.
وقـــد اســـتمرت أعمـــال اللجنـــة تحـــت رئاســـة الهيئة بحســـب
ً
لجنة
وثيقـــة الحوكمـــة التي تنظم أعمالها ،حيـــث تنبثق منها
تنفيذية (ترأســـها الهيئة) تشـــرف على ثـــاث فرق عمل ،هي
كالتالي:
•فريـــق الدراســـة والتحليل (برئاســـة وزارة الصناعـــة والثروة
المعدنية).
•فريـــق اإلجـــراءات الفنيـــة والتنظيميـــة (برئاســـة الهيئـــة
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة).
•فريـــق التخطيط ومتابعـــة التنفيذ (برئاســـة وزارة االقتصاد
والتخطيط).

وتعمـــل اللجنـــة وفـــق مصفوفـــة إجـــراءات فنيـــة وتنظيميـــة
وقانونيـــة للعمـــل علـــى تعزيـــز تنافســـية الصناعـــة وحمايتها من
الممارســـات الضـــارة والمنافســـة غيـــر العادلـــة والتـــي تؤثـــر على
توازن الســـوق المحلي ،حيـــث عملت اللجنة حتـــى اآلن على ()30
منتـــج متضرر ووضعـــت اإلجراءات الالزمة التي تحقق التنافســـية
العادلـــة لهـــذه المنتجـــات باإلضافـــة إلـــى االســـتفادة مـــن عـــدة
أدوات رقابيـــة مطبقة لدى الجهات ذات العالقة المشـــاركة في
عضوية اللجنة مثل مســـح األســـواق وغيرها لضمان تطبيق مثل
هذه اإلجـــراءات  .
وستســـتمر اللجنـــة فـــي اســـتكمال هـــذه المهـــام بعـــد انتقـــال
نشـــاطها لتكون تحت مظلة لجنة عدالة المنافســـة التي يرأســـها
معالـــي وزير الصناعة والثروة المعدنية والمشـــكلة بموجب األمر
الســـامي الكريم رقـــم ( )21073وتاريـــخ 1441/03/29هـ ،وبعضوية
معالـــي محافـــظ الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس
والجـــودة وعدد مـــن أصحـــاب المعالي رؤســـاء األجهـــزة الرقابية
ذات العالقة.
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اعتمـــاد تحديـــث المواصفـــات
القياســـية الســـعودية لحواجـــز
والمقطـــورات.
الشـــاحنات

اعتماد المواصفة القياسية
السعودية الخاصة بالسطحات.

االنتهاء من إعداد ( )9مشاريع
مواصفات قياسية سعودية خاصة
بالسيارات وتوزيعها على الجهات
ذات العالقة ومنظمة التجارة
العالمية إلبداء المالحظات عليها.

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

تشكيل مجموعة عمل خاصة
بالسيارات الهيدروجينية إلعداد
مواصفات قياسية لهذا المجال.

اعتمـــاد المواصفـــة القياســـية
السعـــــــودية الخاصــــــة بالنقــــــل
المدرســـي.

جاري العمل على تشكيل مجموعة
عمل خاصة بالنقل الطبي.

 ٩/٢الشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة
تشــارك الهيئــة مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة مــن خــال تطويــر المواصفــات المتعلقــة
لعــدد مــن المنتجــات لتعزيــز كفــاءة الطاقــة ،حيــث قامــت الهيئــة بمــا يلــي:
1.تعديل ( )3مواصفات قياسية (الدفايات ،السخانات ،التوصيالت).
2.المشاركة في إعداد تقارير اقتصاد الوقود للشركات الصانعة.
3.المشاركة في بعض الدراسات الفنية في مجال السيارات.
4.تحدي��ث مواصفــة ( )SASO 2663:2021الخاصــة بكفــاءة الطاقــة الموســمية للمكيفــات
(.)SEER

 ١٠/٢برنامج استدامة الطلب على البترول ()OSP

 ٧/٢البرنامج الوطني لالقتصاد الدائري للكربون
تشــارك الهيئــة فــي البرنامــج الوطنــي لالقتصــاد الدائــري
للكربــون مــن خــال فريــق فنــي ٌيعنــى بتطويــر المواصفــات
القياســية التــي تســاعد علــى تقليــل االنبعاثــات والحفــاظ علــى
البيئــة بتقليــل اســتهالك المــوارد الطبيعيــة مــن خــال إعــادة
اســتخدام المــواد المصنعــة وإعــادة تدويرهــا باإلضافــة إلــى

1443

إعــداد المواصفــات الخاصــة بتقنيــة الهيدروجيــن (األخضــر ،األزرق)
وتقنيــات نقلهــا ،حيــث تــم اعتمــاد ( )34مواصفــة قياســية ،وجــاري
العمــل علــى خطــة عمــل العتمــاد ( )173مشــروع مواصفــة خــال
الســنوات الثــاث المقبلــة.

تشــارك الهيئــة فــي وضــع الخطــط واالســتراتيجيات لبرنامــج اســتدامة الطلــب على البتــرول ()OSP
وذلــك مــن خــال عــدة مبــادرات منهــا إعــداد وتبنــي مواصفــات قياســية للمنتجــات ذات مصــدر
بوليمــري ،حيــث أنشــأت الهيئــة الفريــق الفنــي للمــواد بوليميريــة المصــدر والــذي قــام بتبنــي عــدد
( )24مواصفــة قياســية دوليــة ( )ISOو( ،)ASTMوإعــداد ( )6مواصفــات قياســية ،وتبنــي بالتعديــل
( )4مواصفــات ،باإلضافــة إلــى تحويــل بعــض هــذه المواصفــات إلــى مواصفــات قياســية ســعودية
خليجيــة وجــاري الرفــع بعــدد ثــاث مواصفــات قياســية ســعودية كمشــاريع مواصفــات قياســية
دوليــة فــي اللجــان الدوليــة لتعزيــز الطلــب علــى هــذه المنتجــات.
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تُ عــد اللوائــح الفنيــة مــن أهــم األدوات التــي يتــم التركيــز عليهــا ضمــن التوجهــات االســتراتيجية للهيئــة
الراميــة لتعزيــز ســامة المنتجــات واالرتقــاء بجــودة المنتجــات والخدمــات .وفــي إطــار جهــود الهيئــة
للعمــل علــى تعزيــز الــدور المحــوري فــي تطويــر منظومــة ســامة المنتجــات الســعودية ،فقــد اعتمــد

مجلــس إدارة الهيئــة المنهجيــة العامــة لســامة المنتجــات ،والتــي تُ شــكل منظومــة شــاملة ومتكاملــة

توافقــا لمتطلبــات المملكــة بعــد دراســة
ً
ـادا بالمنظومــة األوروبيــة التــي تُ عتبــر أكثــر
تـ َـم بناؤهــا استرشـ ً
ُ
مســتفيضة لعــدد مــن النمــاذج العالميــة فــي هــذا المجــال .وقــد أطلقــت هــذه المنهجيــة لتكــون
سياســة عامــة للبرنامــج الســعودي لســامة المنتجــات (ســليم) ،حيــث تعتمـ ُـد علــى عــدد مــن البرامــج

التــي تضطلــع بهــا اإلدارات الفرعيــة بــاإلدارة العامــة للوائــح الفنيــة.

 2/٣إدارة إعداد اللوائح الفنية
 1/2/٣إعـــداد اللوائــــح الفنيـــــة

 3/2/٣األدلة اإلرشادية

تــم إصــدار ( )7لوائــح فنيــة معتمــدة ،كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول
خطــرت منظمــة التجــارة العالميــة ( )WTOبشــأن هــذه
رقــم ( .)12وقــد ُأ ِ
وفقــا لمتطلبــات المنظمــة.
ً
اللوائــح

نظـ ًـرا ألن التطبيــق األمثــل للوائــح الفنيــة مرتبــط بمــدى
ســواء كانــوا
للمعنييــن بتطبيقهــا
وضــوح المتطلبــات
ِّ
ً
مصنعيــن محلييــن أو مورديــن أو جهــات تقويــم المطابقة،
تصــدر الهيئــة األدلــة االسترشــادية لتوضيــح وتفصيــل
بعــض متطلبــات بنــود الالئحــة ،وذلــك لضمــان اســتيفاء
جميــع المتطلبــات التــي تحقــق مطابقــة وســامة المنتج.
وكان مــن ضمــن األدلــة الصــادرة مــا يلــي:

م

من أبرز مهام اإلدارة

دراسة الوضع القائم
لمنتجات السوق لتحديد
األولويات في إعداد
اللوائح الفنية.
وضع خطة إلعداد
وتحديث اللوائح الفنية.
إعداد مشاريع اللوائح
الفنية بالتنسيق مع
الجهات المختصة ذات
العالقة من خالل اللجنة
التوجيهية للمطابقة.

القيام بأعمال أمانة
اللجنة التوجيهية
للمطابقة.

تمثيل الهيئة في اللجنة
الخليجية للتحقق من
المطابقة واللجان
األخرى ذات العالقة.

 1/٣إدارة تخطيط اللوائح الفنية
تعنــى إدارة تخطيــط اللوائــح الفنيــة بدراســة المتطلبــات الوطنيــة وإعــداد خطــط
اللوائــح الفنيــة التــي ســيتم اعتمادهــا لتلبيــة تلــك المتطلبــات .وضعــت اإلدارة فــي
غطــي المنتجــات ذات المخاطــر
خطتهــا العامــة إصــدار عــدد مــن اللوائــح الفنيــة تُ ِّ
ـتنادا إلــى عــدة معاييــر
العاليــة والمتوســطة ،وتــم إعــداد خطــة اللوائــح الفنيــة اسـ ً
بنــاء علــى درجــة المخاطــر للمنتجــات ،وكذلــك علــى مــا يــرد إلــى
مثــل األولويــة
ً
ذات العالقــة ،وبمــا َيتماشــى مــع
ِ
الهيئــة مــن توصيــات مــن الجهــات الحكوميــة
الخطــة االســتراتيجية للهيئــة .وقــد اســتهدفت خطــة اللوائــح لعــام 2021م إصــدار
عــدد ( )6لوائــح فنيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( ،)11وبهــذا يبلــغ مجمــوع
اللوائــح الفنيــة التــي تــم اعتمادهــا خــال الخمــس ســنوات الماضيــة عــدد ()43
الئحــة فنيــة.

م

اســــم الالئحــــــة

01

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

02

الالئحة الفنية للورق والكرتون

03

الالئحة الفنية للغراء والمواد الالصقة

04

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت  -الجزء الثالث :معدات الرفع

05

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

06

الالئحة الفنية ألجهزة الضغط البسيط

جدول رقم ( :)11اللوائح الفنية لعام 2021
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اسم الالئحة

رقم وتاريخ اعتماد الالئحة
في مجلس اإلدارة

01

الالئحة الفنية للحد من المواد
الخطرة في األجهزة والمعدات
الكهربائية واإللكترونية

02

الالئحة الفنية للمركبات
المستوردة المستعملة

03

الالئحة الفنية للمنتجات
الجلدية

04

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت
 الجزء الثاني :اآلالت المتنقلةومعدات األشغال الثقيلة

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

05

الالئحة الفنية للورق والكرتون

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

06

الالئحة الفنية للغراء والمواد
الالصقة

٠٧

الالئحة الفنية لسالمة
اآلالت  -الجزء الثالث:
معدات الرفع

رقم ( - )179الرياض
1442/06/15هـ
2021/01/28م

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

الدليل االسترشادي
لالئحة الفنية للمنتجات النسيجية.
الدليل االسترشادي
لالئحة الفنية للمنتجات الجلدية.

الدليل االسترشادي
لالئحة الفنية للحد من المواد الخطرة
في األجهــــزة والمعـــدات الكهربائيـــــة
واإللكترونية.
الدليل االسترشادي
لالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك
المياه.
الدليل االسترشادي
لالئحــة الفنيــة لألجهــزة التــي تعمــل  
بالغــاز وملحقاتهــا.

جدول رقم ( :)12اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

 2/2/٣ترجمة اللوائح
حرصــا مــن الهيئــة علــى وصــول المعلومــة للمســتفيد النهائــي بشــكل ســليم ،وبمــا أن غالبيــة
ً
المســتفيدين مــن اللوائــح مــن خــارج المملكــة مــن المصدريــن أو المصنعيــن وكذلــك الــدول
األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة ،قامــت اإلدارة بترجمــة جميــع اللوائــح المعتمــدة –
عــدد ( )43الئحــة فنيــة  -إلــى اللغــة اإلنجليزيــة ونشــرها علــى موقــع الهيئــة.

ترجمــة

43

الئحة فنية

٢٠٢١

73

٠٣

1442
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 4/2/٣تحديث وتعديل اللوائح الفنية
ســعيا مــن الهيئــة لتطويــر وتحديــث اللوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا،
ً
فقــد تــم موافقــة مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم (،)182
علــى تحديــث الالئحــة الفنيــة لتصنيــف مراكــز صيانــة وإصــاح المركبــات
بتعديــل الملحــق ( )1االشــتراطات اإللزاميــة حســب درجــة تصنيــف
المنشــأة وتعديــل الملحــق ( )2جــداول المتطلبــات والمعاييــر ،كمــا
هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( .)١٣كمــا تــم تعديــل عــدد ( )5لوائــح
ـاء علــى مــا تــم
فنيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم ( ،)١٤وذلــك بنـ ً
اعتمــاده مــن مواصفــات قياســية مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة.

م
01

اسم الالئحة
الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة
وإصالح المركبات

ويوضــح الجــدول رقــم ( )١٥والرســم البيانــي رقــم ()8
عــدد اللوائــح الفنيــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة خــال
الفتــرة مــن عــام  ،2015وحتــى عــام 2021م.

تاريخ النشر
في طور النشر

جدول رقم ( :)13الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصالح المركبات.

عــدد اللوائح الفنيــــة
المعتمــــدة

م

السنة

01

2015

1

02

2016

11

03

2017

7

04

2018

7

05

2019

7

06

2020

3

07

2021

7

43

المجموع
م

اسم الالئحة

01

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء األول :قطاعات المعادن

02

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني :مواد العزل ومواد

03

الالئحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثالث :الروابط الهيدروليكية

04

الالئحـــة الفنيـــة لمـــواد البنـــاء  -الجـــزء الرابـــع :الطـــوب والبـــاط

05

الالئحة الفنية لمواد البناء -الجزء الخامس :األنابيب

وسبائكها لإلنشاءات والمباني.

تكسيه المباني.

عدد اللوائـــــح تراكمي
43

45
40

36

والمنتجات ذات العالقة.

35

٣٣

المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز .

30

٢٦

25
20

١٩

والســـيراميك واألدوات الصحيـــة والمنتجـــات ذات العالقـــة.

جدول رقم ( :)14اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقرير

74

جدول رقم ( :)15عدد اللوائح الفنية المعتمدة من
قبل الهيئة خالل الفترة من 2015م وحتى 2021م

15

١٢

10
١

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

5
0

رسم بياني رقم ( :)8مجموع عدد اللوائح الفنية
المعتمدة من ِقبل الهيئة بشكل تراكمي
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 5/2/٣الرد على االستفســــارات

 7/2/٣دراسة الوثائق

تولــت إدارة إعــداد اللوائــح الفنيــة الــرد علــى
أكثر من ( )1,930استفســار ،وردت إلى الهيئة
مــن الشــركات والمصانــع والمســتوردين
بشــأن إجــراءات تقويــم المطابقــة وتطبيــق
باإلضافــة إلــى الــرد علــى
ِ
اللوائــح الفنيــة،
مالحظــات واستفســارات أعضــاء منظمــة
ِ
التجــارة العالميــة ( )WTOبشــأن اللوائــح
الفنيــة التــي تقــوم الهيئــة باإلخطــار عنهــا
فــي موقــع المنظمــة ،واالستفســارات
األخــرى التــي تــرد مــن الجهــات الحكوميــة،
والقطــاع الخــاص.

شــاركت اإلدارة بإبــداء الــرأي والمالحظــات علــى عــدد ( )12وثيقــة
منهــا مــا هــي وثائــق وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة كالتالــي:

الرد على أكثر من

1,930
استفســــــار

 6/2/٣ورش العمل
قامــت اإلدارة بتنظيــم ( )37ورشــة عمــل
متعلقــة باللوائــح الفنيــة ،اســتفاد منهــا أكثــر
من ( )1٫500مســتفيد من أفراد ومســتوردين
ونظــرا لظــروف جائحــة كورونــا
ومصنعيــن.
ً
فقــد أقيمــت جميــع ورش العمــل عــن بعــد.

عدد ( )٥وثائق وطنية:
•مشــروع هيئــة المحتــوى المحلــي الخــاص بدراســة أفضــل الممارســات
لتصنيــف المنتجــات والمشــتريات الحكوميــة ،وموائمتهــا مــع أنظمــة
التصنيــف المســتخدمة مــن الجهــات التشــريعية والرقابيــة المســؤولة
عــن تســجيل وفســح المنتجــات للســوق الســعودي.
•مســودة نظــام النقــل البــري ،وذلــك لضمــان تطبيــق معاييــر األمــن
والســامة الالزمــة ألنشــطة ووســائل النقــل علــى الطــرق بمــا يتوافــق
مــع اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية المعتمــدة.
•االســتراتيجية الوطنيــة للــدول المســتهدفة بالتصديــر مــن هيئــة تنميــة
الصــادرات ،والتــي تهــدف إلــى التعريــف بأهــم متطلبــات المطابقــة
للمنتجات غير النفطية ودور الجهات المقبولة للحصول على شــهادات
المطابقــة وفــق متطلبــات لوائــح ومواصفــات الــدول المصــدر لهــا.
•نظــام المــواد الكيميائيــة  -آليــة إصــدار التراخيــص والشــروط للتأكــد مــن
موائمــة النظــام مــع متطلبــات اللوائــح الفنيــة والمواصفــات الصــادرة
عــن الهيئــة.
•الالئحــة التنظيميــة لنشــر كاميــرات المراقبــة ،لوضــع متطلبــات تضمــن
مطابقــة كاميــرات المراقبــة للمواصفــات ذات العالقــة ،وموائمــة
الشــروط الفنيــة والمتطلبــات األمنيــة مــع مــا هــو صــادر عــن الهيئــة.
عدد ( )٢وثيقة إقليمية:
•مذكــرة التعــاون بيــن الهيئــة ومجلــس البيئــة البحرينــي لتبنــي الئحــة
البالســتيك القابــل للتحلــل وتطبيقهــا فــي مملكــة البحريــن.
•ملحــق القيــود الفنيــة علــى التجــارة ضمــن إطــار منطقــة التجــارة العربية
الحــرة ،وذلــك بهــدف الوصــول لتوافــق الــدول علــى الملحــق بالشــكل
الــذي يضمــن مطابقــة المنتجــات الخاضعــة للوائــح الفنيــة ولتســهيل
انســياب الســلع وعــدم فــرض عوائــق فنيــة تعيــق التجــارة البينيــة بيــن
الــدول األعضــاء.

 8/2/٣منظمة التجارة الدولية ()WTO
قامــت اإلدارة بالمشــاركة فــي إعــداد الــردود
بخصــوص المراجعــة الثالثــة للسياســات التجاريــة
للمملكــة العربيــة الســعودية ،باإلضافــة إلــى
الــرد علــى االستفســارات الــواردة مــن الــدول
األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة
بخصــوص التقريــر نصــف الســنوي للسياســات
التجاريــة فــي المملكــة ،إضافــة إلــى المشــاركة
فــي عــدد ( )3اجتماعــات للجنــة العوائــق
الفنيــة أمــام التجــارة فــي المنظمــة .كمــا
قامــت بالمشــاركة فــي عــدد ( )9اجتماعــات
ثنائيــة منعقــدة علــى هامــش اجتماعــات لجنــة
العوائــق الفنيــة التجاريــة ( ،)TBTوإعــداد الــرد
علــى عــدد ( )18استفســار وارد مــن الــدول
األعضــاء فــي المنظمــة .باإلضافــة إلــى
دراســة التقاريــر المتعلقــة بمراجعــة السياســات
التجاريــة لــكل مــن األرجنتيــن ،ســنغافورة ،روســيا
االتحاديــة ،كوريــا الجنوبيــة .جمهوريــة الصيــن
الشــعبية ،ســلطنة ُعمــان.
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١٢

وثيقة شاركت اإلدارة بإبداء
الرأي والمالحظات عليها

٣

اجتماعات للجنة العوائق
الفنية أمام التجارة في
منظمة التجارة العالمية

٩

اجتماعات ثنائية منعقدة
على هامش اجتماعات لجنة
العوائق الفنية التجارية
()TBT

١٨

استفسار وارد من الدول
األعضاء في المنظمة

عدد ( )5وثائق دولية:

٣٧

ورشة عمل

76

1٫500
مستفيد

•اتفاقيــات التجــارة الحــرة بيــن دول مجلــس التعــاون والــدول األخــرى،
والتــي تهــدف إلــى ضمــان مطابقــة المنتجــات الــواردة إلــى دول
المجلــس للوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية المعتمــدة لتســهيل
انســياب الســلع بيــن دول المجلــس والــدول األخــرى.
•محضــر اللجنــة الفرعيــة الخاصــة بالتجــارة واالســتثمار مــع الصيــن لبحــث
التعــاون فــي مجــاالت المواصفــات والشــهادات وحمايــة المســتهلك.
•( )3وثائــق التفاقيــات متعلقــة بالســامة المروريــة الصــادرة عــن اللجنة
االقتصاديــة األوروبيــة التابعــة لألمــم المتحــدة (،)UN/ECE WP29
وذلــك لدراس��ة حاجةــ المملكــة لالنضم��ام له��ذه االتفاقياــت الخاصــة
بالمركبــات وقطــع غيارهــا.
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ُيعنــى المركــز بتطويــر منظومــة عمــل تكامليــة بيــن الجهــات الوطنيــة الحكوميــة لرصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي
تدخــل ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة (غيــر الغذائيــة والدوائيــة والطبيــة) ،والتــي ُيحتمــل أن تكــون ســبب فــي إلحــاق
الضــرر بصحــة وســامة المســتهلكين ،ومــن ثــم رفــع التوصيــات للجهــات الرقابيــة والتشــريعية التخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة حيالهــا ،باإلضافــة إلــى الســعي لرفــع مســتوى الوعــي بيــن المســتهلكين بخطــر تلــك المنتجــات مــن خــال
اإلنــذار عنهــا عبــر نظــام راصــد اإللكترونــي.

 1/٤أهداف المركز
توفيــر آليــة عمــل تمكــن الجهــات الوطنيــة ذات
العالقــة مــن التواصــل الســريع والموثــوق بيــن
الجهــات الوطنيــة لتبــادل المعلومــات بشــأن
المنتجــات غيــر اآلمنــة والمخاطــر المصاحبــة
لتلــك المنتجــات وذلــك مــن خــال نظــام
إلكترونــي “راصــد”.

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

التكامــل مــع المراكــز الدوليــة المماثلــة مثــل
نظــام دول االتحــاد األوروبــي لإلخطــار عــن
المنتجــات الخطــرة ( )Safety Gateوغيــره مــن
األنظمــة المماثلــة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة وأســتراليا وكنــدا.
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 2/٤إدارات المــــركـــــز
لتحقيق أهداف المركز تم إنشاء إدارتين تابعتين له على النحو التالي:

 1/2/٤إدارة الرصد والتحليل

 2/2/٤إدارة المتابعة وتوفير البيانات

تُ عنــى هــذه اإلدارة برصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة ودراســة الوثائــق
الفنيــة ومتطلبــات المواصفــات واللوائــح الفنيــة ذات العالقــة بتلــك
المنتجــات وتحليلهــا .باإلضافــة إلــى المهــام واألعمــال التاليــة:

تً عنــى هــذه اإلدارة باإلشــراف والمتابعــة لعمــل النظــام اإللكترونــي
(راصــد) والمنصــة اإللكترونيــة التابعــة للنظــام وتطويرهــا .باإلضافــة
إلــى المهــام واألعمــال التاليــة:

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

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

متابعــة مراكــز الرصــد الدوليــة والمعنيــة باإلنــذار عــن
المنتجــات غيــر اآلمنــة لمعرفــة مــا ينُ ــذر عنــه مــن المنتجــات
غيــر اآلمنــة والتحقــق مــن دخولهــا للســوق الســعودي مــن
عدمــه.

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

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

إقامــة ورش العمــل التدريبيــة لمنســوبي الجهــات الوطنيــة
الشــريكة علــى كيفيــة اســتخدام النظــام وتقديــم الدعــم
المعرفــي والفنــي الــازم.

إعــداد اإلحصائيــات وإصــدار التقاريــر الفنيــة المتعلقــة
بالمنتجــات غيــر اآلمنــة.

المســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى
المســتهلكين مــن خــال نشــر المعلومــات
واإلحصائيــات للمنتجــات غيــر اآلمنــة مــن خــال
المنصــة اإللكترونيــة التابعــة لنظــام راصــد.

المســاهمة فــي منــع دخــول المنتجــات غيــر
اآلمنــة للســوق مــن خــال رصــد تلــك المنتجــات
وتوفيــر البيانــات المتعلقــة بهــا للجهــات الرقابيــة
ذات العالقــة مثــل مركــز “اســتهداف” التابــع
للجمــارك.
المســاهمة فــي المحافظــة علــى صحــة
وســامة المســتهلكين واالقتصــاد الوطنــي
مــن خــال رفــع مســتوى الســامة والثقــة فــي
المنتجــات المتداولــة فــي الســوق الســعودي.
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 3/٤أبــــرز إنجــــازات المركـــز

01

اإلنــذار عــن ( )98منتــج غيــر آمــن يالمس ســامة
المســتهلك مــن خــال نظــام راصــد خــال عــام
 2021م .ويوضــح الجــدول رقــم ( )١٦تصنيــف
المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي تــم اإلنــذار عنهــا.

03

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

ويوضــح الجــدول رقــم ( )١٧والرســم البيانــي رقــم ( )9أنــواع المخاطــر المحتملــة المصاحبــة
للمنتجــات غيــر اآلمنــة التــي قــام المركــز باإلنــذار عنهــا.
المخاطر

02

التعريــف بنظــام راصــد اإللكترونــي مــن خــال
زيــارات عــدد مــن الجهــات المعنيــة مثــل
الشــؤون الصحيــة بالحــرس الوطنــي والمركــز
الوطنــي للمعلومــات الصحيــة.

التصنيف

العدد

األجهزة الكهربائية

49

األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ

20

ألعاب األطفال

12

األجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

13

المنتجات النسيجية

2

مقاعد األطفال

2

المجموع

98

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

العدد

حريـــــق

٥٧

صدمة كهربائيــة

٣٦

كيميائــــي

٢٤

إصـــابــــات أخــرى

١٠

حــــــروق

٩

انفجـــــــار

٧

اختنـــــاق

٦

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

%38
%24
%16
%7

حريق

صدمة
كهربائية

كيميائي

إصابات
أخرى

%6

حروق

%5

انفجار

%4
اختناق

رسم بياني رقم ( :)9أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها
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مركز الرصد واإلنذار

إحصائية للمنتجــــــــــات المنذر عنهــــــا
حســــب بلـــد المنشـــــأ

كمـــا تـــم إضافـــة ( )25حســـاب للجهـــات الشـــريكة فـــي نظـــام راصـــد
اإللكترون ــي بمس ــتوى نق ــاط االتص ــال ومع ــدي التقاري ــر خ ــال فت ــرة التقري ــر
وذل ــك لتس ــجيل المنتج ــات غي ــر اآلمن ــة والح ــوادث الناتج ــة عنه ــا كم ــا ه ــو
موضــح فــي الجــدول رقــم ( ،)19ليصبــح العــدد اإلجمالــي لجميــع الحســابات
المضاف ــة للجه ــات الش ــريكة ( )44حس ــاباً (كنق ــاط اتص ــال ومع ــدي تقاري ــر)
من ــذ إط ــاق نظ ــام راص ــد حت ــى نهاي ــة ع ــام 2021م.
الحسابات المضافة
كنقاط االتصال

اﻟﻨﻤﺴﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻌﺪد١ :

اﻟﻨﺴﺒﺔ ٪١ :ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻌﺪد٣ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٣٫١١ :

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻌﺪد٦١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٦٢٫٢٤ :

ﺗﺎﻳﻮان

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

اﻟﻌﺪد٤ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٤٫١ :

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻌﺪد٣ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٣٫١١ :

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

اﻟﻬﻨﺪ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
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اﻟﻌﺪد٢ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٢ :

اﻟﻌﺪد١١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١١٫٢٢ :

اﻟﻌﺪد٣ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٣٫١١ :

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻌﺪد٣ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٣٫١١ :

ﻣﺼﺮ

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

01

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

02

المديرية العامة للدفاع
المدني

الحسابات المضافة
كمعدي التقارير
 ٢٣حساب
-

مركز سالمة المركبات

جدول رقم ( :)19الحسابات المضافة كنقاط االتصال ومعدي التقارير
لتسجيل الحوادث في نظام راصد

اﻟﻌﺪد١ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

رسم بياني رقم ( :)10إحصائية المنتجات
غير اآلمنة المنذر عنها حسب بلد المنشأ

وق ــد ق ــام المرك ــز بعق ــد ع ــدد ( )5ورش تدريبي ــة عل ــى نظ ــام راص ــد للش ــركاء م ــن القط ــاع الع ــام والخ ــاص وف ــروع الهيئ ــة وتأهيله ــم عل ــى
كيفي ــة اس ــتخدام النظ ــام ،وه ــي موضح ــة بش ــكل تفصيل ــي ف ــي الج ــدول رق ــم (.)١٨

الجهــــة المستفــــيدة
01

المديرية العامة
للدفاع المدني

02

فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

03

فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

مكان انعقــــاد الورشة
عــــن بعـــــد

الــتــــاريــــخ
2021/02/04م
2021/06/22م

المقر الرئيسي للهيئة

2021/01/22م

04

المشغلين االقتصاديين
 -فئة التجار والصناعيين

عــــن بعـــــد

2021/06/01م

05

مركز سالمة المركبات

عــــن بعـــــد

2021/04/13م

جدول رقم ( :)١٨الورش التدريبية على استخدام نظام راصد للجهات الشريكة
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المركز الوطني
للقياس والمعــايرة

هـــو الجهـــة الوطنيـــة الســـعودية المنـــوط
به ــا إنش ــاء وحف ــظ وتطوي ــر معايي ــر القي ــاس
الســـعودية ونشـــر اإلســـناد المترولوجـــي
لنتائ ــج القي ــاس ف ــي المملك ــة إل ــى وح ــدات
ـوطا
النظــام الدولــي ( ،)SIإذ قطــع المركــز شـ ً
طوي ـ ًـا ف ــي بن ــاء قدرات ــه البش ــرية والمادي ــة

1442

لمواكب ــة التط ــورات العلمي ــة والتكنولوجي ــة
العالميـــة فـــي مجـــال المترولوجيـــا وتعزيـــز
إســـهامه فـــي رفـــع القـــدرة التنافســـية
للصناع ــة الس ــعودية م ــن خ ــال إنش ــاء نظ ــام
دوليـــا يكـــون
قيـــاس وطنـــي معتـــرف بـــه
ً
أساســـيا لإلنتـــاج والخدمـــات
فنيـــا
ً
داعمـــا ً
ً

والصحـــة والســـامة والبيئـــة ويســـهم فـــي
إزال ــة العوائ ــق الفني ــة ( )TBTsأم ــام التج ــارة
ه فـــي
ى دور 
ة إلـــ 
الســـعودية ،باإلضافـــ 
تلبيـــة المتطلبـــات الوطنيـــة فـــي مختلـــف
ة والمدنيـــة.
ت العســـكري 
القطاعـــا 

 1/٥المعــــايرات
يقـــدم المركـــز خدمـــات المعايـــرة للمصانـــع
والشـــركات والهيئـــات فـــي مختلـــف
قطاعـــات االقتصـــاد الوطنـــي لضمـــان دقـــة
أجهـــزة القيـــاس مـــن أجـــل الحصـــول علـــى
نتائ ــج فح ــص ومعاي ــرة موث ــوق به ــا ،وإص ــدار
شـــهادات معايـــرة تحمـــل القيـــم المقاســـة
واالرتيـــاب المصاحـــب لهـــا وتنـــص علـــى
إس ــناد النتائ ــج إل ــى وح ــدات النظ ــام الدول ــي
( )SIم ــن خ ــال معايي ــر القي ــاس الس ــعودية.
تفصيـــا لعـــدد
ً
ويوضـــح الجـــدول رقـــم ()٢٠
المعايـــرات التـــي تـــم إنجازهـــا خـــال فتـــرة
التقريـــر.

نوع المعايرة

•األوراق البحثية المنشورة في مجالت دولية
شــارك المركــز بنجــاح فــي مقارنــات دوليــة أساســية ( )Key comparisonوضعــت بروتوكوالتهــا
اللجــان االستشــارية الدوليــة ( )CCsوبعــد إتمــام هــذه المقارنــات يقــوم المكتــب الدولــي لــأوزان
والمقايي ــس ( )BIPMبنش ــر نتائجه ــا ف ــي مجل ــة علمي ــة متخصص ــة ( )Metrologiaلتك ــون متاح ــة
ألكبـــر عـــدد مـــن خبـــراء المترولوجيـــا فـــي المعاهـــد الدوليـــة والشـــركات والهيئـــات المهتمـــة.
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٢٢عناويــن األوراق البحثيــة المنشــورة للمركــز فــي مجــات دوليــة خــال
فت ــرة التقري ــر.

عدد المعايرات

573

القطاع الخاص

36

القطاع الحكومي
داخلي (قطاع الهيئة)

1,842

المجموع

2,451

عنوان الورقة البحثية

المختبر
قياسات اإلشعاع
الحراري

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

 2/٥ترسيخ المرجعية العلمية والفنية بأنشطة التقييس
قياسات الغاز

•المشروعات البحثية الدولية

هــي مشــروعات بحثيــة تطرحهــا منظمــات أو هيئــات دوليــة مثــل التجمــع
األوروبــي للمترولوجيــا ( )EURAMETبتمويــل منهــا ،وتشــارك فيهــا المعاهــد
المترولوجيــة مــن الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة المتــر الدوليــة ،ويكــون الغــرض
منهــا بنــاء القــدرات ( )Capacity buildingلــدى الــدول الناميــة أو البحــث
لتطويــر معاييــر قيــاس فــي موضوعــات مســتجدة مثــل الموضوعــات البيولوجيــة
والمشــاركة فــي هــذه المشــروعات ويحــرص المركــز علــى المشــاركة فــي هــذه
األنشــطة البحثيــة إذ توفــر فرصــة جيــدة لتبــادل المعلومــات واكتســاب الخبــرات.

قياسات القوة

قياسات األسطح

ويوضــح الجــدول رقــم ( )٢١المشــاريع البحثيــة الدوليــة التــي شــارك بهــا المركــز
خــال فتــرة التقريــر.
اسم المختبر

اسم المشروع

الجهة الممولة
للمشروع

قياسات
األسطح

إسناد أجهزة القياس بالتالمس
()EMPIR Probe Trace

غير ممول

الصالدة

تطوير المعيار الوطني لقياسات
إبر الصالدة

هيئــــة التقـــــييس
الخليجـــــية

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

84
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قياسات الضوء

مكان النشر

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

MAPAN,
Springer

New Laser-Driven Light Source (LDLS)-based
DSR measurement facility for calibration of
reference solar cells
Preparation and certification of carbon monoxide
gas reference material for the quality of CO
emission measurements

Newrad

Journal of Chemical Metrology

Difference between calibration and practical
force proving instruments

JAVERIANA

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

Metrologia

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

Journal of
Physics - IOP
Publisher

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

 3/٥المقارنات الدولية

 5/٥ترسيخ مكانة الهيئة بقيادة أنشطة القياس
والمعايرة إقليمياً ودولياً

وقعــت المملكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــة االعتــراف
الدولــي ( )CIPM MRAعــام 2011م وتنــص هــذه االتفاقيــة
علــى ضــرورة االعتــراف الدولــي بمعاييــر القيــاس لــدى
الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة المتــر وحــددت لذلــك آليــة
هــي المقارنــات الدوليــة األساســية والتكميليــة (Key and
 .)Supplementary Comparisonsومــن هــذا المنطلــق
شــارك المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة فــي عــدد ()48
مقارنــة دوليــة طرحتهــا اللجــان االستشــارية الدوليــة ()CCs
والمنظمــات اإلقليميــة للمترولوجيــا (.)RMOs

48
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 1/5/٥المشاركة في اللجـــان االستشارية الدوليــــة
يعتمــد المكتــب الدولــي لــأوزان والمقاييــس ()BIPM
والمنظمــات اإلقليميــة للمترولوجيــا ( )RMOsعلــى لجــان
استشــارية فنيــة متخصصــة لتخطيــط وتنفيــذ المقارنــات
الدوليــة وإعــداد الوثائــق اإلرشــادية والمشــروعات البحثيــة
المترولوجيــة .ويعتبــر حضــور اجتماعــات هــذه اللجــان
ضروريــا لرفــع المســتوى
أمــرا
والمشــاركة فــي أعمالهــا
ً
ً
العلمــي لمنســوبي المركــز وزيــادة الخبــرة ونقــل المعرفــة.
وقــد حــرص المركــز علــى تواجــد منســوبيه فــي اجتماعــات
اللجــان االستشــارية التابعــة للمكتــب الدولــي ( )BIPMولجــان
المنظمــات اإلقليميــة للمترولوجيــا ( ،)RMOsكالتجمــع
األوروبــي للمترولوجيــا ( ،)EURAMETوالتجمــع الخليجــي
للمترولوجيــا ( ،)GULFMETوالتجمــع اآلســيوي للمترولوجيــا
( ،)APMPوتجمــع األمريكيتيــن ( ،)SIMوتجمــع دول وســط
وشــرق أوروبــا (.)COOMET

عدد المقارنات الدولية التي
شارك بها المركز

 4/٥اعتماد المركز واالعتراف الدولي لإلمكانيات
الفنية

 2/5/٥المشاركة في اجتماعات اللجان المناظرة إقليمياً

 1/4/٥نظـــام الجـــودة
يتــم تقديــم خدمــات المعايــرة واالختبــار والمــواد المرجعيــة
واختبــارات الكفــاءة بالمركــز وفقــاً لنظــام جــودة مبنــي علــى
متطلبـ�ات المواصفـ�ات الدوليـ�ة (ISO/IEC 17025, ISO
 )17034, ISO /IEC 17043ويتــم إجــراء التدقيــق الداخلــي
والمتابعــة المســتمرة وتحديــث النظــام دوريــاً طبقــاً لنتائــج
التدقيــق مــا يضمــن تطبيــق متطلبــات االعتــراف الدولــي
ومتطلبــات المركــز الســعودي لالعتمــاد (.)SAC

يشــارك المركــز بفعاليــة فــي التجمــع الخليجــي للمترولوجيــا
مــن خــال حضــور االجتماعــات الدوريــة للجــان الفنيــة واللجــان
التوجيهيــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)٢٣
مجموع المشاركات في اجتماعات اللجان االستشارية واللجان الفنية
APMP

OIMIL

ARAMET

SMIIC

5

1

3

2

GULFMET EURAMET

9

24

BIPM

المجموع
الكلي

18

62

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

 3/5/٥االعتــــمــاد
تنفيذاً لرؤية الهيئة والمبادرة االستراتيجية فقد تقدم المركز
الوطني للقياس والمعايرة بطلبات الى المركز السعودي
لالعتماد ( )SACالعتماد خدمات المعايرة واالختبار التي
يقدمها للمستفيدين ،حيث تم تقديم طلبات اعتماد لعدد
( )187خدمة من خدمات المركز.

١٨٧
86

خدمة تم طلب الحصول
على اعتماد لها
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 4/5/٥االعــــتراف الدولــــي
انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية
التفاقيــة االعتــراف المتبــادل بشــهادات
المعايــرة ( )CIPM-MRAالصــادرة مــن
المعاهــد الوطنيــة المترولوجيــة العالميــة
عــام   2011م .حيــث بــدأ المركــز الوطنــي
للقيــاس والمعايــرة بخطــوات كثيــرة
للحصــول علــى االعتــراف الدولــي منهــا
تجهيــز المختبــرات المرجعيــة بأعلــى أجهــزة
مرجعيــة وبدقــة عاليــة ،تلــى ذلــك توقيــع
برامــج نقــل معرفــة لجميــع منســوبي
المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة لــدى
معاهــد وطنيــة مترولوجيــة مناظــرة
لكســب الخبــرة ورفــع الكفــاءة الفنيــة .بعــد
ذلــك شــارك المركــز بعــدد كبيــر مــن برامــج
المقارنــات الدوليــة ،تلــى ذلــك تجهيــز نظــام
الجــودة بالمركــز ،وبعــد االنتهــاء مــن هــذه
الخطــوات الســابقة بنجــاح ،قــام المركــز
بطلــب مراجعــة األقــران لعمــل تدقيــق
علــى القــدرات الفنيــة والبشــرية والتــي
ســتتقدم للحصــول علــى االعتــراف الدولــي
حيــث تــم االســتعانة بخبــراء دولييــن مــن
التجمــع اآلســيوي للمترولوجيــا (،)APMP
وبحمــد اللــه وفضلــه تكللــت الخطــوات
الســابقة بحصــول المركــز الوطنــي للقيــاس
والمعايــرة مؤخــراً علــى االعتــراف الدولــي
بشــهادات المعايــرة الصــادرة مــن المركــز  
لعــدد ( )16إمكانــات فنيــة منشــورة ويحــق
للمركــز اســتخدام شــعار االعتــراف الدولــي
( )CIPM-MRAعلــى شــهادات المعايــرة.
يوضــح الجــدول رقــم ( )٢٤عــدد اإلمكانــات
الفنيــة المعتــرف بهــا والمنشــورة علــى
قاعــدة البيانــات (.)KCDB

اإلدارة

المختبر

عدد اإلمكانات
الفنيــــــــة

إدارة قياسات األطوال

مختبر الطول الموجي

4

إدارة القيــــاســـــــات
الكهربائية

مختبر الكهرومغناطيسية

6

مختبر الممانعة الكهربائية

3

مختبر القدرة والطاقة

2

مختبر الوقت والتردد

1

إدارة قياسات الوقت
والتردد

16

مجموع اإلمكانات الفنية
دوليا
جدول رقم ( :)٢٤عدد اإلمكانات الفنية المعترف بها
ً

اإلدارة
إدارة قياسات الكتلة
والكميات المرتبطة
بها

إدارة القــياســــات
الكهربائية
إدارة قياسات الوقت
والتردد
المجموع

المختبر
مختبر الكتلة

عدد اإلمكانات الفنية
7

مختبر الضغط

2

مختبر القوة

4

مختبر الجاذبية

1

مختبر القدرة والطاقة

6

مختبر الوقت

4

مختبر الميكروويف

4
28

جدول رقم ( :)٢٥عدد اإلمكانات الفنية للمركز قيد المراجعة من قبل المركز الدولي
لألوزان والمقاييس
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 5/5/٥ريــادة إقليميــــــة
يشــارك المركـز فـي مجموعـة مـن النشــاطات الفنيـة اإلقليميـة والدوليــة ،ويــرأس مجموعـة مـن اللجــان الفنيـة المشــكلة لتنفيـذ
تلـك النشــاطات .ونســتعرض فيمـا يلـي أهـم هــذه المشــاركات:
لجان خليجية فنية يرأسها أعضاء من المركز:
اللجنة الفنية المترولوجية
لقياسات الكتلة والوحدات
المرتبطة بها.

اللجنة الفنية
المترولوجية لقياسات
الضوء واإلشعاع.

01

02

اللجنة الفنية
المترولوجية
للقياسات الكيميائية.
03

اللجنة الفنية
المترولوجية
للقياسات الحرارية.
04

اللجنة الفنية
المترولوجية
لقياسات
األبعاد.
05

لجان خليجية فنية يتولى أمانتها من المركز:
اللجنة الفنية المترولوجية
لقياسات الكتلة والكميات
المرتبطة بها.

اللجنة الفنية
المترولوجية لقياسات
الضوء واإلشعاع.

01

02

اللجنة الفنية
المترولوجية للقياسات
الكيميائية.
03

اللجنة الفنية
المترولوجية للقياسات
الحرارية.
04

اللجنة الفنية
المترولوجية
لقياسات
األبعاد.
05

لجان المنظمة العربية الفنية يرأسها أعضاء من المركز:
لجنة قياسات األبعاد بالمنظمة العربية للتنمية
الصناعية والتقييس.
01

أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد تــم تســمية عــدد مــن منســوبي المركــز كممثــل لعضويــة دول التجمــع الخليجــي للمترولوجيــا
باللجــان االستشــارية المترولوجيــة بالمكتــب الدولــي للمقاييــس واألوزان ( )BIPMوذلــك علــى النحــو التالــي:
عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا
باللجنة االستشارية للفوتومتري
والراديومتري (.)CCPR

عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا
باللجنة االستشارية للقياسات
الكيميائية (.)CCQM

01

02

٢٠٢١
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 6/٥تقديم خدمة اختبارات الكفاءة ()PT

تكتســب اختبــارات الكفــاءة ( )PTأهميــة كبيــرة
فــي عالــم الجــودة لكونهــا مطلبــاً فنيــاً أساســياً
تشــترطه جهــات االعتمــاد كدليــل حيــادي يثبــت
كفــاءة المختبــر للحصــول علــى االعتمــاد ،وهــي
عبــارة عــن قيــاس مقــارن تقــوم بــه المختبــرات
كال بطريقتــه وإمكاناتــه ،ويجــرى
المشــاركة
ً
تقييــم نتائــج المشــاركين فــي ضــوء قيمــة مرجعيــة
مصحوبــة باالرتيــاب فيهــا ،ينتجهــا مقــدم الخدمــة
بموثوقيــة عاليــة وبإســناد إلــى وحــدات النظــام
الدولــي ()SI
وقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المركــز للــدورة الثانيــة
مــن اختبــارات الكفــاءة ( )PTوالتــي بــدأت مــع
نهايــة 2020م فــي مجــاالت معايــرة أجهــزة العــزوم
والضغــط واألبعــاد والميكروويــف ،وقــد تضمنــت
أربعــة برامــج هــي :معايــرة قــدرة قيــاس  -معايــرة
مقيــاس ضغــط  -معايــرة حســاس قــدرة  -معايــرة
ذراع عــزم ،وتــم إصــدار تقاريرهــا النهائيــة وإرســالها
لعــدد ( )18مشــارك.
كمــا تــم تنفيــذ خدمــة اختبــار كفــاءة فنيــة لمختبــر
القــوة ومختبــر األبعــاد مــع المؤسســة العامــة
للصناعــات العســكرية ،كذلــك تــم تنفيــذ خدمــة
اختبــار كفــاءة فنيــة لمختبــر العــزوم ومختبــر
الضغــط مــع اإلخــاء الطبــي الجــوي.

 8/٥االستشارات الفنية من خالل تقديم دورات متخصصة في المترولوجيا
استمراراً لترسيخ الدور الريادي للمملكة العربية السعودية وتعزيز القدرات الفنية الوطنية
في مجاالت القياس والمعايرة ،يقدم المركز عدد من االستشارات الفنية من خالل تقديم
دورات متخصصة ويوضح الجدول رقم ( )٢٦عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز خالل
فترة التقرير.
الدورات التدريبية
معايرة أذرع العزم الدوراني

تطبيقات معايرة مقاييس الضغط الرقمية والتناظرية الهيدروليكية
قياسات الحجم في المقاييس الحجمية بالطريقة الحجمية

المركز اإلقليمي للمعايرة والمطابقة والجودة

معايرة أجهزة قياس األبعاد األساسية وحسابات االرتياب

الشركة السعودية لحلول االستشعار

والهوائية

معايرة قارئ الجهد والتيار المستمر والمتردد
معايرة غرف التبريد

حساب االرتياب للقياسات الكيميائية

القياس األولي للرقم الهيدروجيني ( )pHبواسطة خاليا هارند

أنواع واستخدامات المواد المرجعية الكيميائية

استخالص وقياس بنزوات الصوديوم في الكاتشب
معايرة قوالب القياس

المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائي

معهد المواصفات والمقاييس
للدول اإلسالمية

معايرة قوالب القياس
معايرة معايير القطر

معايرة الموازين غير االتوماتيكية

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

حسابات االرتياب في الكتلة

الجودة واالسنادية المرجعية

معايرة خزانات الوقود الكبيرة
مترولوجيا الكتلة
مترولوجيا القوة

مترولوجيا الصالدة
مترولوجيا الضغط

معايرة مقسم التيار المستمر (مختبر الجهد)

90

اإلخالء الطبي الجوي

معايرة مبينات القياس

حسابات االرتياب في القوة

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

جهة المتدربين

اإلخالء الطبي الجوي

معايرة مكائن اختبار المواد

 7/٥المسئولية المجتمعية وخدمة
المجتمع (التدريب التعاوني)

1443

معايرة قارئ مرجعي متعدد (مختبر الجهد)
معايرة أجهزة قياس األبعاد البسيطة

استشارة فنية في مجال قياسات األبعاد

منسوبي الجهاز العراقي للتقييس

معهد المواصفات والمقاييس
للدول اإلسالمية

مختبر ساسكو بالدمام

الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت

جدول رقم ( :)٢٦عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز
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 9/٥تركيب وتشغيل نظام الخاليا الشمسية
ً
حديثــا
مــن ضمــن اإلمكانيــات المتقدمــة المضافــة
فــي المركــز ،النظــام المرجعــي لمعايــرات الخاليــا
الشمســية (المرجعيــة) وهــو نظــام متطــور تــم
تصميمـــــه بشــكل كامــل بالمركــز بحيــث يكــون
مبنيــا علــى مصــدر ضوئــي -جديــــد مــن نوعــه-
ً
عالــي الشــدة مــن البالزمــا المدفوعــة بالليــزر
ومجموعــة مــن األجهــزة والمركبــات الضوئيــة
والمركبــات اإللكترونيــة وأجهــزة قيــاس كهربيــة
ومكبــرات إغالقيــة عاليــة الدقــة ونظــام تبريــد
عالــي الجــودة معــه أجهــزة تحكُّ ــم حراريــة (TEC/
لتحقيــق القيــاس
)Peltier Controllers
عنــد الظــروف القياســية الدوليــة (Standard
المعرفــة بمجموعــة
ُ )Test Conditions, STC

المواصفــات القياســية الدوليــة ذات الصلــة.
وكذلــك محاكــي شمســي مــن “الرتبــة أ” يحقــق
محــاكاة للشــمس (مــن حيــث التوزيــع الطيفــي
للطاقــة والتوزيــع المكانــي والثبــات الزمانــي)
مــع خاليــا شمســية مرجعيــة تحقــق اإلســنادية
للمقيــاس الدولــي للفوتوفولتيــة والمقيــاس
الراديومتــري الدولــي واللــذان يحققــان النظــام
الدولــي للوحــدات.
يوفــر هــذا النظــام المتطــور الجديــد قــدرات هائلــة
لمعايــرات الخاليــا الشمســية المرجعيــة فــي مــدى
طيفــي كبيــر وبارتيــاب صغيــر ومعايــرة دقيقــة
لعــدد مــن العوامــل المؤثــرة علــى أداء الخاليــا
الشمســية (ومــن ثــم األلــواح الشمســية) ومنهــا

الخــواص الطيفيــة والكهربيــة والمكانيــة مــن
خــال محاكــي شمســي عالـــي الجـــــودة ويحقــــق
متطلبــات المـــواصفات القيــــاسية ذات العـــاقة
مثــــل:
“�IEC 60904: Part 1 to Part 10 & ASTM rel
.”evant standards
ويقــدم المركــز مــن خــال هــذا النظــام المتكامــل
الجديــد والمؤتمــة بشــكل كامــل ببرمجيــات ُمعــدة
خصيصــا ( )fully automatedثمانيــة خدمــات
ً
رئيســية فــي هــذا المجــال الحيــوي (لخدمــة
المجتمــع وتطبيقــات الصناعــات المرتبطــة بتوليــد
الطاقــة النظيفــة) وهــي:

قياس الحساسية الطيفية
التفاضلية للخاليا الشمسية.

قياس الكفاءة الكمية للخاليا
الشمسية.

دراسة الخواص الطيفية
والتوزيع المكاني الستجابة
الخاليا الشمسية.

اختبار الالخطية لتيار الدائرة
القصيرة للخاليا الشمسية.

دراسة الخواص الكهربائية
للخاليا الشمسية المرجعية.

دراسة العالقة بين تيار
الدائرة القصيرة وجهد الدائرة
المفتوحة.

قياس/حساب معامل التعبئة
للخاليا الشمسية.

قياس كفاءة الخاليا الشمسية
(تبعا للمواصفات القياسية
ً
الدولية).

 11/٥االستشارات المقدمة للشركاء في
مجاالت القياس والمعايرة
•

مشروع الدعـــم الفني لتشغيل مركز القياس والمعـــايــرة
بالمؤسسة العامة للصناعــات العسكـريـة
يشــتمل المشــروع علــى تقديــم دورات فنيــة متخصصــة فــي
مجــال القيــاس والمعايــرة واختبــارات الكفــاءة الفنيــة وإعــداد
وتطبيــق نظــام إدارة الجــودة ،حيــث أنجــز المركــز الوطنــي للقيــاس
والمعايــرة  ٪٣٣مــن مراحــل المشــروع ،مــن خــال تقديــم ()49
مــن أصــل ( )67أســبوع تدريبــي لمنســوبي المؤسســة العامــة
للصناعــات العســكرية ،كمــا قــدم المركــز ( )3برامــج الختبــار الكفــاءة
الفنيــة لمختبــرات األبعــاد والقــوة والكتلــة .عــاوة علــى ذلــك فقــد
تــم إجــراء تحليــل الفجــوة للوضــع الحالــي بمركــز القيــاس والمعايــرة
بالمؤسســة واالنتهــاء مــن إعــداد الخطــة الزمنيــة إلعــداد وتطبيــق
نظــام إدارة الجــودة.

