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صاحب السمو الملكي

حفظه هللا

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



الرؤية

جهة موثوقة عالميًا وممّكنة لجودة 
الحياة وتنافسية االقتصاد الوطني.

الرسالة

التمّيز في تطوير المواصفات 
والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز 

سالمة المنتجات في المملكة.



اإلبداعالشفافيةاإلتقانالحيادية التكامل مع الشركاء 

القيم



التعريفالمصطلح

التقييس
عمليــة إعــداد وتطبيــق أســس وقواعــد توضــع لتنظيــم نشــاط معيــن، وبتعــاون كافــة 
األطــراف المعنيــة، لهــدف رئيــس وهــو تحقيــق االقتصــاد األمثــل، مــع مراعــاة ظــروف 

األداء ومتطلبــات الســامة.

المواصفة
 القياسية

ــدم  ــا، ُتق ــرف به ــة معت ــل جه ــن قب ــا م ــام واعتماده ــاق ع ــا باتف ــم وضعه ــة يت وثيق
لاســتخدام العــام والمتكــرر، وتتضمــن القواعــد أو اإلرشــادات العامــة أو الخصائــص 
المتعلقــة باألنشــطة، أو نتائجهــا، وذلــك بهــدف تحقيــق الدرجــة المثلــى مــن النظــام 

ــن. ــياق معي ــل س ــب داخ والترتي

اإلعداد
يقصــد بذلــك االســتناد إلــى عــدة مراجــع ُدوليــة أو إقليميــة أو وطنيــة عند وضع مشــروع 

المواصفة.

التبني
يقصــد بذلــك االســتناد إلــى مواصفــة قياســية ُدوليــة أو إقليميــة، مــع إدخــال أو عــدم 

إدخــال تعديــات عليهــا عنــد وضــع مشــروع المواصفــة.

الالئحة
الفنية

وثيقــة توفــر المتطلبــات الفنيــة إما بشــكل مباشــر/ أو باإلشــارِة إلى/ أو ضمــن مواصفة 
قياســية أو مواصفــة فنيــة/  أو قواعد ممارســة )وتكــون صفة تطبيقهــا إلزامية(.

الجودة
مــدى ماءمــة المنتــج لاســتعمال “أو” مــدى تحقيــق المنتــج لرغبــات المســتهلك أو 
مــدى مطابقــة المنتــج للمواصفــات الموضوعــة “أو” مجموعة الســمات المميــزة لكيان 

مــا، والتــي ُتؤثــر فــي قدرتــه علــى تلبيــة االحتياجــات المعلنــة والضمنيــة.

ضبط الجودة
ــتوى  ــي المس ــاج ف ــم اإلنت ــج، وتقدي ــين الُمنت ــى تحس ــة إل ــات الرامي ــة العملي مجموع

ــتهلك.  ــا المس ــال رض ــذي ين ــل ال ــادي األمث االقتص

تأكيد
الجودة

كافــة األنشــطة المخططــة والنظاميــة المطبقــة فــي نظــام الجــودة، ويتــم إظهارهــا 
عنــد الحاجــة لتوافــر الثقــة بوجــود الماءمــة لمتطلبــات الجــودة.

تعريف بالمصطلحات
_
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عالمة
الجودة

عامــة اعتمدتهــا الهيئــة تــدل أن المنشــأة لديهــا نظــام إدارة فعــال يضمن إنتاج ســلعة 
مطابقــة لائحــة وإلجــراء المنــح والمواصفات القياســية الخاصة بهــا و/أو اللوائــح الفنية 

ــة بها. الخاص

شارة
المطابقة

عامــة ُتوضــع علــى المنتــج النهائــي بموجــب ترخيــص مــن جهــة مخولــة، وتــدُل علــى 
إقــرار بــأن المنتــج مطابــق لمتطلبــات المواصفات/الائحــة الفنيــة الخاصــة بــه.

شهادة 
المطابقة

وثيقــة َتصــدُر بموجــب قواعــد محــدده لُتعطــي الثقــة بــأن إرســالية معينــة أو خــط إنتــاج 
ُمحــدد أو كميــة محددة مــن المنتجات المطابقــة لمتطلبات المواصفــة /الائحة الخاصة 
بــه. وعــادة مــا تكــون المواصفــات القياســية الوطنيــة فــي حالــة قيــام الجهــاز الوطنــي 
للتقييــس بإصــدار هذه الشــهادة، وفي ســبيل ذلك يتم ســحب العينات وإجــراء االختبارات 

الضروريــة للتأكــد مــن هــذه المطابقة.

االعتماد
اعتــراف رســمي مــن جهــة مخولــة إلثبــات أن جهــة تقييــم مطابقــة مــا لديهــا الكفــاءة 

للقيــام بمهــام تقييــم مطابقــة محددة.

شهادة
اعتماد الطراز

هــي شــهادة وطنية صــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجودة 
تثبــت بأن نوعــًا محددًا )موديل واحد( من أجهزة القياس مطابــق للمواصفات والمقاييس 
الســعودية ولوائــح القيــاس والمعايرة. ويســمح بدخول هــذا النوع إلى أســواق المملكة. 

)صاحية الشــهادة: خمس سنوات(.

التحقق
األولي

هــو فحــص إلرســالية كاملــة مــن أجهــزة القيــاس قبــل دخولهــا إلــى أســواق المملكــة 
للتأكــد مــن أنهــا مطابقــة للطــراز المعتمــد مســبقًا. 

التحقق
الدوري

ــن  ــد م ــغيل للتأك ــة التش ــي حال ــي ف ــاس وه ــزة القي ــي ألجه ــص دوري ميدان ــو فح ه
ــرة. ــاس والمعاي ــح القي ــة ولوائ ــا بأنظم ــا والتزامه معايرته

التحقق 
بعد الصيانة

هــو فحــص لجهــاز قيــاس بعــد قــص عامــات الحمايــة )الختــوم( بســبب خضوعــه إلــى 
عمليــة إصــاح مــن قبــل جهــة صيانــة، وهــو فــي حالــة تشــغيل فــي الميــدان.

التحقق 
المفاجئ

يتــم مــن خــال جــوالت رقابيــة غيــر مجدولــة فــي األســواق للتأكــد مــن تطبيــق أنظمــة 
ولوائــح القيــاس والمعايــرة.

كود البناء 
السعودي

ــة  ــق متعلق ــة وماح ــح تنفيذي ــة ولوائ ــن أنظم ــات م ــتراطات والمتطلب ــة االش مجموع
ــاء والتشــييد لضمــان الســامة والصحــة العامــة. بالبن

جدول رقم )1(: تعريف المصطلحات
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فهرس المحتويات
_

الرؤية والرسالة والقيم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٦
٨ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعريف بالمصطلحات 
١٠  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فهرس المحتويات 
قائمة الجداول ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٢
قائمة األشكال �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٤
١٥  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� قائمة الرسوم البيانية 
١٦  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� كلمة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة 
كلمة محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٨
مقدمة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٢
٢٤  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أهداف الهيئة 
٢٥  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مهام الهيئة 
التنظيم اإلداري للهيئة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٢٦
الَهيكل التنظيمي للهيئة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٣٢
٣٤  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أبرز النشاطات خال فترة التقرير 
أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٤٠
٤٢  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١ - مكتب إدارة االستراتيجية 
٢ - المبادرات االستراتيجية المرتبطة برؤية ٢٠٣٠ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٥٦
٦٢  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٣ - المواصفات 
٧٤  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ٤ - اللوائح الفنية 
٨٠  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٥ - مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة 
٦ - المركز الوطني للقياس والمعايرة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٨٨
٧ - سامة المنتجات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ١٠٠



١١٦  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٨ - منح الشهادات 
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١٤٤  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ١٠ - المكتب التنفيذي لاستراتيجية الوطنية للجودة 
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١٦٠  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٢ - االستشارات ودعم المنشآت 
١٦٦  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٣ - مركز التدريب 
١٧٢  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٣ - األبحاث والدراسات 
١٧٨  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٤ - التواصل والتسويق 
١9٤  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٥ - تقنية المعلومات 
١٦ - أمن المعلومات وحوكمة البيانات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٢٠٤
٢٠٨  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ١٧ - التعاون الدولي 
١٨ - المراجعة الداخلية ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٢١٨
١9 - الشؤون القانونية �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ٢٢٢
٢٢٨  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ٢٠ - مركز الوثائق والمحفوظات 
٢٣٢  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢١ - المشروعات الهندسية 
٢٣٨  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٢ - الشؤون المالية واإلدارية 
٢٤٤  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٣ - الموارد البشرية 
٢٥٤  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٤ - فروع الهيئة 
٢٦٢  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ٢٥ - أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة 
٢٧٠  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ٢٦ - اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 
٢٨٠  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٧ - التحديات 
٢٨٤  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الخاتمة 



قائمة الجداول
_

تعريف بالمصطلحات جدول رقم )1(: 
أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خال فترة التقرير جدول رقم )2(: 

المبادرات االستراتيجية جدول رقم )3(: 
أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازن جدول رقم )4(: 

مشاريع البرنامج السعودي لسامة المنتجات )سليم( جدول رقم )5(: 
أبرز مؤشرات األداء التشغيلية للبرنامج الوطني للقياس والمعايرة خال فترة التقرير جدول رقم )6(: 

العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خال فترة التقرير جدول رقم )7(: 
مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير جدول رقم )8(: 

المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادها جدول رقم )9(: 
المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة جدول رقم )10(: 

مشاركة المملكة في اللجان الدولية بمنظمة األيزو جدول رقم )11(: 
عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية مرحلته األولى جدول رقم )12(: 

خطة اللوائح الفنية لعام ٢٠٢٠م جدول رقم )13(: 
اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )14(: 

اللوائح الفنية المحدثة خال فترة التقرير جدول رقم )15(: 
اللوائح الفنية المعدلة خال فترة التقرير جدول رقم )16(: 

عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠ م جدول رقم )17(: 
تصنيف المنتجات غير اآلمنة التي تم اإلنذار عنها جدول رقم )18(: 

أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها جدول رقم )19(: 
الورش التدريبية على استخدام نظام راصد للجهات الشريكة جدول رقم )20(: 

نقاط االتصال في نظام »راصد« جدول رقم )21(: 
عدد المستشفيات المضافة من قبل التجمعات الصحية كمعدي تقارير في نظام »راصد« جدول رقم )22(: 

عدد المعايرات التي تم إنجازها خال فترة التقرير جدول رقم )23(: 
عناوين المشاريع البحثية التي شارك بها المركز جدول رقم )24(: 
المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز جدول رقم )25(: 

عناوين األوراق البحثية المنشورة للمركز في مجات دولية جدول رقم )26(: 
المقارنات الدولية المنشورة خال فترة التقرير جدول رقم )27(: 

المقارنات الدولية التي تم إجراؤها خال فترة التقرير ولم يصدر لها تقارير جدول رقم )28(: 
اللجان الدولية التي شارك منسوبو المركز في اجتماعاتها جدول رقم )29(: 

عدد الطاب المتدربين في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة جدول رقم )30(: 
عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز جدول رقم )31(: 

اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات خال فترة التقرير جدول رقم )32(: 
عدد الطلبات التي تم معالجتها والشهادات الصادرة من إدارة النفاذ لألسواق خال فترة التقرير جدول رقم )33(: 

عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في ٢٠٢٠م واألعوام السابقة  جدول رقم )34(: 
عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خال فترة التقرير جدول رقم )35(: 

الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة خال فترة التقرير جدول رقم )36(: 
الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في ٢٠٢١م جدول رقم )37(: 

مؤشر المطابقة للعينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات جدول رقم )38(: 
ورش العمل المنعقدة خال فترة التقرير للتوعية باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها جدول رقم )39(: 
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األدلة االسترشادية للجهات الرقابية جدول رقم )40(: 
إعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خال فترة التقرير جدول رقم )41(: 
إعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج جدول رقم )42(: 

عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة خال فترة التقرير جدول رقم )43(: 
عدد التراخيص باستخدام شهادة االعتراف الوطنية )IECEE( التي تم إصدارها خال فترة التقرير جدول رقم )44(: 

تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خال فترة التقرير جدول رقم )45(: 
تفاصيل فحص المركبات لجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )46(: 

برامج اختبارات الكفاءة الفنية المعلنة خال فترة التقرير جدول رقم )47(: 
قائمة البرامج التدريبية المنفذة خال فترة التقرير جدول رقم )48(: 

برامج التعاون الفني المشترك المبرمة خال فترة التقرير جدول رقم )49(: 
عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي جدول رقم )50(: 

أبرز األيام العالمية التي شاركت بها الهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )51(: 
أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )52(: 

أبرز الفعاليات وورش العمل التي نظمتها وشاركت بها الهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )53(: 
ملخص للحمات التسويقية عبر البريد اإللكتروني التي قامت بها الهيئة خال فترة التقرير جدول رقم )54(: 

مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين جدول رقم )55(: 
قائمة خدمات الهيئة االلكترونية والوقت المستلزم لكل خدمة ومتوسط رضا المستفيدين جدول رقم )56(: 

قائمة بأهم خدمات ومشاريع البنية التحتية جدول رقم )57(: 
مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خال فترة التقرير جدول رقم )58(: 

مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسامية خال فترة التقرير جدول رقم )59(: 
مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خال فترة التقرير جدول رقم )60(: 

عدد الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة واألحكام النهائية الصادرة في صالحها أو ضدها خال فترة التقرير جدول رقم )61(: 
حالة مشاريع الهيئة األساسية خال فترة التقرير جدول رقم )62(: 

حالة مشاريع الهيئة الخدمية خال فترة التقرير جدول رقم )63(: 
عقود الهيئة الخاصة بالتشغيل والصيانة جدول رقم )64(: 

الموارد المالية للهيئة من خال اإليرادات المباشرة جدول رقم )65(: 
ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب خال فترة التقرير جدول رقم )66(: 

ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية جدول رقم )67(: 
ميزانية مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني جدول رقم )68(: 

عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج جدول رقم )69(: 
مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة  جدول رقم )70(: 

المؤشرات االستراتيجية للتدريب خال فترة التقرير جدول رقم )71(: 
عدد الطاب الذين تم تدريبهم والتخصصات التي خضعوا للتدريب بها جدول رقم )72(: 

جهود فرع الهيئة بمكة المكرمة في مجال المطابقة جدول رقم )73(: 
عدد المركبات المفحوصة في فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة خال فترة التقرير جدول رقم )74(: 
عدد الزيارات الدورية بفرع مكة المكرمة على المصانع لمنح عامة الجودة السعودية جدول رقم )75(: 

عدد الطاب المتدربين بفرع مكة المكرمة خال فترة التقرير جدول رقم )76(: 
عدد الشهادات التي تم التحقق من صحتها من جهات معتمدة جدول رقم )77(: 

الخطة الزمنية للدورة الخامسة جدول رقم )78(: 
عدد المتدربين في برنامج »المقيم الداخلي« المقدم لألفراد خال فترة التقرير جدول رقم )79(: 

عدد المتدربين في برنامج »المقيم الداخلي« المقدم للمنشآت خال فترة التقرير جدول رقم )80(: 
الورش التعريفية المقدمة عن الجائزة خال فترة التقرير جدول رقم )81(: 
تفاصيل مصروفات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي جدول رقم )82(: 

إجمالي إيرادات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي جدول رقم )83(: 
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قائمة األشكال
_

الهيكل التنظيمي شكل رقم )1(: 

الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية شكل رقم )2(: 

دورة حياة المشاريع  شكل رقم )3(: 

الهيكل التنظيمي لحوكمة إدارة المشاريع شكل رقم )4(: 

آلية التصعيد في إدارة المشاريع شكل رقم )5(: 

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

الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة شكل رقم )7(: 

خارطة االستراتيجية  شكل رقم )8(: 

هيكل مسارات برنامج المهني السعودي شكل رقم )9(: 

نسبة المطابقة من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق المستهدفة في المؤشر في خطة السحب للعام 2020م شكل رقم )10(: 

شعار عالمة الجودة السعودية شكل رقم )11(: 

الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية شكل رقم )12(: 

نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك الطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة واإلطارات شكل رقم )13(: 

نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياه شكل رقم )14(: 

شعار البالستيك القابل للتحلل  شكل رقم )15(: 

شارة المطابقة الخليجية شكل رقم )16(: 

نموذج المواءمة بين االستراتيجية ورؤية 2030 شكل رقم )17(: 

تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز شكل رقم )18(: 

أهداف ومبادرات قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودة شكل رقم )19(: 

نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة شكل رقم )20(: 

صورة رقمية لمنصة فعاليات الهيئة شكل رقم )21(: 

مستويات المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت شكل رقم )22(: 

الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء  شكل رقم )23(: 

لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية شكل رقم )24(: 

مراحل تطبيق كود البناء السعودي شكل رقم )25(: 
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قائمة الرسوم البيانية
_

الرسم البياني رقم )1(:            تصنيف الهيئة بناًء على نموذج التميز المعتمد وفقًا للتقييم الذاتي على نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة

الرسم البياني رقم )2(:            توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خال فترة التقرير

الرسم البياني رقم )3(:            توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية( 

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

الرسم البياني رقم )5(:            المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

الرسم البياني رقم )6(:            النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام ٢٠٢٠م مقارنة باألعوام السابقة

الرسم البياني رقم )7(:            مجموع عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خال الفترة من ٢٠١٦م، وحتى ٢٠٢٠م

الرسم البياني رقم )8(:            أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها

الرسم البياني رقم )9(:            عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في ٢٠١9م مقارنة باألعوام السابقة

الرسم البياني رقم )10(:            توزيع جهات تقويم المطابقة حسب نشاط الجهة

الرسم البياني رقم )11(:            معدل النمو في تراخيص عامة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خال )٢٠١٦م - ٢٠٢٠م(

الرسم البياني رقم )12(:            عدد تراخيص استخدام عامة الجودة السعودية السارية )حسب بلد المنشأ(

الرسم البياني رقم )13(:            نسب تراخيص استخدام عامة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

الرسم البياني رقم )14(:            نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خال فترة التقرير

الرسم البياني رقم )15(:            نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًا

الرسم البياني رقم )16(:            أنواع شهادات المطابقة الصادرة خال فترة التقرير

الرسم البياني رقم )17(:            التراخيص التي تم إصدارها باستخدام شهادة )IECEE( خال فترة التقرير

الرسم البياني رقم )18(:            عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة

الرسم البياني رقم )19(:            العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

الرسم البياني رقم )20(:            عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

الرسم البياني رقم )21(:            عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

الرسم البياني رقم )22(:            توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر

الرسم البياني رقم )23(:            توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة

الرسم البياني رقم )24(:            نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث

الرسم البياني رقم )25(:            نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب مناطق المملكة

الرسم البياني رقم )26(:            نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب قطاعات األعمال 

الرسم البياني رقم )27(:            نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب الخبرة المهنية في مجال الجودة

الرسم البياني رقم )28(:            نمو قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات الهيئة

الرسم البياني رقم )29(:            عدد االستفسارات والشكاوى خال فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

الرسم البياني رقم )30(:            نوعية االستفسارات الواردة للمركز

)SLA( حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة            :)الرسم البياني رقم )31

الرسم البياني رقم )32(:            توزيع مشاريع تقنية المعلومات 

الرسم البياني رقم )33(:            عدد مشاريع الهيئة خال فترة التقرير

الرسم البياني رقم )34(:            تدرج نمو اإليرادات المباشرة خال الخمس سنوات السابقة

الرسم البياني رقم )35(:            تطور ميزانية الهيئة منذ العام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ وحتى ١٤٤٢/١٤٤١هـ

الرسم البياني رقم )36(:            تطور أعداد الموظفين خال العشر سنوات األخيرة

الرسم البياني رقم )37(:            نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

الرسم البياني رقم )38(:            أعداد الفرص التدريبية لألعوام الخمسة السابقة

المواصفات السعودية   |   15 



نجحــت المملكة العربية الســعودية خالل العــام ٢٠٢٠م، في تقديم 
تجربــة فريــدة ورائــدة علــى كافــة المســتويات فــي التعاطــي مع 
بعــض التحدّيــات العالمية والتي كان من أبرزهــا جائحة كورونا وما 
نتــج عنها من تداعيات وتأثيرات اقتصادية وصحية واجتماعية. كما 
حققــت المملكــة نجاحــًا منقطــع النظير فــي رئاســتها لمجموعة 

دول العشــرين في هذه الظروف الدولية االســتثنائية. 

وفــي خضم هــذه التحديات، بذلــت الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييــس والجــودة أقصى الجهود لتجاوز هــذه األزمة، وتهيئة 
البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص وضمان استمرارية األعمال 
بالشــكل الــذي يمّكــن مزيــدًا مــن التكامل بيــن القطــاع الحكومي 
والخاص، وفق التوجيهات السامية لمقام خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وصاحــب الســمو الملكــي ولــي 

العهــد األميــر محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظهما هللا.

عملــت الهيئــة على بذل كافة الجهود الممكنــة لتقليل التأثيرات 
الســلبية النتشــار جائحــة كورونــا علــى المســتفيدين مــن خدماتها 
وعلــى منســوبيها، بحيــث تضمــن تحقيــق أعلــى معــدالت كفــاءة 
األداء وجــودة الخدمــة أثنــاء فترة تعليــق الحضور لمقــرات العمل 
الحكوميــة. وتواصلت الهيئة عبر كافة فرق عملها مع شــركائها 
ــة إيجــاد  ــات ومحاول مــن القطاعيــن العــام والخــاص لرصــد التحدي
الحلــول المبتكــرة التي تســاعد على تجــاوز تلك األزمــة. كما عززت 
مــن تعاونهــا الدولــي واإلقليمــي مــع المنظمــات ذات العالقــة 
مثــل منظمــة التقييس الدوليــة )ISO( وهيئة التقييــس الخليجية، 

ومعهــد المواصفــات والمقاييس للدول اإلســالمية.

ــاص  ــاع الخ ــم القط ــة لدع ــادرات نوعّي ــت مب ــة س ــت الهيئ وأطلق
ومســاعدته علــى تخطــي العقبــات تمثلــت فــي: تمديــد صالحيــة 
جميــع شــهادات المطابقــة المســجلة فــي منصــة »ســابر« 
اإللكترونيــة التــي تنتهــي صالحيتهــا فــي شــهر مــارس أو أبريــل 
أو مايو ٢٠٢٠م لمدة ثالثة أشــهر من تاريخ انتهاء الشــهادة، قبول 

كلمة وزير التجارة 

رئيس مجلس إدارة الهيئة
_

معالي الدكتور 

ماجد بن عبدهللا القصبي
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تقاريــر اختبــارات الســلع الصــادرة مــن المختبــرات المعتمــدة فــي 
بلــد التصديــر إلــى ثــالث ســنوات ســابقة دون الحاجــة إلــى إجــراء 
اختبارات جديدة، خفض تكاليف شــهادة مطابقة اإلرسالية بمعدل 
)3٠%( لتصبــح )35٠( ريــااًل بــداًل مــن )5٠٠( ريــال، تأجيــل زيــارات خطــوط 
اإلنتــاج للمنتجــات المفــروض عليهــا هــذا الشــرط قبــل الحصــول 
علــى شــهادات المطابقــة، وإصدار شــهادات المطابقــة بدون هذا 
ــذ التدقيــق عــن بعــد للمنتجــات المفــروض عليهــا  الشــرط، تنفي
عالمــة الجــودة، إتاحــة عدد مــن المواصفات القياســية الســعودية 

مجانــًا للجهــات الراغبــة.

ــة للمواصفــات  ــم القمــة الدولي ــة فــي تنظي أيضــًا، نجحــت الهيئ
ــرات  ــج المؤتم ــن برنام ــا ضم ــن نوعه ــى م ــي األول ــاض وه بالري
الدولية المقامة على هامش عام الرئاســة الســعودية لمجموعة 
العشــرين، والتــي جــاءت تأكيــدًا علــى ريــادة المملكــة فــي كافــة 
المجــاالت، حيــث شــارك بالقمــة )٢,8٢٢( مختصــًا، مــن )83( دولــة 

حــول العالــم.

كمــا اســتمرت الهيئــة فــي تنفيــذ مبادراتهــا ومشــاريعها ضمــن 
خطتها االســتراتيجية التي ســيتطرق ألهم معالمها هذا التقرير. 
ورغــم هــذه الظــروف االســتثنائية، فقــد أتمــت الهيئــة المرحلــة 
ــرز  ــي كان أب ــي واإلداري، والت ــول المال ــروع التح ــن مش ــى م األول
مخرجاتها تســكين موظفي الهيئة الذين انطبقت عليهم شــروط 
ومعاييــر التحــول علــى الــكادر الجديــد، وتشــكل هــذه المجموعــة 

مــا نســبته )88%( بيــن إجمالــي الموظفين.

وإنــه لمــن دواعــي ســروري أن أســتعرض معكــم التقرير الســنوي 
لهيئــة المواصفــات للعــام المالــي ٢٠٢٠م )1441-144٢هـــ(، والــذي 
يوثــق جهــود وإنجــازات زمالئــي العامليــن فــي مختلــف قطاعــات 
الهيئــة، ســائاًل المولــى أن يحفــظ خــادم الحرمين الشــريفين وولي 
عهــده األميــن وُيمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على مملكتنا 

الغاليــة األمــن والســالمة والرخاء.

بذلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجــودة أقصى الجهود لتجــاوز هذه األزمة، 
وتهيئــة البيئــة المناســبة لتمكيــن القطــاع 
الخــاص وضمان اســتمرارية األعمال بالشــكل 
الــذي يمّكــن لمزيد مــن التكامل بيــن القطاع 

الحكومي والخاص.

 %30
معدل خفض تكاليف 

شهادة مطابقة اإلرسالية

2,822
مختصًا شاركوا في قمة

 الرياض الدولية للمواصفات

%88
 نسبة تسكين موظفي 

الهيئة في مشروع التحول
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كلمة محافظ الهيئة

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
_

معالي الدكتور

سعد بن عثمان القصبي

إنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز، أن أشــارك زمالئــي فــي عــرض التقريــر الســنوي 
الخــاص بالهيئــة الســعودية للمواصفات والمقاييــس والجودة للعــام المالي ٢٠٢٠م 
)144٢/1441هــــ(، بمــا يحملــه مــن إنجــازات وطنيــة تحققــت بفضــل هللا، ثــم بفضــل 
التوجيهــات الحكيمــة مــن لــدن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز، والمتابعــة الدؤوبــة مــن ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكي 

األميــر محمــد بــن ســلمان )حفظهمــا هللا(.

تجاوزنــا خــالل هــذا العام االســتثنائي تحدّيــات كبيرة واجههــا الوطن بــكل مكوناته 
بكفــاءة واقتدار. وســطرت المملكة العربية الســعودية قصص نجــاح في المجاالت 
الصحية واألمنية واالقتصادية رســخت ريادة المملكة العربية الســعودية وتميزها.

وفــي خضــم هــذه التحديــات، حققــت الهيئــة مجموعــة مــن اإلنجــازات، واســتمرت 
في تنفيذ مشــاريعها االســتراتيجية لالرتقاء بجودة المنتجــات والخدمات المقدمة 
في الســوق الســعودي، وترســيخ ريادتهــا في نشــاطات التقييس إقليميــًا وعالميًا. 

ومــن أبــرز هــذه المنجزات:

أطلقــت الهيئــة ســت مبــادرات نوعّيــة تســاعد القطــاع الخاص علــى تجــاوز التحدّيات 
الناتجــة عــن جائحــة كورونا، واســتفادت منها نحــو )66.776( منشــأة وبمبلغ إجمالي 
وصــل إلــى )19.978.8٠٠( ريــال ســعودي، حرصنــا مــن خاللهــا علــى اســتمرار خدمــات 
األعمــال عــن بعــد بكفــاءة وبنفــس الوتيرة فــي اإلنجــاز والتميــز، وقد نجــح زمالئي 
منســوبو الهيئــة فــي تقديــم الخدمــات للمســتفيدين وفق معــدالت إنجاز ســريعة 
ومقبولــة. واســتطعنا خــالل تلك األزمــة التعرف على تحديــات جديدة، وتــم تجاوزها 
بفضــل هللا ثــم بالعمــل الجماعــي، وتوافــر األدوات الممكنــة التي وفرتهــا القيادة 

الرشــيدة لكافــة الجهــات الحكومية فــي المملكة.

وتفخــر الهيئــة بمبادرتهــا النوعّية الســتضافة المملكة العربية الســعودية القمة 
الدوليــة للمواصفــات بالريــاض، أول فعاليــة عالميــة مــن نوعهــا تقام ضمــن برنامج 
المؤتمــرات الدوليــة علــى هامــش اجتماعــات مجموعــة العشــرين. حيــث انطلقــت 
الهيئــة فــي تنظيــم هــذه القمــة، تأكيــدًا علــى  »رؤيــة المملكــة ٢٠3٠« فــي تعزيز 
ريــادة المملكــة بمختلــف المجــاالت، وشــارك فــي تنظيمهــا بجانب الهيئــة األمانة 
الســعودية لمجموعــة العشــرين وبشــراكة مــع عــدة جهــات محليــة ودوليــة مــن 
ــات،  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــدواء، هيئ ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــا الهيئ بينه
المنظمــة الدوليــة للتقييس )ISO(، االتحاد الدولي لالتصــاالت )ITU(، واللجنة الدولية 
الكهروتقنيــة )IEC(. وقــد نجحــت الهيئــة بالتعــاون مــع شــركائها بفضــل هللا فــي 
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إقامــة واحــدة مــن أهم الفعاليــات العالميــة في مجــال المواصفات 
القياســية، وشــهدت مشــاركات لرؤســاء أجهــزة التقييــس فــي دول 
مجموعــة العشــرين، ورؤســاء المنظمــات الدوليــة للتقييــس، إلــى 
جانــب )٢,8٢٢( مختصــًا وخبيــرًا من خبــراء المواصفات مــن )83( دولة 
حــول العالــم. وناقشــت القمــة دور المواصفــات القياســية وأجهــزة 
التقييــس الوطنيــة فــي مواجهــة األزمــات، ودورهــا فــي تمكيــن 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة علــى تجــاوز تلــك 
ــة  ــت القم ــا تطرق ــا، كم ــلبية له ــار الس ــن اآلث ــل م ــات والتقلي األزم
لمناقشــة دور المواصفات القياســية في تعزيز دور التحول الرقمي 

الجوهــري والحســاس فــي األزمــات.

وحققــت الهيئــة عبــر البرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات )أحــد 
مبــادرات برنامــج التحول الوطني ٢٠٢٠( تقدمًا في مســتوى مطابقة 
المنتجــات للمواصفــات فــي الســوق، حيــث قامــت الهيئــة بشــراء 
)4.553( عينــة تمثــل عــدد )7.616( وحــدة، مــن أجــل اختبارهــا وقيــاس 
ــبة  ــول نس ــارات وص ــج االختب ــرت نتائ ــث أظه ــة، حي ــر المطابق مؤش

المطابقــة للمنتجــات فــي أســواق المملكــة إلــى  )3٠.%8٠(. 

ــة  ــآت الحاصل ــدد المنش ــد ع ــث تزاي ــا، حي ــة أعماله ــت الهيئ وواصل
ــي  ــأة، بإجمال ــغ )75٢( منش ــعودية ليبل ــودة الس ــة الج ــى عالم عل
)888( ترخيصــًا منهــا )٢96( ترخيصــًا جديــدًا خــالل عــام ٢٠٢٠م. بنســبة 
ــة  ــود الهيئ ــد جه ــى )39.3%( بع ــل إل ــة تص ــح العالم ــي من ــو ف نم
فــي فرضهــا إلزاميــًا علــى بعــض المنتجــات عاليــة الخطــورة، وزيادة 

ــدى المصنعيــن بفوائدهــا ومزاياهــا. الوعــي ل

ــد  ــي وتأكي ــر العلم ــال النش ــي مج ــا ف ــة جهوده ــت الهيئ وواصل
مرجعيتهــا العلميــة والفنيــة، حيــث تــم نشــر عــدد )7( أوراق بحثيــة 
ــي  ــز الوطن ــر المرك ــورة، عب ــة منش ــة دولي ــدد )11( مقارن ــًا، وع دولي

ــرة.  ــاس والمعاي للقي

فيمــا مثــل التقــدم الملحــوظ فــي تنفيــذ مشــروع التحــول المالــي 
واإلداري للهيئة واحدًا من أهم المؤشرات االستراتيجية التي تعمل 
عليهــا الهيئــة فــي إيجــاد بيئــة عمــل جاذبــة للكفــاءات الســعودية، 
ومتوافقــة مــع التوجهات الســامية فــي رفع كفاءة العمــل واألداء 

باألجهــزة الحكوميــة، وتعزيــز القــدرات الحكوميــة لتنميــة اإليرادات 
غيــر النفطيــة، ونتطلــع ألن تكــون تلك الخطــوة انطالقــة جديدة نحو 

تحقيق المســتهدفات االســتراتيجية للهيئة.

ــدر بــــ  ــر تق ــرة التقري ــالل فت ــة خ ــرادات محصل ــة إي ــت الهيئ وحقق
)136.9٠9.46٢( ريــال مقارنــة بــــ )131.9٠4.64٢( ريــال بنســبة نمــو تقــدر 
بـــ )3.8%( عــن العــام الماضــي، وتأكيــد دورهــا فــي تطويــر منظومة 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة. وتأكيــدًا علــى تمّيــز بيئــة العمــل 
فقد حققت الهيئة عام ٢٠19م نســبة 8٠% في مؤشر صحة المنشأة، 
وهــي أعلــى مــن المعــدل العالمــي فــي نســبة االرتباط المســتدام، 
كمــا حققــت 8٢% فــي رضــا الموظفين عــن بيئة العمــل وهي أعلى 
مــن المعــدل فــي المملكــة وفقــًا لنتائــج مشــروع القيــاس الــدوري 
لالرتبــاط المهنــي لموظفي القطــاع الحكومي التــي أعلنتها وزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية.  

ويأمــل منســوبو الهيئــة فــي مواصلــة العطــاء والعمــل، بســواعد 
الجــد واإلصــرار، لتحقيــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة، وبمــا يســهم 
فــي رفــع معــدالت الجــودة والســالمة فــي المنتجــات والخدمــات 

بالســوق الســعودي بمــا يحقــق أهــداف رؤيتنــا الطموحــة .

وهللا الموفق

تفخــر الهيئــة بمبادرتهــا النوعّيــة الســتضافة 
المملكــة العربيــة الســعودية القمــة الدولية 
للمواصفــات بالريــاض، أول فعالية عالمية من 
نوعهــا تقام ضمن برنامــج المؤتمرات الدولية 
علــى هامــش اجتماعــات مجموعة العشــرين. 
حيــث انطلقت الهيئة في تنظيم هذه القمة، 
تأكيدًا على الرؤية السعودية، في تعزيز ريادة 

المملكــة بمختلف المجاالت.

%3٫8
نسبة نمو إيرادات الهيئة 

المحصلة مقارنة بالعام الماضي 

%80٫3
نسبة المنتجات المطابقة

للمواصفات في السوق

 %82
نسبة رضا الموظفين 

عن بيئة العمل في الهيئة
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نجحــت المملكــة العربيــة الســعودية خــال العــام ٢٠٢٠م فــي تجــاوز أحــد أكثــر 

األعــوام االســتثنائية فــي التاريــخ، إذ تمكنــت المملكــة بفضل هللا، ثــم بحكمة 

قيادتهــا الرشــيدة وتضافــر الجهــود الحكوميــة وتعــاون مؤسســات القطــاع 

الخــاص والمجتمــع المدنــي، مــن تجــاوز التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

النتشــار جائحة كورونا، واســتضافة فائقــة التمّيز لفعاليات مجموعة العشــرين 

خــال عــام الرئاســة الســعودية للمجموعة، واســتمرت المملكــة كعادتها في 

ريادتهــا بتقديــم تجربة متميزة ومتكاملة فــي التعاطي مع األحداث واألزمات.

وعلى هذا النهج، حرصت الهيئة الســعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

علــى تقديــم خدماتهــا وفــق هــذه الرؤيــة، واســتطاعت خــال فتــرة التقريــر 

بتوفيــق مــن هللا إحــراز نتائــج مميــزة فــي عــدد مــن الملفــات األساســية، مــن 

بينهــا إطــاق الهيئــة ســت مبــادرات نوعّية تســاعد القطــاع الخاص علــى تجاوز 

التحدّيات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو )66٫776( منشأة وبمبلغ 

إجمالــي وصــل إلــى )19٫978٫800( ريــال ســعودي، وتمثلت تلك المبــادرات في: 

تمديــد صاحيــة جميــع شــهادات المطابقــة المســجلة فــي منصــة »ســابر« 

اإللكترونيــة التــي تنتهــي صاحيتهــا في شــهر مــارس أو أبريل أو مايــو ٢٠٢٠م 

لمــدة ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الشــهادة، قبــول تقاريــر اختبارات الســلع 

الصــادرة مــن المختبــرات المعتمــدة في بلد التصدير إلى ثاث ســنوات ســابقة 

دون الحاجــة إلــى إجــراء اختبــارات جديــدة، خفــض تكاليــف شــهادة مطابقــة 

اإلرســالية بمعــدل 30% لتصبــح )350( ريــااًل بــداًل مــن )500( ريــال، تأجيــل زيــارات 

خطــوط اإلنتــاج للمنتجــات المفــروض عليهــا هــذا الشــرط قبــل الحصــول علــى 

شــهادات المطابقــة، وإصــدار شــهادات المطابقــة بــدون هــذا الشــرط، تنفيــذ 

التدقيــق عــن بعــد للمنتجــات المفــروض عليهــا عامــة الجــودة، إتاحــة عــدد 

مــن المواصفــات القياســية الســعودية مجانــًا للجهــات الراغبة.

وحرصت المواصفات الســعودية على اســتمرار العمل عن بعد بكفاءة وبنفس 

الوتيــرة فــي اإلنجــاز والتميــز، وقــد نجح منســوبو الهيئــة في تقديــم الخدمات 

للمســتفيدين وفــق معــدالت إنجــاز ســريعة ومقبولــة. واســتطعنا خــال تلــك 

األزمــة التعــرف علــى تحديــات جديــدة وآليــات تجاوزهــا بفضــل هللا، ثــم بالعمل 

نــة التــي وفرتهــا القيــادة الرشــيدة لكافــة  الجماعــي، وتوافــر األدوات الممكِّ

الجهــات الحكوميــة فــي المملكة.

كمــا تعتــز الهيئة بمبادرتها النوعّية الســتضافة المملكة العربية الســعودية، 

القمــة الدوليــة للمواصفات بالرياض، أول فعالية عالمية من نوعها تقام ضمن 

برنامــج المؤتمــرات الدوليــة علــى هامش اجتماعــات مجموعة العشــرين. حيث 

شــارك فــي تنظيــم هــذه القمــة الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس 

والجــودة واألمانــة الســعودية لمجموعــة العشــرين وبشــراكة مع عــدة جهات 

محليــة ودوليــة مــن بينهــا الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، هيئــة االتصــاالت 

وتقنية المعلومات، المنظمة الدولية للتقييس )ISO(، االتحاد الدولي لاتصاالت 

)ITU(، واللجنــة الدوليــة الكهروتقنيــة )IEC(. وقــد نجحــت الجهــات المنظمــة 

-بفضــل هللا-  فــي إقامــة واحــدة مــن أهــم الفعاليــات العالميــة فــي مجــال 

المواصفات القياســية، وشــهدت مشــاركات لرؤســاء أجهزة التقييس في دول 

مجموعة العشــرين، ورؤســاء المنظمات الدولية للتقييس، إلى جانب مشــاركة 

)2,822( مختصــًا وخبيــرًا مــن خبــراء المواصفــات مــن )83( دولة حــول العالم.

ــر، قامــت الهيئــة وضمــن نشــاطات البرنامــج الســعودي  ــرة التقري وخــال فت

لســامة المنتجــات )أحد مبــادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠( بشــراء )4٫553( 

عينــة تمثــل عــدد )7٫616( وحــدة، مــن أجــل اختبارها وقيــاس مؤشــر المطابقة، 

حيــث أظهــرت نتائــج االختبارات وصــول نســبة المطابقة للمنتجات في أســواق 

المملكــة إلــى 80٫30%. كمــا عقــدت الهيئــة أكثــر مــن )106( ورشــة عمــل داخل 

وخــارج المملكــة موجهــة للمشــغلين االقتصادييــن للتعريف بمنصة »ســابر«. 

كمــا تــم التعريــف بوحدة الدعــم الفني لنظــام ســابر )e-care( الســتقبال جميع 

االستفســارات ومعالجتها بســرعة دون الحاجة لمراجعة الهيئــة. باإلضافة إلى 

قبــول أكثر من )68( جهة منح شــهادات المطابقــة للمنتجات وتوفيرها للتجار 

والمســتوردين، ومتابعــة قــرارات التســوية الصــادرة علــى الجهــات المقبولــة 

وإلزامهــا بإنجــاز ذلــك خال فتــرة محددة مع التجــار المتضررين، وإلــزام الجهات 

بعمــل التســهيات الازمــة إلنجاز طلبات إصدار شــهادات المطابقــة خال فترة 

وجيــزة مــن خــال منصــة »ســابر« اإللكترونيــة، وكذلــك ضبــط أســعار دراســة 

الوثائــق الفنيــة ووضــع نطــاق محــدد لذلك وإلــزام الجهــات بها. 

وأنهــت الهيئة المرحلة األولى من مشــروع التحــول المالي واإلداري واالنتقال 

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة إلى نظــام العمل، إذ عملــت الهيئة علــى حوكمة 

لجــان عمل المشــروع وإجراءات العمل المرتبطة بهــا واعتماد منهجية التحول 

اإلداري والمالــي بكافــة مراحلهــا وخطواتهــا مــن خــال مجلــس إدارة الهيئــة 

بقــراره رقــم )٣( فــي اجتماعه رقــم )174( وتاريــخ ١٤٤١/٨/٧هـ والبــدء بتطبيق 

هــذه المنهجيــة مــن تاريخ اعتمــاد المجلس لهــا. كما اســتعانت الهيئة بجهة 

استشــارية متخصصــة فــي مشــاريع التحــول اإلداري والمالــي ولديهــا الخبــرة 

والمعرفــة الكاملــة فــي وضــع وتطبيــق متطلبات وإجــراءات التحــول.  ونجحت 

الهيئــة فــي إتمــام المرحلــة األولــى مــن مشــروع التحــول المالــي واإلداري، 

بعــد تســكين موظفــي الهيئة الذيــن انطبقت عليهم شــروط ومعاييــر التحول 

وعددهــم )٦٠٢( موظــف بمــا يشــكل ٨٨% من إجمالــي الموظفين.

مقدمة
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وخــال فتــرة التقرير، اعتمد مجلــس إدارة الهيئة عدد )310( مواصفة قياســية 

ســعودية جديــدة فــي مختلــف القطاعــات، وتحديــث وتعديــل وســحب وترجمــة 

)329( مواصفة قياسية سعودية. وكذلك اعتماد إصدار وتحديث الائحة الفنية 

لســامة اآلالت - الجــزء األول - اآلالت المحمولــة و/أو الموجهــة باليــد، تحديــث 

»الائحــة الفنيــة إلجــراءات تســجيل البيانــات وإصــدار بطاقــة كفــاءة اســتهاك 

الطاقــة فــي المركبــات واإلطــارات، إلــى جانــب اعتمــاد الائحــة الفنيــة لألبــواب 

والنوافــذ وملحقاتهــا، والائحــة الفنيــة لألحذيــة وملحقاتهــا، واعتمــاد تحديــث 

الائحــة التنفيذيــة لنظــام القيــاس والمعايرة. 

وتحــرص الهيئــة علــى تمثيــل المملكــة خارجيــًا مــن خــال اســتقطاب كفــاءات 

مــن الجهــات ذات العاقــة بمــا يتوافــق مــع دور المملكــة الريــادي وتوســيع 

ــدار %6  ــع بمق ــبة التوس ــد زادت نس ــة، وق ــان الدولي ــة باللج ــاركة المملك مش

ــة  ــة دولي ــي )291( لجن ــوًا ف ــة عض ــت الهيئ ــد أصبح ــي، وق ــام الماض ــن الع ع

 �)ISO( بالمنظمــة الدوليــة للتقييــس

ويولــي المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة اهتمامــًا كبيــرًا بنشــر اإلســناد 

المترولوجــي لنتائــج القيــاس التــي تجــرى فــي المملكــة إلــى وحــدات النظــام 

الدولــي )SI( مــن خــال تقديــم خدمــات المعايرة للمصانــع والشــركات والهيئات 

فــي مختلــف قطاعات االقتصاد الوطني، لضمــان دقة أجهزة القياس للحصول 

علــى نتائــج فحــص ومعايــرة موثــوق بهــا، وإصــدار شــهادات معايــرة تحمــل 

ــج إلــى  ــاب المصاحــب لهــا وتنــص علــى إســناد النتائ القيــم المقاســة واالرتي

وحــدات النظــام الدولــي )SI(. حيــث وصلــت عــدد المعايــرات المنجزة خــال فترة 

التقريــر )223( معايــرة خارجية و )387( معايــرة داخل المركز، و )1٫092( معايرة 

ــوده  ــز جه ــل المرك ــس(.  وواص ــة )تقيي ــرة القانوني ــي للمعاي ــج الوطن للبرنام

فــي مجــال النشــر العلمــي وتأكيــد مرجعيتهــا العلميــة والفنيــة، حيــث تــم 

نشــر عــدد )7( أوراق بحثيــة دوليــًا، وعــدد )11( مقارنــة دوليــة منشــورة، وهــي 

نشــاطات اســتراتيجية للمركــز فــي ســبيل حصــول نتائــج المركز علــى االعتراف 

ــي واإلقليمي.  الدول

واســتمر البرنامــج الوطنــي للمعايــرة القانونيــة »تقييــس« خال فتــرة التقرير 

فــي عمليــات التحقــق علــى محطــات الوقــود والمنشــآت التجاريــة، حيــث تــم 

خدمــة )1٫676( محطــة وقــود بإجــراء التحقــق الــدوري علــى )21٫144( مضخــة 

)هــوز(، منهــا )20٫857( هوز مطابق بنســبة تســاوي 98٫64%. كذلك تم خدمة 

)722( منشــأة تجاريــة بإجــراء التحقق الــدوري على )4٫670( ميزانــًا غير تلقائي، 

منهــا )4٫517( ميزانــًا مطابقــًا بنســبة تســاوي 96٫72%. كذلــك تــم اســتقبال 

)140( طلــب تحقــق أولــي لعــدادات الكهرباء علــى )3٫688٫551( عــداد كهرباء 

ذكــي حيــث تــم دراســة )64٫623( عينــة.

وأصــدرت الهيئــة عــدد )296( ترخيصــًا جديــدًا باســتخدام عامــة الجــودة خــال 

عــام ٢٠٢٠م، كمــا تَم تنفيذ عــدد )527( زيارة ميدانية للمنشــآت وخطوط اإلنتاج، 

وبلــغ عــدد المنتجــات المرخصــة )65٫110( منتجــًا، كما تــَم رصد مخالفــات لبعض 

المنشــآت أدت إلــى إلغــاء الترخيــص لعــدد )10( مصانــع، وتعليــق الترخيص لعدد 

)5( مصانــع بســبب عــدم االلتــزام بمتطلبــات الائحــة الفنيــة العامــة لعامــة 

ــة  ــتخدام بطاق ــًا باس ــدد )44٫388( ترخيص ــب ع ــى جان ــعودية. إل ــودة الس الج

ــوع  ــغ مجم ــاه، وبل ــتهاك المي ــيد اس ــة وأدوات ترش ــتهاك الطاق ــاءة اس كف

ــَم إصدارهــا )1٫095( شــهادة، فيمــا وصــل  عــدد شــهادات المطابقــة التــي ت

ــَم إصــدار هــا لمنتجــات شــهادات االعتــراف  مجمــوع عــدد التراخيــص التــي ت

بشــهادات )IECEE( )9٫204( ترخيــص. 

ــج اختباراتهــا طبقــًا  ــي لنتائ ــى االعتمــاد الدول ــة عل ــرات الهيئ ــت مختب وحصل

لمتطلبــات المواصفــة القياســية الُدوليــة )ISO/IEC17025 2017( لعــدد )62( 

اختبــارًا جديــدًا، ليصبــح إجمالــي عــدد االختبارات الحاصلــة على االعتمــاد الدولي 

)285( اختبــارًا، وتســعى كذلك إلى توســعة قــدرات الفحص واالختبــار لمجاالت 

متعــددة ومتنوعــة مــن المنتجــات عبر إنشــاء وتشــغيل العديد مــن المختبرات 

المتخصصــة  مثــل مختبر  كفاءة اقتصــاد الوقود وقياس االنبعاثــات للمركبات 

ومختبــر الحريــق الختبارات مقاومة الحريق وحساســات الحريــق ومختبر كفاءة 

اســتهاك الطاقــة فــي اإلنــارة )الســكنية والتجارية(، وتدعيم مختبــرات الهيئة 

القائمــة فــي مقرهــا الرئيــس بالريــاض وفرعيهــا بمنطقــة مكــة المكرمــة 

والمنطقــة الشــرقية بعــدٍد مــن األجهــزة والتقنيــات الحديثــة فــي مختلــف 

التخصصات مثل مختبر تحلل الباســتك ومختبــر ألعاب األطفال ومختبر األنابيب 

والخزانــات ومختبــر المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة وكذلك مختبــر الجلود 

واألحذيــة وغيرهــا لتكــون مرجعــًا وطنيــًا فــي هــذا المجال.

وأطلقت الهيئة ضمن نشــاطات االســتراتيجية الوطنية للجودة مبادرة »ســفير 

ــل  ــي يســتهدف جــذب واســتقطاب الشــباب )جي الجــودة« وهــو برنامــج وطن

المســتقبل( فــي مجــال الجــودة، حيــث تهــدف المبــادرة إلــى تبّنــي مشــروع 

لســفراء الجــودة وإعــداد برنامــج يهــدف لجــذب الشــباب وتعزيــز دورهــم فــي 

الجــودة بمختلــف قطاعــات األعمــال.

وقــد بلــغ مجمــوع الفــرص التدريبيــة التــي خضــع لهــا منســوبو الهيئــة خــال 

فتــرة التقريــر )1٫278( فرصــة، حيــث بلــغ مجموعهــا فــي الــدورات الداخليــة 

)295( فرصــة تدريــب، منها )218( في المجــاالت اإلدارية، و )77( في المجاالت 

الفنيــة. بينمــا بلــغ عــدد فــرص التدريــب فــي الــدورات الخارجيــة )74( فرصــة، 

منهــا )32( فــي المجاالت اإلداريــة و )42( دورة فنية تخصصيــة. ونظرًا لظروف 

جائحــة )COVID-19( فقــد قامت الهيئــة بتمكين موظفيها مــن حضور العديد 

مــن البرامــج التدريبيــة عــن بعــد حيــث وصلت إلــى )909( فرصــة تدريبيــة منها 

)314( فــي المجــاالت الفنيــة و)595( بالمجــاالت اإلدارية. 
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أهداف الهيئة
_

تتلخص أهداُف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها باآلتي:

ولتحقيق هذه األهداف، فقد تضمنت استراتيجية الهيئة الخمسية للفترة من ٢٠19م إلى ٢٠٢3م أحد عشر هدفًا استراتيجيًا هي:

إصدار مواصفات قياسية سعودية 
وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم 

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

ومحققًة لمصالح المملكة.

توفير الحماية الصحية 
والبيئية  والسالمة 

العامة، من خالل التأكد 
من أن المنتجات مطابقة 

للمواصفات القياسية 
المعتمدة من الهيئة.

ضمان جودة المنتجات الوطنية 
من خالل اعتماد مواصفات قياسية 
سعودية مالئمة تمكن المنتجات 

الوطنية من المنافسة في األسواق 
المحلية والدولية، والعمل على 

حماية أسواق المملكة من السلع 
المغشوشة والمقلدة.

ووفــق خطــة تنفيــذ االســتراتيجية، تقــوم الهيئــة بمتابعــة مؤشــرات األداء والمســتهدفات الســنوية لقيــاس مســتوى تقــدم تنفيــذ االســتراتيجية، 
وفقــًا لمنهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن، حيــث تــَم صياغــة مجموعــة مــن المبــادرات والمحافــظ االســتراتيجية التــي بنــاًء عليهــا تقــوم الهيئــة 
بتطويــر وتنفيــذ خططهــا التشــغيلية الســنوية للمشــاريع الرأســمالية والتشــغيلية. وتتــم متابعــة تلــك الخطــط مــن خــالل مجلــس إدارة الهيئــة 

ومكتــب االســتراتيجية بالهيئــة وفــق إطــار حوكمــة واضــح َيســتند إلــى المنهجيــات االحترافيــة فــي المتابعــِة والتنفيــذ.

نشر الوعي
بثقافة الجودة

لدى جميع
المستفيدين

تعزيز دور الهيئة
في االبتكار 

بمجاالت المواصفات 
والمطابقة وعلم 

القياس

التكامل مع الشركاء
في القطاع العام
والخاص لبناء بنية

تحتية فاعلة للجودة

استقطاب الكفاءات 
المؤهلة للهيئة 

والحفاظ عليها

التعريف بالقيمة
المضافة واألثر 

اإليجابي لتبني مبادئ 
وأنظمة الجودة

االرتقاء بمكانة الهيئة 
من خالل المشاركة 

الفاعلة في قيادة أنشطة 
التقييس اإلقليمية 

والعالمية

االرتقاء بخدمات 
الهيئة للقطاعين 

الصناعي والتجاري لتعزيز 
تنافسية االقتصاد الوطني 

وتحقيق األولويات 
الوطنية

قيادة النشاطات
الوطنية لتطوير

الكفاءات في مجاالت 
البنية التحتية

 للجودة

تعزيز الصورة
الذهنية عن

الهيئة وترسيخ
الثقة بأعمالها

تطبيق النموذج
الوطني للتميز

المؤسسي

توجيه الهيئة
نحو تحقيق 
االستدامة 

المالية الذاتية
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مهام الهيئة
_

نص تنظيم الهيئة في المادة )4( على ما يلي:
مع عدم اإلخالل باختصاص الجهات األخرى المنصوص عليها نظامًا، ُتباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة 

بالمواصفات والمقاييس والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

               وضــع واعتمــاد المواصفــات القياســية الســعودية 
للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة 

وتحديــد أســاليب أخذ العينــات وطرق االختبــار والتفتيش 

الفنــي وأنظمة الجودة وتحديد أســس وشــروط التنفيذ 

الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات 

والتعاريــف والرمــوز وغيــر ذلــك مما يصدر عــن المجلس 

في مجــال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، 

باســتثناء المنتجــات الغذائيــة والدوائيــة ومســتحضرات 

ــزة الطبية. التجميل واألجه

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

               إصــدار وتطبيــق لوائــح إجــراءات الترخيــص لعامة الجودة 
للمنتجات المحلية والمســتوردة المطابقة للمواصفات 

القياسية الســعودية ومنح حق استخدامها.

              إصــدار وتطبيــق لوائــح إجــراءات منــح شــهادات تســجيل 
أنظمــة الجــودة وأنظمــة البيئــة والســامة وغيرها من 

األنظمــة التــي يعتمدهــا مجلــس إدارة الهيئة.

               نشــر التوعيــة الازمــة بالمواصفــات القياســية والجــودة 
وإجــراءات تقويم المطابقة والقيــاس والمعايرة وإعداد 

وتطويــر وتنفيــذ البرامــج التدريبيــة المتعلقــة بأعمــال 

ونشــاطات الهيئة.

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

المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول األخرى.

              تطبيــق النظــام الوطنــي للقيــاس والمعايــرة فــي 
المملكــة.

              التأكــد مــن تطبيــق المواصفــات القياســية الســعودية 
اإللزامية )اللوائح الفنية( ولوائح إجراءات تقويم المطابقة 

التي تعتمدها بالتنســيق مــع األجهزة ذات العاقة.

              منــح شــهادات المطابقــة طبقــًا للمواصفــات القياســية 
المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير 

والمنتجات المستوردة.

               القيــام بجميــع أعمــال االعتمــاد مثــل اعتمــاد جهــات 
التصديــق والتفتيــش والمعاينــة والتدقيــق الخاصــة 

ــودة. ــة الج بأنظم

               القيــام بأعمــال جهــة اإلخطــار ومركــز االستفســار 
التفاقيــة العوائــق الفنيــة للتجــارة الخاصــة بمنظمــة 

ــة. ــارة العالمي التج
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التنظيم اإلداري للهيئة
_

نــَص تنظيــم الهيئــة في المــادة )٨(: يكون للهيئــة مجلس إدارة 
برئاســة وزيــر التجــارة والصناعــة وتشــكيله علــى النحــو التالــي: 
)محافــظ الهيئــة »نائبــًا للرئيس«، ممثــل لوزارة الدفــاع والطيران 
والمفتشــية العامــة )الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة(، 
ممثــل لــوزارة الشــؤون البلديــة والقروية، ممثل لــوزارة الداخلية 
)اإلدارة العامــة للمــرور(، ممثل لــوزارة التجــارة والصناعة، ممثل 
لوزارة المياه والكهرباء، ممثل لوزارة المالية )مصلحة الجمارك(، 
ممثــل لــوزارة الزراعــة، ممثــل لــوزارة الصحــة، ممثــل للهيئــة 
ــة مــن رجــال األعمــال، يرشــحهم  ــدواء، ثاث العامــة للغــذاء وال
الرئيــس بعــد التنســيق مــع رئيــس مجلــس إدارة الغــرف التجارية 
الصناعية الســعودية، ويصدر بتعيينهم قــرار من مجلس الوزراء، 
علــى أال تقــل مرتبــة ممثلــي األجهــزة الحكومية فــي المجلس 

عــن المرتبــة الرابعــة عشــرة أو مــا يعادلها(. 

كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٧٢( بتاريــخ ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ 
بتعديل نص المادة )٨( من تنظيم الهيئة بإعادة تشــكيل مجلس 
ــة الجهــات الســالف ذكرهــا  ــة باإلبقــاء علــى عضوي إدارة الهيئ

ماعدا تمثيل وزارة الدفاع والطيران والمفتشــية العامة )الرئاسة 
العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة( بعضويــة المجلــس، وبإضافــة 
ممثــل آخــر لــوزارة الداخليــة )المديريــة العامــة للدفــاع المدني(.

وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )١١٧( بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٤هـ 
بتعديــل تنظيم الهيئة بإحــال عبارة »وزارة التجارة واالســتثمار« 
محل عبارة »وزارة التجارة والصناعة«، وإحال عبارة »وزير التجارة 
واالســتثمار« محــل عبــارة »وزيــر التجــارة والصناعــة« أينما وردت 
ــاه  ــة والمي ــوزارة البيئ ــل ل ــارة »ُممث ــال عب ــم. وإح ــي التنظي ف
والزراعــة« محــل عبــارة »ُممثــل لــوزارة الزراعــة«، وإحــال عبــارة 
»ُممثــل لوزارة الطاقة والصناعــة والثروة المعدنية« محل عبارة 

»ُممثــل لــوزارة المياه والكهربــاء«، الواردتين فــي المادة )٨(�

كمــا صــدر مؤخرًا قــرار مجلس الــوزراء الموقر رقــم )٦9٣( وتاريخ 
١٤٤١/١١/٢هـــ، )حــادي عشــر( تعديــل تنظيــم الهيئــة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة، الصادر بقرار مجلــس الوزراء 

رقــم )٢١٦( بتاريــخ ١٤٣١/٦/١٧هـــ وذلــك على النحــو التالي:

2

1

إضافة ممثل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 
إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المنصوص 

على تشكيله في المادة )الثامنة( من التنظيم.

 إحالل عبارة »ممثل لوزارة الطاقة« محل 
عبارة »ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية« في المادة )الثامنة( من التنظيم.
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة
_

معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

اللواء محمد بن عبدهللا البسامي
مدير اإلدارة العامة للمرور

األستاذ ماجد بن صالح المرزم
نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك

 لتيسير التجارة والعمليات

الدكتور حسن بن شوقي الحازمي
المشرف العام على وكالة الشؤون 

الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية

الدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد
قطاع األعمال

معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية

أعضاء المجلس ممثلي قطاعات األعمال

اللواء خالد بن عبدالكريم العودة
مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السالمة

المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير
وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة

المهندس عبدهللا بن علي النعيم 
وكيل وزارة الصحة المساعد لاللتزام

المهندس عادل بن علي الغامدي
قطاع األعمال

الدكتور محمد بن إبراهيم السعود

مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة

المهندس عمر بن محمد السحيباني
وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك

الدكتور خالد بن محمد الجماز
وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية

المهندس أحمد بن موسى الزهراني
مستشار صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

األستاذ عبدالعزيز بن ناصر السريع
قطاع األعمال

معالي الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي
وزير التجارة - رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات  والمقاييس والجودة – نائب رئيس مجلس اإلدارة
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وتضمنــت المــادة )9( مــن تنظيــم الهيئــة أن المجلــس هــو الســلطة المختصــة بــإدارة شــؤون الهيئــة، وتصريــف أمورهــا، ويتخــذ 
جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا فــي حــدود أحــكام التنظيــم، ولــه بوجــه خــاص مــا يلــي:

وضع السياسة
العامة للهيئة 

ومراقبة تنفيذها.

إصدار القرارات
واللوائح التنفيذية الخاصة
بسير العمل في الهيئة.

اعتماد اللوائح
الخاصة باألعمال التي 
تقدمها الهيئة للغير.

النظر في التقارير
الدورية التي ُتقَدم عن

سير العمل في الهيئة.

إصدار اللوائح 
الالزمة لتنفيذ
هذا التنظيم.

إقرار الهيكل التنظيمي
للهيئة، تمهيدًا لرفع ذلك بحسب 

اإلجراءات النظامية المتبعة.

اعتماد المواصفات
القياسية السعودية في صورتها 

النهائية وطرق تطبيقها.

إصدار اللوائح اإلدارية التي
تسير عليها الهيئة، إصدار اللوائح 
المالية، باالتفاق مع وزارة المالية.

إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، 
وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا 

لرفع ذلك بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.

باإلضافة إلى الصالحيات 
األخرى المتعلقة 

بتسيير شؤون الهيئة.
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حوكمة األعمال واإلجراءات 
_

ُتطبق الهيئة ممارســات حوكمة األعمــال واإلجراءات من خال االلتزام 
بمــا ورد فــي تنظيــم الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر 
رقــم )٢١٦( وتاريــخ ١٤٣١/٠٦/١٧هـــ، حيــث َتخضــع جميــع أعمــال الهيئــة 
لســلطة مجلــس إدارتهــا الــذي نصــت المــادة التاســعة مــن تنظيمهــا 
علــى مهامــه وصاحياتــه. وينبثــق عــن المجلــس لجنــة تنفيذيــة تقوُم 
بدراســة مشــاريع المواصفــات القياســية وإقرارهــا وفقــًا للمنهجيــة 
المعتمــدة مــن المجلــس فــي اعتمــاد المواصفــات القياســية، وكذلك 
النظــر فيمــا ُيحــال للمجلــس مــن مواضيــع وتتخــذ الــازم حيالهــا فــي 
حــدود صاحياتهــا وترفــع بتوصياتهــا للمجلــس. كَمــا تــَم تشــكيل لجنة 
المراجعــة الداخليــة برئاســة أحــد أعضــاء المجلــس وعضويــة اثنيــن من 
المختصيــن فــي مجــال المراجعــة الداخليــة )مــن خــارج الهيئــة(. كذلك 
فقــد قــرر مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )١٧٣( المنعقــد 

بتاريــخ ١٤٤١/٠٤/٢9هـــ، تشــكيل لجنــة المكافــآت والترشــيحات برئاســة 
عضــو مجلــس اإلدارة ممثــل وزارة التجارة وعضوية أحــد ممثلي قطاع 

األعمــال فــي مجلــس اإلدارة، وعضــو مســتقل. 
ويوضــح الشــكل رقم )١( الهيــكل التنظيمي للهيئة وذلــك بعد تحديثه 
واعتمــاده من مجلــس اإلدارة ليكــون مواكبًا للمتغيرات االســتراتيجية 
في مشــروع التحول المالي واإلداري، وَيعكــُس الهيكل اإلداري ارتباط 
المحافــظ بمجلس اإلدارة، والذي يمــارس صاحياته وفقًا للمهام التي 
نــص عليهــا تنظيــم الهيئــة فــي المــادة الحاديــة عشــرة. وحرصــًا على 

حوكمــة األعمــال التنفيذيــة للهيئــة، فقــد قامت الهيئــة بما يلي:
َتشــكيُل اللجنــة التوجيهيــة االســتراتيجية، وَتضــُم المحافــظ والنواب 	 

ــادرات  ــك لمتابعــة تنفيــذ مب ورؤســاء القطاعــات ذاِت العاقــة، وذل
الهيئــة ومشــاريعها االســتراتيجية.
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إنشــاء وحدة المراجعــة الداخلية تنفيذًا لقرار مجلــس الوزراء الموقر 	 
رقــم )٢٣٥( وتاريــخ ١٤٢٥/٠٨/٢٠هـــ، الــذي نــص فــي فقرتــه الثانيــة 
علــى »تأســيس وحــدات للرقابــة الداخليــة فــي كل جهــة مشــمولة 
ــوان المراقبــة العامــة يرتبــط رئيســها بالمســؤول األول  ــة دي برقاب
فــي الجهــاز«.  وانطاقًا مــن اهتمام الهيئــة بتوفير الدعــم الرقابي 
لتقويــم مســتوى إنجــاز األهداف ومــدى االلتــزام باألنظمــة واللوائح 
والتعليمــات واإلجــراءات، عملــت الهيئــة علــى تفعيــل دور الوحــدة 
وفقــًا لائحــة الموحــدة لوحــدات المراجعــة الداخليــة الصــادرة بقــرار 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )١٢9( فــي ١٤٢٨/٠٤/٠٦هـ، لتكــون أداًة 
فاعلــة فــي تطويــر األداء علــى جميــع المســتويات اإلداريــة والفنية، 

واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة مــن الهيئــة.