 10/٥األغذية الحالل ()HALAL FOOD
تتبــوأ قضيــة إنتــاج الســلع الغذائيــة طبقــاً
ألحــكام الشــريعة اإلســامية ()HALAL FOOD
موقعــاً متقدمــاً فــي تطويــر اقتصاديــات الــدول
والمنافســة فــي الحصــول علــى حصــص كبيــرة فــي
أســواق التصديــر نظــراً لتزايــد الطلــب العالمــي على
منتجــات “حــال” ،وتلعــب مترولوجيــا الكيميــاء
دوراً فنيــاً حيويــاً لدعــم عمليــات إنتــاج الحــال مــن
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خــال تزويــد مختبــرات الفحــص بالمــواد المرجعيــة
إلســناد نتائــج قياســاتها وتحضيــر عينــات اختبــار
الكفــاءة ( )PTالالزمــة إلثبــات كفــاءة المختبــرات
فــي الحصــول علــى االعتمــاد فــي قياســات الحالل.
وتبــدى الهيئــة والمركــز اهتمامــاً كبيــراً بتوطيــن
هــذا الفــرع مــن النشــاط المترولوجــي محليــاً .
وفــي هــذا الســياق قــام مختبــر القياســات

العضويــة بالمركــز بتلبيــة طلــب الهيئــة العامــة
للغــذاء والــدواء فــي توفيــر عينــات ( )PTمــن عصيــر
العنــب بهــا نســبة مــن اإليثانــول الســتخدامها
فــي برنامــج اختبــار الكفــاءة .وقــد وضــع المختبــر
خطــة إلنتــاج ( )100عينــة طبقــاً للمواصفــات
الدوليــة الحاكمــة وقــام بدراســة تجانســها وثباتهــا
وتوصيفهــا وتــم حســاب نتائــج التركيــز واالرتيــاب
المصاحــب لهــا.

•

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

 12/٥بـث إشـــارة الوقت الوطني
إشارة إلى برقية الديوان الملكي رقم ( )43966وتاريخ 1432/10/07هـ
والمتضمنــة موافقــة المقــام الســامي الكريــم بــأن تتولــى الهيئــة
وانطالقــا مــن
ً
اإلشــراف واالحتفــاظ بالوقــت الوطنــي للمملكــة،
مســؤولية الهيئــة بأهميــة تقديــم خدمــة الوقــت الوطنــي المعتمــد
وربطــه بجميــع قطاعــات الدولــة الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة ،ولمــا
يمثلــه ثبــات وتوافــق الوقــت فــي التعامــات الماليــة بيــن البنــوك فــي
المشــغالت وأنظمــة مراكــز تقنيــة المعلومــات مــن أهميــة لضبــط
جميــع التعامــات الماليــة ،حيــث ســخرت الهيئــة اإلمكانــات ووفــرت
األنظمــة لبــث الوقــت بعــدة طــرق تتوافــق مــع متطلبــات الجهــات،
ـاء علــى ذلــك تــم:
وبنـ ً
•ربــط التوقيــت مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ووزارة
التجــارة باإلضافــة إلــى التعــاون مــع هيئــة األمــن الســيبراني مــن
أجــل اعتماديــة الهيئــة كمــزود للوقــت الوطنــي علــى مســتوى
المملكــة.
• اعتمــاد الوقــت مــن قبــل هيئــة ســوق المــال والتعميــم علــى
جميــع شــركات الوســاطة الماليــة بــأن يكــون الوقــت المســتخدم
فــي ضبــط أوامــر الســوق هــو الوقــت المقــدم مــن هيئــة
المواصفــات الســعودية.
•ارتبــاط العديــد مــن الجهــات بالوقــت الوطنــي (بنــك الريــاض
 مصــرف اإلنمــاء  -شــركة الجبيــل للميــاه والكهربــاء  -الريــاضكابيتــال  -وزارة التجــارة  -هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات -
البنــك المركــزي  -جامعــه األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن).
•تثبيــت أيقونــة الوقــت علــى موقــع التعامــات اإللكترونيــة
(يســر).
الحكوميــة
ّ
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سالمة المنتجات

قامـــت الهيئـــة بمراجعـــة شـــاملة للنمـــوذج
الرقاب ــي عل ــى الس ــلع المس ــتوردة والمنتج ــة
محلي ــاً بالش ــراكة م ــع الجه ــات ذات العالق ــة،
وتبنـــت النمـــوذج المعتمـــد علـــى المخاطـــر
( ،)Risk Basedوبـــدأت بتطبيـــق النمـــوذج
الجديـــد عـــام 2018م ،ومراجعـــة إجـــراءات
قبـــول جهـــات تقويـــم المطابقـــة العاملـــة
بنشـــاط التحقـــق مـــن مطابقـــة المنتجـــات
ـاء علــى
الــواردة للمملكــة ،وإعــادة تفعيلهــا بنـ ً
النمــوذج الجديــد .ويأتــي ذلــك لضمــان كفــاءة
مخرجــات جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة

مـــن خـــال إلزامهـــا بالتحقـــق مـــن مطابقـــة
كافـــة الســـلع لمتطلبـــات اللوائـــح الفنيـــة
المعتمـــدة وتســـجيل شـــهادات المطابقـــة
الالزمـــة لهـــا وفـــق معاييـــر المواصفـــات
القياســـية ذات العالقـــة ،حيـــث يتـــم قبـــول
هـــذه الجهـــات بعـــد التحقـــق مـــن كفاءتهـــا
مـــن قبـــل الهيئـــة ومـــن ثـــم يتـــم تعيينهـــا
واالســـتعانة بهـــا مـــن قبـــل الجهـــات ذات
العالق ــة ،وباإلضاف ــة إل ــى ذل ــك تت ــم الرقاب ــة
عل ــى كاف ــة مكات ــب الجه ــات المقبول ــة م ــن
خ ــال زي ــارات ميداني ــة تتضم ــن التحق ــق م ــن

كفــاءة وإمكانيــات المــوارد البشــرية العامليــن
لديه ــا والمختب ــرات المتعاق ــد معه ــا وم ــدى
التزامهـــا بمتطلبـــات اللوائـــح الفنيـــة خـــال
عملي ــة تس ــجيل ش ــهادات المطابق ــة وتقاري ــر
االختب ــارات .وأيض ــاً تت ــم مرافق ــة المفتش ــين
ل ــدى الجه ــات المقبول ــة خ ــال الزي ــارات عل ــى
المصانـــع المصـــدرة للمملكـــة للتحقـــق مـــن
اس ــتيفاء ه ــذه المصان ــع لمتطلب ــات اللوائ ــح
الفني ــة والمواصف ــات القياس ــية ذات العالق ــة
خــال عمليــات التصنيــع وعلــى خطــوط اإلنتاج.

األهداف االستراتيجية للبرنامج السعودي لسالمة المنتجات
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 1/1/٦أهداف إدارة تتبع المنتجات (سابر)

حمايـــة
المستهــــلك

تسريع إجراءات تسجيل
شهادة المطابقة المطلوبة

تحسين تجربة االستيراد ،والحصول
على شهادات المطابقة واإلرساليات
المطلوبة في المملكة

رفع نسبة المنتجات
المطابقة في المملكة

 2/1/٦الوحدات اإلدارية التابعة إلدارة تتبع المنتجات
قسم دراسة الملفات الفنية

يعــد البرنامــج الســعودي لســامة المنتجــات “ســليم” أحــد
البرامــج التــي تقــوم الهيئــة بتنفيذهــا ضمــن مبــادرات برنامــج
التحــول الوطنــي  2020بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة،
وهــو عبــارة عــن نمــوذج متكامــل تشــريعي وفنــي ورقابــي،
يهــدف إلــى تحقيــق توقعــات المســتهلك بمطابقــة المنتجــات
المباعــة فــي األســواق للمواصفــات الســعودية.

تحقيق سالمة السلع المباعة

رفع جودة المنتجات

تمكين التجارة العادلة

تعزيز تنافسية المملكة

ويتولى هذا القسم المهام التالية:
دراسة الملفات الفنية المرفقة
للشهادات الصادرة من جهات
تقويم المطابقة.

إضافة وتعديل وحذف الرموز
والتفيئة الجمركية واللوائح
الفنية.

التنسيق مع الجهات واإلدارات
ذات العالقة.
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قسم تحليل البيانات
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وتتولى اإلدارة العامة لسالمة المنتجات اإلشراف على:

ويتولى هذا القسم المهام التالية:

 1/٦إدارة تتبع المنتجات (منصة سابر اإللكترونية)

تحليل بيانات المنتجات
والشهادات للتأكد من صحتها.

تعــد منصــة ســابر اإللكترونيــة إحــدى أدوات
ســامة المنتجــات والتــي تهــدف إلــى أتمتــة
تتبــع المنتجــات والعمليــات الفنيــة التــي تمــت
خــال سلســلة اإلمــداد ورفــع نســبة المنتجــات
والمصنّ ــع المحلــي
اآلمنــة ،حيــث تتيــح للتاجــر
ُ
تســجيل شــهادات المطابقة المطلوبة وإصدار
شــهادات مطابقــة اإلرســالية إلكترونيــاً للســلع
االســتهالكية ســواء المســتوردة أو المصنعــة
محليــاً لدخولهــا للســوق الســعودي ،وكذلــك
حمايــة المنشــآت التجاريــة مــن حــاالت الغــش
والتالعــب فــي الوثائــق الفنيــة ،وباإلضافــة إلــى
التأكــد مــن خلــو المنتجــات مــن العيــوب التــي
قــد تؤثــر علــى صحــة وســامة المســتهلك أو
بيئتــه .وقــد ســاهمت منصــة ســابر فــي تحســين
تجربــة المســتفيد وتقليــص مــدة الفســح عبــر
الجمــارك.

موجهــة للمشــغلين االقتصادييــن للتعريــف
بمنصــة ســابر .كمــا تــم التعريــف بوحــدة الدعــم
الفنــي لنظــام ســابر ( )e-careالســتقبال
جميــع االستفســارات ومعالجتهــا بســرعة دون
الحاجــة لمراجعــة الهيئــة .باإلضافــة إلــى قبــول
أكثــر مــن ( )75جهــة منــح لشــهادات المطابقــة
للمنتجــات وتوفيرهــا للتجــار والمســتوردين،
ومتابعــة قــرارات التســوية الصــادرة علــى
الجهــات المقبولــة وإلزامهــا بإنجــاز ذلــك
خــال فتــرة محــددة مــع التجــار المتضرريــن،
وإلــزام الجهــات بعمــل التســهيالت الالزمــة
إلنجــاز طلبــات تســجيل شــهادات المطابقــة
خــال فتــرة وجيــزة مــن خــال منصــة ســابر
اإللكترونيــة ،وكذلــك ضبــط أســعار دراســة
الوثائــق الفنيــة ووضــع نطــاق محــدد لذلــك
وإلــزام الجهــات بهــا.

وخــال فتــرة التقريــر ،عقــدت الهيئــة أكثــر
مــن ( )99ورشــة عمــل داخــل وخــارج المملكــة

ويشــار هنــا إلــى أن قيمــة شــهادة التحقــق مــن
مطابقــة المنتــج لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة

التــي تصدرهــا الهيئــة عــن طريــق منصــة ســابر
هــي ( )500ريــال للمنتــج ،بينمــا تبلــغ تكاليــف
إصــدار شــهادة مطابقــة اإلرســالية ()350
ريــال لــكل إرســالية .وبالمقارنــة مــع أمثلــة مــن
دول العالــم فاليابــان تكلــف ( )50.000يــن أي
حوالــي ( )450دوالر أمريكــي ،وأوروبــا تبــدأ مــن
( )1.500يــورو ،وروســيا مــن ( )200إلــى ()1.250
تميــز المملكــة بتحميــل
يــورو .وهنــا يتضــح ّ
تكاليــف أقــل للتحقــق مــن مطابقــة المنتجــات
لمتطلبــات دخــول الســوق الســعودي ،خاصـ ًـة
عنــد األخــذ بعيــن االعتبــار أن تكاليــف شــهادة
المطابقــة ســنوية.

%8١,٥

تحسن مؤشر المطابقة إلى
 ٪٨١,٥مع نهاية ٢٠٢٠م

تحليل سلوكيات التجار
الستهداف التالعب التجاري
في السوق السعودي.
٠٢

٠١

وضع أفضل الحلول وتجنب
المعوقات للمنصة عن طريق
تحليل البيانات.
٠٣

تزويد التقارير لمتخذي القرار
عند طلبها والعمل على التغذية
الراجعة لمؤشرات األداء.
٠٤

 3/1/٦إحصائيات منصة سابر
يوضــح الجــدول رقــم ( )٢٧ألهــم المؤشــرات المتعلقــة بمنظومــة ســابر اإللكترونيــة خــال
فتــرة التقريــر.
المؤشــــــــر

المتحقق في 2021

عدد التجار المسجلين بالمنصة

10٫099

عدد شهادات المطابقة واإلرسالية

809٫349

عدد المنتجات المسجلة
عدد االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني
عدد االستفسارات عن طريق مركز االتصال الموحد
عدد االستفسارات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي

708٫345
31٫745
43٫644
1٫840

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

٢٠٢١
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سالمة المنتجات

 4/1/٦تطوير وتحديث منصة سابر ()UX
يعتبــــر تطويــــر منصــة ســابر لتحســين تجربــة
المســتخدم ( )UXأحــــد أهــــم المشــــاريع التــي
يتــم تنفيذهــا لترســيخ حــرص الهيئــة علــى
تحســين تجربــة المســتفيد ،بمــا يحقــق فعاليــة
أفضــل مــن خــال تســــهيل وصــــول المورديــــن
وأصحــــاب المصانــــع المحليــــة إلــــى جهــــات
تقويــــم المطابقــــة المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة
حـــول العالـــم لفحـص المنتـج وإصـدار شــهادات
المطابقــــة وشــهادات اإلرســالية إلكترونيــًــا.
وتأتــي هــذه التحســينات بعــد دراســات عديــدة
تمــت لتســهيل اســتخدام منصــة ســابر والتــي
تعــد اآلن الوجهــة األولــى لــكل مســتورد.
وشــــملت إجــــراءات التطويــــر إضافــة وســائل
الدفــع عبــر القنــوات المختلفــة ،باإلضافــة
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 6/1/٦التكامل مع الجهات ذات العالقة
إلــى ربــط منصــة ســابر مــع الجهــات الحكوميــة
ذات العالقــة وتســهيل خطــوات التســجيل.
كمــــا يســــهم النظــــام فــــي تطبيــــق جميــــع
اللوائــــح الفنيــــة المعتمــــدة فــــي الهيئــــة علــــى
المنتجــــات االستهالكية لتســــهيل حصــــول كل
منتــــج علــــى الشــــهادة المطلوبــــة .كذلــــك تــــم
تطبيــــق إصــــدار شــــهادات مطابقــــة اإلرســالية
للســـلع االســتهالكية المســـتوردة لتســـهيل
وتقليـــل الوقــــت الــازم لفســــحها مــــن خــال
ربــــط شــــهادة اإلرسالية والتحقـق مـن البيانـات
مـــع منصـــة فســـح اإللكترونيــة التابعـــة لهيئــة
الــزكاة والضريبــة والجمــارك ،بهــــدف تســــهيل
وتســــريع إجــــراءات دخــــول المنتجــــات إلــــى
الســــوق الســــعودي.

ن بينهم:
م الشركاء  ،وم 
ع أه 
ل م 
خ التكام 
ق العالق ة وترسي 
ى تنسي 
ت عل 
ت إدار ة سالم ة المنتجا 
ى منظوم ة رقابي ة فاعلة  ،حرص 
ل إل 
للوصو 

https://saber.sa

وزارة التجـــــارة
إلكتروني ــا
ج ــاري العم ــل عل ــى آلي ــة تتب ــع المنتج ــات
ً
م ــع البرنام ــج الوطن ــي لمكافح ــة التس ــتر التج ــاري.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
جــاري العمــل مــع الــوزارة لربــط المنتجــات الحاصلــة
علــى إعفــاء صناعــي مــع منصــة ســابر اإللكترونيــة.
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

 5/1/٦الرحلة التوعوية لمنصة سابر لعام 2021
المعارض والمؤتمرات
تمت المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض مثل:
•أســبوع التقنيــة جيتكــس  2021فــي دبــي :تــم خاللــه تقديــم الدعــم
وتعريــف الــزوار علــى منصــة ســابر ومنظومــة ســامة المنتجــات واإلجابــة
علــى استفســاراتهم وتســهيل التحديــات التــي تواجههــم.

الحمالت اإلعالنية
االســتمرار فــي إطــاق حمــات إعالنيــة للتوعيــة بمنصــة ســابر
تــم خاللهــا إرســال إشــعارات برســائل نصيــة للمنشــآت للتعريــف
بالمنصــة وكذلــك إنتــاج ونشــر مقاطــع توعويــة عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي.

ج ــاري العم ــل عل ــى رب ــط هيئ ــة االتص ــاالت بمنص ــة
ســابر اإللكترونيــة بهــدف تقديــم خدمــات تراخيــص
أجهـــزة االتصـــاالت مـــن خـــال منصـــة ســـابر
اإللكترونيـــة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ج ــاري العم ــل عل ــى اتفاقي ــات تع ــاون بي ــن مرك ــز
االســـتهداف التابـــع لهيئـــة الـــزكاة والضريبـــة
والجمـــارك ومنصـــة ســـابر لتوجيـــه إجـــراءات
االســـتهداف لتكـــون أكثـــر تركيـــزاً وفاعليـــة.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
جـــاري العمـــل علـــى اتفاقيـــة تعـــاون مـــع هيئـــة
المحتـــوى المحلـــي والمشـــتريات الحكوميـــة
لمشـــاركة بيانـــات منصـــة ســـابر والربـــط والتكامل
مـــع الهيئـــة.

• المؤتمــر العالمــي لصحــة وســامة المنتجــات االســتهالكية (:)ICPHSO
تــم خاللــه عــرض تجربــة منظومــة ســامة المنتجــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية وتجربــة تتبــع المنتجــات مــن خــال منصــة ســابر.

ورش العمل
تــم إقامــة عــدد ( )٩٩ورشــة عمــل تعريفيــة (داخليــة وخارجيــة) عــن منصــة
ســابر داخــل المملكــة والمشــاركة فــي المنتديــات للــرد علــى االستفســارات
المتعلقــة بالمنصــة بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات ومــن ضمنهــا مجلــس
الغــرف الســعودية ،هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد ،والمندوبيــة لالتحــاد
األوروبــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية .باإلضافــة إلــى مشــاركة إدارة
تتبــع المنتجــات (ســابر) بــورش عمــل مــع الشــركات والمنظمــات الخارجيــة ومــن
أبرزهــا:
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•ورشة عمل مع هيئة التجار الخارجية اليابانية.
•ورش عمــل بالتعــاون مــع هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد
والمندوبيــة لالتحــاد األوروبــي لــدى المملكــة العربيــة الســعودية.
•ورشة عمل مع الغرف التجارية األمريكية.
•ورشــة عمــل مــع الملحقيــة التجاريــة الصينيــة بالمملكــة وغرفــة
التجــارة الصينيــة الســتيراد وتصديــر المنتجــات الميكانيكيــة
واإللكترونيــة.
•ورشــة عمــل مــع مركــز دعــم المنشــآت بعنــوان منصــة ســابر
وشــهادات المطابقــة.
•ورشــة عمــل مــع شــركات عالميــة للمناقشــة حــول عمليــة تتبــع
المنتجــات لمنصــة ســابر.
•ورشة عمل لكبار المستفيدين لمنصة سابر.
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 3/٦إدارة قبول جهات تقويم المطابقة
 2/٦إدارة النفــــاذ للســـوق

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

 1/2/٦أهداف إدارة النفاذ للسوق
تســـهيل وتســـريع إجـــراءات إصـــدار
شـــهادات المطابقـــة لإلرســـاليات
الـــواردة بعـــد التأكـــد مـــن مطابقتهـــا.
تقليـــل الوقـــت الـــازم فـــي إجـــراءات
الفســـح بحيـــث يمكـــن تقديـــم الطلب
والحصـــول على الشـــهادة قبل وصول
ا لشحنة .
دراســـة التقاريـــر الفنيـــة الـــواردة مـــن
هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك.

تتولى إدارة النفاذ للسوق إصدار شهادة
مطابقة إرسالية للمنتجات التالية:
اإلرساليات ذات الطابع
الشخصي.
المنتجات األولية (الخام)
الداخلة في التصنيع.
خطوط اإلنتاج وقطع
غيارها.
اإلرساليات الواردة
للمشاريع الحكومية.
المنتجات الخاصة بالدراسات
واألبحاث واالبتكار.

تــم عقــد أكثــر مــن ( )5ورش عمــل خــال الربــع
الثالــث لعــام 2021م اســتهدفت الشــركات
والمؤسســات الحكوميــة والقطاعــات العســكرية،
لالســتفادة مــن هــذه الخدمــة .ويوضــح الجــدول
رقــم ( )٢٨اإلحصــاءات الخاصــة بــاإلدارة خــال فتــرة
التقريــر.

المؤشـــــــر

المتحقق
في 2020

المتحقق
في 2021

عدد الطلبات التي تم
معالجتها عبر المنصة

50,900

157.094

عدد الشهادات
الصادرة

49.300

152.521

عدد المنتجات

184.972

553.614

عدد المستفيدين

10.936

14.339

عدد االستفسارات
والتواصل

4.800

4.528

جدول رقم ( :)٢٨اإلحصاءات الخاصة بإدارة النفاذ
لألسواق خالل فترة التقرير
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فــي إطــار ســعي الهيئــة لتطويــر مؤسســات
وخصوصــا المعنيــة
البنيــة التحتيــة للجــودة
ً
باألنشــطة ذات العالقــة بالتقييــس ،فقــد
شــملت الخطــط التطويريــة نشــاط تقويــم
المطابقــة بمختلــف فئاتهــا مثــل( :منــح
الشــهادات للمنتجــات والخدمــات والعمليــات،
منــح الشــهادات لنظــم اإلدارة وكذلــك منــح
الشــهادات لألشــخاص ،وأنشــطة التفتيــش
والمعاينــة ،وكذلــك أنشــطة الفحــص واالختبــار
والمعايــرة ،واســتثمار فــرص التطويــر الحقيقيــة
لتطويــر تلــك األنشــطة بمــا يخــدم الصناعــة
الوطنيــة ويعــزز ســامة الســلع والمنتجــات
التــي يتــم طرحهــا وعرضهــا فــي الســوق
ســواء المصنعــة علــى الصعيــد
الســعودي
ً
المحلــي أو تلــك المســتوردة علــى حــد ســواء.

ويهــدف نشــاط قبــول جهات تقويــم المطابقة
إلــى ضمــان كفــاءة جميــع المخرجــات التــي
وخصوصــا مــا يتعلــق
تقدمهــا تلــك الجهــات
ً
بالتحقــق مــن مطابقــة الســلع والمنتجــات
التــي تشــملها اللوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا
الهيئــة .كمــا تهــدف هــذه الخدمــة إلــى التحقق
مــن أن جهــات تقويــم المطابقــة تســتوفي
الحــد المقبــول مــن الكفــاءة  والقــدرة الفنيــة
واإلداريــة وفــق المواصفــات الدوليــة ذات
العالقــة ،وضمــان المنافســة العادلــة بيــن
جهــات تقويــم المطابقــة التــي ســيتم تعيينهــا
وتفويضهــا ،ممــا يحقــق اســتمرارية الوفــاء
بشــروط ومتطلبــات الحياديــة والشــفافية
والموضوعيــة ،والحفــاظ علــى ســرية
المعلومــات لجميــع األنشــطة والخدمــات.

 1/3/٦مهام إدارة قبول جهات تقويم المطابقة
1.دراســة طلبــات قبــول جهــات تقويــم
المطابقــة فــي مختلــف أنشــطة تقويــم
المطابقــة (منــح الشــهادات  -التفتيــش
 الفحــص واالختبــار) والتحقــق مــنكفاءتهــا للقيــام بإجــراءات تقويــم
المطابقــة فــي مجــاالت محــددة ليتــم
قبولهــا وفــق مجــال القبــول المتقدمــة
عليــه الجهــة.
2.التنســيق مــع جهــات التعييــن لجهــات
تقويــم المطابقــة ذات العالقــة وفــق
االختصــاص لالســتعانة بخدمــات الجهــات
المقبولــة كطــرف ثالــث ،والتوعيــة
بنشــاطها لهــا وفــق مجــاالت القبــول
والتوعيــة بأهميــة دورهــا فــي المنظومــة

الرقابيــة.
3.التنســيق والتكامــل مــع أجهــزة االعتمــاد
الوطنيــة والدوليــة ذات العالقــة لمتابعــة
أعمــال الجهــات وإثبــات كفاءتهــا.
4.المتابعــة المكتبيــة والميدانيــة للجهــات
المقبولــة للتحقــق مــن التزامهــا
بمتطلبــات الئحــة قبــول جهــات تقويــم
المطابقــة واللوائــح الفنيــة ذات العالقــة
خــال إجــراءات تقويــم المطابقــة،
واســتمرارية جــودة مخرجاتهــا طــوال فتــرة
القبــول.
5.دراســة مــا يتــم رصــده مــن مخالفــات
ألعمــال الجهــات المقبولــة والرفــع
بالتوصيــات الالزمــة حيالهــا وفــق الئحــة
قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.
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 2/3/٦إنجازات إدارة قبول جهات تقويم المطابقة
1.قبــول ( )61جهــة تقويــم مطابقــة ضمــن
أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة
خــال فتــرة التقريــر ،ليصــل إجمالــي
جهــات التقويــم المقبولــة إلــى ()385
جهــة .ويوضــح الجــدول رقــم ()٢٩
والرســم البيانــي رقــم ( )١١عــدد الجهــات
المقبولــة خــال الفتــرة مــن عــام 2016م
وحتــى العــام 2021م ،ويوضــح الرســم
البيانــي رقــم ( )١٢عــدد جهــات تقويــم
المطابقــة المقبولــة حســب نشــاط
الجهــة للعــام الحالــي 2021م مقارنــة
بإجمالــي عــدد الجهــات المقبولــة مــن
بدايــة البرنامــج.
2.تجديــد القبــول لعــدد ( )76جهــة ضمــن
أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة،
كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)٣٠
3.توســيع مجــال القبــول لعــدد ()45
جهــة ضمــن أنشــطة تقويــم المطابقــة
المختلفــة ،كمــا هــو موضــح فــي
الجــدول رقــم (.)٣١
4.إطـــاق منصـــة قبـــول جهـــات تقويـــم

المطابقـــة والتـــي ســـيتم مـــن خاللهـــا
قبـــول كافـــة الجهـــات فـــي مختلـــف
األنشـــطة.

	10.تأهيـــل كافـــة الموظفيـــن العامليـــن
فـــي اإلدارة علـــى المواصفـــة الخاصـــة
بمتطلبـــات جهـــات منـــح الشـــهادات
للمنتجــات ( )ISO/IEC 17065باإلضافــة
إل ــى متطلب ــات جه ــات التفتي ــش (ISO/
.)IEC 17020

6.البـــدء بقبـــول جهـــات التفتيـــش فـــي
مجـــال تصنيـــف مراكـــز صيانـــة وإصـــاح
المركبـــات ،حيـــث تـــم قبـــول ( )5جهـــات
حتـــى اآلن.

	11.مشـــاركة اإلدارة ضمـــن العديـــد مـــن
اللجـــان الوطنيـــة والدوليـــة منهـــا:
•لجنـــة ( )SIMICلمواصفـــات تقويـــم
المطابقـــة.
•لجنـــة ( )SIMICلسلســـلة التوريـــد
لقطـــاع الحـــال.
•لجان إعداد اللوائح الفنية.

5.اســـتئناف الزيـــارات الدوريـــة الميدانيـــة
للجهـــات المقبولـــة.

7.إقام ــة ( )16ورش ــة عم ــل ع ــن دور جه ــات
تقويــم المطابقــة فــي تطبيــق متطلبــات
اللوائــح الفنيــة وإجــراءات التســجيل.
8.إقامـــة ( )4ورش عمـــل عـــن متطلبـــات
الحصـــول علـــى القبـــول فـــي نشـــاط
التفتيـــش علـــى كـــود البنـــاء الســـعودي.
9.إقامـــة ( )5ورش عمـــل عـــن متطلبـــات
الحص ــول عل ــى القب ــول ل ــدى الهيئ ــة ف ــي
قطـــاع الحـــال بالشـــراكة مـــع المركـــز
الس ــعودي للح ــال التاب ــع لهيئ ــة الغ ــذاء
والـــدواء.
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جهات تقويم
المطابقة التي تقدم
أنشطة التفتيش

الجهات المانحة لشهادات المطابقة
للمنتجات
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اللوائح الفنية

3

2

التفتيش على
متطلبات
كود البناء
السعودي

8
اختبارات
الكفاءة
لإلطارات

9

19

2

االختبارات
اختبارات
كفاءة الطاقة ألدوات ترشيد
استهالك
للمنتجات
المياه
الكهربائية

10 19
االختبارات
للمنتجات
بحسب
اللوائح الفنية

2

2

مختبرات
المعايرة

عدد الجهات التي تم قبولها منذ بداية البرنامج وحتى 2021

رسم بياني رقم ( :)12عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة حسب نشاط الجهة للعام ( )2021مقارنة بإجمالي عدد الجهات المقبولة من بداية البرنامج
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جـهــة

تم تجديد القبول لها
الجهات المانحة
لشهادات
المطابقة

جهات تقويم
المطابقة التي
تقدم أنشطة
التفتيش

للمنتجات

بحسب اللوائح الفنية

نوع النشاط

عدد الجهات التي
تم تجديد القبول لها
خالل عام 2021م

15

 3/3/٦الخطـــط المستقبليــــة إلدارة قبــــول جهــــات تقــــويــــم
المطابــــقة للعام 2022م

الجهات التي تقدم أنشطة اختبارات

الكفاءة
لإلطارات

4

كفاءة
الطاقة
للمنتجات
الكهربائية

21

أدوات
ترشيد
استهالك
المياه

6

24

المجموع
بحسب
اللوائح
الفنية

2.الربــط مــع المركــز الســعودي لالعتمــاد مــن خــال منصــة
محليــا.
القبــول لمتابعــة اعتمــادات الجهــات المقبولــة
ً

6

76

٤٥

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

الجهات المانحة لشهادات
المطابقة
نوع النشاط
للمنتجات

عدد الجهات التي تم
توسيع مجال القبول
لها خالل عام 2021م

26

لنظم اإلدارة

1

بحسب اللوائح الفنية

4

الجهات التي تقدم أنشطة
اختبارات
المجموع
كفاءة الطاقة
للمنتجات الكهربائية

12

أدوات ترشيد
استهالك
المياه

٢

3.ربــط منصــة القبــول مــع كافــة المنصــات المســتفيدة مــن
خدمــات جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة مثــل منصــة
ســابر ،ومنصــة ( )SLSالخاصــة بكفــاءة الطاقــة ... ،الــخ.

5.االســتمرار فــي تطويــر وتحســين إجــراءات القبــول وذلــك
مــع إطــاق المنصــة اإللكترونيــة لقبــول جهــات تقويــم
المطابقــة ،ويوضــح الجــدول رقــم ( )٣٣الفتــرة القصــوى
إلنجــاز دراســة طلبــات قبــول جهــات تقويــم المطابقــة
خــال العــام المقبــل 2022م.

جـهــة

جهة تم توسيع مجال
القبول لها
جهات تقويم
المطابقة التي
تقدم أنشطة
التفتيش

1.إطــاق مشــروع تطويــر آليــة قبــول واســتقطاب جهــات
تقويــم المطابقــة ،وتســجيل كافــة الجهــات المقبولــة
مــن خــال منصــة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.

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

45

النشاط

الفترة

قبول جهات منح الشهادات للمنتجات

( )10أيام عمل

قبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة

( )7أيام عمل

قبول جهات التفتيش

( )7أيام عمل

قبول جهات تقديم خدمات االختبار (المختبرات)

( )5أيام عمل

جدول رقم ( :)٣٣الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2022م

جدول رقم ( :)٣١عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خالل فترة التقرير

كمــا قامــت اإلدارة بمراجعــة وتحســين اإلجــراءات المطلوبــة
إلنجــاز طلبــات القبــول فــي أنشــطة تقويــم المطابقــة
المختلفــة حيــث تمكنــت مــن االلتــزام بإنجــاز دراســة طلبــات
القبــول للجهــات وفــق مجــال مؤشــرات األداء المحــددة،
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٣٢الفتــرة القصــوى إلنجــاز دراســة
طلبــات قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.

النشاط

الفـــــترة

قبول جهات منح الشهادات للمنتجات

( )11يوم عمل

قبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة

( )9أيـــــام عمل

قبول جهات التفتيش

( )8أيـــــام عمل

قبول جهات تقديم خدمات االختبار
(المختبرات)

( )6أيـــــام عمل

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

 4/٦مؤشــــر المطابقــــة

 ١/4/٦المنتجات غير المطابقة بحسب بلد المنشأ

يستهدف مؤشر المطابقة قياس مدى
مطابقة المنتجات المعروضة في السوق
السعودي للوائح الفنية ذات العالقة ،وذلك
لحماية المستهلك وضمان سالمته أثناء
االستخدام ،حيث تسعى الهيئة عبر البرنامج
السعودي لسالمة المنتجات الوصول لنسبة
مطابقة  ٪٨٥بنهاية العام 2025م ،كما يساعد
ذات العالقة
هذا المؤشر في توجيه الجهات ِ
نحو تحديد مواطن تحسين مستويات مطابقة
المنتجات في السوق ،حيث تم تحقيق
مستوى مطابقة بنسبة  ٪٨١,٥بنهاية العام
2021م.

ويمكن تحديد سلسلة العمليات الخاصة ببناء مؤشر المطابقة وفق ما يلي:
•إعداد خطة الشراء السنوية لبناء المؤشر.
•تحديد االختبارات الفنية ومدى اإلمكانية والطاقة االستيعابية للمختبرات الوطنية.
•شراء المنتجات المستهدفة في خطة الشراء وتوثيقها وإحالتها للمختبرات.
•دراسة التقارير الفنية للمنتجات بعد اختبارها.
بناء على نتائج تحليل مؤشر المطابقة.
•إعداد اإلحصائيات ً
•إصدار المؤشر العام للمطابقة والمؤشرات القطاعية.
•تزويد إدارات الهيئة والجهات المعنية ببيانات المؤشر لتحسين وتطوير إجراءات تقويم
المطابقة.

٪٨١,٥

مستوى مطابقة المنتجات
للمواصفات واللوائح في ٢٠٢١

4,002

وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف ،خططت الهيئة لشراء ( )4.002عينة خالل فترة التقرير ،والتي
تمثل عدد ( )12.006وحدة للعام الحالي 2021م ،حيث يتم شراء عدد ( )3وحدات لكل عينة
وفق المواصفة الخاصة بذلك .ويوضح الجدول رقم ( )٣٤عدد العينات المستهدفة في كل
مجال ونسبة العينات المطابقة للعام 2021م.

م

عدد العينات

العدد

النسبة المئوية

غير مطابق

01

الكهرباء

723

483

% 66.80

240

02

البترول

314

257

% 81.85

57

%18.15

03

مواد البناء والتشييد

479

350

% 73.07

129

%26.93

04

الميكانيكا والمعادن

454

356

% 78.41

98

%21.59

05

الكيمياء

711

630

% 88.61

81

%11.39

06

النسيج

774

718

% 92.76

56

%7.24

07

ألعاب األطفال

547

470

% 85.92

77

%14.08

العد الكلي للعينات

4,002

3.264

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

106

العدد

النسبة المئوية

%33.20

% 81.56

عينة

خططت الهيئة لشراءها

مطابـــــــق
المجال

37

738

ويوضح الجدول رقم ( )٣٥نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات من حيث التوزيع الجغرافي
للمناطق المستهدفة في المؤشر في خطة الشراء للعام 2021م ،حيث تم استهداف عدد
( )٣٥مدينة من مختلف مناطق المملكة .كما يوضح الجدول رقم ( )٣٦أعلى الدول التي ال
تتوافق منتجاتها مع متطلبات المواصفات القياسية السعودية.
المنطقة

العينات

العينات
المطابقة

نسبة العينات
المطابقة

العينات غير
المطابقة

1443

مدينــــــة

من مختلف مناطق
المملكة تم استهدافها

نسبة العينات
غير مطابقة

الرياض

652

584

% 89.57

68

%10.43

القصيم

232

205

% 88.36

27

%11.64

حائل

220

172

% 78.18

48

%21.82

الشرقية

941

742

% 78.85

199

%21.15

مكة المكرمة

594

455

% 74.92

149

%25.08

المدينة المنورة

243

180

% 74.07

63

%25.93

الجوف

272

243

% 89.34

29

%10.66

تبوك

389

315

% 80.98

74

%19.02

نجران

15

15

% 100

0

%0

عسير

30

30

% 100

0

%0

جازان

289

231

% 79.93

58

%20.07

الحدود الشمالية

125

102

% 81.60

23

%18.40

المجموع

4.002

3.264

% 81.56

738

%18.44

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻖ١٠٢ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٣ :

اﻟﺠﻮف

جدول رقم ( :)٣٥نسبة المطابقة من حيث التوزيع
الجغرافي للمناطق المستهدفة خالل فترة التقرير.

ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٧٢ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٩ :

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﻄﺎﺑﻖ١٧٢ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٤٨ :

ﺗﺒـﻮك

ﻣﻄﺎﺑﻖ٣١٥ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٧٤ :

ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٠٥ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٧ :

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻖ٧٤٢ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ١٩٩ :

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﻣﻄﺎﺑﻖ١٨٠ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٦٣ :

اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﻄﺎﺑﻖ٥٨٤ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٦٨ :

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻖ٤٥٥ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ١٤٩ :

%18.44

ﻋﺴﻴﺮ

ﻣﻄﺎﺑﻖ٣٠ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٠ :

ﻧﺠﺮان

ﻣﻄﺎﺑﻖ١٥ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٠ :

ﺟـﺎزان

ﻣﻄﺎﺑﻖ٢٣١ :
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ٥٨ :

٢٠٢١
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م

الدولة

العدد

1443

النسبة

01

الصين

368

%49.9

02

السعودية

154

%20.9

03

الهند

38

%5.1

04

إيطاليا

28

%3.8

05

غير محدد

28

%3.8

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

 ٢/4/٦المنتجات المستهدف قياسها
في مؤشــــر المطابقــــة
يستهدف مؤشر المطابقة المنتجات
االستهالكية غير الدوائية والغذائية ،والتي
تندرج ضمن اللوائح الفنية والمواصفات
القياسية ذات العالقة ،وتشمل المجاالت
التالية:
الكهربائية
النسيجية
ألعاب األطفال
البترولية
الكيمائية

 ٣/4/٦مؤشـــر المطابقــــة لمنتجــــــات
كفاءة الطاقة
يعتبــر مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة
الطاقــة مــن المؤشــرات المهمــة التــي تعمــل
عليهــا الهيئــة بالتنســيق مــع المركــز الســعودي
لكفــاءة الطاقــة والجهــات الرقابيــة (وزارة
التجــارة  -وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة
 الهيئــة العامــة للجمــارك هيئــة الــزكاةوالضريبــة والجمــارك) للتحقــق مــن مــدى
االلتــزام بمعاييــر الكفــاءة للمنتجــات المطبــق
عليهــا الئحــة كفــاءة الطاقــة ،وكذلــك التحقــق
مــن أداء وفاعليــة اإلجــراءات الرقابيــة لــدى
الجهــات الرقابيــة والعمــل علــى تحســينها
وتطويرهــا .ويســتهدف هــذا المؤشــر األجهــزة
المنزليــة (المكيفــات  -الغســاالت  -الثالجــات
والمجمــدات  -المجففــات  -ســخانات الميــاه -
منتجــات اإلنــارة) ،اإلطــارات ،العــزل الحــراري.
وتنفــذ الهيئــة والجهــات الرقابيــة ذات العالقــة
خطــة ســنوية تتضمــن جــوالت رقابيــة علــى
المصانــع المحليــة وشــراء عينــات بشــكل
عشــوائي مــن جميــع مناطــق المملكــة مــن
قبــل فريــق الفحــص والمراقبــة والشــهادات
بالبرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة والــذي
تتولــى الهيئــة رئاســته ،ويتــم اعتمــاد الخطــة
مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة بالبرنامــج ،وتقــوم
وزارة التجــارة ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنية
باســتهداف العينــات مــن المنتجــات التــي تقــع
تحــت نطــاق كفــاءة الطاقــة مــن األســواق
والمصانــع المحليــة حيــث تــم إرســال عــدد
ســواء فــي
( )983عينــة لعــام 2021م ،لالختبــار
ً
مختبــرات الهيئــة أو المختبــرات الخاصــة وفــق
الطاقــة االســتيعابية لتلــك المختبــرات وتوفــر
إمكانيــات االختبــار ،ويتــم بعــد ذلــك تحليــل
النتائــج وإصــدار مؤشــر المطابقــة لــكل منتــج
مــن منتجــات كفــاءة الطاقــة ،وكذلــك المؤشــر
العــام لمطابقــة منتجــات الكفــاءة.

التشييد والبناء
الميكانيكية والمعدنية
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%88.01

كمــا يتــم اتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة حيــال المنتجــات المخالفــة والمورديــن المخالفيــن
وفــق منهجيــة آليــة التعامــل مــع المنتجــات المخالفــة المتوافــق عليهــا بيــن الجهــات
الرقابيــة فــي منظومــة البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

نسبة مؤشر المطابقة
لمنتجات كفاءة الطاقة

وقــد بلــغ مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة الطاقــة خــال فتــرة التقريــر  %88.01حيــث
يراعــي المؤشــر أثــر تلــك األجهــزة علــى اســتهالك الطاقــة األوليــة فــي المملكــة ،ويوضــح
الجــدول رقــم ( )٣٧تفاصيــل المؤشــر وفــق المســتوى األول والثانــي والثالــث.

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

 1/5/٦مهام إدارة دعم ومتابعة التطبيق

األجهزة المنزلية

اإلنارة

اإلطارات

العزل الحراري

%93,5

%40.18

%92.31

%73.91

مكيفات

ثالجات

إنارة ()1

%94,06

%98.53

%51.02

%37.06

غساالت

مجففات

%91.53

%93.33

حرصــا علــى تفعيــل تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية الســعودية ،أنشــأت الهيئــة
ً

والتعريــف بمتطلبــات اللوائــح الفنيــة وتفعيــل آليــات تطبيقهــا.

%88.01

إنارة ()2

 5/٦إدارة دعم ومتابعة التطبيق

إدارة دعــم ومتابعــة التطبيــق ،لتعزيــز التواصــل مــع جميــع األطــراف ذوي العالقــة بالتطبيــق

المؤشر العام

المستوى
األول

1443

إطارات
(مقاومة)
%95

إطارات
(تماسك)

عزل حراري

%88

%73.91

01

02
تطوير سياسات وإجراءات إدارة متابعة التطبيق لضمان المواءمة
بين األهداف والغايات االستراتيجية لإلدارة مع األهداف
االستراتيجية للهيئة واإلدارة العامة لسالمة المنتجات.

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

04

03

تنفيذ ورش عمل تأهيلية لموظفي الجهات الرقابية.

التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة لمتابعة تطبيق
الخطة السنوية للوائح الفنية المستهدفة ،ومشاركة الجهات
الرقابية في الجوالت على المصانع والمستودعات ومنافذ البيع.

سخانات
%89.23
٠٦

05
تنفيذ ورش عمل توعوية للمعنيين بااللتزام بتطبيق اللوائح
(مصنعين  -مستوردين  -تجار).

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

دراسة وضع تطبيق اللوائح والمعوقات وتطوير العمل وإيجاد
الحلول لتفاديها.

٠٧
إعداد أدلة استرشادية للجهات الرقابية ،ومتابعة تطبيق تلك
الجهات لمتطلبات اللوائح.
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 2/5/٦منهجية عمل متابعة تطبيق اللوائــــح الفنيــــة

 3/5/٦فريق عمل إدارة دعـــم ومتابعـــة التطبيــق

لتحقيــق الوصــول إلــى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا
الهيئــة تــم وضــع منهجيــة عمــل ســيتم البــدء بالعمــل علــى تنفيذهــا
عبــر عــدة مراحــل وهــي:

01

مرحلة ما بعد اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة
•تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التعريف بالالئحة الفنية
من خالل ورش العمل التي تعقدها اإلدارة العامة للوائح
الفنية مع جميع أصحاب المصلحة خالل فترة إعداد الالئحة،
ة ونشره ا في
ح الفني 
ة اللوائ 
س إدار ة الهيئ 
واعتما د مجل 
الجريدة الرسمية ،وقبل دخول اللوائح الفنية حيز التطبيق
ة الفنية،
ن بنو د الالئح 
ي والتي يتم تحديدها ضم 
اإللزام 
ة بالتالي:
ي هذ ه المرحل 
م اإلدار ة ف 
تقو 
•التأكد من التعميم على الجهات الحكومية ذات العالقة.
•التأكد من التعميم على المختبرات وجهات تقويم
المطابقة.
•تنفيذ الورش التوعوية والحمالت اإلعالمية بالتنسيق مع
الجهات الحكومية ذات العالقة.
•تنفيذ ورش عمل تأهيلية للمراقبين وإعداد األدلة
االسترشادية الداعمة.
•إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.

02

1443

يتشــكل فريــق عمــل إدارة دعــم ومتابعــة مــن األقســام
اإلداريــة التاليــة:
01

03

مرحلة منع التداول باألسواق
•تأتــي هــذه المرحلــة بعــد دخــول اللوائــح
الفنيــة حيــز التطبيــق اإللزامــي فــي األســواق ومنــع تداولهــا
والتــي يتــم تحديدهــا ضمــن بنــود الالئحــة الفنيــة ،تقــوم
اإلدارة فــي هــذه المرحلــة بالتالــي:
• التعميم على سلطات مسح األسواق.

• البدء باإللزام والتنفيذ.

• إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.

04

الحوكمة

للتأكــد مــن تطبيــق اللوائــح الفنيــة والرفــع مــن الوعــي وزيــادة
نســبة االلتــزام بهــا ،تــم تشــكيل اللجنــة التوجيهيــة لســامة
المنتجــات والتــي يتــم مــن خاللهــا التحقــق مــن اعتمــاد خطــة
ســنوية لمتابعــة التطبيــق بجانبيهــا التوعــوي والرقابــي ويتــم
مراقبــة تنفيذهــا والتحقــق مــن التــزام جميــع الجهــات بهــذه
الخطــة.
05

مرحلة اإللزام على المنافذ والمصانع المحلية

قياس أثر التطبيق

تأتــي هــذه المرحلــة بعــد دخــول اللوائــح الفنيــة حيــز التطبيــق
اإللزامــي علــى المنافــذ والمصانــع المحليــة والتــي يتــم تحديدهــا
ضمــن بنــود الالئحــة الفنيــة ،تقــوم اإلدارة فــي هــذه المرحلــة
بالتالــي:
•التعميم على الجهات الرقابية ذات العالقة.
•الرفــع لــإدارة المختصــة لتقييــد المنتجــات مــن خــال منصــة
سابر.
•البدء باإللزام والتنفيذ.
•إعداد استبيانات لقياس مستوى الوعي.

تأتــي هــذه المرحلــة نهايــة الخطــة الســنوية ،وتقــوم اإلدارة فــي
هــذه المرحلــة بالتـــــــالي:
• تحليل البيانات الراجعة.

• تحليل نتائج تنفيذ الخطة السنوية.

• تحليل نتائج مؤشر المطابقة.

• تحليل استبيانات الرأي.


قسم التخطيط والمتابعة:
•إعداد ومتابعة الخطة السنوية لإلدارة.
•عقــد االجتماعــات مــع الجهــات ذات العالقــة داخــل وخــارج
الهيئــة لمتابعــة التطبيــق.
•عقد الورش التوعوية باللوائح الفنية للتجار والمستوردين.
02

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

 4/5/٦الشركاء األساسيين لتطبيق اللوائح الفنية
ســعيا لتفعيــل تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات
ً
القياســية الســعودية ،وتطويــر منظومــة متابعــة التطبيــق
قامــت اإلدارة بعقــد اجتماعــات دوريــة لتعزيــز الشــراكة
ونشــر التوعيــة بأهميــة تطبيــق اللوائــح الفنيــة وأهميــة
وضــوح دور كل جهــة رقابيــة بالمنظومــة وذلــك مــن خــال
اللجنــة التوجيهيــة لســامة المنتجــات وتــم ذلــك بالتعــاون
مــع الجهــات التاليــة:

وزارة التجارة

الهيئة العامة للنقل

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

اإلدارة العامة للمرور

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

مديرية الدفاع المدني

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

اتحاد الغرف السعودية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
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02

 5/5/٦أنشطة ومنجزات إدارة دعم ومتابعة التطبيق

الجوالت التوعوية
كمــا قامــت اإلدارة بجــوالت تعريفيــة لتوعيــة المصنِّ عيــن
المحلييــن لرفــع الوعــي بأهميــة تطبيــق اشــتراطات اللوائــح الفنيــة
والمواصفــات القياســية وبلــغ إجمالــي الزيــارات ( )2,239زيــارة موزعــة
علــى عــدة مناطــق كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم (.)١١

01

ورش العمل التوعوية

لتحقيــق الوصــول إلــى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة ،تقــوم اإلدارة
المعنييــن بهــذه اللوائــح الفنيــة مــن مصنِّ عيــن ومســتوردين ،وقــد عقــدت الهيئــة
بتوعيــة
ِّ
وضــح فــي الجــدول رقــم
المعتمــدة ،كمــا هــو ُم َّ
ـة
ـ
الفني
ـح
ـ
باللوائ
ـة
ـ
للتوعي
ـل
ـ
عم
ورش
()13
َ
(.)٣٨
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13

ﺗﺒـﻮك

١٢

ﺣﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

٤٣
ﻣﺼﻨﻊ

٥٢١
ﻣﺼﻨﻊ

ورشة عمل

للتوعية باللوائح الفنية
المعتمدة
َ

٩

ﻣﺼﻨﻊ

ﻣﺼﺎﻧﻊ

اﻟﺮﻳﺎض

٩٠٤
ﻣﺼﻨﻊ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

٧٣٤
ﻣﺼﻨﻊ

م

الورشــــــة

التــــــــــاريخ

١

الالئحة الفنية لمعدات ومالبس الوقاية الشخصية

2021/02/22

٢

الالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية

2021/04/05

٣

الالئحة الفنية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

2021/04/12

٤

الالئحة الفنية لصهاريج النقل البترولية

2021/06/17

٥

الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

2021/07/01

٦

الالئحة الفنية لسالمة اآلالت -الجزء :1اآلالت المحمولة أو/وباليد

2021/08/18

٧

المنتجات الملزمة بشهادة االعتراف الوطنية ()IECEE,IECEX

2021/09/01

٨

الالئحة الفنية لألبواب والنوافذ

2021/09/15

٩

الالئحة الفنية لألجهزة اإللكترونية المستخدمة في نظم التدخين اإللكتروني

2021/09/29

١٠

الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ

2021/10/13

١١

الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها

2021/10/27

١٢

الالئحة الفنية للمنظفات

2021/11/18

١٣

الالئحة الفنية للسالمة في اآلالت الجزء الثاني/اآلالت المتنقلة ومعدات األشغال
الثقيلة

2021/12/14

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

ﺟـﺎزان

١٦
ﻣﺼﻨﻊ

شكل رقم ( :)١١عدد الزيارات التوعوية للمصانع المحلية لعام 2021م

03

دعم فعالية الجوالت الرقابية
قامــت اإلدارة لدعــم فعاليــة الجــوالت الرقابيــة بإعــداد أدلــة استرشــاديه للرفــع مــن فعاليــة
تســهيل علــى الجهــات
ً
الجــوالت الرقابيــة ،حيــث أعــدت ( )16دليــل استرشــادي وذلــك
الرقابيــة ،وتوفيــر المعلومــات التــي يحتاجهــا المراقــب الميدانــي للقيــام بــاألدوار المطلوبــة
منــه ورصــد المخالفــات والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات واشــتراطات اللوائــح الفنيــة.
تفصيليــا لألدلــة اإلرشــادية التــي تــم إعدادهــا.
عرضــا
ويوضــح الجــدول رقــم (ً )٣٩
ً

2,239

زيـــارة

لرفع الوعي بأهمية
تطبيق اشتراطات
اللوائح الفنية

م

األدلة االسترشادية

م

األدلة االسترشادية

1

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات

9

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية

2

الدليــل االسترشــادي لالئحــة الفنيــة للمصاعــد الكهربائيــة للمبانــي
و ا لمنشــآ ت

10

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث

3

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للعب األطفال

11

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها

4

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للمنتجات النسيجية

12

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحريق

5

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد

13

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها

6

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

14

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها

7

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية والجانبية
للشاحنات

15

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية لزيوت التزييت

8

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

16

الدليل االسترشادي لالئحة الفنية للدهانات

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

٠٦

04

الجوالت الرقابية للمصانع المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية
قامــت اإلدارة بجــوالت رقابيــة الســتهداف اللوائــح الفنيــة حســب الخطــة الســنوية
المتوافــق عليهــا مــع الجهــات ذات العالقــة للتأكــد مــن مــدى التــزام المصانــع المحليــة
بتطبيــق اشــتراطات الالئحــة الفنيــة والتحقــق مــن مــدى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة
تفصيليــا للجــوالت الرقابيــة التــي
عرضــا
المصــدرة مــن الهيئــة ،ويوضــح الجــدول رقــم (ً )٤٠
ً
تــم القيــام بهــا.

الجوالت الرقابية بالتعاون مع وزارة التجارة

٩٧٥

زيـــارة

رقابية على المصانع
للتأكد من تطبيق
متطلبات اللوائح

قامــت اإلدارة بزيــارة عــدد ( )103منفــذ بيــع بالتعــاون مــع وزارة
التجــارة وذلــك لعــدد مــن الشــكاوى الــواردة مــن الهيئــة وبعــض
المنتجــات التــي تــم رصدهــا عبــر منصــة راصــد فــي عــدد مــن
المناطــق ،ويوضــح الجــدول رقــم ( )٤٢عرضــاً تفصيليــاً للجــوالت
الرقابيــة التــي تــم القيــام بهــا.

عدد المصانع

الالئحة الفنية المستهدفة
الالئحة الفنية لمواد البناء  -الجزء الثاني (الكالديج)

189

الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت

11

الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية

6

الالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية

11

الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الثالث (الخرسانة)

376

الالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات

152

الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ

230

المجموع

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

رقابية لمنافذ البيع
المنطقة

عدد الزيارات

الرياض

90

الشرقية

3

مكة المكرمة

7

الحدود الشمالية

١

حائل

١

القصيم

١

المجموع

103

زيارة

 975مصنع

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

٢٣٩

05

الجوالت الرقابية بالتعاون مع
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
قامــت اإلدارة بالمشــاركة بعــدد مــن الزيــارات الرقابيــة بالتعــاون
والتنســيق مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة الســتهداف
المنتجــات وســحب العينــات عنــد الحاجــة حســب الخطــة الســنوية
المعتمــدة للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بتطبيق االشــتراطات الفنية،
تفصيليــا للزيــارات الرقابيــة التــي
عرضــا
ويوضــح الجــدول رقــم (ً )٤١
ً
تــم القيــام بهــا.

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

رقابية على مصانع
األجهزة الكهربائية
الالئحة الفنية المستهدفة

عدد الزيارات

العزل الحراري

96

السخانات

38

اإلنارة

79

األجهزة المنزلية

13

المكيفات

2

ترشيد

11

المجموع

239

زيارة
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المنتجات
سالمة
الشهادات
منح

منح الشهادات
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مهمــا مــن منظومــة تقويــم
جانبــا
تَ تَ ولــى اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات
ً
ً
المطابقــة المناطــة بالهيئــة ،حيــث تمنــح الهيئــة عــدة أنــواع مــن الشــهادات
والتراخيــص.

تمنح الهيئة عدد من الشهادات
والتراخيص من بينها:

01
التراخيص باستخدام عالمة
الجودة السعودية                                                           .

٠٢
بطاقة كفاءة استهالك الطاقة
للمنتجات الكهربائية.

٠٣
بطاقة كفاءة اقتصاد الوقود
للمركبات الخفيفة الجديدة.

٠٤
بطاقة كفاءة استهالك الطاقة
لإلطارات.

٠٥
شهادة المطابقة العتماد طراز
المركبات الكهربائية.

118

٠٦
بطاقة أدوات ترشيد استهالك
المياه.

٠٧
شهادة مطابقة اعتماد طراز.

٠٨
شهادة مطابقة إلرسالية
محددة.

٠٩
شهادة مطابقة لدفعة/خط
إنتاج.

١٠
شهادة المطابقة العتماد طراز
شواحن المركبات الكهربائية
وملحقاتها.

١٦

١١
ترخيص استخدام شعار البالستيك
القابل للتحلل.

١٢

IECEE

شهادات اعتراف بشهادات
(.)IECEE

١٣
شهادات المطابقة لحواجز
الشاحنات والمقطورات.

١٤
شهادات مطابقة للمقطورات
ونصف المقطورات.

١٥
شهادة المطابقة للدراجات اآللية
الكهربائية.

WMI

رمز الصانع العالمي ()WMI
للمصانع.

١٧

VIN

الرقم المميز للمركبة (.)VIN

١٨
شهادات المطابقة لصهاريج نقل
المنتجات البترولية.

١٩
شهادة الجودة السعودية لمراكز
خدمة المستفيدين (حياك).

٢٠
شارة المطابقة الخليجية.
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منح الشهادات
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 1/٧عالمة الجودة
تحــرص الهيئــة علــى االرتقــاء بجــودة الســلع
ُ
والمنتجــات للحفــاظ علــى صحــة وســامة
المســتهلك ،وذلــك مــن خــال الترخيــص
للمنشــآت المســتوفية لشــروط الالئحــة
الفنيــة العامــة لعالمــة الجــودة الســعودية
الســتخدام العالمــة علــى منتجاتهــا (شــكل
المنتــج علــى
رقــم  .)١٢ويعكــس حصــول ُ
عالمــة الجــودة مطابقــة المنتــج للمواصفــات
ً
إضافــة
المعتمــدة،
القياســية الســعودية
ُ
إلــى تحقيــق معاييــر مراقبــة ضبــط الجــودة
أثنــاء تصنيعــه .وبذلــك تُ حقــق منظومــة منــح
عالمــة الجــودة مصلحــة جميــع األطــراف ذوي
والمســتهلِ ك والتَ اجــر) ،وتُ عــزز
(المنتِ ــج
ُ
العالقــة ُ
حمايــة المســتهلك ،وتوفــر قــدرة تنافســية أكبــر
للمنتجــات الحاصلــة علــى العالمــة.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المنشــآت الحاصلــة
علــى الترخيــص باســتخدام عالمــة الجــودة
( )869منشــأة ،عــدد التراخيــص الســارية لهــا
( )1.024ترخيصــاً خــال عــام  ، 2021كمــا بلــغ
عــدد الطلبــات الــواردة إلــى عالمــة الجــودة
( )581طلبــاً وتــم منــح ( )282ترخيــص بنســبة
نمــو فــي منــح التراخيــص وصلــت إلــى  %15.3
خــال عــام 2021م ،فيمــا بلــغ عــدد التراخيــص
المنتهيــة خــال فتــرة التقريــر ( )88ترخيصــاً وبلــغ
عــدد المنتجــات المرخصــة ( )113.756منتــج.

تــم تنفيــذ عــدد ( )654زيــارة ميدانيــة
كمــا َ
للمنشــآت وخطــوط اإلنتــاج ،ورصــد مخالفــات
لبعــض المنشــآت أدت إلــى إلغــاء الترخيــص
لعــدد ( )58مصنعــاً  ،وتعليــق الترخيــص لعــدد
( )54مصنعــاً بســبب عــدم االلتــزام بمتطلبــات
الالئحــة الفنيــة العامــة لعالمــة الجــودة
الســعودية.
وتســتقبل إدارة عالمــة الجــودة البالغــات
ُ
المتعلقــة بمخالفــات عالمــة الجــودة الــواردة
مــن تطبيــق “تأكــد” ،حيــث بلــغ عــدد البالغــات
( )1.776بــاغ غــش تجــاري تمــت معالجتهــا
خــال عــام 2021م.
يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )13معــدل النمــو
فــي تراخيــص عالمــة الجــودة وعــدد المنشــآت
الحاصلــة علــى العالمــة خــال الفتــرة مــن
2016م وحتــى العــام 2021م ،فيمــا ُيوضــح
الرســم البيانــي رقــم ( )14نســب التراخيــص
الســارية للمنشــآت فــي كل دولــة ممــا يبيــن
مــدى انتشــار عالمــة الجــودة الســعودية فــي
دول العالــم.

شكل رقم ( :)١٢شعار عالمة
الجودة السعودية

إجمالي عدد المنشآت
الحاصلة على عالمة
الجودة

869

منشأة

عدد المنتجات الحاصلة
لعالمة الجودة
١,٠٢٤
٨٦٩

113.756

منتج

888
752

666
540

2021

2020

2019
التراخيص

450

348

2018

303

250

2017

100

116

2016

المنشآت

عدد المنشآت التي
تم إلغاء وتعليق
ترخيصها

١١٢
منشأة

وحرصــاً مــن الهيئــة علــى التطويــر المســتمر
فــي تقديــم خدماتهــا فقــد حافظــت إدارة
عالمــة الجــودة الســعودية علــى اســتمرار
االعتمــاد وفــق متطلبــات المواصفــة الدوليــة
لثالثــة منتجــات هــي:
ِ
()ISO 17065:2012
(القابســات والمقابــس ،أســياخ الصلــب،
الدهانــات) كمــا تــم توســيع مجــال االعتمــاد
للمنتجات(:التوصيــات الكهربائيــة ،طفايــات
الحريــق) .بعــد التقييــم الــدوري مــن مركــز
االعتمــاد الخليجــي علــى إجــراءات اإلدارة فــي
أعمــال الترخيــص باســتخدام عالمــة الجــودة
الســعودية ،ممــا ُيرســخ مصداقيــة العالمــة
بعالمــة الجــودة
ِ
ويســهل عمليــة االعتــراف
ُ
الدولــي ،وبالتالــي
الســعودية علــى المســتوى ُ
دعــم الصناعــات والمنتجــات الســعودية
الحاصلــة علــى العالمــة ،وتوســيع آفــاق
انتشــارها فــي األســواق المســتهدفة.
ولتحقيــق مبــدأ الحياديــة والشــفافية فقــد تـ َـم
إعــداد واعتمــاد عــدد ( )76إجــراء منــح خــاص
لــكل منتــج لتشــمل المنتجــات الحاصلــة علــى
عالمــة الجــودة ،ويشــارك فــي إعــداد هــذه
اإلجــراءات ممثليــن مــن حمايــة المســتهلك
وبعــض الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة
ونخبــة مــن المنشــآت المتميــزة فــي مجــال
صناعــة المنتــج.

كمــا شــمل التطويــر فتــح المجــال لجهــات
تقويــم المطابقــة المؤهلــة للمشــاركة فــي
بعــض إجــراءات منــح عالمــة الجودة الســعودية
وفــق نُ ظــم التســجيل والتفويــض ،ووفقــاً
المتبعــة فــي
ألفضــل الممارســات العالميــة ُ
هــذا المجــال .وقــد تـ َـم توقيــع اتفــاق تفويــض
جزئــي لتقديــم خدمــات تقويــم المطابقــة لمنــح
تراخيــص اســتعمال عالمــة الجــودة الســعودية
مــع شــركة تقويــم مطابقــة واحــدة خــال عــام
2021م ليبلــغ عــدد جهــات تقويــم المطابقــة
المفوضــة ( )10جهــات .وتتطلــع الهيئــة
إلــى أن تيســر هــذه الخطــوات إجــراءات منــح
عالمــة الجــودة -بــإذن اللــه -وتحقيــق االنتشــار
المســتهدف لعالمــة الجــودة الســعودية
ُ
المتوقــع عليهــا.
ـب
ـ
الطل
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
الفائ
ـم
ـ
وتعظي
ُ
كمــا يتــم تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع الجهــات
المفوضــة للتوعيــة باإلجــراءات ومتابعــة حالــة
الطلبــات.
تــم عقــد
ولتحســين كفــاءة العمــل ،فقــد َ
دورات توعويــة وتخصصيــة لجميــع المدققيــن
المشــاركين فــي زيــارة المصانــع .وكذلــك تــم
اعتمــاد عــدد ( )74مدققــاً وخبيــراً فنيــاً خــال
عــام 2021م للمشــاركة فــي أعمــال الترخيــص
باســتخدام عالمــة الجــودة الســعودية .كمــا
ســاهمت اإلدارة فــي إعــداد وتطويــر إجــراءات
النظــام اإللكترونــي لــإدارة العامــة لمنــح
الشــهادات ،حيــث يتــم التقديــم واســتكمال
متطلبــات وإجــراءات المنــح إلكترونيــاً.

عدد جهات تقويم
المطابقة المفوضة

١٠

جــهـــات

عدد المدققين والخبراء
الفنيين المعتمدين

٧٤

مدقق وخبير

عدد البالغات من تطبيق
“ تأكد ”

1.776

بالغ غش تجاري

5

رصد عدد

حاالت تزوير أو مخالفة
الستعمال عالمة الجودة

رسم بياني رقم ( :)13معدل النمو في تراخيص عالمة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خالل
(2016م – 2021م)
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 2/٧بطاقات الكفاءة

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

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.2

%0.2

%0.3

%0.3

%0.4

%0.5

%07

%0.5

الصين

اسبانيا

الهند

السعودية

%07

%06

بريطانيا

مصر

االمارات

ايطاليا

%0.2

%0.1

التشيك

فيتنام

البانيا

%0.2

المانيا

امريكا

كوريا

عمان

البحرين

البرتغال

تركيا

اليونان

الكويت

ماليزيا

فرنسا

%0.2

قطر

هونغ
كونغ

األردن

بولندا

النرويج

هنغاريا

هولندا

1443

%1.9

وتسـتهدف بطاقـة كفـاءة اسـتهالك الطاقـة
(شـكل رقـم  )١٤ ،١٣وبطاقـة ترشـيد اسـتهالك
الميـاه (شـكل  )١٥توعيـة المسـتهلك ،وتُ ثبـت
علـى شـكل ملصق/مطبـوع علـى مجموعـة
مـن األجهـزة الكهربائيـة المنزليـة والمركبـات
الخفيفـة الجديـدة واإلطارات ،أو أدوات ترشـيد
اسـتهالك الميـاه.

%8,5

%8,3

%6,2

%6,2

%3,8

انطالقـا مـن األهميـة االسـتراتيجية لكفـاءة
ً
اسـتهالك الطاقـة وترشـيد اسـتهالك الميـاه،
وبشـكل فاعـل فـي نشـاطات
تُ شـارك الهيئـة
ٍ
المركـز السـعودي لكفـاءة الطاقـة والمركـز
الوطنـي لكفـاءة وترشـيد الميـاه وفـق منهجيـة
تكامليـة مـع الجهـات ذات العالقة من األجهزة
الحكوميـة ومؤسسـات القطـاع الخـاص.
وتصــــدر الهيئــــة بطاقــــات كفــــاءة اسـتهالك
الطاقـة علــــى مــــا يتــــم اعتمــــاده مــــن
مواصفـات فــــي هــــذا المجــــال بالتعــــاون
مـع الشـريك االسـتراتيجي للهيئــــة والمركـز
السـعودي لكفــــاءة الطاقــــة وبقيــــة الشـركاء
فـي البرنامــــج .ويتـم اإللـزام ببطاقـات كفـاءة
الطاقـة علـى عـدد مـن المنتجـات مثـل:
(مكيفـات الهـواء ،الثالجـات والمجمـدات،
غسـاالت المالبـس ،اإلنـارة ،سـخانات الميـاه،
مجففـات المالبـس ،اإلطـارات والمركبـات

الخفيفـة الجديـدة) .كمـا قامـت الهيئـة ضمـن
أعمـال الفريـق المعنـي بترشـيد اسـتهالك
الميـاه والمشـكلة مـن عـدة جهـات ،بالتأكـد من
اإللـزام ببطاقـة ترشـيد اسـتهالك الميـاه علـى
المنتجـات المشـمولة ضمـن الالئحـة الفنيـة
لترشـيد اسـتهالك الميـاه والمعتمـدة مـن قبل
الهيئـة.

شكل رقم ( :)١٤نماذج لبطاقة
كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة
استهالك الطاقة الجديدة
واإلطارات

رسم بياني رقم ( :)14نسب تراخيص استخدام عالمة الجودة
السعودية السارية (حسب بلد المنشأة)

شكل رقم ( :)١٣الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية
%59

122

شكل رقم ( :)١٥نموذج
لبطاقة ترشيد استهالك
المياه
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وتتضمــن تلــك البطاقــات توضيحــاً ألداء
المنتــج وكفاءتــه فــي توفيــر اســتهالك
الطاقــة أو ترشــيد اســتهالك الميــاه ،وتزويــد
المســتهلك ببعــض المعلومــات الضروريــة
قبــل الشــراء ،بطريقــة واضحــة وســهلة .وقــد
المبســط للبطاقــة فــي
ســاهم النمــوذج ُ
ــهولة معرفــة المســتهلك لمــدى كفــاءة
ِ
ُس
اســتهالك الطاقــة وترشــيد اســتهالك الميــاه

المنتــج الــذي ُيوفــر
للمنتــج ،وبالتالــي اختيــار ُ
ُ
مــن قيمــة فاتــورة اســتهالك الطاقــة والمياه.
كمــا يوفــر تطبيــق الهاتــف المحمــول “تأكــد”
الــذي أطلقتــه الهيئــة وســيلة ســهلة لقــراءة
بيانــات البطاقــة والتحقــق ممــا إذا مــا كان
ـا علــى بطاقــة كفــاءة
المنتــج قــد حصــل فعـ ً
الطاقــة وبطاقــة ترشــيد اســتهالك الميــاه.

إصدار تراخيص كفاءة
استهالك الطاقة

41.722

ترخيص خالل فترة التقرير

عدد التراخيص

المنتــــج
مكيفات الهواء

1.799

الثالجات  -المجمدات

1.150

غساالت المالبس

782

المحركات الكهربائية

508
12.960

اإلنارة

ـدد الئحــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة العامــة والالئحــة الفنيــة ألدوات ترشــيد اســتهالك
وتُ حـ ُ
المعتمــدة بالهيئــة مجموعــة مــن المنتجــات التــي َيشــملها التطبيــق ،وهــي:
الميــاه ُ

مكيفات الهواء

الثالجات  -المجمدات

غساالت المالبس

المحركات الكهربائية

اإلطارات

اإلنارة

المكيفات ذات
السعة الكبيرة

مجففات المالبس

سخانات المياه

المركبات الخفيفة
الجديدة

1443

المكيفات ذات السعة الكبيرة

363

نشافات المالبس

84

سخانات المياه

288

اإلطارات

16.002

المركبات الخفيفة الجديدة

1.623

أدوات ترشيد استهالك المياه

6.163

٤١,٧٢٢

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

تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير
سب الطرازات التي َ
كما ُيوضح الرسم البياني رقم ( )15نِ َ

 #تأكـــــد

مكيفات الهواء
الثالجات  -المجمدات

أدوات ترشيد
استهالك المياه

الخالطات

الشطافات

الكراسي اإلفرنجية

الدش

غساالت المالبس المنزلية

124

%31

%15

المحركات الكهربائىة
اإلنارة
المكيفات ذات السعة الكبيرة
نشافات المالبس

هدف تطبيق هذا النشاط إلى المساهمة
كما َي
ُ
في ترشيد استهالك الطاقة والمياه بشكل
عام في المملكة وكذلك توفير التكلفة على
المستهلك والتقليل من أعباء مصروفاته
الشهرية .وفي هذا الشأن قامت الهيئة بإصدار
تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة
الكهربائية واإلطارات والمركبات الخفيفة

%3 %2 %1
%4

الجديدة وأدوات ترشيد استهالك ما يقارب
من ( )٤١,٧٢٢ترخيص خالل فترة التقرير ،فيما
بلغ مجموع عدد الطرازات ( )250.443ترخيص
ويوضح الجدول رقم
منذ بداية التطبيقُ ،
تم إصدار
( )٤٣مجموع أعداد الطرازات التي َ
تراخيص كفاءة استهالك الطاقة وأدوات
ترشيد استهالك المياه لها.

سخانات المياه
اإلطارات

المركبات الخفيفة الجديدة
أدوات ترشيد استهالك المياه

%4

%1
%1
%0

%38

رسم بياني رقم ( :)15نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير
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250.443

ويوضــح الجــدول رقــم ( )٤٤إجمالــي أعــداد الطــرازات التــي تـ َـم إصــدار
ُ
تراخيــص كفــاءة اســتهالك الطاقــة وأدوات ترشــيد اســتهالك
الميــاه لهــا منــذ بــدء تطبيــق البرنامــج بتاريــخ 1431/05/13هـــ
الموافــق 2010/04/27م وحتــى تاريــخ 1443/05/27ه الموافــق
ويوضــح الرســم
2021/12/31م ،والــذي بلــغ ( )250.443ترخيــصُ .
البيانــي رقــم ( )16نســب توزيــع الطــرازات التــي تــم إصــدار تراخيــص
تراكميــا حســب فئــة المنتــج.
لهــا
ً

تم إصدار
إجمالي أعداد الطرازات التي َ
تراخيص كفاءة استهالك الطاقة
وأدوات ترشيد استهالك المياه لها

تاريخ البدء بالتطبيق

اإلجمالي

مكيفات الهواء

2010/04/27م

42,862

الثالجات  -المجمدات

2010/04/27م

14.979

غساالت المالبس

2010/04/27م

7.866

المركبات الخفيفة الجديدة

2015/01/01م

12.055

اإلطارات

2015/05/13م

100.617

المحركات الكهربائية

2015/09/29م

2.820

اإلنارة

2016/05/01م

38.572

المكيفات ذات السعة الكبيرة

2017/06/04م

2.237

أدوات ترشيد استهالك المياه

2018/01/01م

27.207

نشافات المالبس

2018/03/01م

253

سخانات المياه

2018/03/01م

975

المنتج

ترخيص

%17

مكيفات الهواء
الثالجات  -المجمدات

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

02
تمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في
األسواق الخارجية من خالل إصدار شهادة مطابقة
تصدير للمنتجات الوطنية.

03

%5

غساالت المالبس المنزلية
المحركات الكهربائىة
اإلنارة
المكيفات ذات السعة الكبيرة
نشافات المالبس
سخانات المياه
اإلطارات

المركبات الخفيفة الجديدة
أدوات ترشيد استهالك المياه

رسم بياني رقم ( :)16نسب توزيع الطرازات التي
تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكمياً

126

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

04

%6

رفع مستوى المنتجات المستخدمة بالمشاريع
الحكومية ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية.

%11
%1

%16

تقــود الهيئــة نشــاطات االرتقــاء بجــودة المنتجــات
الســعودية التــي يتــم اســتخدامها أو تســويقها
عــدة للتصديــر للــدول
َ
الم
داخــل المملكــة أو تلــك ُ
األخــرى وذلــك بالشــراكة مــع جميــع الجهــات ذات
العالقــة مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

01

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

%11

 3/٧شهادات المطابقة

أهداف إدارة شهادات المطابقة:

250.443

المجموع

1443

%1
%0 %0

%40

05
الوصول إلى مستوى كبير من الوعي بين جميع
المستفيدين لمعرفة المنتجات المطابقة.
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وتُ حــدد الالئحــة الفنيــة العامــة لشــهادات المطابقــة مجــال منــح
الشــهادات ،وكذلــك التكاليــف الماليــة لهــا ،باإلضافـ ِـة إلــى أنــواع
شــهادات المطابقــة التــي تُ صدرهــا الهيئــة ،وهــي كالتالــي:
•شهادات مطابقة دفعة/خط إنتاج.
•شهادات مطابقة للبالستيك القابل للتحلل.
•شهادات مطابقة حواجز الشاحنات والمقطورات.
•شهادات مطابقة للمقطورات ونصف المقطورات.
•رمز الصانع العالمي ( )WMIللمصانع.
•الرقم المميز للمركبة (.)VIN
•شهادات مطابقة لصهاريج نقل المنتجات البترولية.
•شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك).
•شهادات مطابقة إرسالية.
•شهادات مطابقة طراز.
•شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (تجاري).
•شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (استخدام شخصي).
•شهادة مطابقة اعتماد طراز لشواحن المركبات الكهربائية.
•شهادة مطابقة الدراجات اآللية الكهربائية.
•شارة المطابقة الخليجية.
•شهادات التصدير للمنتجات.
نــوع مــن هــذه الشــهادات إجــراءات محــددة فــي عمليــة
ولــكل
ٍ
عتمــد علــى دراســة الوثائــق الفنيــة
التقييــم والمنــح ،فمنهــا مــا َي
ُ
المرفقــة مــع الطلــب ،ومنهــا مــا َيعتمـ ُـد علــى قيــام مفتشــي اإلدارة
المنتــج وســحب عينــات منــه
بزيــارة الموقــع واالطــاع علــى بيانــات ُ
ذات العالقــة.
لمعرفــة مــدى مطابقتــه للمواصفــات ِ
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الشهادة

أهم اإلنجازات:
•إصـــدار عـــدد ( )1.258شـــهادة مطابقـــة
خـــال فتـــرة التقريـــر بنســـبة ارتفـــاع %15
مقارنـــة بالعـــام  2020ويوضـــح الجـــدول
رقـــم ( )٤٥عـــدد الشـــهادات وفقـــاً لنـــوع
الشـــهادة ،بينمـــا يوضـــح الرســـم البيانـــي
رقـــم ( )١٧نســـب كل نـــوع مـــن الشـــهادات.

1.258

مجموع عدد شهادات المطابقة
تم إصدارها خالل فترة التقرير
التي َ

• البـــدء فـــي إصـــدار بطاقـــة الرقـــم المميـــز
للمركبـــة ( ،)VINتـــم إصـــدار عـــدد ()٣٧٢
بطاقـــة.
•المشـــاركة فـــي إعـــداد الالئحـــة الفنيـــة
للمركبـــات الهيدروجينيـــة.

شهادة المطابقة للمقطورات ونصف المقطورات
شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات

104

شهادة مطابقة بالستيك قابل للتحلل

590

شهادة المطابقة لصهاريج األلمونيوم

6

بناء على مواصفة
شهادة المطابقة لإلرسالية ً

19

•المشـــاركة فـــي عـــدد ( )40ورشـــة عمـــل
للتعريـــف بخدمـــات وإجـــراءات الحصـــول
علـــى شـــهادات المطابقـــة.
•إطـــاق حملـــة إعالميـــة توعويـــة بأهميـــة
تركيـــب حواجـــز الشـــاحنات والمقطـــورات
بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة (اإلدارة
العامـــة للمـــرور ،الهيئـــة العامـــة للنقـــل).

4

شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (تجاري)
شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (استخدام شخصي)

53

بطاقة الرقم المميز للمركبة ()VIN

372

شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك)

6

شهادة مطابقة اعتماد طراز لشواحن المركبات الكهربائية

13

خدمة إصدار معرف الصانع العالمي

1

خدمة إصدار شهادة مطابقة للدراجات االلية الكهربائية

2

خدمة إصدار شهادات التصدير للمنتجات

4

المجموع

1,258
وفقا لنوع
ً
جدول رقم ( :)٤٥عدد شهادات المطابقة
الشهادة خالل فترة التقرير

•تجديـــد الحصـــول علـــى تعييـــن شـــارة
المطابقـــة الخليجيـــة لمـــدة ( )3ســـنوات.

•مشروع ترقيم المقطورات ونصف المقطورات المستعملة
بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل،
والذي يسهم بشكل مباشر في تحديد هوية لهذه المقطورات
والقضاء على المشاكل األمنية المرتبطة بعدم تعريف هذه
المقطورات.
• مشروع إحالل صهاريج األلمونيوم لنقل المنتجات البترولية
محل صهاريج الحديد وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو والهيئة
العامة للنقل.
• مشروع البنية التحتية للمركبات الكهربائية من خالل الفريق
المشكل من عدد من الجهات ذات العالقة.
•مشروع إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المصدرة خارج
المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية
الصادرات.
•نظام المتطلبات الفنية للمنتجات الوطنية لدخول الدول
المستهدفة.

52
2

•تنفيذ ( )282زيارة تدقيق.

•البــدء فــي تحليــل نظــام المتطلبــات الفنيــة
للمنتج ــات الوطني ــة المع ــدة للتصدي ــر إل ــى
ال ــدول المس ــتهدفة.

6

شارة المطابقة الخليجية

•الب ــدء ف ــي خدم ــة إص ــدار ش ــهادة التصدي ــر
للمنتجـــات حيـــث تـــم إصـــدار عـــدد ()4
شـــهادات تصديـــر.

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

24

بناء على مواصفة
شهادة المطابقة للطراز ً

•البــدء بإصــدار شــهادات المطابقــة لشــواحن
المركبــات الكهربائيــة وملحقاتهــا.

•البـــدء فـــي مشـــروع الدراســـة البحثيـــة
للمنتجـــات البالســـتيكية القابلـــة للتحلـــل.

عدد الشهادات لسنة 2021

بناء على مواصفة
شهادة المطابقة لخط إنتاج ً
شـهـــادة

1443

%8.3

شهادة المطابقة للمقطورات ونصف المقطورات
شهادة مطابقة بالستيك قابل للتحلل

%1.9
%1.0
%0.4

%0.5

بناء على مواصفة
شهادة المطابقة لإلرسالية ً
شارة المطابقة الخليجية
شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (استخدام شخصي)

%29.6

شهادة الجودة السعودية لمراكر خدمة المستفيدين (حياك)
شهادة المطابقة لخط إنتاج بناء على مواصفة
شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات

بناء على مواصفة
شهادة المطابقة للطراز ً

%46.9

شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية (تجاري)
بطاقة الرقم المميز للمركبة ()VIN
شهادة مطابقة اعتماد طراز لشواحن المركبات الكهربائية
شهادة المطابقة لصهاريج االلمنيوم
خدمة إصدار معرف الصانع العالمي
خدمة إصدار شهادة مطابقة للدراجات االلية الكهربائية
خدمة إصدار شهادات التصدير للمنتجات

%0.1
%0.2

%0.3

%4.2
%0.2
%0.3
%4.1
%1.5
%0.5

رسم بياني رقم ( :)17نسب شهادات المطابقة
الصادرة خالل فترة التقرير وفقاً للنوع

٢٠٢١
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منح الشهادات

 4/٧إدارة برامج شهادات ()IEC
نظـ ًـرا للحاجـ ِـة الماســة لتســهيل التجــارة الدوليــة،
وخدمــة وســامة المســتهلكين فــي تعاملهــم
مــع المعــدات واألجهــزة   الكهروتقنيــة التــي
تُ ســتخدم بصفــة أساســية فــي المنــازل
والمكاتــب ومراكــز العنايــة الصحيــة واألماكــن
الدولــي
المشــابهة ،واســتثماراً للبرنامــج
ُ
الختبــارات تقييــم المطابقــة ومنــح الشــهادات
لألجهــزة والمكونــات الكهــرو تقنيــة ()IECEE
ومنــح شــهادات االعتــراف الوطنيــة الخاضعــة
بالمعــدات واألجهــزة المخصصــة لالســتخدام

المنتــــــج

فــي األجــواء القابلــة لالنفجــار ( )IECExومنــح
شــهادات لألنظمــة والمعــدات الخاصــة فــي
والمطبــق مــن
الطاقــة المتجــددة (،)IECRE
ُ
قبــل اللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( ،)IECفقــد
للمشــاركة
اتخــذت الهيئــة خطــوات فاعلــة ُ
بهــذه البرامــج ،مــن خــال اإللــزام بالحصــول
علــى شــهادة المطابقــة لبعــض األجهــزة
طبقــا
واألدوات الكهــرو تقنيــة عاليــة المخاطــرً ،
الدوليــة ،مــع األخــذ
للمواصفــات القياســية ُ
فــي االعتبــار الحيــود الوطنيــة .وقــد تـ َـم إعــداد

الالئحــة الفنيــة رقــم (م )16-155-1واعتمادهــا
مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة بتاريــخ
1437/06/20هـــ ،وكذلــك تحديــد الخدمــات
وإعــداد نمــاذج لتقديــم الطلــب وشــهادة
مطابقــة وطنيــة ُمناظــرة .وجــاري العمــل اآلن
علــى تطويــر نظــام إلكترونــي خــاص لــإدارة
لتســهيل عمليــة التواصــل ،ورفــع المســتندات
لــدى المســتفيد ،إضافـ ًـة إلــى تحديــث البيانــات
الســابقة فــي موقــع ( )IECEEوالمتعلقــة
بالحيــود الوطنيــة والمجــال.

 1/4/٧األهـــــداف
01
ضبط ُسوق المنتجات الكهربائية
عاليـــــة الخطـــورة وحمـــاية
المستهلك من األجهزة الرديئة
أو المقلدة.

02
ضمان تطبيق المواصفات الدولية
( )IECمع األخـــذ باالعتبار الحيــــود
الوطنيـــــــــة لحمــــايــــة المستهـــلك
والسوق.

03
تقليل الحوادث التي قد تتسبب
فيها المنتجــــــات غير المطابقة.

04
توفير الوقت والجهد والتكاليـــــف
(تسهيل دخول السلع عبر المنافذ
الجمركيــــة دون تكــــرار فحصـــــــهـــا
واختبارها).

اإلنارة وملحقاتها
أجهزة التلفاز

2,236

الجواالت والشواحن وأجزائها

1.481

غساالت األطباق

86

مضخات المياه الكهربائية

332

الساعات الذكية

132

منتجات الطاقة الشمسية

84

البطاريات المتنقلة وبطاريات الجواالت

395

01
بلــغ مجمــوع عــدد التراخيــص التــي
تــم إصدارهــا لمنتجــات شــهادات
َ
االعتــراف الوطنيــة ( )IECEEخــال
فتــرة التقريــر ( )10,700ترخيــص،
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٤٦مجمــوع
ُ
التراخيــص الخاصــة لــكل منتــج.

02
بلــغ مجمــوع عــدد التراخيــص التــي
تــم إصــدار هــا لمنتجــات شــهادات
َ
االعتــراف الوطنيــة ( )IECExخــال
ويوضــح
فتــرة التقريــر ترخيــص واحــدُ ،
الجــدول رقــم ( )٤٧مجمــوع التراخيص
الخاصــة لــكل منتــج.

03
بــدء التطبيــق اإللزامــي ببرنامــج شــهادة االعتــراف الوطنيــة الخاضعــة بالمعــدات
واألجهــزة المخصصــة لالســتخدام فــي األجــواء القابلــة لالنفجــار ( )IECExبتاريــخ
1443/03/26ه الموافــق 2021/11/01م ليشــمل منتجــات صنــدوق التوصيــل
(تقاطــع األســاك الكهربائــي) مــع نقــاط توصيــل الكابــل وصنــدوق التحكــم
مــع نقــاط توصيــل الكابــل وكاشــفات وحساســات الغــاز وأنظمــة كشــف الغــاز
والقوابــس الكهربائيــة وأجهــزة التوصيــل األخــرى والمضخــات الكهربائيــة واإلنــارة
الخطيــة (الثابتــة).

04
توســيع مجــال تطبيــق برنامــج شــهادات االعتــراف بشــهادة ( )IECEEاعتبــاراً مــن تاريــخ 1441/03/04هـــ الموافــق 2019/11/01م ليشــمل منتجــات األجهــزة اإللكترونيــة
المســتخدمة في نظم التدخين اإللكتروني ،ومن تاريخ 1441/11/23هـ الموافق 2020/07/14م ليشــمل منتجات أنظمة الطاقة الشمســية للمنتجات الكهروضوئية،
وكذلــك مــن تاريــخ 1443/01/24ه الموافــق 2021/09/01م ليشــمل منتجــات المضخــات الكهربائيــة (ذات  5أحصنــة وأقــل) ،وأجهــزة إعــداد القهــوة ،وغاليــات الميــاه،
وقاليــات الزيــت الكهربائيــة ،وأجهــزة ألعــاب الفيديــو وملحقاتهــا ،والكابــات الكهربائيــة ،وكذلــك مــن تاريــخ 1443/03/26ه الموافــق 2021/11/01م ليشــمل منتجــات
قاطعــات التيــار الكهربائيــة ،وكابــات شــواحن الهواتــف المحمولــة ،وأجهــزة الكمبيوتــر المكتبــي (.)PC

130

1,976

األجهزة اإللكترونية للتدخين

100

أجهزة ألعاب الفيديو

39

أجهزة إعداد القهوة

160

غاليات المياه

174

الكابالت الكهربائية

37

قاطعات التيار الكهربائية

11

قاليات الزيت الكهربائية

7

أجهزة الحالقة

48

المجموع

 2/4/٧اإلنجــــازات

عدد الشهادات
3,402

أجهزة الكمبيوتر والالبتوب واألجهزة
اللوحية وملحقاتها

1443

10.700

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

المنتج
اإلنارة الخطية (الثابتة)

عدد الشهادات
1

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

٢٠٢١
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1443

ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )١٨نســب التراخيــص التــي تــم إصــدار هــا باســتخدام شــهادة
االعتــراف الوطنيــة ( )IECEEخــال فتــرة التقريــر.

%31.8

3000
2500
2000
%13.8

1500
1000
500

%3.7

قاليات الزيت الكهربائية

قاطعات التيار الكهربائي

الكابالت الكهربائية

أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها

أجهزة الحالقة

منتجات الطاقة الشمسية

غساالت األطباق

األجهزة اإللكترونية للتدخين

الساعات الذكية

أجهزة إعداد القهوة

غاليات المياه الكهربائية

مضخات المياه الكهربائية

البطاريات المتنقلة (الباوربانك)

أجهزة الجوال وملحقاتها

أجهزة الكمبيوتر والالبتوب

أجهزة التلفاز والعرض

اإلنارة وملحقاتها

0

%0.1

%0.1

%0.3

%0.4

%0.4

%0.8

%0.8

%1.0

%1.2

%1.5

%1.6

%3.1

%18.5

%20.9

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

ولتطوير هذا البرنامج والتوسع في الدور الذي يمكن أن تقدمه الهيئة وفق الممارسات
العالمية لهذا البرنامج ،تعمل الهيئة على:
•الحصــول علــى االعتمــاد مــن المنظمــة
الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECفــي إصــدار
شــهادات ( )IECEEالدوليــة.

•توســـيع مجـــال شـــهادة االعتـــراف
بشـــهادات ( )IECEEللمنتجـــات عاليـــة
الخطـــورة منخفضـــة الجهـــد.

•الحصــول علــى االعتمــاد مــن المنظمــة
الدوليــة الكهــرو تقنيــة ( )IECفــي إصــدار
شــهادات ( )IECExالدوليــة

•توســـيع مجـــال شـــهادة االعتـــراف
بشـــهادات ( )IECExللمنتجـــات التـــي
تعمـــل فـــي األجـــواء القابلـــة لالنفجـــار.

•بنـــاء واعتمـــاد إجـــراءات برنامـــج تقويـــم
المطابقــ�ة فــ�ي الطاقــ�ة المتجــ�ددة( (�IE
 )CREلقطاعـــي الطاقـــة الشمســـية
الكهروضوئيـــة وطاقـــة الريـــاح.
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٢٠٢١
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المنتجات
المختبرات
سالمة
الشهادات
منح

المختبرات

تَ ســعى مختبــرات الهيئــة لتحقيــق المرجعيــة
والريــادة علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
فــي مجــال الفحــص واالختبــار للمنتجــات
محليا أو المستوردة،
ـواء المصنعة
ً
والســلع سـ ً
إذ تُ عتبــر المختبــرات مــن أهــم دعائــم اتخــاذ
القــرار الفاصــل فــي الخالفــات والنزاعــات
الفنيــة .كمــا تُ شــارك مختبــرات الهيئــة فــي

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

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

مختبرات الهيئة بالمركز الرئيسي

 1/٨تطــــوير المخــتبـــــرات
واصلــت المختبــرات ســعيها فــي تبنــي أنظمــة
الجــودة مــن خــال اســتمرارها فــي اعتمــاد
المختبــرات ،حيــث تم تجديــد االعتماد للمختبرات
بتاريــخ 2021/08/24م لمــدة ثــاث ســنوات
قادمــة.
وتســعى كذلــك إلــى توســعة قــدرات الفحــص
واالختبــار لمجــاالت متعــددة ومتنوعــة مــن
المنتجــات عبــر إنشــاء وتشــغيل العديــد مــن

عدد العينات المطابقة

المختبــرات المتخصصــة مثــل مختبــر الحريــق
الختبــارات مقاومــة الحريــق وحساســات الحريــق
ومختبــر كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي اإلنــارة
(الســكنية والتجاريــة)  ،وتدعيــم مختبــرات الهيئــة
القائمــة فــي مقرهــا الرئيــس بالريــاض وفرعيهــا
بمنطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية
بعــدد مــن األجهــزة والتقنيــات الحديثــة فــي
ٍ
مختلف التخصصات مثل مختبر تحلل البالستك

ومختبــر ألعــاب األطفــال ومختبــر األنابيــب
والخزانــات ومختبــر المعــادن الثمينــة واألحجــار
الكريمــة وكذلــك مختبر الجلــود واألحذية وغيرها
وطنيــا فــي هــذا المجــال.
مرجعــا
لتكــون
ً
ً
مجموع
العينات الواردة

7.452

621

176

المختبر
مختبرات الغزل والنسيج

و( )٢٠و( )٢١العينــات المطابقــة وغيــر المطابقة
المفحوصــة فــي مختبــرات المركــز الرئيســي
وفــروع الهيئــة ،ويوضــح الرســم البيانــي رقــم
( )٢٢نســبة توزيــع العينــات علــى مختبرات الهيئة
حســب مجــال كل مختبــر خــال فتــرة التقرير .كما
تــم فحــص عــدد ( )16.635مركبــة مســتعملة
َ
مســتوردة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات
القياســية الســعودية واللوائــح الخاصــة بهــا،
ً
مركبــة منهــا غيــر
وأتضــح بــأن عــدد ()365
َ
مطابقــة كمــا بلــغ عــدد المركبــات المحالــة مــن

مختبرات الغزل
والنسيج

عدد العينات
الواردة

فحص

عدد العينات
المطابقة

عدد العينات
غير المطابقة

844

مختبرات المنتجات الكهربائية

1.999

١,٢٠١

798

%39

مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية

١.٠٩٤

836

258

237

162

مختبرات التشييد والبناء

مختبرات المنتجات البترولية
المختبرات الكيميائية

مختبرات المنطقة الصناعية األولى
اإلجمالي

2.028
716

7.452

1.421
390
4.948

607
326
75

2.504

220

%42
%30
%23
%45
%31

المتوسط %34

75

مختبرات المنطقة
الصناعية األولى

مختبرات فرع الهيئة بمكة المكرمة

نسبة عدد العينات
غير المطابقة

629

534

مختبرات
المنتجات
البترولية

عدد العينات المطابقة

815

215

309

مختبرات
المنتجات
الكهربائية

مختبرات
المنتجات
الميكانيكية
والمعدنية

المختبرات
الكيميائية

162

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

مركبة مستعملة
مستوردة تم فحصها

%25

225

169

68

عينة

المــرور لكافــة الفــروع ( )14.085مركبــة ومجمــل
عــدد المركبــات بلــغ ( )30.720مركبــة فحصــت،
ويوضــح الجــدول الرقــم ( )٤٩والرســم البيانــي
رقــم ( )٢٣نســبة توزيــع المركبــات المســتعملة
التــي تــم فحصهــا موزعــة علــى المركــز الرئيســي
وفــروع الهيئــة خــال فتــرة التقريــر.

٣٠,٧٢٠

219

160

مختبرات
التشييد والبناء

271

288

234

220

عدد العينات غير مطابقة

673

657

 2/٨فحــــص العينــــات
فــي مجــال اختبــار العينــات ،وبالرغــم مــن جائحــة
كورونــا وتأثيراتهــا ومــا رافقهــا مــن صعوبــات،
فقــد قامــت مختبــرات الهيئــة وفروعهــا بفحــص
وتحليــل العينــات الــواردة إليهــا مــن الجهــات
المختلفــة ،حيــث بلــغ مجمــوع العينــات الــواردة
( )7.452عينــة لمختلــف أنــواع المنتجــات ،وتَ بيــن
أن ( )2.504عينـ ًـة منهــا غيــر مطابقــة للمواصفات
القياســية الســعودية ،ويوضــح الجــدول رقــم
( )٤٨إحصائيــات العينــات ونســبة المطابقــة
فيهــا ،كمــا توضــح الرســوم البيانيــة رقــم ()١٩

1443

8

39

مختبرات الغزل
والنسيج

30

262

عدد العينات غير مطابقة

417
163
39

12

مختبرات التشييد
والبناء

مختبرات المنتجات
الكهربائية

مختبرات المنتجات
البترولية

مختبرات المنتجات
الميكانيكية والمعدنية

119

157

المختبرات
الكيميائية

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

*مالحظة :تتمثل هذه النسبة العينات غير المطابقة من المنتجات المستهدفة ضمن النشاطات الرقابية التي تنفذها الجهات الرقابية ذات العالقة.
جدول رقم ( :)٤٨تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير

134

٢٠٢١
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المختبرات

مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

توزيع المركبات
عدد العينات المطابقة

عدد العينات غير مطابقة

324

٪46

318

302

٪26

122
77

٪23

35

مختبر التشييد
ومواد البناء

1443

٪5
مختبر المنتجات
البترولية

مختبر المنتجات
الكهربائية

الحديثة

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

%11

مختبرات التشييد والبناء

%3

المختبرات الكيميائية

 3/٨جودة االختبارات

%15

مختبرات الغزل والنسيج
مختبرات المنتجات الكهربائية

تســعى مختبــرات الهيئــة إلــى المشــاركة الدوريــة فــي
برامــج الكفــاءة الفنيــة ( ،)Proficiency Testing PTوهــي
ســتهدف ضمــان جــودة ونتائــج االختبــارات ،حيــث
برامــج تَ
ُ
تُ مكــن المختبــرات مــن تقييــم أدائهــا عندمــا تتــم مقارنــة
بياناتهــم ونتائجهــم لعينــات مرجعيــة مــع المختبــرات
األخــرى التــي تُ شــارك فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي نفــس

%27

مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية
مختبرات المنطقة الصناعية األولى

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

%10

%7

مختبرات المنتجات البترولية

الرياض

المنطقة
الشرقية

جدة

%27

وطبقــا للمواصفــة الدوليــة (   )ISO/IEC 17025
ً
البرنامــج.
العتمـ�اد المختبـ�رات فـ�إن برامـ�ج الكفـ�اءة الفنيـ�ة(  (Profi
ومهمــا فــي
أساســيا
 )ciency Testing PTتعتبــر عنصــر
ً
ً
إثبــات كفــاءة المختبــرات ألداء اختبــارات معينــة ودليــل
علــى احترافيــة العامليــن.

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

إجمالي عدد المركبات للمركز الرئيسي وفروع الهيئة

16.270

16.635

فـــــــرع

غير المطابقة
365

%98

عدد المركبات
الواردة

عدد المركبات
المطابقة

%2

عدد المركبات غير
المطابقة

الحديثة

7.579

7.517

62

المنطقة الشرقية

3.882

3.803

79

اإلجمالي

١٦,٦٣٥

الرياض

جدة

4.263
911

4.101
849

١٦,٢٧٠

نسبة المركبات غير
المطابقة
%0.8

162

%3.8

62

%6

٣٦٥

%2
%٢

 4/٨وحدة تنظيم اختبارات الكفاءة الفنية
()Proficiency Testing programs
مــن منطلــق تعزيــز دور الهيئــة فــي بنــاء البنيــة التحتيــة
للجــودة ،وتســهيل الوصــول إلــى الخدمــات الفنيــة مثــل
برامــج اختبــار الكفــاءة مــن أجــل رفــع مســتوى الكفــاءة
وضمــان نتائــج فحــص وتحاليــل موثوقــة لجميــع المختبــرات
فــي المنطقــة ،قامــت الهيئــة بإنشــاء وحــدة لتنظيــم برامــج
اختبــارات الكفــاءة الفنيــة.
إذ أن اختبــار الكفــاءة ُيبنــى علــى اســتخدام المقارنات البينية
لتحديــد أداء المشــاركين (التــي قــد تكــون مختبــرات فحــص
ومعايــرة ،جهــات التفتيــش ،أو أفــراد) الختبــارات محــددة أو
قياســات ،ورصــد أدائهــا المســتمر.

كمــا أن الحاجــة إلــى الثقــة المســتمرة فــي أداء المختبــرات
ليســت ضروريــة فقــط للمختبــرات وعمالئهــا ولكــن أيضــا
لألطــراف المعنيــة األخــرى ،مثــل الهيئــات التنظيميــة
وهيئــات اعتمــاد المختبــرات والمنظمــات األخــرى التــي
تحــدد متطلبــات المختبــرات .كمــا أن والمعاييــر الدوليــة
مثــل ( )ISO/IEC 17011والسياســة رقــم ( )P9الصــادرة
مــن المنظمــة الدوليــة العتمــاد المختبــرات تُ لــزم هيئــات
االعتمــاد أن تأخــذ فــي االعتبــار مشــاركة المختبــرات
ومســتوى أداءهــا فــي اختبــار الكفــاءة كأداة موضوعيــة
إلقــرار أهليــة الجهــة للحصــول علــى االعتمــاد ،وهــو مــا
يفســر الحاجــة المتزايــدة الختبــارات الكفــاءة.

جدول رقم ( :)٤٩تفاصيل فحص المركبات لجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خالل فترة التقرير
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المختبرات
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 5/٨البحــث العـــلـمـي
يعتبــر الجانــب العلمــي والبحثــي لمختبــرات الهيئــة أحــد أبــرز المهــام التــي تنفذهــا وكذلــك تقديــم االستشــارات الفنيــة والمشــاركة فــي
تقديــم األوراق والبحــوث العلميــة ،وهنــا بعــض األنشــطة خــال هــذا العــام:
•نشـــرت مجلـــة علـــوم وتكنولوجيـــا األغذيـــة
“”food science and technology
أحـــد األبحـــاث العلميـــة (تقديـــر بقايـــا
الفورمالدهايـــد فـــي األدوات المصنوعـــة
مـــن الميالميـــن فورمالدهايـــد ومـــن اليوريا
فورمالدهايـــد) والتـــي تـــم إجـــراؤه فـــي
مختبـــرات الهيئـــة.
•تقديــم استشــارات فنيــة بالتعــاون مــع
اإلدارة العامــة لالستشــارات فــي تطويــر
إحــدى منتجــات المصانــع الوطنيــة فــي مجال
األفــران وتحقيــق متطلبــات المواصفــة
الدوليــة ( )EN 203-2-1و(.)EN 203-1

فوائد اختبارات الكفاءة الفنية
01
تقييم أداء المختبرات لفحوصات أو
قياسات محددة ومراقبة أداء المختبرات
المستمر.

04

٠٣

تحديد المشاكل في المختبرات وطرح
إجراءات التحسين.

٠٥
تحديد أسباب االختالفات بين نتائج
المختبرات.

توفير ثقة إضافية لعمالء المختبرات.

02

تحسين أداء المختبرات المشاركة بناء
على نتائج المقارنات.

٠٧

٠٦
التحقـــق من حســابــات االرتيـــاب.

•المشــاركة فــي خدمــة عــدد مــن الباحثيــن
والباحثــات مــن طلبــة الدراســات العليــا مــن
الجامعــات الســعودية فــي إجــراء بعــض
القياســات واألبحــاث فــي عــدة مجــاالت
منهــا مجــال النســيج والغــزل وكفــاءة الطاقــة
والســمية والملوثــات البيئيــة.
•تقديــم ورقــة علميــة بعنــوان “تطويــر
الطاقــة المســتدامة فــي المبانــي” ،فــي
مؤتمــر ومعــرض المقــاوالت الدولــي
الثانــي ( )ICCE21بعنــوان “تطويــر الطاقــة
المســتدامة فــي المبانــي”.

•إنجاز ستة دراسات علمية خالل العام
2021م وهي:
1.دراسة سلوك الحريق لمنتجات الكالدنج.
2.دراس ــة كثاف ــة الدخ ــان لمنتج ــات ال ــواح
التكســـيات الخارجيـــة.
3.دراس ــة حديث ــة لتحلي ــل مكون ــات ب ــودرة
اإلطف ــاء الجاف ــة.
4.دراســـة الحـــرارة اإلجماليـــة لالحتـــراق
لبعـــض عينـــات الفحـــم الموجـــودة
بالســـوق الســـعودي.
5.دراســـة أوانـــي الطبـــخ المصنوعـــة مـــن
األلمونيـــوم ذات الطـــاء.
6.دراســـة هجـــرة العناصـــر والمركبـــات
لعبـــوات المـــواد الغذائيـــة المصنوعـــة
مـــن رقائـــق األلمونيـــوم.

 6/٨نشاطات أخرى
نفذت الهيئة مجموعة من النشاطات والخطوات المهمة ،لتعزيز ودعم دورها الريادي وتأصيل مرجعيتها ،ومن أهم هذه النشاطات:
•المشــاركة مــع فــرق العمــل لــوزارة التجــارة
ووزارة الصناعــة فــي برامــج كفــاءة الطاقــة
لألجهــزة المنزليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا
للمواصفــات القياســية المعتمــدة.
•تفعيــل خدمــة طلــب فحــص عينــة علــى
الموقــع الرســمي للهيئــة واالطــاع علــى
التكاليــف وتتبــع فحــص العينــة برقــم الســداد
أو الخطــاب مــن خــال الربــط بنظــام إدارة
تســهيال
معلومــات المختبــرات ()LIMS
ً
للمســتفيدين لخدمــات المختبــرات.

•تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التدريبيــة لطــاب
وطالبــات الجامعــات الســعودية ،لتمكينهــم
مــن اســتكمال متطلبــات بحــوث التخــرج.
•تســجيل نتائــج مميــزة فــي المشــاركة
للمختبــرات باختبــارات الكفــاءة الفنيــة ()PT
للعــام 2021م مــع عــدة منظمــات دوليــة
ومــزودي الخدمــة لغــرض التحقــق مــن كفــاءة
نتائــج االختبــارات.

•التوســع فــي مجــال االختبــارات المهمــة
اســتراتيجياً  ،وإضافــة العديــد مــن المنتجــات
ضمــن مجــاالت االختبــار المتاحــة وتلبيــة
طلبــات المســتفيدين.
•المشاركة في تعزيز الدور اإلعالمي والتوعوي
للهيئــة بالمســاهمة بإنتــاج عــدة أفــام قصيــره
ومقاطــع لتوعيــة المســتهلك وإيصــال أهميــة
المواصفــات القياســية للمنتجــات مــن خــال
برامــج التواصــل االجتماعــي.

تحديد القيم للمواد المرجعية وتقييم
مدى مالءمتها لالستخدام في إجراءات
اختبار أو قياس محددة.