كمــا تخضُع الهيئة للســلطة الرقابية لألجهــزة الحكومية ذاِت العاقة: 
الديــوان العــام للمحاســبة، هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، النيابــة 
ــن  ــة يعي ــم الهيئ ــن تنظي ــرة م ــة عش ــادة الرابع ــق الم ــة. ووف العام
المجلس مراجعًا خارجيًا )مكتب استشــاري( أو أكثر لمراجعة الحســابات، 
وُيقــدم هــذا المكتــب تقريــره الســنوي عــن نتائــج مراجعاته لإلجــراءات 
ــة  ــراءات الحكومي ــة واإلج ــا لألنظم ــن مطابقته ــِق م ــة والتحق المالي
ذاِت العاقــة، وُيعــرض التقريــر علــى مجلــس إدارة الهيئــة للمراجعــة 
واالعتمــاد بعد االســتنارة برأي الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة ُمَمثلي 
الجهــات الحكوميــة وقطــاع األعمــال فــي المجلــس، ثم يرســل نســخة 

مــن التقريــر بعــد االعتمــاد إلــى الديــوان العــام للمحاســبة.
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الَهيكل التنظيمي للهيئة 
_

شكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

المحافظ

 مكتب المحافظ

الخدمات اإلدارية والمساندة	 
المكتب التنفيذي	 
إدارة المتابعة	 
مركز الوثائق والمحفوظات 	 

االستشارات القانونية 	 
االدعاء والتقاضي  	 
اللجان 	 
التحقيقات	 

الخدمات اإللكترونية	 
تشغيل أمن المعلومات 	 
البنية التحتية 	 
مشاريع تقنية المعلومات	 
البنية المؤسسية	 

الشؤون المالية	 
المشتريات 	 
المستودعات 	 
مركز االتصاالت اإلدارية 	 
الخدمات والضيافة	 

االستقطاب	 
تطوير الموارد البشرية	 
عمليات الموارد البشرية	 
التواصل الداخلي	 

المكتب التنفيذي 	 
لالستراتيجية الوطنية 

للجودة

التطوير واالبتكار	 
الشراكات	 

مركز االستشارات الفنية	 
مركز دعم المنشآت 	 

الصغيرة والمتوسطة

البرامج والتقييم 	 
التدريب	 

مركز البحوث والدراسات	 
مكتب إدارة المعرفة	 

 الشؤون القانونية 

 جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 

تقنية
المعلومات  

الشؤون المالية
واإلدارية

الموارد
البشرية

نائب المحافظ
لدعم األعمال

تطوير األعمال

مركز التدريب

األبحاث والدراسات

االستشارات ودعم 
المنشآت

    لجان منبثقة من مجلس اإلدارة

    لجان تنفيذية

    نائب محافظ

    مدير عام

      مدير إدارة

    ارتباط مباشر

    ارتباط غير مباشر
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اللجنة 
التنفيذية

لجنة المراجعة
 الداخلية

تخطيط المنشآت 	 
اإلنشاءات 	 
المرافق	 
السالمة والصحة 	 

المهنية 

مركز خدمة المستفيدين 	 
اإلعالم والتوعية 	 
التسويق 	 
العالقات العامة	 

التخطيط والموازنة	 
التميز المؤسسي 	 

وإجراءات العمل 
مكتب إدارة المشاريع 	 
إدارة الحوكمة والمخاطر	 

الجودة وضبط العمليات	 

مختبرات الغزل والنسيج	 
مختبرات التشييد والبناء	 
مختبرات المنتجات 	 

الكهربائية 
مختبرات المنتجات 	 

البترولية 
مختبرات المنتجات 	 

الميكانيكية والمعدنية
المختبرات الكيميائية 	 
مختبرات المنطقة 	 

الصناعية األولى 
الخدمات المساندة 	 
مراقبة اعتماد المختبرات 	 

تخطيط المواصفات	 
مواصفات الخدمات 	 
المواصفات الكهربائية 	 

واإللكترونية 
مواصفات المقاييس والموازين	 
المواصفات الكيميائية 	 

والبترولية 
مواصفات الغزل والنسيج 	 
مواصفات التشييد والبناء 	 
المواصفات الميكانيكية 	 

والمعدنية 

عالمة الجودة	 
شهادات المطابقة	 
بطاقات الكفاءة 	 
 	IEC شهادات

قبول جهات تقويم 	 
المطابقة

تتبع المنتجات 	 
النفاذ للسوق	 
مؤشر المطابقة	 
دعم ومتابعة التطبيق	 

تخطيط اللوائح	 
إعداد اللوائح	 

قياسات الكتلة 	 
قياسات الضوء	 
القياسات الكيميائية	 
قياسات األطوال	 
القياسات الحرارية	 
القياسات الكهربائية	 
قياسات الوقت والتردد	 
المساندة وجودة المعايرة	 
استشارات القياس	 

المشروعات
 الهندسية

التواصل 
والتسويق

مكتب إدارة
االستراتيجية

نائب المحافظ 
للمطابقة والعمليات

نائب المحافظ 
للمواصفات والمعايرة

المختبرات

المواصفات

منح الشهادات

اللوائح الفنية 

سالمة المنتجات

فرع المنطقة الشرقية

فرع منطقة مكة المكرمة

المركز الوطني 
للقياس والمعايرة

مركز الرصد واإلنذار عن 
المنتجات الغير آمنة

لجنة المكافآت 
والترشيحات

الرصد والتحليل	 
المتابعة وتوفير البيانات	 

 المراجعة الداخلية

 التعاون الدولي

أمن المعلومات وحوكمة البيانات

المراجعة 	 
االلتزام	 

التعاون الثنائي	 
المنظمات الدولية	 

أمن المعلومات 	 
مكتب إدارة البيانات	 
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أبرز النشاطات خالل فترة التقرير 
_

ــة  ــرات األداء الخاص ــًا لمؤش ــات وفق ــف القطاع ــة فــي مختل ــازات مرضي ــدالت إنج ــق مع ــر فــي تحقي ــرة التقري ــالل فت ــة خ ــت الهيئ نجح
ــو التالــي: ــى النح ــك عل ــا، وذل ــتراتيجية له ــداف االس باأله

أصــدرت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر عــدد )٣( لوائــح فنيــة جديــدة كمــا 
قامــت بتعديــل وتحديــث عــدد )٧( لوائــح ليصــل إجمالــي اللوائــح الفنيــة 
الصــادرة عــن الهيئة )٣٦( الئحة، وذلك من أجل تطوير البنية التشــريعية 
لاســتمرار فــي جهــود رفــع مســتوى الســامة فــي الســوق. عقــدت 
الهيئــة أكثــر مــن )١٠٦( ورشــة عمــل داخــل وخــارج المملكــة موجهــة 
للمشــغلين االقتصادييــن للتعريــف بمنصــة »ســابر«. كمــا تــم التعريــف 
بوحدة الدعم الفني لنظام سابر )e-care( الستقبال جميع االستفسارات 
ومعالجتهــا بســرعة دون الحاجة لمراجعــة الهيئة. باإلضافــة إلى قبول 
أكثــر مــن )٦٨( جهــة منــح لشــهادات المطابقــة للمنتجــات وتوفيرهــا 

للتجــار والمســتوردين، ومتابعة قرارات التســوية الصــادرة على الجهات 
المقبولــة وإلزامها بإنجــاز ذلك خال فترة محددة مع التجار المتضررين. 
ــزام الجهــات المقبولــة فــي منصــة »ســابر« اإللكترونيــة  أيضــًا، تــم إل
بعمــل التســهيات الازمــة إلنجــاز طلبــات إصــدار شــهادات المطابقــة 
خــال فتــرة وجيــزة، وكذلك ضبــط أســعار دراســة الوثائق الفنيــة ووضع 
نطــاق محــدد لذلك وإلــزام الجهات بهــا. وقامت الهيئة بشــراء )٤.٥٥٣( 
ــر  ــاس مؤش ــا وقي ــل اختباره ــن أج ــدة، م ــدد )٧.٦١٦( وح ــل ع ــة تمث عين
ــارات وصــول نســبة المطابقــة  ــج االختب المطابقــة، حيــث أظهــرت نتائ

للمنتجــات فــي أســواق المملكة إلــى ٨٠.٣٠%. 

اســتمر البرنامــج الوطنــي للمعايــرة القانونيــة »تقييــس« خــال فتــرة 
التقريــر فــي عمليــات التحقــق مــن مضخــات الوقــود، حيــث تــم خدمــة 
)١.٦٧٦( محطــة وقــود بإجــراء التحقــق الــدوري علــى )٢١.١٤٤( مضخــة 
)هــوز(، منهــا )٢٠.٨٥٧( هــوز مطابق بنســبة تســاوي9٨.٦٤%. كذلك تم 

خدمــة )٧٢٢( منشــأة تجارية بإجــراء التحقق الدوري علــى )٤.٦٧٠( ميزانًا 
ــاوي %9٦.٧٢.  ــبة تس ــًا بنس ــًا مطابق ــا )٤.٥١٧( ميزان ــي، منه ــر تلقائ غي
كذلــك تــم اســتقبال )١٤٠( طلــب تحقــق أولــي لعــدادات الكهربــاء علــى 

)٣.٦٨٨.٥٥١( عــدادًا كهربائيــًا ذكيــًا حيــث تــم دراســة )٦٤.٦٢٣( عينــة.

1- البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم( 

2- البرنامج الوطني للمعايرة القانونية )تقييس(
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%80٫30

3٫688٫551

الئحة فنية صادرة عن الهيئة

محطة وقود تمت خدمتها 
بإجراء التحقق الدوري

 ورشة عمل داخل وخارج المملكة

مضخة وقود 
تم التحقق منها

نسبة مطابقة المنتجات في أسواق المملكة

عداد كهربائي 
تم التحقق األولى له
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اعتمدت الهيئة خال فترة التقرير )٣١٠( مواصفة قياسية سعودية 
)جديــدة(، أما التحديـــث والتعديل والســحب فقد َبلــغ )٣١٨( مواصفة 
قياســية ســعودية، وبلغــت المواصفــات المترجمــة )١١( مواصفــة 
قياســية ســعودية� واســتمرت الهيئــة فــي تطبيــق »آليــة عمــل 
منظومــة الفــرق الفنيــة إلعــداد المواصفــات القياســية واللوائــح 
الفنيــة الســعودية« وتضــُم الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا )٣٤9( 

عضــوًا موزعين علــى )٤٠( فريقًا فنيًا موزعًة علــى القطاعات الفنية 
الحكوميــة والعلميــة والبحثيــة والخاصــة، وتماشــيًا مــع التوجهات 
العالميــة فــي مجــال أنشــطة التقييس� وزادت نســبة التوســع في 
ــى العــام  ــة للمواصفــات بمقــدار ٦% عل المشــاركة باللجــان الدولي
ــة  ــة دولي ــي )٢9٣( لجن ــوًا ف ــة عض ــت الهيئ ــد أصبح ــي، وق الماض

 �)ISO( بالمنظمــة الدوليــة للتقييــس

ــة  ــتراتيجية الوطني ــروع االس ــن مش ــا ضم ــة مبادراته ــت الهيئ أطلق
ــُث تَمــت إعــادة  ــة، حي ــات الرؤي للجــودة بعــد مواءمتهــا مــع متطلب
هيكلــة وتصنيــف القطاعــات المســتهدفة فــي المشــروع بنــاًء على 
التشــكيات الحكوميــة الجديــدة، وقيــاس مــدى جاهزيــة كل قطــاع� 
ــة »ســفير الجــودة«� وأصــدرت  ــادرة التطوعي ــة المب وأطلقــت الهيئ
الهيئــة عــدد )٢9٦( ترخيصــًا جديــدًا باســتخدام عامــة الجــودة خــال 
ــارة  ــدد )٥٢٧( زي ــذ ع ــَم تنفي ــا ت ــو ٣9.٣%، كم ــبة نم ــام ٢٠٢٠م بنس ع
ميدانيــة للمنشــآت وخطــوط اإلنتــاج، وبلــغ عــدد المنتجــات المرخصــة 

ــى  ــآت أدت إل ــض المنش ــات لبع ــد مخالف ــَم رص ــا ت ــج، كم )٦٥.١١٠( منت
إلغــاء الترخيــص لعــدد )١٠( مصانع، وتعليــق الترخيص لعــدد )٥( مصانع 
بســبب عــدم االلتزام بمتطلبــات الائحة الفنية العامــة لعامة الجودة 
الســعودية. كمــا أصــدرت الهيئــة عــدد )٤٤.٣٨٨( ترخيصــًا باســتخدام 
بطاقــة كفــاءة اســتهاك الطاقــة وأدوات ترشــيد اســتهاك الميــاه، 
فيمــا بلــغ مجموع عدد شــهادات المطابقــة التي تَم إصدارهــا )١.٠9٥( 
شــهادة، ووصــل مجمــوع عــدد التراخيص التي تــَم إصدارهــا لمنتجات 

شــهادات االعتــراف بشــهادات )IECEE( )9.٢٠٤( ترخيــص.

خــال فتــرة التقريــر، وصلــت عــدد المعايــرات المنجــزة خــال فتــرة التقريــر )٢٢٣( معايــرة 
خارجيــة و)٣٨٧( معايــرة داخــل المركــز، و )١.٠9٢( معايــرة للبرنامــج الوطنــي للمعايــرة 
القانونيــة )تقييــس(. وبــدأت الهيئــة فــي تنفيــذ مشــروع الدعــم الفنــي لتشــغيل مركــز 
القيــاس والمعايــرة بالمؤسســة العامــة للصناعــات العســكرية، كما تم نشــر عــدد )٧( أوراق 
بحثيــة دوليــًا، وعــدد )١١( مقارنــة دوليــة منشــورة، و)١٤( مقارنة دوليــة لم تصدر لهــا التقارير 
حتــى نهايــة فتــرة التقريــر، كمــا شــارك منســوبو المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايرة في 

)٢١( اجتماعــًا دوليــًا مختصــًا بمجــاالت المركــز� 

3- في مجال المواصفات 

4- في مجال منح الشهادات والجودة 

5- في مجال القياس والمعايرة
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مواصفة قياسية سعودية 
)جديدة( تم اعتمادها

ترخيصًا جديدًا باستخدام عالمة الجودة

لجنة دولية تشارك
بها الهيئة

نسبة النمو في الحصول على العالمة

نسبة التوسع في المشاركة
 باللجان الدولية للمواصفات

منتج حاصل على عالمة الجودة

أوراق بحثية منشورة دوليًا

مقارنة دولية منشورة
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حصلــت مختبــرات الهيئــة علــى االعتمــاد الدولــي لنتائــج اختباراتهــا طبقًا 
لمتطلبــات المواصفــة القياســية الُدوليــة )ISO/IE C17025 2017( لعــدد 
)٦٢( اختبــارًا جديــدًا، ليصبــح إجمالي عدد االختبــارات الحاصلة على االعتماد 
الدولــي )٢٨٥( اختبــارًا، كمــا تســعى الهيئــة إلــى إنشــاء عــدة مختبــرات 
متخصصــة فــي مجــاالت متنوعــة لتكون مرجعــًا وطنيًا في هــذا المجال� 

فــي مجــال اختبــار العينــات، اختبــرت الهيئــة )٧.٠٢٢( عينــة لمختلــف أنواع 
المنتجات، وَتبين أن )٢.٦٢١( عينًة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية 
الســعودية، كمــا تــَم فحــص عــدد )١٤.٠٨٥( مركبــة مســتعملة مســتوردة 
للتأكــد من مطابقتها للمواصفات القياســية الســعودية واللوائح الخاصة 

بهــا، وأتضــَح بــأن عــدد )٢9٣( مركبــًة منها غيــر مطابقة� 

يعمــل قطــاع دعــم األعمــال فــي الهيئــة علــى تطويــر العاقــات الحاليــة 
للمســتفيدين والشــركاء والبحث عن فرص الشــراكة بين الهيئة والجهات 
األخــرى وبنــاء عاقــات جديــدة فعالــة مــع الشــركاء ذات قيمــة مضافــة 
تعزز الســمعة المؤسســية للهيئــة وتوفير بيئة مائمة للشــركاء. وخال 
فتــرة التقريــر تــم تقديــم عــدد )٧( خدمــات استشــارات فنيــة عامــة، وعدد 
)٥( خدمــات تأهيــل المنشــأة علــى بنــاء نظــام اإلدارة والجــودة وشــهادة 
الجودة الســعودية »حياك« لمراكز خدمة المســتفيدين، وعدد )١٤( خدمة 
»تدريب عن نظم اإلدارة والجودة«، وعدد )٢٨( خدمة استشارية )استشارة 

فنيــة، تأهيــل، تدريــب(، وبلــغ عــدد طلبــات المنشــآت الصناعيــة الصغيــرة 
والمتوســطة للدعــم مــن خــال الحصــول علــى المواصفــات القياســية 
ــًا ، كمــا نفــذت  ــة )١٣( طلب ــًا،  والمواصفــات الدولي الســعودية )٣٠٣( طلب
الهيئــة عــدد )٧١( برنامجــًا تدريبيًا خال فتــرة التقرير، وعدد )١٠.٦٨٦( ســاعة 
تدريبيــة لـــــ )١.٤٦٠( متدربــًا، إلــى جانــب عــدد )١٤( محاضــرة تدريبيــة لعــدد 
حضــور )٥.٤٥٨( خــال أزمــة جائحــة كورونــا. كمــا تــم خــال فتــرة التقريــر 
إجــراء مشــروعين بحثييــن، وتوقيــع عــدد )٢( مذكــرات تفاهم مــع الجهات 

ــريكة للهيئة.  الش

نظمــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر المؤتمــر الوطنــي الســابع للجــودة، 
ــى  ــا عل ــن نوعه ــة م ــاض كأول قم ــات بالري ــة للمواصف ــة الدولي والقم
هامــش اجتماعــات مجموعــة العشــرين، وبلــغ مجمــوع عــدد المتابعيــن 
علــى وســائل اإلعــام الرقمــي )٧١٧,٣٦٢( بمعــدل زيــادٍة تجــاوز ٢٠% عــن 
العــام الماضــي. ونجحــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر فــي تنظيــم عــدد 
)٧٨( ورشــة عمــل ومحاضرة معنية بالتعريــف والتوعية بمنظومة البنية 
التحتيــة الوطنيــة للجــودة، اســتفاد منهــا عــدد )١٧,١٧٠( شــخصًا. كمــا تــَم 
ــًا،  ــًا توعوي ــًا، و)١٢٨( تصميم ــى )٣9( فيلم ــد عل ــا يزي ــر م ــام نش ــذا الع ه

ونظمــت )١٨( فعاليــة تزامنــًا مــع المناســبات العالميــة واإلقليميــة ذات 
الصلــة بالتقييــس، وشــاركت الهيئة فــي )٣( معارض توعوية، وســاهمت 
أيضــًا فــي تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات )مؤتمــرات، ورش عمــل، نــدوات، 
محاضــرات(، وُنشــر عــن الهيئــة خــال هــذا العــام )٢٦,٨٨9( مــادة إعامية 
فــي الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة والمواقــع اإلخباريــة، إلــى جانــِب 
ــًا. كمــا أطلقــت الهيئــة خدمــة  ــًا وإذاعي ــر مــن )٥١9( لقــاًء تليفزيوني أكث
عضويــة الهيئــة، وإعــداد البنيــة التحتيــة فــي الجانــب التســويقي لنظــام 

إدارة خدمــة العمــاء وبنــاء قاعــدة البيانــات التســويقية للهيئــة.

6- في مجال المختبرات

8- في مجال دعم األعمال

7- في مجال التواصل والتسويق
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اختبارًا حصل على االعتماد

برنامجًا تدريبيًا تم تنفيذه

عينة تم اختبارها

ساعة تدريبية

مركبة مستعملة مستوردة تم فحصها

متدربًا
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نفــذت الهيئــة خال هذا العام )٢٠( مشــروعًا نحو التحــول للتعامات 
اإللكترونيــة. وطــورت )٤( بوابــات إلكترونيــة وتطبيقــات لخدمــة 
ــة  ــات اإللكتروني ــوع الخدم ــغ مجم ــد بل ــة. وق ــطتها المختلف أنش
التــي ُتقدمهــا الهيئــة )٥9( خدمــة إلكترونيــة، منهــا )٣٦( خدمــة 
للمســتفيدين الخارجيين و)٢٣( خدمة للمســتفيدين الداخليين. ومن 
بيــن المشــاريع والخدمــات التقنيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة خــال 
فتــرة التقريــر خدمة المنتجــات غيــر التجارية )اإلعفــاءات عبر منصة 

ســابر(، وتدشــين منصة الفعاليات الخاصة بالهيئة، وتدشــين وسائل 
الدفــع اإللكترونيــة المختلفــة، كمــا أسســت الهيئــة اإلدارة العامة 
ألمــن المعلومــات وحوكمــة البيانــات لحماية األصــول المعلوماتية 
والتقنيــة للهيئــة ضــد الهجمــات ومحــاوالت االختــراق اإللكترونيــة 
ووضــع األطــر والسياســات المائمــة لذلــك، ونجحــت الهيئــة خــال 
فتــرة التقريــر فــي رفــع مســتوى االلتــزام بضوابــط هيئــة األمــن 

الســيبراني إلــى ٨١%.

َرغبًة في دعم التواصل الَبناء والَفعال مع المستهلك والصانع والتاجر 
والقطــاع الحكومــي اســتمرت مراكز خدمــة المســتفيدين في المقر 
الرئيــس للهيئــة وفروعهــا فــي منطقة مكــة المكرمــة والمنطقة 
الشــرقية، فــي تقديم خدماتها والــرد على جميع االستفســارات التي 
تــرد مــن المواطنيــن والمقيميــن، والقطاع الخــاص بفرعيــه الصناعي 
والتجــاري، وكذلــك القطاع الحكومي. كما توفــر هذه المراكز خدمات 
اإلجابــة علــى استفســارات المســتهلكين، كمــا ُيســهم فــي إرشــاد 
التاجــر الــذي يقــوم باالســتيراد مــن خــارج المملكــة إلــى المواصفــات 

القياســية الســعودية التي َيســتطيع أن يبني تعاقداتــه عليها، وُتوفر 
ــات  ــوص مواصف ــا بخص ــي يحتاجه ــات الت ــي المعلوم ــع الوطن للصان
الِســلع والُمنتجــات لارتقــاء بجودتهــا وتعزيــز تنافســيتها بمــا يدعــم 
االقتصــاد الوطنــي. وقــد تــَم خــال فتــرة التقريــر اســتقبال ومعالجــة 
)٣9.٣٧٥( استفســارًا، حيــث تَمــت معالجــة )٣٦,٢٤٧( استفســارًا وفق 
ــَم  ــار الجــودة المحــدد )يومــي عمــل( بمــا نســبته 9٢% بينمــا ت معي
تســجيل عــدد )٣.١٢٨( استفســارًا متأخــرًا عــن الوقــت المحــدد »يومي 
عمــل« أي مــا نســبته ٨% نظــرًا للطبيعــة الفنيــة لتلك االستفســارات.

بلَغــت ميزانيـــة الهيئـــة للعــام المـــالي ١٤٤٢/١٤٤١هـــ )٤٦٤.٦٠٨.٠٠٠( ريــال، 
وقــد تــم إجــراء خفــض مــن وزارة الماليــة علــى بنــود الميزانيــة خــال 
العــام المالــي علــى بعض بنــود النفقــات العامــة كمرحلة أولــى وكذلك 
بنــود البرامــج التشــغيلية وبنــود المبــادرات فــي الربــع األخيــر مــن العــام 
لتكــون االعتمــادات بعــد التعديــل )٤١١.٧٤٦.٢٦٢( ريــااًل، وحققــت الهيئــة 
مســتوى متقدمــًا جــدًا فــي االرتبــاط الوظيفــي المســتدام بنســبة ٨٠% 
مقارنــة بـــــ ٧9% عالميــًا، وتجــاوزت المعــدل الســعودي فــي نســبة رضــا 

الموظفيــن عــن بيئــة العمل بنســبة ٨٢% مقارنــة بــ ٧9%. وقــد بلغ عدد 
موظفي الهيئة )٧٧١( موظفًا، نسبُة الموظفين السعوديين الـرسميين 
منهــم ١٠٠%. كمــا عــاد )٦( موظفيــن مــن االبتعــاث للحصــول علــى درجــة 
الماجســتير. وفــي مجــال االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، حققــت 
الهيئــة خــال فتــرة التقريــر أعلــى مــن المســتهدف فــي متوســط عدد 
ســاعات التدريــب لــكل موظــف بمعــدل )٥٨( ســاعة تدريبيــة. كمــا بلغت 

نســبة الموظفيــن الذيــن تــم تدريبهــم 9٢% مــن مجمــوع الموظفيــن.

9- في مجال تقنية المعلومات

11- خدمة المستفيدين

10- الموارد المالية والبشرية
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مشروعًا نحو التحول للتعامالت اإللكترونية

استفسارًا تم استقباله ومعالجته

خدمة إلكترونية

استفسارًا تم معالجته وفق معيار الجودة المحدد 

نسبة االلتزام بضوابط هيئة األمن السيبراني
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12- اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة

ســاهمت الهيئــة بقيــادة فريــق مــن المختصيــن مــن مختلــف الجهــات ذات العاقــة بتشــكيل منظومــة وطنيــة شــاملة )تشــريعية، فنية، 

رقابيــة(، وذلــك بهــدف تعزيــز التنافســية للصناعــات الوطنيــة وحمايتهــا مــن المنافســة غيــر العادلــة، ويضــم هــذا الفريــق أكثــر مــن )١٣( 

جهــة مــن ذوي العاقــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.

وتتمثل مهام اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة في: 

حصر الصناعات/المنتجات 
الوطنية المتضررة.

فريق الدراسة والتحليل 
)برئاسة وزارة الصناعة 

والثروة المعدنية(

تحديد األدوات الفنية التي 
يمكن تبنيها لحماية الصناعات 

والمنتجات الوطنية من 
المنافسة غير العادلة.

فريق اإلجراءات الفنية والتنظيمية 
)برئاسة الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة(

اقتراح األدوات التنظيمية واإلدارية 
التي يمكن تبنيها وطنيًا لتوفير 

الحماية من المنافسة غير العادلة لتلك 
الصناعات، وتعزيز قدرتها التنافسية.

 فريق التخطيط ومتابعة 
التنفيذ )برئاسة وزارة 

االقتصاد والتخطيط(

ــة  واللجنــة مســتمرة فــي أعمالهــا تحــت رئاســة الهيئــة بحســب وثيقــة الحوكمــة التــي تنظــم أعمالهــا، حيــث تنبثــق مــن اللجن
ــي:  ــة فــرق عمــل، هــي كالتال ــة( تشــرف علــى ثالث ــة )ترأســها الهيئ ــٌة تنفيذي ــة لجن التوجيهي

واللجنــة تعمل وفــق مصفوفة إجراءات فنيــة وتنظيمية وقانونية 
للعمــل علــى تعزيــز تنافســية الصناعــة وحمايتهــا من الممارســات 
الضــارة والمنافســة غيــر العادلــة والتــي تؤثــر علــى تــوازن الســوق 
المحلــي، حيــث عملــت اللجنــة حتــى اآلن علــى )٢٤( منتجــًا متضــررًا 
ووضعــت اإلجــراءات الازمــة التــي تحقــق التنافســية العادلة لهذه 
المنتجــات، باإلضافة إلى االســتفادة من عــدة أدوات رقابية مطبقة 
لــدى الجهــات ذات العاقــة والمشــاركة فــي عضويــة اللجنــة مثــل 

مســح األســواق وغيرهــا لضمــان تطبيق مثــل هذه اإلجــراءات.  

وستســتمر الهيئة في المساهمة باســتكمال تنفيذ هذه المهام 
تحــت مظلة أعمــال اللجنــة الصادرة بموجــب األمر الســامي الكريم 
ــر  رقــم )٢١٠٧٣( وتاريــخ ١٤٤١/٠٣/٢9هـــ، التــي يرأســها معالــي وزي
ــة  ــي محافــظ الهيئ ــة معال ــة وبعضوي ــروة المعدني الصناعــة والث
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة وعــدد مــن أصحــاب 

المعالــي رؤســاء األجهــزة الرقابيــة ذات العاقــة.
نســأُل هللا تعالــى أن ُيبــارك في هذه الُجهــود، وأن ُيوفق العاملين 
مــن أبناء الوطــن لتحقيق الِريــادة والتقُدِم لهذا الوطــن الِمْعَطاء.

1
2

3
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أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة 
_

تــَم عقــد عــدة اجتماعــات لمجلــس إدارة الهيئة وهي: االجتمــاع رقــم )١٧٤( بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٧هـــ، االجتماع رقــم )١٧٥( بتاريــخ ١٤٤١/٠9/١٨هـ، 
االجتمــاع رقــم )١٧٦( بتاريــخ ١٤٤١/١١/١٨هـــ، االجتمــاع رقــم )١٧٧( بتاريــخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـــ، االجتماع رقــم )١٧٨( بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـــ، وقد أصدر 
المجلــس العديــد مــن القــرارات والتوصيــات الداعمــة ألعمــال ومهــام وأهــداف الهيئــة، وَيعــرُض الجــدول رقــم )٢( أهــم نشــاطات مجلــس 

اإلدارة خال العــام ٢٠٢٠م:

أهم القرارات

المواصفات
ــة  ــحب وترجم ــل وس ــث وتعدي ــات، وتحدي ــف القطاع ــي مختل ــدة ف ــعودية جدي ــية س ــة قياس ــاد )٣١٠( مواصف 	اعتم

ــعودية.  ــية س ــة قياس )٣٢9( مواصف

المختبرات

 	اعتماد احتساب تكاليف االشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة وفق التالي: 
١/ اختبارات الكفاءة الفنية في المجال الكهربائي )١.٧٠٠( فقط ألف وسبعمائة ريال.

٢/ اختبارات الكفاءة الفنية في المجال البترولي )١.9٠٠( فقط ألف وتسعمائة ريال.
٣/ اختبارات الكفاءة الفنية في مجال حديد التسليح )١.9٠٠( فقط ألف وتسعمائة ريال.

المطابقة 
والجودة

•تخفيــض تكاليــف شــهادة مطابقــة اإلرســالية إلــى )٣٥٠( بــداًل عــن )٥٠٠( ريــال، دعمــًا لتحســين ترتيــب المملكــة فــي 
مؤشــر التجــارة عبــر الحــدود.

•اعتماد إصدار وتحديث اللوائح الفنية التالية: 
١/الائحة الفنية لسامة اآلالت الجزء األول: اآلالت المحمولة و/أو الموجهة باليد.

٢/ الائحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها.
٣/ الائحة الفنية لألحذية وملحقاتها.

٤/ تحديث "الائحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة"
ــآت،  ــي والمنش ــي المبان ــتخدمة ف ــة المس ــد الكهربائي ــة للمصاع ــة الفني ــق الائح ــزام بتطبي ــخ اإلل ــل تاري • تأجي

ــي: ــا يل ــق م ــل وف ــع مراح ــى أرب ــة عل ــة الفني ــق الائح وتطبي
- المرحلة األولى: تبدأ بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠١هـ.
- المرحلة الثانية: تبدأ بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ.

- المرحلة الثالثة: تبدأ بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ.
- المرحلة الرابعة: تبدأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١هـ.

 •إضافــة منتجــات كابــات التمديــدات الكهربائيــة للمنتجــات المســتهدفة برفــع إجــراءات تقويــم المطابقــة عليهــا، 
ــراف  ــزام بشــهادة االعت ــة: اإلل ــدات الكهربائي ــات التمدي ــث علــى منتجــات كاب واشــتراط مســتوى المطابقــة الثال

�)IECEE( الوطنيــة بشــهادة المنظمــة الدوليــة لبرنامــج تقويــم المطابقــة لألجهــزة والمكونــات الكهروتقنيــة
 •اعتمــاد تكاليــف خدمــات منــح شــهادات المطابقــة وفقــًا لائحــة الفنيــة للمقطــورات ونصــف المقطــورات علــى 

النحــو التالــي:
- خدمات تسجيل رمز الصانع العالمي )WMI( )٢.٠٠٠( ألفي ريال تدفع مرة واحدة.

- تكاليف الحصول على الرقم التعريفي للمركبة )VIN( وفق التالي:
 )15٠( فقط مائة وخمسون ريااًل "لفئة المقطورة".

 )1٠٠( فقط مائة ريال "لفئة نصف المقطورة".
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أهم القرارات

المعايرة 
القانونية

أ. اعتماد تحديث الالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، والملحقات الخاصة بها:

1/ الملحق رقم )1( لالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: االشتراطات الفنية لمضخات الوقود.

٢/ الملحق رقم )٢( لالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة: االشتراطات الفنية للموازين غير التلقائية. 

ب/ اعتمــاد الملحــق رقــم )3( لالئحــة التنفيذيــة لنظــام القيــاس والمعايــرة: االشــتراطات الفنيــة لعــدادات الطاقــة 

ــة الفعالة. الكهربائي

ج/ اعتماد تحديث الئحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة.

األنشطة 
األخرى 

• إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة للعام المالي )١٤٤١/١٤٤٠هـ(. 

• اعتماد منهجية تسكين موظفي الهيئة والعمل بها من تاريخ اعتمادها.

ــل  ــس ممث ــو المجل ــة عض ــة، برئاس ــس إدارة الهيئ ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــة الداخلي ــة المراجع ــكيل لجن ــادة تش • إع

ــد. ــح آل عبي ــن صال ــن ب ــور عبدالرحم ــال الدكت ــاع األعم قط

• اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي )١٤٤١/١٤٤٠هـ(.

• إقــرار مشــروع الموازنــة التقديريــة للهيئــة للعــام المالــي )١٤٤٣/١٤٤٢هـــ( بقيمــة إجماليــة )٤٥٧.٥٤٥.٠٠٠( أربعمائــة 

وســبعة وخمســون مليونــًا وخمســمائة وخمســة وأربعــون ألــف ريــال.

• اعتماد الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة.

• اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح.

ــد ــب المعتم ــلم الروات ــى س ــى عل ــة األول ــة للمرحل ــي الهيئ ــكين موظف ــدء بتس ــكين، والب ــل التس ــاد مراح  • اعتم

بتكلفة مالية تقديرية )١٦.٦٣٨.٢١٥.٤٠( ريااًل )شهريًا( لعدد )٦٠٢( موظفًا.

ــام  ــة للع ــي للهيئ ــاب الختام ــوص الحس ــبة بخص ــام للمحاس ــوان الع ــات الدي ــن ماحظ ــة ع ــات الهيئ ــاد إجاب • اعتم

)١٤٤١/١٤٤٠هـــ(. ــي  المال

•  اعتماد أسماء المرشحين للعمل كنواب المحافظ وهم:

١/   م. سعود بن راشد العسكر - نائب المحافظ للمطابقة والعمليات.

٢/  م. طامس بن علي الحمادي - نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة.

٣/  م. فهد بن عثمان الكعيك - نائب المحافظ لدعم األعمال.

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

المواصفات السعودية   |   41 





1
مكتب إدارة االستراتيجية

َيتولــى مكتــب إدارة االســتراتيجية اإلشــراف الَعــام علــى مشــاريع تطويــر 
وتحديــث اســتراتيجية الهيئــة ومتابعــة تنفيذهــا، ويرتبــط إداريــًا بمحافــظ 
الهيئــة وفــق الهيــكل التنظيمــي األخيــر الُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، 
وُيقــدُم المكتــب أمــام مجلــس إدارة الهيئــة خــالل اجتماعاتــه الربع ســنوية 
ــرات  ــي مؤش ــدم ف ــة، والتق ــي للهيئ ــن األداِء المؤسس ــاماًل ع ــًا ش ملخص

األهــداف االســتراتيجية.
ويطبــق المكتــب حوكمــة واضحــة وُمعلنــة لجميــع األطــراف ذات العالقــة 
ــع  ــادرات والمشــاريع االســتراتيجية. كمــا ُيتاب فــي متابعــة األعمــال والمب
اإلشــراف والتنفيــذ مــن خــالل منصــات مختلفــة َتخــدم هــدف تعزيــز 
التواصــل بيــن وحــدات العمــل المختلفــة، ومناقشــة اإلنجــازات والتحديــات 
لعناصــر االســتراتيجية بجميــع مســتوياتها مــن خــالل جمــع األطــراف ذات 

ــة(. ــهرية، ربعي ــبوعية، ش ــددة )أس ــة مح ــرة زمني ــق فت ــة وف العالق



1/1- مهام المكتب 
_

2/1- الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية 
_

َيتولى مكتب إدارة االستراتيجية المهاَم التالية:

ُيوضح الشكل رقم )٢( الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية، حيث يتبع للمكتب أربع إدارات فرعية هي: 

)OSM( مكتب إدارة االستراتيجية

مكتب إدارة 
المشاريع

إدارة التميز المؤسسي 
وإجراءات العمل

إدارة التخطيط 
والموازنة

إدارة الحوكمة 
والمخاطر

شكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

اإلشراف العام على 
مشاريع تطوير وإعداد 

االستراتيجية وتحديثها.

متابعة تنفيذ المبادرات
والمشاريع االستراتيجية من 
خالل مكتب إدارة المشاريع.

مراقبة تطبيق اإلطار العام للحوكمة 
الخاص بالهيئة والتأكد من أنه يدعم 

عمل الهيئة بشكل فعال.        

 اإلشراف على وضع وموازنة الخطة 
التشغيلية السنوية بما يخدم َتقدم 

األهداف االستراتيجية.

متابعة فعالية إجراءات
العمل وتطويرها من

خالل مكتب إدارة اإلجراءات.

التخطيط الفعال للتعامالت والتوجهات داخل وخارج 
الهيئة وإدارة المخاطر التي تتعرض لها أو من 

المحتمل أن تتعرض لها وكيفية االستفادة منها.

متابعة َتقدم الخطة االستراتيجية 
من خالل مراقبة مؤشرات

األهداف ورفع التقارير عنها.

رفع مستوى التميز المؤسسي
في الهيئة من خالل تطبيق نموذج

جائزة الملك عبد العزيز للجودة.

واســتلهامًا مــن تحقيــق رؤيــة الهيئــة وأهدافها ولترســيخ مبادئ 
النزاهة والشــفافية والكفــاءة تم مؤخرًا اســتحداث إدارة الحوكمة 
والمخاطــر لوضع نظــام متكامل للرقابة واالمتثــال وتجنب المخاطر 
والمشــكات بشــكل اســتباقي. كمــا حــرص المكتــب علــى أن يبني 

قــدرات الفريــق علــى أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــاالت 
االســتراتيجية وإدارة األداء وإدارة المشــاريع وإدارة إجراءات العمل. 
ــى شــهادات  ــي المكتــب وحصولهــم عل ــل موظف ــم تأهي ــث ت حي
�)PMP( )Prince2( )KPI-P( )MSP( )IPMO-P( )MOR( احترافيــة مثل
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1/2/1- مكتب إدارة المشاريع 

تكمــن مهمة مكتــب إدارة المشــاريع في 
وضــع منهجية وسياســات إلدارة المشــاريع 
في الهيئة وتوحيد آلياتها وإجراءاتها، مما 
يساعد على االستفادة القصوى من الموارد 

واألدوات والتقنيات في جميع المشاريع. 

تم إنشاء مكتب إدارة المشاريع لدعم تنفيذ 
خطة االســتراتيجية من خــال تنظيم وتعزيز 
بيئــة إدارة المشــروع داخــل الهيئــة، لذلــك 
يعمل مكتب إدارة المشاريع )PMO( بشكل 
وثيــق مع مديري المشــاريع، واإلدارة العليا 

وجميــع ذوي العاقــة لتعزيــز ثقافــة إدارة 
المشــاريع، وتطوير نهج واٍف مناسب لدعم 
تنفيــذ المشــاريع، ومراقبــة أدائهــا وإعــداد 
التقارير الازمة، وفق المنهجيات االحترافية 

فــي هــذا المجال.

• مهام المكتب

وَيتولى مكتب إدارة المشاريع المهاَم التالية:

تطوير الحوكمة والمنهجية 
ووضع السياسات واإلجراءات 

لتنفيذ المشاريع.

تطوير أنظمة 
وتقنيات إدارة المشاريع 

ولوحة القيادة.

متابعة تنفيذ المشاريع 
ورفع التقارير بما يخدم 

الخطة االستراتيجية.

التطوير المستمر إلدارة 
المشاريع مما يقلل من المخاطر 

ويزيد فرص نجاح المشاريع.

توفير الدعم المعرفي 
والخبرة والمشورة والتدريب 

لمديري المشاريع.
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ــة  ــي مرحل ــا ه ــروع، وإنم ــي المش ــلية ف ــل التسلس ــن المراح ــن ضم ــت م ــة ليس ــذه المرحل ــم وه ــة والتحك ــة المتابع ــك مرحل ــد كذل ــا توج كم
تتقاطــع مــع مرحلــة التأســيس والتخطيــط والتنفيــذ، حيــث إن النشــاطات واإلجــراءات فــي مرحلــة المتابعــة والتحكــم يمكــن القيــام بهــا منــذ أن 
يبــدأ المشــروع وحتــى إغاقــه. ويوضــح الشــكل رقــم )٣( التصــور العــام لتسلســل المراحــل الخمــس وتقاطعهــا مــع نشــاط المتابعــة والتحكــم. 

المتابعة والتحكم

التخطيطقبل التأسيس اإلغالقالتنفيذالتأسيس

شكل رقم )3(: دورة حياة المشاريع 

• إطالق منهجية إدارة المشاريع

تم إطاق النســخة المحدثة من منهجية إدارة المشــاريع لتواكب 
التطلعــات والطموحــات المرتبطــة برؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وتوائــم 
استراتيجية الهيئة الجديدة ٢٠١9 - ٢٠٢٣، وتهدف هذه المنهجية 
إلــى وضــع معاييــر عمــل واضحــة لضمــان التــزام أصحــاب العاقة 
والمعنييــن بهذه المعايير، من خال االلتزام باإلجراءات المذكورة 
في هذه المنهجية واالســتجابة للمبادئ التوجيهية التي وردت 
فيــه لضمــان إدارة وتنفيذ المبادرات والمشــاريع بطريقة صحيحة 
ومنضبطــة ومتناســقة، ممــا يســاعد علــى تســليم مخرجــات ذات 
جــودة عاليــة، ضمــن الوقــت المحــدد لهــا، وتســريع ورفــع جــودة 
التواصــل مــا بيــن القطاعــات تحــت مظلــة الهيئــة، ممــا يشــكل 
عامــًا مهًما في نجــاح الهيئة في تحقيق أهدافها المشــتركة. 
كمــا تشــمل هــذه المنهجيــة السياســات واآلليــات المتبعــة فــي 

إدارة مبادرات ومشاريع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجــودة مــن بدايتهــا وحتــى إغاقهــا وتحديــد أصحــاب العاقــة 
األساســيين في هذه المبادرات والمشاريع ومهامهم وَأدوارهم 
واإلجــراءات المتبعــة فــي كل مرحلــة مــن مراحل العمــل.  وتحدد 
المنهجيــة دورة حيــاة المشــروع بأنهــا عبــارة عــن سلســلة مــن 
المراحــل التــي يمر بها المشــروع مــن بدايته إلــى نهايته، وتكون 
المراحــل بصفــة عامــة تسلســلية وتتحــدد تفاصيلهــا حســب فئــة 
المشــروع، وطبيعــة المشــروع نفســه، ومجــال تطبيقــه، ويمكــن 
تجزئــة المراحــل كذلــك إلــى المعالــم المحــددة داخــل كل مرحلــة 
ــون  ــة تك ــة عام ــة، وبصف ــوارد المالي ــر الم ــام أو تواف ــكل ع بش
المراحــل محــددة بالوقــت، وذات بدايــة ونهايــة. تنقســم مراحــل 

المشــروع إلــى التالي: 

2
مرحلة 

التأسيس

4
مرحلة

 التنفيذ

5
مرحلة
اإلغالق

1
مرحلة

قبل التأسيس

3
مرحلة

التخطيط
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كمــا يوضــح الشــكل رقــم )٤( الهيــكل التنظيمــي لحوكمــة إدارة المشــاريع، فيمــا يوضــح الشــكل رقــم )٥( آليــة التصعيــد المتبعــة بالهيئــة فــي 
إدارة المشــاريع، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )٦( مقارنــة بيــن المشــروع وأنــواع األعمــال والنشــاطات اإلشــرافية االســتراتيجية األخــرى. 

شكل رقم )4(: الهيكل التنظيمي لحوكمة إدارة المشاريع

شكل رقم )5(: آلية التصعيد في إدارة المشاريع

التصعيد

مكتب إدارة
 المشاريع

مالك المبادرة / 
مكتب إدارة االستراتيجية

اللجنة التوجيهية 
لالستراتيجية

تحديد المشاكل والتحديات، 
والتعارض مع المبادرات األخرى 

وتصعيدها إلى مالك المبادرة أو 
مكتب إدارة االستراتيجية 

تقييم ومعالجة المشاكل 
والتحديات على مستوى 

المبادرات، والتصعيد إلى اللجنة 
التوجيهية االستراتيجية

العمل على حل المشاكل 
والتحديات، إضافة إلى المسائل 
المشتركة مع بعض المبادرات 
األخرى واتخاذ القرارات حيالها 

أسبوع عمليومي عمليومي عمل

123

المستوى األول:
اعتماد نطاق 

المبادرة واألهداف

المستوى الثالث:
التنفيذ

المستوى الثاني:
تحديد النطاق والمتطلبات 

والمخرجات ووضع الخطة 
التنفيذية 

قرارات وموافقات

قرارات وموافقات

تقارير

تقارير

المحافظ

مدير المشروع

مكتب إدارة االستراتيجية

مالك
المبادرة

مكتب إدارة 
المشاريع

إدارة الموازنة 
والتخطيط

اللجنة التوجيهية لالستراتيجية

فريق العملفريق العملفريق العمل
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• دور المكتب في دعم ومتابعة مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030

يدعــم المكتــب بــدوره مبــادرات تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ مــن خــال التحقــق مــن صحــة البيانــات وفحــص جــودة المبــادرات، باإلضافــة إلــى 
ــن الجهــات  ــال بي ــق التواصــل الفّع ــة وتحقي ــر الجــودة المطلوب ــات النظــام ومعايي ــق والكراســات لضمــان توافقهــا مــع متطلب مراجعــة الوثائ
المشــتركة مــن خــال إنفــاذ حوكمــة مبــادرات »رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠«. وتتمثــل أبــرز مهــام الدعــم والمتابعــة التــي يقدمهــا المكتــب بمــا يلــي:

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

المحفظة تحتوي على مستهدفات استراتيجية ومبادرات 
وبرنامج ومشاريع ومهام.

المبادرة مرتبطة بمحفظة ووجدت بهدف تحقيق 
المستهدفات االستراتيجية.

البرنامج يحتوي على مشاريع مترابطة تخدم هدفًا محددًا.

المشروع له بداية ونهاية وينتج منه مخرج فريد.

المهمة أصغر وحدة عمل، ويكون لها بداية ونهاية وشخص 
مكلف للقيام بالمهمة.

مهمة

مشروع

برنامج

مبادرة

محفظة

 دعم تطوير الخطط والميزانيات 
التفصيلية للمبادرات وأولويات 

المشاريع والتركيز على األولويات.

مراجعة كراسات الشروط 
والمواصفات للمشاريع ومواءمتها 

مع نطاق عمل المبادرات.

التحقق من صحة 
البيانات من خالل وسائل

 التحقق والجودة.

التدقيق الدوري للتأكد 
من استخدام األدوات والمنهجيات 

المعتمدة في تنفيذ المبادرات.

دراسة وتحليل طلبات التغيير للمبادرات 
)البرامج والمشاريع( وإقرارها ضمن 
إطار العمل والصالحيات المعتمدة. 

متابعة معدالت اإلنجاز 
للمبادرات )البرامج والمشاريع( وفق 
الخطط التفصيلية المعتمدة.

 إصدار تقارير دورية عن 
سير عمل المبادرات )البرامج 
والمشاريع( والتوصيات.

1

23

45

67
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• مهام اإلدارة

تتولى إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل المهام التالية:

   تطبيق نموذج التميز المؤسسي المعتمد 
)نموذج جائزة الملــك عبد العزيز للجودة(.

   تطويــر وتحســين منهجيــة إدارة اإلجــراءات 
ونمــوذج الحوكمــة المســتخدم، بشــكل 
دوري أو حســب الحاجــة، بمــا يعــزز االبتــكار 
فــي تحســين إجــراءات العمل واســتمرارية 

اإلبــداع فــي تطويرهــا.
للخدمــات  المســتمر  التحســين  ضمــان     

المقدمــة لمســتفيدي الهيئــة بمــا يضمن 
ــاءة األداء. ــة وكف ــادة الفاعلي زي

    نقل المعرفة ورفع النضج المؤسسي في 
مجــال التميــز المؤسســي وإدارة إجــراءات 

العمل.
    إعــداد تقاريــر متابعــة األداء ونتائــج قيــاس 

مؤشــرات األداء الخاصــة باإلجــراءات.
    التأكــد مــن التحســين المســتمر لخدمــات 

وإجــراءات الهيئــة مــن خــال اســتحداث 
مؤشــرات لقيــاس األداء تضمــن فعاليــة 

التنفيــذ وكفــاءة األداء.
ــا  ــن اتباعه ــد م ــراءات والتأك ــة اإلج     مراقب
لمنهجيــة إدارة اإلجــراءات المعتمــدة في 

الهيئــة ورفــع التقاريــر فــي ذلــك.
     قيــاس مســتوى نضــج إدارة اإلجــراءات في 

الهيئة.

• إحصائيات عامة عن إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل

2/2/1- إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل 

تعمل إدارة التميز المؤسســي وإجراءات العمل  لتكون مركزًا لامتياز 
والجهــة الموثــوق بهــا والفّعالة فــي تعزيز التميز المؤسســي ولدعم 
الهيئــة في تحقيق أهدافها االســتراتيجية من خال أقســامها الثاثة 
)التميــز المؤسســي، إجــراءات العمــل، التغييــر(، وتســعى إدارة التميــز 
المؤسســي وإجراءات العمل لتطبيــق نموذج التميز الوطني المعتمد 

فــي جائــزة الملك عبدالعزيــز للجودة، ووضــع سياســات إلدارة الخدمات 
وإجــراءات العمــل ومراقبــة تنفيذها وتوحيــد آلياتها، مما يســاعد على 
االســتفادة القصــوى مــن المــوارد، وإزالــة جميــع العقبــات الموجــودة 
أو التــي تنشــأ فــي العمــل وكذلــك تحســين إجــراءات العمــل لوصــول 

الخدمــات إلــى المســتفيد بصــورة أكثر فعاليــة وكفاءة. 

18
 عدد الخدمات

278
 عدد المؤشرات

12 عدد
الدورات التدريبية

118
 عدد اإلجراءات

95 عدد
ممثلي اإلجراءات

20 عدد
ورش العمل

32
 عدد الوثائق

24 عدد
سفراء التمّيز

98 عدد
المستفيدين  من التدريب 

المواصفات السعودية   |   49  مكتب إدارة االستراتيجية



ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )1( تصنيــف الهيئــة بنــاًء علــى نمــوذج التميــز المعتمــد وفقــًا للتقييــم الذاتــي علــى نمــوذج جائــزة 
ــز للجــودة، )مالحظــة: الهيئــة ال تتقــدم للجائــزة نظــرًا ألن محافــظ الهيئــة هــو األميــن العــام للجائــزة(: الملــك عبدالعزي

الرسم البياني رقم )1(: تصنيف الهيئة بناًء على نموذج التميز المعتمد وفقًا للتقييم الذاتي على نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة

٤٢٣

٥٣٠

2020م 2019م

الماسي
65٠ - وأعلى

649 - 5٠٠

499 - 4٠٠

399 - 35٠

الذهبي

الفضي

البرونزي

+%٢٥

• رحلة التميز المؤسسي

1/ نبذة عن المشروع 

يشــمل هــذا المشــروع المرحلــة الثانيــة مــن التطويــر والتحســين المســتمر لارتقــاء بمســتوى الخدمــات وتحســين األداء مــن خــال تطبيق 
نمــاذج التميــز المؤسســي المعتمدة.

4/ أبرز نقاط القوة التي ساهمت في رفع مستوى التميز في الهيئة:

تبني ونشر ثقافة 
التخطيط االستراتيجي.

الوعي لدى مدراء العموم 
والموظفين بثقافة قياس األداء.

وضوح نتائج األداء والمستهدفات 
لدى معظم اإلدارات.

 التوسع في 
الخدمات اإللكترونية.

 توثيق منهجيات
 وإجراءات العمل. 

التوافق بين استراتيجية 
الهيئة والموازنة.

إدارات جديدة كتطوير 
األعمال، التسويق.

 فعالية العمل عن 
بعد أثناء جائحة كورونا.

قيام الهيئة بمسؤولية 
مجتمعية في نشر الوعي.

1

6789

2345

2/ أهداف المشروع:

   رفع األداء المؤسسي في الهيئة.
   وضــع خطــط وأهــداف تنظيميــة تتماشــى مــع اســتراتيجية 

لهيئة. ا
   تعزيز ثقافة التميز في أداء األعمال وروح اإلبداع واالبتكار.

   التعلم والتحسين المستمر.

3/ أبرز نشاطات المشروع:

   إجراء التقييم الذاتي للهيئة وفروعها.
   التحليل وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

   وضع خارطة طريق في مجال التميز المؤسسي للسنوات القادمة.
   بنــاء القــدرات فــي التميــز المؤسســي )إقامــة دورات تدريبيــة وورش 

عمــل تخصصيــة(.
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• االستجابة لجائحة كورونا

3/2/1- إدارة التخطيط والموازنة 

تعمــل إدارة التخطيــط والموازنــة فــي مكتــب إدارة االســتراتيجية 
علــى الرفــع مــن مســتوى أداء الهيئــة مــن خــال إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية وتطويرهــا، وتحديــد الموازنــات المالية االســتراتيجية 
ووضع الخطط السنوية والمستهدفات، ومراقبة مؤشرات األهداف 

االســتراتيجية وتحديــد األولويــات للهيئــة والمشــاركة فــي إعــداد 
استراتيجيات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، باإلضافة 
إلــى إنشــاء حوكمــة االرتبــاط والصــرف مــن إيــرادات الهيئــة وفــق 

ــتراتيجية. األولويات االس

 1
حرصًا على مواكبة االحتياجات الملحة 
للعمــل أثنــاء جائحة كورونــا، فقد تم 
التنســيق لتصبــح اجتماعــات اللجنــة 
التوجيهية لاســتراتيجية مرتين في 
ــال  ــرة األعم ــًة لوتي ــبوع مواكب األس
ــل  ــة والتعام ــتعجلة والضروري المس
ــكل  ــكات بش ــر والمش ــع المخاط م

ــرع وأقرب. أس

4
 تــم إعــادة تقييــم الخدمــات الرئيســية 
للهيئــة ومتابعــة الخدمــات المقدمة 
للمســتفيدين بشــكل مســتمر ويتــم 
ــق  ــال تطبي ــن خ ــا م ــر عليه التطوي
منهجيــة واضحــة لضمــان التحســين 

ــتمر.  ــر المس والتطوي

2
 تــم وضــع تقريــر دوري 
لمتابعــة ســير األعمال 
ــكل  ــداره بش ــم إص ويت
فيــه  يعــرض  يومــي 
األعمــال فــي  كافــة 
الهيئة واتخاذ القرارات 
ــة وتقديم الدعم  الازم

ــوب. المطل

5
 استمرت الهيئة في تنظيم االجتماعات التثقيفية 
لمديــري المشــاريع حيــث تــم عمــل اجتماعــات 
عــن بعــد ألكثــر مــن )٣٥( مديــر مشــروع فــي 
مواضيع مختلفة تخص إدارة المشــاريع وكذلك 
لمراجعة ســير المشــاريع وأخذ التغذيــة الراجعة 

وتزويدهــم بالمعلومــات والدعم المطلوب. 

3
 ُأعيــد تعييــن األولويــات بعــد جائحــة كورونــا مــن خــال 
تحليــل )SWOT( وتعيين نقاط القوة والضعف والفرص 
والتحديات، مما نتج عنه تركيز هذه األولويات في دعم 
القطــاع الخاص وتقديــم الدعم والتســهيات الضرورية 
لممارســة األعمــال والتصــدي لانكمــاش االقتصادي 
الناتــج مــن جائحة كورونا، ولكي يتــم العمل باألولويات 
بالشــكل المطلــوب والفّعــال تــم وضــع مؤشــرات أداء 

تســاعد فــي معرفــة الناتج وقيــاس األثر.

6
 تم التحول بإطاق خدمة التدريب 
اإللكترونــي )عــن بعــد( حيث تم 
خــال فتــرة الجائحــة تنفيذ عدد 
)١٤( محاضرة توعوية، وعدد )٥٢( 
برنامجــًا تدريبيــًا جميعهــا تمــت 

عــن بعد.
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4/2/1- إنجازات الهيئة 

يوضح الشكل رقم )7( الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة خالل عامي ٢٠19 و ٢٠٢٠م

1
تدشين بوابة الخدمات 

اإللكترونية للمعايرة القانونية 

1
إصدار شهادة

 IECEE/IECEX/IECRE

 4
االنتهاء من اعتماد النماذج 

IECEX/IECRE بشهادة

 4
االنتهاء من إصدار 

شهادة التصدير

 6
إطاق نظام راصد

 6
االنتهاء من اإلطار العام 

للشراكات االستراتيجية

2
اعتماد مجلس اإلدارة 
الستراتيجية الهيئة 

2
ربط منصة سابر 
مع منصة فسح

 7
اجتاز المركز الوطني للقياس 

والمعايرة بالهيئة تقييم 
Peer Evaluation األقران

 7
عدد )٧( لوائح فنية جديدة

 8
اعتماد )٣١٨(
 مواصفة 

قياسية سعودية
 8

التحول اإلداري والمالي

 3
تأسيس المركز

السعودي لاعتماد 

 3
إطاق خدمة اختبارات

الكفاءة الفنية 

 5
تدشين منصة سابر 

 5
سجل مركز المعايرة عدد )١١( 

من المقارنات الدولية الجديدة 

 9
اإلطاق الرسمي للعمليات 
الميدانية للمعايرة القانونية

 9
إطاق أول قمة دولية 

G20 للمواصفات

 10
تطوير نموذج قبول  جهات 

تقويم المطابقة لمنتجات حال

 10
إطاق الدورة الخامسة من 

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

20192020

شكل رقم )7(: الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة
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يوضح الشكل رقم )8( خارطة استراتيجية الهيئة

• خارطة االستراتيجية

شكل رقم )8(: خارطة االستراتيجية

الركائز االستراتيجية 

تعزيز ثقافة 
الجودة

توجيه وقيادة 
أنشطة التقييس 

الوطنية

الريادة اإلقليمية 
والدولية

تطوير وتأهيل 
الكفاءات

تحقيق التميز 
التشغيلي 

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

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

تعزيز دور الهيئة في االبتكار بمجاالت المواصفات والمطابقة وعلم 	 
القياس

تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها	 
التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية 	 

فاعلة للجودة

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

استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة والحفاظ عليها 	 
قيادة النشاطات الوطنية لتطوير الكفاءات في مجاالت البنية 	 

التحتية للجودة

تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي 	 
توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية	 

األهداف االستراتيجية

المواصفات السعودية   |   53  مكتب إدارة االستراتيجية



• المبادرات االستراتيجية 

ــز  ــس ركائ ــى خم ــة عل ــدة )موزع ــتراتيجياتها الجدي ــق اس ــة وف ــتراتيجية للهيئ ــادرات االس ــداف والمب ــم )3( األه ــدول رق ــح الج يوض
اســتراتيجية وهــي: تعزيــز ثقافــة الجــودة، توجيــه وقيــادة أنشــطة التقييــس الوطنيــة، الريــادة اإلقليميــة والدوليــة، تطويــر وتأهيــل 

الكفــاءات وتحقيــق التميــز التشــغيلي(.

عدد المشاريعالمبادراتماألهداف االستراتيجيةالركائز االستراتيجية

تعزيز ثقافة الجودة

نشر الوعي بثقافة الجودة لدى جميع 

المستفيدين

٢بناء وتنفيذ خطة شاملة للتواصل١ التعريف بالقيمة المضافة واألثر 

اإليجابي لتبني مبادئ وأنظمة 

الجودة

توجيه و قيادة أنشطة 

التقييس الوطنية

التكامل مع الشركاء في القطاع 

العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة 

للجودة

٥تفعيل النموذج الوطني للبنية التحتية للجودة٢

١برنامج سامة المنتجات )متابعة التنفيذ(٣

١متابعة مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة٤

١بناء القدرات المؤسسية للجهات القائمة على المقاييس الصناعية٥

االرتقاء بخدمات الهيئة للقطاع 

الصناعي والتجاري لتعزيز تنافسية 

االقتصاد الوطني وتحقيق األولويات 

الوطنية

٦
التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة 

للجودة
١

٧
التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة 

للجودة
٦

٨
التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة 

للجودة
٣

تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة 

وترسيخ الثقة بأعمالها
١تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة9

تعزيز دور الهيئة في االبتكار 

بمجاالت المواصفات والمطابقة 

وعلم القياس

٢تطوير وتنفيذ االستراتيجية الرقمية للهيئة١٠

١تطوير قدرات مركز األبحاث و الدراسات١١

٣ترسيخ الدور العلمي للمركز الوطني للقياس و المعايرة١٢

الريادة اإلقليمية 

والدولية

 االرتقاء بمكانة الهيئة من خال

 المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة

التقييس اإلقليمية والعالمية

٣تعزيز دور الهيئة في تطوير خدمات التقييس إقليميًا ودوليًا١٣

تطوير و تأهيل الكفاءات

 استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة

والحفاظ عليها
١تطوير بيئة العمل لتكون محفزة لإلبداع١٤

 قيادة النشاطات الوطنية لتطوير

 الكفاءات في مجاالت البنية التحتية

للجودة

٥إطاق برنامج المهنيين الشباب١٥

تحقيق التميز التشغيلي

 تطبيق النموذج الوطني للتميز

المؤسسي

٢تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي ١٦

٣تحسين كفاءة وفعالية مختبرات الهيئة١٧

 توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة

المالية الذاتية

١إطاق برنامج تطوير األعمال والتسويق١٨

٢واحة أعمال التجارة واالستثمار ١9

جدول رقم )3(: المبادرات االستراتيجية
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• بطاقة األداء المتوازن 

ُيوضــح الجــدول رقــم )4( أبــرز المؤشــرات لقيــاس أداء األهــداف االســتراتيجية، وكذلــك القيمــة المســتهدفة وتــردد القيــاس لــكل 
مؤشــر.  وقــد تــَم تطويــر عــدد مــن المؤشــرات لقيــاس التقــدم فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة االســتراتيجية العشــرة، وتتــُم متابعتهــا 
ورفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة للُمســاهمِة فــي اتخــاذ القــرارات التصحيحيــة والوقائيــة فــي الوقــِت المناســب، وبمــا يضمــن 

تحقيــق الهيئــة لرســالتها. 

20192020المستهدفاسم المؤشر الهدف

نشر الوعي بثقافة الجودة 
لدى جميع المستفيدين

مؤشر جديدمؤشر جديدمؤشر جديدنسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة للمستهلك

مؤشر جديدمؤشر جديدمؤشر جديدنسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة  للقطاع العام

مؤشر جديدمؤشر جديدمؤشر جديدنسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة  للقطاع الخاص
التعريف بالقيمة المضافة 

واألثر اإليجابي لتبني 
مبادئ وأنظمة الجودة

9٦مؤشر جديدمؤشر جديدعدد شهادات نظم اإلدارة الممنوحة للمنشآت في المملكة

كل سنتين٢٠١٤٥%عدد المتقدمين على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

التكامل مع الشركاء في 
القطاع العام والخاص لبناء 

بنية تحتية فاعلة للجودة

٨٠.٣٠%٧٣%٨٠%نسبة السلع المطابقة للمواصفات 

٥٠٧١٣٦عدد جهات المطابقة المقبولة سنويًا

٦٨٧عدد اللوائح الفنية الجديدة المطبقة على المنافذ والمصانع

١٠٠%٧٤%١٠٠%نسبة اللجان الفنية المستوفية لعدد األعضاء والخبرات المطلوبة

االرتقاء بخدمات الهيئة 
للقطاع الصناعي والتجاري 

لتعزيز تنافسية االقتصاد 
الوطني وتحقيق األولويات 

الوطنية

٧٧%٦٤%٨٠%نسبة المواصفات المتعلقة باألولويات الصناعية في الخطة السنوية للهيئة

١.٦%٨%١٠%نسبة نمو المواصفات التي تم بيعها من خال الدليل اإللكتروني للمواصفات 

٤٦.9%٤٧%١٥%نسبة النمو في عدد الجهات الحاصلة  على عامة الجودة

٤٣٥عدد البرامج االستشارية المقدمة للجهات

٣٠%١٦%٣٠%نسبة اللجان الوطنية للمواصفات المناظرة  للجان الدولية في األيزو
تعزيز الصورة الذهنية 

عن الهيئة وترسيخ الثقة 
بأعمالها

٨٣.9%٦٨%٧٥%نسبة رضا المستفيدين

 استراتيجية٠مؤشر جديدنسبة الوعي بأعمال الهيئة وصورتها الذهنية
التواصل

تعزيز دور الهيئة 
في االبتكار بمجاالت 

المواصفات والمطابقة 
وعلم القياس

٥9١١عدد المقارنات الدولية الجديدة التي نجح مركز المعايرة في التسجيل فيها

االرتقاء بمكانة الهيئة 
من خال المشاركة 

الفاعلة في قيادة أنشطة 
التقييس اإلقليمية 

والعالمية

٢٢٠:١٢٥١9٧:١٢٢١9٧:١٨٤عدد اللجان الفنية اإلقليمية / الدولية)كعضو عامل(/ )كعضو مراقب(
٢٠١٥١٥عدد اللجان اإلقليمية / اإلسامية / الدولية التي تتولى المملكة أمانتها )تراكمي( 

١٠١9عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى الهيئة في منظومة حال )تراكمي(

استقطاب الكفاءات 
المؤهلة للهيئة والحفاظ 

عليها

٨٢%٧٥%٨٠%مستوى رضا الموظفين )مؤشر صحة المنشأة(

١٢١%١٢%٥٠%نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية

قيادة النشاطات الوطنية 
لتطوير الكفاءات في 
مجاالت البنية التحتية 

للجودة

٦٠٥٦٧١عدد البرامج التدريبية المقدمة من مركز التدريب خال العام المالي 
عدد ورش العمل والمحاضرات المقدمة في مجاالت البنية التحتية للجودة خال العام 

٨٠٧٠٧٨المالي

عدد المستفيدين من ورش العمل والمحاضرات المقدمة في مجاالت البنية التحتية 
٢٥٨٠٢٣٤٤١٧٠٦٥للجودة

تطبيق النموذج الوطني 
للتميز المؤسسي

نسبة النمو في النقاط المحققة في التميز المؤسسي وفق نموذج جائزة الملك 
٢٥%١٠٤٢٠%عبدالعزيز

٣٣٣٢٢٣٢٨٦عدد االختبارات المعتمدة في مختبرات الهيئة 
توجيه الهيئة نحو تحقيق 
االستدامة المالية الذاتية

٣.٨%١٤٤.١١٣١نسبة النمو في اإليرادات )بالمليون(

جدول رقم )4(: أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازن
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2
المبادرات االستراتيجية 

المرتبطة برؤية 2030

ــات  ــة التوجه ــر، لمواكب ــرة التقري ــالل فت ــا خ ــة جهوده ــت الهيئ واصل
االســتراتيجية التــي تضمنتهــا رؤيــة المملكــة 2030، وبرنامــج التحــول 
الوطنــي 2020، والمبــادرات االســتراتيجية األخــرى، حيــث تقــوم الهيئــة 
ــج  ــات، والبرنام ــالمة المنتج ــعودي لس ــج الس ــادرات البرنام ــذ مب بتنفي
ــات  ــع الجه ــاركتها م ــب مش ــى جان ــة، إل ــرة القانوني ــي للمعاي الوطن
االســتراتيجية  المســتهدفات  مــن  العديــد  تنفيــذ  فــي  المعنيــة 
ــة المملكــة وبرامجهــا المختلفــة، وقــد حققــت فــي  المرتبطــة برؤي

هــذا الجانــب مــا يلــي:



1/2- البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم( 
_

لــم تتوقــف المملكــة العربيــة الســعودية عــن بــذل كل الجهــود مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى وجــود الخدمــات، وتحقيــق النمــو والرخــاء 
للمواطــن، وهــو مــا تمثــل فــي رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. وانبثاًقــا مــن تلــك الرؤيــة، فقــد قامــت منظومــة 
التجــارة مــن خــال الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجودة، وبالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات األخــرى، بإطــاق البرنامــج 

الســعودي لســامة المنتجــات »ســليم«، حيــث يتكــون البرنامــج مــن عــدد مــن المحــاور والمشــاريع يوضحهــا الجــدول رقــم )٥(�

الوصفالمشروع

 تطوير األنظمة الضرورية لضمان
سامة المنتجات

 بناء منظومة  سامة المنتجات وفق  الممارسات الدولية واإلقليمية في هذا المجال، وصواًل  إلصدار نظام سامة المنتجات
ونظام المواصفات و الجودة.