وتقــوم الهيئــة دوريــاً بإجــراء دراســات اســتقصائية تعتبــر نتائجهــا أداة فعالــة للتعــرف بدقــة علــى الحاجــة إلــى مجــاالت اختبــار الكفــاءة
ولهــذا تــم اإلعــان عــن خطــة اختبــارات الكفــاءة الفنيــة لعــام  2021شــملت ( )30اختبــار كفــاءة فنيــة ،وتــم تلقــي العديــد مــن الطلبــات
للمشــاركة فــي هــذه البرامــج محليــا وإقليميــا ودوليــا طبقــا للجــدول رقــم (.)٥٠

عدد البرامج

16

عدد االختبارات

عدد طلبات المشاركة

30

75

جدول رقم ( :)٥٠برامج اختبارات الكفاءة الفنية المعلنة خالل فترة التقرير

138

٢٠٢١

139

٠٩٠٩

المكتب التنفيذي لالستراتيجية
الوطنية للجودة
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تســتهدف الهيئــة مــن مشــروع االســتراتيجية

علــى تحقيــق الحلــم الوطنــي النبيــل فــي أن

ورفــع مســتوى جــودة المنتجــات والخدمــات

المســتقبلية
البرامــج الطموحــة ،واألهــداف
ُ

التــي تليــق بهــا بيــن أكبــر البلــدان فــي العالــم،

وستســمح لجميــع قطاعــات األعمــال بالنمــو

الوطنيــة للجــودة دعــم وتمكيــن تحقيــق
لرؤيــة المملكــة  ،2030لتكــون بمثابــة

والمســاهمة
والممكّ نة
المح ّفزة
المنظومــة
ُ
ُ
ُ
والمســاعدة
فــي تحقيــق النتائــج المرغوبــة،
ُ

تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية المكانــة

حيــث ستســهم االســتراتيجية الوطنيــة
للجــودة ببنــاء وتطويــر األداء المؤسســي
لقطاعــات األعمــال الرئيســية فــي المملكــة،

1443

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ٣أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٧ﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٢٢ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

الوطنيــة وتعزيــز قدرتهــا التنافســية،

واالزدهــار بشــكل متقــن ودقيــق مــع إضافــة
قيمــة أفضــل وتأثــر إيجابــي علــى الناتــج
الوطنــي اإلجمالــي والناتــج المحلــي.

تتمث ــل رس ــالة المكت ــب التنفي ــذي لالس ــتراتيجية الوطني ــة للج ــودة ف ــي“ :كي ــان وطن ــي لدع ــم
ومس ــاندة قطاع ــات األعم ــال الرئيس ــية بالمملك ــة لتنفي ــذ االس ــتراتيجية الوطني ــة للج ــودة
م ــن خ ــال تبن ــي وتطبي ــق نم ــاذج ومنهجي ــات الج ــودة والتمي ــز المؤسس ــي لتعزي ــز الجاهزي ــة
والتنافســـية للمنظمـــات والمنتجـــات والخدمـــات الوطنيـــة وبمـــا يحقـــق جـــودة الحيـــاة
للمجتمـــع فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية”.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

 ٣أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ١١ﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٣٢ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

 ٣أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٥ﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ١٩ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة

 1/٩األهــــداف
استهدفت الهيئة عبر مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة تحقيق:
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ

تمكين ودعم قطاعات
األعمال الرئيسية لتنفيـــــذ
المبــــادرات الخاصــــة بهـــا ضـمــن
االستراتيجية الوطنية للجودة.

تعزيز التميز بين المهنيين
المتخصصين في مجال الجودة
من خالل االرتقاء بالمعايير
المهنية والتدريب والترخيص.

االرتقاء بمنظومة التحفيز
وطنيا في
والمنافسة
ً
ممارسات الجودة والتميز
المؤسسي.

تعزيز الكفاءة وتحقيق
االستدامة للمكتب
التنفيذي ،وتطوير
الممكنات المؤسسية.

 2/٩المهـــــام
1.التحديث المســتمر لالســتراتيجية الوطنية
للجــودة وتحديــد فــرص تطويرهــا.
2.وضــع األســس والمبــادئ الخاصــة بتنفيــذ
مبـــادرات االســـتراتيجية والتواصـــل مـــع
المعنيي ــن به ــا.
3.مراجعـــة إنجـــازات أهـــداف ومبـــادرات
االســـتراتيجية فـــي مجـــاالت الجـــودة
وتوثيـــق ونشـــر النتائـــج.
4.متابعــة ودعــم ومســاندة تنفيــذ مبــادرات
االس ــتراتيجية وتعزي ــز األث ــر ف ــي مج ــاالت
الج ــودة.
5.نش ــر المعرف ــة باالس ــتراتيجية ومجاالته ــا
وتوعيـــة المعنييـــن بهـــا (الداخلييـــن/
والخارجييـــن).
باالستراتيجية.

6.إدارة المخاطر المرتبطة
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 ٥أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٩ﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٢٤ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

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

 ٣أﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٩ﻣﺒﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ٢٨ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

 3/٩مبادرات االستراتيجية الوطنية للجودة
قــام المكتــب التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بإعــداد وتنفيــذ الخطــة التشــغيلية

ألهــم المبــادرات الخاصــة باالســتراتيجية ،وتشــمل:
7.المســـاهمة فـــي اســـتحداث وتطويـــر
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار والمعرفــة
فـــي مجـــاالت الجـــودة.
8.دعـــم وتخطيـــط الجهـــود وتمكيـــن
مبـــادرات االســـتراتيجية االسترشـــادية
الخاصـــة بقطاعـــات األعمـــال (الصحـــة -
التعليــم  -المجتمــع المدنــي  -الخدمــات -
الصناعــة) وتحديــد األولويــات ،مــع تقديــم
المســـاندةفيمـــايخـــصمجـــاالتالجـــودة.
9.تشــجيع العمــل فــي المقارنــات المعياريــة
(المرجعيـــة) وأفضـــل الممارســـات فـــي
مجـــاالت الجـــودة وتعزيـــز التعـــاون فـــي
التخطيـــط لهـــا وتطبيقهـــا وتطويرهـــا.

	10.عقـــد شـــراكات تســـاعد فـــي تبنّ ـــي
مب ــادرات االس ــتراتيجية الوطني ــة للج ــودة
مـــع القطاعـــات المعينـــة وتعظيـــم
القيمـــة فـــي مشـــاركتهم مـــن خـــال
عق ــد الش ــراكات المحلي ــة والدولي ــة م ــع
الجمعيـــات والمعاهـــد ومراكـــز األبحـــاث
العلميـــة والمهنيـــة فـــي مجـــال الجـــودة
والتميـــز المؤسســـي.
ّ
	11.تحديـــد ُأطـــر األهـــداف االســـتراتيجية
للجـــودة بقطاعـــات األعمـــال الرئيســـية
الخمســـة ومبادراتهـــا ومؤشـــرات قيـــاس
األداء ذات العالقـــة ،كمـــا هـــو موضـــح
بشـــكل رقـــم (.)١٦

٦٣

 1/3/٩التعريف باالستراتيجية وأهدافها ومبادراتها على القطاعات المستهدفة
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعريــف القطاعــات
الخمســة المســتهدفة ُبأطــر االســتراتيجية
وأهدافهــا ومبادراتهــا األفقيــة ومبادرات كل
قطــاع وبحــث ســبل التعــاون المشــترك ،وتــم
التركيــز بشــكل مباشــر على قطاعــات األعمال
خصوصــاً تلــك التــي شــملتها االســتراتيجية
الوطنيــة للجــودة ،وعمــل المكتــب التنفيــذي
علــى إعــداد خطــة لتعريــف قطاعــات األعمــال
بأهــداف ومبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة
للجــودة مــن خــال مكاتــب تحقيــق الرؤيــة
واإلدارات ذات العالقــة بالجــودة ،حيــث
تــم اســتهداف وزيــارة ( )63جهــة بمختلــف
قطاعــات األعمــال.

١٥

قطاع التعليم

١٢

قطاع الصحة

١٦

١٠

جهة تم
استهدافها
وزيارتها

قطاع الصناعة

١٠

قطاع المجتمع
المدني

قطاع الخدمات
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 2/3/٩إطالق برنــامج وطــني شامل للرخـــص المهنيــة في مجــــال الجــودة والتمــيز
المؤسســـي

 4/3/٩إطــــالق البرنامـــج الوطني لسفـــراء الجــــودة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع الشــروط واألحــكام والقواعــد التــي يتــم مــن خاللهــا (إصــدار،
ترقيــة ،تجديــد) الرخــص المهنيــة لشاغلـــي وظـائـــف ومهــن الجــودة بمــا يســهم فــي تنظيــم
ســوق العمــل مــن خــال إعــداد منظومــة متنوعــة مــن الرخــص المهنيــة فــي مجــاالت الجــودة،
ويتكــون المشــروع مــن مرحلتيــن أساســية:

التطوعــي ونشــر ثقافــة الجــودة،
تأتــي هــذه المبــادرة لتعزيــز العمــل ّ
إضافــة الــى تبنــي مفاهيــم الجــودة والتميــز المؤسســي لالرتقــاء
بــاألداء فــي جميــع المجــاالت ،والــذي ســيؤثر إيجابــاً علــى مســتوى
جــودة الخدمــات والمنتجــات .وتهــدف إلــى جــذب جميــع أفــراد
المجتمــع وخاصــة الشــباب ،وتعزيــز دورهــم فــي مجــاالت الجــودة،
مــن خــال إعــداد برنامــج شــامل يحتــوي علــى مهــارات نقــل المعرفــة
والتدريبــات النظريــة والعمليــة والتأهيليــة والزيــارات الميدانيــة.

األولى

إعــداد اللوائــح واألدلــة التشــريعية والتنفيذيــة
واعتمادهــا.

الثانية

إعداد اإلجراءات التشغيلية والبدء في إطـالق البرنامـــج وتقـــديم
الخدمة للمستفيدين والمتابعة والتحسين.

حالة المرحلة

مراحل المبادرة
إعداد الوثائق التشريعية

إشراك المعنيين وأصحاب العالقة
االعتماد

اإلطالق

نسبة اإلنجاز

تم االنتهاء

%100

جاري العمل

%30

لم يبدأ بعد

%0

%100

تم االنتهاء

لم يبدأ بعد

المتابعة والتحسين

%0

جدول رقم ( :)٥١مراحل مشروع إطالق برنامج الرخص المهنية في مجال الجودة ونسب اإلنجاز

القطاع
الخدمات
الخدمات
التعليم

شرطة منطقة عسير

تم االنتهاء

مديرية السجون بجازان

عضوية سفير جودة مستشار

الجامعة العربية المفتوحة بالرياض
المديرية العامة للجوازات بالرياض

جاري العمل

المجتمع المدني

جمعية البر األهلية بالرياض

الخدمات

القوات الجوية الملكية السعودية

الخدمات

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

قــام المكتــب التنفيــذي بتنفيــذ ( )12ورشــة تعريفيــة لالســتراتيجية
الوطنيــة للجــودة وبرنامــج ســفراء الجــودة ،وقــد تــم توضيــح دور
ســفير الجــودة خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالمســاهمة فــي نشــر ثقافــة
الجــودة ،واســتهدفت تلــك الــورش جميــع مناطــق المملكــة ،وقــد
ـاال وحضــوراً متزايــداً مــن كافــة شــرائح المجتمــع ،وتجــاوز
القــت إقبـ ً
حضــور تلــك الــورش مــا يفــوق ( )3,600ســفير جــودة.
باإلضافــة إلــى أن المكتــب التنفيــذي قــام بعقــد ( )63لقــاء ودورة
خــال العــام 2021م لســفراء الجــودة المنضميــن للبرنامــج ،ويقــدم
هــذه اللقــاءات ســفراء الجــودة المستشــارين وســفير جــودة أول،
ـاال وحضــوراً
وقــد القــت هــذه اللقــاءات والمحاضــرات التوعويــة إقبـ ً
كبيريــن ،ووصــل عــدد الحضــور إلــى ( )11.250ســفير جــودة.

نسبة اإلنجاز
%100
%100
%100

جاري العمل

%90

لم يبدأ بعد

%0

جدول رقم ( :)٥٢الجهات المستفيدة من مبادرة التطبيق التجريبي للدليل اإلرشادي إلنشاء إدارات الجودة والتميز المؤسسي
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اســتقبلت الهيئــة إلــى تاريــخ 2021/12/31م ( )٧,١٥١طلبــاً مــن
الراغبيــن لالنضمــام للبرنامــج الوطنــي لســفراء الجــودة ومنهــم
المهتميــن والمختصيــن ،حيــث اســتهدفت المرحلــة الثانيــة إلــى نهايــة
العــام 2021م ( 1,500ســفير جــودة) ،بينمــا تــم تســجيل ( )7,068طلــب
عضويــة ســفير جــودة ،إلــى جانــب ( )286طلــب للحصــول علــى عضويــة
ســفير جــودة أول ،إضافــة إلــى ترشــيح ( )83لعضويــة ســفير جــودة
مستشــار.

وتوضــح الرســوم البيانيــة رقــم ( )٢٦( ،)٢٥( ،)٢٤و( :)٢٧نســبة المتقدميــن علــى برنامــج ســفير الجــودة مــن الذكــور واإلنــاث ،وبحســب التــوزع
الجغرافــي علــى مناطــق المملكــة ،وبحســب قطاعــات العمــل ،وكذلــك بحســب الخبــرة المهنيــة فــي مجــال الجــودة.

تم االنتهاء
تم االنتهاء

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

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

تهــدف المبــادرة إلــى إعــداد دليــل إرشــادي يشــمل القواعــد واالشــتراطات المطلوبــة إلنشــاء/
تطوير/تحســين إدارات للجــودة فــي المنظمــات ،والتــي مــن شــأنها تحقيــق إحــدى مبــادرات
والتميــز
االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة .وذلــك بهــدف تشــجيع إنشــاء إدارات للجــودة
ّ
المؤسســي فــي جميــع قطاعــات األعمــال لتطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بأهدافهــا
ومبادراتهــا .حيــث تــم صياغــة الدليــل اإلرشــادي إلنشاء/تطوير/تحســين إدارات الجــودة وعرضه
علــى مجموعــة مــن خبــراء الجــودة فــي المملكــة الســتطالع مرئياتهــم والعمــل علــى تطبيــق
الدليــل اإلرشــادي إلنشــاء إدارات الجــودة كتطبيــق تجريبــي مــع عــدة جهــات ،موضحــة بالجــدول
رقــم (.)٥٢

الجهة

عضوية سفير جودة

عضوية سفير جودة أول

 3/3/٩تشجيع إنشاء/تطوير/تحسين إدارات للجودة والتميز المؤسسي في جميع
قطاعات األعمال

حالة المشروع

ويتــم توزيــع فئــات المتقدميــن علــى هــذا البرنامــج حســب القــدرات
المعرفيــة والمؤهــات التعليميــة ،يتــم بعدهــا إصــدار بطاقــة
“العضويــة التطوعيــة” تحــت مســمى “ســفير جــودة” وتنقســم إلــى
ثــاث فئــات:

1443

%60

%43.3
أنثى

%56.7
ذكـــــر

رسم بياني رقم ( :)٢٤نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث
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اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

 5/3/٩استحــــداث وظـــائف ومســارات وظيفيــة في مجــاالت الجــودة

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٧٢ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

اﻟﺠﻮف

ﺗﺒـﻮك

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٠٧ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١٫٥ :

ﺣﺎﺋﻞ

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــداد دراســة لحصــر المســارات الوظيفيــة الحاليــة وبنــاء المســارات المهنيــة
المســتقبلية في مجال الجودة في القطاعات المختلفة ودراســتها وتصنيفها وإعداد مســودة للمســارات
المهنيــة الحاليــة وتقديــم اقتــراح بالمســارات المســتقبلية فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي.

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٧٢ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٠٧ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١٫٥ :

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٩٦٥ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١٣٫٥ :

مقيمين معتمدين
 6/3/٩تنفيذ برامج تعريفية وتأهيلية لتطبيق نماذج التميز في المنتج ،وتأهيل
ّ
لنماذج التميز

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٧٩ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٢٫٥ :

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع مســتوى التميــز فــي المنتجــات المحليــة ،وتعزيــز منافســتها فــي األســواق
اإلقليميــة والعالميــة ،مــن خــال دعــم ومســاندة المنشــآت الصناعيــة لتطبيــق معاييــر نمــوذج التميــز فــي
المنتــج وتقييــم مــدى اســتمراريته وفاعليتــه ،ومــن أهــم أهــداف تطبيــق نمــوذج التميــز فــي المنتجــات،
مســاعدة المنشــآت علــى معرفــة الوضــع الراهــن لدرجــة النضــج فــي ُســلّ م التميــز ،وتحديــد الفجــوة بيــن
الوضــع الحالــي والمســتهدف.

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٤٣ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٢ :

اﻟﺮﻳﺎض

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٣,٢٥٤ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٤٥٫٥ :

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٧٢ :

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١,٨٢٤ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٢٥٫٥ :

وحرصــاً مــن الهيئــة علــى تحقيــق مؤشــرات إنجــاز هــذه المبــادرة ،فقــد شــملت خطــة تنفيــذ مشــاريع هــذه
المبــادرة ،اختيــار إحــدى شــركات القطــاع الصناعــي المتميــزة ،للتعــاون معهــا فــي تطبيــق معاييــر النمــوذج،
ويجــري اآلن قيــاس وتقييــم مــدى فاعليــة التطبيــق.

اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١٫٠ :

ﻋﺴﻴﺮ

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٠٧ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١٫٥ :

ﻧﺠﺮان

%22.8

٪٣.٤

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء١٧٩ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪٢٫٥ :

%13.2

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

ﺟـﺎزان

ﻋﺪد اﻟﺴﻔﺮاء٧٢ :
اﻟﻨﺴﺒﺔ٪١ :

%11

%7

%14

%17.4
%30.1

قطاع الصحة

قطاع الخدمات

قطاع التعليم

قطاع الصناعة

قطاع المجتمع المدني (غير ربحي)
أخرى

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

%25
%41

  3-1سنوات

مجموعة العبيكان الصناعية

جدول رقم ( :)٥٣الجهات المستفيدة من مبادرة تطبيق نموذج التميز في المنتج

تعــد المرحلــة التجريبيــة إلطــاق نمــوذج التميــز فــي الخدمــات هــي حجــر األســاس لمراجعــة النمــوذج
وتطويــره ،للوقــوف علــى نقــاط القــوة وفــرص التحســين .فقــد قامــت الهيئــة بتحديــد منظمــات قطــاع
األعمــال الخدميــة المســتهدف العمــل معهــا لبــدء التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز فــي الخدمــة ،حيــث
وقــع االختيــار علــى وزارة الصحــة (خدمــة  ،)937والتــي كانــت ضمــن الجهــات المســتهدفة فــي الخطــة
التجريبيــة ،وقــد أكمــل مشــروع التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز فــي الخدمــات ثــاث مراحــل أساســية
ومنهــا مرحلــة إعــداد التقريــر المبدئــي ،ثــم التقييــم الداخلــي المكتبــي ثــم التقييــم الميدانــي ،وتبقــى
المرحلــة األخيــرة والتــي ســيقوم المكتــب التنفيــذي بتنفيذهــا وهــي مرحلــة التقييــم الخارجــي والمقــررة
فــي شــهر فبرايــر .2022
القطاع

ال توجد خبرة سابقة

جهة التعاون

 7/3/٩تنفيذ برامج تعريفية وتأهيلية لتطبيق نماذج التميز في الخدمة ،وتأهيل مقيمين معتمدين
لنماذج التميز

%2
%13.1

1443

  6-4سنوات

 10إلى أقل من  ٢٠سنة

 9-7سنوات

 20سنة وأكثر

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

القطاع الصحي
قطاع الخدمات

جهة التعاون

حالة المشروع

مركز خدمة المستفيدين بوزارة الصحة ()937
إدارة عالمة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

في مرحلة التقييم الخارجي

جدول رقم ( :)٥٤الجهات المستفيدة من مبادرة تطبيق نموذج التميز في الخدمة

٢٠٢١
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المكتب التنفيذي لالستراتيجية
الوطنية للجودة
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1443

 9/3/٩عقد الشراكات المحلية والدولية
 8/3/٩تأسيس لجنـــة توجيهـــية لجوائز وبرامج الجـــودة والتميز المؤسسي في المملكـــة
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات كبيــرة مــن خــال عقــد الشــراكات مــع أصحــاب
المصلحــة داخليــاً وخارجيــاً  ،وقــد ســاهم المكتــب التنفيــذي فــي اإلعــداد والتجهيــز لعقــد عــدد
مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع عــدد مــن الجمعيــات والمعاهــد ومراكــز األبحــاث العلميــة
والمهنيــة فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي.

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

 10/3/٩تطوير بوابة إلكترونيـــة وطنية للجــــودة تحــــت مسمى
(البوابة الوطنية للجودة)
جائزة الملك عبد العزيز للجودة

جائزة التميز في العمل الخيري

جائزة الملك خالد

جائزة مكة للتميز

جائزة التعليم للتميز

جوائز التميز
في وزارة الصحة

جائزة بصمة

جائزة القصيم للتميز
واإلبداع

جائزة الجوف للتميز واإلبداع

جائزة كفو

جائزة المدينة للتميز الحكومي

جائزة األميرة نورة للتميز النسائي

جائزة الحوار الوطني

الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي جائزة التميز

جوائز التميز السياحي

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

مراحل المبادرة

#

حالة المرحلة

نسبة اإلنجاز

01

تحديد متطلبات وأدوات وخدمات البوابة
اإللكترونية

تم االنتهاء

% 100

02

إشراك المعنيين وأصحاب العالقة

تم االنتهاء

% 100

03

متطلبات فحص العروض واللجان الفنية
والتأهيلية والنشر على منصة اعتماد ودراسة
العروض واعتماد الشركة الفائزة إضافة إلى
إكمال متطلبات الترسية النهائية للمشروع

تم االنتهاء

% 100

04

توقيع العقد التنفيذي

تحت اإلجراء

% 90

05

المتابعة/التنفيذ

لم يبدأ بعد

%0

06

إطالق البوابة

لم يبدأ بعد

%0

المالحظات

ستبدأ بعد اعتماد المخصصات المالية
ستبدأ بعد اعتماد المخصصات المالية
واعتماد الميزانية

جدول رقم ( :)٥٥مراحل مشروع إطالق البوابة الوطنية للجودة
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قطـــــــاع
دعم األعمال
تطوير األعمال
االستشارات ودعم المنشآت
مركز التدريب
األبحاث والدراسات
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تطوير األعمال

تطوير األعمال

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

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

كمــا تعمــل اإلدارة علــى تطويــر العالقــة مــع
المســتفيدين والشــركاء والبحــث عــن فــرص
الشــراكة بيــن الهيئــة والجهــات األخــرى وبنــاء
عالقــات جديــدة فعالــة مــع الشــركاء لتقــدم
قيمــة مضافــة تعــزز الســمعة المؤسســية
للهيئــة وتوفيــر بيئــة مالئمــة للشــركاء.

 1/١٠األهداف
01

التحســـين والتطويـــر المســـتمر لخدمـــات
الهيئـــة.
02

تحفــــيز االبتكــــار واإلبــــداع وتبني األفكـــــار
اإلبداعية والمبدعين.

03

تنمي ــة إي ــرادات الهيئ ــة وتقلي ــل مصروفاته ــا
لتحقي ــق االس ــتدامة المالي ــة للهيئ ــة.

04

تحسين تجربة المستفيد.

2.مواءمة خدمات الهيئة مع حاجة السوق
ألنشطة البنية التحتية للجودة.
3.تحليل خدمات الهيئة وإعداد المقترحات
التطويرية حيالها.
4.إعداد دراســـات الجدوى والتقــارير للفرص
المحتملة.
5.تحليل قنوات الدخل ومصروفات الهيئة
وتقديم المقترحات حيالها.
6.تطــــوير رحــلة المستفــــيدين وتحســــين
تجربة المستفيد من خدمات الهيئة.
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وينقسم نشاط اإلدارة العامة لتطوير األعمال على محورين:
 3/١٠إدارة التطوير واالبتكار
تقــوم إدارة التطويــر واالبتــكار بتســخير الطاقــات واألدوات إلضافــة قيمــة بعيــدة المــدى للهيئــة عــن طريــق التحســين المســتمر فــي الخدمــات
المقدمــة وأســاليب العمــل فيهــا ،باإلضافــة إلــى اســتحداث ُطــرق وخدمــات جديــدة لتحقيــق رؤيــة اإلدارة بــأن تصبح الهيئة مثال يحتــذى به من حيث
جــودة وتطــور واســتدامة الخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا ،وكذلــك مــن حيــث االحترافيــة فــي تقديمهــا .ونشــر رســالتها مــن خــال التعــاون مــع جميــع
أصحــاب المصلحــة لتحقيــق التطبيــق العملــي المســتدام لمفهــوم الجــودة.

 1/3/١٠اإلنجــــــازات
1.االنتهــاء مــن المشــروع االســتراتيجي
“تطويــر رحلــة المســتفيد” حيــث تــم
مــن خــال هــذا المشــروع العديــد مــن
األعمــال التــي تســاهم فــي تمحــور الهيئــة
بخدماتهــا حــول المســتفيدين وتحقيــق
توقعاتهــم وذلــك مــن خــال تحليــل
صــوت المســتفيد ،حيــث تــم عقــد أكثــر
مــن ( )8ورش عمــل مــع المســتفيدين
مــن خدمــات الهيئــة ،ونشــر االســتبيانات
ألكثــر مــن ( )36ألــف مــن المســتفيدين،
كمــا تــم التواصــل مــع أكثــر مــن ( )90مــن
كبــار المســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة
لحصــر توقعــات المســتفيد .ومــن ضمــن
أبــرز مخرجــات المشــروع بنــاء ( )9رحــات
للمســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة ،ووضع
( )11مبــادرة و( )15مكاســب ســريعة
لتطويــر وتحســين تجربــة المســتفيد فــي
الهيئــة ،كمــا تــم بنــاء خارطــة طريــق لتنفيــذ
المبــادرات والمشــاريع لذلــك.

05

بنـــاء وتطويـــر النظـــام البيئـــي للهيئـــة
(.)BUSINESS ECOSYSTEM
06

ح ــل العوائ ــق الت ــي تواج ــه الهيئ ــة وتعظي ــم
الفـــرص المحتملـــة مـــن خـــال األســـواق
والمســـتفيدين والشـــركاء.
07

تحســــــين الصـــورة الذهنيـــة للهيئـــــــة عــــــــن
طريــق شــراكات فاعلــة ومســتدامة ذات أثــر
وطنـــي.
08

تفعــــيل الشراكــات القائمة وتعظيم الفائدة
منها.

8.تطـــويـــر نموذج التواصــل مع الشركـــاء.
9.بناء الشراكات الجديدة التي تساهم في
حل العوائق التي تواجه الهيئة وشركائها.

	11.البحث عن فرص التعاون الجديدة التي
تســـاهم في حــل العـــوائــــق التي تواجـــــه
الهيئة أو تعظيم الفرص المحتملة.
	12.تعــزيز قنوات التواصل مع الشركاء لتعزيز
السمعة المؤسسية للهيئة.
	13.تطــــوير قاعدة البيانــــات الخاصــة بشركــاء
الهيئة.

3.إطــاق خدمــة فكــرة إبداعيــة والتــي
تهــدف إلــى إشــراك منســوبي الهيئــة
والمجتمــع لتقديــم أفــكار إبداعيــة وحلول
ابتكاريــة فــي مجــاالت عمــل الهيئــة
وتحويلهــا إلــى أعمــال ذات قيمــة مضافــة
تســاهم فــي رفــع كفــاءة العمليــات
والخدمــات أو اســتحداث طــرق وخدمــات
مبتكــرة ،وقــد بلغــت األفــكار الــواردة مــن
الخدمــة فــي عــام  2021إلــى أكثــر مــن
( )100فكــرة يتــم دراســتها واالســتفادة
منهــا لتطويــر أعمــال الهيئــة كمــا يتــم
تحفيــز وتكريــم أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة
المطبقــة.

5.بنــاء منهجيــة لقيــاس رضــا المســتفيدين
والتــي تهــدف إلــى قيــاس معــدل رضــا
المســتفيد عــن الخدمــات المقدمــة،
وتحديــد آليــة لتنفيذهــا وذلــك مــن خــال
عــدة معاييــر تُ بنــى عليهــا أدوات القيــاس
لتحديــد معــدل الرضــا بشــكل ربــع ســنوي
لتمكــن صنــاع القــرار مــن اتخــاذ القــرارات
الالزمــة لتحســين الخدمــات ودعــم
كفايتهــا وفاعليتهــا.

إدارة الشــراكات تعنــى ببنــاء شــراكات فعالــة ومســتدامة مــع الجهــات مــن القطــاع الحكومــي والخــاص واألكاديمــي وغيــر الربحــي لتعزيــز
التعــاون والتكامــل وتوحيــد الجهــود لتحقيــق األهــداف المشــتركة بيــن الجهتيــن ،حيــث بلــغ عــدد شــركاء الهيئــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر
( )133شــريك منهــا ( )41شــراكة موقعــة تــم تصنيفهــم لـــ  %54قطــاع حكومــي %33 ،قطــاع خــاص %11 ،قطــاع أكاديمــي ،و %2قطــاع غيــر
ربحــي.

7.جمع وتحليل ودراسة صوت المستفيد.

	10.متابعة تفعيل الشراكات القائمة وقياس
أداء الشراكة.

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

4.االنتهــاء مــن بنــاء آليــة موحــدة الحتســاب
التكاليــف الماليــة للخدمــات المقدمــة
مــن الهيئــة ،وتطبيــق اآلليــة علــى ()6
مــن خدمــات الهيئــة لضمــان تحديــد
تكلفــة تقديــم الخدمــة علــى الهيئــة،
ممــا يســاهم فــي اتخــاذ القــرارات
االســتراتيجية حيــال الخدمــة ،مثــل تكلفــة
الحصــول علــى الخدمــة ومالءمتهــا
لألســواق وتوقعــات المســتفيدين،
باإلضافــة إلــى مــدى جــدوى االســتثمار
فــي الخدمــة وتطويرهــا.

 4/١٠إدارة الشراكات

 2/١٠المهام
1.البحث عن الفرص الجديدة لتطوير أعمال
الهيئة.
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 1/4/١٠اإلنجــــــازات
بلغ عدد شركاء الهيئة حتى
نهاية فترة التقرير
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شريك

1.عقــد شــراكات جديــدة مــع جهــات
حكوميــة وأكاديميــة ممــا أدى إلــى
زيــادة نســبة الشــراكات فــي عــام 2021م
بمعــدل   %28عــن العــام الســابق 2020م.

3.بنــاء وتطويــر خارطــة النظــام البيئــي
للهيئــة ()BUSINESS ECOSYSTEM
لتســاعد صنــاع القــرار فــي اتخــاذ القــرارات
حيــال الشــركاء وأصحــاب المصلحــة.

بنــاء علــى
2.تصنيــف الشــراكات القائمــة
ً
المعاييــر المعتمــدة لــدى الهيئــة والتركيــز
علــى الشــراكات االســتراتيجية.

 4.تفعيــل الشــراكات الموقعــة عــن طريــق
متابعــة تنفيــذ بنــود الشــراكة حيــث زادت
نســبة الشــراكات المفعلة في عام 2021م
بنســبة  %44عــن العــام الســابق 2020م.

5.تحديــد ودراســة الشــراكات المحتملــة بمــا
يســاهم فــي حــل العوائــق التــي تواجــه
الهيئــة وتعظيــم الفــرص المحتملــة.
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 1/3/١١أبرز نشاطات المركز
تعنــى اإلدارة العامــة لالستشــارات ودعــم المنشــآت بتقديــم
خدمــات استشــارية نوعيــة فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة
للقطــاع الحكومــي وقطــاع األعمــال ،ومســاندة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة علــى تحديــد احتياجاتهــا مــن خدمــات البنيــة التحتيــة

للجــودة .كمــا تُ قــدم الدعــم الفنــي والمعرفــي الممكّ ــن للمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة لتعزيــز وتطويــر مــا تقــوم بــه الســتمرارية
واســتدامة أعمالهــا مــن خــال مركــز االستشــارات الفنيــة ومركــز
دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

 1/١١األهداف

 3/١١مركز االستشارية الفنية

01

فنيا في مجاالت
دعـــم المنشــآت الصغـــيرة والمتوسطة ً
البنية التحتية للجودة.
02

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

 2/١١المهام
1.تقديـــم استشـــارات فنيـــة لتحديـــد حاجـــة المنشـــآت مـــن أنظمـــة
اإلدارة والجـــودة واالعتمـــاد لمســـاعدتها علـــى تطويـــر أعمالهـــا.
2.تقديم استشـــارات فنيـــة لتأهيل المنشـــأة على متطلبـــات أنظمة
اإلدارة والجـــودة واالعتماد.
3.تسهـــيل وتمكـــــــين المنشــــآت الصغـــــــــيرة والمتوسطة للحصــول
على خدمـــــات الهيئة.
4.تمكيـــن المنشـــــــآت الصغيـــرة والمتوسطــــــــة مـــن االطـــاع علـــى
أحـــدث المتطلبـــات الفنيـــة ( )current state of artللمواصفـــات
لتطويـــر المنتجـــات وتحســـين الخدمات.
5.رفـــع كفـــــــاءة رأس المال البشـــــــري للعاملين بالمنشـــآت الصغيرة
والمتوســـطة فـــي مجـــاالت البنية التحتيـــة للجودة.

تتمثــل الخدمــات التــي قدمهــا المركــز خــال فتــرة التقريــر
بمــا يلــي:

٢٤
5
22

استشــــارة فنيــــة عـــــامــة.
خــــدمات (تأهيل المنشــأة على بنــــــاء نظام اإلدارة
والجــودة وشــهادة الجــودة السعوديــــــة «حيــاك»
لمــــراكز خــدمـــة المستفيدين).
برنامـــج تدريبـــي عـــن نظـــم اإلدارة والجـــودة
مشـــمولة مـــن ضمـــن برامـــج التأهيـــل.

٤

محاضـــرات توعويـــة موجهـــة للمســـتفيدين مـــن
برنامـــج صنـــع فـــي الســـعودية.

٢٧

مـــادة توعويـــة عن نظم اإلدارة والجودة.

6.تسهيـــــــل الحصــــــول على النصح واإلرشــــــــاد المناســـب للمنشآت
الصغيـــرة والمتوســـطة لتطويـــر منتجاتهـــم وخدماتهـــم والوصول
إلـــى أســـواق جديدة.

٤٥

7.ترســـــيخ ثقـــــافة الجــــودة لـــــدى المنشــــــآت الصغيـــــرة
والمتوسطة.

٣١

8.المشـــاركة فـــي الملتقيـــات وتنظيم النـــدوات التعريفيـــة بخدمات
الهيئـــة وتوفيـــر برامـــج تدريبية وتطويريـــة في مجـــات التقييس.
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هــو الــذراع الفنــي للهيئة المعني بتقديم الخدمات االستشــارية
المتعلقــة بمجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة ،عــن طريــق تقديــم
الخدمــات االستشــارات الفنيــة والتأهيــل بنــاء علــى المواصفــات
القياســية لنظــم اإلدارة الصــادرة مــن منظمــة الدوليــة
للمواصفــات ( ،)ISOومتطلبــات اللوائــح الفنيــة الســعودية.

عرض لخدمات المركز على الجهات الحكومية
وقطاع األعمال.

قـــام المركـــز بتقديـــم خدمـــات استشـــارية ميدانيـــة لمجموعـــة مـــن الجهـــات الحكوميـــة
وقطـــاع األعمـــال ،حســـب التالـــي:
أبرز الجهات المستفيدة من خدمات االستشارات الفنية العامة:

دارة الملك عبد العزيز
()ISO 45001

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

مصنع السلطان للجوارب
()ISO 9001

فندق “ميلينيا” العليا
()ISO 22483

ديوان المظالم
(حياك)

الهيئة العامة للغذاء والدواء
(حياك)

المديرية العامة لمكافحة
المخدرات ()ISO 17025

جامعـــة جـــــازان
()ISO 9001

إمارة منطقة الجوف
()ISO 9001

مركز أمانة منطقة الرياض
( 940حياك)

مصنع بنية البناء
()ISO 9001

ماجوريل السعودية
(حياك)

أبرز الجهات المستفيدة من خدمات التأهيل في مجاالت نظم الجودة:

صندوق تنمية الموارد البشرية
(هدف)  -شركة سواعد
(حياك)

جامعة الملك عبد الله للعلوم
والتقنية – مركز الخدمات الحكومية
(حياك)

ورشة عمل تعريفية للتوعية بتنظيم اإلدارة والجودة
إمارة منطقة المدينة المنورة
ومركز الخدمات الشامل
(حياك)

إمارة مكة المكرمة  -المركز
الشامل لخدمة الجمهور
(حياك)
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 2/3/١١مبادرة فريق المواصفات السعودية
االحترافي ()SASO Professional Team
تهــدف المبــادرة إلــى تشــكيل فريــق احترافــي مــن قطاعــات الهيئــة لالســتفادة
مــن الخبــرات العلميــة والعمليــة لتقديــم االستشــارات الفنيــة والتأهيــل والتدريــب
الموجــه للجهــات الحكوميــة وقطــاع األعمــال فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة.
وقــد تــم اختيــار عــدد ( )25عضــو بالفريــق مــن كفــاءات الهيئــة بعــد اســتيفاء المعاييــر
التــي تــم وضعهــا مــن قبــل المختصيــن فــي مركــز االستشــارات الفنيــة.

 4/١١مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

25

عضــــو

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

تم اختيارهم بالفريق من
كفاءات الهيئة
 1/4/١١تسهــــيل المشاركــــة في الـفــــرق الفنيـــــة

 3/3/١١المشاريع االستراتيجية
يديـــر مركـــز االستشـــارات الفنيـــة التحضيـــرات الخاصـــة بــــمبادرة الدعـــم والتوعيـــة
بالبنيــة التحتيــة للجــودة للمصنعيــن المحلييــن وهــي إحــدى مبــادرات برنامــج تطويــر
الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية (.)NIDLPويشـــمل نطـــاق عمـــل هـــذه
المبـــادرة تقديـــم الدعـــم الفنـــي للمصانـــع المحليـــة وبنـــاء الوعـــي بفوائـــد البنيـــة
التحتيـــة للجـــودة لدعـــم أعمالهـــم وتحســـين الكفـــاءة واإلنتاجيـــة والوصـــول إلـــى
أس ــواق جدي ــدة ،وذل ــك لزي ــادة ق ــدرة المنت ــج الس ــعودي للمنافس ــة ف ــي األس ــواق
الخارجيــة ورفــع الوعــي والمعرفــة للمصنعيــن الســعوديين بالبنيــة التحتيــة للجــودة
ولتجن ــب اس ــتهداف الس ــوق المحل ــي بالمنتج ــات الرديئ ــة.

يعتبــر مؤشــر تســهيل المشــاركة فــي الفــرق الفنيــة
مــن المؤشــرات المهمــة التــي يعمــل عليهــا المركــز
بالتنســيق مــع إدارة المواصفــات بالهيئــة ،وذلــك مــن
أجــل أن يكــون للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حضــور
فــي أعمــال إعــداد المواصفــات القياســية الســعودية
لالطــاع علــى الممارســات العالميــة لتطويــر المنتجــات
وتحســين الخدمــات .وقــد بلــغ عــدد المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة المســتفيدة مــن هــذا البرنامــج ( )9منشــآت
شــاركت ضمــن ســتة ( )6فــرق فنيــة.

 3/4/١١االستشــــارات الفنيـــــة
أطلقــت اإلدارة خدمــة المســاعدة لتقديــم استشــارات
فنيــة فــي أنظمــة اإلدارة والجــودة بالتنســيق مــع الهيئــة
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت”
لتحقيــق رضــا المســتفيد فــي المنشــآت وتحســين
المنتجــات والخدمــات وقــد حصلــت ( )١١٤منشــأة صغيــرة
ومتوســطة علــى ( )١٣٥استشــارة فنيــة موزعــة كالتالــي:
•مبادرة ساعة استشارية مجانية )75( :منشأة
•تطبيق “نوافذ” )39( :منشأة

ونعــرض فيمــا يلــي أهــم نظــم اإلدارة والجــودة التــي
تشــملها االستشــارات الفنيــة:
•نظام إدارة الجودة (.)ISO 9001
•نظام إدارة البيئة (.)ISO 14001
•نظام إدارة المرافق (.)ISO 41001
•نظام إدارة كفاءة المختبرات (.)ISO 17025
•نظام إدارة التفتيش (.)ISO 17020
•نظام إدارة السالمة والصحة المهنية (.)ISO 45001
•الالئحة الفنية لجودة خدمات مراكز خدمات المستفيدين
“حياك”.
•نظام إدارة استمرارية األعمال (.)ISO 22301
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 2/4/١١البرامج التدريبية
أطلقــت اإلدارة خدمــة تقديــم دورات تدريبيــة فــي أنظمــة
اإلدارة والجــودة بالتعــاون مــع مركــز التدريــب بالهيئــة للرفــع
مــن كفــاءة الــرأس المــال البشــري للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة .وذلــك بتخصيــص مســاحة علــى موقــع مركــز
التدريــب لعــرض الــدورات التدريبيــة الموجهــة والمدعومــة
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،وقــد تــم تنفيــذ ( )4دورات
تدريبيــة اســتفاد منهــا ( )31منشــأة.

 4/٤/١١التوعيـــة بأهميــــة الجودة وتطبيقاتها
يقــدم المركــز مــواد توعويــة علــى المســتوى الوطنــي إلبــراز
دور الهيئــة فــي دعــم البنيــة التحتيــة للجــودة وقــد تــم
تقديــم عــدد ( )20دورة توعويــة موجهــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة خــال فتــرة التقريــر حــول المواضيــع التاليــة:
•التعريف بخدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .
•توعية بنظم اإلدارة والجودة.
•ورش عمل ارشادية حول مواضيع الحصول على
شهادات المطابقة.
•تطبيق اللوائح الفنية .
•استخدام المنصة اإللكترونية “سابر”.
وقــد استفــــادت من هــــــذه المــــواد
التوعوية عدد ( )771منشأة صغيرة
ومتوسطة.
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تــم إنشــاء مركــز
امتــدادا لــدور الهيئــة العلمــي والفنــي ،فقــد َ
ً
متخصــص للتدريــب والتطويــرُ ،يعنــى بتوطيــن ونقــل المعرفــة،
فــي مجــاالت المواصفــات والتقييــس والجــودة ،وتقديــم الــدورات
والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي هــذه المجــاالت للمســتفيدين
مــن خدمــات الهيئــة.

ـدف المركــز إلــى تقديــم أنشــطته التطويريــة وخدماتــه التدريبيــة
ويهـ ُ
علــى أســس علميــة مســتعينً ا بنخبـ ٍـة مــن أفضــل الخبــراء والمدربيــن،
ـتفادة مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع الجهــات المناظــرة،
ِ
وباالسـ
ـعيا لتحقيــق رؤيــة المركــز “تحقيــق الريــادة اإلقليمية فــي التدريب
سـ ً
فــي مجــاالت التقييــس والجــودة” ،وترســيخاً لرســالة المركــز “نشــر
وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمســتفيدين”.

 1/١٢األهداف

16

 2/١٢مهام المركز

١

١

برنامج تدريبي
متخصص في نموذج
التميز لجائزة الملك
عبد العزيز للجودة

دراســــــة احتيـــاجــــات المستفـــيديــــن مــن البرامج
التدريبية بمجاالت الهيئة.

تنفيذ البرامج التدريبية الفنية المرتبطة بمجاالت
عمل الهيئة والمواكبة الحتياجات المستفيدين.

٢

٢

تأهيل المدربين من داخل الهيئة.

إعـــداد كـــوادر تدريبيـــة مؤهلـــة مـــن الهيئـــة لتقديـــم
البرامـــج التدريبيـــة.

٣

تقييم المدربين واعتماد الحقائب التدريبية.
٤

٣

م

التسويق للبرامج التدريبية.

التعاون والشراكات مع الجهات المحلية والدولية
المميزة.

٥

رفـــع نسبــــة الرضــــا عن البرامج التدريبيــــة.

٦

•االنته ــاء م ــن مرحل ــة التأهي ــل والتدقي ــق
الداخل ــي لمرك ــز التدري ــب للحص ــول عل ــى
االعتمـــاد الدولـــي وفقـــاً للمواصفـــة
القياسـ��ية الدوليـ��ة (.)ISO 29993

تقييم األثــــر التدريبـــي.

٤

التطوير والتحسين المستمر لخدمات مركز
التدريب.

•تنفيــذ برنامــج تأهيــل المدربيــن مــن داخــل
الهيئـــة والـــذي أثمـــر عـــن تأهيـــل ()13
م ــدرب م ــن مختل ــف إدارات الهيئ ــة ف ــي
مجـــاالت الجـــودة والتقييـــس.

 3/١٢أبرز نشاطات المركز
أنهــى المركــز مجموعــة مــن النشــاطات خــال فتــرة
التقريــر ،ومــن أهمهــا:

120

•تنفيــذ عــدد ( )120برنامــج تدريبــي خــال فتــرة التقريــر
لعــدد ( )2.364مشــترك ،بنســبة إنجــاز قدرهــا  %148
ممــا هــو مســتهدف فــي الخطــة االســتراتيجية للهيئــة
اســتهدفت عــدة قطاعــات.
•تنفيــذ عــدد ( )53محاضــرة توعويــة افتراضيــة لعــدد
حضــور ( )17.109مســتفيد ،تــم تقديمهــا ألعضــاء
البرنامــج الوطنــي لســفراء الجــودة ،وكذلــك محاضــرة
توعويــة لمنســوبي الهيئــة العامــة لألوقــاف للتعريــف
باالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة ،ومحاضــرة توعويــة
لمنســوبي هيئــة الصحــة العامــة (وقايــة) فــي نظــم
إدارة الجــودة ،ومحاضــرة توعويــة بمناســبة اليــوم
العالمــي لالبتــكار واإلبــداع.
•إعــداد ( )5حقائــب تدريبيــة فــي مجــاالت نظــم إدارة
الجــودة بالتعــاون مــع جامعــة الملــك ســعود وهــي:
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برنامج تدريبــــي

م

2.364
مشــــترك

%148

نسبة إنجاز

الحقيبة التدريبية

١

نظام إدارة الجودة ()ISO 9001:2015

٢

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية ()ISO 45001:2018

٣

نظام إدارة سالمة الغذاء ()ISO 22000:2018

٤

نظام إدارة البيئة ()ISO 14001:2015

٥

متطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة ()ISO 17025:2017

جدول رقم ( :)56الحقائب التدريبية في مجاالت نظم إدارة الجودة

•تنفيـــذ عـــدد ( )16برنامـــج تدريبـــي
متخص ــص ف ــي النم ــوذج الوطن ــي للتمي ــز
المؤسســـي لجائـــزة الملـــك عبـــد العزيـــز
للجـــودة بعنـــوان (المقيـــم الداخلـــي
وف ــق نم ــوذج التمي ــز لجائ ــزة المل ــك عب ــد
العزيـــز للجـــودة) ،وذلـــك لتأهيـــل عـــدد
م ــن منس ــوبي بع ــض الجه ــات الحكومي ــة
والخاصـــة ليكونـــوا مقيميـــن داخلييـــن،
ويوضـــح الجـــدول رقـــم ( )٥٧الجهـــات
المســـتفيدة مـــن هـــذا البرنامـــج.

الجهة المستفيدة

عدد الدورات التدريبية

01

أمانة محافظة جدة

2

02

أرامكو السعودية – الخبر

3

03

الهيئة الملكية بينبع

1

04

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

1

05
06

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
شركة النقل التعليمي

07

هيئة مدن

08

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

09

1

أفراد (المهتمين في نموذج التميز لجائزة
الملك عبدالعزيز للجودة)
المجموع

1

1
1
5
١٦

جدول رقم ( :)٥٧الجهات المستفيدة من برنامج المقيم الداخلي المعتمد لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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وفيما يلي أبرز القطاعات المستفيدة من البرامج التدريبية خالل فترة التقرير:
م

الجهة

1

المؤسسة العامة للصناعات
العسكرية

المكان

البرامج التدريبية

عدد البرامج

أوال :الجهات العسكرية
ً
الرياض  -الخرج

برامج تخصصية في (القياس والمعايرة و كفاءة
المختبرات ومسئولي جودة المصانع و منهجية كايزن
للتحسين المستمر)

1٤

2

القوات البحرية الملكية السعودية

الرياض

برامج تخصصية في نظم إدارة الجودة والعمليات
والمؤشرات وإدارة المخاطر ( )ISO 31000والسالمة
والصحة المهنية ()ISO 45001

٩

3

اإلخالء الطبي بوزارة الدفاع

الرياض

برامج تخصصية في (القياس والمعايرة وكفاءة
المختبرات)

٧

1

أرامكو السعودية

ثانياً  :القطاع الصناعي الخاص
في تأهيل المقيمين الداخليين وفق نموذج التميز
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

٣

2

مختبر شركة المركز اإلقليمي
للمعايرة والمطابقة والجودة

الدمام

في مجال القياس والمعايرة

١

3

شركة سواعد

الرياض

في نظم إدارة الجودة وجودة مراكز االستقبال وفق
المواصفة السعودية (حياك)

٣

4

شركة صناعات الخريف

الرياض

في كفاءة المختبرات

١

1

أمارة منطقة مكة المكرمة

2

أمارة منطقة المدينة المنورة

3

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

1

مجموعة من منسوبي المنشآت
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع
منشآت

1

الجهاز العراقي للتقييس
والسيطرة النوعية

١

جامعة الملك عبدالله

الخبر

ثالثاً  :الجهات الحكومية والخاصة الخدمية
مكة المكرمة  -جدة

متطلبات جودة مراكز االستقبال (حياك)

٣

المدينة المنورة

متطلبات جودة مراكز االستقبال (حياك)

٣

في تأهيل المقيمين الداخليين وفق نموذج التميز
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

١

الرياض

رابعاً  :المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عن بعد

في مجال نظم إدارة الجودة

٤

خامساً  :الجهات الدولية
عن بعد

في مجال نظم إدارة الجودة وكفاءة المختبرات
والقياس والمعايرة

١٣

سادساً  :قطاع التعليم
ثول

في جودة مراكز االستقبال (حياك)

١

جدول رقم ( :)٥٨القطاعات المستفيدة من البرامج التدريبية التي قدمها خالل فترة التقرير
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يعتبــر محــور البحــث العلمــي مــن أهــم دعائــم التطويــر للــدول
المتقدمــة ولــه كبيــر األثــر فــي ازدهــار اقتصاداتهــا .وقــد نــص
البنــد رقــم ( )13مــن تنظيــم الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )216تاريــخ 17/06/1431هـــ علــى مـــا يلــي“ :إجــراء البحــوث
والدراســات ،وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي تتعلــق بأعمالهــا
ونشــاطاتها ،والتعــاون مــع الشــركات والهيئــات والجامعــات ومراكــز
البحــث العلمــي وغيرهــا مــن الجهــات التــي تــزاول أعمـ ًـال مشــابهة
ألعمــال الهيئــة”.

 1/١٣األهداف
ته ــدف اإلدارة العام ــة لألبح ــاث والدراس ــات إل ــى إث ــراء العل ــم
والمعرفـــة فـــي جميـــع مجـــاالت البنيـــة التحتيـــة للجـــودة،
وتعم ــل م ــن أج ــل ذل ــك عل ــى:

1443

 2/١٣المهام
تتلخص مهام اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات فيما يلي:
١

إجـــراء البحوث والدراســـات وتقديم الخدمـــات البحثية
والمشـــورة العلمية في كل مـــا يتعلق بمجاالت عمل
الهيئـــة وأنشـــطتها المختلفـــة للمســـتفيد الداخلـــي
(إدارات الهيئـــة) والمســـتفيد الخارجي مـــا أمكن ذلك.

2

إعـــــداد ورفـــــع التوصيـــــــات المتعلقـــــــة بمشـــروعات
األبحاث والدراســـات المقدمة للهيئة ومتابعة تنفيذها
وتحكيمهـــا والرفـــع بتقاريـــر عـــن مخرجاتها.

١

تعزيز دور الهيئة كمرجع علمي وذلك عن طريق
تهيئة البيئة البحثية المناسبة وتوفير الدعم الالزم
لتنشيط حركة البحث العلمي.
٢

إنشـــاء قواعـــد معلومـــات لألبحـــاث والدراســـات
المنفـــذة باإلضافـــة لقواعـــد معلومـــات للخبـــراء
والمحكميــن المهتميــن بأنشــطة التقييــس والجــودة
والمعايـــرة.

٣

المســـاهمة في حماية المســـتهلك عن طريق تســـخير
البحـــوث والدراســـات العلميـــة لحل المشـــاكل التي قد
تظهـــر علـــى بعض الســـلع في األســـواق مـــن حين إلى
آخر.
٤

داخليا بين اإلدارات الفنية بالهيئة ومختبراتها
التنســـيق
ً
مع مراكز األبحـــاث ذات العالقة خارج الهيئة.

٣

تدعيــم إدخــال أنشــطة المواصفــات والمقاييــس
والجــودة فــي التعليــم عــن طريــق المقــررات
والمناهــج ومشــاريع التخــرج والدراســات العليــا.
٤

المساهمة في نشر المعرفة وزيادة الوعي العام
بأنشطة وخدمات الهيئة المختلفة.

٥

تشكيل الفرق البحثية من داخل وخارج الهيئة.

٦

إعـــداد المنهجيـــات ووضـــع السياســـات واإلجـــراءات
والمؤشـــرات الخاصـــة بـــاإلدارة بما يتواءم مـــع أهداف
واســـتراتيجية الهيئـــة والعمـــل علـــى تحقيقهـــا.

5

اإلســهام فــي رفــع مســتوى المعرفــة
وتوطينهــا فــي الهيئــة مــن خــال تبــادل
الخبــرات مــع اإلدارات والمكاتــب خــارج الهيئــة.
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 3/١٣مركز البحوث والدراسات
يهدف مركز البحوث والدراسات إلى تشجيع ودعم البحث
العلمي وتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل نشاط البحث العلمي
في الهيئة ،بما يسهم في تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية
العلمية في أنشطة التقييس وليكون نواة للتأصيل العلمي
ألعداد المواصفات القياسية السعودية وتطويرها.

 ١/3/١٣أبــرز األعمـــال
•االنتهاء من ( )7بحوث علمية ،وهي:

162

•وقد نفذ المركز مجموعة من المشاريع البحثية المشتركة بين الهيئة وجامعة جدة بالعناوين الموضحة بالجدول رقم (:)٥٩

الجامعة

البحث
تحضير توليفة ( )rGO/FeMoO4النانوية ذات الفعالية الضوئية العالية وتطبيقها في التكسير الضوئي
للملوثات العضوية وإنتاج الهيدروجين باستخدام ضوء الشمس

جامعة جدة
بيئيا المطعمة بجسيمات
تطوير وتوصيف األنشطة الحيوية العالية للمركبات النانوية البوليميرية اآلمنة ً
نانومتريه من ( )MOx-TiO4كتطبيق في تغليف مواد األغذية

١

علميـــا للكشـــف عـــن
تحديـــد الطـــرق المناســـبة
ً
الميالميــن فورمالديهايــد أو اليوريــا فورمالديهايــد
ف ــي أدوات المائ ــدة المصنوع ــة من ــه.

جدول رقم ( :)٥٩المشاريع البحثية المشتركة بين الهيئة وجامعة جدة

٢

إعـــداد واعتمـــاد المـــواد المرجعيـــة لغـــاز أول
أكســيد الكربــون لجــودة قياســات انبعاثــات ثانــي
أكســـيد الكربـــون.

كما نفذ المركز مجموعة من النشاطات العلمية والبحثية وفق مايلي:

٣

وســيلة قيــاس ( )DSRجديــدة تعتمــد علــى مصــدر
ضـــوء مدفـــوع بالليـــزر ( )LDLSلمعايـــرة الخاليـــا
الشمس ــية المرجعي ــة.

٤

الفـــرق بيـــن أدوات المعايـــرة وأدوات إثبـــات
القـــوة العمليـــة.

5

تطبيــق معايــرة دليل تصميــم الرصيف الميكانيكي
التجريبي(دورين) في المملكة العربية الســعودية.

٦

دراس ــة اس ــتخدام م ــادة الفالوك ــس ف ــي تصني ــع
األفي ــاش والمقاب ــس والتوصي ــات الكهربائي ــة.

٧

عـــدم التيقـــن مـــن المعايـــرة متعـــددة النقـــاط
لمقاييــس األس الهيدروجينــي باســتخدام القطب
الكهربائـــي الزجاجـــي المســـتخدم فـــي قياســـات
األس الهيدروجينـــي الروتينيـــة فـــي وضـــع األس
الهيدروجينـــي.

٣٠

•اســـتقبال ودراســـة ( )30موضـــوع
بحثـــي مقترحـــة مـــن الفـــرق الفنيـــة
للمواصفــات لعرضهــا علــى الجامعــات
كرســـائل ماجســـتير ودكتـــوراه.

18

•اســتقبال ودراســة ( )18مشــروع بحثي
لعرضهــا علــى الجامعــات كمشــاريع
تخــرج.

18

•استقبال ودراسة ( )18موضوع بحثي
كأبحاث علمية.

•البــدء بمشــروع بحثــي بالتعــاون مــع
برنامــج اســتدامة الطلــب علــى البترول
بــوزارة الطاقــة والجمعيــة العلميــة
الملكيــة األردنيــة .تحــت عنــوان:
(Research Study for Testing Plastics
that Degrade in the Environment
by a Combination of Oxidation and
)Biodegradation

28

•تحديــد ( )28مختبــر وعــرض إمكانياتهــا
الفنيــة علــى عــدد مــن الجامعــات.

•البدء بالمشاريع البحثية التالية:
1.مخاطــر ســائل الفضفــاض وطــرق الوقايــة
منــه.
2.تطويــر تصميــم كراســي ذكيــة لــذوي
اإلعاقــات فــي الحــرم المكــي الشــريف.
3.دراســة مناســبة أجــواء المملكــة للمــواد
المضافــة “المســاعدة علــى التحلــل”.
4.تصميــم مقابــس كهربائيــة تتناســب مــع
مقاديــر متفاوتــة مــن التيــار.
Environment by a Combination of
Plastics that Degrade in the (Research
Study for Testing Oxidation and
 )Biodegradationبالتعــاون مــع برنامــج
اســتدامة الطلــب علــى البتــرول بــوزارة
الطاقــة والجمعيــة العلميــة الملكيــة
األردنيــة.
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 4/١٣إدارة المعرفة
تشــكل إدارة المعرفــة أهميــة كبيــرة بالنســبة
لمختلــف المؤسســات ،وذلــك ألنهــا تحســن
االســتفادة مــن الخبــرات والمهــارات التــي
يمتلكهــا العنصــر البشــري الموجــودة بالمنظمــة،
ممــا يحســن جــودة اتخــاذ القــرارات ويعــزز مركــز
المنظمــة أو المنشــأة فــي الســوق.

1443

 1/4/١٣أبرز نشاطات إدارة المعرفة خالل فترة التقرير
ويتَ ولّ ــى مكتــب إدارة المعرفــة مهــام إعــداد
ومتابعــة تنفيــذ برامــج التعــاون البحثــي
والتنســيق واإلشــراف مــع الجامعــات والمراكــز
الموقــع معهــا فيمــا يتعلــق بمهــام
ّ
البحثيــة
الهيئــة وخدماتهــا ،وكذلــك المتابعــة مــع إدارات
الهيئــة ذات العالقــة .كمــا باشــر المكتــب
مهــام إدارة وتنســيق مذكــرات التعــاون البحثــي
والمشــاريع الفنيــة والعلميــة مــع شــركاء الهيئــة
مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة.

١

إعـــداد وتوقيـــع برامـــج التعـــاون البحثـــي ،كمـــا هـــو موضـــح فـــي
الجـــدول رقـــم (.)٦٠

٢

تفعيــل التعــاون مــع عــدد مــن الجامعــات الموقــع معهــا كمــا فــي
الج ــدول رق ــم (.)٦١

٣

مشـــاركة عـــدد ( )14مـــن الباحثيـــن وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس مـــن
الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة فـــي الفـــرق الفنيـــة.

الحالة

اسم الجهة
جامعة حائل
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تم التوقيع
َ

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك سعود
جدول رقم ( :)٦٠برامج
التعاون البحثي المبرمة
خالل فترة التقرير

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة تبوك

اسم الجهة

جدول رقم ( :)٦١تفعيل
برامج التعاون مع الجامعات
السعودية
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جاري اإلعداد

مجاالت التفعيل

جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن

•االستشارات
•ربط الوقت
•إقامة ورش العمل والدورات
•التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول والثاني
•إنشاء دبلوم الجودة

جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية

•التدريب التعاوني للفصل الصيفي والثاني

جامعة حائل

•التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول
•العمل على مشروع بحثي

جامعة المجمعة

•التدريب التعاوني للفصل الصيفي واألول

جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن
فيصل

•إقامة ورشة عمل
•التدريب التعاوني للفصل األول والثاني
•العمل على مشروع بحثي
•استحداث دبلوم عالي في الجودة

جامعة الملك فيصل

•العمل على مشروع بحثي
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حرصــا علــى تفعيــل التواصــل مــع جميــع المســتفيدين وتســويق خدمــات الهيئة بالشــكل
ً
المأمــول ،ورفــع الوعــي العــام بالجــودة ومجــاالت التقييــس ،تَ عمــل اإلدارة العامــة
للتواصــل والتســويق بالهيئــة علــى عــدة محــاور ترتكــز فــي األســاس علــى مــا نــص عليــه
تنظيــم الهيئــة ،ووفــق الممارســات العالميــة والمحليــة فــي هــذا المجــال ،متخــذة
مفهــوم التمحــور حــول العميــل كمبــدأ أصيــل فــي تقديــم كافــة خدماتهــا.
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 1/١٤األهداف

تعزيــز الصــورة الذهنيــة للهيئــة لــدى كافــة
المســتفيدين.
٢

رفـــع مســـتوى الوعـــي العـــام لـــدى كافـــة
المســـتفيدين مـــن خدمـــات الهيئـــة.
٣

تحســـين تجربـــة المســـتفيدين مـــن خدمـــات
الهيئـــة ورفـــع مســـتوى رضـــا المســـتهلك
والمصنـــع والمـــورد عـــن خدمـــات الهيئـــة.
٤

تفعيــل ســبل التواصــل مــع القطــاع الخــاص،
ورصـــد التحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع
ومعالجتهـــا.
5

 2/١٤المهام
1.وضع وتنفيذ استراتيجية التواصل للهيئة.

١

توطيـــد العالقـــة مـــع شـــركاء الهيئـــة فـــي
القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص وبن ــاء الش ــراكات
م ــع المس ــتهلك.

2.وضع الخطط والبرامج اإلعالمية والتسويقية وبرامج العالقات
العامة وتجربة المستفيدين وتنفيذها بعد إقرارها.
3.تعزيز الصورة الذهنية للهيئة ورفع مستوى الوعي العام لدى كافة
المستهلكين من خدمات الهيئة.
4.تسويق خدمات ومنتجات الهيئة لكافة المستفيدين منها وفق
استراتيجية وخطط واضحة.
5.تعزيز تواجد الهيئة في وسائل اإلعالم الرقمي ،واالستفادة منها
في تأكيد الصورة اإليجابية للهيئة لدى الجمهور.
6.إجـــراء دراســـات لرصـــد نســـب رضـــا (المســـتهلكين ،المصنعيـــن،
والمورديـــن).
7.اإلشراف على مراكز خدمة المستفيدين ووضع اآلليات واإلجراءات
التي تحسن من تجربة المستفيد.
8.التنسيق مع وسائل اإلعالم في إعداد برامج إعالمية عن نشاطات
الهيئة ،وتزويد وسائل اإلعالم المختلفة بالتحقيقات والتقارير
وفقا للقواعد والتعليمات.
ً
الصحفية عن نشاطات الهيئة وذلك
9.متابعة ما ينشر عن الهيئة في الصحف وإعداد ملخصات لها ،والرد
على االستفسارات الواردة في وسائل اإلعالم حول نشاطات
وفقا للقواعد والتعليمات.
ً
الهيئة
اإلشـــراف علـــى إدارة الموقـــع اإللكترونـــي للهيئـــة والمواقـــع
	ِ 10.
اإللكترونيـــة للفعاليـــات والمؤتمـــرات.

٦

تسويق خدمات وأنشطة وبرامج الهيئة.
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	11.اإلشـــراف علـــى تشـــغيل المعـــرض التفاعلـــي وتنفيـــذ المعـــارض
وخارجيـــا.
داخليـــا
والفعاليـــات التـــي تقـــوم بهـــا الهيئـــة
ً
ً

1443

 3/١٤استراتيجية التواصل والتسويق
تســعى الهيئــة إلــى تعزيــز ثقافــة الجــودة مــن خــال نشــر الوعــي لــدى
جميــع المســتفيدين والتعريــف بالقيمــة المضافــة واألثــر اإليجابــي
لتبنــي مبــادئ وأنظمــة الجــودة .كمــا تعمــل الهيئــة علــى تحقيــق
التكامــل مــع الشــركاء فــي القطــاع العــام والخــاص لبنــاء بنيــة تحتيــة
فاعلــة للجــودة ،وتعزيــز الصــورة الذهنيــة عــن الهيئــة وترســيخ الثقــة
بأعمالهــا.
وانطالقــا مــن األهميــة االســتراتيجية للتواصــل فــي دعــم الهيئــة
ً
لتحقيــق مســتهدفاتها ،ســعت الهيئــة لالســتعانة بشــريك استشــاري
لتطويــر اســتراتيجية شــاملة للتواصــل مع جميع المســتفيدين والجهات
ذات العالقــة ودعــم تنفيذهــا ،وذلــك مــن خــال القيــام بمــا يلــي:
1.تقييم الوضع الحالي من خالل فهم تطلعات الهيئة واحتياجاتها،
وفهم الفئات المستهدفة وتحديد التحديات ،والفرص ،ومكامن
القوة والضعف وتحديد أولويات التواصل.
2.تطوير خطة ترسيخ الهوية وتحسين الصورة الذهنية للهيئة.
3.تطوير استراتيجية التسويق والتواصل (الداخلي والخارجي).
4.تطوير استراتيجية العالقات العامة واإلعالم.
5.تطوير الخطة التنفيذية للتسويق والتواصل (الداخلي والخارجي)
والعالقات العامة واإلعالم.
6.دعـــم تنفيـــذ االســـتراتيجية مـــن خـــال بنـــاء وتطويـــر الدليـــل
االسترشـــادي للتعامـــل مـــع األزمـــات اإلعالميـــة ،ونمـــوذج
حوكم ــة التواص ــل ،وتصمي ــم العملي ــات التش ــغيلية والسياس ــات
واإلجـــراءات.

وقــد انتهــت الهيئــة مــن إعــداد اســتراتيجية التواصــل والتســويق،
وتــم اعتمادهــا فــي مجلــس اإلدارة رقــم ( )182بتاريــخ 1443/٠٣/٠٨هــ
الموافــق  14أكتوبــر 2021م .وتضمنــت االســتراتيجية تســع مبــادرات
تعــزز قــدرات الهيئــة فــي التواصــل مــع مختلــف الفئــات المســتفيدة
مــن خدماتهــا ،وتتمثــل فــي:
01
وحدة إدارة حسابات العمالء

03
ثقافة الجودة
05
منصة “ســــــابر”

07
برنامج المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

02
الشراكة مع كبار المصدرين
والموردين والمصنعين
04
العالمة الموحدة الموجهة
للمستهلكين
06
تسويق خدمات الهيئة

٠٨
برنامج إشراك وتفعيل دور
اإلعالميين والمؤثرين

09
ربط شهادات المطابقة بنظام
المشتريات الحكومية
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 4/١٤أبرز نشاطات التواصل والتسويق
اشتملت أبرز مهام ونشاطات التواصل والتسويق خالل فترة التقرير على ما يلي:
 1/4/١٤اإلعالم والتوعية
نشرت الهيئة خالل هذا العام العديد من المواد اإلعالمية المتعلقة بمهام وأنشطة
هدف إلى توعية المستفيدين في مختلف قنوات التواصل ،وقد بلغ
الهيئة ،والتي تَ
ُ
تم تداوله عن الهيئة في الصحف المطبوعة واإللكترونية والمواقع اإلخبارية
عدد ما َ
خالل هذا العام أكثر من ( )21.302مادة ،حيث تنوعت تلك المواد ما بين ( )860مادة في
الصحف الورقية ،و( )19.798مادة في الصحف والمواقع اإللكترونية ،إلى جانب ()644
مادة في القنوات التلفزيونية واإلذاعية .ونفذت اإلدارة العديد من البرامج التوعوية
واإلعالمية ،كما نظمت عدد من الندوات والمحاضرات التعريفية بنشاطات الهيئة من
خالل وسائل اإلعالم المختلفة ،والتي كان من أبرزها:
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
قامــت الهيئــة بالتنســيق لعــدد مــن المشــاركات فــي القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة (أخبــار،
مداخــات ،لقــاءات ،تقاريــر) ،حيــث بلغــت خــال فتــرة التقريــر (ُ )644مشــاركة ،وكانــت أبــرز القنــوات
التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي تـ َـم مــن خاللهــا تقديــم تلــك المشــاركات:

الحمالت التوعوية:

حملة (خلنا نتفق):

798.633

هي حملة انطلقت في شـــهر رمضـــان المبارك
واســـتهدفت توعيـــة المســـتهلك تجـــاه بعض
الســـلوكيات الخاطئـــة والتوجيـــه للســـلوكيات
الصحيحـــة عـــن طريـــق فيديوهات فـــي مواقع
التواصـــل االجتماعي.

•العدد اإلجمالي
للمتابعين في شبكات
التواصل االجتماعي

لالطالع
على األفالم التوعوية
امسح هنا

21,302

تم تداوله
•عدد ما َ
عن الهيئة خالل عام
٢٠٢١م

حملة توعوية عن
(ملصق المعايرة القانونية):
تهـــدف إلـــى توعيـــة المســـتهلك والتاجـــر عـــن
الملصق الخـــاص بتقييس ،وأهمية اســـتخدامه
علـــى الموازين.

122

•تصميماً توعوياً وتعريفياً
بخدمات الهيئة

األفالم التوعوية القصيرة
اســتمراراً لنشــاطات توعيــة المســتهلك ،قامــت الهيئــة بتطويــر خطــة عمــل إلصــدار أفــام توعويــة
وتهــدف تلــك
وتعريفيــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة لصناعــة المحتــوى واإلنتــاج التوعــوي.
ُ
األفــام إلــى نشــر الوعــي بالمواصفــات القياســية الســعودية واللوائــح الفنيــة والتعريــف بأنشــطة
الهيئــة ،باإلضافـ ِـة إلــى توجيــه النصائــح واإلرشــادات حــول بعــض الســلع االســتهالكية التــي يقتنيها
المســتهلك ،ويتــم بثهــا علــى حســابات الهيئــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي (يوتيــوب ،تويتــر،
الفيــس بــوك ،إنســتغرام) ،كمــا يتــم بثهــا أيضــاً عبــر الوســائل األخــرى (البريــد اإللكترونــي ،الواتــس
أب) .وتـ َـم -بفضــل اللــه -إصــدار عــدد ( )22فيلــم توعوي/تعريفــي ،وصلــت عــدد المشــاهدات لهــا
إلــى( )٧,٥٨٣,246مشــاهدة خــال فتــرة التقريــر.

التصاميم التوعوية (األنفوجرافيك)
تــم إنتــاج ( )122تصميمــاً توعويــاً وتعريفيــاً بخدمــات الهيئــة ،للمســاعدة علــى تبســيط المعلومــات
الفنيــة التــي تُ عــزز مــن وعــي المســتهلك ،وقــد غطــت تلــك التصاميــم مجموعــة مــن الموضوعــات
التوعويــة المتنوعــة.
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لالطالع
على األفالم التوعوية
امسح هنا

644

•عدد المشاركات في
القنوات اإلذاعية
والتلفزيونية

22

•فيلم توعوي/تعريفي
تم إصداره خالل فترة
التقرير

البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على
شبكات التواصل االجتماعي
تتولـــى اإلدارة العامـــة للتواصـــل والتســـويق اإلشـــراف علـــى البوابـــة
اإللكترونيـــة للهيئـــة علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة بكافـــة محتوياتهـــا،
وقـــد حصلـــت البوابـــة اإللكترونيـــة علـــى نســـبة  %98مـــن تقييـــم هيئـــة
تقـــوم اإلدارة بـــإدارة ومتابعة حســـابات الهيئة
الحكومـــة الرقميـــة .كما
ُ
علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وإدارتها وبـــث الرســـائل اإلعالمية
التوعويـــة مـــن خاللهـــا .وقد بلـــغ مجموع عـــدد المتابعين على وســـائل
زيـــادة تجـــاوز  %١١,٣عـــن
ٍ
اإلعـــام الرقمـــي ( )798.633متابـــع ،بمعـــدل
العـــام 2020م.

%98

•نسبة التقييم من هيئة
الحكومة الرقمية
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 2/4/١٤العالقات العامة
نشر السلع غير المطابقة على الموقع اإللكتروني للهيئة

المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية للتقييس والجودة

تقــوم الهيئــة بدراســة تقاريــر االختبــار للمنتجــات المحالــة من الجهــات المعنية ،وكذلك
المســحوبة ضمــن البرنامــج الســعودي لســامة المنتجــات ،ودراســة المنتجــات غيــر
المطابقــة للمواصفــات التــي تمثــل خطـ ًـرا علــى ســامة المســتهلك مــن قبــل لجنــة
نشــر الســلع غيــر المطابقــة (لجنــة متخصصــة يشــارك بهــا ممثلــون لكافــة قطاعــات
العمــل بالهيئــة) ،وتقــوم بنشــرها علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي مــن خــال صفحــة
مخصصــة لهــذا النــوع مــن الســلع مــن أجــل رفــع الوعــي بالمنتجــات غيــر المطابقــة ،إلــى
جانــب اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة والنظاميــة تجــاه الشــركات المخالفــة مــن خــال
وزارة التجــارة والجهــات المعنيــة ،وقــد بلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة علــى الموقــع
خــال فتــرة التقريــر عــدد ( )16ســلعة.

تتولــى إدارة العالقــات العامــة مهــام تنظيــم وتنفيــذ الفعاليــات والمعــارض ذات الصلــة بأعمــال الهيئــة ،ونقــدم فيمــا يلــي أبــرز نشــاطات
االإدارة:

16

•س ــلعة ت ــم نش ــرها عل ــى
الموقـــع خـــال فتـــرة
التقريـــر

تُ شــارك الهيئــة فــي المناســبات التــي تقيمهــا الهيئــات والمنظمــات الخليجيــة والعربيــة والعالميــة مــن خــال تنظيــم نــدوات ومحاضــرات تعريفيــة
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٦٢أبــرز تلــك المشــاركات.
عنهــا ،وتَ فعيلهــا بوســائل اإلعــام المختلفــةُ .
م

اسم الفعالية

1

اليوم العالمي للدفاع المدني

3

اليوم العالمي للتقييس

2
4
5
6
7
8

اليوم العالمي للمياه

التاريخ
 01مارس

 22مارس
 25مارس

اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار

 21أبريل

اليوم العالمي للملكية الفكرية

 26أبريل

اليوم العالمي لألرض

اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية

 22أبريل
 28أبريل

اليوم العالمي للقياس (القياس من أجل الصحة)

 20مايو

10

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

 14يونيو

12

اليوم الوطني السعودي

9

11
13
14
15

اليوم العالمي للبيئة

 05يونيو

اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 01يوليو

اليوم الوطني لسالمة الطرق

 13أكتوبر

اليوم العالمي للجودة

 07نوفمبر

اليوم العالمي للمواصفات

 23سبتمبر
 14أكتوبر

جدول رقم ( :)٦٢أبرز األيام العالمية التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير

المعارض
وتم إعداد برامج إعالمية وإرشـــادية في كافة تلـــك المعارض ،وعرض
َشـــاركت اإلدارة فـــي مجموعـــة من المعارض الداعمة ألنشـــطة الهيئةَ ،
مجموعـــة مـــن األفـــام الوثائقية والفقـــرات التوعوية فـــي مجاالت التقييس والجودة وســـامة المســـتهلك ،إلـــى جانبِ توزيـــع المطبوعات
والملصقـــات إســـهاماً منها في تعريـــف جمهور المســـتهلكين بأهمية التقييس.
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 3/٤/١٤التسـويــق
تهــدف إدارة التســويق لبنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن منتجــات وخدمــات الهيئــة وذلــك مــن خــال تحديــد رغبــات واحتياجــات المســتفيدين الحالييــن
والمســتقبلين نحــو التمحــور حــول العميــل فــي تقديــم الخدمــات .كمــا تقــوم بدورهــا فــي تقييــم الوضــع الحالــي وتنفيــذ الخطــط والمبــادرات للخدمــات
والمنتجــات ،وتتمثــل أهــداف اإلدارة فيمــا يلــي:
٠٢

01

بنـــاء الوعــي بـ “المواصفات
السعودية” وخدمــاتها

تعــــزيز ثقـــافة
الجـــودة

٠٣

تعزيز دور المواصفات السعودية
في قيادة أنشطة التقييس
وعالميا
إقليميا
الوطنية
ً
ً

04

عرض الخدمات المناسبة
للشريحة المستهدفة

الحــمــــالت
وتتمثل أبرز الحمالت التسويقية التي أطلقتها الهيئة فيما يلي:
٠١

عضوية خدمات الهيئة
أشــرفت اإلدارة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة متكاملــة لتســويق خدمــات عضويــة الهيئــة للمســتفيدين ،وتــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة علــى حســابات
التواصــل االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي والبريــد اإللكترونــي و( )١٤٨مــن المكالمــات التســويقية للمهتميــن بالعضويــة ،وحققــت الحملــة تســجيل ()45
عضــو بمختلــف الفئــات مقســمة حســب التالــي:
األنشطة والمواد التسويقية للحملة

160

التسويق عبر الهاتف

131.448

التسويق عبر البريد اإللكتروني

ورش العمل/الندوات/المؤتمرات
شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم وتغطيــة
العديــد مــن الفعاليــات (مؤتمــرات ،ندوات،
ورش عمــل ،حفــل توقيــع اتفاقيــات،
زيــارات) ،حيــث شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم
عــدد ( )٨٢فعاليــة وورشــة عمــل ،كمــا
نظمــت الهيئــة كل مــن:

174

-١

اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة لمعهد المواصفات
والمقاييس للدول اإلسالمية بالمدينة المنورة.

-٢

حفل جائزة الملك عبد العزيز للجودة.

-٣

فعاليات اليوم العالمي للقياس (القياس من أجل الصحة).

-٤

فعالية عالمة الجودة عنوان األمان.

-٥

فعالية ساعة استشارة بالتزامن مع اليوم العالمي لدعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة.

-٦

فعاليات اليوم العالمي للمواصفات.

-7

الملتقى السنوي لليوم العالمي للجودة.

أداء الحملة

60.915

البريد اإللكتروني المفتوح

20.116

عدد زيارات صفحة الخدمة

٢٠٢١
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٠٤

٠٢

حملة عالمة الجودة عنوان األمان

تسويق خدمات المركز الوطني للقياس والمعايرة

نفــذت اإلدارة حملــة توعويــة وتثقيفيــة تهــدف
لرفــع الوعــي بقــرار إلــزام عالمــة الجــودة الســعودية
علــى التوصيلــة الكهربائيــة ،مــدة الحملــة ( )٩أيــام
بدايــة تاريــخ  01يونيــو 2021م ،واســتهدفت فيهــا
المصنعيــن والمورديــن والمســتهلكين ،وتهــدف
إلــى:

يعــد المركــز هــو الجهــة الوطنيــة المعنيــة بإنشــاء وحفــظ وتطويــر
معاييــر القيــاس الوطنيــة ،حيــث يضــم المركــز ثالثيــن مختبــر ًا وطني ـ ًا
متخصص ًا ويقدم إسهاماته لخدمة المترولوجيا العلمية والقانونية
والصناعيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،مــن خــال تقديــم
حزمــة مــن خدمــات معايــرة أجهــزة القيــاس واالستشــارات الفنيــة
والتدريــب والتأهيــل ،لتعزيــز خطــوط اإلنتــاج ورفــع كفاءتهــا لتحقيــق
جــودة المنتجــات الســعودية وتعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي
وتقليــل الهــدر المالــي .وســع ًيا للتعريــف بهــذا المركــز وإيصالــه إلــى
الفئــات المســتفيدة جــاءت خطــة تســويق خدمــات المركــز لتحليــل
الوضــع الحالــي للمركــز ،وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة ،وأبــرز
الفــرص الممكــن توظيفهــا تســويق ًيا.

•التأكي ــد عل ــى أهمي ــة وج ــود عالم ــة الج ــودة
علـــى التوصيـــات الكهربائيـــة.
•رفـــع الوعـــي باســـتخدام تطبيـــق تأكـــد علـــى
المنتجـــات الحاصلـــة علـــى عالمـــة الجـــودة.
•التعريـــف بقـــرار إلـــزام عالمـــة الجـــودة علـــى
التوصيـــات الكهربائيـــة.

أداء الحملــــــة

الظهور الرقمي

٤٩٦,٢٧٦

المنشورات المصممة

5

منشورات

أداء الحمــــلة
الظهور الرقمي

79,398

٠٥

إبراز دور الهيئة في سالمة المستهلك

1,906
التفاعل

أطلقــت الهيئــة بالتزامــن مــع احتفــاالت
اليــوم الوطنــي حملــة تســويقية تســتهدف
إبــراز دورهــا فــي تعزيــز ســامة المســتهلك،
وذلــك مــن خــال عــدة أفــام إبداعيــة.

عدد التوصيالت المستبدلة

1.382

أداء الحملة:

9.241.514
عدد مرات الظهور

499.582

عدد مشاهدات الفيديوهات

٠٣

حملة ساعة استشارة
كمــا شــاركت اإلدارة فــي ترتيــب فعاليــة
تتضمــن تقديــم استشــارات مجانيــة لمــدة
ســاعة لمجموعــة مــن المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي مجــال محــدد ،يصاحبهــا
زيــارة للمعــرض التفاعلــي وورشــة عمــل،
وكذلــك جلســة تعريفيــة بهيئــة المواصفــات
الســعودية ،وتهــدف إلــى:

200

407,085

التسويق عبر الهاتف

الظهور الرقمي

التسويق عبر البريد اإللكتروني

23,003

34,177

•التعريف بهيئة المواصفات السعودية
ودورها في تعزيز البنية التحتية للجودة
ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

75

•التعريف بخدمات مركز االستشارات
الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

7

•التحفيز لزيارة المعرض التفاعلي.

176

األنشطة والمواد التسويقية

أداء الحملة

المنشآت المستفيدة

التفاعل

٠٦

الحمالت البريدية

تمثــل الحمــات البريديــة أحــد الوســائل التســويقية المباشــرة ،التــي
تســتهدف الوصــول للقوائــم البريديــة المعــدة وفقــ ًا الهتمامــات
المســتفيدين ،وقــد قامــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر بتفعيــل الحمالت
البريديــة لنحــو ( )42خدمــة وفعاليــة ،حيــث وصــل إجمالــي الرســائل
البريديــة المرســلة ( )٧٥١,٥٩٥رســالة ،ووصلــت عــدة مــرات فتــح الرســائل
مــن قبــل المســتفيدين المرســل لهــم ( )363.452مــرة.

إجمالي الرسائل
البريدية المرسلة

٧٥١,٥٩٥

عدة مرات فتح الرسائل
من ِقبل المستفيدين

٣٦٣,٤٥٢

المنشورات المصممة

1

إنتاج الفيديو
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 4/٤/١٤مركز خدمة المستفيدين
ـدف مراكــز خدمــة المســتفيدين فــي المركــز الرئيــس وفرعــي الهيئــة
تهـ ُ
بمنطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية إلــى تقديــم أفضــل
والمســاهمة فــي توطيــد العالقــات معهــم،
ِ
الخدمــات للمســتفيدين،
والتحقــق مــن جــودة الخدمــات المقدمــة بمــا ُيســهم فــي دعــم ونمــو
المنشــآت التجاريــة والصناعيــة.

شكاوي

٪0
٠.٤

استفسار

مهام مركز خدمة المستفيدين
ـدف
يتولــى مركــز خدمــة المســتفيدين مجموعــة مــن المهــام التــي تهـ ُ
ذات العالقــة .ومــن أهــم
إلــى االرتقــاء بخدمــات الشــركاء والجهــات ِ
تلــك المهــام مــا يلــي:

 . 1الرد على االستفسارات (البريد اإللكتروني ،الهاتف ،الحضور)
ـواء عــن طريــق حضــور المســتفيد
ُيقــوم المركــز باســتقبال االستفســارات سـ ً
للمركــز أو االتصــال بالرقــم الموحــد أو البريــد اإللكترونــي ،ويتولــى موظفــو
المركــز اإلجابــة عليهــا أو إحالتهــا لــإدارة المختصــة بالهيئــة .وقــد بلغــت
االستفســارات التــي تـ َـم الــرد عليهــا خـــال فتــرة التقريــر ( )83.613استفســار،
ورد منهــا عبــر البريــد اإللكترونــي ( ،)٤٦،٥٥٧وتمــت معالجــة ()٤٢،٦٠٩
استفســار وفــق معيــار الجــودة المحــدد (يوميــن عمــل) بمــا نســبته %92
تــم تســجيل عــدد ( )3.948استفســار متأخــر عــن الوقــت المحــدد
بينمــا َ
“يومــي عمــل” أي مــا نســبته  %8نظــراً للطبيعــة الفنيــة لتلــك االستفســارات.
وتُ وضــح الرســوم البيانيــة رقــم ( )٢٨و( )٢٩و( )٣٠عــدد ونســب االستفســارات
والشــكاوى ووســائل االتصــال ونوعيــة االستفســارات.

الحضور لمقر الهيئة
الرقم الموحد

٪٨
٦٤٦

٪٩٩.٦
46,557
رسم بياني رقم ( :)٢٩نوعية االستفسارات الواردة
للمركز خالل فترة التقرير

االستفسارات المغلقة في الوقت المحدد
االستفسارات المغلقة متأخرة

٪8
٣,٩٤٨

المعتمــد لــدى منظمــة التجــارة العالميــة (،)WTO
نقطــة االستفســار هــي البريــد اإللكترونــي ُ
والخاصــة بلجنــة العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة ( ،)TBTويتــم عــن طريقهــا تجهيــز إخطــارات الهيئــة
وإخطــارات جهــات أخــرى مثــل (الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،وزارة الصحــة) وإرســالها لمنظمــة
التجــارة العالميــة ،ومــن ثَ ـ َـم رفــع المشــاريع التــي تـ َـم اإلخطــار عنهــا علــى موقع الهيئــة اإللكتروني
ذات االختصــاص مــن الحصــول عليهــا مباشــرة .وتتــم متابعــة البريــد اإللكترونــي
لتتمكــن الجهــة ِ
( )enquirypoint@saso.gov.saواســتقبال المالحظــات وتوجيههــا للجهــة المختصــة ،وقــد
المنفــذة عبــر نقطــة االستفســار خــال فتــرة التقريــر ( )45إخطــاراً.
بلــغ عــدد اإلخطــارات ُ

 . ٣خدمات عضوية الهيئة
ُيوفــر مركــز خدمــة المســتفيدين خدمــة العضويــة ،حيــث يتــم تزويــد األعضــاء بقوائــم عــن
باإلضافــة إلــى إصــدارات الهيئــة .وتمــت
ِ
تــم اعتمادهــا حديثــاً ،
المواصفــات القياســية التــي َ
موافقــة مجلــس اإلدارة علــى النســخة المحدثــة مــن عضويــة خدمــات الهيئــة ،وتعكــف الهيئــة
حاليــاً علــى تطويــر النظــام اإللكترونــي الخــاص بالعضويــة حتــى يتــم تقديــم الخدمــة بشــكل يضمن
حصــول المنتســب بهــا علــى المزايــا التاليــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم (:)٦٣

الفضية
SILVER

البرونزية
BRONZE

اإلعالن عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب

√

√

√

االشتراك في المجلة اإللكترونية

√

√

√

√

X

X

المميزات

دعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة

البريد االكتروني

الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو

٪٥٦
٤٦,٥٥٧
رسم بياني رقم ( :)٢٨االستفسارات والشكاوى
بناء على وسيلة االتصال
خالل فترة التقرير ً

 . ٢متابعة نقطة االستفسار ()ENQUIRYPOINT

٪92
٤٢,٦٠٩
٪٣٦
٣٠,٥٩٥

الذهبية
GOLD

√

X

√

اإلبالغ بأي تحديث يطرأ على مواصفاتهم التي سبق شراؤها

تلقائي

شهري

X

خصم على تكاليف تقديم طلب الحصول على عالمة الجودة

%50

%25

X

خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية

%15

%10

%5

√

X

X

خصم على شراء المواصفات

%15

%10

%5

خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب

%15

%10

%5

توفير مدير حساب ()Account Manager

رسم بياني رقم ( :)٣٠حالة االستفسارات حسب تصنيف
اتفاقية مستوى تقديم الخدمة ( )SLAخالل فترة التقرير
جدول رقم ( :)٦٣مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين
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مكتب إدارة االستراتيجية
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تقنية المعلومات
تعتبــر خدمــات تقنيــة المعلومــات أحــد الدعامــات الرئيســة لتطويــر وتحســين كافــة
األعمــال والنشــاطات بالهيئــة ،وتتأكــد أهميــة هــذه الخدمــات فــي جهــات التقييــس،
وذلــك لالعتمــاد الكبيــر علــى توفــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة ،وعلــى تبنــي
التقنيــات الحديثــة فــي تحســين وتطويــر اإلجــراءات والخدمــات .وتؤمــن الهيئــة بــأن
ســرعة تحولهــا الرقمــي والتميــز فــي تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة هــي الطريقــة
األفضــل لتطويــر إجراءاتهــا الداخليــة واالرتقــاء بمســتوى شــفافية خدماتهــا .وفــي هــذا
المجــال حققــت الهيئــة إنجــازً ا فــي مؤشــر قياس التحــول الرقمي الحكومــي في القياس
التاســع للتحــول الرقمــي وحصلــت علــى المركــز األول فــي ترتيــب الجهــات الحكوميــة
والمركــز األول فــي مجموعــة القطــاع المالــي واالقتصــادي بنســبة  %90.70فــي مرحلة
اإلبــداع والريــادة .كمــا حصلــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر علــى شــهادة اســتمرارية
األعمــال لتقنيــة المعلومــات وفــق المواصفــة الدوليــة (.)ISO 23301:2019
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تقنية المعلومات
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 1/١٥ملخص المشاريع
الوصول للصفحة

ولتحقيــق الوصــول األســرع للمســتفيد الخارجــي ،وفــي إطــار التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة دشــنت
وطــورت الهيئــة خــال هــذا العــام أربــع بوابــات إلكترونيــة وتطبيــق لخدمــة أنشــطتها المختلفــة ،ليصبــح
إجمالــي الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة عــدد ( )69خدمــة إلكترونيــة للمســتفيدين الخارجييــن
والداخلييــن ،ويمكــن الوصـــول لهــا مــن خــــال البوابــة الخــــارجية للهيئــة ( ،)www.saso.gov.saوالبوابــة
الداخــــلية للهيئــــة (المجلــس) ( )www.almajlis1.gov.saأو مــن خــال بوابــات مباشــرة .ونســتعرض
فيمــا يلــي أبــرز المشــاريع المنجــزة خــال فتــرة التقريــر:

 1/1/١٥مشاريع الخدمات اإللكترونية

تعتنــي الهيئــة بتطويــر عالقتهــا بشــركائها والمســتفيدين مــن
خدماتهــا ،حيــث ركــزت علــى تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة لنوعيــن
مــن المســتفيدين همــا:

المستفيد الخارجي:
المستهلك ،الجهات الحكومية ،الشركات ،والمتقدمين على
وظائف الهيئة ،المتدربين.

10
2

مشاريع الخدمات اإللكترونية
وهـــي الخدمـــات الموجهـــة للمســـتفيد الخارجـــي والمســـتفيد
الداخلــي .وتشــمل البوابــات اإللكترونيــة والخدمــات اإللكترونيــة
الخارجي ــة والداخلي ــة.

مشاريع البنية التحتية
وتشـــمل مشـــاريع أمـــن المعلومـــات ،الشـــبكات ،الوســـائط

المتعـــددة ،االتصـــال الصوتـــي والمرئـــي ،ومركـــز المعلومـــات.

182

16

1

المستفيد الداخلي:
موظفي الهيئة.

وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة خــال هــذا العــام بتنفيــذ ()29
ويوضــح
مشــروعا نحــو التحــول الرقمــي والتعامــات اإللكترونيــةُ ،
ً
الرســم البيانــي رقــم ( )٣١توزيــع تلــك المشــاريع .والتــي ُيمكــن
تصنيفهــا إلــى ( )4فئــات:

ـمل البوابات اإللكترونية والخدمات اإللكترونية الخارجية والداخلية،
تشـ ُ
وفيمــا يلي نســتعرض أهم مشــاريع الخدمــات اإللكترونية:

الخدمات اإللكترونية

البنية التحتية وأمن المعلومات

الحوكمة وبناء القدرات

مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات العالقة

رسم بياني رقم ( :)٣١توزيع مشاريع تقنية المعلومات

مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات
العالقة
وتشـــمل مشـــاريع الربـــط اإللكترونـــي ،وتبـــادل البيانـــات مـــع
ذات العالق ــة مث ــل وزارة التج ــارة والهيئ ــة
الجه ــات الحكومي ــة ِ
العامـــة للجمـــارك وغيرهـــا.

مشاريع الحوكمة وبناء القدرات
ويقص ـ ُـد به ــا المش ــاريع الت ــي تُ رك ــز عل ــى تطبي ــق الممارس ــات
ُ
االحترافي ــة ف ــي الحوكم ــة وإدارة المش ــاريع ،وتطوي ــر ق ــدرات
وكفـــاءة موظفـــي تقنيـــة المعلومـــات.

69

خدمة إلكترونية
للمستفيدين الخارجيين
والداخليين

 -1منصة الدخول الموحد ()SSO
قامــت الهيئــة بإطــاق منصــة الدخــول الموحــد للخدمــات
اإللكترونيــة والتــي تهــدف إلــى توحيــد ملفــات المســتفيدين مــن
خدمــات الهيئــة فــي ملــف واحــد لجميــع الخدمــات وتوفيرهــا
الخدمــات فــي منصــة واحــدة ،تتيــح الدخــول باســتخدام النفــاذ
الوطنــي الموحــد مــن خــال ارتباطهــا وتكاملهــا مــع مركــز
المعلومــات الوطنــي واشــتملت المرحلــة األولــى علــى الخدمــات
التاليــة:
01
خدمة دليل المواصفات
اإللكتروني (واصف)

03
خدمة العضوية في خدمات
الهيـــئة

https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/Listing.aspx

02
خدمة التدريب

04

الوصول للصفحة

خــدمة فحص السيـــــــارات
والحصول على شهادة
المطابقة

05
خدمة حجز المواعيد
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 -٢خدمة التصديق الرقمي لشهادات كفاءة الطاقة
قامــت الهيئــة بإطــاق خدمــة التصديــق الرقمــي لجميــع
شــهادات كفــاءة الطاقــة مــن خــال تكاملهــا مــع المركــز
الوطنــي للتصديــق الرقمــي ،حيــث تتيــح الخدمــة للمســتفيد
التحقــق مــن صحــة الشــهادة وموثوقيتهــا وتوفــر الخدمــة
حمايــة الشــهادات مــن التزويــر وتضمــن التطويــر تحســين
إجــراءات خدمــة المكيفــات الصغيــرة بتحويــل وتغييــر طريقــة
التصنيــف مــن نســبة كفــاءة الطاقــة ( )EERإلى نســبة كفاءة
الطاقــة الموســمية ( )SEERحســب المواصفــة الجديــدة
للمكيفــات الصغيــرة بالتعــاون مــع المركــز الســعودي لكفاءة
الطاقــة  .باإلضافــة إلــى تطويــر البوابــة اإللكترونيــة لكفــاءة
الطاقــة وتحديــث محتــوى البوابــة والصفحــات اإلنجليزيــة
وتوفيــر المعلومــات للمســتهلك وســهولة الوصــول لجميــع
خدمــات كفــاءة الطاقــة.

 -٤إضافات تطويرية لموقع الهيئة اإللكتروني
تــم تحديــث وتطويــر موقــع الهيئــة اإللكترونــي وإضافــة
العديــد مــن الخدمــات للموقــع مثــل خدمــة الــرد اآللــي -
دردشــة ( )Chatbotوالتــي تتيــح للمســتفيد االستفســار
والتحقــق مــن صحــة التراخيــص واإلرســاليات وطلبــات
عالقــات المســتفيدين بشــكل آلــي ،وتطويــر خدمــة التدريــب
التعاونــي وتحقيــق المتطلبات،وفــق أعلــى المعاييــر حيــث
حقــق الموقــع تقييــم مميــز بلــغ  %98فــي تقييــم هيئــة
الحكومــة الرقميــة كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)٦٤

أبعاد قابلية االستخدام

متوسط العالمة

هيكلية المعلومات والتصفح

%100

المحتوى

%100

العرض

%94

التفاعل

%94

القيمة

%100

المجموع

%98

جدول رقم ( :)٦٤تقييم هيئة الحكومة الرقمية لموقع الهيئة
اإللكتروني

الوصول للتطبيق

 -٣تحسين وتطوير تطبيق تأكد
قامــت الهيئــة وبالتنســيق مــع المركــز الســعودي لكفــاءة
الطاقــة بتطويــر نســخة جديــدة لتطبيــق (تأكــد) أحــد أهــم
تطبيقــات الهاتــف المحمــول التــي تقدمهــا الهيئــة لخدمــة
المســتهلكين ،واشــتملت النســخة الحديثــة للتطبيــق علــى:
•إضافة نسخة التطبيق في متجر هواوي.
•إضافة خاصية البحث السريع القتصاد الوقود.
•إضافة خاصية التحقق من بيانات المركبات الكهربائية.
وحصــل تطبيــق تأكــد بجائــزة (أفضــل مشــروع مبتكــر
يســتخدم التقنيــات الذكيــة لخدمــة كفــاءة الطاقــة) فــي
مســابقة اليــوم العربــي لكفــاءة الطاقــة لعــام 2020
(االحتفــال الثامــن) خــال االحتفاليــة االفتراضيــة التــي
نظمتهــا األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة .وشــاركت
الهيئــة فــي الحملــة اإلعالنيــة للتطبيــق التــي نظمهــا المركــز
الســعودي لكفــاءة الطاقــة فــي نهايــة العــام.
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شــمل مشــاريع أمــن المعلومــات ،الشــبكات واالتصــاالت ،الوســائط المتعــددة ،ومركــز
ُ
وتَ
ً
مختصــر لهــا.
ووصــف
ٍ
ويعــرض الجــدول رقــم ( )٦٥قائمــة بأهــم تلــك الخدمــات
ُ
المعلومــات،
ٍ

اسم الخدمة

الوصف

تطوير أجهزة وأنظمة أمن
المعلومات

تركي ــب وتش ــغيل نظ ــام أمن ــي لتحلي ــل المخاط ــر وتطوي ــر نظ ــام الكش ــف عل ــى
األجهـــزة الطرفيـــة واالســـتجابة وكذلـــك الربـــط بيـــن نظـــام المســـح األمنـــي
ونظ ــام إدارة األح ــداث األمني ــة

تطوير أنظمة الشبكة
والهواتف الشبكية

تركيــب مرشــحات إنترنــت وأجهــزة إدارة ســعة خطــوط اإلنترنــت وتوفيــر أجهــزة
هواتــف شــبكية جديــدة وملحقاتهــا

المستفيد من الخدمة

تقنية المعلومات

جميع الموظفين

تجهيز الشبكة في مباني
مختبرات الهيئة في ميناء
جدة اإلسالمي وربطها
بشبكة الهيئة

تجهي ــز الش ــبكة ف ــي مبان ــي مين ــاء ج ــدة اإلس ــامي وربطه ــا بش ــبكة الهيئ ــة
للوصـــول للخدمـــات الداخليـــة ،وتركيـــب أجهـــزة بصمـــة للحضـــور واالنصـــراف
وأبـــواب المختبـــرات وكاميـــرات مراقبـــة

موظفي المختبرات
في ميناء جدة
اإلسالمي

تطوير أنظمة الحضور
واالنصراف اإللكترونية

تغيي ــر أجه ــزة البصم ــة وإتاح ــة اس ــتخدام بطاق ــات الموظفي ــن عل ــى الهوات ــف
الذكيـــة لتســـجيل الحضـــور واالنصـــراف وتحديـــث وترقيـــة النظـــام .تغييـــر
الكامي ــرات لمبان ــي الهيئ ــة بالري ــاض والدم ــام وج ــدة والمكات ــب وتغيي ــر نظ ــام
تســجيل الكاميــرات وتركيــب بوابــة حضــور وانصــراف وكاميــرات جديــدة وإعــادة
ـرة بش ــبكة الهيئ ــة
تأهي ــل الش ــبكة لمبن ــى الهيئ ــة بالحديث ــة وربط ــه مباش ـ ً

جميع الموظفين

تطوير أجهزة وأنظمة مركز
البيانات

اس ــتبدال ع ــدد ( )56بطاري ــة لمنظم ــات الطاق ــة المركزي ــة ف ــي مرك ــز البيان ــات
وتحدي ــث نظ ــام المراقب ــة لمرك ــز البيان ــات وإدارة المبن ــى واالكتش ــاف المبك ــر
للحري ــق

تقنية المعلومات

نظام إدارة الصالحيات

تطبيق النظام األمني إلدارة صالحيات الوصول للخوادم ()PAM

موظفي تقنية
المعلومات وأمن
المعلومات

 -٥إطالق بوابة قبول جهات تقويم المطابقة اإللكترونية
قامــت الهيئــة بإطــاق بوابــة رقميــة تتيــح لجهــات تقويــم
المطابقــة والمختبــرات المحليــة والخارجيــة بالتقــدم لطلــب
الحصــول علــى القبــول مــن الهيئــة فــي مجــاالت تقويــم
المطابقــة المختلفــة حســب المتطلبــات الــواردة بالئحــة
قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.
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تقنية المعلومات

 3/١٥مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات العالقة والتحسينات العامة
ذات العالقــة لتوفيــر منظومــة رقابيــة فاعلــة ،وتتــم ترجمــة ذلــك
تُ ؤمــن الهيئــة بأهميــة التكامــل وتبــادل الخدمــات مــع شــركائها فــي الجهــات ِ
مــن خــال الربــط اإللكترونــي فــي بعــض الخدمــات اإللكترونيــة ،ومنهــا:

•تطويــر خدمــة الربــط بيــن منصــة ســابر وفســح بالســماح
للمورديــن بالتعديــل علــى التعهــدات خــال ( )15يــوم باســتخراج
شــهادة إرســالية.

•التكامـــل مـــع مركـــز المعلومـــات الوطنـــي (نفـــاذ) للتحقـــق
م ــن هوي ــة (مواط ــن  -مقي ــم) ف ــي منص ــة الدخ ــول الموح ــد
(مســـتفيد).
•إتاحـــة جميـــع بيانـــات المركبـــات فـــي قنـــاة التكامـــل
الحكومي(كمـــزود) الســـتفادة مركـــز المعلومـــات الوطنـــي
والجمـــارك مـــن البيانـــات.

•الربــط اإللكترونــي مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة
والجمــارك وتبــادل البيانــات عــن طريــق قنــاة
بــدل مــن الربــط
ً
التكامــل الحكوميــة ()GSN
المباشــر مــن خــال (اإلنترنــت) لضمــان حمايــة
البيانــات وســرعة تدفــق البيانــات واســتمرارية
األعمــال لتحقيــق معاييــر هيئــة الحكومــة
الرقميــة.
•التكامــل مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة (منشــآت) للتحقــق مــن بيانــات
المنشــآت فــي خدمــة التســجيل والتقديــم
للتدريــب واالستشــارات الفنيــة لهــا (مســتفيد).
•التكامــل مــع البريــد الســعودي للتحقــق
مــن بيانــات العنــوان الوطنــي لـــ (المنشــآت -
المواطنيــن  -المقيميــن) (مســتفيد).
•التكامــل مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان للتحقــق مــن رخــص المحــات
( مســتفيد ).

ق مــن
ة للتحقــ 
س الخليجيــ 
ة التقييــ 
ع هيئــ 
ط مــ 
ن الربــ 
•تحســي 
بيانــات تراخيــص الدراجــات الناريــة (.)CCR

•تحقيــق التكامــل مــع الــوزارة مــن خــال رفــع مؤشــر جــودة
البيانــات للهيئــة فــي منصــة التــزام مــن  %78إلــى  ،%100حيــث
يتطلــب المؤشــر الشــهري توفيــر كافــة بيانــات الرواتــب للشــهر
الــذي يســبق إصــدار المؤشــر.
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•التكامــل مــع المركــز الوطنــي لقيــاس أداء
األجهــزة العامــة (أداء) (مســتفيد).
•الربــط اإللكترونــي مــن خــال إتاحــة التحقــق
مــن بيانــات المصانــع المحليــة الحاصلــة علــى
عالمــة الجــودة فــي قنــاة التكامــل الحكوميــة
الســتفادة وزارة الصناعــة مــن الخدمــة.
•التكامــل مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة إلتاحــة بيانــات الموظفيــن والربــط
مــع منصــة التــزام (مــزود).
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 4/١٥القيــــــاس التاســـع للتحــــول
الرقمي الحكــومـــي
•حققـــت الهيئـــة فـــي القيـــاس التاســـع للتحـــول
الرقمـــي إنجـــازً ا نســـبته  %90.70فـــي مرحلـــة
التكامـــل لمؤشـــر قيـــاس التحـــول الرقمـــي
ً
محققـــة اإلنجـــازات التاليـــة علـــى
الحكومـــي،
مس ــتوى كل مؤش ــر فرع ــي  %87.60لنض ــج الجه ــة
بحس ــب مناظي ــر ومح ــاور رحل ــة التح ــول الرقم ــي،
و %100لاللت ــزام باألنظم ــة والتش ــريعات ،و%100
لنضـــج الخدمـــات الرقميـــة .كمـــا حققـــت المركـــز
األول علــى القطــاع المالــي واالقتصــادي والمركــز
األول عل ــى جمي ــع الجه ــات الحكومي ــة كم ــا تعتب ــر
الجهـــة الوحيـــدة التـــي حققـــت اإلبـــداع والريـــادة
ضمـــن القطـــاع المالـــي واالقتصـــادي.

%87.60

لنضج الجهة بحسب
مناظير ومحاور رحلة
التحول الرقمي

%100

لاللتزام باألنظمة
والتشريعات

%100

لنضج الخدمات
الرقمية

٢٠٢١
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أمن المعلومات وحوكمة البيانات
تأكيــداً علــى األهميــة البالغــة ألمــن المعلومــات وأثرهــا علــى أعمــال الهيئــة ،فــإن اإلدارة
تُ عنــى بحمايــة األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة للهيئــة ضــد الهجمــات ومحــاوالت االختــراق
اإللكترونيــة ،ووضــع ُ
األطــر والسياســات المالئمــة لذلــك .ونشــر الوعــي حــول أمــن
المعلومــات وأهميــة حمايــة بيانــات الهيئــة ومواردهــا التقنيــة بيــن الموظفيــن .إضافــة
إلــى تنظيــم بيانــات الهيئــة ورقمنتهــا وحمايــة خصوصيتهــا وتمكيــن الوصــول إليهــا حســب
الحاجــة وضمــن الضوابــط التشــريعية والتنظيميــة.
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 ١/١٦األهداف
•االلتــزام بضوابــط هيئــة األمــن الســيبراني
ومكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة.
•حمايــة األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة
للهيئــة ضــد األخطــار الســيبرانية وضمــان
اســتمراريتها.
•وضــع ُ
األطــر والسياســات األمنيــة المالئمــة
لحمايــة األهــداف االســتراتيجية للهيئــة.
•نشر الوعي األمني بين الموظفين.
•تنظيــم بيانــات الهيئــة ورقمنتِ هــا وحمايــة
خصوصيتهــا.