 تطوير منظومة  إصدار اللوائح
الفنية

 تطوير منظومة إصدار اللوائح الفنية بما يتوافق مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية و المصالح الوطنية
 والفاعلين االقتصاديين وذلك من خال إعداد دليل  إصدار اللوائح الفنية السعودية و اللوائح الفنية لقطاعات المنتجات ذات

األولوية للسامة في السوق السعودي.

 تطوير منظومة قبول جهات تقويم
المطابقة

 بناء وتنفيذ منظومة لضمان كفاءة جهات منح الشهادات العاملة ضمن برنامج سامة المنتجات من خال التأكد من كفاءتها
 ومهنيتها كشرط أساسي لقبول شهاداتها في المملكة كدليل إلثبات السامة في المنتجات سواء المستوردة أو المحلية،

 من خال إعداد الئحة قبول جهات تقويم المطابقة وفقًا لمعايير الكفاءة الفنية و الخبرة الميدانية وضمن نطاق جغرافي
محدد، باإلضافة إلى إجراءات متابعتها و ضمان استمرا ر تطبيقها للوائح و النظم المعنية.

 تطوير منظومة قياس مؤشرات
سامة المنتجات

  بناء منظومة متكاملة لتتبع المنتجات في السوق السعودي من خال إعداد و تنفيذ دليل المؤشر العام لسامة المنتجات
 الذي يتضمن قياس مدى التزام المنتجات المعروضة للمستهلك باللوائح الفنية المعتمدة وذلك بشراء عينات ممثلة

 تشمل جميع العامات التجارية ومن أصناف نقاط البيع المتاحة للمستهلك، ومن ثم إجراء  االختبارات الازمة عليها في
 المختبرات الداخلية للهيئة و إن اقتضى األمر في مختبرات خارجية )على نفقة الهيئة( وإعداد المؤشر العام لسامة المنتجات

المستهدفة وإعداد الدراسات التي من شأنها تحسين وتطوير منظومة سامة المنتجات.

  تطوير األنظمة اإللكترونية الداعمة
لسامة المنتجات

 بناء عدد من األنظمة اإللكترونية الازمة لتسهيل تطبيق برنامج سامة المنتجات وهي: نظام إلكتروني إلدارة لجان اللوائح
 الفنية،  وتطوير برنامج )سامبل( لقياس وتحليل مؤشرات السامة ، وتطوير بوابة المطابقة )سابر( لتسجيل وتتبع المنتجات ،

وبناء نظام إلكتروني ) راصد( لإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة.

 تطوير منظومة تواصل وتوعية
 بالبرنامج

   يعالج هذا المشروع محور التوعية وتعريف المستهلكين بأدوات التحقق من مطابقة المنتجات، وذلك من خال إعداد خطة
 متكاملة للتواصل والتعريف بمشروع البرنامج السعودي لسامة المنتجات لتعريف الفئات المختلفة في المجتمع ورفع

مستوى ثقافتهم بشأن السامة والمطابقة.

جدول رقم )5(: مشاريع البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم(
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ويختــص البرنامــج بســامة المنتجــات فــي 
الســوق الســعودي، وهو الســبب وراء هذه 
التسمية، فــ »سليم” يعني أن المنتج سليم 
وآمن وخاٍل من كل العيوب المســببة للخطر 
المباشــر أو غيــر المباشــر علــى المســتهلك 

أو المجتمــع أو البيئة.
ويعمل “ســليم” عبــر تطويــر منظومة عمل 
متكاملة من األنظمة واللوائح والمعايير التي 
تتفق والممارسات االحترافية المعترف بها 
ــا، وذلــك مــن خــال وضــع نظــام عالــي  عالميًّ
الكفــاءة لقيــاس مؤشــر ســامة المنتجــات 
ــراءات  ــات وإج ــر آلي ــك عب ــوق، وذل ــي الس ف
ــج،  ــكل منت ــة ل ــح الفني ــع اللوائ ــق م تتواف
خاصة المتطلبات الفنية األساسية المتعلقة 

بالســامة والصحــة وحمايــة البيئــة والحفاظ 
على المياه والطاقة وترشيد استخدامهما، 
مــع توافــق المنتجــات مــع القيــم واألخــاق 
المجتمعية والدينية، وضمان فاعلية الخدمات 
التــي تقدمها الجهات التشــريعية والرقابية 
لتحقيــق الســامة مــن خــال مطابقــة تلــك 
المنتجات للمواصفات القياســية السعودية.

ويعمل برنامج سامة المنتجات في السوق 
الســعودي على عدد مــن المحاور الرئيســة، 
تتضمــن: تطويــر منظومــة اللوائــح الفنيــة، 
وتطويــر منظومــة قبــول جهــات تقويــم 
المطابقة، وتطوير وتحديث األنظمة الداعمة 
للسامة، وحماية حقوق المستهلك، وتحديد 
المسؤول عن الضرر من المنَتج بشكل دقيق 

لكل الفاعليــن االقتصاديين )المتدخلين( في 
العمليــة التجارية أو الصناعية.

كمــا يتعــاون البرنامــج مــع جميــع الجهــات 
المعنية سواًء كانت حكومية أو خاصة، وذلك 
بهدف االرتقاء بالخدمات وتحسينها وقياس 
مؤشــر المطابقــة في الســوق، وكذلك رضا 
المســتهلكين، والتواصل مــع المعنيين من 
عين للوقوف  أصحاب القرار والمختبرات والمصنِّ
علــى آخــر المســتجدات للعمــل علــى تطوير 
اللوائح الفنية بصورة مستمرة نحو األفضل، 
بمــا يصب فــي نهاية المطــاف في مصلحة 
الجميــع، وعلــى رأســهم المســتهلك الــذي 
يجــد بيــن يديــه ســلعة مطابقــة علــى األقل 

تحافظ على ســامته وســامة مــن حوله.

• ماذا سُيحقق »سليم«؟ 

1. ضمــان ســالمة المنتجــات مــن خــالل مكافحــة المنتجــات غيــر 
اآلمنــة فــي الســوق الســعودي

وذلــك مــن خــال وضــع ضوابــط واضحــة وصريحــة للمنتجــات اآلمنــة 
وغيــر اآلمنــة، وذلــك وفقــًا للمعاييــر الدوليــة، مــع مراعــاة العوامــل 

الخاصــة التــي تميــز البيئــة الســعودية.

2. الحد من الحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات غير اآلمنة 
ب الحــوادث فــي خســائر كثيــرة فــي األرواح والممتلــكات، وقد  تتســبَّ
بات هذه  أثبتــت الدراســات العالميــة أن نســبة ال بــأس بهــا مــن ُمســبِّ
الحــوادث تعــود إلــى عــدم مطابقــة المنتجــات المســتخدمة لمعايير 
األمان والســامة المتبعة، لذلك يســعى »سليم« إلى ضمان سامة 

المنتجــات التــي ينتــج عنهــا أي خســائر أو حوادث مــن أي نوع.

ا نتيجــة اســتخدام  ــدة ســنويًّ 3. تقليــل الخســائر الماليــة المتكبَّ
المنتجــات غيــر المطابقــة

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

• بصــورة مباشــرة مــن خــال الحــوادث واألضــرار الناتجــة عــن ســوء 
التصنيــع أو الغــش التجــاري.

• هــدر الطاقــة والكهرباء والمياه من خال عدم اســتيفاء المنتجات 
لمتطلبات ترشــيد االســتهاك، وذلك لكون حجم اســتهاك المنَتج 
ا لقيــاس مــدى جودتــه  ــاًرا أساســيًّ للطاقــة أو الميــاه يعتبــر معي

ومطابقته.

4. رفع الثقة في المنتج السعودي
إن تطبيــق معايير الجودة واألمان والســامة فــي الصناعات المحلية 
ــح الفنيــة  ــات اللوائ - وذلــك مــن خــال اســتيفاء المنتجــات لمتطلب
والمواصفــات القياســية ذات العاقــة - يدعــم ويزيــد مــن ثقــة جميع 
دول العالــم فــي المنتــج الســعودي، ويزيد من فــرص التصدير، ويضع 
المملكــة فــي مصــاف الــدول العالمية صاحبــة الصناعــات الموثوق 

بهــا مــن قبــل أبــرز الــدول والهيئــات العالمية.

5.  رفــع ثقــة ورضــا المســتهلك تجــاه المنتجــات المطروحة في 
الســوق السعودي

إن ثقــة ورضــا المســتهلك هــي الغايــة األســمى التي نتطلــع إليها، 
إذ أنهــا ُتعــدُّ المعيــار الــذي ال يتحقــق إال من خال العمــل الملموس 
على األرض من خال برنامج ســامة المنتجات، وذلك تنفيًذا للجهود 

التــي تبذلهــا حكومتنا الرشــيدة بناء على رؤيــة المملكة ٢٠٣٠�
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2/2- البرنامج الوطني للمعايرة القانونية )تقييس( 
_

البرنامــج الوطنــي للمعايــرة القانونيــة هــو أحد مبــادرات الهيئة ضمن برنامــج التحول الوطني ٢٠٢٠، التي تســهم في تحقيق مســتهدفات 
رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، مثــل 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 التلقائية.

1/2/2- أهداف البرنامج

تتمثل األهداف االستراتيجية لبرنامج المعايرة القانونية بما يلي:

2/2/2- أبرز النشاطات

تحديــث الئحــة تكاليــف خدمــات القيــاس    •
ــرة. والمعاي

اعتمــاد الملحق الفني لائحــة التنفيذية    •
لنظــام القيــاس والمعايــرة المتعلقــة 
ــة  ــدادات الطاق ــة لع ــتراطات الفني باالش

ــة.  الكهربائي
ــق  ــة تحق ــدد )١٣( جه ــول ع ــل وقب تأهي   •
ــة  ــارج المملك ــل وخ ــع داخ ــي لمصان ذات

ــاء.  ــدادات الكهرب ــال ع ــي مج ف
انطاق عمليات الرقابة المترولوجية على    •
عدادات الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع 
وزارة الطاقــة وهيئــة تنظيــم الكهربــاء 

والشركة السعودية للكهرباء. 

إصدار عدد )٢٠( من شهادات اعتماد الطراز    •
الوطنيــة لمضخات الوقــود، وعدد )٥( من 
الشــهادات للموازين غير التلقائية، وعدد 
)٢٤( مــن الشــهادات لعــدادات الكهربــاء، 
وعــدد )١( شــهادة لعدادات الميــاه، وعدد 
)١( شهادة لعدادات األجرة، بعد اجتيازهم 
لاشــتراطات الفنية واإلدارية، وتم فحص 
هــذه األدوات من قبل المختبرات الدولية 
المقبولــة مــن قبــل الهيئــة والمنظمــة 

�)OIML( الدولية للمعايرة القانونية
تقديم )١٠( دورات تدريبية لعدد )١٤( مصنعًا    •
للمعايــرة  المفاهيــم األساســية  فــي 

القانونيــة لعــدد )٥٠( مســتفيدًا.

القيام بـ )١٣( زيارة تقييم وتدقيق لمصانع    •
عدادات الطاقة الكهربائية. 

إعداد النسخة األولية لاشتراطات الفنية    •
لعــدادات الميــاه والتنســيق مــع اللجنــة 
التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات 
الطاقــة والميــاه لمراجعتهــا وإشــراك 

ــات ذات العاقة.  الجه
تقديــم ورش عمــل تعريفية عن المعايرة    •
المملكــة وتقديمهــا  القانونيــة فــي 
للعموم من المستهلكين والمستخدمين 
والمصنعين والمستوردين، استفاد منها 

)٥٦( مستفيدًا.

وضع إطار عمل شامل لإلجراءات والسياسات الخاصة 
بتنظيم وتوحيد صناعة واستخدام أدوات القياس 

 .OIML القانونية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية

حماية المستثمرين
 من المنافسة

 غير العادلة.

حماية حقوق 
المستهلكين.

تعزيز تنافسية المملكة 
في الصناعات في مجال المعايرة 

القانونية بقطاع الصناعة.

•  ضمان تحقيق ممارسات التجارة 
العادلة في السوق السعودي.

1

45

23
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3/2- مبادرات الهيئة ضمن برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

_

تشــارك الهيئــة فــي هــذا البرنامــج بمبــادرة بنــاء القــدرات 
ــس  ــات والمقايي ــى المواصف ــة عل ــات القائم ــية للجه المؤسس
الصناعيــة، حيــث تســتهدف تعزيــز دور البنيــة التحتيــة الوطنيــة 
للجــودة فــي تمكين الصناعة الوطنية وتعزيــز دورها في التحول 
نحــو االقتصــاد غيــر النفطــي الــذي تتطلــع إليــه المملكــة. حيــث 
بــدأ الفريــق االستــــشاري للمبــادرة العمل على الدراســة وتحليل 

الفجــوات لوضــع برنامــج تدريبــي متخصص في مقاييــس الجودة 
مــن نواحــي السياســات واللوائــح وذلــك بالشــراكة مــع الجهــات 
ــع جهــات  ــادرة أرب ــدة حيــث تســتهدف هــذه المب العالميــة الرائ
ــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة،  ــي: الهيئ وه
ــارك،  ــة للجم ــة العام ــدواء، والهيئ ــذاء وال ــة للغ ــة العام والهيئ

والمركــز الوطنــي للتنميــة الصناعيــة.

3/2/2- أعمال الرقابة الميدانية للمعايرة القانونية

اســتمر البرنامــج خــال فتــرة التقريــر فــي 
ــود  ــات الوق ــى محط ــق عل ــات التحق عملي
والمنشــآت التجاريــة، حيث تم خدمــة )١.٦٧٦( 
محطــة وقــود بإجراء التحقق الــدوري على 
)٢١.١٤٤( مضخة )هــوز(، منها )٢٠.٨٥٧( هوز 
مطابــق بنســبة 9٨.٦٤%. كذلــك تــم خدمــة 
)٧٢٢( منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري 

على )٤.٦٧٠( ميزانًا غير تلقائي، منها )٤.٥١٧( 
ميزانــًا مطابقــًا بنســبة 9٦.٧٢%. كذلــك تــم 
اســتقبال )١٤٠( طلــب تحقــق أولــي لعدادات 
الكهربــاء على )٣.٦٨٨.٥٥١( عدادًا كهربائيًا 

ذكيــًا حيــث تــم دراســة )٦٤.٦٢٣( عينة. 
كما ســيتم خــال العــام ٢٠٢١م التوســع في 
خدمــات البرنامــج من حيث خدمــات التحقق 

مــن أدوات القيــاس القانونيــة، وذلــك بعــد 
اعتماد االشــتراطات الفنية لعــدادات المياه 
والتــي تــم مراجعتها مــن قبل عــدة جهات 
ذات العاقة، وسيتم إطاق الحملة اإلعامية 
لتوعية الموردين والمصنعين والمستخدمين 
ألدوات القياس والمستهلكين بأحكام نظام 

القيــاس والمعايرة والئحته التنفيذية. 

•  مؤشرات األداء 

يوضــح الجــدول رقــم )٦( أبــرز مؤشــرات األداء التشــغيلية للبرنامــج الوطنــي للقيــاس والمعايــرة خال فتــرة التقريــر. كما تم وضع مؤشــرات 
أداء للمبــادرة لعــام ٢٠٢١م لمضخــات الوقــود بنســبة تغطيــة ٢٥% مــن إجمالــي عــدد المحطات فــي المملكة. وبالنســبة للموازيــن التجارية 

فنســبة التغطيــة المســتهدفة هــي ١٥% مــن إجمالــي عدد المنشــآت المالكــة للموازيــن التجارية فــي المملكة. 

المتحقق في 2020المستهدف في 2020المؤشر

٢١.١٤٤ عملية9.٦٠٠ عمليةعدد عمليات التحقق لمضخات الوقود )هوز(

٤.٥١٧ عملية٣.٤٠٠ عمليةعدد عمليات التحقق للموازين

٥١ شهادة٣٠  شهادةعدد شهادات اعتماد الطراز

جدول رقم )6(: أبرز مؤشرات األداء التشغيلية للبرنامج الوطني للقياس والمعايرة خالل فترة التقرير
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3
المواصفات

َتقــوم الهيئــة بإعــداد واعتمــاد المواصفــات القياســية الســعودية 
بالمتطلبــات  لتفــي  المســتوردة  أو  محليــًا  المصنعــة  للمنتجــات 
إلــى  إضافــًة  األداء،  وكفــاءة  الســالمة  ُتحقــق  التــي  المقبولــة 
المشــاركة فــي إعــداد المواصفــات القياســية الخليجيــة والعربيــة 
واإلســالمية والُدوليــة. وحرصــًا علــى تلبيــة المتطلبــات الُملحــة التــي 
ــة  ــتمرت اإلدارة العام ــد اس ــة، فق ــات مختلف ــن قطاع ــة م ــرُد للهيئ ت
ــية  ــات القياس ــي المواصف ــى إعداد/تبن ــز عل ــي التركي ــات ف للمواصف
ذاِت العالقــة بالتوجهــات االســتراتيجية للمملكــة، إضافــًة إلــى المحــور 
األهــم وهــو ســالمة المســتهلك. كمــا َحرصــت الهيئــة علــى مواكبــة 
علــى  الُدوليــة  الُمنظمــات  ُتجريهــا  التــي  والتحديثــات  التعديــالت 
ــة. ــا الهيئ ــبق وأن تبنته ــا، وس ــي أصدرته ــية الت ــات القياس المواصف



وُيوضــح الجــدول رقــم )٧( العــدد اإلجمالــي للمواصفــات القياســية الُمعتمــدة خــال فتــرة التقريــر، حيــث اعتمــدت الهيئــة )٣١٠( مواصفــة 
قياســية ســعودية )جديــدة(، أمــا التحديـــث والتعديــل والســحب فقد َبلــغ )٣١٨( مواصفة قياســية ســعودية، وبلغــت المواصفــات المترجمة 

)١١( مواصفة قياســية ســعودية.

عدد المواصفاتنوع المواصفة

٣١٠إعداد / تبني )جديدة(

٣١٨تحديث / تعديل / سحب

١١ترجمة 

٦٣9اإلجمــالي 

 جدول رقم )7(: العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

وُيمثــل الرســم البيانــي رقــم )٢( توزيــع تلــَك المواصفــات )حســب نــوع المواصفة(، حيــُث كان التركيز خــال فتــرة التقرير على متابعــة تحديث 
المواصفــات القياســية المعتمــدة بمتابعة آخــر التطورات والمســتجدات اإلقليمية والعالميــة المتعلقة بمواضيع تلــك المواصفات.

الرسم البياني رقم )2(: توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

%50%49

%1
   تعديل / تحديث / سحب

   إعداد / تبني )جديدة(

   ترجمة
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النسبةعدد المواصفاتالقطاع

٦%١.٦٦١الزراعية والغذائية

١٣%٣9٤٤التشييـد ومواد البنـاء

٢٢%٦٦٧٥الكهربائية واإللكترونية

٢١%٦١٣٣الميكانيكيـة والمعدنية

٢١%٦٤9٤الكيميائيـة والبترولية

٥%١٥٣٣الغزل والـنسـيج

٨%٢٤٤9المقاييس والموازين

٥%١٥٠٠مواصفات الخدمات

100%30٫389 *اإلجـمــالـي

* ُيمثــل العــدد مــا تــَم اعتمــاده مــن قبــل الهيئــة شــامًا قطــاع المواصفــات الزراعيــة والغذائيــة، والــذي انتقــل للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء 

بتاريــخ ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ.
جدول رقم )8(: مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير

وقــد بلــَغ مجمــوع المواصفــات القياســية الســعودية المعتمــدة )بجميــع فئاتهــا( والصــادرة عــن الهيئــة منــذ نشــأتها وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا 
التقريــر )٣٠.٣٨9( مواصفــة قياســية ســعودية، وُيوضــح الجــدول رقــم )٨( والرســم البيانــي رقــم )٣( توزيــع تلــك المواصفــات حســب القطاعــات.

الرسم البياني رقم )3(: توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(

%21

%21

%22

%13
%5

%5

%6

%8

   الزراعية والغذائية

   التشييد ومواد البناء

   الكهربائية واإللكترونية

   الميكانيكية والمعدنية

   الغزل والنسيج

   الكيميائية والبترولية

   المقاييس والموازين

   مواصفات الخدمات
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1/3- المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( المعتمدة 
_

قامــت الهيئــة بإعــداد واعتمــاد )٣١٠( مواصفــة قياســية )جديــدة( مــن خــال الفــرق الفنيــة المشــكلة بالهيئــة، والتــي تضــم أعضــاًء مــن 
الجهــات الحكوميــة واألكاديميــة والبحثيــة والقطــاع الخــاص المعني )مصنعين أو مســتوردين(، أو من خــال الفنيين بــاإلدارات الفنية التابعة 

لــإلدارة العامــة للمواصفــات، وُيوضــح الجــدول رقــم )9( أعــداد المواصفــات القياســية الســعودية )الجديــدة( المعتمــدة خــال فتــرة التقرير. 

النسبةعدد المواصفاتالقطاع

٢٤ %٧٦الكيميائيـة والبترولية

٤ %١١الغزل والـنسـيج

9%٢٧الكهربائية واإللكترونية

٢ %٥الميكانيكيـة والمعدنية

٣٦%١١٣المقاييس والموازين

٥%١٦التشييـد ومواد البنـاء

٢٠ %٦٢مواصفات الخدمات

100%310اإلجــمالـــي

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

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

كما ُيوضح الرسم البياني رقم )٤( نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات.

%24

%5

%9

%2 %4

%36

%20

   الكيميائية والبترولية

   التشييد ومواد البناء

   الكهربائية واإللكترونية

   الميكانيكية والمعدنية

   الغزل والنسيج

   المقاييس والموازين

   المواصفات والخدمات
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2/3- المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة 
والمسحوبة والمترجمة 

_
ــاًء  ــا بن ــحبها أو ترجمته ــا أو س ــا أو تعديله ــم تحديثه ــي يت ــدة، والت ــعودية الُمعتم ــية الس ــات القياس ــة المواصف ــة بمراجع ــت الهيئ قام
علــى تحديــث المراجــع المســتند إليهــا عنــد إعدادهــا، أو ورود ماحظــات فنيــة عليهــا مــن الجهــات ذاِت العاقــة، ويوضــح الجــدول رقــم )١٠( 

توزيعهــا حســب القطــاع.

الرسم البياني رقم )5(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

%55

%1%8

%23

%2

%11

   الكيميائية والبترولية

   التشييد ومواد البناء

   الكهربائية واإللكترونية

   الميكانيكية والمعدنية

   المقاييس والموازين

   المواصفات والخدمات

القطـاع
مجموع عدد المواصفات

المواصفات المترجمةالمسحوبةالمعدلةالمحدثة

٧٦_٦٠١١٥الكيميائيـة والبترولية
٢٧_٢١٤٢الكهربائية واإللكترونية
٣_٢_١الميكانيكيـة والمعدنية

٨١٨٢__١٧٤المقاييس والموازين
٣٦_٥_٣١التشييـد ومواد البنـاء

٣٥__٢مواصفات الخدمات
28952411329اإلجــمالـي

جدول رقم )10(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

كما ُيوضح الرسم البياني رقم )٥( نسب تلك المواصفات حسب القطاعات.
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ومن أبرز مجاالت المواصفات القياسية التي تَم اعتَمادها )تحديثًا / تعدياًل / ترجمًة / تبنيًا / إعداًد( خالل فترة التقرير ما يلي:

ــن  ــة م ــام المصنوع ــظ الطع ــوات حف عب   •
عديــد البروبليــن المســتخدمة لعــدة مرات.

العبوات الباستيكية المستخدمة لتعبئة    •
وحفظ المياه )الزمزمية الباستيكية(.

فتات المطاط كأرضيات آمنة في الماعب    •
وتحت وحول معدات األطفال.

صناديــق عــدادات الميــاه المصنوعة من    •
الباســتيك الحراري.

المتطلبات الخاصة بالكمامات القماشية    •
القابلــة للغســيل، المعــدة لاســتخدامات 

ــر الطبية. غي
معــدات الحمايــة للفنــون القتالية وطرق    •

اختبارها.
متطلبــات األداء ألحذيــة الوقايــة لحمايــة    •

مشــط القــدم.
متطلبــات فنيــة ألجهزة اتصــال الطوارئ    •

�)eCall( بالمركبات 
القابســات والمقابــس المســتخدمة عنــد    •

شــحن المركبــات الكهربائيــة.
أجهــزة اســتقبال البث اإلذاعــي الصوتي    •

�)+AM / FM / T-DAB( األرضــي الـ
تعديــات على مواصفات ســخانات المياه    •

ونشــافات المابس الكهربائية.
متطلبات التصميم العام للحافات بأنواعها    •
عــدا الحافات المدرســية والحافات التي 
يكون لها استخدامات خاصة مثل )حافات 

السجون - اإلسعاف(.
متطلبات الصمامــات الكروية المصنوعة    •
مــن ســبائك النحــاس والفــوالذ المقــاوم 
ــاه الصالحــة للشــرب  للصــدأ إلمــداد المي
 �)PN10( فــي المبانــي بضغط يصــل لـــــ

الحماية من اإلشعاع.   •

سامة المنشآت النووية.   •
الزجــاج فــي المبانــي – منتجــات الزجــاج    •

ــر الصــودا. األساســية مــن ســليكات جي
مواصفة قياسية لبيان أن موقع المبنى    •
يوفر إمكانية الوصول إلى وســائل النقل 

العام.
المواصفة القياسية لتقدير العبء البيئي    •

من مياه الصرف السكني.
سلسلة من مواصفات تقويم المطابقة.   •

إدارة الجــودة فــي المنظمــة وإرشــادات    •
تحقيــق النجــاح المســتدام.

 ،)XML( قواعــد التشــفير لتنفيــذ مخطــط   •
تطبيــق وصــول الجمهور فــي كل مكان 

إلــى المعلومــات الجغرافية.

3/3- الفرق الفنية المشكلة بالهيئة 
_

َحرصــت الهيئــة خــال فتــرة التقرير علــى تفعيــل دور الفــرق الفنية 
ــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة  فــي إعــداد المواصفــات القياســية بن
الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )١٤٤( والمنعقــد بتاريــخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هــ 
باعتمــاد »آليــة عمــل منظومــة الفــرق الفنيــة إلعــداد المواصفــات 
القياســية واللوائــح الفنيــة الســعودية«، وذلك لتطويــر عملية إعداد 
ــرص  ــة الســعودية بإتاحــة ُف ــح الفني المواصفــات القياســية واللوائ
متكافئة للقطاعات الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة )المصانع 
والشــركات الوطنية( للمشــاركِة في أعمال الفــرق الفنية التي ُتعد 

مواصفــات لموضــوع معيــن، ممــا ُيســهل علــى تلــك الجهــات إبداء 
مرئياتهــا المتعلقــة بمواضيــع المواصفــات ومناقشــتها بطريقــة 
ــن  ــوازن بي ــق الت ــة لتحقي ــول مرضي ــاد حل ــة، إليج ــاءة وموضوعي بن

مصالــح تلــك الجهــات، وبالتالــي َتَتحقــق المصلحــة الوطنيــة.
وتضــُم الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا )٣٤9( عضــوًا موزعيــن علــى 
)٤٠( فريقــًا فنيــًا موزعــة علــى القطاعــات الفنيــة المختلفــة، وقــد 
تــم تشــكيل عــدد مــن الفــرق الفنيــة الجديــدة خــال فتــرة التقريــر، 

وهــي علــى النحــو التالــي:

1
الفريق الفني 

لخدمات السياحة.

3
الفريق الفني للمواد 

البوليميرية المصدر.

2
 الفريق الفني 
للمدن الذكية.

4
الفريق الفني لخدمات 

ضيوف الرحمن.
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وبذلــك فقــد ازداد عــدد الفــرق الفنيــة مــن عــام ٢٠19م إلــى عــام ٢٠٢٠م بنســبة مقدارهــا 1٢.8% حيــث كان عــدد الفــرق الفنيــة فــي 
عــام ٢٠19م )36( فريقــًا فنيــًا كمــا هــو موضــح بالرســم البيانــي رقــم )6(.

 الرسم البياني رقم )6(: النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام 2020م مقارنة باألعوام السابقة 

%87٫2

%12٫8    عدد الفرق الفنية حتى نهاية عام ٢٠١9

   عدد الفرق الفنية لعام ٢٠٢٠

مشاركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد المواصفات القياسية 

وفــق تصنيــف هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، تشــارك هــذه المنشــآت فــي الفــرق الفنيــة التــي تتولــى إعــداد مشــاريع 
المواصفــات، حســب التالــي:

وتســعى الهيئــة لرفــع مســتوى مشــاركة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الفــرق الفنيــة المعنيــة بإعــداد المواصفــات القياســية 
بالتنســيق مــع هيئة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الختيــار الجهــات األنســب فــي الترشــيحات القادمــة وكذلك رفع مســتوى مشــاركة 

القطــاع الخــاص فــي اللجــان الدوليــة.

متناهية الصغر
عددها 36 جهة مشاركة 

بالفرق الفنية بالهيئة.

صغيرة
عددها 46 جهة مشاركة 

بالفرق الفنية بالهيئة.

متوسطة
عددها 63 جهة مشاركة 

بالفرق الفنية بالهيئة.

4/3- اللجان الفنية الدولية وتوسيع المشاركة بها 
_

تحــرص الهيئــة علــى تمثيــل المملكــة خارجيــًا مــن خــال اســتقطاب كفــاءات مــن الجهــات ذات العاقــة بمــا يتوافــق مــع دور المملكــة 
الريــادي وتوســيع مشــاركة المملكــة باللجــان الدوليــة، حيــث زادت نســبة التوســع بمقــدار ٦% علــى العــام الماضــي، لتصــل عضويــة الهيئــة 

فــي )٢9٣( لجنــة دوليــة.
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وكذلك تشارك الهيئة في عدد من المنظمات الدولية:

•  عضويــة المنظمة اإلســامية ســميك من خــال )١٧( لجنة وأمانة 
لجنــة واحدة.

•  عضوية منظمة IEC لعدد )٢٧( لجنة.
•  عضوية لجان OIMIL لعدد )١٥( لجنة.

•  عضويــة هيئــة التقييــس الخليجيــة لعــدد )١٧( لجنــة خليجيــة، )٧( 
لجــان منهــا تحتضــن الهيئــة رئاســتها وأمانتهــا. 

•  عضويــة عــدد مــن اللجــان العربيــة بالمنظمــة العربيــة للتنميــة 
الصناعيــة والتعديــن منهــا )٣( لجــان تحتضــن الهيئــة أمانتهــا.

5/3- المتجر اإللكتروني للمواصفات )واصف( 
_

تــم إطــاق الهويــة الجديــدة لمتجــر واصــف، والتــي تضمنــت عــددًا 
مــن الخدمات الجديدة كعملية الشــراء عبــر القنوات المتاحة )مدى، 
ســداد(، وكذلــك إضافــة الشــراء عبــر البطاقــات االئتمانيــة ليســهل 
ــف(  ــر )واص ــط المتج ــم رب ــة، وت ــن أي دول ــات م ــول للمواصف الوص
بمنظمــة التقييس الدولية )ISO( حيث يســتطيع المســتفيد االطاع 

علــى معلومــات المواصفــات الدوليــة وشــراءها مباشــرة، وجــاري 
العمــل علــى ربــط المتجــر بالمنصــات الدوليــة األخــرى.

وخــال فتــرة جائحــة كورونــا أطلقــت الهيئة مبــادرة إتاحــة عدد من 
المواصفــات القياســية الســعودية مجانــًا للجهــات الراغبــة، وذلــك 

بتوفيــر المواصفــات التالية:

SASO 2923/2018
»إدارة التطوع في المنظمات – المتطلبات«.

SASO ISO 22301/2018
»األمن المجتمعي - نظم إدارة

 استمرارية األعمال - المتطلبات«.

SASO GSO ISO IEC 27001/2015
»تقنية المعلومات - تقنيات األمن
 - أنظمة إدارة أمن المعلومات - المتطلبات«.

SASO ISO 31000/2018
»إدارة المخاطر - المبادئ التوجيهية”.

20192020الموضوع

٢٤٨٢٥٣العدد الكلي للجان األيزو الرئيسية

)Sub Committee( ٤9٦٥٣9العدد الكلي للجان األيزو الفرعية

٧٤٤٧9٢المجموع الكلي للجان األيزو

١٢9١٤٣عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من اللجان الرئيسية

99١٤٨عدد اللجان التي تشترك بها المملكة من اللجان الفرعية

٢٢٨٢9٣المجموع الكلي لمشاركة المملكة بلجان األيزو الرئيسية والفرعية

مشارك: ٧٨ / مراقب: ٦٥مشارك: ٤٥ / مراقب: ٨٤صفة عضوية المملكة باللجان الرئيسية

مشارك: ٦٥ / مراقب: ٨٣مشارك: ٢٦ / مراقب: ٧٣صفة عضوية المملكة باللجان الفرعية

مشارك: ١٤٣ / مراقب: ١٤٨مشارك: ٧١ / مراقب: ١٥٧صفة العضوية للجان األيزو المشاركة بعضويتها المملكة 

٣٧%٣١%نسبة مشاركة المملكة في لجان األيزو الرئيسية والفرعية

جدول رقم )11(: مشاركة المملكة في اللجان الدولية بمنظمة األيزو

ويوضح الجدول رقم )11( تفاصيل المشاركات: 
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6/3- برنامج المهني السعودي 
_

ِضمــن نشــاطها لتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــاالت التقييــس، 
دشــنت الهيئــة خال عــام ٢٠١٧م برنامــج المهني الســعودي، الذي 
ُيعــد برنامجــًا وطنيــًا توعويًا تدريبيــًا هدفه توعية الطــاب والطالبات 
وتدريــب المهنييــن الشــباب والشــابات الســعوديين وتعريفهــم 
ــتوى  ــى المس ــودة عل ــة للج ــة التحتي ــيات البني ــس وأساس بالتقيي
ــي ودور المواصفــات القياســية فــي  الوطنــي واإلقليمــي والدول
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، إضافــة إلــى إكســاب المهنييــن 
مهارات إعداد وإدارة مشــاريع المواصفات وآليات تبني المواصفات 
الدوليــة واإلقليميــة. كمــا يســتهدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى 
المهنييــن الشــباب والشــابات إليجــاد األدوات والخدمات للمســاعدة 
فــي ســد احتياجــات الســوق المســتقبلية مــن الكفــاءات الوطنيــة 
فــي مجــال المواصفــات والتقييس، وزيــادة التعــاون والتواصل في 

مجــال التعليــم والصناعــة وكذلــك مــع الجهــات المعنيــة الوطنيــة 
واإلقليميــة والدوليــة ذات نفــس العاقــة.

ويســهم هــذا البرنامــج في نشــر ثقافــة التقييس، حيث يســتهدف 
مســاعدة المهنييــن علــى معرفــة مفهــوم المطابقــة والقيــاس 
والمعايــرة واالعتمــاد وعامات الجــودة للمنتجــات، ودور المختبرات 
ــل  ــن أج ــات، م ــار المنتج ــص واختب ــات وفح ــق المواصف ــي تطبي ف
تحفيزهــم للعمــل والمشــاركة بأعمــال اللجــان الفنيــة إلعــداد 
المواصفــات القياســية الســعودية ومجــاالت التقييــس المختلفــة. 

ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج كٌل مــن: 
•  الجهات التعليمية.

•  المهنيون الشباب والشابات في القطاع الحكومي والعسكري.
•  المهنيون الشباب والشابات في القطاع الخاص.

1/6/3- أهداف البرنامج 

تهدُف الهيئة من خالل هذا البرنامج إلى:

تعريف المهنيين الشباب بمفهوم
التقييس على المستوى الوطني

واإلقليمي والُدولي ودور التقييس في
التنمية االقتصادية واالجتماعية، ورفع مستوى 

الوعي لديهم في هذا النشاط مما يسهم
في سد احتياجات السوق في مجاالت

التقييس، وخاصًة في مجال إعداد المواصفات.

التعريف بالهيئة وترسيخ تواصلها
مع جميع أفراد المجتمع سواًء 

ُمستهلكين أو ُمصنعين أو ِمهنيين.

زيادة الوعي بعمل اللجان الفنية لتحقيق 
أقصى قدر من المشاركة في مجاالت 
التقييس المحلية واإلقليمية والُدولية، 
وإعطاء الفرصة للشباب للمشاركة في 

أعمال اللجان الفنية لتمثيل جهاتهم 
وتمثيل المملكة مما ُيسهم في تشكيل 

مستقبل التقييس في المملكة.

تفعيل التواصل مع الجامعات والكليات 
التقنية وتعزيز شراكتهم في تبني 
برامج ومناهج في مجال التقييس.

المساهمة في تأهيل 
المهنيين الشباب الذين ما زالوا 
في المراحل التعليمية لسوق 
العمل، ولتسهيل نشر ثقافة 

التعامل مع التقييس بكل 
مكوناته وعناصره.

1

4

2

5

3
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2/6/3- هيكل البرنامج

ينقســم هيكل برنامج المهني السعودي 
كمــا هو موضح في الشــكل رقــم )9( إلى 
فرعيــن. الفرع األول ويتكون من مســارين: 
توعــوي وآخــر تدريبي، بحيث يتــم من خال 
المســار التوعــوي توعيــة الطــاب بمبادئ 
البنيــة التحتيــة للجــودة مــن خــال تنظيــم 
محاضرات عامة يتم تقديمها كباقة كاملة 
لتعريــف الطالــب بالمواصفــات والمطابقة 
والجــودة والمختبرات واالعتمــاد والقياس 
والمعايرة، وكذلك األمر في المسار التدريبي 

الــذي يتــُم تقديمه للمهنيين الشــباب في 
جميــع القطاعــات من خال برنامــج تدريبي 

لمــدة )٣( أيام. 
أمــا الفــرع الثاني فهــو )برنامــج المهنيين 
الشــباب الســعوديين وهــو برنامــج وطنــي 
مناظــر لبرنامــج ُدولــي خــاص بالقطــاع 
الكهربائي واإللكتروني، ويقُع ضمن نطاق 
أعمــال اللجنة الوطنية الســعودية الكهرو 
ــل  ــم ورش عم ــمل تقدي ــث يش ــة، حي تقني
للمهنييــن الشــباب فــي قطــاع الكهربــاء 

واإللكترونيــات. وتعمــل الهيئــة مــن خــال 
هــذا الفــرع علــى حــث ومســاعدة الجهــات 
على إرســال المهنيين الشــباب للمشاركة 
ضمــن أعمال اجتماعــات المنظمة الدولية 

ــرو تقنية.  الكه
ويظهــُر الفرق بين فرعي برنامج المهني 
الســعودي في أن الفرع األول يتم تقديمه 
لجميــع القطاعات، بينما الفــرع الثاني يركز 
علــى القطــاع الكهربائــي واإللكترونــي 

كبرنامــج وطنــي مناظر لبرنامــج ُدولي. 

 شكل رقم )9(: هيكل مسارات برنامج المهني السعودي

برنامج المهني السعودي

شركات ومصانع في مجال تدريبيتوعوي السعودي
المعدات الكهربائية واإللكترونية

التعليم العام
السعودي

جهات 
حكومية

كليات
ومعاهد

الجهات 
العسكرية الجامعات

شركات
 ومصانع

برنامج المهنيين الشباب السعوديين 
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ــرة  ــغ عــدد المســتفيدين خــال فت ــوم األربعــاء ٠٢ جمــادى اآلخــرة ١٤٣٨هـــ الموافــق ٠١ مــارس ٢٠١٧م، وبل ــَم تدشــين البرنامــج ي وقــد ت
التقريــر )٢٨( مســتفيدًا، ليصــل إجمالــي المســتفيدين مــن البرنامــج حتــى هــذه المرحلــة )٦٠٨( مســتفيدين ومســتفيدات حســب مــا هــو 
ُموضــح بالجــدول رقــم )١٢(.  ويظهــر انخفــاض األعــداد فــي عــام ٢٠٢٠م كــون البرنامــج يخضــع لخطــة تطويريــة متكاملــة ومعــززة بمشــاريع 

اســتراتيجية بنــاء علــى النتائــج التــي تــم رصدهــا خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ليظهــر خــال عــام ٢٠٢١م بشــكله الجديــد.

المسار
المستفيدون

في 2017م

المستفيدون

في 2018م

المستفيدون

في 2019م

المستفيدون 

في 2020م
اإلجمالي

١9٤١٤٠١٠9٠٤٤٣توعوي 

٥٣٢٠٦٤٢٨١٦٥تدريبي )جميع القطاعات(

24716017328608المجموع

جدول رقم )12(: عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية مرحلته األولى

 )OSP( 7/3- برنامج استدامة الطلب على البترول
_

 )SCASF( 8/3- منتدى مواصفات المدن الذكية اآلسيوية 2020م
_

9/3- منتدى الحكمة المؤسسية 2020م 
_

تشــارك الهيئة في وضع الخطط واالســتراتيجيات لبرنامج اســتدامة 
الطلــب علــى البتــرول )OSP( وذلــك مــن خــال عــدة مبــادرات منهــا 
إعداد وتبني مواصفات قياســية للمنتجــات ذات األصل البوليميري، 
حيــث أنشــأت الهيئــة الفريــق الفنــي للمــواد بوليميريــة المصــدر 

 )ISO( مواصفــة قياســية دوليــة )والــذي قــام علــى تبنــي عــدد )١٦
و)ASTM(. ويــدرس البرنامــج حاليــًا كيفيــة المشــاركة فــي اللجــان 
الدوليــة ذات العاقــة لكــي يتم مســتقبًا اقتــراح مواصفــات دولية 

لتعزيــز الطلــب علــى هــذه المنتجات.

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجــودة فــي فعاليــات منتدى مواصفــات المدن الذكية اآلســيوية 
االفتراضــي )SCASF( الثالــث ٢٠٢٠م، الــذي عقد في تاريــخ ٣ نوفمبر 
٢٠٢٠م بصفتها عضوًا في المنتدى ضمن ثمان دول أخرى، وتضمنت 

ــر المواصفــات  ــرات والتجــارب بهــدف تطوي ــادل الخب المشــاركة تب
القياسية وإجراء بحوث مشتركة حول االحتياجات والممارسات التي 
تتوافــق مــع متطلبــات المــدن الذكيــة اآلســيوية، ودور المواصفات 

فــي التخفيــف من آثار جائحــة كورونــا )كوفيد ١9(�

شــاركت المملكــة ممثلــة بالهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة فــي فعاليــات منتدى الحكمــة المؤسســية االفتراضي 
 The New( الــذي عقــد فــي تاريــخ ٢٣-٢٤ نوفمبــر ٢٠٢٠م، وتضمــن المنتــدى جلســتين علميتين بعنــوان ،)Organizational Wisdom Forum(
ــي  ــوم الثان ــي الي ــل ف ــة عم ــة ورق ــت الهيئ ــي، وقدم ــوم الثان ــوم األول، و)Towards Building Wise Practices( للي Age of Wisdom( للي
بعنــوان دليــل الحكمــة المؤسســية )Organizational Wisdom Guide( والــذي اســتعرضت مــن خالهــا التفاصيــل الفنيــة للدليــل الوطنــي 

للحكمــة المؤسســية.
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4
اللوائح الفنية

ــا  ــز عليه ــم التركي ــات التــي يت ــم المخرج ــن أه ــة م ــح الفني ــد اللوائ ُتع
ــة  ــود الهيئ ــار جه ــي إط ــة. وف ــتراتيجية للهيئ ــات االس ــن التوجه ضم
ــالمة  ــة س ــر منظوم ــي تطوي ــوري ف ــدور المح ــز ال ــى تعزي ــل عل للعم
المنتجــات الســعودية، فقــد اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة المنهجيــة 
شــاملة  منظومــة  ُتشــكل  والتــي  المنتجــات،  لســالمة  العامــة 
ومتكاملــة تــَم بناؤهــا استرشــادًا بالمنظومــة األوروبيــة التــي ُتعتبــر 
أكثــر توافقــًا لمتطلبــات المملكــة بعــد دراســة مســتفيضة لعــدد مــن 

ــال.. ــذا المج ــي ه ــة ف ــاذج العالمي النم



ــوم  ــج هم ــد وتعال ــة ترص ــة وعملي ــة واضح ــة منهجي ــت الهيئ تبن
المســتهلكين حيــال فئــات المنتجــات األكثــر تــداواًل، بحيــث تــدرس 
الوضــع القائــم وتحــدد األولويات في إعــداد اللوائح الفنيــة للمنتجات 
التــي تؤثــر علــى صحــة وســامة المســتهلك والبيئــة بمــا يتوافــق 
مــع المنهجيــة المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بشــأن اإلطــار العــام 
لتطويــر وتطبيــق المواصفــات وذلــك لتعزيــز الثقــة بمنتجــات آمنــة 

فــي الســوق الســعودي. 
ويتــم ٌترتيــب األولويات االســتراتيجية بحيث تكون األولويــة للمنتجات 

عاليــة الخطــورة وتحديــد إجــراءات تقويــم المطابقــة وفقــًا لدرجــة 
ز مــن معــدالت الســامة وثقــة  خطــورة تلــك المنتجــات، ممــا ٌيعــزِّ
المســتهلك بالمنتجــات المشــمولة بمجــال اللوائــح الفنيــة. وتعمل 
اإلدارة العامــة للوائــح الفنيــة علــى إشــراك الجهــات المختصــة ذات 
العاقة بمجال الائحة الفنية من خال اللجنة التوجيهية للمطابقة، 
باإلضافِة إلى تفعيل التنســيق والتعاون مع الجهات المعنية لإللزام 
بتطبيــق متطلبــات تلــك اللوائح الفنيــة وما تتضمنه مــن مواصفات 

قياســية، ومتابعــة آثــار تطبيقهــا في الســوق على المســتهلك.  

من أبرز مهام اإلدارة:

1/4- إدارة تخطيط اللوائح الفنية 
_

وضعــت اإلدارة فــي خطتهــا العامــة إصدار عــدد من اللوائــح الفنية 
ــي المنتجــات ذات المخاطــر العاليــة والمتوســطة، وتــم إعــداد  ُتغطِّ
خطــة اللوائــح الفنيــة اســتنادًا إلــى عــدة معايير مثــل األولويــة بناًء 
علــى درجــة المخاطــر للمنتجــات، وكذلــك علــى ما يــرد إلــى الهيئة 

مــن توصيــات مــن الجهــات الحكوميــة ذاِت العاقة، وبما َيتماشــى 
مــع الخطــة االســتراتيجية للهيئــة. وقــد اســتهدفت خطــة اللوائــح 
ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــح فني ــدد )٦( لوائ ــدار ع ــام ٢٠٢٠م إص لع

الجــدول رقــم )١٣(�

1
 دراسة الوضع

 القائم بشأن تحديد 
األولويات في 
إعداد اللوائح

 الفنية.

3
إعداد مشاريع اللوائح 
الفنية بالتنسيق مع 

الجهات المختصة 
ذات العالقة من خالل 

اللجنة التوجيهية 
للمطابقة

2
وضع خطة

إلعداد وتحديث
اللوائح الفنية.

4
 القيام بأعمال
أمانة اللجنة
التوجيهية
للمطابقة

5
تمثيل الهيئة

في اللجنة الخليجية 
للتحقق من المطابقة 

واللجان األخرى 
ذات العالقة.

اسم الالئحةم

الائحة الفنية لسامة اآلالت -الجزء األول: اآلالت المحمولة و/أو الموجهة باليد١

الائحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها٢

الائحة الفنية لألحذية وملحقاتها٣

الائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في األجهزة الكهربائية واإللكترونية٤

الائحة الفنية للمنتجات الجلدية٥

الائحة الفنية للسيارات المستعملة المستوردة٦

 جدول رقم )13(: خطة اللوائح الفنية لعام 2020
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2/4- إدارة إعداد اللوائح الفنية 
_

1/2/4- إعداد اللوائح الفنية:

تــم إصــدار )3( لوائــح فنيــة معتمــدة باإلضافــة إلــى إعــداد مشــاريع عــدد )3( لوائــح فنيــة جديــدة، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم 
)14(. وقــد ُأخِطــرت منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( بشــأن هــذه اللوائــح وفقــًا لمتطلبــات المنظمــة. 

2/2/4- تحديث وتعديل اللوائح الفنية:

ســعًيا مــن الهيئــة لتطويــر وتحديــث اللوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا، فقــد وافــق مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )١٧٢(، علــى 
تحديــث الائحــة الفنيــة ألنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة الصغيــرة ليكون إجــراء تقويــم المطابقة الجديــد هو شــهادة مطابقة 

وطنيــة مناظــرة لشــهادة المنظمــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )IECEE(، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )١٥(�

اسم الالئحةم
رقم وتاريخ اعتماد الالئحة 

في مجلس اإلدارة

الائحة الفنية لسامة اآلالت -الجزء األول: اآلالت المحمولة و/أو الموجهة باليد١

رقم )١٧٦( - الرياض

١٤٤١/١١/٠9هـ

٢٠٢٠/٠٧/٠9م

رقم )١٧٧( - الرياضالائحة الفنية لألبواب والنوافذ وملحقاتها٢

١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ

٢٠٢٠/١٠/١٥م الائحة الفنية لألحذية وملحقاتها٣

الائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية٤

مشاريع نهائية مرفوعة

 العتمادها من مجلس اإلدارة
الائحة الفنية للمنتجات الجلدية٥

الائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة ٦

 جدول رقم )14(: اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

تاريخ النشراسم الالئحةم

الائحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة١
١٤٤١/٠٧/١٨هـ

٢٠٢٠/٠٣/١٣م

جدول رقم )15(: اللوائح الفنية المحدثة خالل فترة التقرير 
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كمــا تــم تعديــل عــدد )6( لوائــح فنيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )16(، وذلــك بنــاًء علــى مــا تــم اعتمــاده مــن مواصفــات 
قياســية مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة.

اسم الالئحةم

الائحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات ١

الائحة الفنية ألدوات ترشيد استهاك المياه٢

٣
الائحة الفنية لمواد البناء الجزء: الخامس

األنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز
الائحة الفنية إلجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهاك الطاقة في المركبات واإلطارات٤

الائحة الفنية للسامة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ٥

الائحة الفنية لمعدات ومابس الوقاية الشخصية٦

جدول رقم )16(: اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقرير

 الرسم البياني رقم )7(:  عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خالل الفترة من 2016م، وحتى 2020م

٢٠15
٠

5

1٠
15
٢٠

٢5

3٠

35

4٠

٢٠16 ٢٠17 ٢٠18 ٢٠19 ٢٠٢٠

ويوضــح الجــدول رقــم )17( والرســم البيانــي رقــم )7( عــدد اللوائــح الفنيــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة خــالل الفتــرة مــن عــام ٢٠15، 
وحتــى عــام ٢٠٢٠م.

عدد اللوائح الفنية المعتمدةالسنةم
1٢٠151
٢٢٠1611
3٢٠177
4٢٠187
5٢٠197
6٢٠٢٠3

36المجموع

جدول رقم )17(: عدد اللوائح الفنية المعتمدة من قبل الهيئة خالل الفترة من 2015 وحتى 2020 م 

   التراكمي

1

12
19

26
32 36

 78   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



3/2/4- الرد على االستفسارات:

تولــت اإلدارة خــال فتــرة التقريــر الــرد علــى أكثــر مــن )٢.١٣٠( استفســارًا، وردت إلــى الهيئــة مــن الشــركات والمصانــع والمســتوردين بشــأن 
إجــراءات تقويــم المطابقــة وتطبيــق اللوائــح الفنيــة، باإلضافــِة إلــى الــرد علــى ماحظــاِت واستفســارات أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
)WTO( بشــأن اللوائــح الفنيــة التــي تقــوم الهيئــة باإلخطــار عنهــا فــي موقــع المنظمــة، واالستفســارات األخــرى التــي تــرد مــن الجهــات 

الحكوميــة، والقطــاع الخاص.
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5
مركز الرصد واإلنذار 

عن المنتجات غير اآلمنة
مركــز الرصــد واإلنــذار عــن المنتجــات غيــر اآلمنــة هــو أحــد األذرع 
يهــدف  الــذي  المنتجــات  لســالمة  الســعودي  للبرنامــج  الرئيســية 
ــز ســالمة المســتهلك ورفــع مســتوى الثقــة فــي الســوق  ــى تعزي إل
ــن  ــة بي ــل تكاملي ــة عم ــر منظوم ــز بتطوي ــى المرك ــعودي. ويعن الس
 products( الجهــات الوطنيــة الحكوميــة لرصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة
نطــاق عمــل  تدخــل ضمــن  التــي   )Rapid Alert System for unsafe
تكــون  أن  وُيحتمــل  والطبيــة(،  والدوائيــة  الغذائيــة  )غيــر  الهيئــة 
ــم  ــن ث ــتهلكين، وم ــالمة المس ــة وس ــرر بصح ــاق الض ــي إلح ــببًا ف س
اإلجــراءات  الرقابيــة والتشــريعية التخــاذ  للجهــات  التوصيــات  رفــع 
الالزمــة حيالهــا، باإلضافــة إلــى الســعي لرفــع مســتوى الوعــي بيــن 

المســتهلكين بخطــر تلــك المنتجــات. 



يمكن تلخيص أبرز أهداف المركز على النحو التالي:

1/5- أهداف المركز 
_

تسهيل التواصل السريع والموثوق 
بين الجهات الوطنية لتبادل 
المعلومات بشأن المنتجات 

غير اآلمنة والمخاطر المصاحبة لتلك 
المنتجات من خالل نظام إلكتروني 

قامت الهيئة بإنشائه خصيصًا 
لذلك بمسمى »راصد«.

المساهمة في رفع مستوى
الوعي لدى المستهلكين من خالل 

نشر المعلومات واإلحصائيات
للمنتجات غير اآلمنة من خالل

المنصة اإللكترونية لنظام راصد. 

التكامل مع المراكز الدولية
المماثلة مثل نظام دول االتحاد 
األوروبي لإلخطار عن المنتجات

الخطرة )Safety Gate( وغيره من 
األنظمة المماثلة في الواليات 

المتحدة األمريكية وأستراليا وكندا. 

المساهمة في الحفاظ على صحة 
وسالمة المستهلكين واالقتصاد 

الوطني من خالل رفع مستوى 
السالمة والثقة في المنتجات 

المتداولة في السوق السعودي.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية
 تحتوي على تحليل أسباب

 الحوادث والمخاطر المصاحبة 
للمنتجات غير اآلمنة وتقييم مستوى 

الخطورة وإصدار التقارير الفنية 
المتعلقة بذلك، وإتاحة ذلك للجهات 

التشريعية والرقابية لالستفادة 
منها لرفع مستوى السالمة

 والثقة في السوق السعودي.

المساهمة في منع دخول 
المنتجات غير اآلمنة للسوق من 
خالل رصد تلك المنتجات وتوفير 

البيانات المتعلقة بها للجهات الرقابية 
ذات العالقة مثل مركز استهداف 

التابع للهيئة العامة للجمارك. 
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رصد المنتجات
غير اآلمنة الواردة للسوق

السعودي والتي
تشكل خطرًا على

سالمة المستهلك.

اإلنذار عن المنتجات 
غير اآلمنة والمخاطر 

المصاحبة لها من خال 
نشر تلك المنتجات على 

المنصة اإللكترونية
لنظام راصد.

إعداد اإلحصائيات
وإصدار التقارير الفنية 

المتعلقة بالمنتجات
غير اآلمنة.

التواصل مع األطراف ذات العاقة بالمنتجات غير 
اآلمنة )داخل الهيئة أو خارجها( مثل إدارة برنامج 

سامة المنتجات إدارة اللوائح الفنية وإدارة 
المواصفات والجهات الرقابية والتشريعية مثل:

وزارة التجارة	 
وزارة الصناعة	 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية	 
الهيئة العامة للجمارك	 

بهدف توفير البيانات والمعلومات عن المنتجات غير 
اآلمنة التي تم رصدها بحيث يتم االستفادة من تلك 

المعلومات كتغذية راجعة لتطوير أعمالهم. 

متابعة مراكز الرصد الدولية 
والمعنية باإلنذار عن المنتجات غير 

اآلمنة لمعرفة ما يُنذر عنه من المنتجات 
غير اآلمنة والتحقق من دخولها
للسوق السعودي من عدمه. 

جمع وتوثيق وتحليل
المعلومات وتقييم

المخاطر بشأن المنتجات
غير اآلمنة التي تم رصدها وتشكل

خطرًا على سالمة المستهلك. 

2/5- إدارات المركز 
_

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

1/2/5- إدارة الرصد والتحليل:

ًتعنــى هــذه اإلدارة برصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة ودراســة الوثائــق الفنيــة ومتطلبــات المواصفــات واللوائــح الفنيــة ذات العاقــة بتلــك المنتجــات 
وتحليلهــا. باإلضافــة إلــى المهــام واألعمــال التاليــة لهــا:

2/2/5- إدارة توفير البيانات والمتابعة:

ًتعنــى هــذه اإلدارة باإلشــراف ومتابعــة عمــل النظــام اإللكترونــي )راصــد( والمنصــة اإللكترونيــة التابعــة للنظــام وتطويرهــا بالتعــاون مــع 
اللجنــة التوجيهيــة للمركــز وإدارة تقنيــة المعلومــات بالهيئــة. باإلضافــة إلــى إســناد المهــام واألعمــال التاليــة لهــا: 

123

إقامة ورش العمل
التدريبية لمنسوبي

الجهات الوطنية
الشريكة على 

كيفية
استخدام النظام

وتقديم الدعم
المعرفي والفني 

الازم.  
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•  التعريف بنظام راصد اإللكتروني وتأهيل منسوبي الجهات الشريكة على استخدامه عبر عدد من ورش العمل التدريبية. 
•  رصــد المنتجــات غيــر اآلمنــة واإلنــذار عنهــا مــن خــال نظــام راصــد والمنصــة التابعــة لــه مــن تاريــخ ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ويمكــن االطــاع علــى 

تلــك المنتجــات مــن خــال صفحــة اإلنــذارات فــي منصــة راصــد، ويوضــح الجــدول رقــم )١٨( تصنيــف المنتجــات التــي تــم اإلنــذار عنهــا. 

العددالتصنيف

٨األجهزة الكهربائية

٤ألعاب األطفال

١٢المجموع

جدول رقم )18(: تصنيف المنتجات غير اآلمنة التي تم اإلنذار عنها

3/5- أبرز إنجازات المركز 
_

ويوضــح الجــدول رقــم )19( والرســم البيانــي رقــم )8( أنــواع المخاطــر المحتملــة المصاحبــة للمنتجــات غيــر اآلمنــة التــي قــام المركــز 
باإلنــذار عنهــا. 

النسبة المئويةالمخاطرم

9.٥%اختناق١

9.٥%كيميائي٢

٣٨.١%حريق٣

٣٣.٣٣%صدمة كهربائية٤

9.٥%إصابة٥

جدول رقم )19(: أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها

%5٠.٠٠

%4٠.٠٠
%3٠.٠٠

%٢٠.٠٠
%1٠.٠٠
%٠٠.٠٠

أنواع المخاطر المحتملة

الرسم البياني رقم )8(: أنواع المخاطر المحتملة عن المنتجات غير اآلمنة المنذر عنها

اختناق

كيميائي حريق صدمة كهربائية إصابة

 84   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



المواصفات السعودية   |   85  مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة



- تــَم عقــد عــدد )5( ورش تدريبيــة لمنســوبي )6( جهــات شــريكة بهــدف تأهيلهــم علــى كيفيــة اســتخدام نظــام »راصــد« اإللكترونــي 
وهــي موضحــة بشــكل تفصيلــي في الجــدول رقــم )٢٠(. 

التاريخمكان انعقاد الورشةالجهة المستفيدة م

وزارة الصحة١

المقر الرئيسي للهيئة

٢٠٢٠/٠١/٠٨م

٢٠٢٠/٠٦/٣٠موزارة التجارة٢

الهيئة العامة للجمارك٣

٢٠٢٠/٠٧/٢١مافتراضيًا وزارة الشؤون البلدية والقروية٤

وزارة الصناعة والثروة المعدنية٥

افتراضيًاالمديرية العامة للدفاع المدني٦

٢٠٢٠/٠٨/٢٤م
لمنسوبي منطقة مكة المكرمة

٢٠٢٠/٠9/٠٨م
لمنسوبي المنطقة الشرقية

 جدول رقم )20(: الورش التدريبية على استخدام نظام راصد للجهات الشريكة 

 86   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



- إضافة عدد )١٠( حسابات نقاط اتصال لدى نظام راصد تابعة لـ )٦( جهات شريكة موضحة في الجدول رقم )٢١(: 

نقاط االتصال في نظام راصدم

التجمع الصحي األول بالمنطقة الوسطى١

التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى٢

التجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية٣

التجمع الصحي بمنطقة القصيم٤

وزارة التجارة٥

الهيئة العامة للجمارك٦

وزارة الصناعة والثروة المعدنية٧

مديرية الدفاع المدني بالرياض٨

مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية9

وزارة الشؤون البلدية والقروية١٠

جدول رقم )21(: نقاط االتصال في نظام راصد

كمــا قامــت التجمعــات الصحيــة المضافــة فــي نظــام راصــد بتســجيل عــدد مــن المستشــفيات التابعــة لهــا كمــا هــو موضــح فــي الجدول 
رقــم )٢٢( كـــ “معــدي تقاريــر” للحــوادث التــي تنشــأ بأســباب المنتجــات غيــر اآلمنــة لرصدهــا واإلنــذار عنهــا مــن خــال نظــام راصد.

المستشفيات المضافة “معدي التقارير “م

مدينة الملك سعود الطبية بالرياض١

مستشفى اإليمان العام بالرياض٢

مستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض٣

مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام٤

مستشفى بقيق العام٥

مستشفى رأس تنورة العام٦

مستشفى النعيرية العام٧

مستشفى عنك العام٨

مستشفى اليمامة بالرياض9

مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز بالرياض١٠

مدينة الملك فهد الطبية بالرياض١١

 جدول رقم )22(: عدد المستشفيات المضافة من قبل التجمعات الصحية كمعدي تقارير في نظام راصد
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 6
المركز الوطني للقياس 

والمعايرة
ــر  ــر معايي ــظ وتطوي ــاء وحف ــا إنش ــوط به ــة المن ــة الوطني ــو الجه ه
القيــاس الســعودية ونشــر اإلســناد المترولوجــي لنتائــج القيــاس فــي 
ــوطًا  ــز ش ــع المرك ــي )SI(، إذ قط ــام الدول ــدات النظ ــى وح ــة إل المملك
طويــاًل فــي بنــاء قدراتــه البشــرية والماديــة لمواكبــة التطــورات 
العلميــة والتكنولوجيــة العالميــة فــي مجــال المترولوجيــا والتفاعــل 
مــع متطلبــات العولمــة وتعزيــز إســهامه فــي رفع القــدرة التنافســية 
للصناعــة الســعودية مــن خــالل إنشــاء نظــام قيــاس وطنــي معتــرف 
بــه دوليــًا يكــون داعمــًا فنيــًا أساســيًا لإلنتــاج والخدمــات والصحــة 
والســالمة والبيئــة ويســهم فــي إزالــة العوائــق الفنيــة )TBTs( أمــام 

ــعودية.  ــارة الس التج



1/6- المعايرات 
_

2/6-  البحث العلمي الوطني 
_

يولــي المركــز اهتمامــًا كبيــرًا بنشــر اإلســناد المترولوجــي لنتائج 
القيــاس التــي تجــرى فــي المملكــة إلــى وحــدات النظــام الدولي 
ــركات  ــع والش ــرة للمصان ــات المعاي ــم خدم ــال تقدي ــن خ )SI( م
والهيئــات فــي مختلف قطاعــات االقتصاد الوطنــي، لضمان دقة 
أجهــزة القيــاس للحصــول علــى نتائــج فحــص ومعايــرة موثــوق 
بهــا، وإصــدار شــهادات معايرة تحمــل القيــم المقاســة واالرتياب 

المصاحــب لهــا وتنــص علــى إســناد النتائــج إلــى وحــدات النظــام 
الدولــي )SI(. ويوضح الجدول رقــم )٢٣( تفصيًا لعمليات المعايرة 
التــي تــم إنجازهــا فــي إدارات المركــز هــذا العام، حيــث وصل عدد 
ــة  ــرة خارجي ــر )٢٦١( معاي ــرة التقري ــال فت ــزة خ ــرات المنج المعاي
و)٤١٦( معايــرة داخــل المركــز، و)١.٠9٢( معايــرة للبرنامــج الوطنــي 

للمعايــرة القانونيــة )تقييــس(. 

أنشــأت الهيئــة مركــز الدراســات واألبحــاث ليقــوم بدعــم نشــاطات البحــث العلمــي فــي مجــاالت عمــل الهيئــة من خــال تمويل مشــروعات 
بحثيــة محكمــة. وقــد تقــدم المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة بمشــروع بحثــي لدراســة وتحليــل الضوضــاء فــي المســاجد بمدينــة 
الريــاض. وقــد تــم عــرض نتائــج هــذه الدراســة والخاصــات التــي نتجــت عنهــا فــي تقريــر نهائــي قــام مركــز الدراســات بتشــكيل لجنــة 

لتقييمــه وتمــت إجازتــه.
ويوضح الجدول رقم )٢4( عناوين المشاريع البحثية التي شارك بها المركز خالل فترة التقرير.

عدد المعايراتالطلبات المنفذةالطلبات المستقبلةنوع المعايرة

١٣١٧٨٢٦١خارجية

١٣٢١٣٢٤١٦داخلية )داخل المركز(

١٦١٦١.٠9٢داخلية )المعايرة القانونية(

2792261.769اإلجمالي

جدول رقم )23(: عدد المعايرات التي تم إنجازها خالل فترة التقرير 

الجهة الممولة للمشروعاسم المشروعاسم المختبر

الصوتيات
تقييــم مســتوى دوي الصــوت فــي المســاجد والتأكــد مــن اســتيفاء 

المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المواصفة القياســية 
)مشروع بحثي محكم(

جدول رقم )24(: عناوين المشاريع البحثية التي شارك بها المركز
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3/6- المشروعات البحثية الدولية 
_

4/6-  األوراق البحثية المنشورة في مجالت دولية 
_

ــل منهــا وتشــارك  ــل EURAMET بتموي ــة مث ــات دولي ــة تطرحهــا منظمــات أو هيئ ــي مشــروعات بحثي ــة ه ــة الدولي المشــروعات البحثي
 Capacity« فيهــا المعاهــد المترولوجيــة مــن الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة المتــر الدوليــة، ويكــون الغــرض منهــا أحيانــًا بنــاء القــدرات
building« لــدى الــدول الناميــة، وفــي أوقــات أخــرى يكــون الغــرض منهــا هــو البحــث لتطويــر معاييــر قيــاس فــي موضوعــات مســتجدة 

مثــل الموضوعــات البيولوجيــة، وتعــد المشــاركة فــي هــذه المشــروعات فرصــة جيــدة لتبــادل المعلومــات واكتســاب الخبــرات. 
ويوضح الجدول رقم )٢٥( المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز خال فترة التقرير. 

فــي إطــار اســتراتيجية الهيئــة لتعزيــز الــدور العلمــي والبحثــي للمركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة شــارك المركــز بنجــاح فــي مقارنــات 
دوليــة أساســية )Key comparison( وضعــت بروتوكوالتهــا اللجــان االستشــارية الدوليــة )CCs(، وبعــد إتمــام هــذه المقارنــات يقــوم المكتب 
الدولــي لــألوزان والمقاييــس )BIPM( بنشــر نتائجهــا فــي مجلــة علميــة متخصصــة وهــي مجلــة )Metrologia( لتكــون متاحــة ألكبــر عــدد 

مــن خبــراء المترولوجيــا فــي المعاهــد الدوليــة والشــركات والهيئــات المهتمــة. 
ويوضح الجدول رقم )٢6( عناوين األوراق البحثية المنشورة للمركز في مجالت دولية خالل فترة التقرير.

الجهة الممولة للمشروعاسم المشروعاسم المختبر

غير ممولTraceability for contact probes and stylus instruments measurementsقياسات األسطح

جدول رقم )25(: المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز

مكان النشرعنوان الورقة البحثيةالمختبر

)Calibration of 1-D CMM artefacts: step gauges )EURAMET.L-K5.2016مختبر األبعاد

مجلة 
مترولوجيا

مختبر الميكروويف 
والترددات العالية

Comparison on calibration factor measurement of power sensor

Comparison of force standard machines in the range of 100 kN and 1000 kNمختبر القوة

Bilateral comparison on force standard machines between TüBİTAK-UME and SASO-NMCCمختبر القوة

الكيمياء العضوية
Certification of sodium benzoate solution reference material by HPLC-UV, LCMSIMS  and UV- 
VIS-NIR spectrophotometry for food and drug analysis

مختبر الضغط
SUPPLEMENTARY COMPARISON in HYDRAULIC MEDIA in the RANGE from 10 MPA to 100 
MPA at GAUGE MODE

Supplementary Pressure Comparison from )0.7 to 7( MPa in Gas Media at Gauge Modeمختبر الضغط

جدول رقم )26(: عناوين األوراق البحثية المنشورة للمركز في مجالت دولية
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5/6- المقارنات الدولية 
_

وقعــت المملكــة العربية الســعودية على اتفاقيــة االعتراف الدولي 
)CIPM MRA( عام ٢٠١١م، وتنص هذه االتفاقية على ضرورة االعتراف 
الدولــي بمعاييــر القيــاس لــدى دول األعضــاء فــي اتفاقيــة المتــر، 
  �)Key Comparison( وحــددت لذلك آليــة المقارنات الدولية األساســية

ومــن هــذا المنطلــق شــارك المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة 
بنجــاح فــي عــدد مــن المقارنــات الدوليــة التــي طرحتهــا المنظمــات 
اإلقليمية للمترولوجيا )RMO(. وقد نتج عن هذه المقارنات االعتراف 

الدولــي بمعاييــر القيــاس الســعودية فــي عدد مــن المجاالت.

1/5/6- المقارنات الدولية المنشورة 

يوضح الجدول رقم )٢7( المقارنات الدولية المنشورة خالل فترة التقرير. 

اسم المنظمةموضوع المقارنةالمختبر

الجهد
GULFMET.EM.BIPM-K11
)10 V and 1.018 V DC Voltage(

GULFMET

الممانعة
BIPM.EM-K14.a
)capacitors(

BIPM

Standard weightsGULFMETالكتلة

HYDRAULIC MEDIA 10 -100 (  MPA  (GULFMETالضغط

الضغط
Gas Media
)0.7 to 7( MPa

GULFMET

Vickers Hardness blocksAPMPالصادة

INTER-LABORATORY COMPARISON OF TRIPLE POINT of WATER CELLSTUBITAK-UMEالتوصيل الحراري

التوصيل الحراري
 TECHNICAL PROTOCOL GULFMET.T-S3 Supplementary Comparison on a Platinum
Resistance Thermometer Calibration from -70 oC to 250 oC

GULFMET

الميكروويف والترددات 
العالية

Calibration Factor MeasurementGULFMET

األبعاد
EURAMET Key Comparison
Calibration of 1-D CMM artefacts: Step Gauges

EURAMET

التوصيل الحراري
INTER-LABORATORY COMPARISON OF
TRIPLE POINT of WATER CELLS -  )T-K7-4(

EURAMET

جدول رقم )27(: المقارنات الدولية المنشورة خالل فترة التقرير
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2/5/6- مقارنات دولية شارك المركز فيها ولم تصدر تقاريرها بعد

يوضح الجدول رقم )٢8( المقارنات الدولية التي تم إجراؤها خالل فترة التقرير ولم يصدر لها تقارير.

اسم المنظمةموضوع المقارنةاسم اإلدارة

GULFMET.EM-S3GULFMETالقياسات الكهربائية

GULFMET.EM-S6GULFMETالقياسات الكهربائية

GULFMET.EM-S7GULFMETالقياسات الكهربائية

EURAMETأشرطة القياس الفوالذيةمختبر األبعاد

APMPمعايير القطر المسننةمختبر األبعاد

SIMمقارنة في )Hydrometers(قياسات الكتلة

EURAMETمقارنة في النفاذية )K6(قياسات الضوء

EURAMETمقارنة في االنعكاسية )K5(قياسات الضوء

EURAMETمقارنة في شدة اإلضاءةقياسات الضوء

EURAMETمقارنة في الفيض الضوئي )K4(قياسات الضوء

إدارة الوقت والتردد
)مختبر االهتزازات(

،)Key Comparison( المقارنة الدولية
في مجال أجهزة قياس االهتزازات المرجعية

)Reference Accelerometer(
EURAMET

إدارة الوقت والتردد
)مختبر الصوتيات(

المقارنة الدولية في مجال أجهزة قياس الصوتيات المرجعية
)Sound Calibrator - Pistonphone (COOMET

CCQM-K19.2018 Key Comparison on Borate BufferBIPMالقياسات الكيميائية

EURAMET.QM-S14: Comparison of Measurement Capabilities for the quantification القياسات الكيميائية
of ethanol in waterEURAMET

جدول رقم )28(: المقارنات الدولية التي تم إجراؤها خالل فترة التقرير ولم يصدر لها تقارير 
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6/6- حضور اجتماعات اللجان االستشارية الدولية 
_

يعتمــد المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس)BIPM( والمنظمــات 
اإلقليميــة للمترولوجيا على لجان فنيــة متخصصة لتخطيط وتنفيذ 
المقارنــات الدولية وإعداد الوثائق اإلرشــادية والمشــروعات البحثية 
المترولوجيــة. ويعتبر حضور اجتماعات هذه اللجان والمشــاركة في 
أعمالهــا أمــرًا ضروريــًا لرفــع المســتوى العلمي لمنســوبي المركز 

وزيــادة الخبــرة ونقــل المعرفــة. وقــد حــرص المركــز علــى تواجــد 
منســوبيه فــي اجتماعــات لجــان المكتــب الدولــي )BIPM( ولجــان 
 ،)COOMET( ومنظمة )GULFMET( ومنظمة )EURAMET( منظمة
ويوضــح الجــدول رقــم )٢9( اللجــان الدوليــة التــي شــارك منســوبو 

المركــز فــي اجتماعاتهــا خــال فتــرة التقرير.

المنظمةاللجنةاإلدارة

اجتماع اللجنة االستشارية األوروبية للقياسات الكهربائية والمغناطيسيةالقياسات الكهربائية 
)Magnetism and Electricity for TC(EURAMET

GULFMETاجتماع اللجنة االستشارية الخليجية للقياسات الكهربائية والمغناطيسيةالقياسات الكهربائية

GULFMETحضور اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لقياسات األبعادقياسات األطوال

EURAMETحضور اجتماع اللجنة الفنية األوروبية لقياسات األطوالقياسات األطوال

APMPحضور اجتماع اللجنة الفنية اآلسيوية لقياسات األطوالقياسات األطوال

اللجنة الفنية لقياسات الكتلة والوحدات المرتبطة بها.قياسات الكتلة 
GULFMET االجتماع رقم )١٦( بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م.

اللجنة الفنية لقياسات الكتلة والوحدات المرتبطة بها،قياسات الكتلة 
GULFMETاالجتماع رقم )١٧( بتاريخ ٠٤/ ٢٠٢٠/١٠م

EURAMETاللجنة الفنية لقياسات الضوء واإلشعاع)TC-PR( قياسات الضوء

GULFMETاللجنة الفنية لقياسات الضوء واإلشعاع)TC-PR( قياسات الضوء

APMPاللجنة الفنية لقياسات الضوء واإلشعاع)TC-PR( قياسات الضوء

BIPMمجموعة عمل لمقارنات اللجنة االستشارية لقياسات الضوء واإلشعاع )CCPR-WG-KC( قياسات الضوء

BIPMمجموعة عمل للخطط االستراتيجية للجنة االستشارية لقياسات الضوء واإلشعاع )CCPR-WG-SP(قياسات الضوء

مجموعــة عمــل لمراجعــة قــدرات القيــاس للجنــة االستشــارية لقياســات الضــوء واإلشــعاع )-CCPRقياسات الضوء
)WG-CMCBIPM

EURAMETاللجنة الفنية للمترولوجيا لقياسات الصوتيات واالهتزازاتإدارة الوقت والتردد

EURAMETاللجنة الفنية للمترولوجيا لقياسات الوقت والترددإدارة الوقت والتردد
القياسات الكيميائية 
CCQM-GAWG(BIPM( CCQM Working Group on Gas Analysis)مختبر قياسات الغاز( 

 )مختبــر قياســات الكيميــاء 
CCQM Working Group on Organic Analysis )CCQM-OAWG(BIPMالعضوية(

 )مختبــر قياســات الكيميــاء 
CCQM Working Group on Electrochemistry Analysis )CCQM-EAWG(BIPMالكهربائية(

 )مختبــر قياســات الكيميــاء 
TC _ Metrology in ChemistryEURAMETالكهربائية(

القياسات الحرارية
BIPMاجتماع اللجنة االستشارية للقياسات الحرارية )CCT( )التوصيل الحراري(

ARAMETاجتماع اللجنة الفنية العربية  لقياسات الكهرباء والمغناطيسيةالقياسات الكهربائية

جدول رقم )29(: اللجان الدولية التي شارك منسوبو المركز في اجتماعاتها
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7/6- نظام الجودة واالعتماد 
_

1/7/6- نظام الجودة

تطبــق مختبــرات المركــز نظام جــودة مبني على متطلبــات المواصفة 
ــام  ــال نظ ــيع مج ــم توس ــد ت ــة )ISO/IEC17025(، وق ــية الدولي القياس
الجــودة بالمركــز ليشــمل المواصفــة الدوليــة )ISO17034( إلنتــاج 
المــواد المرجعية - والمواصفة الدوليــة )ISO17043( لتقديم اختبارات 
الكفــاءة للمختبــرات المعتمــدة والمختبرات المتقدمــة لاعتماد. كما 
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ تدقيــق داخلــي علــى مختبــرات المركــز طبقــًا 

�)ISO/IEC17025( لمتطلبــات المواصفــة

2/7/6- االعتراف الدولي

خضــع نظــام الجــودة بالمركــز ألحــد عشــر مجــااًل فنيــًا لتقييــم األقــران 
 )APMP( الــذى أجرتــه المنظمة اآلســيوية للمترولوجيا )Peer Review(
فــي الفتــرة مــن )ديســمبر ٢٠١9 - ينايــر ٢٠٢٠(، بالتنســيق مــع المنظمة 
الخليجيــة للمترولوجيا )GULFMET(، وتم إرســال تقرير عن نظام الجودة 
بالمركــز مدعــم بتقاريــر التقييــم مــن المقّيميــن إلــى لجنــة الجــودة 
فــي التجمــع الخليجــي )GULFMET( وتلــى ذلــك تقديــم عــرض للــدول 

األعضاء المشاركين في االجتماع السابع عشر بحضور ممثلي األعضاء 
الدائميــن والمشــاركين، ونتــج عنــه التصويــت باالعتــراف بنظــام إدارة 
الجــودة بالمركــز، وتم إصدار شــهادة باجتياز نظــام إدارة الجودة للمركز 
طبقــًا للمواصفــة )ISO/IEC 17025( بعــد اعتمادها من رئاســة التجمع 
)GULFMET(. كمــا تــم إرســال تقريــر عــن نظــام جــودة المركــز مدعــم 
 )APMP( بتقارير التقييم إلى رئيس لجنة الجودة في التجمع اآلســيوي
لتســجيل قدرات القياس )CMCs( ونشــرها على موقع المكتب الدولي 
لــألوزان والمقاييــس )BIPM KCDB(. باإلضافــة إلــى مخاطبــة التجمــع 
الخليجــي )GULFMET( لتنظيــم زيــارة تقييــم لعــدد ثاثــة مجــاالت فنية 
)جديــدة( فــي مختبــرات قياســات الجهــد والصــادة واألبعــاد بالتنســيق 

�)APMP( مــع التجمع اآلســيوي

3/7/6- االعتماد 

تــم التواصــل مع عــدد من جهــات االعتمــاد لتقييم األنشــطة المقدمة 
مــن المركــز بغــرض الحصــول علــى االعتمــاد الدولــي، وبــدء التواصــل 
مــع جهــة االعتمــاد األمريكيــة )A2LA( وتعبئــة المســتندات المطلوبة 

لتنفيــذ عمليــة التقييــم خــال العــام القادم.
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  )PT( 8/6- تقديم خدمة اختبارات الكفاءة الفنية
_

9/6- المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع )التدريب التعاوني( 
_

أنهــى المركــز أول جولــة مــن اختبارات الكفــاءة الفنيــة )PT( والتي 
بدأت نهاية ٢٠١9م في مجاالت قياســات الكتلة والقياســات الحرارية 
والقياســات الكهربائيــة، وقــد أصــدر التقاريــر النهائيــة للمشــاركين 
بالربــع األول مــن العــام ٢٠٢٠م. كمــا أعلــن المركز عن تنســيق دفعة 
ثانيــة مــن اختبــارات الكفــاءة فــي مجــاالت معايــرة أجهــزة الضغط 

ــذ أربعــة  ــي تنفي ــدء ف ــم الب ــف، وت واألبعــاد والعــزوم والميكرووي
برامــج )برنامــج معايــرة قدمــة قيــاس - برنامــج معايــرة مقيــاس 
ضغــط - برنامــج معايرة حســاس قــدرة - برنامــج معايــرة ذراع عزم( 
ــر المشــاركة  ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن البرامــج وإصــدار تقاري

فــي الربــع األول والثانــي مــن العــام ٢٠٢١م. 

قدم المركز عددًا من الخدمات التدريبية لطاب الجامعات السعودية.
ويوّضح الجدول رقم )3٠( معلومات عن عدد الطالب المتدربين في مختبرات المركز.

الجامعةعدد الطالبالمختبر

4الكهرومغناطيسية 

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

4الصالدة 

4القوة 

4الكتلة 

4العزوم 

4الحجوم 

4مختبر الرطوبة

5الميكروويف

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1الكيمياء العضوية

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 1الجهد

جدول رقم )30(: عدد الطالب المتدربين في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة 
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10/6- االستشارات الفنية المقدمة للجهات المختلفة والشركاء 
في مجاالت القياس والمعايرة  

_

مشروع الدعم الفني لتشغيل مركز القياس
والمعايرة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية

بدء تنفيذ مشــروع الدعم الفني لتشــغيل مركــز القياس والمعايرة 
بالمؤسســة العامــة للصناعــات العســكرية بتاريــخ ٠١ نوفمبــر ٢٠٢٠م، 
حيــث ســيتم تنفيــذ المشــروع علــى شــكل حــزم تدريبيــة واختبــارات 
كفــاءة ومعايــرة األجهــزة باإلضافــة للتأهيــل علــى تطبيــق نظــام 

 �)ISO/IEC17025( إدارة الجــودة وفقًا للمواصفــة

 كما يوضح الجدول رقم )31( عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز خالل فترة التقرير.

جهة التدريبعدد الدورات التدريبيةالدورات التدريبية

تدريــب  موظفــي المترولوجيــا القانونيــة )تقييــس( على معايــرة وتدقيق 

شــهادات المعايــرة فــي مجــال عــدادات الطاقة
٣

ــة  داخــل المركــز  إدارة القياســات الكهربائي

)مختبــر القــدرة والطاقــة(

خارج المركز عن بعد٢التدريب على حسابات االرتياب بالتنسيق مع مركز التدريب بالهيئة

جدول رقم )31(: عدد الدورات التدريبية المقدمة من المركز

ُيقدم المركز بعض الخدمات واالستشارات الفنية لشركائه من القطاع الحكومي والخاص، ومن أهم هذه الخدمات:

تثبيت أيقونة الوقت 
على موقع التعامالت 

اإللكترونية الحكومية )يّسر(

ربط هيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات ووزارة 
التجارة وهيئة سوق المال

خدمات إشارة الوقت:

1

2
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7
سالمة المنتجات

قامــت الهيئــة بمراجعــة شــاملة للنمــوذج الرقابــي علــى الســلع المســتوردة والمنتجــة محليــًا 
 ،)Risk Based( ــر ــى المخاط ــد عل ــوذج المعتم ــت النم ــة، وتبن ــات ذات العالق ــع الجه ــراكة م بالش
كمــا تــم البــدء بتطبيــق النمــوذج الجديــد عــام 2018م، ومراجعــة إجــراءات قبــول جهــات تقويــم 
المطابقــة العاملــة بنشــاط التحقــق مــن مطابقــة المنتجــات الــواردة للمملكــة العربيــة 

ــد. ــوذج الجدي ــى النم ــاًء عل ــا بن ــادة تفعيله ــعودية، وإع الس
حيــث تهــدف هــذه العمليــة إلــى ضمــان كفــاءة مخرجــات جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة 
مــن خــالل إلزامهــا بالتحقــق مــن مطابقــة كافــة الســلع لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة المعتمــدة 
ــة،  ــية ذات العالق ــات القياس ــر المواصف ــق معايي ــا وف ــة له ــة الالزم ــهادات المطابق ــدار ش وإص
ــم  ــم يت ــة ومــن ث ــل الهيئ ــم قبــول هــذه الجهــات بعــد التحقــق مــن كفاءتهــا مــن قب حيــث يت
ــة  ــم الرقاب ــك تت ــى ذل تعيينهــا واالســتعانة بهــا مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة، وباإلضافــة إل
علــى كافــة مكاتــب الجهــات المقبولــة مــن خــالل زيــارات ميدانيــة تتضمــن التحقــق مــن كفــاءة 
ــا  ــدى التزامه ــا وم ــد معه ــرات المتعاق ــا والمختب ــن لديه ــرية العاملي ــوارد البش ــات الم وإمكان

ــر االختبــارات.  ــح الفنيــة خــالل عمليــة إصــدار شــهادات المطابقــة وتقاري بمتطلبــات اللوائ



وأيضــًا تتــم مرافقــة المفتشــين لــدى الجهــات المقبولــة خــال الزيــارات علــى المصانــع المصــدرة للمملكــة للتحقــق مــن اســتيفاء هــذه 
المصانــع لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات العاقــة خــال عمليــات التصنيــع وعلــى خطــوط اإلنتــاج.

 ويعــد البرنامــج الســعودي لســامة المنتجــات الــذي تشــرف علــى تنفيــذه اإلدارة العامــة لســامة المنتجــات، أحــد البرامــج التــي تقــوم 
الهيئــة بتنفيذهــا ضمــن مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠ بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة، وهــو عبــارة عــن نمــوذج متكامــل 
تشــريعي وفنــي ورقابــي، يهــدف إلــى تحقيــق توقعــات المســتهلك بمطابقــة المنتجــات المباعة فــي األســواق للمواصفات الســعودية.

وتتمثل األهداف االستراتيجية لإلدارة العامة لسامة المنتجات فيما يلي: 

تحقيق سالمة
السلع المباعة

تمكين 
التجارة العادلة

 رفع جودة
 المنتجات

 تعزيز التنافسية 
الصناعية للمملكة

وتتولــى اإلدارة العامــة لســامة المنتجــات اإلشــراف علــى مجموعــة مــن المهــام المناطــة بالهيئــة والتــي تتولــى تنفيذهــا قطاعــات 
العمــل التاليــة:

1/7- إدارة تتبع المنتجات )منصة سابر(  
_

منصــة ســابر هــي أداة مــن أدوات ســامة 
المنتجــات والتــي تهــدف إلــى أتمتــة تتبــع 
ــي تمــت  ــة الت ــات الفني المنتجــات والعملي
خال سلســلة اإلمداد ورفع نسبة المنتجات 
اآلمنــة، حيث تتيح للتاجــر والمصنع المحلي 
تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة وإصدار 
شهادات مطابقة اإلرسالية إلكترونيًا للسلع 
االستهاكية سواًء المستوردة أو المصنعة 
محليًا لدخولها للسوق السعودي. وتهدف 
هذه المنصة اإللكترونية إلى حماية المنشآت 
التجاريــة مــن حــاالت الغــش والتاعــب فــي 
الوثائــق الفنيــة باإلضافــة إلــى التأكــد مــن 
خلــو المنتجــات مــن العيــوب التــي قــد تؤثر 
علــى صحــة وســامة المســتهلك أو بيئته. 
وقــد ســاهمت منصــة ســابر فــي تقليــص 

مدة الفســح عبــر الجمارك.

وخــال فتــرة التقريــر، عقــدت الهيئــة أكثــر 
من )١٠٦( ورشــة عمــل داخل وخارج المملكة 
موجهــة للمشــغلين االقتصاديين للتعريف 
بمنصة سابر. كما تم التعريف بوحدة الدعم 
الفني لنظام سابر )e-care( الستقبال جميع 
االستفسارات ومعالجتها بسرعة دون الحاجة 
لمراجعــة الهيئة. باإلضافــة إلى قبول أكثر 
مــن )٦٨( جهــة منــح لشــهادات المطابقــة 
للمنتجــات وتوفيرهــا للتجار والمســتوردين، 
ومتابعــة قــرارات التســوية الصــادرة علــى 
ــك  ــاز ذل ــا بإنج ــة وإلزامه ــات المقبول الجه
خــال فتــرة محــددة مــع التجــار المتضررين، 
وإلــزام الجهــات بعمــل التســهيات الازمة 
إلنجــاز طلبــات إصــدار شــهادات المطابقــة 
خــال فتــرة وجيــزة مــن خــال منصــة ســابر 
اإللكترونيــة، وكذلــك ضبــط أســعار دراســة 

الوثائــق الفنيــة ووضــع نطــاق محــدد لذلك 
وإلــزام الجهــات بها. 

ويشــار هنــا إلــى أن قيمة شــهادة التحقق 
من مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية 
التــي تصدرهــا الهيئــة عــن طريــق منصــة 
ســابر هــي )٥٠٠( ريــال للمنتــج، بينمــا تبلــغ 
تكاليــف إصدار شــهادة مطابقة اإلرســالية 
)٣٥٠( ريــااًل لــكل إرســالية. وبالمقارنــة مــع 
أمثلــة من دول العالم كاليابان تكلف )٥٠.٠٠٠( 
يــن أي حوالــي )٤٥٠( دوالرًا أمريكيــًا، وأوروبا 
تبــدأ مــن )١.٥٠٠( يورو، وروســيا مــن )٢٠٠( إلى 
ــز المملكــة  )١.٢٥٠( يــورو. وهنــا يتضــح تمّي
بتحميــل تكاليف أقــل للتحقق من مطابقة 
المنتجات لمتطلبات دخول السوق السعودي، 
خاصــًة عنــد األخــذ بعيــن االعتبــار أن تكاليف 

ــهادة المطابقة سنوية. ش
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رفع مستوى المنتجات
 اآلمنة في السوق

تقليل الوقت الالزم لفسح 
المنتجات االستهالكية

تسريع إجراءات تسجيل 
شهادة المطابقة المطلوبة

1/1/7- أهداف إدارة تتبع المنتجات )سابر(: 

اإلشراف الكامل على 
منصة سابر 
اإللكترونية.

 إضافة أو حذف اللوائح 
الفنية على منصة سابر 

بما يتناسب مع كل 
ترميز جمركي.

إقامة ورش 
عمل للتعريف 

بالمنصة. 

 إضافة أو حذف أو تعديل الرموز 
الجمركية على منصة سابر بهدف 

التناظر مع الرموز المدرجة من قبل 
الهيئة العامة للجمارك.

الرد على 
االستفسارات

المختلفة.

 إضافة أو حذف أو تعديل
التفيئة الجمركية على

منصة سابر بما يتوافق مع 
الهيئة العامة للجمارك.

 دراسة عينات عشوائية من الملفات 
الفنية للشهادات الصادرة من )جهات 
تقويم المطابقة( من خالل منصة سابر.

 تحليل بيانات
منصة سابر
)شهادات 
ومنتجات(.

3/1/7- فريق عمل إدارة تتبع المنتجات )سابر(

ويمكن تلخيص أبرز الفوائد االستراتيجية لمنصة سابر بما يلي:

تحسين ترتيب المملكة في مؤشر 
التجارة عبر الحدود

72 مرتبة لعام 2019م

توفير بيانات لبناء صورة دقيقة ومفصلة 
عن المنتجات المتداولة في السوق 

السعودي )حجم، كميات، تدفق، توجه(

123

تحسين مؤشر المطابقة إلى

 80،3% خالل 2020م

2/1/7-  مهام إدارة تتبع المنتجات )سابر(:

قسم دراسة الملفات الفنية
ــادرة  ــهادات الص ــة للش ــة المرفق ــات الفني ــة الملف  •   دراس

ــة. ــم المطابق ــات تقوي ــن جه م
•    إضافــة وتعديل وحذف الرمــوز والتفيئة الجمركية واللوائح 

الفنية.  
•    المسؤول عن التنسيق مع الجهات واإلدارات ذات العاقة.

قسم تحليل البيانات
•   وضــع أفضــل الحلــول وتجنــب المعوقــات للمنصــة ومتابعــة 

األداء. مؤشــرات 
 •   تزويــد التقاريــر لمتخــذي القرار عند طلبهــا والعمل على التغذية 

الراجعة لمؤشرات األداء.
•   إعداد قاعدة بيانات لمخاطر المنتجات الخاصة بالسوق السعودي.

1234
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4/1/7- الخطط المستقبلية إلدارة تتبع المنتجات )سابر(: 

5/1/7- إحصائيات منصة سابر:

يوضح الجدول رقم )٣٢( اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات خال فترة التقرير.

المتحقق في 2020المؤشرم

34,900عدد التجار المسجلين بالمنصة١

1,484,000عدد المنتجات المسجلة٢

942,100عدد شهادات المطابقة واإلرسالية٣

69,900عدد االستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني٤

137,200عدد االستفسارات عن طريق مركز االتصال الموحد٥

 جدول رقم )32(: اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات خالل فترة التقرير

 )ux( 6/1/7- تطوير وتحديث منصة سابر

يعتبــــر تطويــــر منصة سابر لتحســين تجربة المستخدم )ux( أحــــد 
أهــــم المشــــاريع اإللكترونية ويبــرز دور الهيئــة فــي استمرارية 
تحســين تجربــة المســتفيد، بمــا يحقــق فعاليــة أفضــل مــن خــال 
تســــهيل وصــول المورديــن وأصحــــاب المصانــع المحليــة إلــى 
جهــات تقويــــم المطابقــة المعتمـدة لـدى الهيئـة حـول العالـم 
لفحـص المنتـج وإصـدار الشــهادة إلكترونيــًا. وتأتي هذه التحسينات 
بعــد دراســات عديــدة تمــت لتســهيل اســتخدام منصــة ســابر والتي 
تعد اآلن الوجهة األولى لكل مستورد. وشــملت إجــراءات التطويــر 
إضافــة وســائل الدفــع المتعددة باإلضافة إلى ربط منصة ســابر مع 

الجهات الحكومية ذات العاقة وتســهيل خطوات التســجيل. كمــــا 
يســهم النظــام فــي تطبيــق جميــع اللوائــح الفنيــة المعتمــدة 
فــــي الهيئــــة بشــــكل إلزامــي علــــى المنتجــــات االستهاكية 
لتســهيل حصــول كل منتــج علــى الشــهادة المطلوبــة. كذلــك تــم 
تطبيــق إصــدار شــهادات مطابقــة اإلرسالية للسـلع االستهاكية 
المسـتوردة لتسـهيل وتقليـل الوقــت الازم لفســحها مــن خال 
ربــط شــهادة اإلرسالية والتحقـق مـن البيانـات مـع منصـة فسـح 
اإللكترونية التابعـة للهيئــة العامــة للجمــارك، بهــدف تســهيل 

وتســريع إجــراءات دخــول المنتجــات إلــى الســوق الســعودي�

•   االستمرار في إدراج اللوائح 
مــن  المعتمــدة  الفنيــة 
مجلــس إدارة الهيئــة فــي 

منصــة ســابر.

•   التحسين المستمر لكافة 
العمليات واإلجراءات.

•   التحســين المستمر لتجربة 
المســتفيد في منصة ســابر.

•   االستمرار في تأهيل الكوادر 
في اإلدارة وتفعيل نظام تدوير 
الموظفين في اإلدارات ذات 
العالقــة وذلك لرفع ســقف 

دراسات الملفات الفنية.
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7/1/7- الرحلة التوعوية لمنصة سابر لعام 2020

وخــالل فتــرة التقريــر تــم إقامــة العديــد مــن ورش العمــل الخاصــة بمنصــة ســابر والمشــاركة فــي المنتديات للــرد على االستفســارات 
المتعلقــة بمنصــة ســابر. حيــث تــم تقديــم العديــد مــن الــورش التعريفيــة والتدريبيــة لمنصــة ســابر داخــل وخــارج الهيئــة بالتنســيق 
مــع عــدد مــن الجهــات ومــن ضمنهــا الغــرف التجاريــة فــي مناطــق المملكــة. باإلضافــة إلــى مشــاركة إدارة تتبــع المنتجــات )ســابر( 

بــورش عمــل مــع الشــركات الخارجيــة ومــن أبرزهــا: 

•   ورشــة عمل لمجلس األعمال الســعودي األمريكي للشركات 
األمريكيــة لمناقشــة األمور المتعلقة في منصة ســابر.

•   ورشــة عمل مع مكتب االتصال األلماني الســعودي للشــؤون 
االقتصاديــة للشــركات األلمانيــة لمناقشــة األمــور المتعلقة 

فــي منصة ســابر.
•   ورشــة عمل مع ســفارة االتحاد السويســري لمناقشــة األمور 

المتعلقة في منصة ســابر للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
العاملــة في صناعة النســيج في سويســرا.

ــة  ــاض لمناقش ــة بالري ــفارة األمريكي ــع الس ــل م ــة عم •  ورش
ــابر.  ــة بس ــور المتعلق األم

•   ورشــة عمــل تضــم )34( شــركة أوروبيــة مختصــة فــي التبريد 
للتعريــف بمنصة ســابر.

كمــا تــم إقامــة ورش عمــل مــع أكبــر الشــركات العالميــة وبالتنســيق مــع وزارة االســتثمار وذلك لشــرح ومناقشــة األمــور المتعلقــة بمنصة 
ســابر، وشــاركت إدارة تتبــع المنتجــات )ســابر( مــع وفــد معالــي وزيــر التجــارة فــي المنتــدى الســعودي واألمريكــي للقــادة والــذي تــم عقــده 
فــي واشــنطن، باإلضافــة إلــى مشــاركة اإلدارة مــع وفــد وزارة االســتثمار فــي نيويــورك حيــث تــم إقامــة ورش عمــل لإلجابة عن استفســارات 
المســتثمرين. باإلضافــة إلــى ذلــك تمــت المشــاركة فــي العديــد من الزيــارات الدراســية لتطويــر منظومة ســالمة المنتجــات كان مــن أبرزها: 

 The National Electrical( زيارة المجلس الوطني للسالمة الكهربائية
 ، )SWEDAC( والمجلس السويدي لالعتماد وتقويم المطابقة )Safety Board
وأسهمت هذه الزيارة بمعرفة اإلجراءات المعمول بها في مجال الجهات 

المعنّية بمراقبة األسواق والتعاون المشترك مع الجهات التشريعية.

 زيارة دولة بلجيكا وألمانيا وزيارة اللجنة
 )CENELEC and CEN( الكهرو تقنية األوروبية

والمعهد األلماني )DIN( لمعرفة أفضل 
الممارسات في اللوائح الفنية وسالمة المنتجات.

2345
ورش العمل:

تم عقد ورش عمل 
تعريفية عن منصة 
سابر داخل المملكة 
وخارجها في كل من 

بلجيكا، الصين، الواليات 
المتحدة األمريكية، 

اإلمارات العربية 
المتحدة.

االجتماعات:
تم إقامة اجتماعات 

منفصلة مع 
التجار خالل كل مرحلة 

إلزام مع مدراء 
الحسابات لشرح آلية 

عمل المنصة.

المعارض 
والمؤتمرات: 

تمت المشاركة 
في عدد من المعارض 

مثل معرض بيبان، 
مؤتمر الجودة السابع، 

ومعرض اكتفاء 
بهدف نشر التوعية 

حول منصة سابر.

الحمالت اإلعالنية:
تم إطالق أكثر من أربع 
حمالت إعالنية، للتوعية 

بمنصة سابر تم 
خاللها إرسال إشعارات 
برسائل نصية للمنشآت 

للتعريف بالمنصة 
وكذلك نشر مقاطع 
توعوية عبر وسائل 
التواصل االجتماعي.

الدورات التعريفية: 
تم باالتفاق مع 
مجلس الغرف 

السعودية والهيئة 
العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة 
»منشآت« والجمارك 
السعودية، للتنسيق 

لتنظيم دورات تعريفية 
لشرح استخدام المنصة.

12
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8/1/7- التكامل مع الجهات ذات العالقة

تم ربط منصة 
سابر مع وزارة التجارة 

في 2019/01/17م 
للتحقق من 

السجالت التجارية.

تم الربط بين منصتي سابر 
وفسح في 2020/07/01م 
بهدف تسريع إجراءات 

الفسح الجمركي عبر التحقق 
اإللكتروني من شهادة 

مطابقة اإلرسالية 
عند إصدار البيان الجمركي 

عبر منصة فسح.

جاري العمل 
لتفعيل التحقق 
والربط بالموقع 
الخاص بالهيئة.

جاري العمل 
لتفعيل التحقق 
والربط بالعالمات 

التجارية.

جاري العمل 
الستكمال الربط 

مع الوزارة.

2/7- إدارة النفاذ للسوق  
_

تــم إنشــاء هــذه اإلدارة ضمــن إدارة ســالمة المنتجــات فــي الربــع الثالــث لعــام ٢٠19م بعــد قــرار اللجنــة التوجيهيــة فــي الهيئــة، حيــث 
تعنــى بإصــدار شــهادات اإلرســالية للمنتجــات غيــر التجاريــة، وتســهيل إنفاذهــا للســوق، وذلك بعــد التأكد مــن مطابقتهــا للمتطلبات 
الفنيــة ومــن صحــة الوثائــق المرفقــة مــع طلبــات اإلذن بالفســح، ممــا يســهم فــي تســهيل إجــراءات الفســح لإلرســاليات، وخدمــة 

ــغلين االقتصاديين. المش

اإلرساليات ذات
 الطابع الشخصي

المنتجات األولية )الخام( 
الداخلة في التصنيع

خطوط اإلنتاج
 وقطع غيارها

اإلرساليات الواردة
 للمشاريع الحكومية

الدراسات 
واألبحاث واالبتكار

وتشمل هذه المنتجات:
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3/7- إدارة قبول جهات تقويم المطابقة  
_

فــي إطار ســعي الهيئــة لتطوير مؤسســات البنية التحتيــة للجودة 
وخصوصــًا المعنيــة باألنشــطة ذات العاقة بالتقييس، فقد شــملت 
الخطــط التطويريــة نشــاط تقويــم المطابقــة بشــتى أنواعهــا مثل: 
)منــح الشــهادات للمنتجــات والخدمــات والعمليات، منح الشــهادات 
لنظم اإلدارة وكذلك منح الشــهادات لألشــخاص، وأنشطة التفتيش 
والمعاينــة، وكذلــك أنشــطة الفحــص واالختبــار والمعايــرة(. ونظــرًا 
ألهميــة هــذا النشــاط واألثــر الكبيــر والمباشــر الــذي ينعكس على 
ــة  ــامة وبيئ ــة وس ــة صح ــرض حماي ــج بغ ــة المنت ــودة ومطابق ج
ــز فــرص االقتصــاد واالســتثمار، فقــد  المســتهلك، وألغــراض تعزي
ســعت الهيئة إلى أن يتم اســتثمار فرص التطوير الحقيقية لتطوير 
تلــك األنشــطة بمــا يخــدم الصناعــة الوطنيــة ويعــزز ســامة الســلع 
والمنتجــات التــي يتــم طرحهــا وعرضهــا فــي الســوق الســعودي 

ســواًء المصنعــة علــى الصعيــد المحلــي أو تلــك المســتوردة على 
ــواء.  حد س

ويهــدف نشــاط قبــول جهات تقويــم المطابقــة إلى ضمــان كفاءة 
جميــع المخرجــات التــي تقدمهــا تلــك الجهــات وخصوصًا مــا يتعلق 
بالتحقــق مــن مطابقــة الســلع والمنتجــات التــي تشــملها اللوائــح 
الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، كمــا تهــدف هــذه الخدمــة إلــى 
التحقــق مــن أن جهــات تقويــم المطابقة تســتوفي الحــد المقبول 
مــن الكفــاءة  والقــدرة الفنية واإلداريــة وفق المواصفــات الدولية 
ذات العاقة، وضمان المنافسة العادلة بين جهات تقويم المطابقة 
التــي ســيتم تعيينهــا وتفويضهــا، ممــا يحقــق اســتمرارية الوفــاء 
بشــروط ومتطلبــات الحياديــة والشــفافية والموضوعيــة، والحفــاظ 

علــى ســرية المعلومــات لجميــع األنشــطة والخدمات.

ويوضــح الجــدول رقــم )33( اإلحصــاءات الخاصــة بالطلبــات التــي تمــت معالجتهــا مــن قبــل اإلدارة وعــدد الشــهادات الصــادرة خــالل 
فتــرة التقريــر.

المتحقق في 2020المؤشرم

50٫900عدد الطلبات التي تمت معالجتها  عبر المنصة ١

49٫300عدد الشهادات الصادرة  ٢

جدول رقم )33(: عدد الطلبات التي تمت معالجتها والشهادات الصادرة من إدارة النفاذ لألسواق خالل فترة التقرير

كمــا تــم عقــد أكثــر مــن )35( ورشــة عمــل خــالل الربــع الثالــث لعــام ٢٠٢٠م والتــي تــم اســتهداف الشــركات والمؤسســات الحكوميــة 
والقطاعــات العســكرية، لالســتفادة مــن هــذه الخدمــة. 

1/3/7- مهام إدارة قبول جهات تقويم المطابقة

قبول جهات تقويم المطابقة في مختلف 
أنشطة تقويم المطابقة )منح الشهادات - 

التفتيش - الفحص واالختبار(

المتابعة المكتبية والميدانية للتحقق 
من أداء الجهات وكفاءتها وضمان جودة 
مخرجات جهات تقويم المطابقة المقبولة

توسيع وتجديد القبول لجهات 
تقويم المطابقة المقبولة وفقًا 

لمجاالت اعتمادها وكفاءتها
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2/3/7- إنجازات إدارة قبول جهات تقويم المطابقة

1/  قبــول )٤٥( جهــة تقويــم مطابقــة ضمــن أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة خــال العــام ٢٠٢٠م، ليصــل إجمالــي جهــات التقويــم 
المقبولــة إلــى )٣٢٤( جهــة. ويوضــح الجــدول رقــم )٣٤( والرســم البيانــي رقــم )9( عــدد الجهــات المقبولــة خــال الفتــرة مــن عــام ٢٠١٦م 

وحتــى العــام ٢٠٢٠م، ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )١٠(: توزيــع جهــات تقويــم المطابقــة حســب نشــاط الجهــة.

المجموع

جهات تقويم 
المطابقة التي 
تقوم بأنشطة 

االختبارات بحسب 
اللوائح الفنية

الجهات التي تقدم أنشطة اختبارات
جهات تقويم 

المطابقة 
التي تقدم 

أنشطة 
التفتيش

الجهات المانحة لشهادات

السنة
ألدوات 
ترشيد 

استهالك 
المياه

كفاءة 
الطاقة 

للمنتجات 
الكهربائية

الكفاءة 
لإلطارات

المطابقة 
لنظم 
اإلدارة

المطابقة 
لقطاع 
الحالل

المطابقة 
للمنتجات

1٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 1٠ ٢٠16

95 7 3 7٢ ٠ ٢ 1 ٠ 1٠ ٢٠17

1٠3 1 9 3٠ 34 9 1 ٠ 19 ٢٠18

71 ٠ ٢ ٢1 ٢1 6 3 ٠ 18 ٢٠19

45 1 3 1٢ ٢ 6 1 9 11 ٢٠٢٠

3٢4 9 17 135 57 ٢3 6 9 68 المجموع

جدول رقم )34(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في 2020م واألعوام السابقة

الرسم البياني رقم )9(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في ٢٠٢٠م مقارنة باألعوام السابقة 

الرسم البياني رقم )9(: توزيع جهات تقويم المطابقة حسب نشاط الجهة 
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الرسم البياني رقم )10(: توزيع جهات تقويم المطابقة حسب نشاط الجهة 

2/ تقديم خدمة تجديد القبول لجهات تقويم المطابقة لعدد )٥٨( جهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.

3/ تقديــم خدمــة توســيع مجــال القبــول لجهــات تقويــم المطابقــة لعــدد )٣٦( جهــة ضمــن أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة، كمــا  
هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٣٥(�

أنشطة تقويم المطابقة
الجهات المانحة لشهادات 

المطابقة للمنتجات
جهات تقويم المطابقة التي 

تقدم أنشطة التفتيش

الجهات التي تقدم أنشطة 
اختبارات كفاءة الطاقة 

للمنتجات الكهربائية
اإلجمالي

عدد الجهات التي تم توسيع مجال 
القبول لها خالل عام ٢٠٢٠م

1711836

جدول رقم )35(: عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خالل فترة التقرير 

أنشطة تقويم المطابقة

1
9

3 17 12

135

2

57

6
23

1 6 9 9 11

68

الجهات 
المانحة 

لشهادات 
المطابقة 
للمنتجات 

الجهات 
المانحة 

لشهادات 
المطابقة 

لقطاع 
الحالل

الجهات 
المانحة 

لشهادات 
المطابقة 

لنظم 
اإلدارة

جهات تقويم 
المطابقة 
التي تقدم 

أنشطة 
الفحص 

الجهات 
التي تقدم 

أنشطة 
اختبارات 
الكفاءة 
لإلطارات 

الجهات 
التي تقدم 

أنشطة 
اختبارات 
كفاءة 
الطاقة 

للمنتجات

الجهات 
التي تقدم 

أنشطة 
االختبارات 

ألدوات 
ترشيد 

استهالك 
المياه 

جهات 
تقويم 

المطابقة 
التي تقوم 

بأنشطة 
االختبارات 
للمنتجات 

بحسب 
اللوائح 
الفنية

  عدد الجهات التي تم قبولها عام 2020  عدد الجهات التي تم قبولها منذ بداية البرنامج وحتى 2020
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4/ البدء بقـــــبول جـــهات منـــح الشـــهادات لقــــطاع الحـــال 
حــيث بلغ عدد الجهات المقبـــولة حتى اآلن في هذا المــجال 

)9( جهات.

5/ إعداد خطة للمتابعة الميدانية على الجهات المقبولة. 

ــاء  ــود البن ــى ك ــش عل ــات التفتي ــول جه ــات قب ــرض متطلب 6/ ع
ــب االستشــارية مــن خــال المشــاركة فــي  الســعودي للمكات
ثــاث ورش عمل بالتنســيق مع وزارة الشــؤون البلدية والقروية 
واللجنــة الوطنيــة لكود البناء الســعودي، والبــدء بقبول جهات 
التفتيــش علــى متطلبــات الكــود، حيث تــم قبول )جهــة واحدة( 
حتــى اآلن ويوجــد عــدد مــن الجهــات المتقدمــة بطلــب القبــول 

قيــد الدراســة.

7/ تأهيــل كافــة الموظفيــن العاملين في اإلدارة علــى المواصفة 
ISO/( ــات ــهادات للمنتج ــح الش ــات من ــات جه ــة بمتطلب الخاص
ISO/( باإلضافــة إلــى متطلبــات جهــات التفتيــش )IEC 17065

�)IEC17020

8/ االجتمــاع مــع ممثلــي ســفارات بعــض الــدول األوروبيــة لعــرض 
متطلبــات القبول لجهات منح الشــهادات لقطــاع الحال بحضور 

عــدد مــن جهــات تقويــم المطابقة الواقعــة فــي دول أوروبا.

9/ المشــاركة فــي ورش العمــل الخاصــة فــي التعريــف باللوائــح 
الفنية وإجراءات القبول لجذب جهات تقويم المطابقة للتسجيل 
لــدى الهيئــة فــي األنشــطة المشــار إليهــا فــي هــذه اللوائــح 

لتفعيــل أدوارهم.

ــم  ــات تقوي ــول جه ــة قب ــروع منص ــاق مش ــة نط ــاد وثيق 10/ اعتم
المطابقــة والتــي يتم العمــل حاليًا على إطــاق المرحلة األولى 

لهــا مــع نهايــة العــام ٢٠٢٠م.

11/ إعداد الخطة التنفيذية لضبط نشاط نظم اإلدارة في المملكة.

12/ مشــاركة اإلدارة ضمــن العديــد مــن اللجــان الوطنيــة والدوليــة 
: منها

•   لجنة )SIMIC( لمواصفات تقويم المطابقة.

•   لجنة )SIMIC( لسلسلة التوريد لقطاع الحال.

ــل والتحقــق مــن شــهادات المطابقــة  ــة دراســة وتحلي •   لجن
ــة. ــدى الهيئ ــة ل الصــادرة مــن الجهــات المقبول

•   اللجنــة المعنيــة بصهاريــج نقــل الوقــود والتــي يشــارك بهــا 
أعضــاء مــن الهيئــة وأرامكــو الســعودية وهيئــة النقــل.

•   فريــق عمــل مواءمــة تطبيــق ومراقبــة عمليــات التفتيــش 
علــى أعمــال كــود البنــاء الســعودي.

ــات  ــاز طلب ــتغرقة إلنج ــرات المس ــث الفت ــت اإلدارة بتحدي ــا قام كم
القبــول فــي أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة حيــث تمكنــت 
مــن االلتــزام بإنجــاز دراســة طلبــات القبــول للجهــات وفــق مجــال 
مؤشرات األداء المحددة، ويوضح الجدول رقم )٣٦( الفترة القصوى 

إلنجــاز دراســة طلبــات قبــول جهــات تقويــم المطابقــة.

الفترة القصوى إلنجاز العمل خال عام ٢٠٢٠النشاطم

)١٢( يوم عملقبول جهات منح الشهادات للمنتجات١

)١٠( أيام عملقبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة٢

)9( أيام عملقبول جهات التفتيش٣

)٨( أيام عملقبول جهات تقديم خدمات االختبار )المختبرات(٤

جدول رقم )36(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة خالل فترة التقرير
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3/3/7- الخطط المستقبلية إلدارة قبول جهات تقويم المطابقة للعام 2021م

الفترة القصوى إلنجاز العمل خالل عام 2021النشاطم

)١١( يوم عملقبول جهات منح الشهادات للمنتجات١

)9( أيام عملقبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة٢

)٨( أيام عملقبول جهات التفتيش٣

)٧( أيام عملقبول جهات تقديم خدمات االختبار )المختبرات(٤

جدول رقم )37(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2021م 

إطالق المرحلة الثانية والثالثة
لمشروع المنصة اإللكترونية الخاصة 

بقبول جهات تقويم المطابقة.

البدء بتطبيق الخطة التنفيذية
لضبط نشاط نظم اإلدارة 

في المملكة بعد اعتمادها.

تكثيف الحمالت التوعوية 
عن أهمية الحصول على القبول لدى
الهيئة في مجاالت تقويم المطابقة 

المختلفة ومن ضمنها مجال منح
الشهادات لقطاع الحالل والتفتيش

على متطلبات كود البناء السعودي.

الربط مع المركز السعودي لالعتماد 
من خالل منصة القبول لمتابعة 

اعتمادات الجهات المقبولة محليًا.

جذب المكاتب االستشارية العاملة 
في نشاطات نظم اإلدارة للتسجيل لدى 
الهيئة كجهات مانحة لشهادات نظم 

اإلدارة في مختلف مجاالتها.

وضع خطة تدريبية متخصصة 
لموظفي اإلدارة في بقية مجاالت 

تقويم المطابقة واعتمادها. 

إعداد خطة تقويم فني لمتابعة
جهات تقويم المطابقة المقبولة

للعام 2021م واعتمادها والبدء بتنفيذها.

إطالق برامج للترويج لقبول جهات
التفتيش للتسجيل لدى الهيئة في مجال: 
الئحتي السيارات المستعملة المستوردة، 

والالئحة الفنية للدراجات اآللية.

وضع خطة تقديرية لتقليل 
الوقت المستغرق في دراسة

طلبات الجهات المتقدمة للقبول في
نشاطات تقويم المطابقة المختلفة

وذلك مع إطالق المنصة اإللكترونية 
لقبول جهات تقويم المطابقة.

ويوضح الجدول رقم )37( الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة خالل العام المقبل ٢٠٢1م. 
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4/7-  مؤشر المطابقة  
_

ــك  ــة، وذل ــة ذات العاق ــح الفني ــعودي للوائ ــوق الس ــي الس ــة ف ــات المعروض ــة المنتج ــدى مطابق ــاس م ــة بقي ــر المطابق ــى مؤش يعن
لضمــان تحقيــق ســامة المنتجــات، تماشــيًا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي التابــع لهــا، حيــث تســعى الهيئــة 
عبــر منظومــة ســامة المنتجــات للمســاهمة فــي الوصــول لنســبة مطابقــة ٨٠% بنهايــة العــام ٢٠٢٠م، كمــا يســاعد هــذا المؤشــر فــي 
توجيــه الجهــات ذاِت العاقــة لمعالجــة أي خلــل قــد يــؤدي لتدنــي مســتويات مطابقــة المنتجــات فــي الســوق، وقيــاس أثــر اللوائــح الفنية 

المعتمــدة علــى رفــع الســامة فــي الســوق. وتفخــر الهيئــة بالوصــول إلــى مســتوى مطابقــة أكثــر مــن الهــدف المحــدد ..

الجديــر بالذكــر أن فــروع ومكاتــب الهيئــة تســهم فــي كافــة العمليــات الخاصــة ببنــاء مؤشــر المطابقــة، وذلــك وفــق مجموعــة مــن آليات 
�)SCIS( التنســيق القائمــة علــى التواصل واســتخدام النظــام اإللكترونــي لمؤشــر المطابقة الســعودي

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك الهــدف، خططــت الهيئــة لشــراء )٤.٥٥٣( عينــة، والتــي تمثــل عــدد )٧.٦١٦( وحــدة للعــام الحالــي ٢٠٢٠م، ويوضــح 
الجــدول رقــم )٣٨( عــدد المنتجــات المســتهدفة فــي كل قطــاع ونســبة المنتجــات المطابقــة للعــام ٢٠٢٠�

نوع القطاعم
عدد 

المنتجات

غير مطابقمطابق

النسبة المئويةعدد المنتجاتالنسبة المئويةعدد المنتجات

22.22%77.78198%891693قطاع المنتجات الكهربائية١

15.37%84.63202%2431.112قطاع المنتجات البترولية٢

39.50%60.50188%476288قطاع مواد البناء والتشييد٣

25.44%74.56186%431545قطاع الميكانيكا والمعادن٤

16.46%83.5440%1.314203قطاع الكيمياء٥

10.22%89.7874%724650قطاع النسيج والجلديات٦

5.17%94.839%174165قطاع ألعاب األطفال٧
19.70%80.30897%4.5533.656العدد الكلي للمنتجات

جدول رقم )38(: مؤشر المطابقة للعينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات

إعداد خطة شراء المنتجات 
من أسواق المملكة.

عمل اإلحصائيات بناًء على 
نتائج تحليل مؤشر المطابقة.

شراء المنتجات من األسواق، 
وتوثيقها وإحالتها للمختبرات.

تزويد إدارات الهيئة، والجهات
 المعنية ببيانات المؤشر.

إصدار مؤشر المطابقة للمنتجات، 
وتحليله، وتقييم مخاطر المنتجات.

دراسة التقارير الفنية
 الصادرة من المختبرات.

ويمكن تحديد سلسلة العمليات الخاصة ببناء مؤشر المطابقة وفق ما يلي:

مستوى مطابقة المنتجات 
المتداولة في السوق %80٫3
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ويوضــح الشــكل رقــم )1٠( نســبة المطابقــة مــن حيــث التوزيــع الجغرافــي للمناطــق المســتهدفة فــي المؤشــر فــي خطــة الســحب للعــام 
٢٠٢٠م، حيــث تــم اســتهداف عــدد )٢7( مدينــة، لضمــان تمثيــل جغرافــي عــادل وحقيقــي للمنتجــات المســحوبة عنــد بنــاء مؤشــر المطابقــة:

شكل رقم )10(: نسبة المطابقة من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق المستهدفة في المؤشر في خطة السحب للعام 2020م

1/4/7- مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة

يعتبر مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة 
مــن المؤشــرات المهمــة التــي تعمــل عليهــا 
الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة 
الطاقــة والجهــات الرقابيــة )وزارة التجــارة - 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة - الهيئــة 
العامــة للجمــارك( للتحقــق مــن مــدى االلتــزام 
بمعاييــر الكفــاءة للمنتجــات المطبــق عليهــا 
الئحــة كفاءة الطاقــة، وكذلك التحقق من أداء 
وفاعلية اإلجراءات الرقابية لدى الجهات الرقابية 
والعمل على تحســينها وتطويرها. ويستهدف 
هــذا المؤشــر األجهــزة المنزليــة )المكيفــات - 
الغســاالت - الثاجــات والمجمــدات - النشــافات 
- ســخانات الميــاه - منتجــات اإلنــارة(، اإلطارات، 

ــزل الحراري. الع
العاقــة  ذات  والجهــات  الهيئــة  تســتهدف 

ــة  ــذ خطــة ســنوية تتضمــن جــوالت رقابي تنفي
علــى المصانــع المحليــة وشــراء عينات بشــكل 
عشــوائي مــن جميــع مناطــق المملكــة مــن 
ــة والشــهادات  ــق الفحــص والمراقب ــل فري قب
بالبرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة والــذي 
تتولــى الهيئــة رئاســته، ويتــم اعتمادهــا مــن 
قبــل اللجنة التوجيهيــة بالبرنامج، وتقوم وزارة 
ــات  ــن المنتج ــات م ــتهداف العين ــارة باس التج
ــن  ــة م ــاءة الطاق ــاق كف ــت نط ــع تح ــي تق الت
األســواق والمصانــع المحليــة حيــث تــم إرســال 
عــدد )9٣٦( عينــة لعــام ٢٠٢٠م، لاختبــار ســواًء 
فــي مختبــرات الهيئــة أو المختبــرات الخاصــة 
وفــق الطاقــة االســتيعابية لتلــك المختبــرات، 
وتوافــر إمكانــات االختبــار، ويتم بعــد ذلك تحليل 
النتائــج وإصــدار مؤشــر المطابقــة لــكل منتــج 

مــن منتجــات كفــاءة الطاقــة، وكذلك المؤشــر 
العام لمطابقة منتجات الكفاءة. كما يتم اتخاذ 
اإلجــراءات النظاميــة حيــال المنتجــات المخالفة 
ــة  ــة آلي ــق منهجي ــن وف ــن المخالفي والموردي
التعامــل مــع المنتجــات المخالفــة المتوافــق 
عليهــا بيــن الجهــات الرقابيــة فــي منظومــة 

البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة.
وقــد بلــغ مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة 
الطاقــة لعــام ٢٠٢٠م حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر 
٧٧.٧٧%، كما تم إعادة تقييم مؤشــر المطابقة 
ــى  ــزة عل ــك األجه ــر تل ــار أث ــذ باالعتب ــد األخ بع
اســتهاك الطاقــة األوليــة فــي المملكة، وقد 
ــاء علــى وزن نســبة  ــغ مؤشــر المطابقــة بن بل
اســتهاك المنتــج ٨٥.٤٤% حتــى اآلن، علمــًا بأن 
هنــاك )٤٧( عينــة مــا زالــت تحــت إجــراء االختبار.

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

المنطقة الوسطى

%89٫21

%78٫55

%80٫25

%77٫36

المنطقة الغربية

%84٫45
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)SCIS( 2/4/7- النظام اإللكتروني لمؤشر المطابقة السعودي

يعــد هــذا النظــام مــن أحــدث األنظمة المســاعدة فــي عمليــة بناء 
مؤشــرات المطابقــة، إذ يتــم اســتخدامه ألغــراض توثيــق العينــات 
التــي يتــم شــراؤها، وإحالتهــا للمختبــرات، وكــذا اســتقبال التقاريــر 

الفنيــة الخاصــة بهــا بعــد اختبارهــا، كمــا يعــد البرنامــج أداة فعالــة 
تســتخدم إلجــراء مجموعة مــن عمليات البحــث واإلحصــاء والتحليل 

لمختلــف قطاعــات المنتجات.

3/4/7- المستفيدون من المؤشر العام للمطابقة

يقــدم هــذا المؤشــر مجموعــة مــن األرقــام الهامــة والتحليــالت الفنيــة لمجموعــة مــن المســتفيدين مــن خــارج وداخــل الهيئــة، 
ويمكــن حصرهــم كمــا يلــي:

المستفيدون من داخل الهيئة:المستفيدون من خارج الهيئة:

 •  اللجنة التوجيهية لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية.
 •  لجنة نشر السلع غير المطابقة.

 •  مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة.
 •  اإلدارة العامة للمواصفات.

 •  وزارة التجارة.

•   وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

•   الهيئة العامة للجمارك.

•   اإلدارة العامة للوائح الفنية.
•   اإلدارة العامة لمنح الشهادات.

•   إدارة قبول جهات تقويم المطابقة.

4/4/7- مخرجات مؤشر المطابقة

مؤشر 
المطابقة العام

نسبة المطابقة 
للقطاعات

نسبة المنتجات
 المطابقة حسب المناطق

5/7- إدارة دعم ومتابعة التطبيق  
_

حرصــًا علــى تفعيــل تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية الســعودية، أنشــأت الهيئــة هــذه اإلدارة لمتابعــة تطبيــق اللوائــح 
الفنيــة المعتَمــدة، وذلــك حرصــًا منهــا علــى التواصــل مــع جميــع األطــراف ذات العاقــة بالتطبيــق للتعريــف باللوائــح الفنيــة وتفعيــل 
تطبيقهــا مــن خــال اللجنــة التوجيهيــة لمتابعــة التطبيــق، والتــي تضــم عــددًا مــن الجهــات الرقابيــة ذاِت العاقــة، وتتولــى هــذه اإلدارة 

مجموعــة مــن المهــام كانــت نشــاطاتها وفــق محــاور العمــل التاليــة:
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1/5/7- متابعة تطبيق اللوائح الفنية

ــن بهــذه اللوائــح الفنيــة مــن  لتحقيــق الوصــول إلــى تطبيــق فاعــل للوائــح الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، تقــوم اإلدارة بتوعيــة المعنييِّ
ــز التطبيــق،  عيــن ومســتوردين، وقــد عقــدت الهيئــة )١٠( ورش عمــل للتوعيــة باللوائــح الفنيــة المعتَمــدة وتطبيقهــا قبــل دخولهــا حيِّ مصنِّ

ــح فــي الجــدول رقــم )٣9(�   كمــا هــو ُموضَّ

مكان انعقاد الورشةالتاريخالورشةم

ــتخدمة ١ ــزة المس ــي األدوات واألجه ــة ف ــامة الغذائي ــة للس ــة الفني الائح
فــي المطبــخ

الرياض٢٠٢٠/٠٢/٢٤
جدة٢٠٢٠/٠٣/٢
الدمام٢٠٢٠/٠٣/٨

ــن ٢ ــم التدخي ــي نظ ــتخدمة ف ــة المس ــزة اإللكتروني ــة لألجه ــة الفني الائح
اإللكترونــي 

الرياض٢٠٢٠/٠٣/٠٤
جدة٢٠٢٠/٠٣/٠9
الدمام٢٠٢٠/٠٣/١١

عن بعد٢٠٢٠/٠٧/٠١الائحة الفنية للدراجات اآللية٣
عن بعد٢٠٢٠/٠٧/٠9الائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق٤
عن بعد٢٠٢٠/٠٧/١٣الائحة الفنية للمنتجات النسيجية - اإلصدار )١( ٥
عن بعد٢٠٢٠/٠٧/١٦الائحة الفنية لقطع غيار السيارات٦

جدول رقم )39(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتوعية باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها

2/5/7- دعم فعالية الجوالت الرقابية

ــًا  ــة استرشــاديه للرفــع مــن فعاليــة الجــوالت الرقابيــة، حيــث أعــدت )١٢( دلي قامــت اإلدارة لدعــم فعاليــة الجــوالت الرقابيــة بإعــداد أدل
استرشــاديًا وذلــك تســهيًا علــى الجهــات الرقابيــة، وتوفيــر المعلومــات التــي يحتاجهــا المراقــب الميدانــي للقيــام بــاألدوار المطلوبــة 

ــًا لألدلــة اإلرشــادية التــي تــم إعدادهــا.  منــه ورصــد المخالفــات. ويوضــح الجــدول رقــم )٤٠( عرضــًا تفصيلي

األدلة االسترشاديةم

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات١

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت٢

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للعب األطفال٣

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للمنتجات النسيجية - اإلصدار )١( ٤

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد٥

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للصهاريج – الجزء األول: صهاريج نقل المنتجات البترولية٦

الدليل االسترشادي لائحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية والجانبية للشاحنات٧

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لمواد البناء - الجزء األول٨

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني9

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثالث١٠

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الرابع١١

الدليل االسترشادي لائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الخامس: األنابيب المستخدمة في شبكات تمديدات المياه والكهرباء والغاز١٢

جدول رقم )40(: األدلة االسترشادية للجهات الرقابية
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8
منح الشهادات

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

الشــهادات والتراخيــص.



تراخيص باستخدام 
عالمة الجودة السعودية.

تراخيص باستعمال بطاقة 
كفاءة الطاقة لإلطارات.