 ٢/١٦اإلنجازات
•رفع مستوى التزام الهيئة بضوابط هيئة
وصوال إلى نسبة %55
األمن السيبراني
ً
حسب نتائج التقييم الخارجي من قبل الهيئة
الوطنية لألمن السيبراني وتعمل اإلدارة
عمل رفع هذه النسبة إلى  ٪٨٥بنهاية الربع
الثالث من العام المالي القادم ٢٠٢٢م.

%55

نسبة رفع مستوى
التزام الهيئة بضوابط
هيئة األمن السيبراني

ISO22301

شهادة استمرارية
األعمال

ISO27001
شهادة نظام أمن
المعلومات

•الحصول على شهادة استمرارية األعمال
(.)ISO22301
•الحصول على شهادة نظام أمن المعلومات
(.)ISO27001
•وضع األطر والسياسات التنظيمية لتصنيف
بيانات الهيئة.
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التعاون الدولي
تعتمــد اســتراتيجية الهيئــة علــى أربــع ركائــز اســتراتيجية ،ومــن بينهــا تحقيــق الريــادة
الدولــي واالتصــال مــع الجهــات
ويعــد نشــاط التعــاون ُ
اإلقليميــة واإلســاميةٌ .
والدوليــة
الدوليــة المعنيــة بشــؤون التقييــس والمشــاركة فــي المنظمــات اإلقليميــة
ُ
ُ
مــن النشــاطات األساســية والمهمــة التــي تولــى لــه الهيئــة أهميــة بالغــة لمــا لــه
مــن أثــر كبيــر فــي ترســيخ الــدور الريــادي للمملكــة ،كمــا تُ ســهم هــذه األنشــطة فــي
المســتهلك ودعــم االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى
تحقيــق اســتراتيجية حمايــة ُ
القريــب والبعيــد.
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التعاون الدولي

 1/١٧المهام
•تعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائيـــة بيـــن الهيئـــة والجهـــات الدوليـــة
المناظـــرة فـــي مجـــاالت التقييـــس.
•دراســـة النظم واللوائح والقواعد المنظمة لالتفاقيات ومذكرات
التفاهـــم وبرامج التعاون الفني مـــع الجهات الدولية المناظرة.
•تمثيـــل الهيئـــة في اجتماعات اللجـــان الدولية المشـــتركة ومتابعة
أعمالها.

 ٣/٢/١٧النشاط اإلسالمي
•دراســـة وتفعيل مشـــاركة الهيئـــة في عضوية المنظمـــات الدولية
واإلقليميـــة ذات العالقة بنشـــاطات الهيئة.
•اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم وبرامـــج
التعـــاون الفنـــي مـــع الجهـــات الدوليـــة المناظـــرة الموقعـــة فـــي
مجـــال اختصـــاص الهيئـــة.

 ٢/١٧االشتراك في المنظمات والهيئات
تُ مثــل الهيئــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عضويــة مجموعــة مــن
والدوليــة ،وتتبــادل التعــاون
المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والعربيــة
ُ
معهــا لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة

 1/٢/١٧النشاط الخليجي
تَ شــترك الهيئــة فــي عضويــة هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون
لـ ُـدول الخليــج العربيــة ،كمــا ُيمثــل محافــظ الهيئــة المملكــة فــي اللجنــة
الخليجيــة العليــا لكــود البنــاء الخليجــي .وتُ شــارك الهيئــة فــي إعــداد خطــة
المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (تُ َّقدر المواصفات السعودية
بمــا نســبته  ٪٦٠مــن تلــك المواصفــات) فــي أغلبهــا علــى المواصفــات
عدد كبير من مشاريع
القياســية الســعودية) ،كما تُ شــارك الهيئة بدراســة ٍ
المواصفــات القياســية الخليجيــة ،وإبــداء الــرأي حول مشــاريع المواصفات
القياســية الخليجيــة المناطة بـ ُـدول المجلس األخــرى ،وكذلك تقوم بالرد
على جميع االستفســارات الفنية التي ترد من ُدول مجلس التعاون في
مجــال التقييــس ،كمــا تُ شــارك فــي اجتماعــات اللجــان العامــة والتوجيهيــة
الخليجيــة ،وتتولــى المملكــة أمانــة ورئاســة عــدد ( )8لجــان فنيــة خليجيــة
مــن مجمــوع ( )16لجنــة فنيــة ُمشــكلة بهيئــة التقييــس الخليجيــة.
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والتعــاون فــي شــتى مجــاالت األنشــطة المتعلقــة بالتقييــس فــي
المملكــة وتعمــل اإلدارة العامــة للتعــاون الدولــي علــى تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية لركيــزة الريــادة اإلقليميــة والدوليــة ضمــن
اســتراتيجية الهيئــة.

 2/٢/١٧النشاط العربي
تُ شـــارك الهيئـــة فـــي أعمـــال المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصناعيـــة
والتقييـــس والتعديـــن  -مركـــز المواصفـــات والمقاييـــس ،وإعـــداد
مشـــاريع المواصفات القياســـية العربية ،وإبداء الرأي حول مشـــاريع
الـــدول العربية األخرى
المواصفـــات القياســـية العربية التـــي تُ عدها ُ
وذلـــك في مختلـــف القطاعات .وقد شـــاركت الهيئة فـــي أكثر من
( )21اجتمـــاع لتعزيـــز العالقـــات الســـعودية العربيـــة فـــي مجـــاالت
ا لتقييس .

إشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م)23/
وتاريــخ 1434/05/04هـــ القاضــي بالموافقــة علــى
انضمــام المملكــة إلــى معهــد المواصفــات
والمقاييــس للــدول اإلســامية ( ،)SMIICفقــد
أصبحــت الهيئــة بصفتهــا جهــاز التقييــس الوطني
اعتبــارا
عضــوا كامــل العضويــة فــي المعهــد
ً
ً
مــن تاريــخ 2013/04/15م ،ونظـ ًـرا للــدور الريــادي
للمملكــة على المســتوى اإلســامي ومشــاركة
الهيئــة الفعالــة فــي االجتماعــات الرئيســية
والدوريــة لمعهــد (ســميك) ومســاهمتها فــي
اتخــاذ القــرارات المعنيــة بالتقييــس ،تــم انتخــاب
المملكــة لعضويــة مجلــس إدارة المعهــد مــرة
ثانية للفترة 2020-2018م خالل اجتماع الجمعية
العموميــة رقــم ( .)12كمــا تــم انتخــاب المملكــة
لرئاســة مجلــس إدارة المعهــد خــال اجتمــاع
مجلــس إدارة المعهــد رقــم ( )16وانتخاب معالي
محافــظ الهيئــة لمنصــب رئيــس مجلــس إدارة
معهــد (ســميك) باإلجمــاع للفتــرة 2020-2018م،
ممــا يعكــس المكانــة الرفيعــة التــي تبوأتهــا
ونظرا
المملكــة في هــذه المنظمة اإلســامية،
ً
حاليا فقــد وافقت
للجائحــة التــي يمــر بهــا العالــم ً
الجمعيــة العموميــة لمعهــد المواصفــات
والمقاييــس للــدول اإلســامية ( )SMIICفــي
اجتماعهــا رقــم ( )15علــى تأجيــل انتخابــات
المعهــد التــي كان مــن المقرر أن تعقد في شــهر
نوفمبــر لعــام  ،2020كمــا وافــق مجلــس اإلدارة
فــي االجتمــاع رقــم ( )20علــى تمديــد فتــرة
تولــي رئيــس مجلــس اإلدارة للمعهــد محافــظ
الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة ،وذلــك حتــى نهايــة 2021م ،باإلضافــة
إلــى التمديــد لمــدة عــام لعضوية بقية المجالس
الخاصــة بالمعهــد.

واســتضافت الهيئــة بالمدينــة المنــورة
اجتماعــات مجلــس اإلدارة رقــم ()22
والجمعيــة العموميــة رقــم ( )16ومجلــس إدارة
التقييــس رقــم ( )3واللجنــة الدائمــة للمجلــس
للماليــة رقــم ( )2واللجنــة الدائمــة للمجلــس
لالســتراتيجية رقــم ( ،)2لمعهــد المواصفــات
والمقاييــس للــدول اإلســامية (،)SMIIC
وذلــك خــال الفتــرة  31أكتوبــر  02 -نوفمبــر
2021م ،فــي مركــز الملــك ســلمان الدولــي
للمؤتمــرات ،بالمدينــة المنــورة.
وبفضــل اللــه فــازت المملكــة باإلجمــاع فــي
عضويــة مجلــس اإلدارة للمعهــد ()BoD
وعضويــة مجلــس إدارة التقييــس ()smc
وإدارة مجلــس االعتمــاد ( )MACللــدورة -٢٠٢٢
٢٠٢٤م.
ً
مثلة
وبناء على ما ذكر فتشارك المملكة ُم
ً
بالهيئة بعضوية مجموعة من المجالس
الرئيسة بالمعهد وهي:
•مجلس اإلدارة ()BoD
للفترة 2024 - 2022م.
•مجلس االعتماد ()AC
للفترة 2024 - 2022م.
•مجلس إدارة التقييس ()SMC
للفترة 2024 - 2022م.
•مجلس المعايرة ()MC
للفترة 2021-2018م.

كمــا تشــترك المملكــة كعضــو عامــل فــي
عــدد مــن اللجــان الفنيــة التابعــة للمعهــد
وهــي:
•لجنـــة مواصفـــات تقييـــم المطابقـــة
( .)SMIIC/CCA
•لجنة شؤون الغذاء الحالل (.)TC1
•لجنة شؤون التجميل الحالل (.)TC2
•لجنة قضايا موقع الخدمة (.)TC3
•لجنة كفاءة الطاقـــة والطاقة المتجددة
(.)TC4
•لجنـــة الســـياحة والخدمـــات ذات الصلـــة
(.)TC5
•لجنة النقل (.)TC7
•لجنة الجلود ومواد الدباغة (.)TC8
•لجنـــة المنســـوجات والمنتجـــات ذات
الصلـــة (.)TC9
•لجنة سلسلة التوريد الحالل (.)TC10
•لجنة نظم إدارة حالل (.)TC11
•لجنـــة متطلبـــات نقـــل البضائـــع الخطـــرة
(.)TC12
•لجنة المجوهرات (.)TC13
•لجنـــة النفـــط والمنتجـــات النفطيـــة
(“ ،)TC14تتولـــى الهيئـــة أمانتهـــا”.
•لجنة المصطلحات (.)TC15
•لجنة قضايا أدوية الحالل (.)TC16
وقد شاركت الهيئة في أكثر من ( )16اجتماع
تنائي مع الجهات اإلسالمية المناظرة
باإلضافة إلى مجموعة من االجتماعات مع
بعض السفراء والمسؤولين لمناقشة بعض
القضايا المشتركة في مجاالت التقييس.

ويوضح الرسم البياني رقم ( )٣٢نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية.
٪٤٠

٪٤٦

٪٤٥
٪٦٠

سعودية

خليجية

عدد المواصفات ( )٢٦,٠٦٣مواصفة

٪٥٤

سعودية

عربية

عدد المواصفات ( )١١,٤٣٢مواصفة

٪٥٥

سعودية

إسالمية

عدد المواصفات ( )٤٢مواصفة

الرسم البياني رقم ( :)٣٢نسبة المواصفات السعودية من مجموع المواصفات القياسية الخليجية والعربية واإلسالمية.
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 4/٢/١٧النشاط الدولي

الدولية الكهروتقنية ()IEC
اللجنة ُ

ـوم بعق ــد مجموع ــة
الدولي ــة المعني ــة بالتقيي ــس ،كم ــا تق ـ ُ
تُ ش ــارك الهيئ ــة ف ــي المنظم ــات ُ
مــن برامــج التعــاون الفنــي مــع بعــض الجهــات والهيئــات الدوليــة لالســتفادة مــن خبراتهــا
ف ــي تطوي ــر أعم ــال الهيئ ــة ونق ــل المعرف ــة ،وم ــن أه ــم ه ــذه المنظمات/الجه ــات:

تتولــى الهيئــة الدوليــة الكهروتقنيــة مهــام إعــداد
الدوليــة فــي المجــال
وإصــدار المواصفــات القياســية ُ
عضــوا،
()89
أعضائهــا
الكهــرو تقنــي ،ويبلــغ عــدد
ً
عضــوا ُمشــاركً ا.
و()27
عامــا،
ً
عضــوا
منهــم ()62
ً
ً
كمــا يبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة فيهــا ( )109لجنــة
فنيــة رئيســة ،ويبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة الفرعيــة
( )101لجنــة فنيــة فرعيــة .وقــد تبنــت الهيئــة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة
الدوليــة الصــادرة
ُمعظــم المواصفــات القياســية ُ
الدوليــة الكهــرو تقنيــة كمواصفــات
عــن الهيئــة ُ
َ
قرابــة ()6.000
تبلــغ
ُ
قياســية ســعودية ،والتــي
عضــو فــي
مواصفــة ُدوليــة .كمــا أن الهيئــة
ٌ

الدولية للتقييس ()ISO
المنظمة ُ
تُ عـ ُـد المنظمــة الدوليــة للتقييــس ( )ISOأكبــر وأهــم
منظمــة ُدوليــة معنيــة بالتقييــس ،حيــث تعتبــر أحــد
األجهــزة الفنيــة المرتبطــة بهيئــة األمــم المتحــدة
ويبلــغ عــدد أعضائهــا (َ )165دولــة ،وتُ شــارك هيئــة
َ
الدوليــة
المواصفــات فــي عضويــة المنظمــة
ُ
للتقييــس ( )ISOوبشــكل َف َّعــال فــي أنشــطتها
المختلفــة .وكذلــك فــي اجتماعــات الجمعيــة
العموميــة ( ،)GA/ISOوالتــي هــي أعلــى ســلطة
ســنويا
مــرة واحــدة
ً
بالمنظمــة وتَ عقــد اجتماعاتهــا
ً
المنظمــة ،لبحــث الموضوعــات
بحضــور أعضــاء ُ
المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا ،ومواكبــة
المســتجدات فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة،
الدوليــة فــي
بهــدف ترســيخ التكامــل مــع المنظومــة ُ
مجــاالت التقييــس.
وقــد تــم تمديــد عضويــة الهيئــة فــي مجلــس
المنظمــة الدوليــة للتقييــس ( )ISO Councilحتــى
عــام 2021م بعــد فوزهــا مــرة أخــرى بأصــوات الــدول
أعضــاء المنظمــة حيــث حصلــت علــى أعلــى نســبة
تصويــت خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة ()GA
رقــم ( )41للمنظمــة الدوليــة للتقييــس ( )ISOوالــذي

عقــد خــال الفتــرة 2018/09/28-27م بمدينــة جنيــف
فــي سويســرا.
وتُ شــارك الهيئــة فــي لجــان تطويــر السياســات
للمنظمــة وفــي اللجــان والمجموعــات الدائمــة
لمجلــس إدارة المنظمــة كعضــو عامــل وهــي:
•لجنة تقويم المطابقة (.)CASCO
•لجنة شؤون الدول النامية (.)DEVCO
•لجنة شؤون المستهلكين (.)COPOLCO
•لجنة المواد المرجعية (.)REMCO
•لجنة االستراتيجية والسياسة ()CSC/SP
التابعة لمجلس األيزو.
•لجنة الترشيحات ( )CSC/NOMالتابعة
لمجلس األيزو.
•المجموعة االستشارية لمشروع األيزو
سمارت (.)ISO SMART-SG
•المجموعة االستشارية لتقنية المعلومات
(.)ITSAG
الدوليــة الرئيســة
ُ
ويبلــغ عــدد لجــان األيــزو الفنيــة ُ
الفاعلــة ( )256لجنــة فنيــة ينــدرج تحتهــا العديــد مــن
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ويبلــغ عــدد األعضــاء العامليــن فــي المنظمــة ()61
عضــوا،
عضــوا ،وعــدد األعضــاء المراقبيــن ()63
ً
ً
يبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة فــي المنظمــة ()18
ُ
كمــا
ويبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة
ُ
لجنــة فنيــة رئيســية،
الفرعيــة ( )46لجنــة فنيــة فرعيــة .وقــد انضمــت
الهيئــة إلــى عضويــة فــي هــذه المنظمــة فــي
العــام 1991م ،حيــث تتلقــى إصداراتهــا ومراســاتها،
وتقــوم بدراســة مشــاريع المواصفــات والتوصيــات
والتصويــت عليهــا ،واســتخدام هــذه التوصيــات
كمرجــع رئيــس عنــد إعــداد مشــاريع المواصفــات
القياســية الســعودية ،وتُ شــارك الهيئــة بحضــور
شــترك الهيئــة
االجتماعــات الدوريــة للمنظمــة ،وتَ
ُ
فــي أعمــال ( )7لجــان فنيــة رئيســة ،وأعمــال ( )8لجــان
فنيــة فرعيــة.

الدولــي للمعــدات والمكونــات
برنامــج المطابقــة ُ
الكهروتقنيــة ( )IECEEكجهــة اعتــراف بالشــهادات
مؤخــرا لبرنامــج مطابقــة الطاقــة
حاليــا ،وانضمــت
ً
ً
المتجــددة (.)IECRE
الدوليــة الكهــرو تقنيــة مــن األجهــزة
وتتكــون اللجنــة ُ
التالية:
•مجلس اإلدارة ()CB Council Board
•مجلس إدارة التقييس( (�SMB Standardi
)zation Management Board
•مجلس دراسة أولويات السوق (MSB
)Market Strategy Board
•مجلس تقييم المطابقة (CAB Conformity
)Assessment Board

ً
مثلــة بالهيئــة فــي أعمــال
وتشــترك المملكــة ُم
( )15لجنــة فنيــة ُدوليــة كعضــو عامــل ،و( )24لجنــة
كعضــو مراقــب.
وتأكيــداً علــى حــرص الهيئــة لتعزيــز التعــاون مــع
الجهــات الدوليــة المناظــرة فقــد تمــت المشــاركة
فــي ( )71اجتماعــاً مــع الجهــات المناظــرة.

 ٣/١٧االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية

اللجــان الفرعيــة ،وتشــترك الهيئــة باللجــان الفنيــة
الدوليــة للتقييــس كعضــو عامــل
التابعــة للمنظمــة ُ
فــي ( )174لجنــة فنيــة دوليــة رئيســة وفرعيــة،
وتُ شــارك كعضــو مراقــب فــي ( )149لجنــة فنيــة
وتعمــل باســتمرار علــى تشــجيع
ُ
رئيســة وفرعيــة،
ودعــم مشــاركة الشــركاء مــن األجهــزة والهيئــات
الحكوميــة والخاصــة فــي المملكــة فــي أعمــال
الدوليــة مــن خــال المشــاركة فــي عضوية
التقييــس ُ
اللجــان الفنيــة الرئيســة والفرعيــة.

قامــت الهيئــة بتوقيــع مجموعــة مــن برامــج
التعــاون الفنــي مــع بعــض الجهــات والهيئــات
األجنبيــة لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي تطويــر
أعمــال الهيئــة ونقــل المعرفــة ،وكذلــك للوقــوف
علــى أحــدث التطــورات فــي العالــم فــي مجــال
التقييــس واالرتقــاء بمســتوى األداء.

الدولية للمقاييس القانونية ()OIML
المنظمة ُ
ومقرهــا
هــي منظمــة ُدوليــة تأسســت عــام 1955م
ُ
تعمــل علــى توثيــق
ُ
بمدينــة باريــس – فرنســا،
وتقديــم جميــع مــا يتعلــق بالمقاييــس القانونيــة،
كمــا تُ عنــى بتوصيــف اشــتراطات وخصائــص ومراتــب
أجهــزة القيــاس المختلفــة ،وذلــك بإصــدار التوصيــات
أيضــا علــى تســهيل
وتعمــل ً
ُ
الدوليــة،
والوثائــق ُ
إقامــة عالقــات التعــاون بيــن جهــات المقاييــس
القانونيــة فــي الــدول األعضــاء ،وتتكــون المنظمــة
مــن:
الدولـي للمقاييـس القانونيـة.
•المؤتمـر ُ
الدوليـة للمقاييـس القانونيـة (.)CIML
•اللجنـة ُ
الدولـــي للمقاييـــس القانونيـــة
•المكتـــب
ُ
( .)B I M L
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تُ شارك الهيئة بحضور االجتماعات الدورية
للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية

7
8

لجان فنية رئيسة
لجان فنية فرعية

وتُ عقــد هــذه البرامــج مــع مجموعــة مــن الــدول
الشــقيقة والصديقــة بهــدف نقــل وتوطيــن
المعرفــة مــن خــال إيفــاد خبــراء فــي مجــاالت
التقييــس المختلفــة مــن تلــك الجهات إلــى الهيئة
يتم تبادل
أو تنفيــذ برامــج تدريبيــة تخصصيــة ،كمــا ُ
المعلومــات الفنيــة المتعلقة بالتقييــس ،والقيام
بزيــارات ميدانيــة للجهــات المعنيــة بتلــك الــدول
للوقــوف علــى أحــدث التطــورات فــي مجــاالت
التقييــس والمعايــرة والجــودة .ويعــرض الجــدول
رقــم ( )٦٦برامــج التعــاون الفنــي الموقعــة خــال
العــام 2021م.

الجهات الموقع معها برامج تعاون

تاريخ التوقيع

وكالة أوزبكستان للمواصفات والمقاييس والشهادات في مجاالت التقييس

2021/03/05م

الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت

2021/06/06م

هيئة المواصفات النمساوية

2021/06/16م

المعهد البرتغالي للجودة

المعهد الكازاخي للمواصفات والمقاييس

2021/06/09م
2021/10/٠٤م

وكالة جيبوتي لتوحيد المقاييس وضمان الجودة

2021/10/17م

مركز المواصفات والمقاييس التابع لوزارة االقتصاد والتجارة في قيرغيزستان

2021/11/02م

الجمعية السنغالية للتقييس

وزارة الصناعة والتجارة وترويج االستثمار في سلطنة عمان
المجلس األعلى للبيئة في مملكة البحرين

وزارة التجارة والصناعة والسياحة في مملكة البحرين

2021/10/17م
2021/12/٠٦م
2021/12/10م
2021/12/10م

جدول رقم ( :)٦٦برامج التعاون الفني الموقعة مع جهات خارجية خالل العام 2021م
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المراجعة الداخلية
هامــا مــن
بالغــا باعتبــاره
اهتمامــا ً
تُ ولــي الهيئــة لنشــاط المراجعــة الداخليــة
عنصــرا ً
ً
ً
الممكنــات
عناصــر تحســين األداء علــى المســتويين الفنــي واإلداري ،وأحــد أهــم ُ
التــي تُ ســاعد اإلدارة العليــا فــي الهيئــة علــى التَ حقــق مــن تنفيــذ السياســات اإلداريــة
واإلجرائيــة التــي تَ كفــل رفــع مســتوى كفــاءة العمــل واإلنتاجيــة فــي مختلــف
اإلدارات .وتَ تبــع اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة منهــج المراجعــة المبنيــة علــى
المخاطــر ،والــذي مــن خاللــه يتــم توجيــه أعمــال المراجعــة نحــو األنشــطة واألعمــال
األكثــر خطــورة وأهميــة فــي مختلــف مراحــل عمليــة المراجعــة ســواء عنــد بنــاء الخطــة
الســنوية أو عنــد التخطيــط وتنفيــذ مهــام المراجعــة ،وقــد أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة
قــرارا بتشــكيل لجنــة منبثقــة عــن
فــي اجتماعــه رقــم ( )161وتاريــخ 1438/10/24هـــ
ً
فنيــا ،ويــرأس هــذه اللجنــة أحــد
المجلــس ترتبــط بهــا اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة ً
أعضــاء مجلــس اإلدارة وتضــم فــي عضويتهــا اثنــان مــن المختصيــن مــن خــارج الهيئــة.
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 1/١٨األهداف

1

تحقيــق التقيــد باألنظمــة والتعليمــات والسياســات
والخطــط.
2

التأكد من سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
3

ضمــان فاعليــة العمليــات اإلداريــة والماليــة وكفايتهــا
بمــا يــؤدي إلــى االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة.
4

ضمــان دقــة البيانــات الماليــة والســجالت المحاســبية
واكتمالهــا.
5

حماية األموال والممتلكات العامة والحد من وقوع
األخطاء.

 ٣/١٨اإلنجـــــازات
•تنفيذ عمليات الفحص والمراجعة وتقديم
وفقا للخطة السنوية وقد
التقارير ً

اشتملت الخطة السنوية لعام ٢٠٢١م على

مراجعة عدد ( )١٢إدارة فنية وفروع الهيئة.

•تنفيذ متابعة معالجة المالحظات على
أعمال اإلدارات بالهيئة.

•العمل على إعداد نماذج التميز المؤسسي
بناء على التقييم الذاتي بالهيئة.

•متابعة عملية جرد األصول.

•مراجعة وتحديث منهجية االلتزام.

•مراجعة وتحديث منهجية المراجعة.

 2/١٨المهام
1.مراجعــة مــدى ســامة وإمكانيــة االعتمــاد علــى المعلومــات
الماليــة والتشــغيلية ومراجعــة الوســائل المســتخدمة فــي تحديــد
وقيــاس وتصنيــف تلــك المعلومــات والتقريــر عنهــا.

•مراجعة وتحديث منهجية تقييم المخاطر.
•مراجعة وتحديث دليل المراجعة.
•تحديث ميثاق المراجعة.

•تحديث مبادئ وقواعد سلوك المهنة.
•إطالق مبادرة سفراء المراجعة.

•المشاركة في نشر الوعي بأعمال المراجعة

2.التأكــد مــن االلتــزام بالسياســات والخطــط واإلجــراءات والقوانيــن
واألنظمــة والتــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى العمليــات والتقاريــر.

الداخلية بالهيئة.

3.مراجعــة وســائل حمايــة األصــول ،وبقــدر اإلمــكان ،التحقــق مــن
وجــود هــذه األصــول.

ومنطقة مكة المكرمة وذلك للتقييم

4.تقييم الكفاءة والفعالية في توظيف الموارد المتوفرة.
أن النتائــج تتماشــى
5.مراجعــة العمليــات والبرامــج للتحقــق مــن َّ
مــع األهــداف الموضوعــة ،وتنفيــذ العمليــات والبرامــج كمــا هــو
مخطــط لهــا.

•زيارة فرعي الهيئة بالمنطقة الشرقية
والفحص.

•تقديم الخدمات االستشارية إلدارات
الهيئة.

6.تقييــم أنشــطة الهيئــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة وتحليــل المخاطــر
بشــكل موضوعــي ومســتقل.
7.تقديــم االستشــارات للجهــات المختلفــة داخــل الهيئــة بمــا يحســن
مــن إدارة المخاطــر وكفــاءة وفاعليــة العمليــات التشــغيلية.
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الشؤون القانونية
تضطلــع اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة باإلشــراف علــى الجوانــب التشــريعية،
حيــث تتولــى مهــام منهــا تطويــر السياســات والتشــريعات ذات الصلــة باختصاصــات
الهيئــة بمــا فــي ذلــك إعــداد مشــاريع األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والفنيــة التــي
تمكــن الهيئــة مــن القيــام بأعمالهــا بالطــرق المثلــى .كمــا أن اإلدارة تعــد هــي الممثــل
القانونــي للهيئــة أمــام المحاكــم واللجــان القضائيــة المختصــة   .
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 1/١٩المهام
1.إعــداد مشــاريع األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والفنيــة ودراســتها
والتعليمــات المتعلقــة بنشــاطات الهيئــة.
2.إعــداد وصياغــة ودراســة برامــج التعــاون الفنــي الدوليــة والوطنيــة
والعقــود التــي تبرمهــا الهيئــة مــع الجهــات األخــرى.
3.تقديــم الــرأي والمشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق بتفســير األنظمــة
واللوائــح وجميــع مــا يحــال مــن استفســارات قانونيــة وتظلمــات
وادعــاءات ومطالبــات واالشــتراك فــي التحقيقــات الخاصــة بهــا.
4.العمــل علــى دراســة وتوحيــد جميــع اإلجــراءات القانونيــة المعمــول
بهــا داخــل الهيئــة وفــي فروعهــا.
5.تمثيــل الهيئــة فيمــا يرفــع منهــا أو عليهــا مــن قضايــا أمــام المحاكــم
أو اللجــان شــبة القضائيــة والتحكيميــة بأنواعهــا ودرجاتهــا المختلفــة.
6.اإلشــراف علــى تحديــث األنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات
والبيانــات المتعلقــة باختصاصــات الهيئــة وتنظيمهــا وحفظهــا
واالســتفادة مــن اإلمكانــات التقنيــة فــي معالجتهــا.

 2/١٩اإلنجازات
قامـــت اإلدارة خالل فتـــرة التقرير بمجموعة
مـــن النشـــاطات التـــي تمحورت حـــول تطوير
التشـــريعات ،ومتابعـــة متطلبـــات اإللـــزام
بتطبيـــق اللوائـــح الفنيـــة والمواصفـــات
القياســـية ،وتمثيـــل الهيئـــة فـــي الدعـــاوى
القضائيـــة ،والبـــت في الشـــكاوى والتحقيق
فـــي مخالفات العاملين فـــي الهيئة وتقديم
االستشـــارات القانونيـــة ودراســـة وإعـــداد
العقـــود والقـــرارات اإلداريـــة والقضايا ومن
أبـــرز النشـــاطات مـــا يلي:
1.استكمال مشروع نظام سالمة المنتجات
والئحتــه التنفيذيــة ومذكرتــه التوضيحيــة
والمشــاركة فــي اللجنــة المشــكلة بهيئــة
الخبــراء لدراســة المشــروع.
2.اســتكمال مشــروع نظــام المواصفــات
والجــودة والئحتــه التنفيذيــة ومذكرتــه
التوضيحيــة والمشــاركة فــي دراســته مــع
اللجنــة المشــكلة بهيئــة الخبــراء.

المشــكلة لدراســة أي موضوعــات قانونيــة
7.المشــاركة فــي اللجــان ُ
مرتبطــة بأعمــال الهيئــة وخاصــة لجــان هيئــة الخبــراء.

3.إعــداد ودراســة مشــروع نظــام القيــاس
والمعايرة ومذكرته التوضيحية والمشاركة
فــي دراســته مــع اللجنــة المشــكلة بهيئــة
الخبــراء.

9.تنفيــذ المهــام المســندة إلــى اإلدارات القانونيــة فــي الجهــات
الحكوميــة بموجــب قــرارات مجلــس الــوزراء واألوامــر الســامية.
	10.القيــام باســتكمال اإلجــراءات النظاميــة مــع النيابــة العامــة فــي
قضايــا نظــام القيــاس والمعايــرة الصــادر بالمرســوم الملكي (م)51/
تاريــخ 1434/11/13هـــ.

 4.تقديــم الدعــم القانونــي لبرنامــج تقييــس
(مبــادرة المعايــرة القانونيــة).

8.القيام بأعمال التحقيقات األولية بالمخالفات اإلدارية.

تطبيقــا
ً
	11.القيــام باســتكمال اإلجــراءات النظاميــة مــع وزارة التجــارة
ألحــكام نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الصــادر بالمرســوم الملكــي
رقــم (م )19/وتاريــخ 1429/04/23هـــ.
	12.المتابعــة واإلشــراف علــى الجوانــب القانونيــة لتنظيــم الفحــص
الفنــي الــدوري للمركبــات وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()386
وتاريــخ 1442/07/11هـــ.
	13.المتابعــة واإلشــراف علــى الجوانــب القانونيــة للترتيبــات التنظيميــة
لمركــز المعــدات الثقيلــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()488
وتاريــخ 1442/08/24هـــ.
	14.المتابعــة وتقديــم الدعــم القانونــي للجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء
وجائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة.
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5.إعـــداد دليـــل إجـــراءات ضبـــط مفتشـــي
نظـــام القيـــاس والمعايـــرة.
6.اعتمــاد ضوابــط تأهيــل جهــات التحقــق
وجهــات الصيانــة ألجهــزة القيــاس وإصــدار
شــهادة اعتمــاد الطــراز بقــرار معالــي
المحافــظ ( )1050وتاريــخ 1442/10/28هـــ.
7.تشــكيل
جهــات
القيــاس
()4670

لجنــة اعتمــاد الطــراز وقبــول
التحقــق والصيانــة ألجهــزة
بقــرار معالــي المحافــظ رقــم
وتاريــخ 1442/05/08هـــ

8.إعــداد محضــر تنســيقي بيــن الهيئــة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر
النفطيــة لدراســة االتفاقيــات والمالحــق
المتعلقــة بمبــادرات الهيئــة ببرنامــج
التحــول الوطنــي 2020م واإليــرادات
المتحققــة مــن المبــادرات.

9.إعــداد الالئحــة التنفيذيــة لتنظيــم الفحص
الفنــي الــدوري للمركبــات وإعــداد قواعــد
لجــان الفصــل فــي مخالفــات التنظيــم
واشــتراطات الترخيــص.
	10.إعــداد دليــل إجــراءات ضبــط مفتشــي
تنظيــم الفحــص الفنــي الــدوري للمركبــات
ونظــام القيــاس والمعايــرة.
	11.إعــداد ومراجعــة وثيقــة اشــتراطات
التقــدم للحصــول علــى رخصــة نشــاط
الفحــص الفنــي الــدوري للمركبــات.
	12.إعـــداد ومراجعـــة االشـــتراطات اإلداريـــة
والفنيـــة إلجـــراءات الفحـــص الفنـــي
الـــدوري للمركبـــات.
	13.تقديــم الدعــم القانونــي للجنــة الوطنيــة
لكــود البنــاء الســعودي.
	14.إعــداد تقريــر بشــأن دراســة إنشــاء المركــز
الســعودي لكــود البنــاء ورفعــه إلــى
المقــام الســامي.
	15.تعديــل الئحــة تصنيــف مخالفــات كــود
البنــاء الســعودي الصــادرة بالقــرار الــوزاري
رقــم ( )00080وتاريــخ 1443/03/06هـــ.
	16.تعديــل الئحــة المتطلبــات العامــة لتعييــن
جهــات التفتيــش والمفتشــين ألعمــال
كــود البنــاء الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم
( )00591وتاريــخ 1442/09/19هـــ.
	17.إعــداد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام كــود
البنــاء الســعودي الصــادرة بالقــرار الــوزاري
رقــم ( )0004وتاريــخ 1443/01/08هـــ.
	18.إعــداد وصياغــة مشــروع تنظيــم المركــز
الســعودي لكــود البنــاء.
	19.إعــداد ودراســة الالئحــة التنظيميــة لجائزة
الملــك عبــد العزيــز للجــودة ومشــروع
تنظيــم الجائــزة.
	20.إعــداد القواعــد التنظيميــة للعمــل
التطوعــي فــي الهيئــة وميثــاق العمــل
التطوعــي المعتمــد بقــرار محافــظ الهيئــة
رقــم ( )16وتاريــخ 1443/02/18هـــ.
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	21.تمثيــل الهيئــة فــي الفريــق القانونــي
بالمركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة
(تقديــم الــرأي القانونــي ودراســة
المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة
الخاصــة بكفــاءة الطاقــة وتطبيقهــا).
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تفاهــم مــع الهيئــة العامــة لعقــارات
الدولــة بشــأن هــذا المشــروع.
	25.إجــراء التحقيقــات األوليــة فــي المخالفــات
إنفــاذاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()412
وتاريــخ 1441/06/17هـــ.

	22.اإلشــراف علــى مشــاركات الهيئــة فــي
اللجــان المشــكلة فــي هيئــة الخبــراء
بمجلــس الــوزراء ومتابعتهــا والعمــل
علــى حوكمــة اإلجــراء وفقــا لألمــر
الســامي الكريــم رقــم ( )17134وتاريــخ
1442 /03 /26هـــ.

	26.إحالــة عــدد ( )17مخالفــة لنظــام القيــاس
والمعايــرة الصــادر بالمرســوم الملكــي
رقــم (م )51/وتاريــخ 1434/11/13هـــ إلــى
النيابــة العامــة بعــد اســتكمال إجراءاتهــا
النظاميــة.

	23.رئاســة الفريــق القانونــي للجنــة ســامة
المنتجــات واإلشــراف علــى أمانــة الفريــق
القانونــي وإعــداد إجــراءات الفريــق
القانونــي فــي لجنــة ســامة المنتجــات.

	27.تســجيل العالمــات التجاريــة للهيئــة
وعددهــا ( )5واســتكمال إجراءاتهــا
النظاميــة مــع الهيئــة الســعودية للملكيــة
الفكريــة.

	24.اســتكمال متطلبــات مشــروع “واحــة
األعمــال” لجهــات منظومــة وزارة التجــارة
إنفــاذاً لألمــر الســامي الكريــم رقــم
( )6109وتاريــخ 1436/02/10هـــ القاضــي
بالموافقــة علــى رغبــة الهيئــة فــي إعــادة
تخطيــط األرض المخصصــة لهــا بحــي
المحمديــة ،حيــث تــم توقيــع مذكــرة

	28.تقديم االستشارات القانونية لجميع
قطاعات الهيئة وفقاً لألنظمة واللوائح
المعمول بها.
	29.دراســـــــة وصياغـــــــة مشاريــــــــع العقــــــــود
ومذكــــــــــــرات التفـــــــــــاهم والتعـــــــــــــــــاون
واالتفاقيــات الدوليــة التــي تقــرر الهيئــة
إبرامهــا مــع الغيــر.

	30.المشــاركة فــي اللجــان ومراجعــة محاضــر
اللجــان والقــرارات وأخبــار نشــر قــرارات
مجلــس اإلدارة ومشــاريع اللوائــح الفنيــة
والمواصفــات القياســية.
	31.نشــر ( )27مشــروع ذو صلــة بالشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة علــى منصــة
اســتطالع بالمركــز الوطنــي للتنافســية
(تيســير) إنفــاذاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )476وتاريــخ 1441/07/15هـــ وكذلــك
دراســة المالحظــات الــواردة علــى هــذه
المشــاريع وإجــراء التعديــات الالزمــة.
	32.تمثيــل الهيئــة بالمشــاركة فــي اللجنــة
القانونيــة المشــكلة برئاســة معالــي وزيــر
التجــارة رئيــس مجلــس المركــز الوطنــي
لتنافســية لــدى وحــدة دعــم األنظمــة
واللوائــح ومــا فــي حكمهــا بالمركــز
الوطنــي للتنافســية «تيســير».
	33.تمثيــل الهيئــة فــي عــدد مــن الدعــاوى
المرفوعــة منهــا أو عليهــا أمــام المحاكــم
أو اللجــان شــبة القضائيــة والتحكيميــة
بأنواعهــا ودرجاتهــا المختلفــة.

1443

ويوضــح الجــدول رقــم ( )٦٧عــدد الدعــاوي المرفوعــة ضــد الهيئة واألحكام
النهائيــة الصــادرة فــي صالحهــا أو ضدهــا ،إنفــاذاً لتعميــم الديــوان الملكــي
بالبرقيــة رقــم ( )6701وتاريــخ 1442/02/06هـــ بشــأن أهميــة االلتــزام
باألنظمــة واللوائــح وبمــا يصــدر مــن القضــاء مــن أحــكام وتصنيفهــا
وتضميــن مــا يصــدر مــن أحــكام نهائيــة بالتقاريــر الســنوية للجهــة:
عدد الدعاوى
المرفوعة ضد
الهيئة

7

موضوعها

تعويض
وإلغاء قرار

النظام ذو الصلة أو العالقة

األحكام النهائية
الصادرة ضد الهيئة

تنظيم الهيئة ،نظام المرافعات أمام
ديوان المظالم والئحته التنفيذية،
قرارات مجلس اإلدارة ،القرارات
الوزارية ،اللوائح الفنية ،المواصفات
القياسية المعتمدة

0

األحكام النهائية الصادرة
لصالح الهيئة

2

جدول رقم ( :)٦٧عدد الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة واألحكام النهائية الصادرة في صالحها أو ضدها خالل فترة التقرير
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مركز الوثائق والمحفوظات
وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )9وتاريــخ
ً
تــم إنشــاء مركــز الوثائــق والمحفوظــات
1438/01/02هـــ وبرقيــة الديــوان الملكــي رقــم ( )561وتاريــخ 1438/01/04هـــ ،التــي تــم
بموجبهــا إنشــاء المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات ،والموافقــة علــى الترتيبــات
التنظيميــة لمراكــز الوثائــق والمحفوظــات فــي األجهــزة الحكوميــة ،والتــي أكــدت
علــى أن يقــوم كل جهــاز حكومــي بإنشــاء مركــز للوثائــق والمحفوظــات فــي المقــر
الرئيــس للجهــاز.
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1442

مركز الوثائق والمحفوظات

 1/٢٠المهــــام
1

 2/٢٠اإلنجازات
٧

العمــ ــل عل ــى تهيـئــ ــة أماكــــ ــن حفـــ ــظ الوثــــ ــائق
وتوفــــــير الوســـائل المناســـبة لحفـــظ الوثائـــق
وحمايتهـــا.

التنســيق والتكامــل مــع المركــز الوطنــي للوثائــق
والمحفوظـــات فيمـــا يحقـــق خدمـــة الوثائـــق
وســـامتها.
٨

2

متابعـــة وتقويـــم وتطبيـــق أنظمـــة الوثائـــق
ولوائحه ــا وأدلته ــا م ــن قب ــل الوح ــدات اإلداري ــة
فـــي الجهـــاز.

فهرســـة وثائـــق الهيئـــة ،ومســـحها وتكشـــيفها
وتصنيفهـــا ،وترميزهـــا ،وحفظهـــا ،وصيانتهـــا
وفقً ــا لألنظم ــة واللوائ ــح والتعليم ــات وخط ــط
التصنيـــف والترميـــز الخاصـــة بالوثائـــق.
3

توفير الوثـائـــق والمعلـومــات والبيانـــات الالزمـــــة
وفقـــا لمـــا تحـــدده التعليمـــات
ً
للمســـتفيدين
المنظم ــة لذل ــك.

٦

الرصــــــد التاريخـــــي لنشــــــأة الهيئـــة وأنظمتــــــها
ولوائحهــــــا وخططهـــا وبرامجهـــا ومشـــاريعها
وتنظيماتهـــا اإلداريـــة واإلجرائيـــة.

210

12.102

إتـــاف وثائـــق اإلدارة العامـــة للمـــوارد
البشـــرية وعددهـــا ( )12.102وثيقـــة.

177

حفـــظ وأرشـــفة عـــدد ( )177وثيقـــة مـــن
محاضـــر اجتماعـــات مجلـــس إدارة الهيئـــة.

4.898

حص ــر ( )4.898وثيق ــة مخصص ــة لإلت ــاف
حت ــى إع ــداد ه ــذا التقري ــر.

4.030

اســـتالم عدد ( )4,030وثيقة من مختـلــــف
إدارات الهيئة.

٢٨

تزويد إدارات الهيئة بعدد ( )٢٨وثيقة.

35

ترحيـــل عـــدد ( )35وثيقـــة إلـــى المركـــز
الوطنـــي للوثائـــق والمحفوظـــات.

٩

العمـــل مـــع اإلدارات المختصـــة فـــي الهيئـــة
لوضــع المعاييــر الموضوعيــة والشــكلية للوثائــق،
وتنميـــط الوثائـــق المتماثلـــة ،وتجنـــب إنتـــاج
الوثائـــق التـــي ال حاجـــة إليهـــا ،والتنســـيق مـــع
المركـــز الوطنـــي للوثائـــق والمحفوظـــات بهـــذا
الشـــأن.

٥

التنســـيق اإلداري والفنـــي ألعمـــال اللجنـــة
الدائمـــة للوثائق والمحفوظـــات ولجان التقويم
ولجـــان اإلتـــاف ولجـــان الترحيـــل.

1443

١٠

إعـــداد خطـــط وبرامـــج عمـــل المركـــز الســـنوية
والخمســـية.

العمـــل علـــى اســـتكمال حصـــر الوثائـــق
الســـرية لمختلـــف إدارات الهيئـــة.

توقيـــع محضـــر الوثائـــق التخصصيـــة
للهيئـــة مـــع المركـــز الوطنـــي للوثائـــق
و ا لمحفو ظـــا ت .

العمـــل علـــى وضـــع آليـــة للتعامـــل مـــع
الوثائـــق الســـرية للهيئـــة وفـــق أنظمـــة
ولوائــــــــح المركــــــــز الوطنـــــــي للوثائـــــــــــق
والمحفوظـــــــات.

العمـــل علـــى حصـــر وتنظيـــم وفهرســـة
وثائـــق الشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة.

٢٠٢١
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المشروعات الهندسية
تتمثل أهداف اإلدارة العامة للمشــروعات الهندســية في اإلشــراف على النشــاطات
المتعلقــة بالمنشــآت ،مثــل تخطيــط وتنفيــذ وإشــراف والصيانــة والتشــغيل للمبانــي
واألجهــزة والمعــدات ذات العالقــة بتشــغيل مبانــي الهيئــة وكذلــك اإلشــراف علــى
المشــاريع.
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1442

المشروعات الهندسية

 1/٢١األهداف

1443

 3/٢١تفاصيل حالة مشاريع الهيئة

1

تدعيــم اإلدارة بالمنهجيــة االحترافيــة إلدارة المشــاريع ( )PMIوالمنظمــة
الدوليــة للتقييــس ( )ISOلرفــع كفــاءة إدارة المشــاريع.
2

دراس ــة احتياج ــات المش ــاريع وتوضي ــح المس ــتندات الخاص ــة به ــا وإدارته ــا
بش ــكل أفض ــل للح ــد م ــن تأخ ــر المش ــاريع.

وحدات العمل الفرعية:
•إدارة تخطيط المنشآت.
•إدارة اإلنشاءات.
•إدارة المرافق.
•إدارة السالمة والصحة المهنية.

يوضح الرسم البياني رقم ( )33عدد مشاريع الهيئة ،وتفاصيلها خالل فترة التقرير.
بيان بحالة المشاريع

14

مكتمل
جاري
تحت الدراسة

2
3

توحي ــد المواصف ــات للمش ــاريع والصيان ــة لس ــهولة الصيان ــة المس ــتقبلية
ورف ــع كف ــاءة اإلنف ــاق للمش ــاريع.
٤

٥

إجمالي المشاريع

8

1
2

8

التكام ــل م ــع البرنام ــج الوطن ــي لدع ــم إدارة المش ــروعات ف ــي الجه ــات
العام ــة “مش ــروعات”.

رف ــع مس ــتوى اإلدارة للق ــدرة عل ــى اس ــتخدام أفض ــل ممارس ــات إدارة
المش ــاريع.

10

6
4

6

2
2
المشاريع األساسية

عدد المشاريع

3

12

2
0

المشاريع الخدمية

الرسم البياني رقم ( :)33عدد مشاريع الهيئة ،وتفاصيلها خالل فترة التقرير.

 2/٢١المهـــــام
1.التخطيـــط للمنشـــآت التابعـــة للهيئـــة
وإكمــال إجــراءات التراخيــص والموافقــات
وتقويـــم االعتمـــادات الالزمـــة.
2.التنسيق مع اإلدارات المختصة بخصوص
احتياجاتها من أعمال متعلقة بالمنشآت.
3.التحقـــق مـــن مواءمـــة المشـــاريع مـــع
اســـتراتيجية الهيئـــة.
4.توفيـــر الدعـــم الفنـــي لحـــل اإلشـــكاالت
الفنيـــة.
5.بناء األدوات والتدريب لمدير المشروع
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6.إع ــداد تصامي ــم مش ــاريع الهيئ ــة والعم ــل
مباشـــرة أو مـــن خـــال
ً
علـــى تنفيذهـــا
مكاتـــب استشـــارية.

7.تحديد معايير القبول لمخرجات المشاريع.
8.اإلشراف على أعمال التشغيل والصيانة
والعمل على توفير جميع مستلزماتها.
9.اإلشراف على تجهيز المكاتب والقاعات
باألثاث والمعدات وتوفير األثاث المناسب
للوحدات السكنية الخاصة بالهيئة.
	10.اإلشراف على إجراءات تأسيس الهواتف
طبقا
ً
في الهيئة وتشغيلها وصيانتها
لبرامج الصيانة المعدة لذلك.
	11.اإلشراف على خدمات المياه والكهرباء
والصرف الصحي والمساعدة على الحصول
على خدمات الهاتف للموظفين الجدد.
	12.العمل على تلبية طلبات اإلدارات في
وفقا لألنظمة الموضوعة في
ً
الهيئة
هذا الصدد.

 1/3/٢١مشاريع أعمال الهيئة األساسية
يوضح الجدول رقم ( )٦٨مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير ،وحالة كل مشروع.
المشروع

تاريخ بدء
المشروع

الحـــالـــــــة

إنشاء شبكة نظام إطفاء وإنذار للحريق بمبنى المستودعات المركزية

مكتمــــل

نوفمبر 2020

إضافة أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق للقبو والمعرض التفاعلي

جـــــــــاري

يوليو 2021

فحص وإصالح أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق

مكتمـــل

سبتمبر 2021

خدمات دراسة االستخدام األمثل وتصميم المخطط العام لمنظومة
التجارة  -الرياض

جـــــــــاري

ديسمبر 2021

تصميم وتحسين بيئة العمل للمناطق المتبقية في المبنى الرئيسي

تحت الترسية

مارس 2022

تحسين بيئة العمل (المرحلة الثالثة)

تحت الترسية

فبراير 2022

جدول رقم ( :)٦٨حالة مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير
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 2/3/٢١مشاريع أعمال الهيئة الخدمية
يوضح الجدول رقم ( )٦٩مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير ،وحالة كل مشروع.
الحالة

اسم المشروع

تاريخ بدء المشروع
ديسمبر 2020

توريد وتركيب أثاث للفرع الرئيسي بالرياض وفرع المنطقة الشرقية

أغسطس 2020

السالمة الهندسية واللوحات اإلرشادية للموقع العام للهيئة في الرياض
مكتمل

إعادة تأهيل الخدمات في مبنى فرع المنطقة الشرقية
توريد وتركيب مظالت وأجهزة تبريد متنقلة لتبريد مبنى المستودعات المركزية

مايو 2021
يونيو 2021
أغسطس 2021

إنشاء مستودع مختبر كفاءة الطاقة
جاري

الدعم الفني والسالمة الهندسية في فروع الهيئة

-

جدول رقم ( :)٦٩حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير

 3/3/٢١عقود إدارة المرافق
يوضح الجدول رقم ( )٧٠عقود الهيئة الخاصة بالتشغيل والصيانة ،ومدة كل عقد ،وتاريخ بدايته.
مدة العقد بالشهر

تاريخ البدء

اسم العقد
صيانة المسطحات الخضراء بالمبنى الرئيس بالهيئة وسكن الخبراء ومبنى المختبرات
بالمدينة الصناعية األولى بالرياض

36

فبراير 2019

أعمال نظافة ومكافحة الحشرات بالمقر الرئيس للهيئة والفروع داخل منطقة الرياض
وفي مناطق المملكة

36

يوليو 2019

تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

٣٦

يوليو 2019

تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

36

أغسطس 2019

تشغيل وصيانة التكييف المركزي بالهيئة بالرياض

36

يوليو 2020

تشغيل وصيانة المجمع الرئيس للهيئة ومباني المختبرات بالرياض

36

سبتمبر 2020

صيانة مصاعد الهيئة بالمقر الرئيس والفروع

36

يناير 2021

جدول رقم ( :)٧٠عقود إدارة المرافق خالل فترة التقرير

216

٢٠٢١

217

٠١

مكتب إدارة االستراتيجية
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٢٢

الشؤون المالية واإلدارية
تتولى اإلدارة العامة للشــؤون المالية واإلدارية مهام اإلشــراف على إعداد مشــروع
ميزانيــة الهيئــة وتنفيذهــا ،وإعــداد الحســاب الختامــي والتقاريــر الماليــة ،وتطبيــق
األنظمــة اإلداريــة والماليــة ،والتنســيق بيــن الهيئــة وجميــع األجهــزة الحكوميــة
األخــرى فــي القضايــا ذات العالقــة بالشــئون اإلداريــة والماليــة .ويتكــون دخــل الهيئــة
مــن مصدريــن :األول مــا ُيخصــص لهــا مــن ميزانيــة الدولــة ،والثانــي مــا تحققــه مــن
إيــرادات مباشــرة مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا وفــق تصنيــف اإليــرادات.
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الشؤون المالية واإلدارية

 1/٢٢األهـــداف
1

2

3

٤

٥

رفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق العـــام فـــي الهيئـــة بمـــا
يتوافـــق مـــع التوجهـــات الحكوميـــة فـــي هـــذا
الشـــأن.
تقديـــم جميـــع الخدمـــات الماليـــة والمحاســـبية
للهيئ ــة وإدارة األعم ــال المتعلق ــة به ــذا المج ــال
وفقـــاً لألنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح ذات
العالقـــة.
تأمي ــن احتياج ــات الهيئ ــة م ــن الم ــواد والمع ــدات
واألجهـــزة والخدمـــات واألعمـــال بالكميـــات
والنوعيـــات المحـــددة وفـــي الوقـــت المحـــدد
وبالســـعر المناســـب.
تنظيـــم عمليـــات اســـتقبال وتوجيـــه جميـــع
المراســـات الـــواردة والصـــادرة مـــن الهيئـــة
وإليهـــا ،وكذلك نقـــل وتوزيع المراســـات داخل
وخـــارج الهيئـــة.

 ٣/٢٢ميزانية الهيئة ومصروفاتها

 ٤/٢٢اإلنفاق على القطاعات الرئيسة

بلغــت ميزانيـــة الهيئـــة للعــام المـــالي 1443/1442هـــ ( )454.555.000ريــال ،وقــد تــم
َ
دعــم بعــض بنــود تعويضــات العامليــن (الرواتــب – البــدالت) مــن قبــل وزارة الماليــة
لتغطيــة مســتحقات العامليــن بعــد التحــول المالــي واإلداري لنظــام العمــل،
وكذلــك إجــراء عــدد مــن المناقــات خــال العــام المالــي لتكــون الميزانيــة بعــد
ويوضــح الجــدول رقــم ( )٧١توزيــع ميزانيــة الهيئــة
التعديــل ( )505.672.700ريــالُ ،
علــى األبــواب المعتمــدة فــي ميزانيــة الدولــة ونســب توزيــع تلــك األبــواب.