شهادة المطابقة
 إلرسالية محددة.

شهادات اعتراف
.)IECEE( بشهادات 

رمز الصانع العالمي 
)WMI( للمصانع.

شهادة المطابقة العتماد 
طراز المركبات الكهربائية.

تراخيص باستعمال بطاقة كفاءة 
استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية. 

تراخيص باستعمال بطاقة 
ترشيد استهالك المياه.

شهادة المطابقة 
لدفعة/ خط إنتاج.

شهادة المطابقة لحواجز
 الشاحنات والمقطورات.

شهادة المطابقة لصهاريج 
نقل المنتجات البترولية.

شهادة المطابقة العتماد طراز 
شواحن المركبات الكهربائية.

شهادة المطابقة 
للدراجات اآللية الكهربائية. 

شارة المطابقة
 الخليجية. 

بطاقة اقتصاد الوقود 
للمركبات الخفيفة الجديدة.

شهادة المطابقة 
العتماد طراز.

ترخيص استخدام شعار 
البالستيك القابل للتحلل.

شهادة المطابقة للمقطورات 
ونصف المقطورات.

شهادة الجودة السعودية 
لمراكز خدمة المستفيدين )حياك(.

تمنح الهيئة عدة أنواع من الشهادات والتراخيص من بينها:

1/8- عالمة الجودة  
_

تحــرُص الهيئــة علــى االرتقــاء بجــودة الســلع والمنتجــات للحفــاظ علــى صحــة وســامة المســتهلك، وذلــك مــن 
خــال الترخيــص للمنشــآت المســتوفية لشــروط الائحــة الفنيــة العامــة لعامــة الجــودة الســعودية الســتخدام 
ــج  ــة المنت ــودة مطابق ــة الج ــى عام ــج عل ــول الُمنت ــس حص ــم ١١(. ويعك ــكل رق ــا )ش ــى منتجاته ــة عل العام
للمواصفــات القياســية الســعودية الُمعتمــدة، إضافــًة إلــى تحقيق معاييــر مراقبة ضبــط الجودة أثنــاء تصنيعه. 
ــج والُمســتهِلك  وبذلــك ُتحقــق منظومــة منــح عامــة الجــودة مصلحــة جميــع األطــراف ذات العاقــة )الُمنِت

والَتاجــر(، وُتعــزز حمايــة المســتهلك، وتوفــر قــدرة تنافســية أكبــر للمنتجــات الحاصلــة علــى العامــة.

 شكل رقم )11(: شعار عالمة 
الجودة السعودية
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 وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المنشــآت الحاصلة 
علــى الترخيــص باســتخدام عامــة الجــودة 
)٧٥٢( منشــأة وبلغ عدد التراخيص الســارية 
لهــا )٨٨٨( ترخيصــًا، إضافــًة إلــى وجود )9٨( 
طلب ترخيص تحت الدراسة خال عام ٢٠٢٠م. 
وتبلغ نســبة النمو في منــح عامة الجودة 
السعودية خال فترة التقرير ٣9.٣% ويرجع 
ذلــك لفــرض العامــة إلزاميــًا علــى بعــض 
المنتجــات عاليــة الخطــورة، وزيــادة الوعــي 

لــدى المصنعين بفوائدهــا ومزاياها.

وقــد تــم إصــدار عــدد )٢9٦( ترخيصــًا جديــدًا 
خــال عــام ٢٠٢٠م، كمــا تَم تنفيذ عــدد )٥٢٧( 
زيــارة ميدانيــة للمنشــآت وخطــوط اإلنتــاج، 
وبلغ عدد المنتجات المرخصة )٦٥.١١٠( منتج، 
كمــا تــَم رصــد مخالفــات لبعــض المنشــآت 
أدت إلــى إلغــاء الترخيــص لعــدد )١٠( مصانع، 
وتعليــق الترخيــص لعــدد )٥( مصانع بســبب 
عدم االلتزام بمتطلبات الائحة الفنية العامة 

لعامــة الجودة الســعودية.
يوضح الرســم البياني رقــم )١١( معدل النمو 

في تراخيص عامة الجودة وعدد المنشآت 
الحاصلــة علــى العامــة خــال الفتــرة مــن 
٢٠١٦م وحتــى العــام ٢٠٢٠م، فيمــا ُيوضــح 
ــص  ــدد التراخي ــم )١٢( ع ــي رق ــم البيان الرس
الســارية للمنشــآت في كل دولة ونســبتها 
مــن مجمــوع التراخيــص ممــا يبيــن مــدى 
انتشــار عامــة الجودة الســعودية في دول 
ــي رقــم  ــم، كمــا ُيوضــح الرســم البيان العال
)١٣( ِنســَب تراخيص استخدام عامة الجودة 

الســعودية وفقــًا لتصنيــف القطــاع.  

2020
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الرسم البياني رقم )11(: معدل النمو في تراخيص عالمة الجودة وعدد المنشآت الحاصلة عليها خالل )2016م - 2020م(

 الرسم البياني رقم )12(: عدد تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية السارية )حسب بلد المنشأة(

التراخيص

عدد التراخيص

المنشآت

النسبة لكل دولة

%9.35

%6.76

%2.03

%5.52

%15.09

%2.25

%0.56

%0.23

%0.56

%3.60

%51.01

836018492052532453 134

ية
ود

سع
ال

ت
ارا

إلم
ا

ان
م

ع

ت
وي

ك
ال

ن
رب

بح
ال

صر
م

دن
ألر

ا

ند
ه

ال

ن
صي

ال

يا
رك

ت

يا
طال

إي

يا
بان

س
إ

ند
يل

تا

ريا
كو

يا
بان

أل

ام
تن

في

ك
شي

لت
ا

يد
سو

ال

دا
لن

بو

يج
رو

لن
ا

ل
غا

رت
لب

ا

يا
مان

أل

ان
يو

تا

ت 
اليا

لو
ا

ة 
حد

مت
ال

ية
ك

ري
ألم

ا

المواصفات السعودية   |   119  منح الشهادات



60
%7116

%13

123
%14

167
%19 422

%47

  منتجات التشييد ومواد البناء والمواد العامة

  المنتجات الميكانيكية والمعدنية
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  المنتجات الغذائية والزراعية

888
إجمالي التراخيص

الرسم البياني رقم )13(: نسب تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

وحرصــًا مــن الهيئة علــى التطوير المســتمر في تقديــم خدماتها فقد 
حافظــت إدارة عامــة الجودة الســعودية على اســتمرار االعتماد وفق 
متطلبــات المواصفة الدوليــة )ISO17065:2012( لثاثــِة منتجات هي: 
)القابســات والمقابــس، أســياخ الصلــب، الدهانــات( بعــد التقييــم الدوري 
مــن مركز االعتماد الخليجي على إجــراءات اإلدارة في أعمال الترخيص 
باســتخدام عامــة الجــودة الســعودية، ممــا ُيرســخ مصداقيــة العامة 
وُيســهل عمليــة االعتــراف بعامِة الجودة الســعودية على المســتوى 
الُدولــي، وبالتالــي دعم الصناعــات والمنتجات الســعودية الحاصلة على 

العامة، وتوســيع آفاق انتشــارها في األســواق المســتهدفة.
ولتحقيــق مبــدأ الحياديــة والشــفافية فقــد تــَم إعــداد واعتمــاد عــدد 
)٦٠( إجــراء منــح خــاص لــكل منتــج لتشــمل المنتجــات الحاصلــة علــى 
عامــة الجــودة، ويشــارك فــي إعــداد هــذه اإلجــراءات ممثلــون مــن 
حمايــة المســتهلك وبعــض الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة ونخبــة 

مــن المنشــآت المتميــزة فــي مجــال صناعــة المنتــج.
كمــا شــمل التطويــر فتــح المجــال لجهــات تقويــم المطابقــة المؤهلة 
للمشــاركة فــي بعــض إجــراءات منــح عامــة الجــودة الســعودية وفق 
ُنظــم التســجيل والتفويــض التــي اعتمــدت هــذا العــام، ووفقــًا ألفضــل 
الممارســات العالميــة الُمتبعة فــي هذا المجال. وقد تــَم توقيع اتفاق 
تفويض جزئي لتقديم خدمات تقويم المطابقة لمنح تراخيص استعمال 

عامــة الجــودة الســعودية مــع شــركة تقويــم مطابقــة واحــدة خــال 
عــام ٢٠٢٠م ليبلــغ عــدد جهــات تقويــم المطابقــة المفوضــة )١٥( جهــة. 
وتتطلــع الهيئــة إلــى أن تيســر هــذه الخطــوات إجــراءات منــح عامــة 
الجــودة -بــإذن هللا- وتحقيــق االنتشــار الُمســتهدف لعامــة الجــودة 
الســعودية وتعظيــم الفائــدة مــن الطلــب الُمتوقــع عليهــا. كمــا يتــم 
ــة باإلجــراءات  ــة مــع الجهــات المفوضــة للتوعي ــم لقــاءات دوري تنظي

ومتابعــة حالــة الطلبات.
ولتحســين كفــاءة العمــل، فقــد تــَم عقــد دورات توعويــة وتخصصيــة 
لجميــع المدققيــن المشــاركين فــي زيــارة المصانع. وكذلك تــم اعتماد 
عــدد )٦٠( مدققــًا وخبيــرًا فنيــًا خــال عــام ٢٠٢٠م للمشــاركة فــي أعمــال 
الترخيــص باســتخدام عامــة الجــودة الســعودية. كما ســاهمت اإلدارة 
فــي إعــداد وتطويــر إجــراءات النظــام اإللكتروني لــإلدارة العامــة لمنح 
الشــهادات، حيــث يتــم التقديــم واســتكمال متطلبــات وإجــراءات المنح 

إلكترونيًا.
وتســتقبُل إدارة عامــة الجــودة الباغــات المتعلقــة بمخالفــات عامــة 
الجــودة الــواردة مــن تطبيــق »تأكــد«، حيــث بلــغ عــدد الباغــات )٢.٠٢٦( 
بــاغ غــش تجــاري تمــت معالجتهــا خــال عــام ٢٠٢٠م. كمــا تم الــرد على 
االستفســارات الفنيــة عــدد )١.٠٢٠( استفســارًا، وكذلك تَم رصــد عدد )١٣( 

حالــة تزويــر أو مخالفــة الســتعمال عامــة الجودة.
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ــة االســتراتيجية لكفــاءة اســتهاك الطاقــة  انطاقــًا مــن األهمي
ــي  ــل ف ــكٍل فاع ــة وبش ــارك الهيئ ــاه، ُتش ــتهاك المي ــيد اس وترش
نشــاطات البرنامج الســعودي لكفاءة الطاقة وفريق العمل ألدوات 
ترشــيد اســتهاك الميــاه وفــق منهجيــة تكامليــة مــع الجهــات 
ذات العاقــة مــن األجهــزة الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخاص. 
وتصـــدر الهيئـــة بطاقـــات كفـــاءة استهاك الطاقة علـــى مـــا 
يتـــم اعتمـــاده مـــن مواصفات فـــي هـــذا المجـــال بالتعـــاون مع 
الشريك االستراتيجي للهيئـــــة وهـــو المركز السعودي لكفـــاءة 

الطاقـــــة، وبقيـــــة الشــركاء في البرنامـــــج. ويتم اإللزام ببطاقات 
كفــاءة الطاقــة علــى عــدد مــن المنتجــات مثــل: مكيفــات الهــواء، 
الثاجــات والمجمــدات، غســاالت المابــس، اإلنــارة، ســخانات الميــاه، 
مجففــات المابــس، اإلطــارات والمركبــات الخفيفــة الجديــدة. كمــا 
قامــت الهيئــة ضمــن أعمــال الفريــق المعنــي بترشــيد اســتهاك 
الميــاه والمشــكل مــن عــدة جهــات، بالتأكــد مــن اإللــزام ببطاقــة 
ترشــيد اســتهاك الميــاه على المنتجات المشــمولة ضمــن الائحة 

الفنيــة لترشــيد اســتهاك الميــاه والمعتمــدة مــن قبــل الهيئة. 

2/8- بطاقات الكفاءة  
_
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شكل رقم )12(: الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات الكهربائية
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شكل رقم )13(: نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود 
وكفاءة استهالك الطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة واإلطارات

BRAND NAMEالعالمة التجارية

MADE IN بلد املصنع

MODEL NUMBER رقـــم الطـــراز

REGISTRATION NO :
STANDARD REFERENCE NO :

رقـم التسـجيل :
الرقم املرجعي للمواصفة :

إزالة أو تغطية أو العبث بهذه البطاقة قبل البيع يعرضك للمالحقة النظامية
The removal, covering or damaging of this label before sale is punishable by law

أأ
ب

ج

استهالك املياه

Water
Consumption

بطاقة ترشيد استهالك املياه
WATER EFFICIENCY LABEL

#.#
liters/min

شكل رقم )14(: نموذج 
لبطاقة ترشيد استهالك المياه

وتستهدف بطاقة كفاءة استهاك الطاقة 
)شكل رقم ١٢، ١٣( وبطاقة ترشيد استهاك 
المياه )شــكل ١٤( توعية المستهلك، وُتثبت 
على شكل ملصق/مطبوع على مجموعة 
من األجهزة الكهربائية المنزلية والمركبات 
الخفيفة الجديدة واإلطارات وأدوات ترشــيد 
اســتهاك الميــاه. وتتضمــن تلــك البطاقات 
توضيحــًا ألداء المنتــج وكفاءتــه فــي توفير 
استهاك الطاقة وترشيد استهاك المياه، 
وتزويــد المســتهلك ببعــض المعلومــات 
ــة قبــل الشــراء، بطريقــة واضحــة  الضروري
وســهلة. وقــد ســاهم النمــوذج الُمبســط 
للبطاقة في ُســهولِة معرفة المســتهلك 
لمــدى كفــاءة اســتهاك الطاقــة وترشــيد 
اســتهاك الميــاه للُمنتــج، وبالتالــي اختيــار 
الُمنتج الذي ُيوفر من قيمة فاتورة استهاك 
الطاقــة والمياه. كما يوفــر تطبيق الهاتف 
المحمول »تأكد« الذي أطلقته الهيئة وسيلة 

ســهلة لقــراءة بيانــات البطاقــة والتحقــق 
ممــا إذا كان المنتــج قــد حصــل فعــًا علــى 

ــاءة الطاقة. بطاقة كف
وُتحدُد الئحة كفاءة استهاك الطاقة العامة 
والائحــة الفنيــة ألدوات ترشــيد اســتهاك 
الميــاه الُمعتمــدة بالهيئــة مجموعــة مــن 

المنتجــات التــي َيشــملها التطبيق وهي:
مكيفات الهواء.	 
الثالجات -المجمدات.	 
غساالت المالبس.	 
المحركات الكهربائية.	 
اإلنارة.	 
المكيفات ذات السعة الكبيرة.	 
مجففات المالبس.	 
سخانات المياه.	 
اإلطارات.	 
المركبات الخفيفة الجديدة.	 
أدوات ترشيد استهالك المياه.	 

ــى  ــاط إل ــذا النش ــق ه ــدُف تطبي ــا َيه كم
المســاهمة في ترشــيد اســتهاك الطاقة 
والمياه بشــكل عــام في المملكــة وكذلك 
توفيــر التكلفــة على المســتهلك والتقليل 
مــن أعبــاء مصروفاته الشــهرية. وفي هذا 
الشأن قامت الهيئة بإصدار تراخيص كفاءة 
استهاك الطاقة لألجهزة الكهربائية واإلطارات 
والمركبات الخفيفة الجديدة وأدوات ترشيد 

اســتهاك الميــاه بما يقــارب من:

208٫721 ترخيصًا
منــذ بداية التطبيــق، فيما بلغ مجموع عدد 
الطــرازات التــي تــَم إصــدار تراخيــص كفــاءة 
اســتهاك الطاقة وأدوات ترشــيد استهاك 

الميــاه لهــا خال فتــرة التقريــر عدد:

44٫388 ترخيصًا 
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التراخيص المنتجم

٢,٦٢٣مكيفات الهواء١

١.٤٢٥الثاجات - المجمدات٢

٧٢٣غساالت المابس٣

٥٧٠المحركات الكهربائية٤

١٢.٧٠9اإلنارة٥

٤٠٦المكيفات ذات السعة الكبيرة٦

9١نشافات المابس٧

٣٢٦سخانات المياه٨

١٥.٦٦٢اإلطارات9

١.٥٦٧المركبات الخفيفة الجديدة١٠

٨.٢٨٦أدوات ترشيد استهاك المياه١١

44٫388اإلجمالي

جدول رقم )41(: أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير  

كما ُيوضح الرسم البياني رقم )14( ِنسَب الطرازات التي تَم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير.

%6

%29

%19

%3

%35

%1 %0
%1

%1
%2

%3

الرسم البياني رقم )14(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير

  مكيفات الهواء

  ثاجات المجمدات

  غساالت المابس المنزلية

  المحركات الكهربائية

  اإلنارة

  المكيفات ذات السعة الكبيرة

  نشافات المابس

  سخانات المياه

  اإلطارات

  المركبات الخفيفة الجديدة

  أدوات ترشيد استهاك المياه

وُيوضح الجدول رقم )41( مجموع أعداد الطرازات التي تَم إصدار تراخيص كفاءة استهالك الطاقة وأدوات ترشيد استهالك المياه لها.
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وُيوضــح الجــدول رقــم )٤٢( إجمالــي أعــداد الطــرازات التــي تــَم إصــدار تراخيــص كفــاءة اســتهاك الطاقــة وأدوات ترشــيد اســتهاك الميــاه 
لهــا منــذ بــدء تطبيــق البرنامــج بتاريــخ ١٤٣١/٠٥/١٣هـــ الموافــق ٢٠١٠/٠٤/٢٧م وحتــى تاريــخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـــ الموافــق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، والــذي 

بلــغ )٢٠٨.٧٢١( ترخيصــًا.

اإلجماليتاريخ البدء بالتطبيقالمنتجم

٢٠١٠/٠٤/٢٧٤١.٠٦٣ممكيفات الهواء١

٢٠١٠/٠٤/٢٧١٣.٨٢9مالثاجات - المجمدات٢

٢٠١٠/٠٤/٢٧٧.٠٨٤مغساالت المابس٣

٢٠١٥/٠١/٠١١٠.٤٣٢مالمركبات الخفيفة الجديدة٤

٢٠١٥/٠٥/١٣٨٤.٦١٥ماإلطارات٥

٢٠١٥/٠9/٢9٢.٣١٢مالمحركات الكهربائية٦

٢٠١٦/٠٥/٠١٢٥.٦١٢ماإلنارة٧

٢٠١٧/٠٦/٠٤١.٨٧٤مالمكيفات ذات السعة الكبيرة٨

٢٠١٨/٠١/٠١٢١.٠٤٤مأدوات ترشيد استهاك المياه9

٢٠١٨/٠٣/٠١١٦9منشافات المابس١٠

٢٠١٨/٠٣/٠١٦٨٧مسخانات المياه١١

208٫721اإلجمالي

جدول رقم )42(: أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج

الرسم البياني رقم )15(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًا

%41
%0 %0

%1

%1
%3

%7

%20

%10

%5

%12

  مكيفات الهواء

  ثاجات المجمدات

  غساالت المابس المنزلية

  المحركات الكهربائية

  اإلنارة

  المكيفات ذات السعة الكبيرة

  نشافات المابس

  سخانات المياه

  اإلطارات

  المركبات الخفيفة الجديدة

  أدوات ترشيد استهاك المياه

وُيوضح الرسم البياني رقم )15( نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها تراكميًا:
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تقــود الهيئــة نشــاطات االرتقــاء بجــودة المنتجــات الســعودية التي يتم اســتخدامها أو تســويقها داخــل المملكــة أو تلك الُمعــدَة للتصدير 
للــدول األخــرى وذلــك بالشــراكة مــع جميــع الجهــات ذات العاقــة مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. ولذلــك فقــد تــَم اســتحداث إدارة 
شــهادات المطابقــة ضمــن اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات، كمــا تــَم اعتمــاد الائحــة الفنيــة العامــة لشــهادات المطابقــة خــال اجتمــاع 

مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )١٥٥( بتاريــخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ، 

3/8- شهادات المطابقة  
_

أهداف إدارة شهادات المطابقة هي:

 •  رفع جودة المنتجات المحلية من خال إصدار شهادات المطابقة 
للمنتجات المختلفة.

 •  تمكيــن المنتجــات الوطنيــة مــن المنافســة فــي األســواق 
الخارجيــة مــن خــال إصــدار شــهادة مطابقــة للصــادرات معتــرف 

ــًا. ــة دولي بهــا ومقبول

 •  المســاهمة فــي تحقيــق االســتدامة البيئيــة مــن خــال تفعيــل 
وتطبيــق اللوائــح الفنيــة ذات العاقــة.

 •  الوصــول إلــى مســتوى عــاٍل من الوعــي بين جميع المســتفيدين 
لمعرفــة المنتجات المطابقة.

ــة  ــاريع الحكومي ــتخدمة بالمش ــات المس ــتوى المنتج ــع مس  •  رف
ــعودية. ــات الس ــا للمواصف ــدى مطابقته وم

 •  شهادات مطابقة خط إنتاج.
 •  شهادات مطابقة للباستيك القابل للتحلل )شكل رقم ١٥(�

 •  شهادات مطابقة حواجز الشاحنات والمقطورات.
 •  شهادات مطابقة للمقطورات ونصف المقطورات.

 •  رمز الصانع العالمي )WMI( للمصانع.
 •  شهادات مطابقة لصهاريج نقل المنتجات البترولية.

 •  شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين )حياك(.
 •  شهادات مطابقة إرسالية.

 •  شهادات مطابقة طراز.
 •  شهادات مطابقة اعتماد طراز للمركبات الكهربائية.

 •  شهادة مطابقة اعتماد طراز لشواحن المركبات الكهربائية.
 •  شهادة مطابقة الدراجات اآللية الكهربائية.

 •  شارة المطابقة الخليجية )شكل رقم ١٦(�

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

وســحب عينــات منــه لمعرفــة مــدى مطابقتــه للمواصفــات ذاِت العاقــة.

شكل رقم )15(: شعار البالستيك القابل للتحلل

شكل رقم )16(: شارة المطابقة الخليجية

وُتحــدد الالئحــة الفنيــة العامــة لشــهادات المطابقــة مجــال منــح الشــهادات، وكذلــك التكاليــف الماليــة لهــا، باإلضافــِة إلــى أنــواع 
شــهادات المطابقــة التــي ُتصدرهــا الهيئــة، وهــي كالتالــي: 
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وتعمل إدارة شهادات المطابقة مع شركائها على عدد من المشاريع تتمثل في: 

ويمكن تلخيص أهم اإلنجازات التي حققتها اإلدارة على النحو التالي:

اعتماد الهيئة من قبل منظمة
 )Society of Automotive Engineers(

إلصدار رمز الصانع العالمي.

مشروع ترقيم المقطورات ونصف المقطورات المستعملة بالتعاون مع 
اإلدارة العامة للمرور، والذي يسهم بشكل مباشر في تحديد هوية لهذه

 المقطورات والقضاء على المشاكل األمنية المرتبطة بعدم تعريف هذه المقطورات. 

تقديم ورشة عمل لتعزيز دور 
شهادات المطابقة في دعم 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مشروع إحالل صهاريج األلمونيوم
لنقل المنتجات البترولية محل

صهاريج الحديد وذلك بالتعاون مع
شركة أرامكو والهيئة العامة للنقل.

البدء بإصدار شهادات 
المطابقة للشواحن 

والمركبات الكهربائية.

إجراء دراسة عن الممارسات الدولية 
في إصدار الرمز المميز للمركبة 

.)WMI( ورقم الصانع العالمي )VIN(

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

مع هيئة تنمية الصادرات.

 البدء في إصدار شهادات المطابقة للدراجات 
اآللية وفقًا لالئحة الفنية للدراجات اآللية 
الكهربائية )تم إصدار 3 شهادات مطابقة(.

مشروع البنية التحتية
للمركبات الكهربائية

من خالل الفريق المشكل 
من عدد من الجهات ذات العالقة.

1

34 2
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وقــد بلــغ مجمــوع عــدد الشــهادات التــي تــَم إصدارهــا خــال فتــرة التقريــر )١,٠9٥( شــهادة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٤٣(، 
والرســم البيانــي رقــم )١٦(� 

عدد الشهادات لسنة 2020الشهادة

٢٠شهادة المطابقة لخط إنتاج بناًء على مواصفة

1٠شهادة المطابقة لمقطورات ونصف المقطورات

1شهادة معرف الصانع العالمي

٢4٢شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات

4شهادة المطابقة للدراجات اآللية الكهربائية

688شهادة مطابقة باستيك قابل للتحلل

9شهادة المطابقة لصهاريج األلمونيوم

1٠شهادة المطابقة لإلرسالية بناًء على مواصفة

56شهادة المطابقة للطراز بناًء على مواصفة

٢7شارة المطابقة الخليجية

1شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )تجاري( 

٢7شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )استخدام شخصي(

1.٠95المجموع

 جدول رقم )43(: عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة خالل فترة التقرير 

الرسم البياني رقم )16(: أنواع شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقرير

242

4

688

9

10

56

27

1

27 20 10
1

  شهادات المطابقة لمقطورات ونصف المقطورات 

  شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات 

  شهادة مطابقة باستيك قابل للتحلل 

  شهادة المطابقة لإلرسالية بناًء على مواصفة 

  شارة المطابقة الخليجية 

  شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )استخدام شخصي(

  شهادة المطابقة لخط إنتاج بناًء على مواصفة 

  شهادة معرف الصانع العالمي 

  شهادة المطابقة للدراجات اآللية الكهربائية 

  شهادة المطابقة للصهاريج األلمونيوم 

  شهادة المطابقة للطراز بناًء على مواصفة 

  شهادة المطابقة للسيارات الكهربائية )تجاري(
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نظرًا للحاجِة الماســة لتســهيل التجارة الدولية وتبادل المنافع، وخدمة 
وسامة المستهلكين في تعاملهم مع المعدات واألجهزة  الكهروتقنية 
التــي ُتســتخدم بصفة أساســية في المنــازل والمكاتب ومراكــز العناية 
الصحيــة واألماكــن المشــابهة، واســتثمارًا للبرنامــج الُدولــي الختبــارات 
تقييــم المطابقــة ومنح الشــهادات لألجهزة والمكونــات الكهروتقنية 
)IECEE(، والُمطبــق مــن قبــل اللجنــة الدولية الكهروتقنيــة )IEC(، فقد 
شــرعت الهيئــة فــي اتخــاذ خطــوات فاعلــة للُمشــاركة بهــذا البرنامــج، 
مــن خــال اإللــزام بالحصــول علــى شــهادة المطابقــة لبعــض األجهــزة 

واألدوات الكهروتقنيــة عاليــة المخاطــر، طبقــًا للمواصفــات القياســية 
الُدوليــة، مــع األخذ فــي االعتبار الحيــود الوطنية. وقد تَم إعــداد الائحة 
الفنيــة رقــم )م١-١٥٥-١٦( واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة 
بتاريــخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـــ، وكذلــك تحديــد الخدمــات وإعــداد نمــاذج لتقديم 
الطلــب وشــهادة مطابقــة وطنيــة ُمناظــرة. وجــاري العمــل اآلن علــى 
تطويــر نظــام إلكترونــي خاص لــإلدارة لتســهيل عملية التواصــل، ورفع 
المســتندات لــدى المســتفيد، إضافــًة إلــى تحديــث البيانــات الســابقة 

فــي موقــع )IECEE( والمتعلقــة بالحيود الوطنيــة والمجال.

  )IECEE( 4/8- إدارة شهادات المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية
_

1/4/8- األهداف

2/4/8- اإلنجازات

 •  تــم توســيع مجــال تطبيــق البرنامــج اعتبارًا مــن تاريــخ ١٤٤١/٠٣/٠٤هـــ الموافق ٢٠١9/١١/٠١م ليشــمل 
منتجــات األجهــزة اإللكترونية المســتخدمة في نظــم التدخين اإللكتروني، ومن تاريــخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ 

الموافــق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م ليشــمل منتجــات أنظمة الطاقة الشمســية للمنتجــات الكهروضوئية.

عدد الشهاداتالمنتج
٣.٥١9اإلنارة وملحقاتها

٢.١99أجهزة التلفاز
١.١٢٣الجواالت والشواحن وأجزائها

٦٣غساالت األطباق
٣٦٤مضخات المياه الكهربائية

٦٥الساعات الذكية
٢٣منتجات الطاقة الشمسية

٤١9البطاريات المتنقلة وبطاريات الجواالت
١.٣99أجهزة الكمبيوتر والابتوب واألجهزة اللوحية وملحقاتها

٣٠األجهزة اإللكترونية للتدخين
9.٢٠٤المجموع

جدول رقم )44(: عدد التراخيص باستخدام شهادة االعتراف الوطنية )IECEE( التي تم إصدارها خالل فترة التقرير 

وُيوضح الجدول رقم )44( مجموع التراخيص الخاصة لكل منتج والتي تم إصدارها خالل فترة التقرير. 

9٫204 ترخيص تَم إصداره 
لمنتجات شهادات االعتراف 

الوطنية )IECEE( خال فترة التقرير

ضبط ُسوق المنتجات 
الكهربائية عالية الخطورة 

وحمايته من األجهزة 
الرديئة أو المقلدة.

توفير الوقت والجهد 
والتكاليف )تسهيل دخول السلع 

عبر المنافذ الجمركية دون 
تكرار فحصها واختبارها(.

ضمان تطبيق المواصفات السعودية 
لحماية المستهلك والسوق من المنتجات 

المستوردة غير المطابقة للمواصفات 
القياسية والتحقق من سامة المنتج. 

تقليل الحوادث 
التي قد تتسبب 

فيها هذه 
المنتجات.

 13٠   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



كما يوضح الرسم البياني رقم )17( التراخيص التي تم إصدارها باستخدام شهادة االعتراف الوطنية )IECEE( خالل فترة التقرير.
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الرسم البياني رقم )17(: التراخيص التي تم إصدارها باستخدام شهادة )IECEE( خالل فترة التقرير 

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

 الوصول إلى مرحلة إصدار شهادات 
.)IECEE( اختبار« دولية لدى«

 ،)IECRE( التسجيل واالعتراف بشهادات صادرة لدى جهة 
والمعنية بشهادات مطابقة منتجات الطاقة المتجددة.

 التسجيل واالعتراف بشهادات صادرة لدى جهة 
)IECEX(، والمعنية بشهادات مطابقة للمعدات 

المستخدمة باألجواء القابلة لالنفجار.

 توسيع مجال شهادة االعتراف
بشهادات )IECEE( للمنتجات عالية 

الخطورة منخفضة الجهد. 

  اإلنارة وملحقاتها

  أجهزة التلفاز

  الجواالت والشواحن وأجزائها

  غساالت األطباق

  مضخات المياه الكهربائية

  الساعات الذكية

  منتجات الطاقة الشمسية

  باور بانك وبطاريات الجواالت

  أجهزة الكمبيوتر والابتوب واألجهزة اللوحية وملحقاتها

  األجهزة اإللكترونية للتدخين
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9
المختبرات

ــادة علــى المســتوى  َتســعى مختبــرات الهيئــة لتحقيــق المرجعيــة والري
ــلع  ــات والس ــار للمنتج ــص واالختب ــال الفح ــي مج ــي ف ــي واإلقليم الوطن
ــم  ــن أه ــرات م ــر المختب ــتوردة، إذ ُتعتب ــًا أو المس ــة محلي ــواًء المصنع س
دعائــم اتخــاذ القــرار الفاصــل فــي الخالفــات والنزاعــات الفنيــة. كمــا ُتشــارك 
مختبــرات الهيئــة فــي إعــداد المواصفــات القياســية مــن خــالل المشــاركة 
ــارات  ــم االستش ــوث، وتقدي ــات والبح ــراء الدراس ــة، وإج ــان الفني ــي اللج ف
الفنيــة. وتعمــل الهيئــة ضمــن اســتراتيجياتها لتعزيــز الــدور الريــادي 
لمختبراتهــا المرجعيــة ودعــم عمليــة التقييــس فــي المملكــة ودعــم 
الصناعــة المحليــة وحمايــة المســتهلك مــن خــالل توفيــر أحــدث األجهــزة 
والمعــدات وتدريــب كوادرهــا الفنيــة علــى أحــدث الطــرق والتقنيــات 
ــرات  ــع مختب ــل م ــة لتتكام ــا الفني ــز قدراته ــك لتعزي ــا، وذل ــي مجاالته ف
القطــاع الخاصــة لتشــكل دعامــة قويــة لمنظومــة البنيــة التحتيــة للجــودة 

ــة. بالمملك



1/9- تطوير المختبرات  
_

الفحــص  لتطويــر خدمــة  اإلدارة  تهــدف 
واالختبــار للعديد مــن مختبراتهــا المتنوعة 
وذلــك بتعزيــز وأتمتــة العمليــات وإجــراءات 
العمــل والجــودة باســتخدام أحــدث النظــم 
المعلوماتية المتخصصة في إدارة معلومات 
المختبر لنقــل ومعالجــة البيانــات للتكامــل 
ــة أو  ــة الهيئ ــل منظوم ــركاء داخ ــع الش م

خدمــة المســتفيد الخارجــي. 

وتســعى كذلك إلى توسعة قدرات الفحص 
واالختبــار لمجــاالت متعــددة ومتنوعــة من 
المنتجــات عبــر إنشــاء وتشــغيل العديــد من 
المختبرات المتخصصــة مثل مختبر الحريق 
الختبــارات مقاومــة الحريــق وحساســات 
الحريــق ومختبــر كفــاءة اســتهاك الطاقة 
فــي اإلنــارة )الســكنية والتجاريــة(،  وتدعيم 
مختبرات الهيئة القائمة في مقرها الرئيس 

بالرياض وفرعيهــا بمنطقة مكة المكرمة 
والمنطقــة الشــرقية بعــدٍد مــن األجهــزة 
والتقنيات الحديثــة في مختلف التخصصات 
مثــل مختبــر تحلل الباســتك ومختبــر ألعاب 
األطفال ومختبــر األنابيب والخزانات ومختبر 
المعــادن الثمينة واألحجــار الكريمة وكذلك 
مختبر الجلود واألحذية وغيرها لتكون مرجعًا 

وطنيــًا فــي هــذا المجال.

2/9- فحص العينات  
_

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:

وقــد واصلــت المختبــرات ســعيها للوصــول لهذا الهــدف بحصولها 
علــى االعتماد الدولي لنتائج اختباراتها طبقــًا لمتطلبات المواصفة 
القياســية الُدولية )ISO/IEC 17025/2017( لعدد )62( اختبارًا جديدًا 
خــال فتــرة التقريــر، ليصبــح إجمالــي عــدد االختبــارات الحاصلة على 
ــتهدفت  ــد اس ــة ق ــت الهيئ ــارًا، وكان ــي )285( اختب ــاد الدول االعتم
الحصــول على االعتمــاد لعدد )100( اختبار جديد خــال فترة التقرير إال 
أنــه ونظــرًا للتداعيات التــي فرضتها جائحة كورونــا واللجوء للتقييم 

)عــن ُبعــد( فقد تــم الحصول علــى االعتماد لهــذه االختبــارات فقط.   
 كذلــك شــاركت الهيئــة فــي برامــج اختبــارات الكفاءة الفنيــة التي 
تقدمهــا الجهــات الُدوليــة المتخصصــة وذلــك لتوكيــد جــودة نتائــج 
االختبارات. وَتســعى الهيئة لتوســيع مجال االعتماد ليشــمل جميع 
مجــاالت االختبارات لمزيد من الموثوقية في النتائج لتقييم الُمنتج، 
وبالتالــي حمايــة المســتهلك وســامة المنتجــات وضمــان تطويــر 

الصناعــة المحليــة ضمن أهدافها االســتراتيجية. 

العينات الواردة

7٫022 عينة
لمختلف أنواع المنتجات

2٫621 عينة 
غير مطابقة للمواصفات 

القياسية السعودية

تَم فحص عدد 

14٫085 مركبة 
 293 مركبةمستعملة مستوردة

منها غير مطابقة
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عدد العيناتالمختبر
 الواردة

عدد العينات
غير المطابقة

عدد العينات 
المطابقة

نسبة العينات 
غير المطابقة

٢٥%9٥٨٢٤٤٧١٤إدارة مختبرات الغزل والنسيج

٢٣%٥٥٠١٣٠٤٢٠إدارة مختبرات التشييد والبناء

٤١%١.٥9٤٦٦٣9٣١إدارة مختبرات المنتجات الكهربائية 

٢٨%١.١٤9٣٢١٨٢٨إدارة مختبرات المنتجات البترولية 

٤٢%9٤٣٣9٧٥٤٦إدارة مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية

٥٢%١.٥٥9٨١٥٧٤٤إدارة المختبرات الكيميائية

١9%٢٦9٥١٢١٨إدارة مختبرات المنطقة الصناعية األولى

المتوسط 37%7.0222.6214.401اإلجمالي

جدول رقم )45(: تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير

ويعرُض الجدول رقم )45( تفاصيل فحص العينات خالل فترة التقرير.
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فيما يوضح الرسم البياني رقم )18( عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة خالل فترة التقرير.

الرسم البياني رقم )18(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة 

الرسم البياني رقم )19(: العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

51

51

218

218

130

104

420

291

244

177

714

707

321

106

828

343

815

735

744

517

663

301

931

600

397

379

547

546

جميع مختبرات الهيئة

مختبرات المركز الرئيسي

  عدد العينات غير المطابقة

  عدد العينات غير المطابقة

  عدد العينات المطابقة

  عدد العينات المطابقة

ويوضح الرسم البياني رقم )19( عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض.

مختبرات المنتجات 
الميكانيكية 

والمعدنية

مختبرات المنتجات 
الميكانيكية والمعدنية

مختبرات 
المنتجات 
الكهربائية

مختبرات المنتجات 
الكهربائية

 مختبرات 
المنتجات 
الكيمائية

 مختبرات المنتجات 
الكيمائية

مختبرات 
المنتجات 
البترولية

مختبرات المنتجات 
البترولية

مختبرات
 الغزل 
والنسيج

مختبرات
 الغزل والنسيج

 مختبرات 
التشييد 

والبناء

 مختبرات التشييد 
والبناء

مختبرات 
الصناعية 

األولى

مختبرات الصناعية 
واألولى
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الرسم البياني رقم )20(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

كمــا يوضــح الرســم البيانــي رقــم )٢٠( عــدد العينــات المطابقــة وغيــر المطابقــة المفحوصــة فــي مختبــرات فــرع الهيئــة بمنطقــة مكــة 
المكرمــة خــالل فتــرة التقريــر.

ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )٢1( عــدد العينــات المطابقــة وغيــر المطابقــة المفحوصــة فــي مختبــرات فــرع الهيئــة بالمنطقــة الشــرقية 
خــالل فتــرة التقريــر.

16

67
2879

7

215
485

154200

مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

مختبر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

  عدد العينات غير المطابقة

  عدد العينات غير المطابقة

  عدد العينات المطابقة

  عدد العينات المطابقة

الرسم البياني رقم )21(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

148

52

131

208 123

25

مختبرات 
التشييد والبناء 

مختبرات الغزل 
والنسيج

مختبرات التشييد 
والبناء

مختبرات المنتجات 
الكهربائية 

مختبرات المنتجات 
الكيميائية 

مختبرات المنتجات 
البترولية

مختبرات المنتجات 
الكهربائية 

مختبرات المنتجات 
الكيميائية 
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المركبات

  عدد العينات المطابقة  عدد العينات غير المطابقة

ويوضح الرسم البياني رقم )٢٢( نسبة توزيع العينات على مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر خالل فترة التقرير. 

الرسم البياني رقم )22(: توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب مجال كل مختبر

الرسم البياني رقم )23(: توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئة

%4
%13

%8

%14

%16 %22

%23

كمــا يوضــح الجــدول رقــم )46(، والرســم البيانــي رقــم )٢3( نســبة توزيــع المركبــات المســتعملة التــي تــم فحصهــا موزعــة علــى 
المركــز الرئيســي وفــروع الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر.

غير المطابقةالمطابقةإجمالي عدد المركبات للمركز الرئيسي وفروع الهيئة

14٫085
13٫792293

%98%2
نسبة المركبات غير المطابقةعدد المركبات غير المطابقةعدد المركبات المطابقةعدد المركبات الواردةفرع

0٫5%5٫8625٫83428الحديثة
2%4,39276 4٫468المنطقة الشرقية

5%2٫9692٫827142الرياض
6%78673947جدة

2%14٫08513٫792293اإلجمالي

 جدول رقم )46(: تفاصيل فحص المركبات لجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خالل فترة التقرير

739

جدة

47

2827

الرياض

142

4392

المنطقة الشرقية

76

5834

الحديثة

28

   مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية 

   مختبرات المنتجات الكهربائية 

   مختبرات المنتجات الكيميائية 

   مختبرات المنتجات البترولية

   مختبرات الغزل والنسيج

   مختبرات التشييد والبناء

   مختبرات الصناعية األولى
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فــي مجــال تأكيــد الجــودة ومصداقيــة ودقــة النتائج فــي مختبرات 
الهيئة، تســعى مختبرات الهيئة إلى المشــاركة الدورية في برامج 
الكفــاءة الفنيــة )Proficiency Testing PT(، وهي برامج َتســتهدُف 
ضمــان جــودة ونتائــج االختبــارات، حيث ُتمكــن المختبرات مــن تقييم 
أدائهــا عندما تتــم مقارنة بياناتهــم ونتائجهم لعينــات مرجعية مع 

المختبــرات األخــرى التي ُتشــارك فــي جميع أنحــاء العالم في نفس 
البرنامــج. وطبقــًا للمواصفــة الدوليــة )ISO/IEC 17025(   العتمــاد 
 )Proficiency Testing PT( المختبــرات فــإن برامــج الكفــاءة الفنيــة
تعتبــر عنصــرًا أساســيًا ومهمــًا فــي إثبــات كفــاءة المختبــرات ألداء 

اختبــارات معينــة ودليًا علــى احترافيــة العاملين.

ترســيخًا لمرجعيــة مختبــرات الهيئــة، تــم إنشــاء 
مركز يقوم بتنظيم اختبارات الكفاءة الفنية يتم 
مــن خالــه مقارنة نتائج المشــاركين فــي برامج 
اختبــارات الكفــاءة مع نتائــج مختبــرات الهيئــة 
 IEC/ISO( المرجعيــة طبقــًا للمواصفــة الدوليــة
17043( المختصــة بالمتطلبات الفنية واإلدارية 
لمزودي هذه الخدمة، وطبقًا للمواصفة الدولية 
)ISO13528( الخاصــة فــي التحاليــل اإلحصائيــة. 
كما يســهم هذا النشــاط في تعزيــز دور الهيئة 

لدعــم البنيــة التحتيــة للجــودة فــي المملكــة، 
ودعم المختبرات الحكومية والخاصة في مجال 
االعتمــاد. وفــي هــذا الصدد، تم تصميــم وتنفيذ 
)٢٢( اختبار كفاءة فنية في مجاالت عدة شملت 
منتجات الغزل والنســيج والباســتيك والمنتجات 
البتروليــة وقطاع الدهانــات والمجال الكهربائي 
ومجــال بــاط الســيراميك ومجــال الميــاه خــال 
فترة التقرير، وبلغ عدد المشــاركين )٧١( مشاركًا 

لجميــع المراحــل طبقا للجــدول رقم )٤٧(�

3/9- جودة االختبارات  
_

4/9- إنشاء مركز خدمة اختبارات الكفاءة الفنية
  )Proficiency Testing provider(

_

برامج 

الفحص

عدد االختبارات المعلنةالمجال

٥االختبارات البترولية والدهانات 

٣اختبارات الغزل والنسيج

١اختبارات مواد البناء

٢االختبارات الكهربائية

٢مياه الشرب المعبأة

١اختبارات الباستيك

٣اختبارات حديد التسليح 

جدول رقم )47(: برامج اختبارات الكفاءة الفنية المعلنة خالل فترة التقرير

تصميم وتنفيذ

 22
اختبار كفاءة

 فنية في عدة مجاالت
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5/9-  أنشطة علمية وبحثية  
_

تســعى مختبــرات الهيئــة لتقديــم االستشــارات الفنيــة والمشــاركة فــي تقديــم األوراق والبحــوث العلميــة، فقــد شــاركت اإلدارة متمثلــة 
بمختبــر المــواد العامــة والنســيج بورقــة علميــة بعنــوان »تأثير نــوع الخامات النســيجية لإلحرام علــى البيئــة واالســتدامة« وذلك بالملتقى 
العلمــي التاســع عشــر ألبحــاث الحــج والعمــرة بجامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة. كمــا قامــت مختبــرات الهيئــة بالتعــاون مــع الجهــات 

الحكوميــة والخاصــة بإجــراء مجموعــة اختبــارات لعينــات االســتراتيجية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

المشاركة مع قطاع األمن العام في منافسات 
عينات الموكيت والسجاد الخاصة بالقطاع، وذلك 
بالقيام باالختبارات المطلوبة وإصدار التقارير لها.

التعاون مع جامعة الملك سعود في مجال اختبارات 
U_( معامل االنتقال الحراري ألنظمة العزل الحراري

VALUE( وقد تم إجراء اختبار لنظام عزل )جدار سيبوركس(.

التعاون مع مصنع المالبس والتجهيزات 
العسكرية بإجراء اختبارات خاصة على عدد 

من عينات الستر الواقية من الرصاص.

التعاون مع جامعة شقراء
 في مجال أجهزة قياس نفاذية 

األشعة فوق الحمراء.

1

3

 2

4
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ضمــن نشــاطات ومســاهمات المختبــرات لتدعيــم نشــاطات الهيئــة األساســية، فقــد نفــذت مجموعة مــن النشــاطات والخطــوات المهمة، 
لتعزيــز ودعــم دور الهيئــة الريــادي وتأصيــل مرجعيتهــا، ومــن أهــم هذه النشــاطات: 

6/9- نشاطات أخرى  
_

المشاركة في تعزيز الدور اإلعالمي 
والتوعوي للهيئة والمساهمة بإنتاج عدة 
أفالم قصيره ومقاطع لتوعية المستهلك 
وأهمية المواصفات القياسية للمنتجات 

من خالل برامج التواصل االجتماعي.

قبول تقارير اختبارات الكفاءة الفنية 
الصادرة من مركز اختبارات الكفاءة

الفنية كمزود للخدمة من قبل
)SAC( المركز السعودي لالعتماد

.)GAC( والمركز الخليجي لالعتماد 

التوسع في مجال
عمل اختبارات منظمات
الغاز المنزلية ومواقد
الرحالت داخل المختبر.

المشاركة في إطالق الخدمات
اإللكترونية لمركز تنظيم

اختبارات الكفاءة الفنية عبر
الموقع الرسمي للهيئة.

تدريب عدد من طالب وطالبات الجامعات 
السعودية، ومن ذلك تدريب طالبات درجة 

الدكتوراة من جامعة الملك عبد العزيز في 
طرق االختبار لمنتجات النسيج، والمشاركة 
في تمكين بعض الطالبات من استكمال 

متطلبات بحوثهن للتخرج.

إضافة أجهزة جديدة الختبارات غطاء الكرسي األفرنجي، كذلك
تم إضافة اختبارات مواصفة منظمات معدل التدفق التي تم تطبيقها
 مؤخًرا في ٢٠٢٠/9/٢8م. ويعتبر مختبر المواد الصحية ومواد السباكة 

المختبر الوحيد الذي يجري اختبارات هاتين المواصفتين حالًيا.

إضافة مركز تنظيم اختبارات
الكفاءة الفنية بالهيئة 

ضمن قاعدة بيانات الموقع
العالمي لمزودي خدمة اختبارات

.)EPTIS( الكفاءة الفنية

تركيب وتشغيل جهاز
اختبار األفران المنزلية

وتدريب الموظفين
على استخدامه بكفاءة.

توسيع مجال االعتماد 
بالمختبرات وإضافة

 اختبارات وتحقيق نتائج مميزة.

المشاركة في اختبارات الكفاءة الفنية )PT( عن طريق 
)ASTM( األمريكية لغرض تحقيق االعتماد والتحقق من

نتائج االختبارات وتسجيل نتائج مميزة في التقرير النهائي.

1

4

7

9

2

5

8

10

3

6
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10
المكتب التنفيذي لالستراتيجية 

الوطنية للجودة

ــق  ــن تحقي ــم وتمكي ــودة دع ــة للج ــتراتيجية الوطني ــروع االس ــن مش ــة م ــتهدف الهيئ تس
بمثابــة  لتكــون   ،2030 المملكــة  لرؤيــة  المُســتقبلية  واألهــداف  الطموحــة،  البرامــج 
المنظومــة المُحّفــزة والمُمّكنــة والمُســاهمة فــي تحقيق النتائــج المرغوبة، والمُســاعدة 
علــى تحقيــق الحلــم الوطنــي النبيــل فــي أن تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية المكانــة 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــهم االس ــث ستس ــم، حي ــدان فــي العال ــر البل ــن أكب ــا بي ــق به التــي تلي
ــة،  ــي المملك ــية ف ــال الرئيس ــات األعم ــي لقطاع ــر األداء المؤسس ــاء وتطوي ــودة ببن للج
التنافســية،  قدرتهــا  وتعزيــز  الوطنيــة  والخدمــات  المنتجــات  جــودة  مســتوى  ورفــع 
وستســمح لجميــع قطاعــات األعمــال بالنمــو واالزدهــار بشــكل متقــن ودقيــق مــع إضافــة 

ــي.  ــج المحل ــي والنات ــج الوطنــي اإلجمال ــى النات ــي عل ــر إيجاب ــل وتأث ــة أفض قيم



استهدفت الهيئة عبر مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة تحقيق ما يلي: 

1
التحديث المستمر

لاستراتيجية الوطنية 
للجودة وتحديد فرص تطويرها. 

4
متابعة ودعم ومساندة تنفيذ 

مبادرات االستراتيجية الوطنية للجودة 
وتعزيز األثر في مجاالت الجودة. 

8
دعم وتخطيط الجهود وتمكين مبادرات االستراتيجية 

االسترشادية الخاصة بقطاعات األعمال )الصحة - التعليم - 
المجتمع المدني - الخدمات - الصناعة( وتحديد األولويات، 

مع تقديم المساندة فيما يخص مجاالت الجودة.

2
وضع األسس والمبادئ الخاصة بتنفيذ مبادرات 

االستراتيجية الوطنية للجودة والتواصل مع 
المعنيين بها من )الداخليين، الخارجيين(.

5
نشر المعرفة باالستراتيجية الوطنية 

للجودة ومجاالتها وتوعية المعنيين بها 
)الداخليين/ والخارجيين(.

7
تشجيع العمل في المقارنات المعيارية 

)المرجعية( وأفضل الممارسات في 
مجاالت الجودة وتعزيز التعاون في 
التخطيط لها وتطبيقها وتطويرها.

3
مراجعة إنجازات أهداف 

ومبادرات االستراتيجية في مجاالت 
الجودة وتوثيق ونشر النتائج.

6
المساهمة في استحداث وتطوير 

االستراتيجية الوطنية لابتكار والمعرفة 
في مجاالت الجودة.

9
إدارة المخاطر المرتبطة 
باالستراتيجية الوطنية 
للجودة )االستراتيجية 

منها والتنفيذية(

10
عقد شراكات تساعد في تبّني مبادرات االستراتيجية الوطنية للجودة مع القطاعات المعينة وتعظيم القيمة في مشاركتهم من خال 

عقد الشراكات المحلية والدولية مع الجمعيات والمعاهد ومراكز األبحاث العلمية والمهنية في مجال الجودة والتّميز المؤسسي.

1/10- األهداف  
_

2/10- المهام  
_

تمكين ودعم قطاعات 
األعمال الرئيسية لتنفيذ 

المبادرات الخاصة بها 
ضمن االستراتيجية 

الوطنية للجودة. 

تطوير الممكنات 
المؤسسية 

للمكتب التنفيذي 
لالستراتيجية 

الوطنية للجودة.

تعزيز التميز بين 
المهنيين المتخصصين 

في مجال الجودة من 
خالل االرتقاء بالمعايير 

المهنية والتدريب 
والترخيص.

االرتقاء بمنظومة 
التحفيز والمنافسة 

وطنيًا في ممارسات 
الجودة والتميز 

المؤسسي.

تعزيز الكفاءة وتحقيق 
االستدامة للمكتب 

التنفيذي.
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شــملت منهجية العمــل في تطوير االســتراتيجية الوطنية للجودة 
استخدام عدد من النماذج و المنهجيات العلمية و المتعارف عليها 
فــي أفضــل الممارســات فــي مجــال الجــودة و التميز المؤسســي، 
 PDCA Deming( ومنهجيــة  )PMI for projects( ومنهــا منهجيــة
ــز المؤسســي  ــك النمــوذج الوطنــي للجــودة والتمي Cycle(،  وكذل
ــوذج  ــل نم ــا يمث ــودة(، كم ــز للج ــك عبدالعزي ــزة المل ــوذج جائ )نم

المواءمــة بيــن االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة ورؤيــة المملكــة 
ــط أهــداف االســتراتيجية مــع  ــم تطويرهــا لرب ٢٠٣٠  أداة شــاملة ت
أهــداف ومحــاور رؤية ٢٠٣٠ ولدعم عملية تطبيق االســتراتيجية من 
خــال إطــار ومبــادئ توجيهيــة متطــورة، تســاعد فــي نمــو وتطــور 
كل قطــاع، وصــواًل إلــى تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة للجــودة، كمــا هو 

موضــح  فــي الشــكل رقــم )١٧(�

 شكل رقم )17(: نموذج المواءمة بين االستراتيجية ورؤية 2030

3/10 آلية ومنهجية العمل  
_
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مــع بــدء العمــل فــي مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بالمملكــة تــم وضــع خارطــة طريــق محــددة وواضحــة المعالــم لكافــة 
األطــراف والمعنييــن تضمنــت العديــد مــن المراحــل والخطــوات التنفيذيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

تصنيــف قطاعــات األعمــال بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــى )٥(   /1
قطاعات رئيســية اعتمــادًا على طبيعة العمل المحوري والرئيســي 
لــكل قطاع )التعليــم، الصحة، الصناعة، الخدمــات، المجتمع المدني( 
وتــم تحديــد الجهات المشــّرعة والجهــات المنّفذة وشــركاء الجودة 

وخبــراء الجــودة المحليين فــي كل قطاع. 
2/ قيــاس جاهزيــة قطاعــات األعمــال بالمملكــة فــي مجــال الجــودة 
والتميــز المؤسســي ومــدى اســتعدادها وإمكاناتهــا لتطبيــق 
االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة، ومــدى توافــر بيئــة عمــل جاذبــة 
للكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة والقــادرة علــى االرتقــاء بمســتوى 
األداء المؤسســي إلــى المســتويات العالميــة المتقدمــة. تم تنفيذ 
هــذه المرحلــة المهمــة مــن خــال )٦١( ورشــة عمــل شــارك فيهــا 
مديــرو الجــودة والتميــز المؤسســي بالمنشــآت العاملــة بقطاعــات 

األعمال المســتهدفة. ويوضح الشــكل رقــم )١٨( تصنيف القطاعات 
المختلفــة فــي مصفوفــة نضــج الجــودة والتميــز. وقــد ســاهمت 
مرحلــة قيــاس جاهزيــة القطاعــات المختلفــة بالمملكة فــي مجال 
الجــودة والتميــز المؤسســي فــي الوصــول إلــى المخرجــات التاليــة:
تصنيــف القطاعــات المســتهدفة وفــق مصفوفة نضــج الجودة   •

ــي. والتميز المؤسس
تحديــد أبــرز نقــاط القــوة وفــرص التحســين والتطوير لــكل قطاع   •

فــي مجــال التميــز المؤسســي.
التعرف على مستوى نضج وثقافة الجودة بالقطاعات المختلفة   •

بالمملكة.
استشراف العوائق والتحديات المتوقعة عند تطبيق االستراتيجية   •

الوطنية للجودة.

شكل رقم )18(: تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

المبادرون

Initiators

1 – 199

االنطالق 
نحو التحسين 

)التحدي(

المنظمة تملك الكثير 
من التحسينات التي 
ستبهر المتعاملين

799 – 600
أصبحت

 األفضل 

ال تغتر هناك المزيد 
من اإلنجازات تنتظرك 

)استمر(
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المنجزون

Implementers

المتكاملون

Inegrators

المؤثرون

Impactors

المبدعون

Innovators

399 – 200
نقطة البداية

 في رحلة الجودة 

يتطلب المزيد من 
الشركاء في بناء 

االستراتيجية

599 – 400
الطريق 

إلى المقدمة 

البد أن تمتلك خططًا 
واضحة لتحسينات تجعل 

منافسيك خلفك

1000 – 800
عالمي 

المستوى 

التميز العالمي
في األداء

 4/10 مراحل تنفيذ المشروع  
_
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3/ اســتطاع رأي خبــراء الجــودة المحلييــن حول تحديــات ومعوقات 
تحقيــق الجــودة بالمملكــة وقيــاس مــدى نضــج ثقافــة الجودة 

بالمملكة.
4/  دراســة وتحليــل نتائــج االســتبيان الوطنــي الثاني للجــودة والتي 
شــملت جوانــب مهمــة مثــل ثقافــة وقيــادة الجــودة ومعرفــة 
التطبيقــات والبرامــج واألدوات التــي تتبناهــا المنشــآت الوطنية 

في مجــال الجــودة. 
ــز  ــودة والتمي ــي الج ــة ف ــات العالمي ــل الممارس ــة أفض 5/ دراس
المؤسســي وشــملت عــددًا كبيــرًا مــن دول العالــم المتقدمــة 

فــي هــذا المجــال.
6/ عمل دراســات للوضع االجتماعي واالقتصادي بالمملكة وكذلك 
وضــع المملكــة فــي المؤشــرات الدولية فــي مجال التنافســية 
والتنميــة وغيرهــا، والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه االســتراتيجية 

الوطنيــة للجــودة في هــذا الخصوص.
7/ دراســة وتشــخيص واقــع البنيــة التحتيــة للجــودة فــي مجاالتها 
الرئيســية الثاثــة )المواصفات والقياس واالعتماد(، واالســتفادة 
من الدراســة االستشــارية والتوصيات التي قدمها البنك الدولي 

للهيئــة فــي مجــال البنية التحتيــة للجودة.

8/ تحديــد األهــداف الرئيســية لاســتراتيجية الوطنيــة للجــودة 
ومبادراتهــا الوطنيــة ومؤشــرات قيــاس األداء المتعلقــة بهــا، 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــية لاس ــداف رئيس ــد )٥( أه ــم تحدي ــث ت حي

ــي:  ــو التال ــى النح ــي عل ــودة وه للج
	 تطوير إطار مرجعي وطني مائم وفق معايير دولية موحدة 
الرؤيــة واألهــداف لجــودة الخدمــات والمنتجات وممارســاتها 

لتحقيــق رؤية المملكة ٢٠٣٠�
	 تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة.

• نشــر ثقافــة الجــودة وتطبيقاتها في كافة قطاعــات األعمال 
والمجتمع. 

ــات  ــي الخدم ــز ف ــودة والتمي ــتويات الج ــى مس ــق أعل 	 تحقي
ــا  ــتهدفة بم ــات المس ــة القطاع ــة بكاف ــات الوطني والمنتج
يحقــق رضــا وتطلعــات المســتفيدين ويســهم فــي تحقيــق 

ــة ٢٠٣٠� ــة المملك ــداف رؤي أه
	 دعم االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار وتعزيز التنافسية 
بيــن القطاعــات الســعودية مــن أجل اقتصــاد مزدهــر يتوافق 

ورؤية المملكة ٢٠٣٠�  
9/ تحديد األهداف االستراتيجية للجودة بقطاعات األعمال الرئيسية 
الخمســة ومبادراتها ومؤشــرات قيــاس األداء ذات العاقة، كما 

هــو موضح بشــكل رقم )١9(�

شكل رقم )19(: أهداف ومبادرات قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودة

قطاعات األعمال
الرئيسة لالستراتيجية

الوطنية للجودة
قطاع الصحة

قطاع التعليم

القطاع الصناعي 

قطاع المجتمع المدني

قطاع الخدمات

٣ أهداف استراتيجية  
١١ مبادرة استراتيجية 

٣٢ مؤشرًا لقياس األداء

٥ أهداف استراتيجية  
 ٩ مبادرات استراتيجية 

٢٤ مؤشرًا لقياس األداء

٣ أهداف استراتيجية  
٩ مبادرات استراتيجية 

٢٨ مؤشرًا لقياس األداء

٣ أهداف استراتيجية
 ٥ مبادرات استراتيجية 

١٩ مؤشرًا لقياس األداء

٣ أهداف استراتيجية  |  ٧ مبادرات استراتيجية   |  ٢٢ مؤشرًا لقياس األداء
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ــة ٢٠٣٠  ــة المملك ــن رؤي ــة بي ــل والمواءم ــه التكام ــد أوج 10/ تحدي
واالســتراتيجية الوطنية للجودة وعلى مســتويات متعددة وذلك 
بعــد دراســة وتحليل وثائق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وتطوير نموذج 
علمــي مخصــص لهــذا الغــرض، وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة 
ــم خالهــا عــرض ومناقشــة  ــم )١٢( ورشــة عمــل ت عقــد وتنظي
ــز  ــادرات االســتراتيجية مــع مــدراء الجــودة والتمي أهــداف ومب
ــوزارات والمؤسســات  ــة بال ــب تحقيــق الرؤي المؤسســي ومكات
المختلفــة واالطــاع علــى مرئياتهــم، والتوافــق حــول األهداف 
والمبــادرات المقترحــة ومــدى مواءمتها مع أهــداف ومبادرات 

رؤيــة ٢٠٣٠ لــكل قطــاع. 
11/ تصميــم نموذجيــن للتميــز فــي الخدمــة والمنتــج ليكونــا ضمن 
ــل  ــودة ولتمث ــة للج ــتراتيجية الوطني ــة لاس ــاذج التطبيقي النم
إضافــة نوعيــة وجديــدة لمديري وخبــراء الجــودة بالمملكة ليتم 
اســتخدامها لتقييــم وتطويــر جودة وتميــز المنتجــات والخدمات 
الوطنيــة فــي تناغــم مــع النمــوذج الوطنــي للجــودة والتميــز 

المؤسســي )نمــوذج جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة(، كمــا 
هــو موضــح بشــكل رقــم )٢٠(� 

12/  عمل دراسة شاملة ألهم األنظمة والتشريعات المحلية المتعلقة 
بالجــودة وتطوير نموذج لحوكمة تطبيق االســتراتيجية الوطنية 
للجــودة والهيــكل التنظيمــي المناســب لتطبيــق االســتراتيجية 
بمــا يوفــر الدعم والتمكيــن الازمين، حيث خلصت الدراســة إلى: 

أهميــة إنشــاء المركــز الوطنــي للجــودة والتميــز المؤسســي   •
ليكــون بمثابــة الحاضنــة ومركــز االتصــال والتنســيق والمتابعة 
لتنفيــذ ما تضمنته االســتراتيجية من أهــداف ومبادرات وطنية 

للجودة.
أهميــة تشــكيل مجلــس وطنــي للجــودة يضــم فــي عضويته   •
مســؤولي الــوزارات والمؤسســات المشــرعة والمؤثــرة علــى 
الجــودة وتحقيقها بقطاعــات األعمال الرئيســية، وليكون هذا 
ــة الداعمــة والتوجيهيــة لسياســات  ــة المظل المجلــس بمثاب

وبرامــج ومبــادرات الجــودة الوطنيــة.

   

  

 

 

  

 
 

 
 

 

  

 

   

  

 

 

  

 
 

 
 

 

  

 

شكل رقم )20(: نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة 
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الخطة التشغيلية ألهم المبادرات الخاصة باالستراتيجية، وتشمل:

1/ مبــادرة: إطــالق برنامــج وطنــي شــامل للرخــص المهنية في 
مجال الجــودة والتميز المؤسســي: 

يهــدف إلــى تنظيــم ســوق العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية من 
خــال إعــداد منظومــة متنوعــة مــن الرخــص المهنيــة فــي مجــاالت 

الجــودة، ويتكــون المشــروع مــن مرحلتيــن أساســيتين:
	 األولى: إعداد الرخص المهنية الفنية في مجاالت الجودة.

• الثانية: إعداد الرخص المهنية اإلدارية في مجاالت الجودة. 

2/ مبــادرة: تشــجيع إنشــاء إدارات للجــودة والتميــز المؤسســي 
فــي جميــع قطاعــات األعمــال: 

تهدف المبادرة إلى إعداد دليل إرشــادي يشــمل القواعد واالشتراطات 
المطلوبــة إلنشــاء إدارات للجــودة فــي المنظمــات، والتــي من شــأنها 
تحقيــق إحــدى مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة. وذلك بهدف 
تشــجيع إنشــاء إدارات للجودة والتمّيز المؤسســي فــي جميع قطاعات 
األعمال لتطبيق االســتراتيجية الوطنية للجــودة بأهدافها ومبادراتها.
ــى  ــه عل ــودة وعرض ــاء إدارات الج ــادي إلنش ــل اإلرش ــة الدلي ــم صياغ ت
مجموعــة مــن خبــراء الجــودة فــي المملكــة الســتطاع مرئياتهــم.
تم العمل على تطبيق الدليل اإلرشادي إلنشاء إدارات الجودة كتطبيق 
تجريبــي مــع )المديريــة العامــة للســجون فرع منطقــة جــازان(، وكذلك 

)المديرية العامة للشــرطة بمنطقة عســير(.

3/ مبادرة: إطالق برنامج وطني يستهدف جذب واستقطاب 
ــمى  ــودة، بمس ــال الج ــتقبل( فــي مج ــل المس ــباب )جي الش

البرنامــج الوطنــي لســفراء الجودة: 

تهــدف المبــادرة إلــى تبّنــي مشــروع لســفراء الجــودة وإعــداد برنامــج 
يهــدف لجــذب الشــباب وتعزيــز دورهــم فــي تعزيــز ممارســات الجــودة 
فــي مختلــف قطاعــات األعمــال. هــذه المبــادرة تطوعيــة تــم إطاقها 

خــال فتــرة التقريــر، وتســتهدف المهتميــن مــن خــال:
ــن  ــتهداف المواطني ــيتم اس ــة، وس ــودة العام ــفراء الج ــة س 	 عضوي
فــي المجتمــع الســعودي للوصــول إلــى رؤيــة المكتــب التنفيــذي 

للوصــول إلــى »ســفير جــودة فــي كل بيــت«.
	 عضويــة ســفراء الجــودة للقطاعات مــن خال اســتهداف الموظفين 

بجميــع القطاعــات في برنامج »ســفير جــودة أول«.
	 عضويــة ســفراء الجــودة للخبــراء، ويســتهدف فيــه خبــراء الجــودة 

بالمملكــة تحــت مســمى » ســفير جــودة مستشــار«
	 اســتقبلت الهيئــة خــال المرحلة األولــى )١.٤٣٠( طلبًا مــن المهتمين 
والمختصين للمشاركة في البرنامج، لتتجاوز نسبة أعداد المتقدمين 
٦٥٠% مــن العــدد المســتهدف للبرنامــج فــي مرحلتــه األولــى، حيــث 
اســتهدفت المرحلــة األولــى )٢٠٠( ســفيرًا فقــط، بينمــا تــم تســجيل 
)١.٣٤٧( طلــب عضويــة ســفير جــودة، إلــى جانــب )٥٠( طلبــًا للحصــول 
علــى عضويــة ســفير جــودة أول، إضافــة إلــى )٣٣( طلبــًا لعضويــة 

لســفراء الجودة المستشــارين. 

وتوضــح الرســوم البيانيــة رقــم )٢4(، )٢5(، )٢6( و)٢7(: نســبة المتقدميــن علــى برنامــج ســفير الجــودة مــن الذكــور واإلنــاث، ومناطــق 
المملكــة، وقطاعــات العمــل، وكذلــك الخبــرة المهنيــة فــي مجــال الجــودة. 
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  ذكر

  الشمالية

  الشرقية

  الوسطى

  الغربية

  الجنوبية
  أنثى

الرسم البياني رقم )25(: نسبة المتقدمين 
على برنامج سفير الجودة بحسب مناطق المملكة 

الرسم البياني رقم )24(: نسبة المتقدمين 
على برنامج سفير الجودة من الذكور واإلناث

5/10 الخطة المستقبلية  
_
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  قطاع الصحة
  قطاع التعليم

  قطاع الخدمات
  قطاع الصناعة

  قطاع المجتمع المدني غير الربحي
  أخرى
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مجاالت الجودة
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  أكثر من 1٠ سنوات وأقل من ٢٠

  ٢٠ سنة وأكثر
  التوجد خبرة سابقة

  1٠ سنوات وأكثر

الرسم البياني رقم )26(: نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب قطاعات األعمال 

الرسم البياني رقم )27(: نسبة المتقدمين على برنامج سفير الجودة بحسب الخبرة المهنية في مجال الجودة 

4/ مبــادرة: اســتحداث وظائــف ومســارات وظيفيــة فــي مجاالت 
الجــودة فــي القطاعــات المتعددة: 

تهــدف المبادرة إلى إعداد دراســة لحصــر المســارات الوظيفية الحالية 
وبناء المسارات المهنية المستقبلية في مجال الجودة في القطاعات 
المختلفــة ودراســتها وتصنيفهــا وإعداد مســودة للمســارات المهنية 
الحاليــة وتقديــم اقتــراح بالمســارات المســتقبلية فــي مجــال الجــودة 

المؤسسي. والتميز 

5/ مبــادرة: تنفيــذ برامــج تعريفيــة وتأهيليــة لتطبيــق نمــاذج 
التميــز فــي المنتــج، وتأهيــل مقّيميــن معتمديــن لنمــاذج 

التميــز: 

التطبيــق التجريبــي لنموذج التميز في المنتج مــع مجموعة العبيكان 
ــوذج  ــي للنم ــم الداخل ــة التقيي ــق مرحل ــى الفري ــث أنه ــة، حي الصناعي
وســيقوم مقيمــو المكتـــب التنفيــذي لاســتراتيجية الوطنيــة للجودة 
بالتقييــم الخارجــي للنمــوذج فــي مارس ٢٠٢١م حســب خطة المشــروع.
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تعمــل إدارة المشــاريع فــي المكتب التنفيذي لالســتراتيجية 
الوطنيــة للجــودة وفــق منهجيــة إدارة المشــاريع الدوليــة 
)PMI( والتــي تقســم المشــروع إلــى خمــس مراحل أساســية:
)البدء - التخطيط - التنفيذ - المتابعة والتحكم - اإلغالق(.

كما يعمل فريق الجودة في المكتب التنفيذي 
لالستراتيجية الوطنية للجودة على منهجية ديمنغ

)Focus PDCA( و )Plan –Do – Check –Act(
في تحسين جودة التنفيذ ومراجعة المخرجات.

6/10- منهجية إدارة المشاريع وتطبيق منهجيات الجودة 
في تنفيذ المبادرات  

_

6/ مبــادرة: تنفيــذ برامــج اعتمــاد وتنفيــذ برامج نقــل المعرفة 
وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال الجودة والتميز 

المؤسسي: 

من مشــاريع هــذه المبادرة )نقــل المعرفة في مجال الجــودة بترجمة 
الكتــب المهمــة في مجاالت الجودة( لخدمة المجتمع وإثراء المعرفة 
بالجــودة فــي المملكــة ودعمــًا لنشــر المعرفــة وثقافــة الجــودة فــي 
جميــع القطاعــات المســتهدفة )الصناعــة، الصحــة، التعليــم، الخدمــات، 

المجتمــع المدني(.

7/ مبــادرة: تأســيس مجلــس تنســيقي لجوائــز وبرامــج الجــودة 
والتميــز المؤسســي فــي المملكــة: 

تهــدف هــذه المبادرة إلى إنشــاء مظلــة موحدة لجميــع جوائز وبرامج 
الجــودة والتميــز المؤسســي في المملكــة العربية الســعودية وإيجاد 
ــة  ــادرات »رؤي ــذ برامــج ومب ــن الجهــات لتنفي ــة عمــل مشــتركة بي آلي

المملكــة ٢٠٣٠« فــي برامــج الجــودة والتميز المؤسســي.

8/ مبادرة: تنفــيذ برامج تعـــريفية وتأهيــــلية لتطبيق نماذج 
التميــز فــي الخدمة، وتأهيــل مقيمــــــين معتمدين لنماذج 

التميز: 

التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز فــي الخدمــة مــع وزارة الصحــة 
)خدمــة 9٣٧(، وقــد أنهى المشــروع مرحلــة التقييم الداخلــي للنموذج 
ــل  ــي أبري ــي ف ــم الخارج ــل التقيي ــذي بعم ــب التنفي ــيقوم المكت وس

٢٠٢١م )حســب خطــة المشــروع( , التطبيــق التجريبــي لنمــوذج التميــز 
فــي الخدمــة مــع )اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات – عامــة الجودة(، 
وقــد انتهــى الفريــق مــن مرحلــة التقييم الداخلــي للنموذج وســيقوم 
مقيمــو المكتــب التنفيــذي لاســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بالتقييــم 

الخارجــي إلدارة عامــة الجــودة فــي يونيــو ٢٠٢١ م بمشــيئة هللا.

9/ مبــادرة: عقــد الشــراكات المحليــة والدوليــة مــع الجمعيــات 
والمعاهــد ومراكــز األبحــاث العلميــة والمهنيــة فــي مجال 
الجودة والتّميز المؤسســي، بما ُيســهم في تحقيق أهداف 

االســتراتيجية الوطنية للجودة: 

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء قاعــدة بيانــات كبيــرة مــن خــال 
ــًا، مــع التركيــز  ــًا وخارجي عقــد الشــراكات مــع أصحــاب المصلحــة داخلي
ــز  ــودة والتمي ــتوى الج ــع مس ــل رف ــن أج ــي، م ــع المدن ــى المجتم عل

المؤسســي فــي هــذا القطــاع الحيــوي الهــام.
كمــا يشــارك المكتــب التنفيــذي فــي اللجــان التــي يكلف بهــا المكتب 
مثــل لجنــة برنامــج )نســاند التميــز( الــذي ترعــاه وزارة الصناعــة والثروة 
المعدنيــة، وذلــك مــن أجــل تفعيل نمــاذج التميــز في المنتــج والخدمة 

مــع هــذا البرنامــج الطموح مــع القطــاع الصناعي.
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11
تطوير األعمال

في إطـار سـعي الهيئـة لتطويـر وتعزيـز قدراتهـا لمواكبـة مسـتهدفات الرؤيـة وبرامـج 
التحـــول الوطنـــي، فقد تـــم إنشـــاء اإلدارة العامة لتطويـــر األعمال التي تركز في البحـث 
عــن الفـــرص واألفــكار التطويريـــة لخدمـــات الهيئـــة بمـــا يتناســـب مـــع دورهـــا المهــم 

كممكـــن للنمـو والتنـــوع االقتصادي.
تشــتمل مهــام اإلدارة العامــة لتطويــر األعمــال علــى تحليــل أعمــال الهيئــة وإجراءاتهــا 
ــي  ــا وتبن ــة حوله ــات التطويري ــر والمقترح ــداد التقاري ــا وإع ــة به ــات الخاص ــع البيان وجم
األفــكار والحلــول اإلبداعيــة والبحــث عــن فــرص وتقنيــات جديــدة وإعــداد دراســات الجدوى 

للفــرص المحتملــة. 
كمــا تعمــل اإلدارة علــى تطويــر العالقــة مــع المســتفيدين والشــركاء والبحــث عــن فــرص 
الشــراكة بيــن الهيئــة والجهــات األخــرى وبنــاء عالقــات جديــدة فعالة مــع الشــركاء لتقدم 

قيمــة مضافــة تعــزز الســمعة المؤسســية للهيئــة وتوفيــر بيئــة مالئمــة للشــركاء.



التحسين والتطوير 
المستمر 

لخدمات الهيئة

١٢٣٤٥

تحسين تجربة 
المستفيد

رفع إيرادات الهيئة 
وتقليل مصروفاتها 
لتحقيق االستدامة 

المالية للهيئة

تحفيز االبتكار واإلبداع 
وتبني األفكار اإلبداعية 

لتكون مشاريع على 
أرض الواقع

بناء وتطوير النظام 
البيئي للهيئة 
(ECOSYSTEM(

البحث عن فرص 
جديدة للهيئة.

دراسة حاجة السوق 
لخدمات البنية التحتية للجودة.

إعداد دراسات الجدوى والتقارير 
والمقترحات للفرص المحتملة.

تحليل ودراسة خدمات الهيئة 
ورفع المقترحات لتطويرها.

تطوير نموذج 
التواصل مع الشركاء.

متابعة تفعيل 
الشراكات.

العمل على رفع جودة الخدمات 
المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته.

بناء شراكات جديدة تسهم في حل 
العوائق التي تواجه الهيئة وشركائها.

تحليل قنوات الدخل ومصروفات الهيئة 
وتقديم المقترحات حيالها.

تحليل الشكاوى والتغذية الراجعة من 
المستفيدين وتقديم المقترحات حيالها.

1/11- األهداف
_

2/11- المهام
_
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وينقسم نشاط اإلدارة العامة لتطوير األعمال على محورين:

1/3/11- إدارة التطوير واالبتكار

تقــوم إدارة التطويــر واالبتــكار بتســخير الطاقــات واألدوات إلضافــة قيمــة بعيــدة المــدى للهيئــة عــن طريــق التحســين المســتمر فــي 
الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الهيئــة وأســاليب العمــل فيهــا باإلضافــة إلــى اســتحداث ُطــرق وخدمــات جديــدة. لتحقيــق رؤيــة اإلدارة بــأن 
تصبــح الهيئــة مثــااًل يحتــذى بــه مــن حيــث 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.

وتعتبــر إحــدى أهــم مهــام إدارة التطويــر واالبتــكار هــي رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الهيئــة، كمــا تســعى اإلدارة للتحفيــز 
علــى االبتــكار وتبنــي األفــكار اإلبداعيــة ودعــم المبدعيــن، وأبــرز مــا قامــت بــه اإلدارة خــال فتــرة التقريــر:

2/3/11- إدارة الشراكات

ــل  ــوات تواص ــاء قن ــى ببن ــئة تعن ــي إدارة ناش ــراكات ه إدارة الش
وعاقــات فعالــة مــع الشــركاء ذات قيمــة مضافــة تعــزز الســمعة 
المؤسســية للهيئــة والبحــث عــن المســتفيدين والفــرص الجديــدة 
محليــًا وإقليميــًا وتعــزز التعــاون معهــا وبناء الشــراكة بيــن الهيئة 
والجهــات األخــرى وتقييــم تلــك الفــرص ومــدى االســتفادة منهــا 
لتحقيــق األهداف ومدى تأثيرها على الهيئة، باإلضافة إلى إطاق 
المبــادرات والمشــاريع وتحقيــق األهــداف مــع الشــركاء باإلضافــة 
إلــى توفيــر بيئــة مائمــة للتكامــل مــع الشــركاء لتســهيل وتذليــل 
العقبــات بمــا يحقــق المنفعة المتبادلــة لجميع األطــراف من خال 
الشــركاء الحكوميين وغير الحكوميين إلقامة شــراكات تلبي جميع 

التطلعــات بيــن األطــراف وتحقــق األهــداف والتوجهات.

3/11- النشاط
_

بدء العمل على مشروع تطوير 
رحلة المستفيد وتحسين تجربة 

المستخدم والذي يهدف لدراسة 
خدمات الهيئة بشكل كامل 
وجميع محطات االتصال مع 

المستفيد ومن ثم وضع خارطة 
لتلك الخدمات وخطة لتحسينها 
لتقديم الخدمات بشكل متميز. 

دراسة أكثر من )٥( مقترحات 
لخدمات جديدة يمكن أن 

تقدمها الهيئة ومن شأنها 
رفع إيرادات الهيئة وتعزيز 

دورها في رفع جودة الخدمات 
والمنتجات ورفع جودة الحياة 

وتعزيز سامة المستهلك.

تطوير آلية الحتساب تكاليف 
الخدمات المقدمة من الهيئة 

للتأكد من مدى ماءمتها 
للمستفيدين واألسواق.

بناء منهجية قياس 
جودة الخدمات المقدمة 

للمستفيدين من خال عدة 
معايير هامة تم وضعها 

على أسس علمية بهدف 
التحسين المستمر 

على جودة الخدمات 
المقدمة من الهيئة.
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ــتهدفات  تأكيــدًا علــى حــرص الهيئــة للســير بخطــى ثابتــة لتحقيــق مسـ
رؤيـــة المملكــة 2030 مــن خــالل تحقيق التمّيز التشــغيلي وتمكيــن القطاع 
الخــاص، تقــوم اإلدارة العامــة لالستشــارات ودعــم المنشــآت بخدمــات 
استشــارية نوعيــة فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة للجهــات العامــة 
والخاصــة، وتحليــل احتياجــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خدمات 
البنيــة التحتيــة للجــودة. كمــا ُتقــدم الدعــم الفنــي والمعرفــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة الممّكــن لتعزيــز وتطويــر مــا تقــوم بــه مــن خــالل 
مركــز االستشــارات الفنيــة ومركــز دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.



نشر وتعزيز ثقافة الجودة من خالل 
التأهيل لتطبيق أنظمة الجودة في 
القطاعات الحكومية وقطاع األعمال 

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقديم الدعم الفني
للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في مجاالت
البنية التحتية للجودة.

تقديم االستشارات
الفنية العامة
في مجاالت

أنظمة الجودة.

تأهيل الجهات
للحصول 

على شهادات
نظم الجودة. 

1234

تقديم استشارات فنية في تحديد أنظمة 
الجودة واإلدارة لمساعدة المنشأة على 

تطوير أعمالها وتحسين أداء العمل.

١٢٣

٤

٧٨

٥٦

تقديم استشارات فنية عامة 
حول تطبيق أنظمة
 اإلدارة والجودة. 

تقديم استشارة لتأهيل 
المنشأة للحصول على شهادة 

المطابقة لنظم اإلدارة.

تأهيل المنشأة
للحصول على االعتماد وفقًا 
لمتطلبات المواصفة الدولية.

تقديم الدعم والتسهيل
وتمكين المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في مجاالت التقييس.

حل العوائق والتحديات التي تواجه 
المنشآت وحصرها وتقديم المقترحات 

التي تسهم في تذليل العقبات.

المشاركة في الملتقيات وتنظيم الندوات 
التعريفية بخدمات الهيئة وتوفير برامج 
تدريبية وتطويرية في مجاالت التقييس.

تزويد المصدرين بمتطلبات الدخول إلى 
األسواق الدولية المتعلقة بالمواصفات 

القياسية، اللوائح الفنية، الفروقات الوطنية.

1/12- األهداف
_

2/12- المهام
_
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وقد تمَّ تنسيق خدمات االستشارات ودعم المنشآت ليتم تقديمها من خال وحدتين إداريتين هما:

 3/12- مركز الخدمات االستشارية والفنية
_

مركــز االستشــارات الفنيــة هــو ذراع الهيئــة الفنــي المعنــي بتقديــم الخدمــات االستشــارية المتعلقــة بمجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة، 
 ،)ISO( عــن طريــق تقديــم الخدمــات االستشــارات الفنيــة والتأهيــل لبنــاء نظــام إدارة الجودة حســب مواصفــات المنظمــة الدولية للتقييــس

ومتطلبــات اللوائــح الفنيــة الســعودية. وتتمثــل الخدمــات التــي قدمهــا المركــز خــال فتــرة التقريــر بمــا يلــي:

	 تقديم )9( خدمات استشارية فنية عامة في مجاالت التقييس.
ــام اإلدارة  ــاء نظ ــى بن ــأة عل ــل المنش ــات »تأهي ــم )٦( خدم 	 تقدي
والجــودة وشــهادة الجــودة الســعودية »حيــاك« لمراكــز خدمــة 

ــتفيدين«. المس

	 تقديــم )١٤( خدمــة »تدريب على نظم اإلدارة والجودة« مشــمولة 
ضمن خدمــات التأهيل.

	 تقديم )٧( خدمات توعوية عن نظم اإلدارة والجودة.
	 المشاركة في )٦( أوراق عمل في ملتقيات الجودة لعام ٢٠٢٠م.

1/3/12- أبرز نشاطات المركز

قام المركز بتقديم خدمات استشارية ميدانية لمجموعة من الجهات الحكومية، وذلك كما يلي:

استشارة فنية عامة في مجاالت التقييس: 
 	 المراســم الملكيــة - اإلدارة العامــة للضيافــات )أيــزو 9٠٠١ / أيــزو 

�)٢٢٤٨٣
 	 وزارة الدفاع - القوات البحرية/إدارة التصنيع المحلي )أيزو 9٠٠١(�

 	 وزارة الدفاع - القوات البحرية/إدارة البحوث الهندسية )أيزو 9٠٠١(�
 	 المؤسسة العامة لجسر الملك فهد )حياك(.

 	 الغرفة التجارية بالرياض/مركز خدمات المشتركين )حياك(.
 	 شركة تكامل )أيزو ١٧٠٢٠(�

 	 مصنع تعبئة علب الغاز )عامة جودة(.
 	 مصنع بوابة ميرال للصناعة )عامة جودة(.

 	 شركة النخبة االستشارية المحدودة )أيزو ٢999٣(�

التأهيل في مجاالت نظم الجودة للجهات: 
 	 وزارة الدفــاع - إدارة التشــغيل والصيانــة قاعــدة الملــك ســلمان 

لإلســناد البحــري )أيــزو 9٠٠١(�
 	 وزارة االستثمار - وكالة الخدمات المساندة )أيزو 9٠٠١(�

 	 الهيئة العامة للعقار/ مركز خدمة الشركاء )حّياك(.
 	 المركز السعودي للتحكيم العقاري - الهيئة العامة للعقار)حياك(.

 	 المواصفــات الســعودية )حيــاك( لمركــز المســتفيدين فــي المقــر 
الرئيسي وفرعي المركز في منطقة مكة المكرمة والمنطقة 

الشرقية.

 	 مركز التدريب بالمواصفات السعودية للمواصفة )أيزو ٢999٣(�

خدمات توعوية عن نظم اإلدارة والجودة:
 • تقديــم )٢( ورش عمــل تعريفيــة حــول الائحــة الفنيــة لشــهادة 

الجــودة الســعودية »حيــاك« لمراكــز خدمــة المســتفيدين.
 • تقديم )٣( ورش عمل تعريفية حول متطلبات المواصفة القياسية 

الدولية )أيزو 9٠٠١( نظام إدارة الجودة.
ــة  ــات المواصف ــول متطلب ــة ح ــل تعريفي ــة عم ــم )١( ورش  • تقدي
ــزو ٢٢٣٠١( نظــام إدارة اســتمرارية األعمــال. ــة )أي القياســية الدولي
ــة  ــات المواصف ــول متطلب ــة ح ــل تعريفي ــة عم ــم )١( ورش  • تقدي

القياســية الدوليــة )أيــزو ٣١٠٠٠( نظــام إدارة المخاطــر.

المشاركة في ملتقيات الجودة لعام 2020م:
كمــا شــاركت الهيئــة بــأوراق عمــل حــول جــودة تقديــم الخدمــات 

واالســتقبال، فــي الملتقيــات التــي نظمتهــا الجهــات التاليــة:
 • رئاسة الحرمين الشريفين. 

 • فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية.
 • تعليم عسير.

 • جمعية مكافحة السرطان الخيرية باألحساء. 
 • المعهد التقني النسائي بالرياض. 

 • الجمعية السعودية للجودة.
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4/12- مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
_

يســعى مركــز دعــم المنشــآت إلــى المســاهمة فــي تعزيــز دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي عمليــة تطبيــق أنظمــة الجــودة 
بشــكل عــام لضمــان حصــول المنشــآت علــى الفائدة القصــوى وتبنــي المعاييــر الدوليــة لمتطلبات الجــودة واالرتقــاء بالخدمــات والمنتجات 

التــي تضمــن حمايــة المســتهلك.

1/4/12- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة من الهيئة

2/4/12- تنظيم ورش العمل والندوات التوعوية والتعريفية بالمواصفات للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

 يشارك المركز في تقديم الورش والتعريف 
ــية  ــة القياس ــة المواصف ــة بأهمي بالتوعي
الســعودية ومــدى أهميتهــا والعائــد مــن 
تطبيقها للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة، 
والتدريب على تطبيق المواصفة القياسية 
المعنيــة بالمنتــج، وأيضًا التوعيــة بالمبادئ 

األساســية للجودة والعائد من تطبيق نظم 
إدارة الجــودة، وتقديــم االستشــارات الفنية 
الخاصة بأنشطة التقييس، وإجراء االختبارات 
المعمليــة المعتمدة للمنتجــات الصناعية. 
وقــد تــم تقديــم وتنظيــم عــدد )١٣( ورشــة 
عمــل خــال العــام ٢٠٢٠م للتعريــف بالبنيــة 

التحتيــة للجــودة، وأيضــًا بمواصفــة نظــام 
إدارة الجــودة )ISO 9001( وأيضــًا تعريــف 
ــم  ــم تنظي ــا ت ــة. كم ــة عام ــات الهيئ بخدم
ورش عمــل افتراضيــة خــال جائحــة كورونا، 
وبلــغ عــدد تســجيل المشــاركين أكثــر مــن 

مستفيد.  )٢٢.٠٠٠(

ــة  ــر مؤشــر تســهيل الحصــول علــى خدمــات الهيئــة مــن المؤشــرات المهمــة التــي يعمــل عليهــا المركــز بالتنســيق مــع الهيئ يعتب
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، كمــا أن تطبيــق المواصفــات القياســية الســعودية يعــزز القــدرة للصناعــة الوطنيــة والوصــول 

إلــى أســواق جديــدة. حيــث بلــغ عــدد طلبــات الدعــم للحصــول علــى المواصفــات للمنشــآت الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة:

303
مواصفة سعودية

13
ورشة عمل 

خالل عام 2020

 13 
مواصفة دولية

 22،000 
مستفيد من ورش 

عمل افتراضية خالل 
جائحة كورونا
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3/4/12- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق أنظمة الجودة

 أطلقــت اإلدارة مجموعة من نشــاطات التوعية بنظم إدارة الجودة 
ــم  ــد مــن تطبيقهــا مــن المهــام األساســية للمركــز وتقدي والعائ
االستشــارات الفنيــة الخاصــة بأنشــطة التقييــس، والمســاعدة فــي 
تدريــب الكــوادر البشــرية فــي مجــاالت الجــودة والتقييــس وكيفية 

تطبيقهــا. وقــد بلغ عدد المنشــآت التي تم دعمهــا لتطبيق أنظمة 
الجــودة )٣( منشــآت علمــًا بــأن المســتهدف لعــام ٢٠٢٠م منشــأتين، 
ــق أنظمــة الجــودة  ــي قاعــدة تطبي ــك توســعًا ف ــث يحقــق ذل حي

ــآت. في المنش

4/4/12- الفعاليات والملتقيات التي شارك بها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

شــارك المركــز فــي عــدة فعاليــات وملتقيــات علــى المســتوى الوطني ألهميــة هذه الفعاليــات فــي إبــراز دور الهيئة في دعم المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة. ومــن أبــرز تلــك المشــاركات بملتقــى »بيبــان« الــذي نظمتــه الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

فــي مدينــة الريــاض خــال فتــرة التقريــر.
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مركز التدريب

امتــدادًا لــدور الهيئــة العلمــي فــي مجــاالت المواصفــات والتقييــس 
ــى  ــر، ُيعن ــب والتطوي ــص للتدري ــز متخص ــاء مرك ــَم إنش ــد ت ــودة، فق والج
التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات  وتقديــم  المعرفــة،  ونقــل  بتوطيــن 
المتخصصــة فــي مجــاالت القيــاس والمعايــرة والجــودة للمســتفيدين مــن 

خدمــات الهيئــة.
ــة  ــه التدريبي ــة وخدمات ــطته التطويري ــم أنش ــى تقدي ــز إل ــدُف المرك ويه
ــن،  ــراء والمدربي ــل الخب ــن أفض ــٍة م ــتعينًا بنخب ــة مس ــس علمي ــى أس عل
وباالســتفادِة مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع الجهــات المناظــرة، ســعيًا 
ــي  ــب ف ــي التدري ــة ف ــادة اإلقليمي ــق الري ــز »تحقي ــة المرك ــق رؤي لتحقي
مجــاالت التقييــس والجــودة«، ومــن خــالل رســالة المركــز »نشــر وتطويــر 

ــتفيدين«. ــزة للمس ــج متمي ــر برام ــودة عب ــس والج ــة التقيي ثقاف



تنفيذ البرامج التدريبية الفنية 
المرتبطة بمجاالت عمل الهيئة 

والمواكبة الحتياجات المستفيدين.

إعداد كوادرتدريبية 
مؤهلة من الهيئة 

لتقديم البرامج التدريبية.

رفع نسبةالرضا 
عن البرامج 

التدريبية.

التعاون والشراكات
مع الجهات المحلية
والدولية المميزة.

1234

أنهى المركز مجموعة من النشاطات خالل فترة التقرير، ومن أهمها: 

 	  تنفيــذ عــدد )١٧( برنامجــًا تدريبيــًا خــال فتــرة التقرير، بنســبة إنجاز 
ــتراتيجية  ــة االس ــي الخط ــتهدف ف ــو مس ــا ه ــا ١١٨% مم قدره
للهيئــة، منها عــدد )٣( برامج تدريبية خصصت لوزارة االســتثمار، 
وعــدد )٤( برامج تدريبية خصصت ألمانــة منطقة الرياض، وبرنامج 
تدريبــي خصــص لإلدارة العامــة للخدمات الطبية بــوزارة الداخلية، 
وعــدد )٧( برامــج تدريبيــة خصصــت للمؤسســة العامــة للصناعات 
العســكرية، وبرنامــج تدريبــي خصص لشــركة أرامكو الســعودية، 
ــور فهــد الســلطان،  ــة الدكت ــي خصــص ألكاديمي وبرنامــج تدريب
وقــد تــَم تقديــم عــدد )١٠.٦٨٦( ســاعة تدريبيــة لـــــ )١.٤٦٠( متدربــًا 
مــن مختلــف الجهات، ويُوضــح الجدول رقــم )٤٨( أهم موضوعات 
البرامــج التدريبيــة وأماكــن انعقادهــا والجهــات المســتفيدة منها. 
 	 تــم تنفيــذ عــدد )١٤( محاضــرة تدريبيــة افتراضيــة لعــدد )٥.٤٥٨( 

متدربــًا وذلــك خــال جائحــة كورونــا. 

 	 تنفيــذ عــدد )٣( برامــج تدريبية بعنوان )المقيــم الداخلي المعتمد 
وفــق نمــوذج جائــزة الملــك عبد العزيــز للجــودة(، وذلــك بالتعاون 

مــع أمانــة الجائزة. 
 	 اســتعرض المركــز تجربتــه فــي التدريب عن بعد خــال فترة جائحة 
كورونــا، كتجربــة رائــدة ضمــن )٦( تجــارب عالميــة متميــزة وذلــك 
ضمــن فعاليــات يــوم األكاديميــة وبنــاء القــدرات الــذي نظمتــه 

 �)IEC( اللجنــة الدوليــة الكهرو تقنيــة
ــة  ــال أزم ــد خ ــن بع ــة ع ــدورات التدريبي ــم ال ــى تقدي ــول إل  	 التح

ــا. ــة كورون جائح
 	 االنتهــاء مــن تطويــر بوابــة مركــز التدريــب وإتاحــة العديــد مــن 

ــة.  الخدمــات اإللكتروني
 	 االنتهــاء مــن مرحلــة تأهيــل مركــز التدريــب لتطبيــق المواصفــة 

�)ISO 29993( ــية الدولية القياس

1/13- األهداف
_

3/13- أبرز نشاطات المركز
_

2/12- مهام المركز
_

تأهيل المدربين
 من داخل الهيئة.

تقييم المدربين واعتماد 
الحقائب التدريبية.

تقييم األثر 
التدريبي.

التسويق للبرامج 
التدريبية. 

التطوير والتحسين المستمر 
لخدمات مركز التدريب.
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الجهة المستفيدةالمكانالبرنامج التدريبيم

١ )ISO 31000( إدارة المخاطر

الرياض 

وزارة االستثمار

٢ )ISO 19011( وزارة االستثمارإرشادات تدقيق نظم اإلدارة

٣)ISO 19011( وزارة االستثمارإرشادات تدقيق نظم اإلدارة

أفراد المقيم الداخلي لجائزة الملك عبدالعزيز ٤

المقيم الداخلي لجائزة الملك عبدالعزيز ٥
اإلدارة العامة للخدمات الطبية 

بوزارة الداخلية

شركة أرامكو السعودية الخبرالمقيم الداخلي لجائزة الملك عبدالعزيز ٦

٧ )NEBOSH( الرياض الشهادة الدولية
المؤسسة العامة للصناعات 

العسكرية + أفراد 
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الجهة المستفيدةالمكانالبرنامج التدريبيم

٨ )ISO 17025:2017( متطلبات معامل االختبار والمعايرة

عن بعد

أفراد

مفاهيم تقويم المطابقة 9
١٠)ISO 17025:2017( متطلبات معامل االختبار والمعايرة
الدور األساسي للمواصفات في البنية التحتية للجودة١١
١٢)ISO 9001:2015( نظام إدارة الجودة
١٣)ISO 31000:2018( نظام إدارة المخاطر
١٤)SASO 2923:2018( أهمية التطوع في المنظمات
ترابط مكونات البنية التحتية للجودة ١٥
١٦)ISO 56002:2019(  نظام إدارة االبتكار
١٧)ISO 17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )مقدمة
١٨)ISO GUIDE 98-1:2009( حساب االرتياب
١9)ISO 17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )التدقيق
آلية سحب العينات ٢٠
أسلوب كايزن للتحسين المستمر ٢١
٢٢)ISO 9001:2015( نظام إدارة الجودة
٢٣)ISO 31000:2018(  نظام إدارة المخاطر
كيفية استخدام منصة سابر ٢٤
٢٥)ISO 17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )التدقيق
٢٦)ISO 22301:2018( نظام استمرارية األعمال
٢٧)ISO 45001:2018( إدارة السامة والصحة المهنية
٢٨)ISO 19011:2018( التدقيق على نظام إدارة الجودة وفق المواصفة
توثيق إجراءات نظام إدارة الجودة ٢9
٣٠)ISO 22000:2018( إدارة سامة الغذاء
مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين )حياك(٣١
٣٢)ISO 17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )مقدمة
٣٣)ISO GUIDE 98-1:2009( حساب االرتياب
٣٤)ISO 17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )التدقيق
آلية سحب العينات ٣٥
٣٦)ISO 14001:2015( متطلبات نظام اإلدارة البيئية
٣٧)TQM( إدارة الجودة الشاملة
٣٨)ISO 22000:2018( إدارة سامة الغذاء
٣9)ISO 56002:2019( نظام إدارة االبتكار
مفاهيم الجودة ٤٠
نظام إدارة الجودة )ISO 9001:2015( )مقدمة(٤١
كيفية استخدام منصة سابر ٤٢
مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين )حياك(٤٣

أمانة منطقة الرياض
التدقيق جودة مراكز خدمة المستفيدين )حياك(٤٤
٤٥)ISO31000:2018(  نظام إدارة المخاطر

أفراد  ٤٦)ISO17025:2017( )كفاءة معامل االختبار والمعايرة )التدقيق

٤٧)ISO19011( التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة
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الجهة المستفيدةالمكانالبرنامج التدريبيم

٤٨) ISO9001:2015( أكاديمية الدكتور فهد السلطاننظام إدارة الجودة

معايرة وتدقيق الشهادات في مجال عدادات الكهرباء ٤9

تقييس حضوري معايرة وتدقيق الشهادات في مجال عدادات الكهرباء ٥٠

معايرة وتدقيق الشهادات في مجال عدادات الكهرباء ٥١

٥٢)ISO9001:2015( القوات البحرية الرياضنظام إدارة الجودة

الملكية السعودية  ٥٣)ISO9001:2015( الرياضنظام إدارة الجودة

٥٤
التدريب على معايرة موازين أجهزة الوزن غير التلقائية وحسابات االرتياب وفقًا 

)OIML R 76( للمواصفة
الخرج

المؤسسة العامة

للصناعات العسكرية 

٥٥
التدريب على معايرة موازين أجهزة الوزن غير التلقائية وحسابات االرتياب وفقًا 

)OIML R 76( للمواصفة
الرياض

٥٦
التدريب على معايرة أجهزة قياس األبعاد األساسية )قدمة القياس والمايكروميتر( 

وحسابات االرتياب 
الخرج 

٥٧
التدريب على معايرة أجهزة قياس األبعاد األساسية )قدمة القياس والمايكروميتر( 

وحسابات االرتياب
الرياض

٥٨
ISO7500-( التدريب على مكائن اختبار القوة وحسابات االرتياب وفقًا للمواصفة

)1:2018
الخرج 

٥9
ISO7500-( التدريب على مكائن اختبار القوة وحسابات االرتياب وفقًا للمواصفة

)1:2018
الرياض

عن بعدتوثيق إجراءات نظام جودة االستقبال وتقدم الخدمات )حياك(٦٠
أمانة منطقة الرياض 

الرياضتطبيق نظام جودة االستقبال وتقديم الخدمات )حياك(٦١

كيفية استخدام منصة سابر ٦٢

عن بعد

- أفراد  

- هيئة تطوير منطقة المدينة 

المنورة - شركة مطابقة 

- المصنع السعودي لآليس كريم 

)كواليتي(

مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين )حياك(٦٣

٦٤)ISO31000:2018( إدارة المخاطر

٦٥)ISO17025:2017( متطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة

إدارة الجودة الشاملة ٦٦

٦٧)ISO17025:2017( التدقيق الداخلي طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية

توثيق إجراءات نظام إدارة الجودة ٦٨

٦9)ISO19011( التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة

مفاهيم الجودة ٧٠

٧١)ISO19011( التدقيق الداخلي على نظام إدارة البيئة وفق المواصفة

جدول رقم )48(: قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقرير 
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األبحاث والدراسات

يعتبــر محــور البحــث العلمــي مــن أهــم دعائــم التطويــر للــدول المتقدمــة 
ولــه كبيــر األثــر فــي ازدهــار اقتصاداتهــا. وقــد نــص البنــد رقــم )13( مــن 
تنظيــم الهيئــة الصادر بقــرار مجلس الــوزراء رقــم )216( تاريــخ 1431/06/17هـ 
علــى مـــا يلــي: “إجــراء البحــوث والدراســات، وتقديــم الخدمــات االستشــارية 
ــات  ــركات والهيئ ــع الش ــاون م ــاطاتها، والتع ــا ونش ــق بأعماله ــي تتعل الت
ــزاول  ــي ت ــات الت ــن الجه ــا م ــي وغيره ــث العلم ــز البح ــات ومراك والجامع

أعمــااًل مشــابهة ألعمــال الهيئــة”.



تهــدف اإلدارة العامــة لألبحــاث والدراســات إلــى إثــراء العلــم والمعرفــة فــي جميــع مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة، وتعمــل مــن 
أجــل ذلــك علــى:   

1/14- األهداف
_

تعزيز دور الهيئة كمرجع 
علمي وذلك عن طريق
 تهيئة البيئة البحثية 

المناسبة وتوفير الدعم 
الالزم لتنشيط حركة 

البحث العلمي.

المساهمة في نشر 
المعرفة وزيادة

الوعي العام بأنشطة 
وخدمات الهيئة

 المختلفة.

إنشاء قواعد معلومات
لألبحاث والدراسات المنفذة 
باإلضافة لقواعد معلومات 

للخبراء والمحكمين المهتمين 
بأنشطة التقييس والجودة 

والمعايرة.

اإلسهام في رفع مستوى 
المعرفة وتوطينها في 
الهيئة من خالل تبادل 

الخبرات مع اإلدارات 
والمكاتب خارج الهيئة.

تدعيم إدخال أنشطة 
المواصفات والمقاييس 
والجودة في التعليم عن 

طريق المقررات 
والمناهج ومشاريع التخرج 

والدراسات العليا.

1

4 5

3 2
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تتلخص مهام اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات بما يلي:

2/14- المهام
_

إجراء البحوث والدراسات وتقديم الخدمات 
البحثية والمشورة العلمية في كل ما 

يتعلق بمجاالت عمل الهيئة وأنشطتها 
المختلفة للمستفيد الداخلي )إدارات الهيئة( 

والمستفيد الخارجي ما أمكن ذلك.

التنسيق داخليا بين اإلدارات
الفنية بالهيئة ومختبراتها مع

مراكز األبحاث ذات العاقة خارج الهيئة.

متابعة تحقيق المؤشرات
والمبادرات االستراتيجية

والتشغيلية لإلدارة.

إعداد ورفع التوصيات المتعلقة 
بمشروعات األبحاث والدراسات

المقدمة للهيئة ومتابعة 
تنفيذها وتحكيمها والرفع 

بتقارير عن مخرجاتها. 

تشكيل الفرق البحثية
من داخل وخارج الهيئة.

إعداد المنهجيات ووضع السياسات واإلجراءات
والمؤشرات الخاصة باإلدارة بما يتواءم مع أهداف 

واستراتيجية الهيئة والعمل على تحقيقها.

المساهمة في حماية المستهلك 
عن طريق تسخير البحوث والدراسات

العلمية لحل المشاكل التي
قد تظهر على بعض السلع

في األسواق من حين إلى آخر.

تنسيق الفعاليات المتعلقة
بالمواضيع البحثية التي

تقع ضمن اهتمامات الهيئة.
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تشــكل إدارة المعرفة أهمية كبرى بالنسبة لمختلف المؤسسات في 
الوقــت الحالــي، وذلك ألنها تحســن االســتفادة من الخبــرات والمهارات 
التــي يمتلكهــا العنصــر البشــري الموجــودة بالمنظمة، من أجــل اتخاذ 

قرارات مناســبة وتعزيز مركز المنظمة أو المنشــأة في الســوق.
ولضمــان بقــاء المنظمــة قــادرة علــى المنافســة يتوجــب إيجــاد بيئــة 
مناسبة لتبادل المعرفة تعمل على توجيه القيمة التنافسية للمعرفة 
لتقييــم نقــاط الضعــف المعرفــي فــي المؤسســة، لــذا فقــد ســعت 
الهيئــة إلنشــاء إدارة المعرفــة لتوفير معلومات شــاملة ودقيقة عند 
الحاجــة إليهــا وفــي أّي وقــت، ويتــّم ذلــك مــن خــال جمــع المعلومات، 

وتحليلها، وتخزينها، والقدرة على مشــاركتها، واســتخدامها، والحفاظ 
عليهــا.  وتهــدف منهجيــة إدارة المعرفة بالهيئة إلــى توجيه الجهود 
لتحديــد وجمــع وتصنيــف وتنظيــم كافــة أنــواع المعــارف ذات العاقــة 
بعمــل الهيئــة وتخزينهــا وحمايتهــا لتكــون جاهــزة للتــداول، وكذلــك 
نقــل وتحويــل المعلومــات الهامة والخبــرات التي يملكهــا الموظفون 
المناســبون وفــي الوقــت المناســب ليتــم تضمينهــا فــي األنشــطة 
ــة المختلفــة، وتوظيفهــا فــي التخطيــط االســتراتيجي وصنــع  اإلداري
القــرارات وحــل المشــكات، وتوفيــر المعرفــة بشــكل دائــم ومســتمر 

بمــا يخــدم أهــداف الهيئة.

3/14- مكتب إدارة المعرفة
_

 176   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



يهــدف مركــز البحــوث والدراســات إلــى تشــجيع ودعــم البحــث العلمــي وتهيئــة البيئــة المناســبة لتفعيــل نشــاط البحــث العلمــي فــي 
الهيئــة، بمــا يســهم فــي تحقيــق الريــادة اإلقليميــة والمرجعيــة العلميــة فــي أنشــطة التقييــس وليكــون نــواة للتأصيــل العلمــي إلعداد 

المواصفــات القياســية الســعودية وتطويرهــا، وقــد قــام المركــز بالعديــد مــن األنشــطة خــال فتــرة التقريــر وهــي كمــا يلــي: 

1/4/14- أبرز األعمال التي نفذها المركز خالل فترة التقرير

1/ إجراء مشروعين بحثيين:
•  دراســة بحثية بعنوان: تحديد الطرق المناســبة علميًا للكشــف 
عــن المياميــن فورمالديهايــد أو اليوريــا فورمالديهايــد فــي 

أدوات المائــدة المصنوعــة منه. 
ــي  ــوت ف ــتوى دوي الص ــم مس ــوان: تقيي ــة بعن ــة بحثي •  دراس
المســاجد والتأكــد مــن اســتيفاء المتطلبات المنصــوص عليها 

فــي المواصفــة القياســية. 
2/ استقبال )٥9( مقترحًا بحثيًا ودراسة دعمها.

3/ إقرار البرنامج البحثي والذي ضم ثمانية مشاريع بحثية.

4/ اإلشــراف العلمــي علــى النشــر والتوعيــة بالمشــاريع البحثيــة 
للجهــات المســتفيدة داخــل وخــارج الهيئة من خــال المحاضرات 

ــراج والطباعة. واإلخ
5/ دعــم مشــروع تخــرج لطالــب بكالوريــوس ورســالتين أكاديميتين 

لطالــب ماجســتير وطالــب دكتوراه. 
ــراف  ــص اإلش ــا يخ ــات فيم ــة والجامع ــن إدارات الهيئ ــط بي 6/ الرب

ــة.  ــاث ذات الصل ــرج واألبح ــاريع التخ ــى مش عل
7- المشــاركة فــي الخطــة الســنوية للســامة المروريــة بمشــروع 
)دراســة تطبيــق ومعايــرة دليــل تصميــم الرصــف الميكانيكــي 

التجريبــي )دوريــن( فــي المملكــة العربيــة الســعودية(. 

 َتوّلت وحدة العلوم والتقنية مهام إعداد وتنفيذ برامج التعاون الفني والتنسيق واإلشراف مع الجهات الموّقع معها فيما يتعلق 
بمهام الهيئة وخدماتها. وكانت نقطة اتصال الهيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما باشرت الوحدة مهام إدارة وتنسيق 

مذكرات التعاون الفني المشترك والمشاريع الفنية والعلمية مع شركاء الهيئة من الجهات ذاِت العاقة.

1/5/14- أبرز نشاطات الوحدة خالل فترة التقرير

الحالةاسم الجهةم

شركة إثمار للمسؤولية االجتماعية١
تَم التوقيع 

مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية٢

 جدول رقم )49(: برامج التعاون الفني المشترك المبرمة خالل فترة التقرير

4/14- مركز البحوث والدراسات
_

5/14- وحدة العلوم والتقنية
_

• إعداد وتوقيع برامج التعاون الفني المشترك، كما هو موضح في الجدول رقم )٤9(، مع كلٍّ من:
- شركة إثمار للمسؤولية االجتماعية.

- مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية.
• تم تفعيل التعاون الفني المشترك مع المؤسسة العامة للصناعات العسكرية والمعهد العالي للصناعات المطاطية.
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15
التواصل والتسويق

حرصــًا علــى تفعيــل التواصــل مــع جميــع المســتفيدين وتســويق خدمــات 
الهيئــة بالشــكل المأمــول، ورفــع الوعــي العــام بثقافــة الجــودة ومجــاالت 
ــاالت  ــي مج ــبة ف ــة المناس ــائل التوعوي ــم الرس ــالل تقدي ــن خ ــس م التقيي
العامــة  اإلدارة  َتعمــل  والُمعايــرة،  والقيــاس  والجــودة  المواصفــات 
للتواصــل والتســويق بالهيئــة علــى عــدة محــاور ترتكــز فــي األســاس على 
ــة  ــة والمحلي ــة، ووفــق الممارســات العالمي ــم الهيئ ــه تنظي مــا نــص علي

فــي مجــال التواصــل والتســويق.



1/  وضع وتنفيذ استراتيجية التواصل للهيئة. 

2/ وضع الخطط والبرامج اإلعامية والتسويقية 
وبرامج العاقات العامة وتجربة المستفيدين 

وتنفيذها بعد إقرارها.

3/ تعزيز الصورة الذهنية للهيئة ورفع مستوى 
الوعــي العــام لــدى كافــة المســتهلكين 

من خدمــات الهيئة.

4/ تعزيــز تواجــد الهيئــة فــي وســائل اإلعــام 
الرقمــي، واالســتفادة منهــا فــي تأكيــد 
الصــورة اإليجابيــة للهيئــة لــدى الجمهــور.

5/ إجراء دراسات لرصد نسب رضا )المستهلكين، 
المصنعين، والموردين(.

6/ اإلشــراف على تشــغيل المعرض التفاعلي 
وتنفيــذ المعــارض والفعاليــات التــي تقوم 

بها الهيئــة داخليــًا وخارجيًا. 

7/ اإلشــراف على مراكز خدمة المســتفيدين 
ووضــع اآلليات واإلجراءات التي تحســن من 

المستفيد.  تجربة 

8/ تســويق خدمــات ومنتجــات الهيئــة لكافة 
المســتفيدين منهــا وفــق اســتراتيجية 

وخطــط واضحــة. 

9/ التنســيق مــع وســائل اإلعــام فــي إعــداد 
برامج إعامية عن نشاطات الهيئة، وتزويد 
وســائل اإلعــام المختلفــة بالتحقيقــات 
والتقاريــر الصحفيــة عــن نشــاطات الهيئــة 

وذلــك وفقــًا للقواعــد والتعليمــات.

10/ متابعــة ما ينشــر عن الهيئــة في الصحف 
وإعداد ملخصات لها، والرد على االستفسارات 
الــواردة في وســائل اإلعام حول نشــاطات 

الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات.

11/ اإِلشــراف علــى إدارة الموقــع اإللكتروني 
للهيئــة والمواقــع اإللكترونيــة للفعاليــات 

والمؤتمرات.

١٢٣٤
تعزيز الصورة الذهنية 

للهيئة لدى كافة 
المستفيدين وتوطيد 

العالقة مع شركاء 
الهيئة في القطاعين 

العام والخاص وبناء 
الشراكات مع 

المستهلك. 

ابتكار حلول 
تسويقية مركزة 
لتسويق خدمات 
وأنشطة وبرامج 

الهيئة لرفع 
معدل وعي 

المستفيدين بها.

تحسين تجربة 
المستفيدين من 

خدمات الهيئة ورفع 
مستوى رضا 

المستهلك 
والمصنع والمورد 
عن خدمات الهيئة.

رفع مستوى الوعي 
العام لدى كافة 

المستفيدين من 
خدمات الهيئة من 

خالل تعزيز تواجد 
الهيئة في مختلف 

وسائل التواصل.

1/15- األهداف
_

2/15- المهام
_
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 تعتبــر الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة إحــدى الجهــات المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ وذلــك مــن خــال 
ــع  ــدى جمي ــز ثقافــة الجــودة مــن خــال نشــر الوعــي ل ــى تعزي ــة إل ــة، وتســعى الهيئ ــادرات مرتبطــة بعــدد مــن برامــج تحقيــق الرؤي عــدة مب
المســتفيدين مــن خــال التعريــف بالقيمــة المضافــة واألثــر اإليجابــي لتبنــي مبــادئ وأنظمــة الجــودة. كمــا تعمــل الهيئة علــى تحقيــق التكامل 
مــع الشــركاء فــي القطــاع العــام والخــاص لبنــاء بنيــة تحتيــة فاعلــة للجــودة، وتعزيــز صورتهــا الذهنيــة وترســيخ الثقــة بأعمالهــا، وانطاقــًا مــن 
األهميــة االســتراتيجية للتواصــل فــي دعــم الهيئــة لتحقيــق مســتهدفاتها، ســعت الهيئــة لاســتعانة بشــريك استشــاري لتطويــر اســتراتيجية 

شــاملة للتواصــل مــع جميــع المســتفيدين والجهــات ذات العاقــة ودعــم تنفيذهــا، وذلــك مــن خــال القيــام بمــا يلــي:

3/15- مشروع استراتيجية التواصل
_

تقييم الوضع الحالي 
من خالل فهم تطلعات الهيئة 

واحتياجاتها، وفهم الفئات 
المستهدفة وتحديد التحديات، 

والفرص، ومكامن القوة
والضعف وتحديد
 أولويات التواصل.

تطوير استراتيجية 
التسويق والتواصل 
)الداخلي والخارجي(.

تطوير استراتيجية
العالقات العامة 

واإلعالم.

تطوير خطة
ترسيخ الهوية وتحسين 
الصورة الذهنية للهيئة.

تطوير الخطة
 التنفيذية للتسويق 
والتواصل )الداخلي 

والخارجي( والعالقات 
العامة واإلعالم.

دعم تنفيذ االستراتيجية 
من خالل بناء وتطوير الدليل 

االسترشادي للتعامل مع 
األزمات اإلعالمية، ونموذج 
حوكمة التواصل، وتصميم 

العمليات التشغيلية 
والسياسات واإلجراءات. 
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وقــد بــدأت الهيئــة تنفيــذ هــذا المشــروع بتاريــخ 15 نوفمبــر ٢٠٢٠م، والــذي مــن المفتــرض أن يســتغرق )6( شــهور، حيــث مــن المتوقع 
أن ينتهــي فــي 11 أبريل ٢٠٢1م بمشــيئة هللا. 

 ضمــن مؤشــرات األداء االســتراتيجية للهيئــة، تتولــى اإلدارة العامــة 
للتواصــل والتســويق مهام تحقيق مؤشــر األداء االســتراتيجي الخاص 
بعــدد ورش العمــل والمحاضــرات المقدمة في مجــاالت البنية التحتية 
ــي، حيــث اســتهدفت الهيئــة خــال العــام  للجــودة خــال العــام المال

ــدد  ــا ع ــتفيد منه ــرة يس ــل ومحاض ــة عم ــدد )٨٠( ورش ــم ع ٢٠٢٠ تنظي
)٢.٥٨٠( شــخصًا، ونجحــت الهيئــة خــال فتــرة التقريــر فــي تنظيــم عــدد 
)٧٨( ورشــة عمــل ومحاضــرة معنيــة بالتعريــف والتوعيــة بمنظومــة 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة للجــودة، اســتفاد منهــا عــدد )١٧,١٧٠( شــخصًا.

4/15- التوعية بمنظومة البنية التحتية للجودة
_
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اشتملت أبرز مهام ونشاطات التواصل والتسويق خالل فترة التقرير على ما يلي:

1/5/15- توعية المستهلك
نشــرت الهيئــة خــال هــذا العــام العديــد مــن المــواد اإلعاميــة المتعلقــة بمهــام وأنشــطة الهيئــة، والتــي َتهــدُف إلــى توعيــة المســتهلك 
فــي مختلــف قنــوات التواصــل، وقــد بلــغ عــدد مــا تــَم تداولــه عــن الهيئــة فــي الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة والمواقــع اإلخباريــة خــال هــذا 
العــام أكثــر مــن )٢٦,٨٨9( مــادة، حيــث تنوعــت تلــك المــواد مــا بيــن )٨٥٢( مــادة فــي الصحــف الورقيــة، و)٢٦,٠٣٧( مــادة فــي الصحــف والمواقــع 
اإللكترونيــة، إلــى جانــب )٥١9( مــادة فــي القنــوات التليفزيونيــة واإلذاعيــة.   ونفــذت اإلدارة العديــد مــن البرامج التوعويــة واإلعاميــة، كما نظمت 

عــددًا مــن النــدوات والمحاضــرات التعريفيــة بنشــاطات الهيئــة مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة، والتــي كان مــن أبرزهــا:

5/15- أبرز نشاطات التواصل والتسويق
_

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

قامــت الهيئــة بالتنســيق لعــدد مــن المشــاركات فــي القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة )أخبــار، 
مداخــات، لقــاءات، تقاريــر(، حيــث بلغــت خــال فتــرة التقريــر )٥١9( ُمشــاركة، وكانت أبــرز القنوات 

التليفزيونيــة واإلذاعيــة التــي تــَم مــن خالهــا تقديــم تلــك المشــاركات:

التصاميم التوعوية )اإلنفوجرافيك(

تمكنــت اإلدارة -بفضــل هللا- مــن إنتــاج )١٢٨( 
تصميمــًا توعويــًا وتعريفيــًا بخدمــات الهيئــة، 
للمســاعدة علــى تبســيط المعلومــات الفنية 
التــي ُتعزز مــن وعي المســتهلك، وقد غطت 
تلــك التصاميــم مجموعــة مــن الموضوعــات 

ــة المتنوعة. التوعوي

األفالم التوعوية القصيرة

المســتهلك،  توعيــة  لنشــاطات  اســتمرارًا 
ــر خطــة عمــل إلصــدار  قامــت الهيئــة بتطوي
أفــام توعوية وتعريفيــة باســتخدام التقنيات 
الحديثــة لصناعة المحتوى واإلنتــاج التوعوي. 
وتهــدُف تلــك األفــام إلــى نشــر الوعــي 
بالمواصفــات القياســية الســعودية واللوائــح 
الفنيــة والتعريف بأنشــطة الهيئــة، باإلضافِة 
إلــى توجيــه النصائــح واإلرشــادات حــول بعض 
السلع االستهاكية التي يقتنيها المستهلك، 
ويتــم بثهــا على حســابات الهيئة فــي مواقع 
التواصــل االجتماعــي )يوتيــوب، تويتــر، الفيس 
ــر  ــوك، انســتقرام(، كمــا يتــم بثهــا أيضــًا عب ب
الوســائل األخــرى )البريــد اإللكترونــي، الواتس 
أب(. وتــَم -بفضــل هللا- إصدار عدد )٣9( فيلمًا 

توعويًا/تعريفيــًا خــال فتــرة التقريــر.

البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي

تتولــى اإلدارة العامــة للتواصــل والتســويق اإلشــراف علــى البوابــة اإللكترونيــة للهيئــة علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة بكافــة محتوياتهــا، ويشــمل ذلك نشــر أخبــار ونشــاطات الهيئــة المختلفة 
وكافــة مطبوعاتهــا علــى الموقع، إضافًة إلى نشــر معلومات توعوية عن الِســلع غير المطابقة 
للمواصفــات القياســية الســعودية بهــدف تعزيــز ســامة المســتهلك والحفــاظ علــى صحتــه 
وســامته. كمــا تقــوُم اإلدارة بمتابعــة حســابات الهيئــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
وإدارتهــا وبــث الرســائل اإلعاميــة التوعوية مــن خالها. وقد حققــت اإلدارة الرقم الُمســتهدف 

ضمــن الخطــة التشــغيلية لهــذا العــام لعــدد المتابعيــن علــى وســائل اإلعــام الرقمــي.

717,362
عدد المتابعين على 

وسائل اإلعام الرقمي

 %20
معدل الزيادة

على العام الماضي

•  قناة العربية.

 •  القناة السعودية األولى.

 •  قناة اإلخبارية السعودية.

 •  قناة روتانا خليجية.

 •  إذاعة القرآن الكريم.

 •  إذاعة جدة.

.)MBC( قناة  • 
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تويترالشهر
اليوتيوب

اإلجمالياالنستقرامالفيس بوك
المشاهداتاالشتراكات

٤٣٤,٠٠٠٤٨,٣٠٠٣٢,١٢9,٧٤٢9٨,٨٦١١٥,٤٢٢٥9٦.٥٨٣إجمالي المتابعين عام ٢٠١9

٢,9٧٨١٢٠.٧٧9- ١٠٥,١٢9١٤,٠٠٠9.٢٨٧.٢٢٤١,٣٢٨الزيادة في ٢٠٢٠

٥٣9,١٢9٦٢.٣٠٠٤١.٤١٦.9٦٦9٧.٥٣٣١٨,٤٠٠٧١٧,٣٦٢إجمالي المتابعين عام ٢٠٢٠

٢٠%١9.٣١%- ١.٣٤%٢٨.9١%٢٨.99%٢٤.٢٢%نسبة الزيادة

جدول رقم )50(: عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي

    |   حساب الهيئة على تويتر

ــي  ــة اســتثمار وســائل التواصــل االجتماع ــة بأهمي ــًا مــن الهيئ إيمان
إليصــال الرســائل اإلعاميــة بشــكٍل َســريع وَفعــال، فقــد حرصــت علــى 
تفعيل حســابها على تويتــر )SASOGOV@( وتقديم عددًا من الرســائل 
التوعويــة المهمة للمســتهلك في مجاالت المواصفــات والمقاييس 
والجــودة باســتخدام وســائل مبتكرة لتقديــم المحتــوى التوعوي مثل 
اإلنفوجرافيــك واألفــام التوعوية وغيرها، وهو ما أســهم في وصول 
عــدد المتابعيــن إلى )٥٣9,١٢9( متابعــًا، بزيادٍة قدرهــا )١٠٥,١٢9( متابعًا 

بمعــدل ٢٤.٢٢% علــى العام ٢٠١9م. 

    |   قناة الهيئة على اليوتيوب

قامــت الهيئــة بإنشــاء قنــاة علــى موقــع اليوتيــوب، وذلــك ألهميــة 
اســتثمار هــذه القنــاة اإلعاميــة لنشــر مختلــف الرســائل عبــر الصــوت 
والصورة، وباعتبارها أحد أكثر مواقع التواصل االجتماعي َفاعلية لتعزيز 
مبــادرات توعيــة المســتهلك، وقــد بلــغ عــدد المشــتركين فــي القناة 
)٦٢,٣٠٠( مشــترك بزيــادة )١٤,٠٠٠( بمعــدل ٢٨.99%، وبلغ عدد مشــاهدات 
قنــاة الهيئــة على اليوتيوب حتى اآلن أكثر من )٤١,٤١٦,9٦٦( مشــاهدة، 

بزيــادٍة قدرها )9,٢٨٧,٢٢٤( مشــاهدة بمعدل 9١.٢٨%.

    |   حساب الهيئة على الفيس بوك

تقــوم إدارة التواصــل والتســويق بــإدارة حســاب الهيئــة علــى موقــع 
الفيس بوك، وتجديد المحتوى، والتفاعل مع المشتركين في الحساب 
عبــر الــردود واالستفســارات، وقد بلــغ إجمالي عدد المتابعين للحســاب 

أكثــر مــن )9٧,٥٣٣( متابع بنقصان قــدره )١,٣٢٨( بمعدل -١.٣٤%. 

    |   حساب الهيئة على االنستقرام

اســتمرت الهيئــة فــي إدارتها لحســابها علــى االنســتقرام، حيث تقوم 
مــن خالــه بشــكل دوري بنشــر رســائل مصممــة خصيصًا لانســتقرام، 
ــادٍة  ــع، بزي ــن )١٨,٤٠٠( متاب ــر م ــاب أكث ــن للحس ــي المتابعي ــغ إجمال وبل

قدرهــا )٢,9٧٨( متابــع علــى العــام ٢٠١9م وبمعــدل ٣١.١9%. 

     |   حساب الهيئة على سناب شات 

قامــت الهيئــة بتفعيــل حســابها على »ســناب شــات«، وتقوم بشــكل 
ــات التــي ُتنظمهــا  دوري بإجــراء تغطيــات مباشــرة لمختلــف الفعالي

الهيئــة، كمــا تتولــى نشــر بعــض الرســائل التوعويــة واإلرشــادية.

نشر السلع غير المطابقة على الموقع اإللكتروني للهيئة

ــة مــن  ــار للمنتجــات المحال ــر االختب ــة بدراســة تقاري تقــوم الهيئ
الجهــات المعنيــة، وكذلــك المســحوبة ضمــن البرنامج الســعودي 
لســامة المنتجات، ودراســة المنتجات غيــر المطابقة للمواصفات 
التــي تمثــل خطــرًا علــى ســامة المســتهلك مــن قبل لجنة نشــر 
ــون  ــة متخصصــة يشــارك بهــا ممثل ــر المطابقــة )لجن الســلع غي
لكافــة قطاعــات العمــل بالهيئــة(، وتقــوم بنشــرها علــى موقــع 

الهيئــة اإللكترونــي مــن خــال صفحــة مخصصــة لهــذا النــوع من 
ــى  ــة، إل ــر المطابق ــات غي ــي بالمنتج ــع الوع ــل رف ــن أج ــلع م الس
جانــب مــا تتخــذه مــن إجــراءات قانونيــة ونظاميــة تجــاه الشــركات 
المخالفــة بالتنســيق مــع وزارة التجــارة والجهــات المعنيــة، وقــد 
بلــغ عــدد المنتجــات المنشــورة علــى الموقــع خــال فتــرة التقرير 

عــدد )٤9( ســلعة.

المواصفات السعودية   |   183  التواصل والتسويق



2/5/15- العالقات العامة 

المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية للتقييس والجودة 
ُتشــارك الهيئــة فــي المناســبات التــي تقيمهــا الهيئــات والمنظمــات الخليجيــة والعربيــة والعالميــة مــن خــال تنظيــم نــدوات ومحاضــرات 

تعريفيــة عنهــا، وَتفعيلهــا عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة. وُيوضــح الجــدول رقــم )٥١( أبــرز تلــك المشــاركات.

التاريخاسم الفعاليةم
٤ مارس اليوم العالمي للهندسة1
١٥ مارساليوم العالمي لحقوق المستهلك2
٢٢ مارساليوم العالمي للمياه 3
٧ أبريلاليوم العالمي للصحة4

٢٦ أبريلاليوم العالمي للملكية الفكرية5 
٢٨ أبريلاليوم العالمي للصحة والسامة المهنية6
٢٠ مايو اليوم العالمي للقياس )القياس من أجل عولمة التجارة(7
١ يونيواليوم العالمي للوالدين8
9 يونيواليوم العالمي لاعتماد9
٢٧ يونيو اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة10
١٢ سبتمبر اليوم العالمي لإلسعافات األولية11
٥ أكتوبراليوم العالمي للمعلم 12
١٤ أكتوبر اليوم العالمي للمواصفات 13
9 نوفمبراليوم العالمي للجودة14
٢ ديسمبراليوم الوطني اإلماراتي 15
٥ ديسمبراليوم العالمي للتطوع 16 
9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد 17
١٨ ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية 18

جدول رقم )51(: أبرز األيام العالمية التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير
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المعارض
َشــاركت اإلدارة فــي مجموعــة مــن المعــارض الداعمــة ألنشــطة الهيئــة، وتــَم إعــداد برامــج إعاميــة وإرشــادية فــي كافة تلــك المعارض، 
وعــرض مجموعــة مــن األفــام الوثائقيــة والفقــرات التوعويــة فــي مجــاالت التقييــس والجــودة وســامة المســتهلك، إلــى جانــِب توزيــع 
المطبوعــات والملصقــات إســهامًا منهــا فــي تعريــف جمهــور المســتهلكين بأهمية التقييــس. وُيوضح الجــدول رقم )٥٢( أهــم المعارض 

التــي شــاركت فيهــا الهيئــة بمناطــق المملكــة المختلفة.

التاريخالمكاناسم المعرضم

٢9 يناير – ١ فبراير ٢٠٢٠مالرياضمعرض بيبان الرياض١

١١ – ١٣ فبراير ٢٠٢٠مالرياضمعرض التبريد والتكييف٢

٢٥ – ٢٧ فبراير ٢٠٢٠مجدةمعرض المؤتمر الوطني السابع للجودة٣

 جدول رقم )52(: أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير
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ورش العمل/الندوات/المؤتمرات
شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم وتغطيــة العديــد مــن الفعاليــات )مؤتمــرات، نــدوات، ورش عمــل، حفــل توقيــع اتفاقيــات، زيــارات(، حيث شــاركت 
فــي تنظيــم عــدد مــن ورش العمــل والفعاليــات، ويوضــح الجــدول رقــم )٥٣( أبــرز الفعاليــات وورش العمــل التــي نظمتهــا وشــاركت بهــا 

الهيئــة خــال فتــرة التقريــر، كمــا نظمــت الهيئــة كل مــن:

• المؤتمر الوطني السابع للجودة - جدة

نظمــت الهيئــة المؤتمــر الوطنــي الســابع 
للجودة برعايـة معالي وزير التجارة الدكتور 
ماجــد بــن عبــد هللا القصبــي، تحــت شــعار 
)الجــودة فــي عصر التحــول والتغييــر(، خال 

الفتـرة مــن ٠١ إلى ٠٣ رجب ١٤٤١هــ، الموافق 
مــن ٢٥ إلى ٢٧ فبرايــر ٢٠٢٠م، وذلك بمدينة 
جــدة بمنطقة مكة المكرمة. وشــارك في 
فعاليــات المؤتمــر أكثر مــن )٤١( متحدثًا من 

داخــل المملكــة وخارجهــا، حيــث اســتعرض 
المتحدثــون أكثــر مــن )٢٦( ورقــة عمــل عبر 
)9( جلسات متنوعة و )٥( ورش عمل. وشارك 

فــي فعاليات المؤتمر )١.٧٢٣( شــخصًا. 