ُيوضــح الجــدول رقــم ( )٧٢تقســيم بنــود البرامــج والمشــاريع فــي الميزانيــة المعتمــدة
لقطاعــات الهيئــة الرئيســة (ميزانيــة االســتراتيجية) ،وذلــك لســهولة توجيــه مصروفــات
البرامــج والمشــاريع بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية بهــدف االســتفادة المثلــى مــن
البنــود المعتمــدة لــكل قطــاع لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للخطــط واألهــداف المنوطــة بــكل
قطــاع .كمــا يوضــح الجــدول رقــم ( )٧٣وجــدول ( )٧٤موقــف مبــادرات الهيئــة الخاصــة ببرنامــج
التحــول الوطنــي وبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية مــع وزارة الصناعــة
(ندلــب) المتعلقــة ببرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.

المبلغ المعتمد
(ربط الميزانية)

البــــــــــاب

تعويضات العاملين

211.211.000

290.214.000

٪57.39

النفقات العامة

27.747.000

24.696.925

٪4.88

البرامج

148.846.000

146.000.020

٪28.87

6.460.000

7.805.980

%1.55

13.291.000

22.368.025

٪4.42

47.000.000

14.587.750

454.555.000

505.672.700

المشاريع

مبادرات (الهيئة) برنامج
التحول الوطني
مبادرات مع وزارة
الصناعة (ندلب)
اإلجمــالي

تقدي ــم وتنس ــيق الخدم ــات اإلداري ــة المقدم ــة
بيـــن اإلدارات والموظفيـــن والعامليـــن فـــي
الهيئـــة بمـــا فيهـــا الســـيارات واألمـــن وإصـــدار
التأشـــيرات والضيافـــة.

المبلغ المعتمد
بعد التعديل

نسبة المخصص
من الميزانية بعد
التعديل

%2.89
٪100

جدول رقم ( :)٧١ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب خالل فترة التقرير
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المنصرف الفعلي
حتى نهاية العام
المالي 2021م

نسبة الصرف

قطاع المواصفات

4.900.000

4.900.000

4.155.233

%85

قطاع المختبرات

500.000

3.226.000

3.044.389

%94

قطاع القياس والمعايرة

184.000

184.000

181.412

%99

قطاع المطابقة

1.700.000

1.743.000

1.742.685

%100

قطاع االبتعاث والتدريب

8.000.000

4.949.925

2.292.428

%46

قطاع تقنية المعلومات

17.372.000

17.770.120

16.985.694

%96

قطاع كود البناء السعودي

10.000.000

8.500.000

7.385.156

%87

المجموع

42.656.000

41.273.045

35.786.997

%87

اســــم الـقـطـــاع

المعتمد للقطاع

المعتمد للقطاع
بعد التعديل

جدول رقم ( :)٧٢ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية

 2/٢٢المهـــــام
1.اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية
الهيئة واإلشراف على تنفيذها.
2.اإلشراف على إعداد الحساب الختامي
للهيئة والتقارير المالية.
3.التنسيق بين الهيئة وجميع األجهزة
الحكومية األخرى في القضايا ذات
العالقة بالشئون اإلدارية والمالية.
4.اإلشراف على تطبيق األنظمة اإلدارية
والمالية الخاصة بالهيئة والمتعلقة
بمهامها.
5.اإلشراف على االتصاالت اإلدارية وإدارة
الخدمات بما فيها حركة السيارات
والسائقين والضيافة وما يتعلق بنشاطها.

220

وقــد قامــت وزارة الماليــة “مشــكورة” بــدور مهــم فــي دعــم احتياجــات الهيئــة
للقيــام بدورهــا ،وتتطلــع الهيئــة لمزيـ ٍـد مــن الدعــم المالــي الســتكمال المهــام
المناطــة بهــا لتحقيــق التطلعــات واألهــداف االســتراتيجية التــي تخــدم أعمالهــا.
ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )٣٤تطــور ميزانيــة الهيئــة للخمــس ســنوات
ُ
الســابقة منــذ العــام 1439/1438هـــ.

454
1443/1442

509

480

1441/1440 1442/1441

470

488

1440/1439

1439/1438

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

600
500
400

المنصرف الفعلي حتى نهاية
العام المالي 2021م
بآالف الرياالت

نسبة الصرف

إطالق برنامج سالمة المنتجات (رأسمالي)

6.708.000

2.553.500

2.553.492

%100

إطالق المعايرة القانونية (رأسمالي)

4.236.000

2.614.525

2.614.525

%100

إطالق برنامج سالمة المنتجات

2.347.000

2.200.000

2.200.000

%100

0

15.000.000

15.000.000

%100

13.291.000

22.368.025

22.368.017

%100

اســــم الـقـطـــاع
(مبادرات الهيئة  -التحول الوطني)

تمويل المبادرات
األصلي

إطالق المعايرة القانونية
المجموع

المبادرات
بعد التعديــــل

جدول رقم ( :)٧٣ميزانية مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني
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 ٥/٢٢إيرادات الهيئة

المنصرف الفعلي حتى نهاية
العام المالي 2021م
بآالف الرياالت

نسبة الصرف

15.000.000

14.587.750

14.007.000

%100

13.000.000

0

0

%

4.000.000

0

0

%

التوعية بالمقاييس الصناعية (الدعم
والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين
المحليين)

12.000.000

0

0

%

تطوير القدرات المرجعية في مجاالت
الفحص واالختبار

3.000.000

0

0

%

المجموع

٤٧,٠٠٠,٠٠٠

١٤,٥٨٧,٧٥٠

١٤,٠٠٧,٠٠٠

%100

مبادرات الهيئة في برنامج
تطوير الصناعة “ندلب”
بناء القدرات المؤسسية للجهات القائمة
على المقاييس الصناعية

الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة
للمصنعين المحليين

دعم وتنفيذ المعايير الصناعية (تطوير
القدرات المرجعية في مجاالت الفحص
واالختبار)

تمويل المبادرات
األصلي

المبادرات
بعد التعديــــل

تســعى الهيئــة إلــى تنميــة وتعزيــز إيراداتهــا لتحقيــق االســتفادة منهــا فــي خدمــة أهدافهــا
ويوضــح الجــدول رقــم
االســتراتيجية وتحســين وتطويــر أعمالهــا وبمــا ُيحقــق كفــاءة اإلنفــاقُ ،
( )٧٥قائمــة اإليــرادات المباشــرة المتحققــة خــال فتــرة التقريــر ،كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم
( )٣٥تــدرج نُ مــو اإليــرادات المباشــرة خــال الخمــس ســنوات الســابقة ،علمــاً أن وزارة الماليــة
َخصصــت مبلــغ ( )130مليــون ريــال مــن اإليــرادات المباشــرة ضمــن ميزانيــة الهيئــة للعــام المالــي
1443/1442هـــ لدعــم اعتمــادات النفقــات العامــة والنفقــات التشــغيلية لالســتفادة مــن هــذه
المــوارد.
المبلغ (ريال سعودي)

تصنيف اإليراد
بطاقة كفاءة استهالك الطاقة

٤٧٫١٨٨٫٠٠٠

بطاقة قياس معدل دوران اإلطارات

1٩٫١١٩٫٥٠٠

شهادة ترشيد استهالك المياه

٥٫٠١٢٫٥٠٠

فحص سيارات

١٠٫٧٣٣٫٠٠٠

٣١٫٧١٧٫٣٥١

منح عالمة الجودة

1٥٫٦٩٦٫٠٨٤

معيار اقتصاد الوقود

٥٫٩٥١٫١٥5

اختبار العينات

7.7٠8.8٢٠

تقويم المطابقة

المواصفات القياسية السعودية

٢٫٠١٤٫٣٢٤

لوائح كود البناء

3٫٦٨١٫٣٩١

اعتماد المختبرات

جدول رقم ( :)٧٤ميزانية مبادرات الهيئة مع وزارة الصناعة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية (ندلب)

٤٫١٥٥٫٩٩٥
٤١٢٫٤٤٩

معايرة أجهزة

٢٨٨٫٠٠٠

اشتراك عضوية مركز المعلومات

20.738.420

مبادرة سالمة المنتجات

3.519.797

مبادرة المعايرة القانونية

177.936.786

اإلجمــالي

جدول رقم ( :)٧٥الموارد المالية للهيئة من خالل اإليرادات المباشرة

200٫000٫000
150٫000٫000
177,936,786

136,909,462

131,904,642

94,928,061

92,920,809

2021م

2020م

2019م

100٫000٫000

2018م

2017م
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الموارد البشرية
تحــرص الهيئــة علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والفنيــة المتخصصــة،
مــع التأكيــد علــى توفيــر التطويــر الوظيفــي والتدريــب المناســب والمســتمر لهــذه
الكــوادر .واســتكماال لمــا تــم تحقيقــه فــي عــام  2020فيمــا يتعلــق ببرنامــج قيــاس
االرتبــاط الوظيفــي الــذي تنفــذه وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فقــد
حققــت الهيئــة المركــز األول فــي فئــة المؤسســات والرئاســات والهيئــات والمجالــس
وذلــك بنســبة  %88باالرتبــاط الوظيفــي.
ويدعــم حصــول الهيئــة علــى هــذا المنجــز توجههــا االســتراتيجي لتكــون بيئــة العمــل
بهــا بيئــة جاذبــة وتحافــظ علــى الكفــاءات الوطنيــة.
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 1/٢٣القدرات البشرية

 2/٢٣التدريب واالبتعاث

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن بالهيئــة بنهايــة
فتــرة التقريــر ( )742موظــف وبلغــت نســبة
الموظفيــن الســعوديين منهــم  .٪100ولــم
يتــم اســتحداث أي وظيفــة جديــدة ضمــن
ميزانيــة الهيئــة للعــام  1443/1442هـــ (،)2021
كمــا يوجــد عــدد ( )22وظيفــة شــاغرة بنهايــة
فتــرة التقريــر ولــم تســتطع الهيئة االســتقطاب
عليهــا خــال العــام بســبب متطلبــات بنــود
تنفيــذ الميزانيــة الصــادرة مــن وزارة الماليــة في
بدايــة العــام بعــدم التوظيــف علــى الوظائــف
ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ()36
الشــاغرةُ .
أعــداد الموظفيــن بالهيئــة منــذ عــام ٢٠١٢م
وحتــى عــام 2021م.

وإيمانــاً مــن الهيئــة بالــدور الرئيســي للمــرأة
فقــد ســعت خــال األعــوام األخيــرة فــي زيــادة
مشــاركتها مــن خــال اســتقطاب وتمكيــن
عــدد مــن الكفــاءات النســائية فــي عــدة
مجــاالت مثــل تطويــر األعمــال واالستشــارات
والمواصفــات والترجمــة والمــوارد البشــرية
والمراجعــة الداخليــة والشــؤون القانونيــة
وتقنيــة المعلومــات ،حتــى أصبحــت الكــوادر
النســائية تمثــل اليــوم   %6مــن إجمالــي
موظفــي الهيئــة.
وألهميــة التواصــل الداخلــي وزيــادة مشــاركة
الزمــاء فــي الفعاليــات والبرامــج التــي تدعــم
النواحــي االجتماعيــة وزيــادة أواصــر التعــاون

بيــن الزمــاء قــام التواصــل الداخلــي بتفعيــل
عــدد مــن الفعاليــات لموظفــي وقطاعــات
الهيئــة ،حيــث تــم إقامــة ( )11فعاليــة اجتماعيــة
شمــلت المناســبات الوطنيــة والفعاليــات
الثقافيــة والتثقيــف الصحــي والنشــاطات
الرياضيــة ،كذلــك تــم التفاعــل والتناغــم مــع
األوامــر والتوجيهــات والبروتوكــوالت الصحيــة
المتعلقــة بجائحــة كورونــا ( )COVID 19لضمان
ســامة الموظفيــن و المحافظــة علــى الصحــة
العامــة  ،ومنهــا االلتــزام بعمــل بعــض موظفي
الهيئــة فــي مقرهــا الرئيســي وفروعهــا عــن
بعــد وبنســبة  %25مــن حجــم القــوى العاملــة  .

سعياً لرفع كفاءة منسوبي الهيئة للقيام باألعمال المناطة بهم لالرتقاء بمستوى التقييس
والبنية التحتية للجودة بالمملكة ،تقوم الهيئة بابتعاث بعض موظفيها للحصول على مؤهالت
عليا في عدد من المجاالت الفنية التخصصية التي تحتاجها الهيئة ،ولم يتم ابتعاث أي من
موظفي الهيئة بسبب جائحة ( .)COVID 19واستمرت الهيئة بمتابعة مستوى التقدم لموظفيها
المبتعثين للحصول على الشهادات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه وعددهم ( )15مبتعثاً.
وقد عاد خالل فترة التقرير عدد ( )5من موظفي الهيئة بعد حصولهم على المؤهالت العليا كما
هو ُموضح في الجدول رقم (.)٧٦
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إجمالي عدد المبتعثين
للحصول على الشهادات
العليا لمرحلة الماجستير
والدكتوراه

1.221

فرصة تدريبية

جدول رقم ( :)٧٦عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج

400

وفي مجال تطوير القدرات وتنمية مهارات موظفي الهيئة ،تُ لحق الهيئة موظفيها في دورات
تدريبية تخصصية داخل وخارج المملكة في المجاالت التي تخدم نشاطاتها ،وقد بلغ مجموع
الفرص التدريبية ( )1.221فرصة تدريبية ،كما هو ُموضح في الجدول رقم ( ،)٧٧والرسم البياني رقم
( ،)37وغطت الدورات التدريبية المجاالت الفنية واإلدارية ،حيث بلغ مجموع فرص التدريب في
الدورات الحضورية داخل المملكة ( ،)316منها ( )138في المجاالت اإلدارية )178( ،في المجاالت
الفنية .ونظراً لظروف جائحة ( )COVID 19لم يتم تدريب موظفي الهيئة خارج المملكة كما
قامت الهيئة بتمكين موظفيها من حضور العديد من المقاعد التدريبية عن بعد بلغ مجموعها
( )905مقعد تدريبي منها ( )242في المجاالت الفنية و( )663بالمجاالت اإلدارية  .

التدريب
تدريب حضوري
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جدول رقم ( :)٧٧مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة
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وبالتالي بلغ عدد الفرص التدريبية في المجاالت الفنية
التخصصية ( )420فرصة بنسبة  ،%35وفي المجاالت اإلدارية
( )801فرصة بنسبة  %65كما هو ُموضح في الرسم البياني
رقم ( )38ويرجع سبب زيادة عدد الفرص في برامج المجاالت
اإلدارية عنها في المجاالت الفنية لتركيز الهيئة خالل فترة
التقرير على زيادة تفعيل برامج تطوير مستوى اللغة اإلنجليزية
لموظفيها كون الهيئة جهة فنية متخصصة ،باإلضافة إلى
إقامة العديد من البرامج التطويرية لقدرات موظفي الهيئة
المتعلقة بمبادئ ومفاهيم إجراءات العمل وإدارة المشاريع
وإدارة األداء كذلك أضيفت برامج تختص بتسيير األعمال
وقت األزمات وإدارة المخاطر ،والتي تخدم وتحقق أهداف
الهيئة وفق خطتها االستراتيجية .ووفق ظروف جائحة
كورونا في ذلك الوقت والتغيرات الكبيرة التي حصلت على
كيفية تقديم الخدمات واستمرارية األعمال في األجهزة
والمؤسسات الحكومية.

 ٣/٢٣تطوير األدلة والسياسات

52

متوسط عدد ساعات
التدريب لكل موظف

%88

نسبة حققتها الهيئة
عام 2020م في مؤشر
االرتباط الوظيفي

1600

وضمن مؤشراتها االستراتيجية ،تَ مكنت الهيئة -بفضل
الله -من التقدم في تحقيق أهدافها االستراتيجية لتعزيز
حقق خالل
َ
القدرات الفنية واإلدارية لموظفي الهيئة ،حيث تَ
فترة التقرير في مؤشر متوسط عدد ساعات التدريب لكل
موظف بمعدل ( )52ساعة تدريبية .كما بلغ مؤشر نسبة
الموظفين الذين تم تدريبهم  %87.3من مجموع الموظفين
وفيما يتعلق بمؤشر االرتباط الوظيفي ،فقد تم تكريم الهيئة
في االحتفال الذي أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية كأفضل جهة حكومية في فئة المؤسسات
والهيئات والمجالس ،وذلك لنتائج العام  ،2020حيث حققت
الهيئة نسبة  ٪88في هذا المؤشر .ويقاس هذا المؤشر من
خالل االستبيان الذي يتم في نهاية العام بالتعاون مع وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .كما بلغ عدد الموظفين
الحاصلين على شهادات احترافية تخصصية ( )28موظفاً وهو
ما يزيد عن المستهدف لهذا العام ،كما هو ُموضح في
الجدول رقم (.)78

مؤشر الهدف االستراتيجي
*مستوى االرتباط الوظيفي

متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف
نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم

نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية
جدول رقم ( :)٧٨المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير
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المستهدف
%80

2021م

المتحقق
%88

 55ساعة

 52ساعة

19

28

%90

استشعاراً من اإلدارة العامة للموارد البشرية
بأهمية إدارة وتنظيم كل ما يخص أعمال الموارد
البشرية ،فقد أصدرت إدارة الموارد البشرية عدد
من األدلة والسياسات والكتيبات ،والتي تنظم
وتطور رأس المال البشري واإلجراءات والعمليات
المتعلقة بذلك .ومن أهم هذه اإلصدارات ،دليل
الموارد البشرية والذي تم إصداره طبقاً لالئحة
المعتمدة للموارد البشرية بالهيئة ،وكذلك تم
إصدار دليل الوصف والتصنيف الوظيفي ودليل
إدارة األداء ودليل الجدارات ،وكتيب الموظف،
وجاري العمل حالياً على دليل المسار الوظيفي
ودليل تقييم ووزن الوظائف .كما تم بناء نظام
إلدارة األداء بالهيئة تمت من خالله أتمتة جميع
بدء بكتابة المواثيق في
مراحل دورة إدارة األداء ً
بداية العام ومروراً بمراجعتها في منتصف العام
وانتهاء بتقييم األداء بنهاية العام .كما تم بناء
نظام لتنظيم عملية التدريب التعاوني بالهيئة.

%87.3

* تقاس النسبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في نهاية العام
وتعلن في الربع األول من العام الذي يليه (القيمة المتحققة عن العام .)2020

 ٤/٢٣التدريب التعاوني
ضمـــن مســـاهمة الهيئـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع
ودع ــم المؤسس ــات التعليمي ــة واألكاديمي ــة ف ــي
جانـــب مخرجـــات التعليـــم قامـــت الهيئـــة بتدريـــب
عـــدد ( )122طالبـــاً و( )١73طالبـــة بمجمـــوع بلـــغ
( )٢95طالبـــاً وطالبـــة فـــي جميـــع فـــروع الهيئـــة.

١73
طالبة

122
طالب
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مركز سالمة المركبات

ضمــن جهــود المملكــة الهادفــة لتعزيــز الســامة المروريــة والحفــاظ علــى األرواح
والممتلــكات ،فقــد تأســس مركــز ســامة المركبــات فــي فبرايــر 2021م ليكــون تحــت
وينــاط بــه العمــل علــى
مظلــة الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودةُ ،
رفــع معاييــر الســامة الفنيــة المتعلقــة بالمركبــات فــي المملكــة لضمــان حمايــة
األرواح والممتلــكات وتقليــل الوفيــات واإلصابــات الناتجــة عــن الحــوادث المروريــة
وتخفيــف التكاليــف واألثــر االقتصــادي المترتــب عليهــا.
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مركز سالمة المركبات

 1/٢٤األهداف

بناء مرجع وطني
لمتطلبات سالمة
المركبات

1443

 3/٢٤اإلنجازات

رفع الوعي بمتطلبات
السالمة الفنية
للمركبات

تقليل الحوادث
الناتجة عن األعطال
الفنية في المركبات

بناء الشراكات
مع الجهات ذات
العالقة

تبني تقنيات السالمة
المتقدمة وتطوير منظومة
الفحص الفني

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة
علــى تنظيــم الفحــص الفنــي الــدوري،
والــذي يتضمــن ســته عشــر مــادة
تنظيميــة تختــص بتنظيــم الفحــص
الفنــي الــدوري للمركبــات.

تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة الدائمــة
للفحــص الفنــي الــدوري وبــدء أعمالها،
وهــي تعنــى باإلشــراف علــى الشــؤون
الخاصــة بتنظيــم الفحــص الفنــي
الــدوري للمركبــات فــي المملكــة.

التأكــد مــن توافــق ( )4,813,517مركبــة
مــع متطلبــات ومعاييــر الفحــص الفني
الــدوري ،تمثــل  %32.47مــن إجمالــي
عــدد المركبــات فــي المملكــة ،وذلــك
خــال عــام 2021م.

إعــداد الالئحــة التنفيذيــة لتنظيــم
الفحــص الفنــي الــدوري.

 2/٢٤المهام

01

إعداد اســـتراتيجية المركز والخطط
والسياســـات المتعلقـــة بســـامة
المركبـــات ،ومتابعـــة تنفيذهـــا مع
الجهـــات المعنية.

٠٥

وضـــع المعاييـــر الفنيـــة لســـامة
المعدلــــــــة بأنواعــــــها
المركبـــــــــــات
ّ
بالمشـــاركة مـــع الجهـــات المختصة.

٠٩

الترخيـــص الفنـــي لمراكـــز صيانـــة
المركبـــات بأنواعهـــا ،بالتنســـيق مـــع
الجهـــات ذات العالقـــة.

١٣

02

المشاركة في تحديث المواصفات
والمعاييـــر الفنيـــة لســـامة
المركبـــات الجديدة بأنواعها وقطع
غيارهـــا ،واعتمادهـــا.

٠٦

اعتمـــاد معاييـــر قطـــع الغيـــار
للمركبـــات بأنواعهـــا ،بمـــا يضمـــن
ســـامتها واإلشـــراف على تطبيق
المعاييـــر بالتنســـيق مـــع الجهـــات
ذات العالقـــة.

١٠

تحديـــد ضوابـــط ســـامة المركبـــات
علـــى الطـــرق والتخلـــص منهـــا

03

تطويـــر وتنفيـــذ نمـــوذج العمـــل
لتنظيـــم الفحـــص الفنـــي الـــدوري
تحـــت إشـــراف اللجنـــة التنفيذيـــة
الدائمـــة للفحـــص.

٠٧

وضـــع الضوابـــط لتصنيـــف مراكـــز
صيانـــة المركبـــات ،وتحديـــد فئاتها،
وإنشـــاء قائمة أو أكثـــر بالتصنيفات
المعتمدة ،وتســـجيل الراغبين فيها
ونشرها.

١١

والدراســـات
البحـــوث
دعـــم
والمقارنات العالمية والتنســـيق مع
الجهـــات ذات العالقـــة في المملكة
وخارجهـــا فيمـــا يتعلـــق بمواصفـــات
الســـامة فـــي المركبـــات

٠٤

الســـامة
بطاقـــات
إصـــدار
بنـــاء علـــى
الجديـــدة
للســـيارات
ً
ضوابـــط تعتمدها اللجنـــة الوزارية
للســـامة المروريـــة.

٠٨

بنــاء النظــام التقنــي الموحــد لخدمــات
الفحــص ،وهــو نظــام تقنــي موحــد
يتيــح للمســتفيدين حجــز المواعيــد
واســتالم النتائــج والدفــع اإللكترونــي
وجــاري ربــط النظــام بمراكــز الفحــص
القائمــة.

بنــاء النظــام التقنــي الموحــد لتصنيــف
مراكــز صيانــة وإصــاح المركبــات،
لتمكيــن المســتفيدين مــن معرفــة
مســتوى تصنيــف مراكــز صيانــة
وإصــاح المركبــات وفــق التصنيــف
المعتمــد مــن مركــز ســامة المركبــات.

المشــاركة فــي تحديــث واعتمــاد ســتة
لوائــح تتعلــق بالســامة المروريــة
بالتعــاون مــع إدارات الهيئــة.

وضـــع المعايير المهنية لممارســـة
مهنـــة صيانـــة المركبـــات وترخيص
العامليـــن فـــي قطـــاع صيانـــة
المركبـــات وتصنيفهـــم.

١٢

تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب مـــع
الجهـــات المماثلـــة لعمـــل المركـــز،
وإبـــرام االتفاقيـــات والعقـــود
لتقديـــم خدماتـــه داخـــل المملكـــة
وخارجها ،واالشـــتراك فـــي الدوريات
والمجالت العلميـــة المتعلقة بعمل
المركـــز

التنســـيق والمتابعـــة مـــع األجهـــزة
المعنيـــة فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ
الخطـــط والبرامـــج المتعلقة بتنظيم
المركبـــات وســـامتها ،وتنظيـــم
جهـــود الجهات الحكوميـــة واألهلية
فـــي هـــذا المجـــال
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مكتب إدارة االستراتيجية
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فروع الهيئة
تحقيقــا للتوجــه الحكومــي نحــو التوســع فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي كافــة
ً
أرجــاء المملكــة والتيســير عليهــم للحصــول علــى الخدمــات التــي ينشــدونها ،قامــت
عــدد مــن الفــروع فــي المناطــق الرئيســة بالمملكــة لتقــوم بتنفيــذ
ٍ
الهيئــة بافتتــاح
المهــام المناطــة بالهيئــة بتلــك المناطــق ،كمــا تُ شــارك تلــك الفــروع ببعــض المهــام
واألعمــال التــي يتــم تنفيذهــا فــي إدارات الهيئــة الرئيســة.
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 1/٢٥فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

 ١/1/٢٥أبرز نشاطات الفرع

وفي مجال تتبع المنتج
بلــغ عــدد المدققيــن المعتمديــن بالفــرع فــي مجــاالت فنيــة مختلفــة ( )16مدقــق .حيــث شــارك
الفــرع فــي عــدد ( )34زيــارة دوريــة للتفتيــش علــى المصانــع بغــرض منــح (عالمــة الجــودة  -شــهادة
تصديــر  -تقييــم مختبــرات) منهــا ( )26داخليــاً  ،و( )3مصانــع خارجيــة .كمــا شــارك فــي ( )206قــرار
ويشــارك أيضــاً فــي نشــاطات وفعاليــات نشــر
للجنــة المراجعــة ،و( )7خطابــات للــرد علــى البلديــاتُ .
ثقافــة الجــودة فــي المنطقــة والتــي تنظمهــا أو ترعاهــا الهيئــة بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة فــي
هــذا المجــال فــي المنطقــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص.

في مجال متابعة تطبيق اللوائح الفنية
شــارك الفــرع فــي ســحب عينــات متنوعــة مــن األســواق المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا
تــم ســحب ( )944عينــة لبرنامــج مبــادرة ســحب
للمواصفــات القياســية الســعودية ،حيــث َ
العينــات .وشــارك الفــرع بالجــوالت الرقابيــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بزيــارة ()261
مصنــع علــى النحــو التالــي:

32

مصنع على الالئحة الفنية
للمقطورات ونصف
المقطورات.

2

مصنع مكيفات ذات سعة
كبيرة.

29

مصنـــع علـــى الالئحـــة الفنيـــة
للس ــامة الغذائي ــة ف ــي األدوات
واألجهــــــــزة المســــــــتخدمة فـــي
المطبـــ ــخ.

8

72

مصانع على الالئحة الفنية
لألجهزة منخفضة الجهد.

80

3

3

مصنع على الالئحة الفنية مواد
البناء – الجزء الثاني – مواد
العزل ومواد تكسية المباني.

مصانع على الالئحة الفنية
للمنتجات النسيجية.

مصانع الالئحة الفنية للمصاعد
الكهربائية للمباني والمنشآت.

3

13

2

3

مصانع على الالئحة الخليجية
للكاويات.

كمــا تــم تنفيــذ ( )501جولــة توعويــة علــى المصانــع بالمنطقــةَ ،
وشــارك الفــرع فــي ســحب ()2
عينــة مــن المصانــع المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية ضمــن
البرامــج المشــتركة مــع وزارة التجــارة لرصــد الحــوادث ومعالجــة الشــكاوى ،وكذلــك تمــت تنفيــذ
(حمــات تفتيشــية لمنــع بيــع اإلطــارات المســتعملة والمتهالكــة فــي مراكــز بيعهــا بالمنطقــة
بالمشــاركة مــع لجنــة الســامة المروريــة بالمنطقــة الشــرقية شــملت عــدد ( )14محافظــة تــم
خاللهــا زيــارة عــدد ( )266مركــزاً وأتلــف عــدد ( )8.951إطــار مخالــف.
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5

يشارك الفرع في:

مصنع على الالئحة الفنية لمواد
البناء.

مصانع على الالئحة الفنية
للبطاريات.

زيارة دورية للتفتيش
على المصانع بغرض منح
(عالمة الجودة  -شهادة
تصدير  -تقييم مختبرات)

وفي مجال اللجان المحلية والدولية

مصانع إنارة.

مصنع لمنتجات خاضعة
لمتطلبات كفاءة الطاقة.

34

فريـــق تســـويق شـــهادة الجـــودة السعوديــــــــة
“حيـــاك”
لمـراكــــــــــز خــدمـــــة المســـتفيدين ّ
اللجنـــة الفنيـــة الخاصـــة بالمبانـــي المكســـوة
بالكالدينـــج بالمنطقـــة الشـــرقية
المش ــاركة كأمي ــن ف ــي الفري ــق الفن ــي الخ ــاص
بأنظم ــة تولي ــد طاق ــة الري ــاح

مصنع على الالئحة الفنية
لترشيد المياه.

المش ــاركة ف ــي اللجن ــة الفني ــة الدولي ــة لألي ــزو
(“ )ISO/TC 301إدارة وحفـــظ الطاقـــة”
المشـــاركة كعضـــو فـــي اللجنـــة الفنيـــة الفرعيـــة
الخليجيـــة للمنتجـــات البتروليـــة

501

جولة توعوية على
المصانع بالمنطقة تم
تنفيذها

8.951

لجنة خزانات الغاز المسال البترولي
المش ــاركة كعض ــو ف ــي الفري ــق الفن ــي الدول ــي
لأليـــزو ( )IEC/TC 82/WG2الخـــاص بتنظيـــف
األلـــواح الشمســـية

فريـــق مشـــارك مـــع المكتـــب التنفيـــذي
لالســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــــــودة لتعـــــريف
الجـهـــــات باالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة فــي
المنطــــــقة.
المش ــاركة كعض ــو وضاب ــط اتص ــال الس ــعودية
ف ــي اللجن ــة الفني ــة الخليجي ــة للنف ــط والغ ــاز
المش ــاركة ف ــي اللجن ــة الفني ــة الدولي ــة (IEC/
“ )TC 88أنظم ــة تولي ــد طاق ــة الري ــاح”
المشـــاركة فـــي اللجنـــة الدوليـــة الفرعيـــة
لأليـــزو (“ )ISO/TC 28/SC 2قياســـات النفـــط
والمنتجـــات ذات الصلـــة”
فريق تسويق منصة سابر اإللكترونية
المش ــاركة كأمي ــن وعض ــو ف ــي الفري ــق الفن ــي
الخ ــاص بالمنتج ــات البترولي ــة
لجنة المصاعــــد الكهربائيــــــة

إطار مخالف تم إتالفه
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 2/٢٥فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة
•شــارك الفــرع أيضــاً فــي جــوالت رقابيــة بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة لعــدد
( )260مصنــع وذلــك لمتابعــة تطبيــق اللوائــح الفنيــة والتأكــد مــن مــدى التــزام المصانــع
باللوائــح واالشــتراطات الفنيــة وأخــذ التعهــدات بااللتــزام لمنتجــات متعــددة كمــا هــو موضــح
جــدول رقــم (.)٨٠

 ٢/1/٢٥أبرز نشاطات الفرع
•نفــذ الفــرع خطــة ســحب العينــات مــن األســواق المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات
القياســية الســعودية ،حيــث تـ َـم ســحب ( )863منتــج ضمــن برنامــج مؤشــر المطابقــة.

البرنامج

•شــارك الفــرع مــع وزارة التجــارة فــي جــوالت ســحب وضبــط وحجــز منتجــات متنوعــة ،حيــث
تــم زيــارة ( )1.807محــل ومســتودع وتــم ســحب عــدد عينــة ( )961للتأكــد مــن مطابقتهــا
َ
للمواصفــات القياســية الســعودية ،كمــا تــم ضبــط وحجــز عــدد ( )469.688عينــة مخالفــة
للمواصفــات واللوائــح الفنيــة وكفــاءة الطاقــة مــن خــال ( )150جولــة بالتعــاون مــع الجهــات
ذات العالقــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم (.)٧٩

863

منتج تم سحبه ضمن
برنامج مؤشر المطابقة

عدد العينات المسحوبة

البرنامج
العينات المسحوبة ببرنامج مؤشر المطابقة

863

صنف

191

أجهزة كهربائية منزلية و(ألواح ألمنيوم)

٣
٤

٢٩
٤٨

منتجات مواد صحية

٤

٦٣

٤٣٠
١٧٢
٣

منتجات ألعاب أطفال

منتجات منزلية كاويات لهيئة التقييس
منتجات نسيج

منتجات اإلنارة لكفاءة الطاقة
منتجات قطع غيار السيارات

أجهزة منزلية مجففات مالبس

١,٢٤٧

ضبط توصيالت كهربائية

١,٤٢١

ضبط أشرطة عواكس الصقة مخالفة

٢,٦٧٦
٥٩

464.285
العينات المسحوبة بالتعاون مع وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

أجهزة تكييف

منتجات بترولية

١٤

العينات المسحوبة والمضبوطة بالتعاون مع
وزارة التجارة

أشرطة عواكس الصقة

١٦
١١
٨
٥

ضبط إطارات مخالفة لكفاءة اإلطارات

٢٦٠

مصنع تم زيارتها والتأكد
من مدى التزامها
باللوائح واالشتراطات
الفنية

عدد المصانع التي تمت زيارتها
143

مصنع خرسانة جاهزة

١٠٦

مصنع أدوات وأجهزة مستخدمة في المطبخ

١٢

مصنع إنارة

٣١

المصانع التي تمت زيارتها للتحقق من استيفائها
لمتطلبات اللوائح الفنية بالتعاون مع وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

1443

٢٢
٨
٧
٣
١
١

٢٧

مصنع عزل حراري

مصنع ألواح األلمونيوم
مصانع سخانات

مصانع أجهزة منزلية مكيفات وثالجات
مصانع مصاعد
مصنع نسيج

مصنع بطاريات

مصانع المقطورات ونصف المقطورات

جدول رقم ( :)٨٠جهود فرع مكة في مجال المطابقة مع وزارة الصناعة

مجال الجودة
•شــارك عــدد ( )25مدقــق معتمــد مــن فــرع الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة فــي
( )100زيــارة ميدانيــة للتدقيــق علــى المصانــع بغــرض منــح (عالمــة الجــودة) كمــا تمــت
المشــاركة فــي ( )185لجنــة مراجعــة.
كما تم تنفيذ مجموعة من النشاطات المتعلقة ،ومن أهمها:

100

زيارة ميدانية للتدقيق
على المصانع بغرض منح
(عالمة الجودة)

•حصول المركز الطبي الدولي على شهادة جودة مراكز خدمات المستفيدين (حياك).
•حصــول جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) علــى شــهادة جــودة مراكــز
خدمــات المســتفيدين (حيــاك).

ضبط مكيفات مخالفة

ضبط إنارة مخالفة لكفاءة الطاقة
عوازل حرارية

إنــــــــارة

سخانات

أجهزة التكييف والثالجات

جدول رقم ( :)٧٩جهود فرع مكة في مجال المطابقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة

238
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فروع الهيئة

 ٣/٢٥فرع الهيئة بمنطقة تبوك

اللجان المحلية

 ٤/٢٥مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة
أهم نشاطات المكتب:

يشــــارك الفـــرع في:

7.568

الفريق الفني لمواصفات خدمات ضيوف
الرحمن ،ويتولى الفرع أمانة الفريق.

قام فرع الهيئة بنطقة تبوك

بمجموعة من النشاطات من أهمها:

فريق تسويق شهادة الجودة السعودية
لمراكز خدمة المستفيدين “حياك”.

46

الندوات واللقاءات واالستفسارات
•شــارك فــرع الهيئــة فــي عــدد مــن النــدوات
واللقــاءات فــي المنطقــة ،تشــمل مجــاالت
الجــودة ،وورش عمــل للتعريــف باللوائــح
الفنيــة والحمــات التوعويــة والتواصــل مــع
الجهــات الخارجيــة والــرد علــى استفســاراتهم
والتغطيــات اإلعالميــة ،ويوضــح الجــدول رقــم
( )٨١أنشــطة التواصــل والتســويق التــي قــام
بهــا فــرع مكــة خــال فتــرة التقريــر.
المهام والفعاليات

عددها

طلبات الخدمات

61

المبادرات التسويقية

76

التواصل مع الجهات الخارجية

26

تعزيز التواصل مع الشركاء

139

محاضرة توعوية

3

األخبار والتغطيات اإلعالمية

76

توعية الجهات الخارجية

13

المناسبات

14

تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية

12

الزيارات واالستقبال

9

جدول رقم ( :)٨١أنشطة التواصل والتسويق التي
قام بها فرع مكة خالل فترة التقرير

240
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فحــص عــدد ( )46مركبــة محالــة مــن
الجهــات ذات العالقــة ألغــراض تغييــر
خاصيتهــا أو وضعهــا.

37

التأكد من مطابقة ( )37منتج
للمواصفات القياسية.

20

قام الفرع بـــ ( )20زيارة تسويقية
لخدمات الهيئة لمختلف القطاعات
بالمنطقة.

403

َشارك الفرع في سحب عينات
متنوعة من األسواق المحلية للتأكد
من مطابقتها للمواصفات القياسية
تم سحب ()403
السعودية ،حيث َ
عينة لبرنامج بناء مؤشر المطابقة
2021م.

11

199

اســتقبال مركــز خدمــة المســتفيدين
بالفــرع مــا يقــارب مــن ( )199استفســار.

13

وشــارك الفــرع مــع الجهــات الحكوميــة
ذات العالقــة بــــ ( )13جولــة رقابيــة علــى
مصانــع فــي مجــاالت مختلفــة.

9

شــارك منســوبي الفــرع فــي ( )9برامــج
حضوريــا وعــن بعــد للعــام
تدريبيــة
ً
2021م.

فحـــص ( )7.568مركبـــة مســـتعملة
مســـتوردة للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا
للمواصفـــات القياســـية الســـعودية،
المركب ــات المطابق ــة ( )7.501مركب ــة،
وغيـــر المطابقـــة ( )62مركبـــة.

396

ســـحب ( )396عينـــة ضمـــن مبـــادرة
سحب العينات.

3

تنظي ــم ع ــدد ( )3ورش عم ــل تعريفي ــة
بالهيئ ــة ومنص ــة س ــابر اإللكتروني ــة.

المشــاركة باللجــان والجــوالت الرقابيــة
مــع الجهــات الحكوميــة.

95

اســتقبل مركــز خدمــة المســتفيدين
بالمكتــب مــا يقــارب ( )95استفســار.

22

فحــص عــدد ( )22مركبــة محالــة مــن
إدارات المــرور بالمنطقــة ألغــراض تغييــر
خاصيتهــا أو وضعهــا وأخــرى.

37

اســتقبال عــدد ( )37عينــة مــن فــرع وزارة
التج ــارة بالمنطق ــة والمكات ــب التابع ــة
لهــا.

403

َشـــارك الفـــرع فـــي ســـحب عينـــات
متنوعـــة مـــن األســـواق المحليـــة للتأكـــد
مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات القياســـية
الس ــعودية ،حي ــث ت ـ َـم س ــحب ( )403عين ــة
لبرنامـــج بنـــاء مؤشـــر المطابقـــة 2021م.

25

المشــاركة بعــدد ( )25جولــة رقابيــة
مشــتركة مــع الجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة بزيــارة ( )19مصنعــاً ،و ()1
مســتودع إنــارة ،و( )4محــات تجاريــة،
و( )1مصنــع بالســتك.

16

مصنعــا
جولــة توعويــة علــى عــدد ()16
ً
للتعريــف بعالمــة الجــودة ومنصة ســابر
اإللكترونيــة.

المشاركــــة في نشـــــر ثقـــافــــة الجـــودة
والتوعيـــــة بالمواصفـــــات القياسيـــــــــــــة
السعودية بعدد ( )6مواقع بالمنطقة.

المشـــاركة فـــي نشـــر ثقافـــة الجـــودة
والتوعيـــة بالمواصفـــات القياســـية
الســعودية بالمنطقــة مــن خالل رســائل
توعويـــة بالتعـــاون مـــع إدارة مطـــار
األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز الدولــي،
ومستش ــفى المل ــك س ــلمان للق ــوات
المســـلحة بالشـــمالية الغربيـــة.

المشاركة في ( )11جولة توعوية
للمصانع بالمنطقة.
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فروع الهيئة

 ٥/٢٥مكتب الهيئة بميناء الملك عبد الله (رابغ)

 ٦/٢٥فرع الهيئة بمنطقة جازان

نفذ المكتب مجموعة من النشاطات كما هو موضح في الجدول رقم (:)٨٢

نفذ فرع الهيئة بمنطقة جازان
مجموعة من النشاطات ومن أهمها:

مكتب الهيئة بميناء الملك عبدالله (رابغ)
تقديم الخدمة للمستفيدين

 46مستفيد

المشاركة بزيارات توعوية للمصانع المحلية

 102مصنع

المشاركة بالجوالت الرقابية وسحب العينات

 5جـــــــوالت

التواصل مع الشركاء

 6شــــــــــركـاء

جدول رقم ( :)٨٢نشاطات مكتب الهيئة بميناء الملك عبد الله (رابغ)

1,107

المركبــات الــواردة مــن اإلدارة العامــة
للمــرور.

60

1443

75

العينات المحالة للجهات الحكومية.

344

29

العينــات الصــادرة لفــرع مكــة المكرمــة
للفحــص.

العينــات الصــادرة لبرنامــج بنــاء مؤشــر
المطابقــة.

المشــاركة فــي مشــروع قاعــدة بيانــات
معلومــات الشــركاء والنوعيــة ()PIDA
بواقــع ( )29زيــارة للمصانــع.

17

352

2

المشاركــــة فــي الجــوالت الرقـابيـــــــة
لتطبيــق اللوائــح الفنية بواقــع ( )17زيارة
للمصانــع.

الــرد علــى االستفســارات الــواردة للفــرع
بواقــع ( )352استفســار.

المشــاركة فــي برنامــج ترشــيد بواقــع
عدد ( )2زيارة وســحب عدد ( )10عينات.

 ٧/٢٥مكتب الهيئة بأبها
تم افتتاح المكتب من تاريخ  ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ،
ونفذ مجموعة من النشاطات ومن أهمها:

٦١

زيـــارة ( )٦١مصنـــع ضمـــن الجـــوالت
الرقابيـــة لـــوزارة الصناعـــة والثـــروة
المعدنيـــة للتحقـــق مـــن متطلبـــات
اللوائـــح الفنيـــة.

زيــارة مــا يقــارب ( )74مصنــع بالمنطقــة
(عســير  -الباحــة  -نجــران) ضمــن البرامــج
التوعويــة باللوائــح وخدمــات الهيئــة.

23

2

إرســــــال عـــدد ( )23عينــــــة لفحصــــها
واختبارها بمختبرات الهيئة.

242

74

المشــاركة فــي تنفيــذ عــدد ( )2جولــة
تفتيشــية مــع وزارة التجــارة.
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٢٦

أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة
تأكيـــداً علـــى ريـــادة المملكة فـــي العديد من مناحـــي الحياة ،وبفضـــل الدعم المباشـــر من حكومة
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي عهـــده األميـــن  -حفظهـــم اللّ ـــه  -صـــدرت الترتيبـــات التنظيمية
الجديـــدة لجائـــزة الملك عبد العزيـــز للجودة بتاريـــخ 1442/06/27هـ الموافـــق 2021/02/09م والتي
والتميـــز المؤسســـي ،وهو ما
نوعيـــة فـــي تاريخ المملكـــة الداعم لممارســـات الجـــودة
تُ عـــد نقلـــة
ّ
ّ
يســـاعد علـــى االرتقاء بمســـتوى األدارء في الجائـــزة بما يدعم جهود مؤسســـاتنا الوطنية في هذا
المجال.

244
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أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة

 ١/٢٦اللجنة اإلشرافية للجائزة
يـــرأس اللجنـــة اإلشـــرافية للجائـــزة معالـــي وزيـــر التجـــارة وينـــوب عنه
معالـــي أميـــن عـــام الجائـــزة محافـــظ الهيئـــة الســـعودية للمواصفات
والمقاييـــس والجـــودة ،ويشـــارك فـــي عضويـــة اللجنـــة ممثليـــن مـــن
عـــدة قطاعـــات هي:

وزارة الصحة

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة التعليم

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية

المركز الوطني لقياس
أداء األجهزة العامة

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة

جائزة الملك
خالد

المجلس السعودي
للجودة

اتحاد الغرف
السعودية

المدير التنفيذي للجائزة

 ٢/٢٦المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت
المؤشـــر الوطنـــي لتصنيـــف المنشـــآت المتميـــزة هـــو أحـــد األدوات
التـــي تعتمـــد عليها الجائـــزة لتحديد مســـتوى نضج ممارســـات التميز
وفقـــا لمعايير ومبادئ نمـــوذج التميز للجائـــزة ،حيث يتم
ً
المؤسســـي
بناء علـــى نتيجة
منـــح المنشـــأة المســـتوى المناســـب فـــي التصنيـــف ً
التقييـــم .ويعد هذا المؤشـــر وســـيلة فعالة أمام المنشـــآت لمواصلة
وصول لموقع ريادي ُيحتذى به في التميز المؤسســـي.
ً
رحلـــة التميز،
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أهداف الملتقى

نشــر ثقافــة التميــز المؤسســي
وتعزيــز ممارســاتها فــي كافــة
القطاعــات فــي المملكــة.

التعــرف علــى نمــوذج التميــز
المؤسســي لجائــزة الملــك عبــد
العزيــز للجــودة بصفتــه النمــوذج
الوطنــي فــي المملكــة.

اســتعراض واســتلهام التجــارب
المحليــة والعربيــة والدوليــة.

إتاحــة الفرصــة للمهتميــن بالتميــز
المؤسسي والجودة للقاء وتبادل
الخبــرات والتجــارب الناجحــة.

التعــرف علــى أبــرز جوائــز التميــز
العربيــة والعالميــة ومالمــح رحلــة
تحســين األداء المؤسســي.

 3/٢٦أهم نشاطات أمانة الجائزة
 ١/3/٢٦حفل تكريم المنشآت الفائزة
بالدورة الخامسة للجائزة
نظمـــت األمانـــة العامـــة للجائـــزة حفـــل تكريـــم
المنشـــآت الفائـــزة بدورتهـــا الخامســـة ،مســـاء
الخامـــس مـــن جمـــادى األولـــى 1442هــــ الموافق
الثامن عشـــر من ينايـــر 2021م ،برعاية ملكية كريمة
مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن
عبـــد العزيـــز آل ســـعود (حفظـــه اللّ ـــه) ،وبتشـــريف
وحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر فيصل بن
بنـــدر بـــن عبـــد العزيـــز أميـــر منطقـــة الريـــاض ،حيث
شـــهد الحفل تكريـــم ( )27منشـــأة حكومية وخاصة
وغيـــر ربحيـــة فائـــزة بالجائزة.

 ٢/3/٢٦الملتقى الخامس ألفضل
الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي
انطالقـــا مـــن أحـــد أهـــم مســـتهدفات الرؤيـــة
الطموحـــة لمملكتنا المعطاء ،فـــي تحقيق الريادة
والتميـــز لبالدنـــا الغالية على كافـــة األصعدة وفي
مختلـــف المجاالت ،حملت جائـــزة الملك عبدالعزيز
للجـــودة علـــى عاتقهـــا تعزيـــز وترســـيخ ممارســـات
الجودة والتميز المؤسســـي في مختلف قطاعات
األعمـــال بالمملكة ســـواء الحكوميـــة أو الخاصة أو
غيـــر الربحية ،ومـــن هـــذا المنطلق نظمـــت الجائزة
الملتقـــى الخامـــس ألفضـــل الممارســـات فـــي
الجـــودة والتميـــز المؤسســـي بالتزامن مـــع اختتام
أعمـــال الـــدورة الخامســـة وحفـــل تكريم المنشـــآت
الفائـــزة تحت رعاية خادم الحرمين الشـــريفين الملك
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز (حفظـــه اللّ ه) الســـتعراض
محليـــا
تجـــارب المنشـــآت الفائـــزة بجوائـــز وطنيـــة
ً
وعالميا خالل الفترة من  1442/٠٥/07 - 06هـ
وعربيـــا
ً
ً
الموافـــق 2021/٠١/20-19م.

وقـــد قامت الجائزة بتجديد أربعة مســـتويات للتميز المؤسســـي هي
المســـتوى الماســـي والذهبي والفضي والبرونزي ،وتســـتهدف هذه
الخطوة تحفيز المنشـــآت علـــى مواصلة العمل الحثيـــث نحو الوصول
لمســـتوى أفضل في رحلة التميز المؤسســـي.
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أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة

 ٣/3/٢٦مشروع شهادة التميز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 ٥/3/٢٦التدريب والتأهيل

أطلقـــت أمانة جائـــزة الملك عبد العزيـــز للجودة مبـــادرة بالتعاون مع
هيئـــة منشـــآت تهدف إلـــى وتحفيز المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة
لتطبيـــق نمـــوذج التميـــز الوطنـــي الخـــاص بالمنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة مما يســـاهم في زيادة عدد المتقدمين من المنشـــآت
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي دورتهـــا القادمـــة .تركـــز المبـــادرة علـــى
منـــح المنشـــآت المتميزة شـــهادات تميـــز على أربع مســـتويات والتي
صممت بشـــكل خاص لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كمـــا قامـــت الجائـــزة بعمـــل نموذج تميـــز موائـــم للمنشـــآت الصغيرة
والمتوســـطة يتـــم من خالله تقييم المنشـــآت وهو نمـــوذج تم عمله
مـــن نموذج التميـــز الوطني للجائزة ومصفوفة حســـاب نتائج التقييم.

برنامج المقيم الداخلي

وقامـــت الجائـــزة بدعـــوة أكثـــر مـــن ( )350منشـــأة للمشـــاركة فـــي
اســـتبيان لقيـــاس مـــدى وعي المنشـــآت بنمـــوذج التميز المؤسســـي
وتطبيـــق معاييـــر الجائـــزة للمنشـــآت المتخرجـــة مـــن برنامجـــي جديـــر
وطمـــوح فـــي الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة.
ونفـــذت الجائـــزة ثـــاث ورش تدريبيـــة وتعريفيـــة بالجائـــزة وآليـــة
تطبيـــق نمـــوذج التميز المؤسســـي في ثالث مناطق هي الوســـطى
والشـــرقية والغربية على مدار يومين بواقع ( )14ســـاعة لكل ورشـــة.
للمقيميـــن قبل عملية التقييم شـــارك به أكثر
ونظمـــت لقـــاء تعريفي
ّ
مقيم .وســـوف تبدأ عملية التقييم المكتبي للمنشـــآت من
من (ّ )70
202٢/٠١/20-١٦م والزيـــارة الميدانيـــة مـــن 202٢/٠١/٢٧-٢٣م .كمـــا
ركـــزت أمانـــة الجائـــزة على وجـــود لجنـــة فنيـــة لمراجعة نتائـــج لتقييم
مـــع فـــرق التقييـــم لضمـــان جـــودة التقييـــم قبـــل إصـــدار شـــهادات
التميـــز للمنشـــآت المشـــاركة .عـــاوة علـــى ذلك ســـوف تقـــوم أمانة
الجائـــزة بدراســـة أثر تطبيق هـــذه الشـــهادة على المنشـــآت الصغيرة
والمتوســـطة ومـــدى جـــدوى وأهميـــة تطبيقها بشـــكل واســـع على
جميـــع القطاعـــات علـــى مدار الســـنة.