• القمة الدولية للمواصفات بالرياض 

تفخــر الهيئــة بمبادرتهــا النوعّيــة، الســتضافة المملكــة العربيــة 
الســعودية، القمــة الدوليــة للمواصفــات بالريــاض، أول فعاليــة عالمية 
مــن نوعهــا تقــام ضمــن برنامــج المؤتمــرات الدوليــة علــى هامــش 
اجتماعــات مجموعــة العشــرين. حيــث شــارك فــي تنظيــم هــذه القمة 
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واألمانة السعودية 
لمجموعة العشــرين وبشراكة مع عدة جهات محلية ودولية من بينها 
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، هيئة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات، 

 ،)ITU( االتحــاد الدولــي لاتصــاالت ،)ISO( المنظمــة الدوليــة للتقييــس
واللجنــة الدوليــة الكهــرو تقنيــة )IEC(. وقــد نجحــت الجهــات المنظمة 
- بفضــل هللا-  فــي إقامــة واحــدة مــن أهــم الفعاليــات العالميــة فــي 
ــاء  ــة لرؤس ــاركات فاعل ــهدت مش ــية، وش ــات القياس ــال المواصف مج
أجهــزة التقييــس فــي دول مجموعــة العشــرين، ورؤســاء المنظمــات 
الدوليــة للتقييــس، إلــى جانــب مشــاركة )٢,٨٢٢( مختصــًا وخبيــرًا مــن 

خبــراء المواصفــات مــن )٨٣( دولــة حــول العالــم.
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التاريخالمكانالموضوعم

١ SASO( )متطلبــات مواصفــة كفــاءة الطاقــة لمنتجــات اإلنارة الجــزء الثالــث )إنارة الشــوارع
٢٠٢٠/٠١/٠٢ممقر الهيئة في مدينة الرياض2927( وتواريــخ تطبيقها

ورشــة عمل دور المواصفات القياســية الســعودية في حماية اســتثمارات المســتهلكين ٢
فــي مجال الطاقــة الشمســية الكهروضوئية

مركز الرياض الدولي 
٢٠٢٠/٠٢/١١مللمؤتمرات والمعارض

٢٠٢٠/٠٣/٠٤ممقر الهيئة في مدينة الرياضالتعريف بالائحة الفنية لألجهزة اإللكترونية المستخدمة في نظم التدخين اإللكتروني٣

ورشــة عمــل الســتعراض المشــروع البحثــي )جــودة المبــردات “ســائل التبريــد” علــى أداء ٤
٢٠٢٠/٠٣/٠٤ممقر الهيئة في مدينة الرياضالمكيفــات(

٢٠٢٠/٠٦/٨معن بعدورشة عمل البنية التحتية للمركبات الكهربائية٥

٦)SASO IEC 60227( ٢٠٢٠/٠٦/١٦معن بعدالمواصفات الوطنية للكابات تحديث مواصفة الكابات

٧
المواصفــات القياســية ودورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنافســية واســتعراض 
مشــاريع المواصفات القياســية الســعودية المقتــرح اعتمادها في اجتمــاع مجلس اإلدارة 

رقم )١٧٤(
٢٠٢٠/٠٦/٢٢معن بعد

٢٠٢٠/٠٧/٠٢معن بعدالتعريف بالائحة الفنية للدراجات اآللية، وإجراءات تقويم المطابقة والتزامات المورد٨

٢٠٢٠/٠٧/٠9معن بعدالتعريف بالائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق9

٢٠٢٠/٠٧/١٣معن بعدالتعريف بالائحة الفنية للمنتجات النسيجية١٠

٢٠٢٠/٠٧/١٦معن بعدالتعريف بالائحة الفنية لقطع غيار السيارات١١

التعريــف بمســودة اللوائــح الفنيــة في كل مــن “األبــواب والنوافذ وملحقاتهــا” و”األحذية ١٢
٢٠٢٠/٠٨/١٧معن بعدوملحقاتها”

١٣
المواصفــات القياســية ودورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنافســية واســتعراض 
مشــاريع المواصفات القياســية الســعودية المقتــرح اعتمادها في اجتمــاع مجلس اإلدارة 

رقم )٧٧( 
٢٠٢٠/١٠/٠٥معن بعد

٢٠٢٠/١٠/٢٠معن بعدالائحة الفنية ألدوات ترشيد استهاك المياه )المحدثة(١٤

١٥)ISO( ٢٠٢٠/١٠/٢٠معن بعدتفعيل دور الهيئة وشركائها في اللجان الدولية للمواصفات

٢٠٢٠/١١/١٨معن بعدشرح المتطلبات الفنية وآلية الحصول على عامة الجودة للخرسانة الجاهزة١٦

١٧

التعريف بمشاريع اللوائح الفنية التالية: 
١� الائحة الفنية للمنتجات الجلدية�

٢� الائحة الفنية للسيارات المستعملة المستوردة�
٣� الائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في األجهزة والمعدات الكهربائية اإللكترونية�

٢٠٢٠/١١/٢٤معن بعد

٢٠٢٠/١١/٢٦معن بعدإجراءات منح الترخيص باستخدام عامة الجودة السعودية ١٨

٢٠٢٠/١١/٢9معن بعدأدلة السامة والصحة المهنية في بيئة العمل ١9

٢٠٢٠/١٢/٣ممقر الهيئة الرئيسيملتقى مع التوعويين في مجال حماية المستهلك ٢٠

التحديثــات التــي طــرأت علــى الئحــة ترشــيد اســتهاك الميــاه وتواريــخ اإللــزام للمنتجــات ٢١
٢٠٢٠/١٢/١٠معن بعدالجديــدة 

مفهــوم المواصفــة القياســية وأهميتهــا واســتعراض مشــاريع المواصفــات القياســية ٢٢
٢٠٢٠/١٢/٢٢معن بعدالســعودية قبــل اعتمادهــا فــي مجلــس اإلدارة رقــم )١٧٨( 

المتطلبــات الجديــدة لمواصفــة المكيفــات )SASO - 2663( معامــل كفــاءة الطاقــة ٢٣
 )SEER( ٢٠٢٠/١٢/٢٣معن بعدالموســمي 

٢٠٢١/٠١/٠٣ممقر الهيئة الرئيسيالتشغيل التجريبي للمعرض التفاعلي ٢٤

جدول رقم )53(: أبرز الفعاليات وورش العمل التي نظمتها وشاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير
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3/5/15- التسويق

تهــدف إدارة التســويق لبنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن منتجــات وخدمــات الهيئــة وذلك من خــال تحديــد رغبــات واحتياجات المســتفيدين 
الحالييــن والمســتقبليين، تنفيــذ الخطــط والمبــادرات وتقييــم الوضــع الحالــي للخدمــات والمنتجــات بشــكل دوري، وتتمثــل أبــرز أنشــطة 

اإلدارة فيمــا يلــي: 

1. تسويق عضوية خدمات الهيئة

أشــرفت اإلدارة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة متكاملــة لتســويق خدمــات عضويــة الهيئــة للمســتفيدين، وتــم تصميــم عــدد مــن الرســائل 
التســويقية وفــق مراحــل الخطــة التــي اســتهدفت خــال فتــرة التقريــر )٨٦.٤٣٤( معرفــًا بمعــدل إطــاع يصــل إلــى 9٠.١٠٧%.

2. تسويق خدمات المركز الوطني للقياس والمعايرة

نفــذت اإلدارة مبــادرة تســويق خدمــات المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة للمســتفيدين فــي ســبيل تعزيــز وتحقيــق أهــداف المركــز 
والهيئــة، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تحســين الظهــور الرقمــي، وإضافــة المركــز فــي )GMB( والعمــل علــى تنفيــذ الخطة التســويقية 
التــي ترتكــز علــى التســويق المباشــر باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد المســتفيدين الراغبيــن بتلقــي النشــرة البريديــة الخاصــة بالمركــز مــن 

)9٠( إلــى )٣٥٧(� 

3. نظام إدارة عالقات العمالء 

تــم -بحمــد هللا- االنتهــاء مــن إعــداد البنيــة التحتيــة لنظــام إدارة خدمــة العمــاء وبنــاء قاعــدة بيانــات اإلدارة لتعزيــز خدمات المســتفيدين 
والتســويق التــي اســتمرت فــي النمــو ووصــواًل إلــى )٤٨.٢٣٠( شــخصًا حتــى نهايــة فتــرة التقرير.

4. حمالت تسويقية بريدية 

نفذت اإلدارة عددًا من الحمات التسويقية البريدية لتوعية المستفيدين من خدماتها، والتسويق لخدمات الهيئة ومن بينها ما يلي: 

• اليوم الوطني
ضمــن مبــادرات اليــوم الوطنــي الـــ )9٠( للمملكــة أشــرفت اإلدارة 
علــى صياغــة محتــوى التهنئــة وإرســالها ضمــن اإلشــعارات فــي 

برنامــج »تأكــد« ألكثــر مــن مليــون مســتخدم علــى فترتيــن. 

•  اليوم العالمي للمواصفات
شــاركت اإلدارة أيضــًا في اليــوم العالمي للمواصفــات الذي يوافق 
ــر مــن كل عــام مــن خــال إرســال تهنئــة ألكثــر مــن )٢٦(  ١٤ أكتوب
ألــف معــرف، حيــث اســتهدفت إدارة التســويق المســتفيدين مــن 

خدمــات المتجــر اإللكترونــي للمواصفــات )واصــف(.

• حملة المواصفات تحميك 
ــق  ــر تطبي ــن أث ــتهلك ع ــة المس ــي توعي ــة ف ــة الهيئ ــن حمل ضم
ــة  ــا وكيفي ــانة وأنواعه ــودة الخرس ــي ج ــية ف ــة القياس المواصف

ــالة. ــدد )٣.٥٤9( رس ــال ع ــم إرس ــد ت ــتخدامها، فق اس

• القمة الدولية للمواصفات بالرياض  
أشــرفت اإلدارة علــى تنظيــم دعــوات القمــة الدوليــة للمواصفــات 
بالريــاض عبــر البريــد اإللكترونــي من خــال دعــوة )٥٢,٣٣٨( معرفًا 

ــًا ودوليًا. محلي
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نمو قاعدة البيانات

الرسم البياني رقم )28(: نمو قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات الهيئة 

ويوضح جدول رقم )54( ملخصًا للحمالت التسويقية عبر البريد اإللكتروني التي قامت بها الهيئة خالل فترة التقرير.

عدد الرسائل 
اإللكترونية المرسلة

عدد الرسائل 
المفتوحة

عدد النقرات 
على محتوى الرسائل

معدل قراءة
 الرسائل اإللكترونية

271٫951250٫25816٫488%92.02

جدول رقم )54(: ملخص للحمالت التسويقية عبر البريد اإللكتروني التي قامت بها الهيئة خالل فترة التقرير 

ويوضح الرسم البياني رقم )٢8( نمو قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدمات الهيئة خالل فترة التقرير.
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تهــدُف مراكــز خدمــة المســتفيدين فــي المركــز الرئيــس وفرعــي الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية إلــى تقديــم 
أفضــل الخدمــات للمســتفيدين، والمســاهمِة فــي توطيــد العاقــات معهــم، والتحقــق مــن جــودة الخدمــات المقدمــة بمــا ُيســهم فــي 
دعــم ونمــو المنشــآت التجاريــة والصناعيــة. وقــد تــَم خــال فتــرة التقريــر اســتقبال ومعالجــة )٣9.٣٧٥( استفســارًا، حيــث تَمــت معالجــة 
)٣٦,٢٤٧( استفســارًا وفــق معيــار الجــودة المحــدد )يومــي عمــل( بمــا نســبته 9٢% بينمــا تــَم تســجيل عــدد )٣.١٢٨( استفســارًا متأخــرًا عــن 

الوقــت المحــدد »يومــي عمــل« أي مــا نســبته ٨% نظــرًا للطبيعــة الفنيــة لتلــك االستفســارات.

مهام مركز خدمة المستفيدين

يتولــى مركــز خدمــة المســتفيدين مجموعــة مــن المهــام التــي تهــدُف إلــى االرتقــاء بخدمــات الشــركاء والجهــات ذاِت العالقــة. 
ومــن أهــم تلــك المهــام مــا يلــي:

1. الرد على االستفسارات
ــور  ــق حض ــن طري ــواًء ع ــارات س ــتقبال االستفس ــز باس ــوم المرك ُيق
المســتفيد للمركــز أو االتصــال بالرقــم الموحــد أو البريــد اإللكترونــي، 
ويتولــى موظفــو المركــز اإلجابــة عليهــا أو إحالتهــا لــإلدارة المختصــة 
بالهيئــة. وقــد بلغــت االستفســارات التــي تــَم الــرد عليهــا خـــال فتــرة 
التقريــر )٣9.٣٧٥( استفســارًا، حيــث ُتمثــل هــذه االستفســارات جميــع 
قطاعات وإدارات الهيئة. وُتوضح الرســوم البيانية رقم )٣٠( و)٣١( و)٣٢( 
عدد االستفســارات والشكاوى ووســائل االتصال ونوعية االستفسارات. 

2. متابعة البريد اإللكتروني للهيئة
ُيعتبــر البريــد اإللكتروني الوســيلَة األســرع لوصول المســتفيد الداخلي 
والخارجــي إلــى حاجتــه دون عنــاء، ويســتقبل المركــز البريــد الــوارد من 
info@( المســتفيد علــى البريــد اإللكترونــي الُمخصــص لهــذا الغــرض

saso.gov.sa(، وتتــم اإلجابــُة عليــه مباشــرة أو إحالة االستفســار لإلدارة 
المختصــة مــع اســتمرار المتابعــة مــع اإلدارة المعنيــة حتــى يتــم الــرد 

علــى المســتفيد وإنهــاء الطلب.

)ENQUIRY POINT( 3. متابعة نقطة االستفسار
نقطــة االستفســار هــي البريــد اإللكترونــي الُمعتمــد لــدى منظمــة 
التجــارة العالميــة )WTO(، والخاصــة بلجنــة العوائــق الفنيــة أمــام 
التجــارة )TBT(، ويتــم عــن طريقهــا تجهيــز إخطــارات الهيئــة وإخطــارات 
ــدواء، وزارة الصحــة(  ــة العامــة للغــذاء وال ــل )الهيئ جهــات أخــرى مث
وإرســالها لمنظمــة التجــارة العالميــة، ومــن َثــَم رفــع المشــاريع التــي 
تــَم اإلخطــار عنهــا علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي لتتمكــن الجهــة 
ــد  ذاِت االختصــاص مــن الحصــول عليهــا مباشــرة. وتتــم متابعــة البري
الماحظــات  واســتقبال   )enquirypoint@saso.gov.sa( اإللكترونــي 
ــذة  ــارات الُمنف ــدد اإلخط ــغ ع ــد بل ــة، وق ــة المختص ــا للجه وتوجيهه

ــر )٥٣( إخطــارًا. ــر نقطــة االستفســار خــال فتــرة التقري عب

4. خدمات األعضاء
ُيوفــر مركــز خدمــة المســتفيدين خدمــة العضويــة، حيــث يتــم تزويــد 
األعضــاء بقوائــم عــن المواصفــات القياســية التي تــَم اعتمادهــا حديثًا، 
باإلضافــِة إلــى إصــدارات الهيئــة. وتمــت موافقــة مجلــس اإلدارة على 
النســخة المحدثــة مــن عضويــة خدمــات الهيئة، وتعكــف الهيئــة حاليًا 
علــى تطويــر النظــام اإللكترونــي الخــاص بالعضويــة حتــى يتــم تقديــم 
الخدمــة بشــكل يضمــن حصــول المنتســب بهــا علــى المزايــا التاليــة 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٥٥(:

استقبال ومعالجة 

39٫375
استفسارًا خالل فترة التقرير

معالجة 

36,247
استفسارًا وفق معيار الجودة المحدد

4/5/15- مركز خدمة المستفيدين
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البرونزية BRONZEالفضية SILVERالذهبية GOLDالمميزات

√√√اإلعان عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب  

√√√االشتراك في المجلة اإللكترونية 

X√√الدعوة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة

XX√الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو

Xشهريتلقائياإلباغ بأي تحديث يطرأ على مواصفاتهم التي سبق شراؤها

٢٥X%٥٠%خصم على تكاليف تقديم طلب الحصول على عامة الجودة 

٥%١٠%١٥%خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية 

)Account Manager( توفير مدير حساب√XX

٥%١٠%١٥%خصم على شراء المواصفات

٥%١٠%١٥%خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب 

١٠.٠٠٠٥.٠٠٠٢.٠٠٠تكاليف االشتراك السنوي

 جدول رقم )55(: مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين
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ويوضح الرسم البياني رقم )٢9( عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال.

ويوضح الرسم البياني رقم )3٠( نوعية االستفسارات الواردة للمركز خالل فترة التقرير.

فيما يوضح الرسم البياني رقم )31( حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة )SLA( خالل فترة التقرير.

الرسم البياني رقم )29(: عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

الرسم البياني رقم )30(: نوعية االستفسارات الواردة للمركز

)SLA( حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة :)الرسم البياني رقم )31

39375
%64 

21477
%35 

413
%1 

148
%٠ 

39375
%1٠٠

36247
%9٢

3128
%8 

  الحضور لمقر الهيئة

  الرقم الموحد

  شكوى

  االستفسارات المغلقة متأخرة

  بريد إلكتروني

  استفسار

  االستفسارات المغلقة 
في الوقت المحدد
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ويوضح الجدول رقم )56( قائمة خدمات الهيئة اإللكترونية والوقت المستغرق إلنجاز كل خدمة ومتوسط نسبة رضا المستفيدين. 

الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمة اسم الخدمةم
خدمات منصة سابر اإللكترونية١

رضا المستفيدين

%85٫07

متوسط ٧-٨ أيام عملشهادة مطابقة منتج١.١
في نفس اليومإقرار ذاتي بالمطابقة  ١.٢
متوسط ٢-٣ أيام عملشهادة إرسالية للمنتجات التجارية١.٣
يومي عملشهادة إرسالية للمنتجات غير التجارية١.٤
خدمات عامات الجودة٢

٧٠ يوم عملمنح الترخيص ٢.١
30  يوم عمل عند عدم وجود زيارة ميدانيةتوسيع المجال ٢.٢
٨ أيام عملإلغاء الترخيص ٢.٣
بطاقة كفاءة الطاقة وترشيد استهاك المياه ٣

١٠ أيام عملبطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية٣.١
١٠ أيام عملبطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات٣.٢
١٠ أيام عملبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة٣.٣
١٠ أيام عملبطاقة ترشيد استهاك المياه ٣.٤
شهادات المطابقة٤

١٥ – ٢٠ يوم عملمطابقة اعتماد طراز٤.١
١٥ – ٢٠ يوم عمل مطابقة إرسالية٤.٢
٢٠-٣٠ يوم عملاعتماد خط / دفعة إنتاج٤.٣
١٥-٢٠ يوم عملشارة المطابقة الخليجية ٤.٤
٢٠-٣٠ يوم عملالباستيك القابل للتحلل٤.٥
٢٠-٢٥ يوم عملحواجز الشاحنات والمقطورات٤.٦
٢٠-٣٠ يوم عملالمركبات الكهربائية٤.٧
١٥-٢٠ يوم عململحقات المركبات الكهربائية٤.٨
٢٠-٣٠ يوم عملصهاريج نقل المنتجات البترولية9.٤
٢٠-٣٠ يوم عملالمقطورات ونصف المقطورات٤.١٠
١٥-٢٠ يوم عملالدراجات اآللية٤.١١
المركبات٥

٣ دقائقفحص سيارة جديد٥.١
٣ دقائقاالستعام عن السيارات المستوردة٥.٢
دقيقتاناالستعام عن السيارات المرفوضة٥.٣
دقيقتانفحص السيارات المعدلة٥.٤
دقيقتاناالستعام عن خدمة تعديل سيارة٥.٥

٦)IEC( ٣-٥ أيام عمل في حال اكتمال جميع المتطلباتشهادات
٥ دقائقاستعام عن حالة عينة٧
9٠-١٢٠ يوم عملبرامج اختبارات الكفاءة الفنية٨
في وقتهشراء المواصفات9
تختلف المدة الزمنية بناء على الجهاز تحت المعايرةمعايرة أجهزة القياس ١٠
يوم عملعضوية خدمات الهيئة١١
في وقته خدمة حجز المواعيد اإللكترونية١٢

جدول رقم )56(: قائمة الخدمات اإللكترونية والوقت المستغرق إلنجاز كل خدمة ومتوسط رضا المستفيدين

المواصفات السعودية   |   193  التواصل والتسويق





16
تقنية المعلومات

الرئيســة لتطويــر  الدعائــم  إحــدى  المعلومــات  تعتبــر خدمــات تقنيــة 
وتحســين كافــة األعمــال والنشــاطات بالهيئــة، وتتأكــد أهميــة هــذه 
الخدمــات فــي جهــات التقييــس، وذلــك لالعتمــاد الكبيــر علــى توافــر 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــي التقني ــى تبن ــة، وعل ــة والدقيق ــات الصحيح المعلوم
تحســين وتطويــر اإلجــراءات والخدمــات. وتؤمــن الهيئــة بــأن ســرعة تحولها 
ــا  ــين جودته ــة وتحس ــة اإللكتروني ــات الحكومي ــم الخدم ــي ولتقدي الرقم
هــي الطريقــة األفضــل لتطويــر إجراءاتهــا الداخليــة واالرتقــاء بمســتوى 
شــفافية خدماتهــا. وفــي هــذا المجــال حققــت الهيئــة إنجــازًا فــي مؤشــر 
قيــاس التحــول الرقمــي الحكومــي فــي القيــاس الثامــن للتحــول الرقمي 

ــل.   ــة التكام ــي مرحل ــبته 85.78% ف نس



وحصلــت قيــادة تقنيــة المعلومــات فــي الهيئة علــى المركز األول 
 CIO( كأفضــل قيــادة تقنيــة المعلومــات لهذا العــام فــي المملكة
ــى  ــرف عل ــة )IDC(، ويش ــات الدولي ــركة البيان ــن ش of the Year( م
الجائــزة نخبــة مــن خبــرات وقيــادات التقنيــة فــي المملكــة فــي 
ــة  ــي والخــاص. كمــا حققــت الخدمــات اإللكتروني القطــاع الحكوم
إنجــازًا بمســتوى نضــج بلــغ 9٢% فــي مرصــد الخدمــات الحكوميــة 
حســب تقييــم برنامــج يّســر للخدمــات اإللكترونيــة. وحصلــت منصــة 
»ســابر« اإللكترونيــة علــى جائــزة أفضــل نمــوذج لتحــول األعمــال 
)IDC( فــي ٢٠٢٠ علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
وتركيــا، وتعــد هــذه الجائــزة هــي إحــدى أعــرق الجوائــز العالميــة 
ومــن أكثرهــا حياديــة، حيــث يتــم تحكيــم األعمــال وإعــان النتائــج 

مــن فريــق تحكيــم مــن قيــادات القطاعــات الحكومية والعســكرية 
والخاصــة بعــدة دول حــول العالــم.

ــر عاقتهــا بشــركائها والمســتفيدين مــن  وُتْعنــى الهيئــة بتطوي
خدماتهــا، حيــث ركــزت علــى تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة لنوعيــن 

مــن المســتفيدين همــا:

الرسم البياني رقم )32(: توزيع مشاريع تقنية المعلومات

7

2

1 10

  البنية التحتية وأمن المعلومات 

  الخدمات اإللكترونية 

  مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات الصلة

  الحوكمة وبناء القدرات

وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة خــال هــذا العــام بتنفيــذ )٢٠( مشــروعًا نحــو التحــول الرقمــي والتعامــات اإللكترونيــة، وُيوضــح الرســم 
البيانــي رقــم )٣٢( توزيــع تلــك المشــاريع. والتــي ُيمكــن تصنيفهــا إلــى )٤( فئــات: 

المستفيد الخارجي: 

المستهلك، الجهات 

الحكومية، الشركات، 

والمتقدمين على 

وظائف الهيئة

المستفيد 

الداخلي:

موظفي الهيئة

1. مشاريع الخدمات 
اإللكترونية:

 وهي الخدمات الموجهة 
للمستفيد الخارجي 

والمستفيد الداخلي. وتشمل 
البوابات اإللكترونية والخدمات 
اإللكترونية الخارجية والداخلية.

3. مشاريع التكامل مع 
الشركاء 

من الجهات ذات العالقة: 
وتشمل مشاريع الربط 

اإللكتروني، وتبادل البيانات مع 
الجهات الحكومية ذاِت العاقة 

مثل وزارة التجارة والهيئة 
العامة للجمارك وغيرها. 

2. مشاريع البنية
التحتية: 

وتشمل مشاريع أمن 
المعلومات، الشبكات، 

الوسائط المتعددة، االتصال 
الصوتي والمرئي، ومركز 

المعلومات.

4. مشاريع الحوكمة
وبناء القدرات: 

وُيقصُد بها المشاريع التي 
ُتركز على تطبيق الممارسات 

االحترافية في الحوكمة 
وإدارة المشاريع، وتطوير 
قدرات وكفاءة موظفي 

تقنية المعلومات.
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ــة خــال هــذا  ــة دشــنت وطــورت الهيئ ــى التعامــات اإللكتروني ــي إطــار التحــول إل ــي، وف لتحقيــق الوصــول األســرع للمســتفيد الخارج
العــام أربــع بوابــات إلكترونيــة وتطبيــق لخدمــة أنشــطتها المختلفــة، وبلــغ إجمالــي الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة عــدد 
www.saso.( خدمــة إلكترونيــة للمســتفيدين الخارجييــن والداخلييــن، ويمكــن الوصـــول إليهــا مــن خــــال البوابــة الخــــارجية للهيئــة )٥9(
gov.sa(، والبوابــة الداخــــلية للهيئــــة )المجلــس( )www.almajlis.saso.gov.sa( أو مــن خــال بوابــات مباشــرة، ونســتعرض فيمــا يلــي أبــرز 

المشــاريع المنجــزة خــال فتــرة التقريــر:

1/16- ملخص المشاريع  
_

1/1/16- مشاريع الخدمات اإللكترونية

وتشمُل البوابات اإللكترونية والخدمات اإللكترونية الخارجية والداخلية، وفيما يلي نستعرض أهم )١٠( مشاريع من الخدمات اإللكترونية:

)CRM( 1/ نظام عالقات المستفيدين
تحديــث وتحســين نظــام عاقــات المســتفيدين، والعمــل علــى 
التكامــل مــع األنظمــة األخــرى لــدى الهيئــة والتكامــل مــع نظــام 
)Dimensions Click( وقيــاس رضــا المســتفيدين وإعــادة بنــاء ســير 

العمــل بمــا يحقــق إجــراء اإلدارة المعنيــة. 

2/ تدشين منصة الفعاليات الخاصة بالهيئة
ــًا مــع إطــاق المملكــة للقمــة الدوليــة للمواصفــات علــى  تزامن
ــت  ــرين أطلق ــة العش ــعودية لمجموع ــة الس ــام الرئاس ــش ع هام
الهيئــة منصة إلكترونية جديدة لتســهيل إجراءات التســجيل ونشــر 
المعلومــات عــن القمــة وتســهيل التواصــل مــع المهتميــن بــكل 
الفعاليــات. حيــث بلغ عدد المســجلين في القمة )٢.٨٢٢( مســتفيدًا.

3/ تحسين وتطوير تطبيق »تأكد« 
قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة 
بتطويــر نســخة جديــدة لتطبيــق )تأكــد( أحد أهــم تطبيقــات الهاتف 
المحمــول التــي تقدمها الهيئة لخدمة المســتهلكين، واشــتملت 

النســخة الحديثــة للتطبيــق على:
 •  تفعيل خاصية القراءة من األلبوم والصور للبار كود.

 •  تفعيل هوية الهيئة الجديدة.
 •  إضافة خاصية حساب استهاك الوقود.

 •  التكامــل مــع وزارة التجــارة إلظهــار جميــع االســتدعاءات لجميــع 
منتجــات األجهــزة الكهربائية.

باإلضافة إلى مهام التطبيق الرئيســية في التعرف على المنتجات 
الحاصلــة علــى عامــة الجــودة أو المنتجــات التي صدر لهــا بطاقات 
كفــاءة الطاقــة لألجهزة الكهربائيــة مثل: )المكيفات، والغســاالت، 
والثاجات، والســخانات، والمجففات(، والمركبات، واإلطارات، واإلنارة، 
ــن  ــتفادة م ــق االس ــح التطبي ــاه. ويتي ــيد المي ــى ترش ــة إل باإلضاف
التقنيــات الحديثــة ودعــم المســتهلك للتحقــق مــن صحــة البيانــات 
علــى المنتجــات ومقارنــة المنتجــات التــي تحمــل بطاقــة كفــاءة 

الطاقــة ومعرفــة المنتجــات األكثــر كفاءة.

4/ إضافات تطويرية للبوابات اإللكترونية لكفاءة الطاقة
تــم تحديــث وتطويــر البوابــات اإللكترونية لكفــاءة الطاقــة، وتحديث 
األنظمــة الخاصــة بهــا بالتعــاون مــع البرنامــج الســعودي لكفــاءة 
الطاقــة، وتضمــن تطوير البوابة اإللكترونية لكفــاءة منتجات اإلنارة 
للمرحلــة الثانيــة وفقــًا للمواصفــة القياســية الســعودية الخاصــة 
بإنــارة الشــوارع للحد من االســتهاك المتنامي للطاقــة الكهربائية 

شكل رقم )21(: صورة رقمية لمنصة فعاليات الهيئة
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فــي المملكــة، وخدمــة إضافــة أكثــر مــن مــورد لجميــع خدمــات 
ومنتجــات كفــاءة الطاقــة، وكذلــك خدمــة تجديــد طلبــات منتجــات 
كفــاءة الطاقــة حيــث توفــر هــذه البوابــات اإللكترونيــة للشــركات 
المصنعــة خدمــات )التســجيل - إضافــة الموديــل - تحديــد مقــدار 

كفــاءة الطاقــة - طباعــة بطاقــات كفــاءة الطاقــة(. 

5/ إضافات تطويرية للبوابات اإللكترونية لمنح الشهادات
تــم تحديــث وتطويــر الموقــع اإللكترونــي لنظــام منــح الشــهادات 
ــة  ــة، وخدم ــات الكهربائي ــة المركب ــة خدم ــر وإضاف ــن تطوي وتضم
ملحقــات المركبــات الكهربائيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك تــم تحســين 

خدمة إصدار الشهادات )IECEE( وتشمل التالي: 
  •  ربط منتجات )IECEE( بالترميز الجمركي.

  •  منح صاحية إضافة الترميز الجمركي للشهادة القديمة.
  •  تحسين ربط )IECEE( مع اإلنارة.

كمــا تــم تحســين خدمــة عامــة الجــودة بإضافــة أتمتــة الشــهادات 
اإللكترونيــة مــن خــال عكــس البيانــات األساســية فــي الشــهادة، 
ــال  ــن خ ــودة م ــة الج ــات عام ــاف منتج ــى إدراج أصن ــة إل باإلضاف
مشــرف النظــام، وأيضــًا تــم ربــط عامة الجــودة مع كفــاءة الطاقة.

6/ إضافات تطويرية لمجموعة من الخدمات القائمة
مــن أجــل تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة وتســهيل إجــراءات تنفيذها 
وزيــادة فاعلية أدائهــا، قامت اإلدارة بتنفيذ مجموعة من اإلضافات 

التطويريــة علــى البوابة اإللكترونية الخارجية وشــملت: 
  •  تطوير خدمة طلب المعايرة.

  •  خدمة حجز المواعيد اإللكترونية.
  •  برامج اختيارات الكفاءة الفنية.

ــس  ــة للتقيي ــة الدولي ــات المنظم ــع مواصف ــة لبي ــر خاصي   •  توفي
ــف. ــة واص ــال منص ــن خ ــزو( م )األي

7/ مركز التدريب
مــن أجــل تســهيل وصــول المعلومــات للمهتمين بالــدورات وورش 
العمــل التــي تقيمهــا الهيئــة قامــت الهيئــة بتطويــر بوابــة مركــز 
التدريــب، وتتيــح الخدمــات الجديدة للمتدرب التســجيل فــي الدورات 
وورش العمــل والدفــع مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة والحصول 

علــى الشــهادة إلكترونيًا.

 )Next Cloud( 8/ خدمة مشاركة الملفات
حرصــًا علــى ســرية ملفــات ومعلومــات الهيئــة تــم تدشــين خدمــة 
ــف  ــح للموظ ــة تتي ــي خدم ــات )Next Cloud( وه ــاركة الملف مش
مشــاركة الملفــات داخليــًا ذات الســعات العاليــة والمنخفضــة عــن 

طريــق المتصفــح أو التطبيــق.

9/ تدشين وسائل الدفع اإللكترونية المختلفة
ســعيًا مــن الهيئــة لرضــا المســتفيد وتحســين الخدمــات، تــم توفيــر 
العديــد من وســائل الدفــع المختلفة بتدشــين خيارات الدفــع التالية:

  •  الدفع عن طريق قنوات مدى اإللكترونية.
  •  الدفع عن طريق بطاقات االئتمان )الماستر كارد. والفيزا(.

10/ تدشين البوابة الداخلية الجديدة )المجلس(
تطويــر البوابــة الداخليــة الجديــدة )المجلــس( للهيئــة بمــا يتناســب 
ــد مــن  ــة، وتشــمل العدي مــع مشــروع التحــول المؤسســي للهيئ

الخدمــات ومنهــا: 
  •  اإلجازات. 

  •  االنتدابات.
  •  خارج الدوام.

  •  الحضور واالنصراف.
  •  الرواتب.

  •  المهام الرسمية.
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وَتشــمُل مشــاريع أمــن المعلومــات، الشــبكات واالتصــاالت، الوســائط المتعــددة، ومركــز المعلومــات، ويعــرُض الجــدول رقــم )٥٧( قائمــًة 
بأهــم تلــك الخدمــات ووصفــًا مختصــرًا لهــا.

التصنيفالمستفيد من الخدمةالوصفاسم الخدمة م

تشغيل خدمة االجتماعات المرئية عن بعد١
تفعيل خدمة االجتماعات عن بعد لجميع الموظفين 
والتــي تتيح االتصال الصوتــي والمرئي والمحادثة 

الكتابية ومشاركة المحتوى.
خدمةجميع الموظفين

٢
تصميم وبناء شبكة جديدة في مكتب 

الهيئة بميناء مدينة الملك عبدهللا 
االقتصادية )رابغ(  

ربــط مكتــب الهيئــة فــي  مدينــة الملــك عبــدهللا 
االقتصادية )رابغ( بالمركز الرئيسي وفروع الهيئة، 

وتشغيل الخدمات اإللكترونية.
مشروعموظفو المكتب

٣
تطوير نظام العرض في القاعة الرئيسية 

في المبنى الرئيسي للهيئة
تركيــب وتشــغيل شاشــة عــرض بتقنيــات حديثــة 

ــار.  ــر ارتفــاع وبعــرض )٦( أمت )LED( )٢.٥( مت
مشروعجميع الموظفين والزوار

خدمات مراكز االتصال عن ُبعد٤
إتاحــة إمكانيــة العمــل عــن بعــد لممثلــي خدمــة 

المســتفيدين واســتقبال استفســارات العمــاء.
خدمةجميع العماء

٥
تفعيل خدمة استقبال طلبات الدعم الفني 

بواسطة الوسائط اإللكترونية 

إمكانيــة اســتقبال الباغــات التقنيــة عــن طريــق 
الوسائط اإللكترونية لدعم العمل عن بعد وسرعة 

فتــح الطلــب ومتابعته.
خدمةجميع الموظفين

خدمات الدعم الفني )سواعد(٦
ــخ  ــن تاري ــًا  م ــدد )٢.٠١٥( طلب ــاق ع ــل وإغ ــم ح ت

٢٠٢٠/١١/١٧م تاريــخ  حتــى  ٢٠٢٠/٠١/٠١م 
خدمةجميع الموظفين

جدول رقم )57(: قائمة بأهم خدمات ومشاريع البنية التحتية

2/16- خدمات ومشاريع البنية التحتية  
_
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3/16- مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات العالقة 
والتحسينات العامة  

_

ُتؤمــن الهيئــة بأهميــة التكامــل وتبــادل الخدمــات مــع شــركائها فــي الجهــات ذاِت العالقــة لتوفيــر منظومــة رقابيــة فاعلــة، وتتــم 
ترجمــة ذلــك مــن خــالل الربــط اإللكترونــي فــي بعــض الخدمــات اإللكترونيــة، ومنهــا:

نظام تحصيل ونظام صرف      
)وزارة المالية(:

ــي  ــة ف ــة اإللكتروني ــط األنظم ــين رب تحس
الهيئــة، وتنفيــذ اإلجــراءات التكامليــة مــع 
ــرى،  ــة األخ ــات الحكومي ــة والمنص األنظم
كالربــط مــع نظــام تحصيــل ونظــام صــرف 

ــة(. )وزارة المالي

   الهيئة العامة للجمارك:                    

مــن خــال خدمــة فحــص الســيارات تــم 
إصــدار وإرســال )١٢٥.٤٤٤( شــهادة مطابقة 
ــر  ــة العامــة للجمــارك عب ــة للهيئ إلكتروني
الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة. وتطويــر نظام 
عامــة الجــودة وربطها بالترميــز الجمركي 
للهيئــة العامة للجمارك، بحيث يكون اختيار 

المنتجــات عــن طريــق قائمــة موحــدة.

    منصة سابر:

تحســين الربط مــع الهيئة العامــة للجمارك 
ويكــون مــن خــال التكامــل اإللكتروني مع 
منصة سابر من خال االستعام عن شهادة 
مطابقــة اإلرســالية، وقــد بلغ عــدد عمليات 
ــي  ــط اإللكترون ــال الرب ــن خ ــتعام م االس
للنظــام اإللكترونــي لشــهادات المطابقــة 
)سابر( والهيئة العامة للجمارك )١.٥٠٢.٥٨٧(�

    هيئة التقييس الخليجية:

ــة  ــع هيئ ــي م ــط اإللكترون ــال الرب ــن خ م
التقييس الخليجية )GSO( بلغ عدد االستعامات 
)١٤٣.٤٥9( للحصول على المعلومات الخاصة 
بشــارة المطابقة الخليجيــة أللعاب األطفال 
والمنتجــات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد، 

وربطها بالســجل التجــاري للموردين.

     وزارة التجارة:

تحسين األنظمة والخدمات اإللكترونية في 
الهيئــة للحصــول علــى معلومــات الســجل 
التجــاري إلكترونيــًا مــن وزارة التجــارة مــن 
خال قناة التكامل الحكومية )GSB( بشكل 
ــات  ــة البيان ــوات تعبئ ــر خط ــي، وتوفي تلقائ
ورفعهــا علــى المســتخدمين، وإلغاء طلب 
إرفــاق نســخة مــن الســجل التجــاري ورقيًا.

   مصرف الراجحي:                                                

التكامــل مع مصــرف الراجحي فــي عملية 
الدفــع اإللكترونــي لتوفيــر خيــارات إضافية 
ــن  ــع ع ــا الدف ــي ومنه ــتفيد الخارج للمس
طريــق بطاقــات االئتمــان )الفيــزا والماســتر 
كارد( وبطاقة مدى، وقد بلغ عدد العمليات 
)٦.٢9٥( مــن بدايــة تدشــين الخدمــة فــي١٥ 

يونيــو 2020م. 

   برنامج التعامالت اإللكترونية 
الحكومية )يسر(:     

الربط اإللكتروني لنظام االتصاالت اإلدارية 	 
فــي الهيئــة مــع النظــام اإللكترونــي 
الوطنــي الموحــد للمراســات الحكومية 
)منصة مراســات( فــي برنامج التعامات 

اإللكترونيــة الحكومية )يســر(�

الربــط اإللكترونــي مــن خال إتاحــة بيانات 	 
شهادة مطابقة المركبات الخليجية في 

قناة التكامــل الحكومية )GSB( )مزود(�

الربــط اإللكترونــي من خــال إتاحة الوقت 	 
في قناة التكامل الحكومية )GSB( )مزود(�

الربط اإللكتروني من خال إتاحة شهادات 	 
المطابقــة )COC( فــي قنــاة التكامــل 

ــة )GSB( )مزود(� الحكومي

التكامل مع وزارة الشؤون البلدية للتحقق 	 
من رخص المحات )مستفيد(�

التكامــل مــع هيئــة االتصــاالت للتحقــق 	 
مــن ترخيص هيئــة االتصاالت )مســتفيد(�

ــة 	  ــاء إلضاف ــة اإلحص ــع هيئ ــل م التكام
ــة  ــة للهيئ ــطة االقتصادي ــل األنش وتعدي

)مســتفيد(�
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4/16 القياس الثامن للتحول الرقمي الحكومي  
_

حققــت الهيئــة فــي القيــاس الثامــن للتحــول الرقمــي إنجــازًا نســبته ٨٥.٧٨% فــي مرحلــة التكامــل لمؤشــر قيــاس التحــول الرقمــي 
الحكومــي، محققــًة اإلنجــازات التاليــة علــى مســتوى كل مؤشــر فرعــي ٨٣.٤٠% لنضــج الجهــة بحســب مناظيــر ومحــاور رحلــة التحــول 

الرقمــي، و 9٦.٥٥% لالتــزام باألنظمــة والتشــريعات، و9٢% لنضــج الخدمــات الرقميــة لــدى الجهــة فــي مرصــد الخدمــات الحكوميــة.

 %85٫78
نسبة اإلنجاز في مرحلة 
التكامل لمؤشر قياس 

التحول الرقمي الحكومي

%92
نضج الخدمات الرقمية
لدى الهيئة في مرصد

الخدمات الحكومية

%83٫40
مستوى المؤشرات 

الفرعية

 %96٫55
االلتزام باألنظمة

والتشريعات
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17
أمن المعلومات وحوكمة 

البيانات
ُتعنــى هــذه اإلدارة بحمايــة األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة للهيئــة ضــد 
ــات  ــر والسياس ــع األط ــة، ووض ــراق اإللكتروني ــاوالت االخت ــات ومح الهجم
المالئمــة لذلــك. كمــا ُتعنــى أيضــًا بنشــر الوعــي حــول أمــن المعلومــات 
وأهميــة حمايــة بيانــات الهيئــة ومواردهــا التقنيــة بيــن الموظفيــن. كمــا 
ُتعنــى بتنظيــم بيانــات الهيئــة ورقمنتهــا وحمايــة خصوصيتهــا وتمكيــن 
الوصــول إليهــا حســب الحاجــة وضمــن الضوابــط التشــريعية والتنظيميــة.



االلتزام بضوابط هيئة
 األمن السيبراني ومكتب
 إدارة البيانات الوطنية.

حماية األصول المعلوماتية
 والتقنية للهيئة ضد األخطار

السيبرانية وضمان 
استمراريتها.

وضع اأُلطر والسياسات
األمنية المالئمة
لحماية األهداف

االستراتيجية للهيئة.

نشر الوعي األمني 
بين الموظفين.

تنظيم بيانات الهيئة 
ورقمنِتها وحماية 

خصوصيتها.

123

45

رفع مستوى التزام الهيئة 
بضوابط هيئة األمن 

السيبراني وصوًال إلى نسبة 
٨١٪ حسب نتائج التقييم 

الذاتي التي نفذتها الهيئة. 
 

إجراء فحص أمني لمواقع 
الهيئة وإغالق ثغراتها.

تقييد استخدام 
وسائل التخزين 

المتنقلة.

٣

٤

٥
وضع سياسات 
وإجراءات أمنية
 خاصة بالهيئة.

نشر الوعي األمني 
من خالل ورش 

توعية للموظفين.

١

٢

1/17- أهداف اإلدارة  
_

2/17- أبرز نشاطات وإنجازات اإلدارة  
_
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التعاون الدولي

ــة  ــر نشــاط التعــاون الُدولــي واالتصــال مــع الجهــات الُدوليــة المعني ُيعتب
بشــؤون التقييــس والمشــاركة فــي المنظمــات اإلقليميــة والُدوليــة مــن 
النشــاطات األساســية والمهمــة التــي ُتســهم فــي ترســيخ الــدور الريــادي 
للمملكــة، والوقــوف علــى أحــدث التوجهــات العالميــة فــي مجــاالت 
التقييــس، كمــا ُتســهم هــذه األنشــطة فــي تحقيــق اســتراتيجية حمايــة 

الُمســتهلك ودعــم االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى القريــب والبعيــد.
وتتولــى اإلدارة العامــة للتعــاون الُدولــي التنســيق لهــذا النشــاط. وفيمــا 

يلــي موجــز عــن أنشــطة الهيئــة فــي هــذا الجانــب:



1/18- االشتراك في المنظمات والهيئات  
_

ُتمثــل الهيئــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عضويــة مجموعــة مــن المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والعربيــة والُدوليــة، وتتبــادل 
التعــاون معهــا لاســتفادة مــن خبراتهــا فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة والتعــاون فــي شــتى مجــاالت األنشــطة المتعلقــة بالتقييــس 

فــي المملكــة. 

1/1/18- النشاط الخليجي

َتشــترك الهيئــة في عضوية هيئــة التقييس لدول مجلــس التعاون 
لــُدول الخليــج العربيــة، كمــا ُيمثــل محافــظ الهيئــة المملكــة فــي 
اللجنــة الخليجيــة العليــا لكود البنــاء الخليجي. وُتشــارك الهيئة في 
إعداد خطة المواصفات القياســية الخليجية )المعتمدة في أغلبها 
على المواصفات القياســية السعودية(، كما ُتشارك الهيئة بدراسة 
عــدٍد كبيــر مــن مشــاريع المواصفــات القياســية الخليجيــة، وإبــداء 

الرأي حول مشــاريع المواصفات القياســية الخليجيــة المناطة بُدول 
المجلــس األخــرى، وكذلــك تقــوم بالــرد علــى جميــع االستفســارات 
الفنيــة التــي تــرد مــن ُدول مجلــس التعــاون فــي مجــال التقييــس، 
كمــا ُتشــارك فــي اجتماعــات اللجــان العامــة والتوجيهيــة الخليجية، 
وتتولــى المملكــة أمانــة ورئاســة عــدد )٨( لجــان فنيــة خليجية من 

مجمــوع )١٦( لجنــة فنيــة ُمشــكلة بهيئة التقييــس الخليجية.

2/1/18- النشاط العربي

ُتشــارك الهيئــة فــي أعمــال المنظمة العربيــة للتنميــة الصناعية والتعديــن - مركز المواصفــات والمقاييــس، وإعداد مشــاريع المواصفات 
القياســية العربيــة، وإبــداء الــرأي حــول مشــاريع المواصفــات القياســية العربيــة التــي ُتعدهــا الــُدول العربيــة األخــرى وذلــك فــي مختلــف 
ــر، إضافــًة إلــى  ــز العاقــات العربيــة خــال فتــرة التقري القطاعــات. وُيوضــح الجــدول رقــم )٥٨( أهــم مشــاركات الهيئــة المتعلقــة بتعزي

مجموعــة مــن االجتماعــات مــع بعــض الســفراء والمســؤولين لمناقشــة بعــض القضايــا المشــتركة فــي مجــاالت التقييــس.
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المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

المركز الرئيسي - الرياض٢٠٢٠/٠١/٢٦مزيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان للهيئة

اجتمــاع لمناقشــة التحديــات التــي ُتواجههــا الجمــارك الســعودية مــع الجانــب 
اإلماراتــي والتصعيد اإلعامي في وســائل التواصل االجتماعــي تجاه المنتجات 

اإلماراتية
وزارة الخارجية - الرياض٢٠٢٠/٠١/٢٧م

زيــارة معالــي وزير التجارة الجيبوتي وســعادة الســفير فوق العــادة والمفوض 
لجمهوريــة جيبوتــي لدى المملكــة إلى الهيئة

المركز الرئيسي - الرياض٢٠٢٠/٠٢/١٦م

المركز الرئيسي - الرياض٢٠٢٠/٠٣/٠٤مزيارة وفد من المجلس األعلى للبيئة بمملكة البحرين للهيئة

اجتمــاع المجلــس الفنــي رقــم )٤٣( لهيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
)GSO( لــدول الخليــج العربيــة

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٤/٠٦م

ــس  ــة للتقيي ــتراتيجية العربي ــذ االس ــة تنفي ــة متابع ــم )١٢( للجن ــاع رق االجتم
)٢٠١9-٢٠٢٣م( والجــودة 

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٦/١٧م

ــة  ــة العربي ــس للمنظم ــا للتقيي ــارية العلي ــة االستش ــم )٥٤( للجن ــاع رق االجتم
ــن ــة والتعدي ــة الصناعي للتنمي

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٦/١٨م

فرع الهيئة - جدة٢٠٢٠/٠٨/١٢مزيارة سعادة القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية للهيئة

اجتمــاع المجلــس الفنــي رقــم )٤٤( لهيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
)GSO( لــدول الخليــج العربيــة

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٨/١٨م

اجتمــاع اللجنة االقتصادية والتجارية واالســتثمارية والتنموية واإلغاثة بمجلس 
التنسيق السعودي والعراقي

وزارة االستثمار - الرياض٢٠٢٠/٠٨/٢٧م

اجتمــاع المجلــس الفنــي رقــم )٤٥( لهيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
)GSO( لــدول الخليــج العربيــة

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٠/١٤م

اجتمــاع لمناقشــة مرئيــات اللجنــة العليــا للعاقات الســعودية األفريقية بشــأن 
التعــاون مــع جمهوريــة جيبوتي

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٠/٢٥م

اجتمــاع المجلــس الفنــي رقــم )٤٦( »غير عــادي« لهيئة التقييس لــدول مجلس 
)GSO( التعــاون لدول الخليــج العربية

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١١/١٢م

اجتمــاع المجلــس الفنــي رقــم )٤٧( لهيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون 
)GSO( لــدول الخليــج العربيــة

)عن ُبعد(٢٢-٢٠٢٠/١١/٢٣م

اجتمــاع دوري لمتابعــة مســتجدات التعاون بيــن الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييــس والجــودة والجهاز المركزي العراقي للتقييس والســيطرة النوعية

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٢/١٥م

اجتمــاع لمناقشــة مشــروع برنامــج التعــاون الفنــي المقتــرح مــن الهيئــة مــع 
المجلــس األعلــى للبيئــة بمملكــة البحريــن

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٢/٣٠م

اجتمــاع دوري لمتابعــة مســتجدات التعاون بيــن الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييــس والجــودة والجهاز المركزي العراقي للتقييس والســيطرة النوعية

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٢/٣١م

جدول رقم )58(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير
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 3/1/18- النشاط اإلسالمي

الكريــم رقــم )م/٢٣( وتاريــخ  الملكــي  المرســوم  إلــى  إشــارة 
١٤٣٤/٠٥/٠٤هـــ القاضــي بالموافقــة علــى انضمــام المملكــة إلــى 
معهــد المواصفــات والمقاييــس للــدول اإلســامية )SMIIC(، فقــد 
أصبحــت الهيئــة بصفتهــا جهــاز التقييــس الوطنــي عضــوًا كامــل 
ــرًا  ــخ ٢٠١٣/٠٤/١٥م، ونظ ــن تاري ــارًا م ــد اعتب ــي المعه ــة ف العضوي
للــدور الريــادي للمملكــة علــى المســتوى اإلســامي ومشــاركة 
ــد  ــة لمعه ــية والدوري ــات الرئيس ــي االجتماع ــة ف ــة الفعال الهيئ
)ســميك( ومســاهمتها فــي اتخــاذ القــرارات المعنيــة بالتقييــس، 
تــم انتخــاب المملكــة لعضويــة مجلــس إدارة المعهــد مــرة ثانيــة 
للفتــرة ٢٠١٨-٢٠٢٠م خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة رقــم )١٢(� 
ــم انتخــاب المملكــة لرئاســة مجلــس إدارة المعهــد خــال  كمــا ت
اجتمــاع مجلــس إدارة المعهــد رقــم )١٦( وانتخــاب معالــي محافــظ 
الهيئــة لمنصــب رئيــس مجلــس إدارة معهــد )ســميك( باإلجمــاع 
للفتــرة ٢٠١٨-٢٠٢٠م، ممــا يعكــس المكانــة الرفيعــة التــي تبوأتهــا 
المملكــة فــي هــذه المنظمــة اإلســامية، ونظــرًا للجائحــة التــي 
يمــر بهــا العالــم حاليــًا فقــد وافقــت الجمعيــة العموميــة لمعهــد 
المواصفــات والمقاييــس للدول اإلســامية )SMIIC( فــي اجتماعها 
رقــم )١٥( علــى تأجيــل انتخابــات المعهــد التــي كان مــن المقــرر أن 
تعقــد فــي شــهر نوفمبــر لعــام ٢٠٢٠، كمــا وافــق مجلــس اإلدارة 
فــي االجتمــاع رقــم )٢٠( علــى تمديــد فتــرة تولــي رئيــس مجلــس 
اإلدارة للمعهد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجــودة، وذلــك حتــى نهايــة ٢٠٢١م، باإلضافــة إلــى التمديــد لمــدة 

عــام لعضويــة بقيــة المجالــس الخاصــة بالمعهــد.

ــًة بالهيئــة بعضويــة مجموعــة مــن  وتشــارك المملكــة ُممثل
المجالــس الرئيســة بالمعهــد وهــي:

١. مجلس اإلدارة )BOD( للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١م.
٢. مجلس االعتماد )AC( للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١م.

٣. مجلس إدارة التقييس )SMC( للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١م.
٤. مجلس المعايرة )MC( للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١م.

كمــا تشــترك المملكــة كعضــو عامــل فــي عــدد مــن اللجــان 
ــد: ــة للمعه ــة التابع الفني

�)SMIIC/CCA( ١. لجنة مواصفات تقييم المطابقة
�)TC1( ٢. لجنة شؤون الغذاء الحال

�)TC2( ٣. لجنة شؤون التجميل الحال
�)TC3( ٤. لجنة قضايا موقع الخدمة

�)TC4( ٥. لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
�)TC5( ٦. لجنة السياحة والخدمات ذات الصلة

�)TC7( ٧. لجنة النقل
�)TC8( ٨. لجنة الجلود ومواد الدباغة

�)TC9( 9. لجنة المنسوجات والمنتجات ذات الصلة
�)TC10( ١٠. لجنة سلسلة التوريد الحال

�)TC11( ١١. لجنة نظم إدارة حال
�)TC12( ١٢. لجنة متطلبات نقل البضائع الخطرة

�)TC13( ١٣. لجنة المجوهرات
١٤. لجنة النفط والمنتجات النفطية )TC14(، »تتولى الهيئة أمانتها«.

�)TC15( ١٥. لجنة المصطلحات

وُيوضــح الجــدول رقــم )59( مشــاركات الهيئــة فــي النشــاطات واالجتماعــات اإلســالمية خــالل فتــرة التقريــر، إضافــًة إلــى مجموعــة 
مــن االجتماعــات مــع بعــض الســفراء والمســؤولين لمناقشــة بعــض القضايــا المشــتركة فــي مجــاالت التقييــس.

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

مقر الهيئة - الرياض٢٠٢٠/٠٨/٢٤مزيارة سعادة سفير جمهورية أفغانستان اإلسامية بالمملكة السيد أحمد جاويد مجددي للهيئة

)SMIIC( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسامية )( رقم )٢٠BOD( ٢٠٢٠/١١/٠٢ماجتماع مجلس اإلدارة)عن ُبعد(

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة )GA( رقــم )١٥( لمعهــد المواصفــات والمقاييــس للــدول اإلســامية 
)SMIIC(

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١١/٠٣م

جدول رقم )59(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير
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4/1/18- النشاط الدولي

ُتشــارك الهيئــة فــي المنظمــات الُدوليــة المعنيــة بالتقييــس، كمــا تقــوُم بعقــد مجموعــة مــن برامــج التعــاون الفنــي مــع بعــض الجهات 
والهيئــات األجنبيــة لاســتفادة مــن خبراتهــا فــي تطويــر أعمــال الهيئــة ونقــل المعرفــة، ومــن أهــم هــذه المنظمات/الجهات:

)ISO( المنظمة الُدولية للتقييس

ُتعــُد المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO( أكبر وأهــم منظمة ُدولية 
معنيــة بالتقييــس، حيــث َيبلــغ عــدد أعضائهــا )١٦٤( َدولــة، وُتشــارك 
الهيئــة فــي عضويــة المنظمــة الُدوليــة للتقييــس )ISO( وبشــكل 

ــال فــي أنشــطتها المختلفة.  َفعَّ
وكذلــك فــي اجتماعات الجمعية العموميــة )ISO/GA(، والتي هي 
أعلى سلطة بالمنظمة وَتعقد اجتماعاتها مرًة واحدة سنويًا بحضور 
أعضــاء الُمنظمــة، لبحــث الموضوعــات التــي تتناولهــا االجتماعــات 
لمواكبــة المســتجدات فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة، بهــدف 

ترســيخ التكامل مــع المنظومــة الُدولية في مجــاالت التقييس.
ــخ  ــم )٣٨٧9٧( وتاري ــامي رق ــام الس ــة المق ــى موافق ــاًء عل وبن
١٤٣٨/٠٨/٢٢هـــ علــى ترشــح الهيئــة لعضويــة مجلــس المنظمــة 

الُدولية للتقييس )Council ISO( للفترة )٢٠١٨-٢٠٢٠م( خال االنتخابات 
ــة  ــة )GA( للُمنظم ــة العمومي ــاع الجمعي ــال اجتم ــت خ ــي تَم الت
رقــم )٤٠( واالجتماعــات المصاحبــة له، فقــد فازت المملكــة ُممثلًة 
بالهيئــة بعضويــة المجلــس )Council ISO( للمنظمــة الُدوليــة 
للتقييــس )األيــزو( للفتــرة )٢٠١٨-٢٠٢٠م(، وقــد تــم تمديــد عضويــة 
 )Council ISO( الهيئــة فــي مجلــس المنظمــة الدوليــة للتقييــس
حتــى عــام ٢٠٢١م بعــد فوزهــا مــرة أخــرى بأصــوات الــدول أعضــاء 
المنظمــة حيــث حصلــت علــى أعلــى نســبة تصويــت خــال اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة )GA( رقــم )٤١( للمنظمــة الدوليــة للتقييــس 
)ISO( والــذي عقــد خــال الفتــرة ٢٧-٢٠١٨/٠9/٢٨م بمدينــة جنيــف 

فــي سويســرا.
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CASCO
لجنة تقويم
المطابقة

REMCO
لجنة المواد
المرجعية

ويبلــُغ عــدد لجــان األيــزو الفنيــة الُدوليــة الرئيســة الفاعلــة )٢٥٣( لجنــة فنيــة ينــدرج تحتهــا العديــد مــن اللجــان الفرعيــة. وتشــترك الهيئــة 
باللجــان الفنيــة التابعــة للمنظمــة الُدوليــة للتقييــس كعضــو عامــل فــي )١٤٣( لجنة فنيــة دولية رئيســة وفرعية، وُتشــارك كعضــو مراقب 
فــي )١٤٨( لجنــة فنيــة رئيســة وفرعيــة، وتعمــُل باســتمرار علــى تشــجيع ودعــم مشــاركة الشــركاء مــن األجهــزة والهيئــات الحكوميــة 

والخاصــة فــي المملكــة فــي أعمــال التقييــس الُدوليــة مــن خــال المشــاركة فــي عضويــة اللجــان الفنيــة الرئيســة والفرعيــة.

DEVCO
لجنة شؤون

الدول النامية

CSC/SP
لجنة االستراتيجية
والسياسة التابعة

لمجلس األيزو

COPOLCO
 لجنة شؤون

المستهلكين

CSC/NOM
 لجنة الترشيحات 
التابعة لمجلس

 األيزو

وُتشارك الهيئة في لجان تطوير السياسات التابعة لمجلس إدارة المنظمة كعضو عامل وهي:
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)OIML( المنظمة الُدولية للمقاييس القانونية

هــي منظمــة ُدوليــة تأسســت عــام ١9٥٥م ومقُرهــا بمدينــة باريــس – فرنســا، تعمــُل علــى توثيــق وتقديــم جميــع مــا يتعلــق بالمقاييــس 
القانونيــة، كمــا ُتعنــى بتوصيــف اشــتراطات وخصائــص ومراتــب أجهــزة القيــاس المختلفــة، وذلــك بإصــدار التوصيــات والوثائــق الُدوليــة، 

وتعمــُل أيضــًا علــى تســهيل إقامــة عاقــات التعــاون بيــن جهــات المقاييــس القانونيــة فــي الــدول األعضــاء، وتتكــون المنظمــة مــن:

ويبلــغ عــدد األعضــاء العامليــن فــي المنظمــة )٦١( عضــوًا، وعــدد األعضــاء المراقبيــن )٦٣( عضــوًا، كمــا يبلــُغ عــدد اللجــان الفنيــة فــي 
المنظمــة )١٨( لجنــة فنيــة، ويبلــُغ عــدد اللجــان الفنيــة الفرعيــة )٤٦( لجنــة فنيــة فرعيــة. وقد انضمــت الهيئة إلــى عضوية هــذه المنظمة 
فــي العــام ١99١م، حيــث تتلقــى إصداراتهــا ومراســاتها، وتقــوم بدراســة مشــاريع المواصفــات والتوصيــات والتصويــت عليهــا، واســتخدام 
هــذه التوصيــات كمرجــع رئيــس عنــد إعــداد مشــاريع المواصفــات القياســية الســعودية، وُتشــارك الهيئــة بحضــور االجتماعــات الدوريــة 

للمنظمــة، وَتشــترُك فــي أعمــال )٧( لجــان فنيــة رئيســة، وأعمــال )٨( لجــان فنيــة فرعيــة.

  )IEC( اللجنة الُدولية الكهروتقنية

تتولــى اللجنــة الدوليــة الكهروتقنيــة مهــام إعــداد وإصــدار المواصفات القياســية الُدولية فــي المجــال الكهروتقني، ويبلغ عــدد أعضائها 
)٨9( عضــوًا، منهــم )٦٢( عضــوًا عامــًا، و)٢٧( عضــوًا ُمشــاركًا. كمــا يبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة فيهــا )١٠9( لجنــة فنيــة رئيســة، ويبلــغ عــدد 
اللجــان الفنيــة الفرعيــة )١٠١( لجنــة فنيــة فرعيــة. وقــد تبنــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة ُمعظــم المواصفــات 
القياســية الُدوليــة الصــادرة عــن الهيئــة الُدوليــة الكهروتقنيــة كمواصفــات قياســية ســعودية، والتــي تبلــُغ قرابــَة )٦.٠٠٠( مواصفــة ُدولية. 
كمــا أن الهيئــة عضــٌو فــي برنامــج المطابقــة الُدولــي للمعــدات والمكونــات الكهروتقنيــة )IECEE( كجهــة اعتــراف بالشــهادات حاليــًا، 

�)IECRE( وانضمــت مؤخــرًا لبرنامــج مطابقــة الطاقــة المتجــددة
وتتكون اللجنة الُدولية الكهروتقنية من األجهزة التالية:

وتشترك المملكة ُممثلًة بالهيئة في أعمال )٣٣( لجنة فنية ُدولية، منها )9( لجان كعضو عامل، و)٢٤( لجنة كعضو مراقب.

المؤتمـر الُدولـي
للمقاييـس القانونيـة.

مجلس اإلدارة 
)CB( Council 

Board.

اللجنـة الُدوليـة 
.)CIML( للمقاييـس القانونيـة

 مجلس إدارة التقييس
Standardization 

Management Board )SMB(.

المكتـب الُدولـي 
.)BIML( للمقاييـس القانونيـة

مجلس دراسة أولويات السوق
 Market Strategy

 Board )MSB(.

مجلس تقييم المطابقة
 Conformity Assessment 

Board )CAB(.
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وزارة االقتصاد - الرياض٢٠٢٠/٠١/٠٢ماالجتماع التحضيري الجتماعات الدورة )٨( للجنة السعودية النمساوية المشتركة.

زيــارة المستشــار االقتصــادي وممثــل ســفارة جمهوريــة جنــوب أفريقيــا لــدى 
المملكــة الســيد جارديــن علــي عمــر للهيئــة.

مقر الهيئة - الرياض٢٠٢٠/٠١/٢٢م

زيــارة ســعادة الســفير األوروبــي فــي المملكــة الســيد ميكيلــي تشــيرفوني 
دورســو ووفــد المديريــة العامــة للتجــارة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا.
مقر الهيئة - الرياض٢٠٢٠/٠٢/١١م

ــس  ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــتراتيجية والسياس ــة االس ــم )٢٥( للجن ــاع رق االجتم
�)CSC/NOM( األيــزو

جنيف - سويسرا٢٠٢٠/٠٢/١٨م

ــزو  االجتمــاع رقــم )١٠( للجنــة مراجعــة الترشــيحات المنبثقــة عــن مجلــس األي
�)CSC/NOM(

جنيف - سويسرا٢٠٢٠/٠٢/١٨م

وزارة التجارة - الرياض٢٠٢٠/٠٢/١٨ماالجتماع التحضيري الجتماعات الدورة )٢( للجنة السعودية السويدية المشتركة.

�)ISO/COUNCIL( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )جنيف - سويسرا١9- ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ماالجتماع رقم )١١١

ــاد  ــن االتح ــن م ــي والمصنعي ــاد األوروب ــة االتح ــة ومندوبي ــن الهيئ ــاع بي اجتم
ــابر(. ــليم وس ــي )س ــات برنامج ــأن متطلب ــي بش األوروب

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٥/١٤م

ــس  ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــتراتيجية والسياس ــة االس ــم )٢٦( للجن ــاع رق االجتم
�)CSC/SP( األيــزو

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٦/٠9م

�)ISO/COUNCIL( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )عن ُبعد(١٠- ٢٠٢٠/٠٦/١١ماالجتماع رقم )١١٢(

ــزو  االجتمــاع رقــم )١١( للجنــة مراجعــة الترشــيحات المنبثقــة عــن مجلــس األي
�)CSC/NOM(

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٧/٠٦م

ــس  ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــتراتيجية والسياس ــة االس ــم )٢٧( للجن ــاع رق االجتم
�)CSC/NOM( األيــزو

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠٨/٢٠م

�)SA( ٢٠٢٠/٠٨/٣١ماجتماع مع الرئيس التنفيذي لهيئة المواصفات األسترالية)عن ُبعد(

االجتمــاع التحضيــري الثانــي للجانــب الســعودي للجنــة الســعودية الفيتناميــة 
المشــتركة.