 ٤/3/٢٦االستعدادات للدورة السادسة

المقيم المتدرب
برنامج
ّ

بالتعـــاون مـــع مركـــز التدريـــب بالهيئـــة تـــم تنفيـــذ برنامـــج المقيـــم
الداخلـــي ،حيث تقـــوم الجائزة باإلشـــراف الفنـــي والمتابعـــة للدورات
التـــي يقدمهـــا مركـــز التدريب لضمـــان جودتها ،وتســـعى إدارة الجائزة
بشـــكل حثيـــث نحو تمكيـــن األفراد والمنشـــآت من فهم واســـتيعاب
النمـــوذج الوطنـــي للتميز المؤسســـي ،وآليـــة التقييم المتبعـــة حرصاً
على نشـــر المعرفة بهـــذا النموذج وتعزيز تطبيقه من قبل المنشـــآت
الوطنيـــة .وتتطلـــع الجائزة من خـــال هذا البرنامج إلـــى إعداد وتأهيل
مقيميـــن داخلييـــن ذوي كفاءة عاليـــة وفق النمـــوذج الوطني للتميز
المؤسســـي للجائـــزة .ويهـــدف هـــذا البرنامـــج التدريبـــي إلـــى إطـــاع
المتدربيـــن علـــى النمـــوذج؛ كونـــه يمثـــل اإلطـــار المرجعـــي لتطبيـــق
الجـــودة والتميـــز المؤسســـي في المملكـــة ،إلى جانـــب التعرف على
مهـــارات التقييـــم وآلياته ،وأثر تطبيقه في مســـاعدة المنشـــآت على
تطوير ورفع مســـتوى كفاءة األداء .وقد تـــم تقديم عدد ( )16برنامج
تدريبـــي منهـــا عـــدد ( )5موجـــه لألفـــراد ،كما هـــو موضح فـــي جدول
رقـــم ( ،)٨٣باإلضافـــة إلـــى عـــدد ( )11برنامـــج تـــم تقديمها للمنشـــآت
كمـــا هـــو موضـــح في جـــدول رقـــم ( ،)٨٤حيث وصـــل عـــدد المتدربين
خـــال فتـــرة التقريـــر ( )265متدرب.
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2
1

هـــو أحـــد المبـــادرات التي تســـعى الجائـــزة مـــن خاللها لتطويـــر ورفع
عـــدد المقيمين الســـعوديين المؤهليـــن من فئة الشـــباب أو من هم
فـــي بدايات الطريـــق في مجـــال التميز المؤسســـي ،وذلك من خالل
مرافقتهـــم لفرق التقييم لدورة الخامســـة كمقيم متـــدرب باإلضافة
إلـــى حضورهـــم لدورات تدريبيـــة قصيرة تتناول مواضيـــع مختلفة في
التميـــز المؤسســـي وعمليـــات التقييـــم ،بعد ذلـــك يقـــوم المتدربون
بإجـــراء تقييـــم فعلـــي لمنشـــآت مختلفـــة ،محاكيـــن فيـــه الطريقـــة
ـــوم فيهـــا المقيميـــن الرئيســـيين لـــدى الجائـــزة فـــي دوراتها
التـــي ُي َق ِ
المتعاقبـــة ،وتم ذلك تحت إشـــراف خبـــراء من المختصيـــن في التميز
متدربا.
المؤسســـي ،وقـــد اســـتفاد من هـــذا البرنامـــج ()٤٣
ً

1
المرحلة األولى

حضور الزيارة الميدانية
للمنشآت التي تم
تقييمها في الدورة
الخامسة للجائزة

2
المرحلة الثانية

حضور الدورات التدريبية
التي خصصتها الجائزة
للمتدربين

3
المرحلة الثالثة

تقييم فعلي تدريبي
يطبق فيه المتدرب
التعليمات وآليات
وإجراءات التقييم إلحدى
المنشآت

33
16
79

جدول رقم ( :)٨٣عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي
المقدم لألفراد خالل فترة التقرير

قامـــت الجائزة اســـتعداداً للدورة السادســـة بتطوير عـــدد من اللوائح
واألدلة االسترشـــادية وهي:
•دليل المقيم.
•دليل المنشآت المشاركة.
•الدليل اإلرشادي ألداة إتقان.
•الدليل اإلرشادي لمعايير النتائج.
•دليل الزيارة الميدانية.
•دليل المحكم.
•دليل برنامج المقيم المتدرب.
كمـــا قامت أمانة الجائـــزة بتطوير إجراءات عمـــل دورات الجائزة وأيضاً
منظومـــة تميـــز .نـــت والتـــي تقوم المنشـــآت مـــن خاللها بالتســـجيل
والتقـــدم علـــى الجائـــزة مـــع تحديـــث أدلـــة إرشـــادية لمســـتخدمين
المنظومـــة مـــن األفراد والمنشـــآت.
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أنشطة البرنامج.
تـــم فـــي المرحلـــة األولـــى ترشـــيح عـــدد ( )66متدربـــاً لمرافقـــة
المقيميـــن الرئيســـيين لزيارة ( )٦٦منشـــأة ،بواقع منشـــأة و()44
ســـاعة لـــكل متـــدرب ،وتـــم تقييمهـــم مـــن قبـــل رئيـــس الفريق
وإدارة التدريـــب ،واجتـــاز هـــذه المرحلـــة ( )47متدربـــاً.
فيمـــا تمثلـــت المرحلـــة الثانيـــة فـــي خمـــس دورات تدريبيـــة
تخصصيـــة فـــي مجـــال التميـــز المؤسســـي تخـــدم المتـــدرب
وتســـاعده على االســـتعداد للمرحلة الثالثة ،قدم هذه الدورات
خمســـة من الخبـــراء ورؤســـاء الفرق ،واجتـــاز هـــذه المرحلة ()46
متدربـــاً  ،وقضـــى كل متـــدرب ( )15ســـاعة.
أما فـــي المرحلة الثالثـــة فكانت هي األوســـع والتجربة العملية
والتـــي تمـــت باالتفـــاق مـــع عدد مـــن المنشـــآت فـــي المملكة
ليقـــوم هـــؤالء المتدربـــون بعمليـــات التقييـــم وتحـــت إشـــراف
مجموعـــة مـــن المختصين الخبـــراء في التميز المؤسســـي ،حيث
تمـــت متابعـــة دقيقة للمتـــدرب ولفرق التقييم لضمـــان فعالية
عملية التعلم ،كما قام المتدربين بالزيارات الميدانية للمنشـــآت
المشـــاركة وتقييمهـــا ومقابلة القادة والمســـؤولين فيها وفق
اإلجـــراء المعتمـــد فـــي الزيـــارة الميدانيـــة ،كذلـــك تم لقـــاء لجنة
التحكيـــم التـــي حكمـــت تقاريـــر كل فريـــق وتوجيـــه المالحظات
لـــه ،قضـــى كل متـــدرب في هـــذه المرحلـــة ( )69ســـاعة ،وقدم
كل مشـــرف ( )54ســـاعة إشـــراف ،وأما المحكمين فقدموا ()15
ســـاعة تحكيـــم ،وفيمـــا يتعلق بأعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة فقدموا
( )78ســـاعة أشـــرفوا فيها على اللمســـات األخيـــرة للتقرير ،اجتاز
هـــذه المرحلـــة والبرنامج بشـــكل كامـــل ( )43متدرباً.
كمـــا شـــاركت العديد من المنشـــآت فـــي البرنامج مـــن مختلف
مناطـــق المملكـــة ،حيـــث شـــاركت المؤسســـة العامـــة للتدريب
كال من مكة
التقنـــي والمهنـــي بســـتة منشـــآت تابعـــة لها فـــي ً
والمدينـــة المنـــورة وجـــدة والباحة والـــرس والجوف .وشـــاركت
جمعيـــة كبدك ،والمديرية العامة للشـــؤون الصحيـــة والجمارك
الســـعودية بمنطقـــة الريـــاض ،ومستشـــفى الملـــك ســـعود
وجمعيـــة تأهيل بعنيزة ،وجمعية رفـــاق بحائل ،وجامعة الجوف.
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القطاعات التي ينتمي لها المتدربين:

قدمــت الجائــزة خــال هــذا العــام العديــد مــن الــورش التعريفيــة لعــدد مــن الجهــات (الحكوميــة
والخاصــة والجهــات غيــر الربحيــة) وذلــك بهــدف نشــر ثقافــة التميــز وتســليط الضــوء علــى مكونــات
المؤسســي ،كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم (.)٨٥
النمــوذج الوطنــي للتميــز ُ

القطاع الصحي ( )6متدربين
القطاع التعليمي ( )24متدرب
القطاع الصناعي ( )5متدربين
القطاع الحكومي ( )8متدربين

٦

عدد المتدربين
المقيمين من
القطاع الصحي

٢٤

عدد المتدربين
المقيمين من
القطاع التعليمي

اسم الجهة

٥

عدد المتدربين
المقيمين من
القطاع الصناعي

٨

عدد المتدربين
المقيمين من
القطاع الحكومي

المكان

فئات المشاركين

لقاء تعريفي جامعة حمدان بن محمد الذكية
لقاء تعريفي مع إدارة تعليم الرياض

لقاء افتراضي

2021/02/24م

مقر المديرية

2021/٠٩/21م

لقاء تعريفي مع مركز التحول الوطني

مقر المركز

2021/10/24م

ورشة تعريفية مع إمارة منطقة الباحة

اإلمارة

لقاء تعريفي مع الجمعية السعودية للجودة

مقر الجمعية

محاضرة توعوية مع المركز السعودي للشراكات
االستراتيجية

مقر المركز

2021/11/11م

مقر الجمعية

2021/11/11م

لقاء افتراضي

2021/11/15م

في مقر المديرية

2021/11/16م

ورشة عمل مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الجامعة

لقاء تعريفي مع جامعة دار العلوم

مقر الجامعة

لقاء تعريفي مع المديرية العامة للدفاع المدني

ورشة تعريفية مع غرفة الباحة

كانت المشاركة من الجنسين بنسبة  %70من الذكور و %30من اإلناث.

نســــاء

٪70

رجــــــــال

التاريخ

2021/02/08م
2021/02/22م

مقر الجامعة

ورشة تعريفية مع جامعة الباحة

٪30

1443

لقاء تعريفي مع جامعة جازان

لقاء تعريفي مع الجمعية السعودية للجودة
ورشة عمل مع مجلس الضمان الصحي

لقاء تعريفي مع تجمع القصيم الصحي بالتعاون مع إتقان
الصحة
لقاء تعريفي مع المديرية العامة للسجون

2021/04/05م
2021/04/11م

كلية العلوم الطبية التطبيقية

2021/11/03م

لقاء افتراضي

2021/11/07م

الجامعة

2021/11/10م

مقر المجلس

2021/11/03م
2021/11/08م

2021/11/11م

جدول رقم ( :)٨٥الورش التعريفية المقدمة عن الجائزة خالل فترة التقرير

ـتكماال لمــا قدمتــه الجائــزة خــال جائحــة
اسـ
ً
كورونــا بإطــاق مبــادرة “خليــك بالبيــت”
وتهــدف هــذه المبــادرة لرفــع الوعــي عــن
النمــوذج الوطنــي للتميــز المؤسســي
ومعاييــره وأداة إتقــان لــدى المهتميــن
فــي مجــال التميــز المؤسســي أطلقــت
الجائــزة خــال فتــرة هــذا التقريــر عــدد مــن
اللقــاءات التفاعليــة مــع عــدد من المنشــآت
الفائــزة بالجائــزة فــي دورتهــا الخامســة
وذلــك بهــدف نقــل تجربتهــم وعــرض مــدى
االســتفادة مــن مكونــات التقريــر التعقيبــي
وقــد بلــغ عــدد اللقــاءات التفاعليــة عــن

بعــد والمخصصــة لعــرض تجــارب تلــك المنشــآت
( )15لقــاء ،كمــا بلــغ عــدد الحضــور لهــذه
اللقــاءات ( )1.876مهتــم بالتميــز المؤسســي.
أيضــا ومــن ضمــن برامــج الجائــزة فــي تعزيــز نشــر
ً
ثقافــة التميــز المؤسســي وتمكيــن الجهــات
مــن تبنــي معاييــر النمــوذج الوطنــي للتميــز
المؤسســي قامــت الجائــزة بتقديــم سلســلة
لقــاءات تفاعليــة عــن بعــد الســتعراض أفضــل
وفقــا لمعاييــر النمــوذج
ً
الممارســات المتميــزة
وكيفيــة تطبيقهــا مــن خــال اســتخدام أداة
التقييــم (إتقــان) حيــث بلــغ عــدد هــذه اللقــاءات
( )15لقــاء ،وعــدد الحضــور (.)1.750
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 ٧/3/٢٦التطوير الداخلي ألعمال إدارة الجائزة
قامـــت أمانـــة الجائـــزة بعمليات واســـعة لتطوير أعمالهـــا الداخلية كاإلجـــراءات واألدلة والسياســـات
واألنظمـــة الداخليـــة والخارجيـــة وذلك لمواكبـــة توجهها االســـتراتيجي وفيما يلي أبـــرز تلك األعمال:

النشاطات التنظيمية
كان مـــن أولويـــات أمانـــة الجائزة هو التركيز على تطوير األطر المؤسســـية للجائزة لتحســـينها وضمان
جـــودة التنظيـــم الذي يحكم أعمال الجائـــزة ،حيث عملت على ثالث محاور رئيســـية:
 .1مشروع تنظيم الجائزة:

 .3استراتيجية الجائزة (2022م – 2026م)

قامـــت أمانة الجائـــزة بحصر جميع خدمات الجائـــزة وما يقابلها من
إجراءات داخليـــة وذلك بتظافر جهود جميع إدارات الجائزة والتركيز
على التكامـــل اإلداري .ثم تم عمل اإلجـــراءات والقواعد المنظمة
لـــكل إجراء وربـــط تلك اإلجراءات بمؤشـــرات لقيـــاس األداء لها من
خـــال ورش عمـــل واجتماعات متالحقة لضمان جـــودة المخرجات.
ثـــم تم اعتمـــاد تلك اإلجـــراءات والعمل بها .ومما يجـــدر بالذكر أنه
تـــم عمـــل أدلة إرشـــادية للتقدم للجائـــزة وأعمـــال التقييم وكذلك
تعليمـــات للجنـــة التحكيـــم وفرق التقييـــم وللمنشـــآت المتقدمة.
وقـــد تم مشـــاركة هـــذه األدلة والتعليمـــات مع أصحـــاب العالقة
المعنيـــن الوضوح والشـــفافية في كل أعمـــال الجائزة.

واعتمـــدت اســـتراتيجية الجائـــزة ( )2026 - 2022علـــى خمـــس محاور
اســـتراتيجية تبـــدأ من بناء كيان مســـتدام لكي يســـاعد على تحقيق
قيـــادة التميـــز المؤسســـي بالمملكـــة وتحســـين جاذبيـــة الجائـــزة
وتقييـــم األثـــر ومواكبـــة النمـــوذج فتصـــل إلـــى التمكيـــن لخلـــق أثر
مســـتدام  .وبذلـــك تســـتطيع الجائـــزة زيـــادة عـــدد المنشـــآت التي
تتبنـــى النمـــوذج الوطنـــي للتميـــز المؤسســـي والنهـــوض بالتميـــز
المؤسســـي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .ولتحقيق
هـــذه االســـتراتيجية تـــم بنـــاء خمس مبـــادرات اســـتراتيجية تســـعى
الجائـــزة مـــن خاللهـــا لتحقيـــق نتائج األهـــداف االســـتراتيجية.

 .2اإلجراءات واألدلة:

الرؤية

أن نكون مرجعاً رئيسياً وقائدا للتميز المؤسسي إقليمياً

الرسالة

التمكيـــن لتطبيـــق منهجيـــات التميز المؤسســـي فـــي القطاع العـــام والخاص وغيـــر الربحي من خالل النمـــوذج الوطني
للتميـــز المؤسســـي وتقديم الخدمات النوعية للمســـتفيدين

الركائز
الستراتيجية

األهداف االستراتيجية

قامـــت أمانة الجائزة بالســـعي فـــي العمل على مقتـــرح الترتيبات
التنظيميـــة والرفـــع للمقـــام الســـامي العتمـــاد تلـــك الترتيبـــات
التـــي تـــم اعتمادهـــا مـــن مجلـــس الـــوزراء برقـــم ( )٣٥٤بتاريـــخ
١٤٤٢/٠٦/٢٧هــــ .ومـــازال العمـــل جـــاري لبلـــورة مقتـــرح تنظيـــم
الجائـــزة المبنـــي علـــى تلـــك الترتيبـــات والتـــي تـــم إعتمادهـــا مـــن
مجلـــس الـــوزراء برقـــم ( )٣٥٤بتاريـــخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هــــ ليتـــم رفعـــه
واعتمـــاده مـــن قبـــل المقـــام الســـامي .وبذلـــك ســـيتم إحـــداث
نقلـــة تطويريـــة فـــي أعمال الجائـــزة وبالتالـــي يكون لهـــا األثر في
ترســـيخ ثقافـــة وتطبيق مبـــادئ ومعايير التميز المؤسســـي على
المســـتوى الوطنـــي.

تهـــدف الجائزة في توجهها االســـتراتيجي ألن تكون ممكن ومحفز
للتميـــز المؤسســـي لجميـــع المنشـــآت فـــي القطـــاع الحكومـــي
والقطـــاع الخـــاص والقطـــاع الثالـــث (الغيـــر ربحي) على المســـتوى
الوطني.
وقـــد قامت االســـتراتيجية على التحول إلى التمكيـــن والقيادة في
مجال التميز المؤسســـي ،وذلك برســـالة راســـخة وهي “أن تســـعى
لتعزيـــز وتمكيـــن التميـــز المؤسســـي بتنميـــة المواهـــب والقـــدرات
وتقديـــم الخدمات النوعية للمســـتفيدين لزيادة فعالية القطاعات”
مرجعا
وبرؤية خمســـية بـــأن “تكون جائزة الملك عبد العزيـــز للجودة
ً
رئيســـيا وقائـــداً للجوائز المعتـــرف بها في مجال التميز المؤسســـي
ً
وطنياً وإقليمياً من خالل التوعية الفعالة وتفعيل األثر للمســـاهمة
في زيـــادة تبني النمـــوذج الوطني للتميز بحلـــول عام ”2026

استراتيجية الجائزة ()٢٠٢٦-٢٠٢٢

كيان مستدام

قيادة التميز

 -١ضمان استقاللية
نموذج التشغيل

 -٢التوسع في تقديم
خدمات ذات قيمة
مضافة في مجال التميز

 -٣تحسين جاذبية
الجائزة للقطاع الخاص
واألفراد

 -٧زيادة الوعي بثقافة
التميز المؤسسي في
المملكة

 -٨زيادة الترويج لجائزة
الملك عبدالعزيز
للجودة وخدماتها
المقدمة

 -٦تحسين القدرات
الداخلية
 -١١بناء الشراكات
والتفاقيات الناجحة

 -١٢تحسين
االستدامة المالية
تدريجياً

النتائج
االستراتيجية

تحسين الصورة

 -١٥انتشار تطبيق النموذج الوطني للتميز
المؤسسي بين جميع القطاعات

الذهنية عن الجائزة

المواكبة واألثر

استدامة األثر

 -٤بناء آلية فعالة
لقياس األثر

 -٥زيادة عدد
المتقدمين والمؤهلين
في الجائزة

 -٩إنشاء عملية
مستمرة لتحديث
النموذج الوطني للتميز
المؤسسي

 -١٠الرضا عن خدمات
الجائزة المقدمة

 -١٣تحسين فهم احتياجات المستفيدين

 -١٦تمكين قادة التغيير
نحو التميز المؤسسي

 -١٤رفع مستوى
الوعي بالقيمة
اإلضافية للجائزة

 -١٧تحفيز المشآت على االرتقاء
بمستويات التميز المؤسسي

المبادرات االستراتيجية

تحديث النموذج الوطني
للمتيز  وتطوير عملية
فعالية لقياس األثر

تطوير وتحسين رحلة
المستفيد

بناء وتفعيل الشراكات
االستراتيجية واالتفاقيات
الناجحة
نشر نموذج التميز
المؤسسي والتوعية بدور
الجائزة وخدماتها
تحديث النموذج التشغيلي
وتحسين القدرات الداخلية

 ٨/3/٢٦الشراكات واالتفاقيات
ســـعت جائـــزة الملـــك عبـــد العزيـــز للجـــودة للتكامـــل مـــع القطاعات
المتنوعـــة وذلـــك للتمكيـــن مـــن ممارســـة وتطبيق مفهـــوم ومعايير
التميز المؤسســـي والوصول إلى كافة المســـتفيدين .وقامت الجائزة
بالتواصـــل مـــع هيئـــة تقويـــم التعليـــم والمركـــز الســـعودي العتمـــاد
المنشـــآت الصحيـــة وعقـــد عـــدة اجتماعـــات لبلـــورة صـــورة التكامـــل
حيـــث تـــم ذلـــك تحـــت شـــعار “تميـــز داخليـــا لتتميـــز وطنيـــا” .وبالتالي
أصبـــح تقدم المنشـــآت الصحية والمنشـــآت العلمية للمنافســـة على
جائـــزة الملك عبد العزيز للجودة مشـــروط بالحصول على االعتمادات
الخاصـــة بالقطـــاع ،فيحصـــل بذلـــك المســـاهمة فـــي تحســـين جـــودة
المنشـــأة وتميزهـــا فـــي ضـــوء متطلبـــات القطـــاع ومـــن ثـــم تنافـــس
على المســـتوى الوطنـــي من خالل تطبيـــق النموذج الوطنـــي للتميز
المؤسسي.
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كذلـــك وقد أولـــت الجائـــزة محاولة المســـاهمة في التمكيـــن للتميز
فـــي القطـــاع الخـــاص وذلـــك من خـــال التعـــاون مـــع الهيئـــة العامة
للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة حيث تـــم إطالق مبادرة مشـــاركة
المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة في الجائـــزة للدورة السادســـة.
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اللجنة الوطنية لكُ ود البناء السعودي
انتقلــت مهــام اإلشــراف علــى أعمــال اللجنــة منــذ صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
(/7ب )3230/وتاريــخ 1421/03/09هـــ  القاضــي بتشــكيل لجنــة وطنيــة فنيــة متخصصة في
الهيئــة العربيــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس لتقــوم بوضــع وتنفيــذ خطــة وطنيــة
ـاء بعــودة
إلعــداد (كــود بنــاء) موحــد فــي المملكــة بيــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة انتهـ ً
وفقــا
ً
مقــر وأعمــال اللجنــة إلــى الهيئــة وارتباطهــا بمعالــي رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )459بتاريــخ 1436/11/02هـــ ،وتشــارك فــي عضويتهــا مجموعة
مــن الجهــات حســب مــا هــو موضــح بالشــكل رقــم ( .)١٧وتشــارك الهيئــة بعضويــة هــذه
ـاء علــى اختيــار أعضــاء
اللجنــة مــن خــال ُممثلهــا محافــظ الهيئــة ،والــذي يتولــى رئاســتها بنـ ً
اللجنــة الوطنيــة.
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اللجنة الوطنية لكُ ود البناء السعودي

خطـــت اللجنـــة الوطنيـــة لكُ ـــود البنـــاء الســـعودي
خطـــوات كبيرة رســـمت مـــن خاللها برامـــج تحولية
لمواكبـــة مـــا تســـعى إليـــه رؤيـــة المملكـــة ،2030
فشـــكلت اللجـــان وفـــرق العمـــل علـــى كافـــة
األصعـــدة ،وتـــم اســـتقطاب الكفاءات الســـعودية
مـــن جامعـــات المملكـــة للمشـــاركة بخبراتهم في
مجـــال تحديـــث وتطويـــر منظومـــة كُ ـــود البنـــاء
الســـعودي لتكـــون مواكبـــة إلى آخر مـــا وصل إليه
فـــي مجال التشـــييد والبنـــاء وفق أســـس ومعايير
علميـــة وعالميـــة .كما اســـتكملت تطويـــر محتوى
كُ ـــود البنـــاء الســـعودي لتحســـين كفاءة وســـامة
ومتانـــة واســـتدامة المبانـــي والمنشـــآت ،وزيـــادة
عمرهـــا االفتراضـــي من خـــال تطبيق اشـــتراطات
ومتطلبـــات كُ ـــود البنـــاء الســـعودي واســـتخدام
المواصفـــات القياســـية الســـعودية.

الجهات المشـــاركة باللجنة الوطنية لكود
البناء السعودي

1443

 1/٢٧لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء
يوضح شكل رقم ( )١٨لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء.

 1421/03/09هـ

بناء
تشـــكيل اللجنة الوطنيـــة ً
على قرار مجلـــس الوزراء رقم
( 17ب.)3230/

 1425/11/08هـ

الموافقة علـــى اإلطار العام
لكود البناء الســـعودي.

 1424/08/17هـ

اســـتمرار اللجنة الوطنيـــة لكود البناء
الســـعودي فـــي الهيئـــة الســـعودية
للمواصفـــات والمقاييس في إعداد
الكـــود الســـعودي إلـــى أن تفرغ من
إنجـــازه .وتـــوكل الـــى وزارة الشـــؤون
البلديـــة والقرويـــة  -بعـــد اعتمـــاده
 مهمـــة متابعـــة تنفيـــذه ومراقبتهوإدخـــال مـــا يلزم مـــن تعديالت عليه
ال حقاً .

 1428/01/10هـ

 1431/04/20هـ

إعـــادة عمل اللجنـــة الوطنية
لكـــود البناء الســـعودي على
أن يكـــون مقرهـــا فـــي وزارة
الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة
وترتبـــط بالوزير.

 1438/04/26هـ

الموافقة على نظام تطبيق
كود البناء السعودي.

 ١٤٤٢/04/٢٨هـ

أربعـــة مـــن المختصيـــن فـــي الجامعـــات
الســـعودية
شكل رقم ( :)١٧الجهات المشاركة باللجنة
الوطنية لكُ ود البناء
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دشـــن الكـــود الســـعودي
للمباني الســ�كنية ()SBC 1101
علـــى الموقع اإلكترونـــي للجنة
الوطنيـــة.

الموافقة على إنشـــاء وحدة مركزية
لكـــود البنـــاء الســـعودي فـــي وزارة
الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة وتكـــون
هي الجهة المختصـــة بمتابعة تنفيذ
كـــود البناء.

 1436/11/02هـ

تحويـــل مقـــر اللجنـــة الوطنيـــة فـــي
الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات
والمقاييس والجـــودة ونقل الوحدة
المركزيـــة لكود البناء الســـعودي من
وزارة الشـــؤون البلدية والقروية إلى
الهيئة.

 1440/01/13هـ

تدشـــين كـــود البناء الســـعودي على
الموقـــع اإللكتروني للجنـــة الوطنية

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

٢٠٢١

257

٢٧

1442

اللجنة الوطنية لكُ ود البناء السعودي

1443

 2/٢٧محاور العمل
تعمل اللجنة الوطنية على أربعة محاور عمل وفق التالي:

 1/2/٢٧المحور األول :تحديث وتطوير الكُ ودات

 2/2/٢٧المحور الثاني :استكمال المنظومة التشريعية

 3/2/٢٧المحور الثالث :التدريب

طـــورت اللجنـــة محتوى كُ ـــود البناء الســـعودي لتحقيق الحـــد األدنى
لســـامة األرواح واســـتقرار وثبات المباني من التهدم الكلي والجزئي
وتقليـــل التكلفـــة التشـــغيلية للمبانـــي المبنية على األســـس العلمية
والعمليـــة والظـــروف الطبيعيـــة للمملكـــة والقواعـــد الهندســـية
وخـــواص المـــواد لـــدرء أثـــر المخاطـــر الطبيعيـــة ،كالـــزالزل والحرائـــق
وغيرهـــا ،وقـــد قامـــت اللجنـــة بإطـــاق الكُ ـــود الســـعودي للمبانـــي
الســـكنية ( )SBC 1101وفـــق المرحلـــة الثالثـــة مـــن مراحـــل تطبيـــق
الكُ ـــود والـــذي يســـهم في رفـــع كفـــاءة المبانـــي الســـكنية وتحقيق
البيئة العمرانية المســـتدامة وتعزيز جوانب الســـامة والصحة العامة
وهـــو كود شـــامل يجمـــع كل ما يخـــص المباني الســـكنية لفئة ()R-3
حســـب تصنيفات إشـــغاالت المباني في كود البناء الســـعودي (الفلة
المنفصلـــة أو الفلتيـــن المتالصقتيـــن من طرف أو طرفيـــن بما ال يزيد
ارتفـــاع المبنـــى عن ثـــاث طوابق).

ضمن هذا المحور ،عملت اللجنة على ما يلي:

تدريـــب المهندســـين والفنيين على كُ ـــود البناء
السعودي

ولمواكبـــة التطـــورات فـــي قطـــاع البناء والتشـــييد واســـتخدام أحدث
حاليـــا علـــى اســـتحداث كُ ـــودات
المـــواد والتقنيـــات ،تعمـــل اللجنـــة ً
واشـــتراطات وأدلة إضافية جديدة وفق خطـــة زمنية محددة إلدراجها
ضمـــن منظومـــة كود البنـــاء الســـعودي وهـــي كاآلتي:

01

03

05

07
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الكُ ود السعودي
للوقود الغازي.

ملحق اشتراطات تركيب
شواحن السيارات
الكهربائية ضمن الكُ ود
السعودي الكهربائي.

الكود السعودي
للخرسانة مسبقة الصب.

الكود السعودي لتصميم
العناصر اإلنشائية من
الفوالذ المشكل على
البارد.

02

04

06

08

الكُ ود السعودي للمباني
التاريخية.

الكُ ود السعودي ألحواض
السباحة والمنتجعات
الصحية.

الدليل السعودي لتصميم
وبناء األنظمة المبتكرة.

الكود السعودي لتشييد
الهياكل الخفيفة من
الفوالذ المشكل على
البارد.

•تعديـــل الالئحـــة التنفيذيـــة لنظام تطبيـــق كود البناء الســـعودي
فيمـــا يخـــص التفتيش والمراقبـــة والمتابعة لتتناســـب مع أعمال
الجهـــات ذات العالقـــة لتطبيـــق كُ ـــود البنـــاء الســـعودي ،حيـــث
أضافـــت الالئحـــة المعدلـــة مهـــام جديـــدة للهيئـــة الســـعودية
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة ،أبرزهـــا قبول جهـــات تقويم
المطابقـــة ومـــن ضمنها جهات التفتيش ضمـــن أعمال الكود في
وفقا لألحكام الصـــادرة عنها ،وكذلك
مجـــال أو مجـــاالت محددة ً
تحديـــث المواصفـــات القياســـية وفـــق ما تصـــدره من لوائـــح فنية.

•شـــكلت اللجنـــة الوطنيـــة فريـــق عمـــل متخصـــص بالشـــراكة
مـــع الهيئة الســـعودية للمهندســـين والجهـــات ذات العالقة
لتحديـــد معاييـــر تأهيـــل المكاتب االستشـــارية وإعـــداد برامج
تـــم عقـــد ( )49دورة
التدريـــب والتأهيـــل للمهندســـين ،حيـــث َّ
تخصصيـــة ،اســـتهدفت ( )3.216مهنـــدس وفنـــي فـــي مجال
كُ ـــود البناء الســـعودي.

•تعديـــل الئحـــة المتطلبـــات العامـــة لتعييـــن جهـــات التفتيـــش
والمفتشـــين ألعمـــال كُ ـــود البنـــاء الســـعودي وقـــد شـــملت
التعديـــات إعـــادة صياغة بعـــض مـــواد الالئحة بما يتناســـب مع
تطبيقـــات الجهـــات ذات العالقـــة واألطراف المعنيـــة بالتفتيش،
وزيـــادة فئات جهـــات التفتيش إلـــى خمس فئات بهدف توســـيع
قاعـــدة المشـــاركات الفاعلـــة وتنوعهـــا فـــي مجـــال التفتيـــش
وبمـــا يتوافق مـــع طبيعـــة المشـــاريع العمرانية ،وكذلـــك إضافة
وفقا لإلشـــغال
ً
مصفوفة أعمال التفتيش القائمة على المخاطر
واالســـتخدام واالرتفـــاع والمســـاحة.

•التنســـيق مـــع الجامعـــات الســـعودية لتضميـــن كـــود البنـــاء
الســـعودي بالمناهج الدراسية لتخصصات الهندسة والعمارة
الفنيـــة لدى الطـــاب ،وتقوية
والتخطيـــط؛ لتعزيـــز المعرفـــة
َّ
القـــدرات الوطنيـــة الناشـــئة ،وضمـــان إلمـــام المهندســـين
الخريجين من التخصصات ذات الصلة بكود البناء الســـعودي،
حيـــث جـــاري العمـــل علـــى تضميـــن الكود فـــي أكثر مـــن ()27
جامعة ســـعودية وفـــق خطة زمنية متفق عليهـــا بين اللجنة
الوطنيـــة والجامعات.

•تعديـــل الئحـــة تصنيـــف مخالفـــات كـــود البنـــاء الســـعودي ،وقد
اشـــتملت التعديالت على توحيد الجزاءات بفصـــل البنود المكررة
بيـــن جـــدول مخالفـــات الكـــود ولوائـــح وزارة الشـــؤون البلديـــة
والقرويـــة واإلســـكان ذات الصلـــة ،وتخفيـــض الغرامـــات لجميـــع
أطراف البناء ،ووضع قيم متغيرة تتناســـب مع مســـاحة المخالفة
ســـواء من
(بالمتـــر المربع) ،وتحديد مســـؤوليات ارتكاب المخالفة
ً
المكتب الهندســـي المصمم أو المكتب الهندســـي المشـــرف أو
مقـــاول البنـــاء أو جهـــات التفتيش الخاصـــة باإلضافة إلـــى التدرج
فـــي تطبيـــق المخالفـــة مـــن خـــال التنبيه واإلنـــذار قبـــل تطبيق
العقوبة.
•إعـــداد وتطويـــر وثيقـــة متطلبـــات اعتمـــاد جهـــات التفتيش على
كُ ـــود البناء الســـعودي لتوضيـــح مجاالت ونشـــاطات لتحكم على
ضوئهـــا نشـــاطات التفتيـــش ،ويتم حصـــول الجهات علـــى القبول
مـــن الهيئة الســـعودية للمواصفات والمقاييـــس والجودة وعلى
االعتمـــاد مـــن المركز الســـعودي لالعتماد لغـــرض التفتيش على
نشـــاطات أعمـــال كود البناء الســـعودي.
االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة:
حرصـــا مـــن اللجنة الوطنية علـــى تمكين منشـــآت التدريب األهلي من
ً
التدريـــب علـــى كـــود البناء الســـعودي فقد تـــم توقيع مذكـــرة تعاون
مـــع المؤسســـة العامـــة للتدريـــب التقنـــي والمهنـــي لضمـــان جـــودة
أعمـــال التدريب المقدمـــة وفق المعايير المعتمدة لدى المؤسســـة،
كمـــا تـــم توقيـــع مذكرات تأهيـــل مع عـــدد ( )5مراكز ومعاهـــد تدريب
تحـــت مظلـــة مذكـــرة التعـــاون إلطـــاق دورات التدريـــب فـــي مجال
التفتيـــش علـــى أعمال كـــود البناء الســـعودي.

وســـعيا مـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي نحـــو
•
ً
تمكيـــن جهـــات التدريـــب مـــن تأهيـــل الكـــوادر البشـــرية على
ســـواء عبـــر تعريف هـــذه الكـــوادر بمضامين
إصـــدارات الكود
ً
األكواد وأهدافها ،أو من خالل تدريبهم وإكسابهم المهارات
الالزمة للوصول إلى معاييرها واســـتنباطها ومن ثم تطبيقها
إمـــا في مرحلة التصميم أو فـــي مراحل التنفيذ أو في مراحل
التفتيـــش التـــي تســـبق التســـليم وكذلـــك التفتيـــش الالحق
لمرحلـــة التشـــغيل ،فقـــد تم إعـــداد ونشـــر الدليل اإلرشـــادي
للمنشـــآت الخاصـــة للتدريب على أعمـــال التفتيش وفق كود
البناء الســـعودي علـــى الموقـــع اإللكتروني للجنـــة الوطنية،
ويهـــدف الدليـــل إلـــى التعريف بالـــدورات المؤهلـــة للحصول
علـــى تراخيـــص اللجنـــة الوطنيـــة للممارســـة والتفتيـــش فـــي
مجـــال تطبيق الكود والفئات المســـتهدفة بها ومســـتوياتها
وشـــروط االلتحاق بها واالختبـــارات المهنية المعدة من قبل
اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة الســـعودية للمهندســـين
والجهـــات ذات العالقـــة لضبـــط مســـتوى جـــودة وكفـــاءة
مخرجاتها.
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عدد برامج التدريب
والتأهيل للمهندسين

3.216

مهندس وفني
تم تدريبهم
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اللجنة الوطنية لكُ ود البناء السعودي

 4/2/٢٧المحور الرابع :إثراء المحتوى ونقل المعرفة

 .2التكامل مع الجهات الحكومية ذات العالقة:

1 .الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية:
فــي مجــال مســاهمة اللجنــة الوطنيــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030وللتوســع فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة الرقميــة ورفــع
المحتــوى الرقمــي الوطنــي بمجــال كُ ــود البنــاء الســعودي وتوفيــر تجربــة كاملــة للمســتفيدين بأحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة لتكــون مرجــع
رئيســي لكــود البنــاء ،فقــد تـ َّـم تحديــث وتطويــر منظومــة تقنيــة المعلومــات باللجنــة الوطنيــة وتحــرص مــن خاللهــا اللجنــة بااللتــزام بالمعاييــر
الحكوميــة واســتخدام أحــدث التقنيــات لتقديــم خدمــة بــأداء وجــودة عاليــة ،وقــد تــم إطــاق النســخة التجريبيــة مــن الموقــع اإللكترونــي الجديــد
لتوفيــر العديــد مــن المزايــا والخدمــات اإللكترونيــة أهمهــا مــا يلــي:
•تطوير آلية التسجيل لعضوية
المنشآت:
يتم جلب بيانات التسجيل للمنشآت
بعد إدخال السجل التجاري مثل العنوان
واالســــم وغيرهـــــــا من المعلومــات
المسجلة في وزارة التجارة.
•تطوير منصة كود البناء السعودي:
وهي منصة تتيح استعراض إصدارات
منظومة كُ ود البناء السعودي وإمكانية
اقتناء النسخ اإللكترونية (االشتراطات
العربية ( ،)ARمتطلبات ( ،)CRمتطلبات
وشروحات (.)CC
•تطوير خدمة االستفسارات
التفاعلية:
تهدف إلى استقبال االستفسارات
واألسئلة المتعلقة بكُ ود البناء
السعودي ،وإحالتها إلى المختصين
لدراستها والرد عليها ،حيث تم إغالق
أكثر من ( )350استفسار فني يتعلق
بكود البناء.
•تطوير خدمة االستعراض المجاني:
يتم االستفادة من الخدمة لكافة
العضويات الستعراض إصدار متطلبات
يوميا.
الكود ( )CRكاملة لمدة ( )8ساعات
ً
•تطوير مكتبة الفيديو الرقمية:
تم تطوير المكتبة وتضمين ثالثة
تصنيفات رئيسية (مكتبة الصور  -مكتبة
الفيديو  -مكتبة الوثائق).
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•تطوير ساحة المناقشة:
يتمطرحأيموضوععاميتعلقبكودالبناء
السعوديمعإمكانيةبقيةالمستخدمين
الرد والتفاعل مع الموضوع.
•تطوير صفحة األسئلة الشائعة:
وجود تصنيفات في األسئلة الشائعة
إلمكانية الزوار والمستخدمين من
سهولة الوصول إلى أبرز األسئلة
الشائعة (األسئلة العامة ،التواصل،
الكود السكني).
•إنشاء منصة التدريب اإللكتروني:
يتم من خاللها توفير الدورات التدريبية
على كُ ود البناء المباشرة والمسجلة
وإصدار شهادات حضور.
•إنشاء منصة الفرق واللجان:
هي منصة تفاعلية داخلية في اللجنة
تهدف لرفع مستوى التفاعل الدائم
بين أعضاء اللجان والفرق الفنية التابعة
للجنة الوطنية.
•إنشاء صفحة تصويبات الكود:
يتم من خاللها استعراض التحديثات
والتعديالت على إصدارات كود البناء
مرجعا لجميع
السعودي لتكون
ً
التعديالت والتحديثات الصادرة.
•إنشاء صفحة أدلة الخدمات
اإللكترونية:
وهي صفحة تجمع أبرز أدلة استخدام
الموقع اإللكتروني لتكون شاملة في
صفحة واحدة لسهولة التعرف على
استخدام الخدمات اإللكترونية.

•خدمة مراكز التدريب المعتمدة:
الخدمة تتيح االطالع على قائمة مراكز
التدريب المعتمدة للتدريب على كود
البناء السعودي.
•في مجال النشر والتوعية:
ويوضح فيما يلي جهود اللجنة في
مجال التوعية والنشر.

األنشطة والمواد التسويقية

١٦

لقاء تلفزيوني وإذاعة

فيديوهــات تعريفيــة وتوعويــة عبــر
برامــج التواصــل االجتماعــي

8

50

منشورات تعريفية وتوعوية

46

ورش عمل ومحاضرات ولقاءات

16

خبر صحفي في الموقع اإللكتروني

71

سؤال شائع في الموقع اإللكتروني

مقطع فيديو في المكتبة الرقمية
في الموقع اإللكتروني

38

تــم التعــاون بيــن إدارة تقنيــة المعلومــات ضمــن اللجنــة
الوطنيــة لكُ ــود البنــاء والجهــات ذات العالقــة ومجموعــة
مــن الجهــات والجامعــات الحكوميــة مــن خــال:
•توفيــر وتشــغيل عــدد ( )120وصــول إلصــدارات
الكــود للجهــات ذات العالقــة (وزارة الشــؤون
والبلديــة والقرويــة واإلســكان ،والمديريــة
العامــة للدفــاع المدنــي ،ووزارة الطاقــة ،والهيئــة
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة).
•توفيــر خدمــة الوصــول الموحــد لمســتفيدي
الــدورات التدريبيــة ،بلــغ عــدد المســتفيدين منهــا
مــا يقــارب ( )2.895متــدرب.
•توفيــر الوصــول الكــود لعــدد ( )27جامعــة ســعودية
بغــرض تضميــن كــود البنــاء فــي المناهــج الدراســية.
•الربــط والتكامــل مــع وزارة التجــارة للتحقــق مــن
الســجل التجــاري لعضويــة المنشــآت.

 .4االشتراطات واألدلة الفنية للجهات الحكومية:
حرصــت اللجنــة الوطنيــة علــى تكامــل الجهــود
مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة لضمــان توافــق
االشــتراطات واألدلــة الفنيــة الخاصــة بالمنشــآت
الحكوميــة مــع كُ ــود البنــاء الســعودي ،حيــث نشــرت علــى
موقعهــا اإللكترونــي عــدد مــن االشــتراطات واألدلــة
الفنيــة للجهــات الحكوميــة مــن ضمنهــا:
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 .3الدعم الفني والمعرفي:
البريد اإللكتروني (:)Info

تــم الــرد علــى أكثــر مــن ( )1,550طلــب ورد علــى البريــد اإللكترونــي
الرســمي للجنــة الوطنيــة.

البريد اإللكتروني لدعم المستفيدين:
تــم الــرد علــى أكثــر مــن ( )2,700بريــد إلكترونــي ورد علــى بريــد الدعــم
الفنــي المخصــص الســتقبال االستفســارات والمالحظــات.
الهاتف:

توفيــر الدعــم الفنــي الــازم مــن خــال االتصــال الهاتفــي مــن خــال
إغــاق أكثــر مــن ( )480طلــب عبــر الهاتــف .كــم توفيــر الدعــم المعرفــي
الــازم مــن خــال االتصــال الهاتفــي حيــث تــم إغــاق أكثــر مــن ()2.400
طلــب.
 .5طباعة وترجمة كود البناء السعودي:
حرصــا مــن اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي علــى أن يكــون
ً
كــود البنــاء الســعودي فــي متنــاول المهندســين والفنييــن والطــاب
ووضعهــا فــي المكتبــات لالســتفادة منهــا ،فقــد أتاحــت مجلــدات
كــود البنــاء الســعودي المطبوعــة في المكاتــب المركزية بالجامعات
الســعودية والمكتبــات التجاريــة.
وضعــت اللجنــة الوطنيــة مشــروع ترجمــة كــود البنــاء الســعودي إلــى
اللغــة العربيــة ضمــن دائــرة اهتماماتهــا ،ويهــدف المشــروع إلــى
تســهيل فهــم المصطلحــات العلميــة والهندســية وربطهــا بالمعاييــر
والمرجعيــات الرئيســية لكــود البنــاء الســعودي ،وقــد بلغــت نســبة إنجــاز
المشــروع .%40

نقل المعرفة
 .1الورش التعريفية والمؤتمرات والمعارض والندوات:
الفعــال لكــود البنــاء الســعودي علــى
فــي ســبيل دعــم التطبيــق
ّ
المبانــي وخاصــة المبانــي الســكنية ،فقــد نظمت اللجنــة الوطنية خالل
فتــرة التقريــر عــدد ( )47ورشــة عمــل ومحاضــرة ولقــاء تعريفــي لتوضيــح
تفاصيــل الكــود الســكني ،وشــرح األجــزاء الفنيــة المختلفــة فــي الكــود،
وعــرض خطــط التفتيــش للجهــات ذات العالقــة ومتطلبــات وطــرق
التصميــم وفــق الكــود الســكني ،بهــدف نقــل المعرفــة وتوعيــة
المســتفيدين والمهتميــن واإلجابــة علــى االستفســارات المتعلقــة
بالمبانــي الســكنية وذلــك للمســاهمة فــي رفــع كفــاءة المبانــي
وتحقيــق البيئــة العمرانيــة المســتدامة وتعزيــز جوانــب الســامة
والصحــة العامــة.
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 3/٢٧مراحل التطبيق
عملـــت اللجنـــة الوطنيـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة التـــي حددهـــا نظـــام تطبيـــق كُ ـــود البنـــاء
الســـعودي علـــى خطة محـــددة وواضحة المعالـــم لتطبيق كُ ود البناء الســـعودي فـــي المملكة
وفـــق رؤيـــة المملكـــة  ،2030ضمـــن خمـــس مراحـــل زمنيـــة محـــددة بـــدأت مـــن تاريخ نفـــاذ نظام
تطبيـــق الكُ ـــود عـــام 1440هــــ وتنتهـــي بنهاية عـــام 1444هــــ وبنهاية المرحلـــة الخامســـة يتم منع
تطبيـــق أي كُ ـــودات أخرى.
ويوضح الشكل ( )١٩مراحل تطبيق كُ ود البناء السعودي ،وذلك على النحو اآلتي:
•المرحلة األولى (انتهت):

•المرحلة الثالثة (انتهت):

مــن تاريــخ نفــاذ النظــام وحتــى نهايــة شــهر
ذو الحجــة عــام 1440هـــ ويطبــق الكُ ــود
خاللهــا علــى المبانــي التاليــة :المبانــي
الحكوميــة اإلداريــة ،المبانــي العاليــة
(األبــراج  -أكثــر مــن 23م) ،المستشــفيات،
الفنــادق.

مــن نهايــة المرحلــة الثانيــة وحتــى نهايــة
شــهر ذو الحجــة عــام 1442هـــ ويطبــق
الكُ ــود خاللهــا باإلضافــة إلــى مــا تــم
تطبيقــه فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة
علــى المبانــي التاليــة :مبانــي التجمعــات
(صــاالت األفــراح ،صــاالت الســينما،
المســارح) مراكــز الرعايــة الصحيــة ،الشــقق
المفروشــة الفندقيــة ،النــزل ،المبانــي
الســكنية ،ومبانــي الخدمــات الترفيهيــة.

•المرحلة الثانية (انتهت):
مــن نهايــة المرحلــة األولــى وحتــى
نهايــة شــهر ذو الحجــة عــام 1441هـــ
ويطبــق الكُ ــود خاللهــا باإلضافــة إلــى
مــا تــم تطبيقــه فــي المرحلــة األولــى
علــى المبانــي التاليــة :مبانــي التجمعــات
(المســاجد  -المنشــآت الرياضيــة)،
المبانــي التعليميــة ،المجمعــات التجاريــة،
أبــراج االتصــاالت ،المبانــي والمنشــآت
الصناعيــة ،المبانــي أقــل مــن (23م)،
المبانــي عاليــة الخطــورة.

•المرحلة الخامسة:
مــن نهايــة المرحلــة الرابعــة وحتــى نهايــة
شــهر ذو الحجــة عــام 1444هـــ ويطبــق
الكُ ــود خاللهــا باإلضافــة إلــى مــا تــم
تطبيقــه فــي المراحــل األربــع علــى جميــع
أنــواع البنــاء المصنفــة فيــه.

•المرحلة الرابعة (الحالية):
مــن نهايــة المرحلــة الثالثــة وحتــى
نهايــة شــهر ذو الحجــة عــام 1443هـــ
ويطبــق الكُ ــود خاللهــا باإلضافــة إلــى
مــا تــم تطبيقــه فــي المراحــل الثــاث
علــى المبانــي التاليــة :مبانــي األعمــال
(المطــارات ،البنــوك ،محطــات التلفزيــون،
البريــد).

تطبق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة
بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من
الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان
النظام ،دون النظر في مراحل التدرج أعاله.

يوليو  2022م
أغسطس  ٢٠٢٠م
أغسطس  2019م

المرحلة الثانية
•مباني التجمعات (المساجد،
المنشآت الرياضية)
•المباني التعليمية
يوليو 2018م
•المجمعات التجارية
المرحلة األولى
•أبراج االتصاالت
•المباني الحكومية اإلدارية •المباني والمنشآت الصناعية
•المباني العالية (االبراج -
•المباني أقل من ٢٣م
أكثر من 23م)
•المباني والمنشآت عالية
•المستشفيات
الخطورة
•الفنادق

المرحلة الثالثة
•مباني التجمعات (صاالت الفراح،
صاالت السينما ،المسارح)
•مراكز الرعاية الصحية
•الشقق المفروشة الفندقية
•النزل
•المباني السكنية
•مباني الخدمات الترفيهية

أغسطس  2021م
المرحلة الرابعة
مباني األعمال (المطارات ،
البنوك  ،محطات التلفزيون
 ،البريد)

2021/٠1/٠1م
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التطبيق االسترشادي
بدأ التطبيق االسترشادي للكود
السعودي للمباني السكنية
()SBC1101

المرحلة الخامسة
•يطبق الكود خاللها باإلضافة الى ما
تم تطبيقه في المراحل األربع على
جميع أنواع البناء المصنفة فيه.
•يطبق الكود على جميع أعمال البناء
في القطاعين العام والخاص ،ويحظر
أي كود بعد العمل بالنظام وفقا
للتطبيق التدريجي.

2021/٠7/٠1م

التطبيق اإللزامي
يبدأ التطبيق االلزامي للكود السعودي
للمباني السكنية ()SBC1101
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التأخير في اعتماد التشريعات ذات العالقة بالبنية التحتية للجودة:
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أطلقــت الهيئــة مبــادرة ســامة المنتجــات ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي،
واشــتملت المبــادرة علــى مراجعــة األنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة بجــودة
وســامة المنتجــات.
وقد كان نتائج هذه المراجعة تطوير وإعداد
1.نظام سالمة المنتجات.
2.نظام المواصفات والجودة.
وقــد تــم رفــع مشــروعي النظاميــن بتاريــخ 1440/12/03هـــ الســتكمال اإلجــراءات
النظاميــة إلصدارهمــا.

دعــم تســريع اعتمــاد مشــروع نظــام ســامة
المنتجات ومشــروع نظام المواصفات والجودة
ألثرهــا المحــوري علــى تحســين مســتوى جــودة
وســامة المنتجــات داخليــاً وتعزيــز الثقــة فــي
منتجــات صنــع فــي الســعودية.

٢

الحاجــة إلــى تعزيــز التكامــل بيــن الجهــات المشــاركة فــي البنيــة الوطنيــة
التحتيــة للجــودة وتفعيــل التنســيق بيــن كل الجهــات بمــا يتحقــق فاعليــة
فــي تكامــل األدوار المنوطــة بهــا.

دعــم تشــكيل مجلــس ســامة المنتجات برئاســة
الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس
والجــودة وعضويــة وزارة التجــارة ,وزارة الصناعــة
والثــروة المعدنيــة ,الهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء ,والهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة
والجمــارك ,والقطــاع الخــاص لمتابعــة تطويــر
البنيــة الوطنيــة التحتيــة للجــودة ,وتعزيــز التكامل
فــي األدوار التشــريعية والرقابيــة والتنفيذيــة
بيــن أعضــاء المجلــس دعمــاً وتمكينــاً للقطــاع
الخــاص.

٣

ضعــف بعــض بنــود الميزانيــة المتعلقــة بتنفيــذ بعــض المهــام الجديــدة
المســندة للهيئــة مثــل مركــز ســامة المركبــات ومركــز المعــدات الثقيلــة,
أو المرتبطــة ببعــض النشــاطات ذات الطابــع المســتقل (جائــزة الملــك
عبدالعزيــز للجــودة) ,أو المرتبطــة بطبيعــة تخصصيــة دقيقــة (المركــز
الوطنــي للقيــاس والمعايــرة) أو البنيــة التحتيــة التقنيــة.

تخصيــص الدعــم المالــي لفتــرة التأســيس
للمراكــز الجديــدة والتــي تقــدر بثــاث ســنوات,
وتخصيــص بنــد مســتقل لمصروفــات جائــزة
الملــك عبدالعزيــز للجــودة ودعــم بنــود تشــغيل
وتطويــر المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة,
وتشــغيل وتطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة.
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الخاتمة
تمث ــل فت ــرة التقري ــر مرحل ــة مفصلي ــة هام ــة نح ــو توفي ــر ممكن ــات ج ــودة
الحيــاه تعيشــها وتقدمهــا الهيئــة مــن خــال الجهــود المتناغمــة والمتكاملــة

مـــع العديـــد مـــن الجهـــات الراميـــة لإلرتقـــاء بمســـتويات جـــودة وســـامة
ـا ل ــدور المملك ــة الري ــادي ف ــي مج ــاالت البني ــة التحتي ــة
المنتج ــات .وتأصي ـ ً

للج ــودة.

كمـــا عـــززت الهيئـــة مـــن قدراتهـــا فـــي التواصـــل مـــع القطـــاع الخـــاص

والوق ــوف عل ــى التحدي ــات وط ــرح الحل ــول م ــع إب ــراز عناص ــر النج ــاح لقط ــاع
األعم ــال باس ــتمرارية األعم ــال واس ــتدامتها والتأكي ــد عل ــى أهمي ــة التمح ــور

حـــول العميـــل لـــكل الخدمات.مـــع دعـــم وتمكيـــن المنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة ،كأحـــد ممكنـــات االقتصـــاد فـــي المملكـــة.

وســوف تمضــي الهيئــة بــكل إصــرار لمواكبــة تطلعــات مقــام خــادم الحرميــن
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز -يحفظـــه اللّ ـــه  ،-وطموحـــات

وتوجيه ــات س ــمو ول ــي العه ــد صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر محم ــد ب ــن
ســلمان -يحفظــه اللّ ــه  ،-مــن أجــل ترجمــة رؤيتهــا لتحقيــق الريــادة العالميــة

واإلقليميـــة للمملكـــة فـــي مجـــاالت التقييـــس والمواصفـــات والجـــودة.

وتتطل ــع الهيئ ــة خ ــال الع ــام  2022للبن ــاء عل ــى م ــا قدمت ــه م ــن منج ــزات
ف ــي تنفي ــذ مش ــاريعها االس ــتراتيجية واالرتق ــاء بج ــودة وس ــامة المنتج ــات

والخدم ــات ف ــي الس ــوق الس ــعودي والخارج ــي.
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