)عن ُبعد(٢٠٢٠/٠9/١٣م

وُيوضــح الجــدول رقــم )٦٠( أبــرز مشــاركات الهيئــة فــي النشــاطات واالجتماعــات الدوليــة خــال فتــرة التقريــر، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 
االجتماعــات مــع بعــض الســفراء والمســؤولين لمناقشــة بعــض القضايــا المشــتركة فــي مجــاالت التقييــس.
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�)ISO/COUNCIL( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )عن ُبعد(٢١ - ٢٠٢٠/٠9/٢٣ماالجتماع رقم )١١٣(

�)ISO( ٢٠٢٠/٠9/٢٤مالجلسة االفتراضية ألعضاء المنظمة الدولية للتقييس)عن ُبعد(

االجتماع رقم )٥٤( للجنة شــؤون الدول النامية )ISO/DEVCO( التابعة للمنظمة 
�)ISO( الدولية للتقييس

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١٠/٠٧م

�)CIML( للجنة الدولية للمقاييس القانونية )عن ُبعد(٢٠-٢٠٢٠/١٠/٢٢ماالجتماع رقم )٥٥(

�)Riyadh International Standards( ٢٠٢٠/١١/٠٤مالقمة الدولية للمواصفات بالرياض)عن ُبعد(

�)IEC( لمجلس اللجنة الدولية الكهرو تقنية )عن ُبعد(٢٠٢٠/١١/١٣ماالجتماع رقم )٤٨(

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدى المملك ــي ل ــاد األوروب ــفير االتح ــعادة س ــارة س زي
ــان. ــلطنة ُعم ــن وس ــة البحري ومملك

مقر الهيئة - الرياض٢٠٢٠/١١/١٥م

ــس  ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــتراتيجية والسياس ــة االس ــم )٢٨( للجن ــاع رق االجتم
�)CSC/SP( األيــزو

)عن ُبعد(٢٠٢٠/١١/١٧م

االجتمــاع التحضيــري ألعضــاء الجانــب الســعودي فــي اجتماعــات الــدورة الثالثة 
للجنــة الســعودية الفنلندية المشــتركة.

وزارة التجارة ٢٠٢٠/١٢/٠٢م 

ورشــة عمل التحضيرية الجتماعات الدورة الســابعة للجنة الســعودية الروســية 
المشتركة.

وزارة الطاقة٠9 /٢٠٢٠/١٢م

جدول رقم )60(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقرير

2/18- االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون 
مع أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية

_
قامــت الهيئــة بتوقيــع مجموعــة مــن برامــج التعــاون الفني مــع بعض 
الجهــات والهيئــات األجنبيــة لاســتفادة مــن خبراتهــا في تطويــر أعمال 
الهيئــة ونقــل المعرفــة، وكذلــك للوقــوف علــى أحــدث التطــورات فــي 

العالــم فــي مجــال التقييس واالرتقــاء بمســتوى األداء.
وُتعقــد هــذه البرامــج مــع مجموعــة مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة 

بهــدف نقــل وتوطيــن المعرفــة مــن خــال إيفــاد خبــراء فــي مجــاالت 
التقييــس المختلفة من تلك الجهات إلــى الهيئة أو تنفيذ برامج تدريبية 
تخصصيــة، كمــا يتــُم تبــادل المعلومــات الفنيــة المتعلقــة بالتقييــس، 
والقيــام بزيــارات ميدانيــة للجهــات المعنيــة بتلــك الــدول للوقــوف على 

أحــدث التطــورات فــي مجــاالت التقييــس والمعايــرة والجــودة. 
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19
المراجعة الداخلية

ُتولــي الهيئــة لنشــاط المراجعــة الداخليــة اهتمامــًا بالغــًا باعتبــاره عنصــرًا 
هامــًا مــن عناصــر تحســين األداء علــى المســتويين الفنــي واإلداري، وأحــد 
أهــم الُممكنــات التــي ُتســاعد اإلدارة العليــا فــي الهيئــة علــى الَتحقــق 
ــتوى  ــع مس ــل رف ــي َتكف ــة الت ــة واإلجرائي ــات اإلداري ــذ السياس ــن تنفي م
ــة  ــع اإلدارة العام ــف اإلدارات. وَتتب ــي مختل ــة ف ــل واإلنتاجي ــاءة العم كف
ــذي  ــر، وال ــى المخاط ــة عل ــة المبني ــج المراجع ــة منه ــة الداخلي للمراجع
مــن خاللــه يتــم توجيــه أعمــال المراجعــة نحــو األنشــطة واألعمــال األكثــر 
ــد  ــواء عن ــة س ــة المراجع ــل عملي ــف مراح ــي مختل ــة، وف ــورة وأهمي خط
ــد التخطيــط وتنفيــذ مهــام المراجعــة، وقــد  ــاء الخطــة الســنوية أو عن بن
أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )161( وتاريــخ 1438/10/24هـــ 
ــة  ــا اإلدارة العام ــط به ــس ترتب ــن المجل ــة ع ــة منبثق ــكيل لجن ــرارًا بتش ق
للمراجعــة الداخليــة فنيــًا، ويــرأس هــذه اللجنــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وتضــم فــي عضويتهــا اثنــان مــن المختصيــن مــن خــارج الهيئــة. 



مراجعة مدى سالمة وإمكانية االعتماد على المعلومات 
المالية والتشغيلية ومراجعة الوسائل المستخدمة في 

تحديد وقياس وتصنيف تلك المعلومات والتقرير عنها.

مراجعة وسائل حماية األصول، 
وبقدر اإلمكان، التحقق 
من وجود هذه األصول.

مراجعة العمليات والبرامج للتحقق من أن 
النتائج تتماشى مع األهداف الموضوعة وأنه قد 
تم تنفيذ العمليات والبرامج كما هو مخطط لها.

التأكد من االلتزام بالسياسات والخطط 
واإلجراءات والقوانين واألنظمة التي 

لها تأثير جوهري على العمليات والتقارير.

تقييم أنشطة الهيئة وأنظمة
 الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر 

بشكل موضوعي ومستقل.

تقديم االستشارات للجهات المختلفة 
داخل الهيئة بما يحسن من إدارة المخاطر 

وكفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية.

التأكد من سامة
أنظمة الرقابة

الداخلية وفاعليتها.

تحقيق التقيد باألنظمة
والتعليمات والسياسات

والخطط الملزمة للجهة.

ضمان فاعلية العمليات 
اإلدارية والمالية وكفايتها بما 
يؤدي إلى االستغال األمثل 

للموارد المتاحة.

ضمان دقة البيانات المالية
 والسجات المحاسبية 

واكتمالها.

حماية األموال والممتلكات
 العامة والحد من وقوع 

األخطاء.

123
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1/19- أهداف اإلدارة  
_

2/19- نطاق العمل  
_

تقييم الكفاءة 
والفعالية في توظيف 

الموارد المتوافرة.
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    • إعــداد خطــة المراجعة الداخلية الســنوية 
والجــدول الزمنــي لتنفيذها.

    • تنفيذ عمليات الفحص والمراجعة وتقديم 
التقارير وفقًا للخطة السنوية.

    • تنفيــذ متابعــة معالجــة الماحظــات على 
أعمــال اإلدارات بالهيئة.

    • مراجعة وتحديث منهجية االلتزام.
    • مراجعة وتحديث منهجية المراجعة.

    • مراجعة وتحديث منهجية تقييم المخاطر.
    • مراجعة وتحديث دليل المراجعة.

    • تحديث ميثاق المراجعة.
    • تحديث مبادئ وقواعد سلوك المهنة.

    • إطاق مبادرة سفراء المراجعة.
    • متابعة عملية جرد األصول.

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

    • المشــاركة فــي نشــر الوعــي بأعمــال 
المراجعــة الداخليــة بالهيئــة.

    • زيــارة فرعــي الهيئة بالمنطقة الشــرقية 
ومنطقــة مكــة المكرمة وذلــك للتقييم 

والفحص. 
    • تقديم الخدمات االستشارية إلدارات الهيئة. 
    • مشاركة منسوبي اإلدارة العامة للمراجعة 

الداخلية في الدورات التدريبية.

3/19- اإلنجازات  
_

اشــتملت الخطــة المســتقبلية للمراجعــة الداخليــة فــي الهيئــة خــال العــام ٢٠٢١م علــى العديــد مــن الخطــوات والمشــروعات التطويريــة، 
وفيمــا يلــي أبــرز مامــح تلــك الخطــة: 

    • تغطية أهم األنشطة ذات المخاطر العالية التي أظهرتها عملية تقييم المخاطر السنوية.
    • مراجعة عدد )١٢( إدارة من قطاعات الهيئة المختلفة والفروع الرئيسية.

�)ISO 27001( مراجعة شامله لإلدارة العامة لتقنية المعلومات بكافة أقسامها بناء على متطلبات •    
    • تغطية عقود التنفيذ المستمر الخاضعة إلشراف إدارة المرافق باإلدارة العامة للمشروعات الهندسية.

    • تقديم جميع خدمات االستشارات الواردة لإلدارة وفقًا لمعايير المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

4/19- أبرز مالمح خطة المراجعة الداخلية للعام 2021م  
_
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الشؤون القانونية

ــم  ــم الدع ــة لتقدي ــودًا متنوع ــة جه ــؤون القانوني ــة للش ــذل اإلدارة العام تب
القانونــي للهيئــة ولكافــة القطاعــات بهــا، إلــى جانــب العمــل علــى تطويــر 
السياســات والتشــريعات ذات الصلــة باختصاصــات الهيئــة بمــا فــي ذلــك إعداد 
مشــاريع األنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والفنيــة، كمــا أن اإلدارة تعــد الممثــل 

القانونــي للهيئــة أمــام المحاكــم واللجــان القضائيــة المختصــة.    



إعداد مشاريع األنظمة
واللوائح التنفيذية والفنية

ودراستها والتعليمات
المتعلقة بنشاطات الهيئة.

العمل على دراسة وتوحيد 
جميع اإلجراءات القانونية 
المعمول بها داخل الهيئة

 وفي فروعها.

اإلشراف على تحديث األنظمة واللوائح 
والقرارات والتعليمات والبيانات المتعلقة 

باختصاصات الهيئة وتنظيمها 
وحفظها واالستفادة من اإلمكانات

التقنية في معالجتها.

القيام باستكمال اإلجراءات
النظامية مع النيابة العامة في 
قضايا نظام القياس والمعايرة 

الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/51( بتاريخ 1434/11/13هـ.

إعداد وصياغة ودراسة
برامج التعاون الفني الدولية

والوطنية والعقود التي
تبرمها الهيئة مع

 الجهات األخرى.

تمثيل الهيئة فيما يرفع منها أو عليها 
من قضايا أمام المحاكم أو اللجان شبه

القضائية والتحكيمية بأنواعها
ودرجاتها المختلفة.

القيام بأعمال
التحقيقات األولية

بالمخالفات اإلدارية.

القيام باستكمال اإلجراءات
 النظامية مع وزارة التجارة تطبيقًا 

ألحكام نظام مكافحة الغش التجاري 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
 )م/19( بتاريخ 14٢9/٠4/٢3هـ.

    تقديم الرأي والمشورة القانونية فيما 
يتعلق بتفسير األنظمة واللوائح وجميع 

ما يحال من استفسارات قانونية وتظلمات 
وادعاءات ومطالبات واالشتراك في 

التحقيقات الخاصة بها.

المشاركة في اللجان
الُمشكلة لدراسة أي موضوعات
قانونية مرتبطة بأعمال الهيئة

وخاصة لجان هيئة الخبراء.

تنفيذ المهام المسندة إلى 
اإلدارات القانونية في الجهات 
الحكومية بموجب التوجيهات.

أي مهام أخرى
تكلف بها في مجال 

اختصاصاتها. 

1/20- المهام  
_

1

4
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قامــت اإلدارة خــالل فتــرة التقريــر بمجموعــة مــن النشــاطات التــي تمحــورت حــول تطويــر التشــريعات، ومتابعــة متطلبــات اإللــزام 
بتطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفــات، ومتابعــة الدعــاوى القضائيــة، والبت في شــكاوى ومخالفــات الموظفين. ومن أبرز النشــاطات 

مــا يلــي:

    •  اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة الخاصــة بمبــادرات وزارة التجــارة 
)مبادرات تنمية اإليرادات غير النفطية( والمشاركة في االجتماعات 

المتعلقــة بهــا في هيئــة الخبراء، وهــي كالتالي: 

١. إنشاء مركز سامة المركبات.
٢. إنشاء مركز اإلشراف على تنظيم المعدات الثقيلة.

٣. إنشاء مركز التقييس والمعايرة.

    •  قامــت الهيئــة بتطويــر اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة إنفــاذًا 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٧١٣( وتاريــخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـــ وفقــًا 
لمبادرة ســامة المنتجــات ومبــادرة المعايرة القانونيــة الصادرة 
باألمر السامي الكريم رقم )٥٤٨٧٨( وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٢هـ، وإنشاء 

إدارتيــن جديدتين )إدارة التحقيقــات وإدارة اللجان(.

    •  اســتكمال مشــروع نظــام ســامة المنتجــات والئحتــه التنفيذيــة 
والــذي يــدرس حاليــًا فــي هيئــة الخبــراء.

    •  اســتكمال مشــروع نظام المواصفات والجودة والئحته التنفيذية 
والــذي يــدرس حاليًا في هيئــة الخبراء.

    •  دراسة وضع ضوابط لسامة الخدمات في األماكن العامة.

ــه  ــرة ومذكرت ــاس والمعاي ــام القي ــروع نظ ــة مش ــداد ودراس     •  إع
ــادرة  ــي لمب ــم القانون ــم الدع ــى تقدي ــل عل ــة والعم التوضيحي

ــة. ــرة القانوني المعاي

ــادر  ــرة الص ــاس والمعاي ــام القي ــة لنظ ــة التنفيذي ــل الائح     •  تعدي
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ ٥١( وتاريــخ ١٤٣٤/١١/١٣هـــ، وفقــًا 

ــادرة. ــل المب ــوذج عم لنم

ــات  ــع الجه ــة م ــاألدوار الرقابي ــاص ب ــل الخ ــوذج العم ــر نم     •  تطوي
ــة. المعني

    •  إعــداد مشــروع نظــام االعتمــاد ومذكرتــه التوضيحيــة والئحتــه 
التنفيذيــة ضمــن مبــادرة ســامة المنتجــات.

    •  تقديــم الدعــم القانوني للمركز الســعودي لاعتماد والمشــاركة 
فــي إعــداد الائحة اإلداريــة والائحــة المالية وغيرها مــن اللوائح 

الازمــة لحوكمــة أعمال المركز واســتكمال نظــام االعتماد.

    •   تقديــم الدعــم القانونــي للجنــة الوطنيــة لكود البناء الســعودي، 
وإعــداد وصياغــة مشــروع تنظيم المركز الســعودي لكــود البناء.

    •  دراســة مشــروع الترتيبــات التنظيميــة الازمــة لمعالجــة أوضــاع 
منســوبي الهيئــة ومتابعتها في هيئة الخبــراء بمجلس الوزراء 

وتقديــم الدعــم القانوني الســتكمال إجــراءات التحول.

    •  إعــداد ودراســة الترتيبــات التنظيميــة لجائــزة الملــك عبــد العزيــز 
للجــودة ومتابعتهــا فــي هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء.

    •  تمثيــل الهيئــة في الفريق القانوني بالمركز الســعودي لكفاءة 
الطاقــة )تقديــم الــرأي القانونــي ودراســة المواصفات القياســية 

واللوائــح الفنيــة الخاصة بكفــاءة الطاقــة وتطبيقها(.

ــة  ــات هيئ ــي اجتماع ــة ف ــة بالهيئ ــات الخاص ــة المعام     •  متابع
الخبــراء بمجلــس الــوزراء والعمــل علــى حوكمــة اإلجــراء وفقــا 

ــخ ١٤٤٢/٣/٢٦هـــ. ــم رقــم )١٧١٣٤( وتاري لألمــر الســامي الكري

2/20- أبرز النشاطات  
_
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    •  اســتكمال متطلبــات مشــروع »واحة األعمال« لجهــات منظومة 
وزارة التجــارة إنفــاذًا لألمــر الســامي الكريــم رقــم )٦١٠9( وتاريــخ 
١٤٣٦/٠٢/١٠هـــ القاضــي بالموافقة على رغبــة الهيئة في إعادة 
تخطيــط األرض المخصصــة لهــا بحــي المحمدية، حيث تــم توقيع 
مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة بشــأن هذا 

المشروع.

  •  إجــراء التحقيقــات األوليــة فــي المخالفــات إنفــاذًا لقــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )٤١٢( وتاريــخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ.

    •  إحالة عدد )٨( مخالفات لنظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم )م/٥١( وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٣هـ إلى النيابة العامة. 

    •  تســجيل عامــة تجاريــة للهيئة وعددها )٢( واســتكمال إجراءاتها 
النظامية.

    •  تقديــم االستشــارات القانونيــة وفقًا لألنظمــة واللوائح المعمول 
. بها

ــي  ــة الت ــات الدولي ــود واالتفاقي ــاريع العق ــة مش ــة وصياغ     •  دراس
ــر. تقــرر الهيئــة إبرامهــا مــع الغي

ــرارات  ــان والق ــر اللج ــة محاض ــان ومراجع ــي اللج ــاركة ف     •  المش
ــة  ــح الفني ــاريع اللوائ ــس اإلدارة ومش ــرارات مجل ــر ق ــار نش وأخب

والمواصفــات القياســية.

ويوضــح الجــدول رقــم )61( عــدد الدعــاوى المرفوعــة ضــد الهيئــة واألحــكام النهائيــة الصــادرة فــي صالحهــا أو ضدهــا، إنفــاذًا لتعميم 
الديــوان الملكــي بالبرقيــة رقــم )67٠1( وتاريــخ 144٢/٠٢/٠6هـــ بشــأن أهميــة االلتــزام باألنظمــة واللوائــح وبمــا يصــدر مــن القضــاء مــن 

أحــكام وتصنيفهــا وتضميــن مــا يصــدر مــن أحــكام نهائيــة بالتقاريــر الســنوية للجهــة:

عدد الدعاوى
النظام ذو الصلةموضوعهاالمرفوعة ضد الهيئة

 أو العالقة
األحكام النهائية

الصادرة ضد الهيئة
األحكام النهائية

الصادرة لصالح الهيئة

تعويض9

وإلغاء قرار

نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية وتنظيم الهيئة 

ولوائحها الفنية
13

 جدول رقم )61(: عدد الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة واألحكام النهائية الصادرة في صالحها أو ضدها خالل فترة التقرير
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مركز الوثائق والمحفوظات

تــم إنشــاء مركــز الوثائــق والمحفوظــات وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( 
وتاريــخ 1438/01/02هـــ وبرقية الديــوان الملكي رقــم )561( وتاريــخ 1438/01/04هـ، 
والمحفوظــات،  للوثائــق  الوطنــي  المركــز  إنشــاء  بموجبهــا  تــم  التــي 
ــات التنظيميــة لمراكــز الوثائــق والمحفوظــات فــي  والموافقــة علــى الترتيب
األجهــزة الحكوميــة، والتــي أكــدت علــى أن يقــوم كل جهــاز حكومــي بإنشــاء 

ــاز. ــس للجه ــر الرئي ــي المق ــات ف ــق والمحفوظ ــز للوثائ مرك



    • التنســيق والتكامــل مــع المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظات 
فيمــا يحقــق خدمــة الوثائق وســامتها.

    • فهرسة وثائق الجهاز، ومسحها وتكشيفها وتصنيفها، وترميزها، 
وحفظهــا، وصيانتها وفقــًا لألنظمة واللوائــح والتعليمات وخطط 

التصنيف والترميز الخاصة بالوثائق.
    • توفيــر الوثائــق والمعلومات والبيانات الازمة للمســتفيدين وفقًا 

لما تحــدده التعليمــات المنظمة لذلك.
    • التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي الجهــاز لتدريــب العامليــن 

فــي المركــز وتأهيلهــم فــي مجــال االختصــاص.
    • التنســيق اإلداري والفنــي ألعمــال اللجنــة الدائمــة للوثائــق 
والمحفوظــات ولجــان التقويــم ولجــان اإلتــاف ولجــان الترحيــل.

    • الرصــد التاريخــي لنشــأة الهيئــة وأنظمتهــا ولوائحهــا وخططهــا 
وبرامجهــا ومشــاريعها وتنظيماتهــا اإلداريــة واإلجرائيــة.

ــائل  ــر الوس ــق وتوفي ــظ الوثائ ــن حف ــة أماك ــى تهيئ ــل عل     • العم
ــا. ــق وحمايته ــظ الوثائ ــبة لحف المناس

ــق ولوائحهــا وأدلتهــا  ــق أنظمــة الوثائ ــم وتطبي     • متابعــة وتقوي
مــن قبــل الوحــدات اإلداريــة فــي الجهــاز.

ــر  ــع المعايي ــة لوض ــي الهيئ ــة ف ــع اإلدارات المختص ــل م     • العم
الموضوعيــة والشــكلية للوثائــق، وتنميــط الوثائــق المتماثلــة، 
وتجنــب إنتــاج الوثائــق التــي ال حاجة إليها، والتنســيق مــع المركز 

الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات بهــذا الشــأن.
    • إعداد خطط وبرامج عمل المركز السنوية والخمسية.

حصر 9٫736 وثيقة مخصصة 
لإلتاف حتى إعداد هذا التقرير.

حصر وتنظيم وتصنيف وإتاف 
وثائق الشؤون اإلدارية والمالية.

العمل على حصر الوثائق
السرية لمختلف إدارات الهيئة.

استام عدد 3٫170 وثيقة 
من مختلف إدارات الهيئة.

    • ترحيل عدد 36 وثيقة إلى المركز
 الوطني للوثائق والمحفوظات.

التعاقد مع شركة متخصصة
 إلدارة وحفظ وأرشفة وثائق الهيئة.

وضع )آلية التعامل مع الوثائق السرية( 
داخل الهيئة وفق أنظمة ولوائح المركز 

الوطني للوثائق والمحفوظات.

العمل على تجهيز 
الموقع الخاص بأرشيف المركز.

حفظ وأرشفة عدد 177 وثيقة من 
محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة.

إرسال عدد 4٫045 وثيقة مخصصة لإلتاف إلى 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العتمادها.

إضافة إجراء جديد »طلب وثيقة من 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات« 

بالتعاون مع إدارة التميز المؤسسي.

استمرار العمل على حصر 
وثائق اإلدارة العامة للموارد 

البشرية والخاصة باإلتاف.

حصر قائمة بالوثائق التخصصية
 للهيئة، وإرسالها إلى المركز الوطني 

للوثائق والمحفوظات العتمادها.

تزويد عدد 47  وثيقة لمختلف إدارات 
الهيئة.

1/21- مهام المركز  
_

2/21- أبرز النشاطات  
_
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المشروعات الهندسية

اإلشــراف  فــي  الهندســية  للمشــروعات  العامــة  اإلدارة  أهــداف  تتمثــل 
ــة  ــراف والصيان ــذ وإش ــط وتنفي ــآت، تخطي ــة بالمنش ــاطات المتعلق ــى النش عل
والتشــغيل للمبانــي واألجهــزة والمعــدات ذات العالقــة بتشــغيل مبانــي 

الهيئــة وكذلــك اإلشــراف علــى المشــاريع.



وتضم اإلدارة عددًا من وحدات العمل الفرعية وهي: 

 )PMI( تدعيــم اإلدارة بالمنهجيــة االحترافيــة إلدارة المشــاريع •    
والمنظمــة العالميــة للمعاييــر )ISO( لرفــع كفاءة إدارة المشــاريع.

    • دراســة احتياجــات المشــاريع وتوضيــح المســتندات الخاصــة بهــا 
وإدارتهــا بشــكل أفضــل للحــد مــن تأخــر المشــاريع.

توحيــد المواصفــات للمشــاريع والصيانــة لســهولة الصيانــة   •    

المســتقبلية ورفــع كفــاءة اإلنفــاق للمشــاريع.
ــي  ــروعات ف ــم إدارة المش ــي لدع ــج الوطن ــع البرنام ــل م     • التكام

ــروعات«. ــة »مش ــات العام الجه
    • رفــع مســتوى اإلدارة للقــدرة علــى اســتخدام أفضــل ممارســات 

إدارة المشــاريع.

    • التخطيــط للمنشــآت التابعــة للهيئــة وإكمــال إجــراءات التراخيــص 
والموافقــات وتقويــم االعتمــادات الازمة.

    • التنســيق مــع اإلدارات المختصــة بخصــوص احتياجاتهــا من أعمال 
متعلقة بالمنشــآت.

    • التحقق من مواءمة المشاريع مع استراتيجية الهيئة.
    • توفير الدعم الفني لحل اإلشكاالت الفنية.

بنــاء األدوات والتدريــب لمديــر المشــروع بالتنســيق مــع الجهــات    •    
المختصــة.

    • إعــداد تصاميــم مشــاريع الهيئــة والعمل علــى تنفيذها مباشــرًة 
أو مــن خــال مكاتب استشــارية.

تحديد معايير القبول لمخرجات المشاريع.   •    
اإلشــراف علــى أعمــال التشــغيل والصيانــة والعمــل علــى توفيــر    •    

جميــع مســتلزماتها.
    • القيام بأي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

ــدات  ــاث والمع ــات باألث ــب والقاع ــز المكات ــى تجهي ــراف عل     • اإلش
ــة. ــة بالهيئ ــكنية الخاص ــدات الس ــب للوح ــاث المناس ــر األث وتوفي
    • اإلشــراف على إجراءات تأســيس الهواتف في الهيئة وتشــغيلها 

وصيانتهــا طبقًا لبرامج الصيانــة المعدة لذلك.
ــي  ــرف الصح ــاء والص ــاه والكهرب ــات المي ــى خدم ــراف عل اإلش   •    
والمســاعدة فــي الحصــول علــى خدمــات الهاتــف للموظفيــن 

الجــدد.
    • إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة وإنجازاتهــا ومقترحــات 

تطويــر العمــل بهــا ورفعهــا إلــى محافــظ الهيئــة.
    • العمــل علــى تلبيــة طلبــات اإلدارات فــي الهيئــة وفقــًا لألنظمــة 

الموضوعــة فــي هــذا الصــدد.
    • تحديــد احتياجــات اإلدارة مــن القــوى العاملــة واألجهــزة والمــواد 

ومتابعــة توفيرهــا.

إدارة تخطيط
المنشآت.

إدارة
 المرافق.

إدارة
 اإلنشاءات.

إدارة السالمة 
والصحة المهنية.

1/22- األهداف االستراتيجية لإلدارة  
_

2/22- المهام  
_

1234
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يوضح الرسم البياني رقم )33( عدد مشاريع الهيئة، وتفاصيلها خالل فترة التقرير. 

الرسم البياني رقم )33(: عدد مشاريع الهيئة خالل فترة التقرير

)Core Business( 1/3/22- مشاريع أعمال الهيئة األساسية

يوضح الجدول رقم )6٢( مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير، وحالة كل مشروع. 

تاريخ بدء المشروعالحالةالمشروعم

٢٠١9/٠١/٠٣مكتملإعادة تأهيل مختبر القياس والمعايرة في المنطقة الصناعية األولى1

٢٠١9/٠٣/٠١مكتملإنشاء مختبر كفاءة الوقود بالمنطقة الصناعية األولى المرحلة الثانية2

٢٠١9/٠٣/٠٣مكتملتحسين بيئة العمل )المرحلة الثانية(3

٢٠١9/٠٥/١٦مكتملتطبيق اشتراطات الدفاع المدني لمختبر ضبط الجودة )المرحلة األولى(4

٢٠١9/٠٦/٠٨مكتملتوريد وتركيب أثاث تحسين بيئة العمل )المرحلة الثانية(5

٢٠١9/٠٧/٠٧مكتملتطوير المنطقة الشمالية للمبنى الرئيسي )المعرض التفاعلي(6

٢٠١9/٠٧/١٦مكتملتنفيذ مشروع منطقة البهو في الدور الثالث بالمبنى الرئيس7

ترميم السور الخارجي لمبنى الهيئة بالمنطقة الشرقية8
تحت إجراءات 

الترسية
-

٢٠٢٠/١١/١٥تحت التنفيذإنشاء شبكة نظام إطفاء وإنذار للحريق بمبنى المستودعات المركزية في فرع الهيئة بالرياض9

تحسين بيئة العمل )المرحلة الثالثة(10
تحت إجراءات 

الترسية
-

-تحت الدراسةمشروع واحة األعمال11

 جدول رقم )62(: حالة مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير

  تحت إجراءات الترسية  تحت التنفيذ  تحت الدراسة  مكتمل

20

10

0

بيان بحالة المشاريع

المشاريعالمشاريع
األساسية

المشاريع
الخدمية

3/22- تفاصيل حالة مشاريع الهيئة  
_
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2/3/22- مشاريع أعمال الهيئة الخدمية

يوضح الجدول رقم )63( مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير، وحالة كل مشروع.

تاريخ بدء المشروعالحالةاسم المشروعم

٢٠٢٠/٠9مكتملمشروع تصميم مختبر الحريق في المنطقة الصناعية1

٢٠٢٠/٠٦مكتملمشروع توريد وتركيب أرفف تخزين بالمستودعات المركزية2

٢٠٢٠/٠9تحت التنفيذمشروع توريد وتركيب أثاث للفرع الرئيس بالرياض وفرع المنطقة الشرقية3

٢٠٢٠/٠٨مكتملمشروع تعديل األسقف والجدران الخاص بغرفة االجتماعات الخاصة بمكتب المحافظ4

٢٠٢٠/٠9تحت التنفيذمشروع السامة الهندسية واللوحات اإلرشادية للموقع العام للهيئة في الرياض5

-تحت إجراءات الترسيةمشروع تركيب االستكرات6

7
ــة بمنطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة  ــري فــرع الهيئ ــم إنشــاء مختب مشــروع تصمي

الشــرقية
-تحت إجراءات الترسية

-تحت إجراءات الترسيةمشروع الدعم الفني والسامة الهندسية في فروع الهيئة8

-تحت إجراءات الترسيةمشروع إعادة تأهيل الخدمات في المبنى الرئيس9

جدول رقم )63(: حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير

3/3/22- عقود إدارة المرافق

يوضح الجدول رقم )64( عقود الهيئة الخاصة بالتشغيل والصيانة، ومدة كل عقد، وتاريخ بدايته. 

تاريخ البدءمدة العقد بالشهراسم المشروعم

تحت إجراءات الترسية٣٦صيانة مصاعد الهيئة بالمقر الرئيس والفروع١

٢
صيانــة المســطحات الخضــراء بالمبنــى الرئيــس بالهيئــة وســكن الخبــراء ومبنــى 

المختبــرات بالمدينــة الصناعيــة األولــى بالريــاض
٣٦٢٠١9/٠٢/٠٣

٣
أعمــال نظافــة ومكافحة الحشــرات بالمقــر الرئيس للهيئــة والفــروع داخل منطقة 

الريــاض وفي مناطــق المملكة
٣٦٢٠١9/٠٥/٠١

٣٦٢٠٢٠/٠٧/٠9تشغيل وصيانة التكييف المركزي بالهيئة بالرياض٤

٣٦٢٠٢٠/٠9/٢٤تشغيل وصيانة المجمع الرئيس للهيئة ومباني المختبرات بالرياض٥

٣٦٢٠١9/٠٧/١٠تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية٦

٣٦٢٠١9/٠٧/٢٤تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة٧

جدول رقم )64(: عقود الهيئة الخاصة بالتشغيل والصيانة 
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الشؤون المالية واإلدارية

يتكــون دخــل الهيئــة مــن مصدريــن: األول مــا ُيخصــص لهــا مــن ميزانيــة الدولة، 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــل الخدم ــرة مقاب ــرادات مباش ــن إي ــه م ــا تحقق ــي م والثان

وفــق تصنيــف اإليــرادات الموضــح بالجــدول رقــم )65(.



1/23- إيرادات الهيئة
_

وتســعى الهيئــة إلــى تنميــة وتعزيــز إيراداتهــا لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا بهــدف تحســين وتطويــر أعمالهــا بمــا ُيحقــق كفــاءة 
اإلنفــاق، وبمــا يخــدم أهدافهــا االســتراتيجية. وُيوضــح الجــدول رقــم )٦٥( قائمــة اإليــرادات المباشــرة المتحققــة خــال فتــرة التقريــر، كمــا 
ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )٣٤( تــدرج ُنمــو اإليــرادات المباشــرة خــال الســنوات الخمــس الســابقة، علمــًا أن وزارة الماليــة َخصصــت بنــدًا 
ضمــن ميزانيــة الهيئــة للعــام المالــي ١٤٤٢/١٤٤١هـــ تحــت مســمى )عامــة الجــودة وشــهادة المطابقــة( لاســتفادة مــن هــذه المــوارد 

بمبلــغ معتمــد )١٢٠( مليــون ريــال، وقــد تــم تخفيــض المبلــغ المعتمــد للعــام ٢٠٢٠م بنســبة ١٠% بســبب ظــروف جائحــة كورونــا. 

المبلغ )ريال سعودي(تصنيف اإليراد

٥٢.٠٠٤.٠٠٠بطاقة كفاءة استهاك الطاقة

٢٨.٦٢9.١9٨منح عامة الجودة

١٨.99٨.9٨٢بطاقة قياس معدل دوران اإلطارات

١١.٤٢9.٣٢٤معيار اقتصاد الوقود

٥.٤٥٢.٥٠٠شهادة ترشيد استهاك المياه

٤.٦٥٠.١٤9اختبار العينات

٥.٣٣٧.9٠٠فحص سيارات

٥.٨٦٢.٥٧٥تقويم المطابقة

١.٢١١.٧٢٧المواصفات القياسية السعودية 

١.٥99.٤٤٥اعتماد المختبرات

٧٣٢.٠٧٠لوائح كود البناء

٣٥٦.٢٢9شهادة مطابقة المنتجات

٥٠9.٣٦٣معايرة أجهزة

١٣٦.٠٠٠اشتراك عضوية مركز المعلومات

١٣٦.9٠9.٤٦٢اإلجمــالي

 جدول رقم )65(: الموارد المالية للهيئة من خالل اإليرادات المباشرة

 الرسم البياني رقم )34(: تدرج نمو اإليرادات المباشرة خالل الخمس سنوات السابقة
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الرسم البياني رقم )35(: تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1438/1437هـ وحتى 1442/1441هـ
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2/23- ميزانية الهيئة ومصروفاتها
_

بلَغــت ميزانيـــة الهيئـــة للعــام المـــالي ١٤٤٢/١٤٤١هـــ )٤٦٤.٦٠٨.٠٠٠( ريــاٍل، وقــد تــم إجــراء خفض مــن وزارة المالية علــى بنــود الميزانية خال 
العــام المالــي علــى بعــض بنــود النفقــات العامــة كمرحلــة أولــى، وكذلــك بنــود البرامــج التشــغيلية وبنــود المبــادرات فــي الربــع األخيــر 
مــن العــام لتكــون االعتمــادات بعــد التعديــل )٤١١.٧٤٦.٢٦٢( ريــااًل، وُيوضــح الجــدول رقــم )٦٦( توزيــع ميزانيــة الهيئة علــى األبــواب المعتمدة 

فــي ميزانيــة الدولــة ونســب توزيــع تلــك األبــواب.

الباب
المبلغ المعتمد
  )ربط الميزانية(

المبلغ المعتمد
بعد التعديل

نسبة المخصص
من الميزانية

٣٥%١٦٢.٥٢١.٠٠٠١٥٢.٣١٣.٧٠٧تعويضات العاملين

٤٧.٨٥%٢٢٢.٤١٢.٠٠٠١9٥.9٣٦.9٥٢سلع وخدمات

٣.١٥%١٤.٦٧٥.٠٠٠١٣.٤9٥.٦٠٣أصول غير مالية

١٤%٦٥.٠٠٠.٠٠٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠مبادرات )الهيئة( برنامج التحول الوطني

١٠٠%٤٦٤.٦٠٨.٠٠٠٤١١.٧٤٦.٢٦٢اإلجمــالي

جدول رقم )66(: ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب خالل فترة التقرير

وقــد قامــت وزارة الماليــة »مشــكورة« بــدور مهــم فــي دعــم احتياجــات الهيئة للقيــام بدورهــا، وتتطلــع الهيئة لمزيــٍد من الدعــم المالي 
الســتكمال المهــام المناطــة بهــا لتحقيــق التطلعــات واألهــداف االســتراتيجية التــي تخــدم أعمالهــا. وُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )٣٥( 

تطــور ميزانيــة الهيئــة للخمس ســنوات الســابقة منــذ العــام ١٤٣٨/١٤٣٧هـ.
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3/23- اإلنفاق على القطاعات الرئيسة 
_

ُيوضــح الجــدول رقــم )٦٧( تقســيم بنــود البرامــج والمشــاريع فــي الميزانيــة المعتمــدة لقطاعــات الهيئــة الرئيســة )ميزانية 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 قطاع. كمــا يوضح الجــدول رقــم )٦٨( موقــف مبادرات 

الهيئــة الخاصــة ببرنامــج التحــول الوطنــي. 

اســــم الـقـطـــاعم
المعتمد 

للقطاع 
المعتمد للقطاع 

بعد التعديل 
المنصرف الفعلي حتى 

نهاية العام المالي 2020م 
نسبة 

الصرف

99%٣.٣٠٠.٠٠٠٥.٥9٨.٢٢٠٥.٥٥9.٦٧٥قطاع المواصفات ١

٨٠%١٢.٠٣٠.٠٠٠١١.١٦٥.٣٤٦٨.9٤١.٢٣٥قطاع المختبرات ٢

٥٠%٣.٠٧٥.٠٠٠٢.٦99.٠٤٤١.٣٥9.9٥9قطاع القياس والمعايرة٣

9٨%٥.٠٠٠.٠٠٠٤.٦٢٢.٨٥٠٤.٥٥٢.١٣٢قطاع المطابقة ٤

99%٨.٠٠٠.٠٠٠٨.٠٠٠.٠٠٠٠٧.9٨٨.٧٥٠قطاع االبتعاث والتدريب٥

٦٦%٢9.١٨٦.٠٠٠٢٧.٣١١.٥9٦١٨.١٢٤.9٦٧قطاع تقنية المعلومات٦

9٧%١٢.٥٠٠.٠٠٠9.٨٥٥.٥٠99.٥٦٦.٤٤9قطاع كود البناء السعودي٧

81%73.091.00069.252.56556.093.167المجموع

جدول رقم )67(: ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية

م
اســــم الـقـطـــاع

)مبادرات التحول الوطني(

تمويل المبادرات

األصلي

المبادرات

بعد التعديل

المنصرف الفعلي حتى نهاية 

العام المالي 2020م )بآالف الرياالت(

نسبة 

الصرف

١
إطاق برنامج سامة المنتجات 

)رأسمالي(
٣٠.٠٠٠.٠٠٠٢٤.٥٠٠.٠٠٠١٤.٣٦٦.9٥%٢٠9

١٠٠%٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠إطاق المعايرة القانونية )رأسمالي(٢

١٠٠%٠٥.٥٠٠.٠٠٠٥.٥٠٠.٠٠٠إطاق برنامج سامة المنتجات٣

١٠٠%١٨.٠٠٠.٠٠٠١٨.٠٠٠.٠٠٠١٨.٠٠٠.٠٠٠إطاق المعايرة القانونية٤

٥
بناء القدرات المؤسسية للجهات 

القائمة على المقاييس الصناعية
١٥.٠٠٠.٠٠٠٠٠٠

80%65.000.00050.000.00039.866.920المجموع

 جدول رقم )68(: ميزانية مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 

 ٢4٢   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



المواصفات السعودية   |   ٢43  الشؤون المالية واإلدارية





24
الموارد البشرية

تحــرص الهيئــة منــذ إنشــائها علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة 
والفنيــة المتخصصــة، مــع التأكيــد علــى توفيــر االبتعــاث والتدريــب المناســب 

والمســتمر لهــذه الكــوادر.



1/24- مشروع التحول اإلداري والمالي 
_

منــذ إنشــاء الهيئــة بالمرســوم الملكــي رقــم )م/١٠( وتاريــخ ١٣9٢/٠٣/٠٣هـــ والهيئــة تعمــل وفــق مهامهــا الرئيســية المحــددة فــي تنظيمهــا 
تحــت مظلــة أنظمــة الخدمــة المدنيــة ولوائحهــا التنفيذيــة، وبعــد اعتمــاد تنظيــم الهيئــة الجديــد بموافقــة مجلــس الــوزراء فــي قــراره رقــم 
)٢١٦( وتاريــخ ١٤٣١/٦/١٧هـــ والــذي تضمــن فــي البنــد )٨( مــن المــادة التاســعة »إصــدار اللوائــح اإلداريــة التــي تســير عمــل الهيئــة، وإصــدار اللوائــح 
الماليــة، باالتفــاق مــع وزارة الماليــة«. وبنــاًء علــى توصيــة مجلــس الشــورى رقــم )9٢/٢٥( بتاريــخ ١٤٣٦/٠٦/٢٤هـــ والتــي تنــص علــى اإلســراع في 
اعتمــاد اللوائــح اإلداريــة والماليــة الازمــة لتمكيــن الهيئــة مــن ممارســة مهامهــا وفــق تنظيمهــا الجديــد.  عملــت الهيئــة علــى اســتكمال 
متطلبــات اعتمــاد لوائحهــا اإلداريــة والماليــة باالتفــاق مــع وزارة الماليــة وبالتنســيق مــع جميــع الجهــات ذات العاقــة والتــي ترتبط بهــذا التحول 
وهــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )وزارة الخدمــة المدنيــة ســابقًا( والمؤسســة العامــة للتقاعــد والمؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة. وبنــاًء علــى هــذه الجهــود والمســاعي التــي قامــت بهــا الهيئــة إلقــرار اللوائــح اإلداريــة والماليــة فقــد تــم اعتمــاد هــذه اللوائــح 
بالمحضــر الموقــع بيــن معالــي وزيــر التجــارة – رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ومعالــي وزيــر الماليــة بتاريــخ ١٤٤٠/٠٦/٠٤ هـــ., وبنــاًء علــى االتفــاق 

الــذي تــم مــع وزارة الماليــة قامــت الهيئــة باســتكمال متطلبــات التحــول مــن خــال العمــل علــى محوريــن رئيســيين همــا: 

األول: المتطلبات النظامية للتحول 

وتتمثل في التنسيق واالجتماع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعيــة )الخدمــة المدنية ســابقًا( والمؤسســة العامــة للتقاعد 
والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، وذلــك مــن خــال عقــد 
العديــد مــن االجتماعــات التــي انتهــت إلــى الرفــع للمقام الســامي 

الكريــم بالنظــر فــي اعتمــاد الترتيبــات والقواعــد النتقــال موظفــي 
الهيئــة مــن نظــام الخدمــة المدنيــة إلــى نظــام العمــل، واحتســاب 
التكاليــف الماليــة المترتبــة علــى مؤسســات التقاعــد مــن تحــول 

ــي الهيئة. موظف

الثاني: استكمال إجراءات التحول داخل الهيئة

 ومــن خــالل هــذا المحــور قامــت الهيئــة 
بالعديــد مــن الخطــوات وهــي:

حوكمــة لجــان عمل المشــروع وإجــراءات 	 
العمــل المرتبطة بهــا، واعتماد منهجية 
التحــول اإلداري والمالــي بكافة مراحلها 
وخطواتها من خال مجلس إدارة الهيئة 
بقــراره رقــم )٣( في اجتماعــه رقم )١٧٤( 
وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٧هـ، والبدء بتطبيق هذه 
المنهجيــة مــن تاريخ اعتمــاد المجلس لها.

االســتعانة بجهــة استشــارية متخصصــة 	 
ــي  فــي مشــاريع التحــول اإلداري والمال
ولديهــا الخبــرة والمعرفــة الكاملــة في 
وضع وتطبيق متطلبات وإجراءات التحول. 
ووقــع االختيــار وفــق نظــام المنافســات 
ــة  ــى جامع ــة عل ــتريات الحكومي والمش
األميــر ســطام للقيــام بتطبيــق منهجية 

التحول اإلداري والمالي على أرض الواقع 
والتــي تضمنت )9( محاور رئيســية للقيام 

ــا وهي: به
١/ مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي.

٢/ تحديث الهيكل الوظيفي.
٣/ تخطيط القوى العاملة.

٤/ مراجعة وتطوير األوصاف الوظيفية.
٥/ مراجعة وتطوير إطار الجدارات.

٦/ تقييــم الوظائــف وربطهــا بســلم الرواتب 
المعتمد.

٧/ تصميم إطار تقييم األداء.
٨/ تطوير دليل سياسات الموارد البشرية.
9/ وضع منهجية لتقييم أداء الموظفين.

ووفــق هذه المحاور وألهمية اســتكمال 
إجراءاتها تم بنــاء منهجية التحول والتي 

تقــوم على )3( مراحل رئيســية هي:

المرحلة األولى - مراجعة ملف الموظف
بنيــت هــذه المرحلــة علــى )٣( معايير رئيســية 
للتحول يجب أن يجتازها ملف الموظف لتحقيق 
متطلبــات التحــول وفــق درجــات محــددة يجــب 
أن يحققهــا الموظــف، وهــذه المعاييــر هــي 

)الســلوك - االلتــزام - األداء الوظيفي(. 

المرحلة الثانية - التقييم
بعــد اجتيــاز ملــف الموظــف للمرحلة الســابقة، 
ــد مــن  يخضــع الموظــف للتقييــم وفــق العدي
األدوات واإلجراءات التي تتطلبها هذه المرحلة، 
والتــي تتضمن االختبــارات بأنواعها )التخصصية 
- الســلوكية - القياديــة(، باإلضافــة للمقابــات 
ــميات  ــل والمس ــن العوائ ــدد م ــخصية لع الش
الوظيفيــة والتــي تتطلــب ذلــك، كذلــك تــم في 
هــذه المرحلــة الرجــوع إلــى نتائــج تقييــم األداء 

ــام ٢٠١9م. الوظيفي للع
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تحــرص الهيئــة منــذ إنشــائها علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية 
المؤهلــة والفنيــة المتخصصــة، مــع التأكيــد علــى توفيــر االبتعــاث 
والتدريب المناســب والمستمر لهذه الكوادر� ولدعم اإلبداع وتحفيز 
الموظفيــن تشــرف اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية علــى إقامــة 
الحفــل الســنوي لتكريــم المتميزيــن والمبدعيــن والمتقاعديــن من 
موظفــي الهيئــة »مبدعــون« في عامه الســادس، حيث تــَم تكريم 
عــدد )٤٥( موظفــًا مــن كافــة إدارات وفــروع الهيئــة فــي جوانــب 
األفــكار اإلبداعيــة والعمــل المتميــز والقيــادة المحفــزة والمبدعة، 
باإلضافــة إلــى أنــه تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن 
تطويــر بيئــة العمــل الماديــة وفــق الدليــل اإلرشــادي الصــادر مــن 

مجلــس الــوزراء الموقــر�

وإيمانــًا مــن الهيئــة بالدور الرئيســي الــذي تقوم بــه مواطنات هذا 
الوطن بالمشــاركة بمســيرة التنمية وتحقيق رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
ســعت الهيئــة خــال األعــوام األخيــرة فــي زيــادة مشــاركتهن مــن 
خــال اســتقطاب وتمكيــن عــدد مــن الكفــاءات النســائية فــي عدة 
مجــاالت مثــل تطويــر األعمــال والمواصفــات والترجمــة والمــوارد 
البشرية والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقنية المعلومات� 
وشــهد هــذا العــام قفــزة نوعيــة بزيــادة عــدد الموظفــات بشــتى 
التخصصــات� فقد كان عدد الموظفات في بداية العام )٧( موظفات 
وأصبــح بنهايــة العــام )٢٤( موظفــة، يتولــى عــدد منهــن مناصــب 
قياديــة باإلشــراف علــى عــدد مــن األقســام واإلدارات باإلضافة إلى 

تقديــم الخدمــات االستشــارية فــي عــدة مجاالت� 

لجنة المراجعة 
والتدقيق: 

وهي معنية 
بمرحلة مراجعة 
ملف الموظف. 

لجان التقييم 
)4 لجان(: 

وهي معنية 
بمرحلة التقييم.

لجنة 
التظلمات: 

وهي معنية بتلقي تظلمات الموظفين والحكم فيها من خال جميع مراحل التحول 
الثاث. ومن خال نتائج مراحل مشروع التحول أقر مجلس إدارة الهيئة البدء بتسكين 

موظفي الهيئة للمجموعة األولى من موظفيها والذين انطبقت عليهم شروط ومعايير 
التحول وعددهم )٦٠٢( موظف بما يشكل ٨٨% من موظفي الهيئة خال اجتماعه رقم 

)١٧٧( وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ، وتعكف الهيئة حاليًا على استكمال متطلبات تسكين 
المجموعة الثانية من موظفي الهيئة لغرض تسكينهم على الكادر والسلم الجديد. 

24 موظفة 
في الهيئة يتولى عدد منهن مناصب قيادية

2/24- القدرات البشرية 
_

المرحلة الثالثة - التسكين

وهــي المرحلــة األخيــرة والتــي علــى ضــوء اجتيــاز الموظــف لمرحلــة التقييــم تبــدأ إجــراءات التســكين، وذلــك وفــق متطلبــات الوصــف 
الوظيفــي واحتســاب المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة للموظــف عمــًا بمــا جــاء فــي دليــل احتســاب الخبــرات العمليــة والمؤهــات 
العلميــة والــذي تــم إعــداده لتســكين موظفــي الهيئــة. ولضمــان ســير ونجــاح هــذا المشــروع وإجــراءات التحــول وفــق المعاييــر والمراحل 
التــي حددتهــا منهجيــة التحــول اإلداري والمالــي، تــم تشــكيل العديــد مــن اللجــان المتخصصــة والمســتقلة والتــي تتمثــل فــي عــدد 
مــن األعضــاء وجميعهــم مــن خــارج منســوبي الهيئــة لإلشــراف علــى كل مرحلــة مــن مراحــل التحــول، وتــم تشــكيل هــذه اللجــان وإقــرار 

مهامهــا وإجراءاتهــا مــن خــال لجنــة المكافــآت والترشــيحات المنبثقــة مــن مجلــس إدارة الهيئــة، واللجــان هــي:
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الرسم البياني رقم )36(: تطور أعداد الموظفين خالل السنوات العشر األخيرة

2011م 2012م 2013م 2014م 2015م 2016م 2017م 2018 2019م 2020م

1000

500

0

وقد عاد خال هذا العام عدد )٦( من موظفي الهيئة بعد حصولهم على المؤهات العليا كما هو ُموضح في الجدول رقم )٦9(�

مكانهاالعددالدرجةالتخصص

بريطانيابريطانيا١١ماجستيرماجستيرإدارة هندسيةإدارة هندسية

بريطانيابريطانيا١١ماجستيرماجستيركيمياءكيمياء

بريطانيابريطانيا١١ماجستيرماجستيرإدارة مشاريع هندسيةإدارة مشاريع هندسية

بريطانيابريطانيا١١ماجستيرماجستيرطاقة متجددة طاقة متجددة 

بريطانيا بريطانيا ٢٢ماجستيرماجستيرمحاسبة ومالية محاسبة ومالية 

جدول رقم )69(: عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج

وفيما يلي لمحة موجزة عن الموارد البشرية بالهيئة والنشاطات المتعلقة بها: 

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن بالهيئــة بنهايــة فتــرة التقريــر )٧٧١( 
موظفــًا، بلغــت نســبة الموظفيــن الســعوديين منهــم ١٠٠%. ولــم يتــم 
اســتحداث أي وظيفــة جديدة ضمــن ميزانية الهيئة للعــام ١٤٤٢/١٤٤١ 
ــر  ــرة التقري ــة فت ــاغرة بنهاي ــف ش ــد أي وظائ ــا ال يوج هـــ )٢٠٢٠(، كم

وذلــك بعــد االنتهــاء مــن مشــروع التحــول اإلداري مــن نظــام الخدمة 
المدنيــة إلى نظــام العمل تطبيقًا للوائح اإلداريــة والمالية المعتمدة 
وتســكين جميــع موظفــي الهيئــة� وُيوضح الرســم البيانــي رقم )٣٦( 
تطــور أعــداد الموظفيــن بالهيئــة منــذ عــام ٢٠١١م وحتــى عــام ٢٠٢٠م� 

626 622 651 659 666 692 694 696 712 771

3/24- التدريب واالبتعاث 
_

تحقيقــًا لهدف رفع مســتوى كفاءة منســوبي الهيئــة واالرتقاء 
ــض  ــاث بع ــة بابتع ــوم الهيئ ــة، تق ــس بالمملك ــتوى التقيي بمس
موظفيهــا للحصــول علــى مؤهــات عليا فــي عدد مــن المجاالت 
الفنيــة التخصصيــة التــي تحتاجهــا الهيئــة، ولــم يتــم ابتعــاث أي 

ــة بســبب جائحــة )COVID ١9(. واســتمرت  ــفي الهيئ مــن موظـــ
الهيئــة بمتــــابعة مســتوى التقــدم لموظفــــــيها المبتعـــــثين 
للحصول عــلى الشهــادات العليـــا لمرحلـــة الماجستير والدكتوراه 

وعددهــم )٢٣( مبتعثــًا.

 ٢48   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



المجموعفنيإداريالتدريب

٢١٨٧٧٢9٥داخلي

٣٢٤٢٧٤خارجي

٥9٥٣١٤9٠9عن بعد 

8454331٫278المجموع

 جدول رقم )70(: مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة

الرسم البياني رقم )37(: نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

%34

%66

الفرص التدريبية الفنية واإلدارية 

  إداري           فني

وبالتالــي بلغ عدد الفرص التدريبية في المجاالت الفنية التخصصية 
)٤٣٣( فرصــة تدريبيــة  بنســبة ٣٤%، وفي المجــاالت اإلدارية )٨٤٥( 
فرصــة تدريبيــة بنســبة ٦٦% كمــا هــو ُموضــح فــي الرســم البيانــي 
رقــم )٣٨(. ويرجــع ســبب زيــادة عــدد الفــرص فــي برامــج المجــاالت 
اإلداريــة عنهــا فــي المجــاالت الفنيــة لتركيــز الهيئــة خــال فتــرة 
التقريــر علــى زيادة تفعيــل برامج تطوير مســتوى اللغــة اإلنجليزية 

لموظفيهــا كــون الهيئــة جهــة فنيــة متخصصــة، باإلضافــة إلــى 
إقامــة العديــد مــن البرامــج التطويريــة لقــدرات موظفــي الهيئــة 
ــم إجــراءات العمــل وإدارة المشــاريع  ــادئ ومفاهي المتعلقــة بمب
وإدارة األداء، كذلــك أضيفــت برامــج تختــص بتســيير األعمــال وقــت 
األزمــات و إدارة المخاطــر، والتــي تخــدم وتحقــق أهــداف الهيئــة 

وفــق خطتهــا االســتراتيجية. 

433
فرصة تدريبية في 

المجاالت الفنية التخصصية

بنسبة 

%66
بنسبة 

%34
845

فرصة تدريبية في 
المجاالت المجاالت اإلدارية

وفــي مجــال تطويــر القــدرات وتنمية مهــارات موظفــي الهيئة، 
ُتلحــق الهيئــة موظفيهــا فــي دورات تدريبيــة تخصصيــة داخــل 
ــد  ــاطاتها، وق ــدم نش ــي تخ ــاالت الت ــي المج ــة ف ــارج المملك وخ
ــا  ــة، كم ــة تدريبي ــة )١.٢٧٨( فرص ــرص التدريبي ــوع الف ــغ مجم بل
هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم )٧٠(، والرســم البيانــي رقــم )٣٧(، 
وغطــت الــدورات التدريبيــة المجــاالت الفنيــة واإلداريــة، حيــث بلــغ 
مجمــوع فرص التدريــب في الدورات الداخلية )٢9٥( فرصة تدريب، 
منهــا )٢١٨( فرصــة تدريــب فــي المجــاالت اإلداريــة، )٧٧( فرصــة 

تدريــب فــي المجــاالت الفنيــة. بينمــا بلغ عــدد فــرص التدريب في 
الــدورات الخارجيــة )٧٤( فرصــة تدريــب، منهــا )٣٢( فرصــة تدريــب 
فــي المجــاالت اإلداريــة و)٤٢( فرصــة تدريبيــة فــي دورات فنيــة 
تخصصيــة. ونظرًا لظروف جائحــة )COVID-19( فقد قامت الهيئة 
بتمكيــن موظفيهــا مــن حضــور العديــد مــن البرامــج التدريبيــة 
عــن بعــد والتــي بلــغ مجمــوع فــرص التدريــب فيهــا )9٠9( فرصــة 
تدريبيــة منهــا )٣١٤( فرصة تدريبية في المجــاالت الفنية و)٥9٥( 

فــرص التدريــب بالمجــاالت اإلداريــة.  
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الفرص التدريبية لألعوام الخمسة السابقة 

   عن بعد    إداري خارجي    فني خارجي    إداري داخلي    فني داخلي

الرسم البياني رقم )38(: أعداد الفرص التدريبية لألعوام الخمسة السابقة

وضمــن مؤشــراتها االســتراتيجية، َتمكنــت الهيئــة -بفضــل هللا- مــن 
التقــدم فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية لتعزيــز القــدرات الفنيــة 
واإلداريــة لموظفــي الهيئــة، حيــث َتحقــَق خــال فتــرة التقريــر أعلــى 
مــن المســتهدف فــي متوســط عــدد ســاعات تدريــب لــكل موظــف 
ــن  ــن الذي ــبة الموظفي ــت نس ــا بلغ ــة. كم ــاعة تدريبي ــدل )٥٨( س بمع
ــم تدريبهــم 9٢% مــن مجمــوع الموظفيــن متجــاوزة المســتهدف  ت
لهــذا العــام، وقــد حققــت الهيئــة عــام ٢٠١9م نســبة ٨٠% فــي مؤشــر 
ــبة  ــي نس ــي ف ــدل العالم ــن المع ــى م ــي أعل ــأة وه ــة المنش صح
ــاط المســتدام، كمــا حققــت نســبة ٨٢% فــي رضــا الموظفيــن  االرتب

عــن بيئــة العمــل وهــي أعلــى مــن المعــدل فــي المملكــة، حصلــت 
الهيئــة بموجــب هذه النتائــج على شــهادات تقدير مــن وزارة الموارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة في هذين المعياريــن كأفضل الهيئات 
والمؤسســات الحكوميــة. ويقــاس المؤشــر من خــال االســتبيان الذي 
يتــم فــي نهايــة العــام بالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنمية 
االجتماعيــة وســيعلن عــن نتائــج عــام ٢٠٢٠م فــي الربع األول مــن العام 
٢٠٢١م. كمــا بلغ عــدد الموظفين الحاصلين على الشــهادات االحترافية 
)٢٧( موظفــًا وهــو مــا يزيــد علــى المســتهدف لهــذا العــام، كمــا هو 

ُموضــح فــي الجــدول رقــم )٧١(�

مؤشر الهدف االستراتيجي
2020م

المتحققالمستهدف

  ٥٨  ساعة٥٥ ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف

9٢%9٠%نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم

-٨٠%مستوى رضا الموظفين )مؤشر صحة المنشأة(

١9٢٧نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية

جدول رقم )71(: المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير

* تقاس النسبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وستعلن في الربع األول من عام ٢٠٢١
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وضمــن مســاهمة الهيئــة فــي خدمــة المجتمــع ودعــم المؤسســات التعليميــة واألكاديميــة فــي جانــب مخرجــات التعليــم قامــت الهيئة 
بتدريــب عــدد )٧٥( طالبــًا وطالبــة فــي جميــع فــروع الهيئــة حســب التخصصــات واألعــداد الموضحــة فــي الجدول رقــم )٧٢(�

طالباتطالب

العددالتخصصالعددالتخصص

٣٠فيزياء١فيزياء

٤كيمياء٦كيمياء 

٣لغة إنجليزية٦لغة إنجليزية

٣موارد بشرية٣موارد بشرية

٣إدارة األعمال٠إدارة األعمال

٠عاقات عامة٣عاقات عامة

٠قانون٢قانون

٠إدارة جودة١إدارة جودة

٠تقنية كهربائية١تقنية كهربائية

١مالية٠مالية
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٢إدارة عامة٠إدارة عامة

جدول رقم )72(: عدد الطالب الذين تم تدريبهم والتخصصات التي خضعوا للتدريب بها 
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 49
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المواصفات السعودية   |   ٢51  الموارد البشرية



 ٢5٢   |   التقرير السنوي  ٢٠٢٠   



المواصفات السعودية   |   ٢53  الموارد البشرية





25
فروع الهيئة

ــن  ــات للمواطني ــم الخدم ــي تقدي ــع ف ــو التوس ــي نح ــه الحكوم ــًا للتوج تحقيق
فــي كافــة أرجــاء المملكــة والتيســير عليهــم للحصــول علــى الخدمــات التــي 
ينشــدونها، قامــت الهيئــة بافتتــاح عــدد مــن الفــروع فــي المناطــق الرئيســة 
ــا  ــق، كم ــك المناط ــة بتل ــة بالهيئ ــام المناط ــذ المه ــوم بتنفي ــة لتق بالمملك
ُتشــارك تلــك الفــروع ببعــض المهــام واألعمــال التــي يتــم تنفيذهــا فــي إدارات 

الهيئــة الرئيســة.  وفيمــا يلــي أهــم إنجــازات الفــروع:



1/25- فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية 
_

1/1/25- أبرز نشاطات الفرع

في مجال متابعة تطبيق اللوائح الفنية
شــارك الفــرع فــي ســحب عينــات متنوعــة مــن األســواق المحليــة 
للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، حيث تَم 
ســحب )٦٢٣( عينــة لبرنامــج مبــادرة ســحب العينــات. وشــارك الفــرع 
بالجــوالت الرقابيــة مع الجهــات الحكوميــة ذات العاقة بزيــارة )٧١( 
مصنعــًا فــي مجــاالت مختلفة منهــا )٥( مصانــع أجهــزة كهربائية، 
و)٤9( مصـــنع عــزل حــراري، و)١١( مصنع إنــارة، و)٥( مصانــع للتحقق 
مــن المكيفات ذات الســعة الكبيرة، ومصنع واحد للســخانات. وذلك 

 : ضمن
 الخطة الرقابية على األجهزة الكهربائية�	 
 الجوالت الرقابية على مصانع المحركات الكهربائية�	 
 	 )TIC( الخطــة الرقابيــة لفريــق الفحــص والمراقبــة والشــهادات 

بالبرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة�
 الجوالت الرقابية لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية� 	 

كمــا َشــارك الفــرع فــي ســحب )٧9( عينــة مــن المصانــع المحليــة 
للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، وذلــك 
ضمــن البرامــج المشــتركة مــع وزارة التجــارة. إضافــة إلــى بعــض 

النشــاطات األخــرى فــي هــذا المجــال:
 اإلجابة على االستفسارات الفنية بعدد )٧٨٨( استفسارًا.	 
 التحقق من صحة الشهادات المطابقة بعدد )٣١٣( شهادة.	 

في مجال تتبع المنتج
بلــغ عــدد المدققين المعتمديــن بالفرع في مجــاالت فنية مختلفة 
)١٦( مدققــًا. حيــث شــارك الفرع فــي عدد )٢9( زيــارة دورية للتفتيش 
على المصانع بغرض منح )عامة الجودة - شــهادة تصدير - تقييم 
مختبــرات( منهــا )٢٦( داخليــًا، و)٣( مصانــع خارجيــة. كمــا شــارك في 
)٢٠٣( قرارات للجنة المراجعة، و)٧( خطابات رّد على البلديات. وُيشارك 
أيضــًا فــي نشــاطات وفعاليــات نشــر ثقافــة الجــودة فــي المنطقــة 
والتــي تنظمهــا أو ترعاهــا الهيئــة بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلة 

فــي هــذا المجال فــي المنطقة مــن القطاعين العــام والخاص.

في مجال المختبرات
قامــت مختبــرات فــرع الهيئــة بالمنطقة الشــرقية بفحــص وتحليل 

العديــد مــن العينات التــي ترد إليها مــن الجهات الرقابيــة ذات العاقة، 
حيــُث بلــغ مجمــوع العينــات الــواردة )٦٨٧( عينــة لمختلــف المنتجــات، 
تبيــن أن )٤٠٢( من العينات مطابقة للمواصفات القياســية و)٢٨٥( عينة 
منهــا غيــر مطابقــة للمواصفــات. كمــا تــم اعتمــاد عــدد )٢٤( اختبــارًا 
معتمــدًا، وجــاري العمل علــى تهيئة )١٤( اختبــارًا جديدًا وهــي كالتالي: 

 مختبر المنتجات الكيميائية والبترولية:
تــم اعتماد عــدد )١٥( اختبــارًا معتمدًا في مجال المنتجــات البترولية 

وجــاري العمل علــى اعتماد عدد )٦( اختبــارات جديدة�

 مختبر المنتجات الكهربائية:
تــم اعتمــاد عــدد )٦( اختبــارات معتمــدة فــي مجــال المنتجــات 
الكهربائيــة، وجــاري العمــل علــى اعتمــاد عــدد )٤( اختبــارات جديدة�

 مختبر التشييد ومواد البناء:
تم اعتماد عدد )٣( اختبارات معتمدة في مجال منتجات السيراميك، 

وجاري العمل على اعتماد عدد )٤( اختبارات جديدة�

مجال فحص السيارات
تــَم فحــص عــدد )٣.١٠٨( مركبــة مســتعملة مســتوردة بمختبــرات 
الفــرع للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية 
واللوائــح المعتمــدة، حيــث كان المطابقــة منهــا )٣.٠٣٢( وغيــر 

ــة. ــة )٧٦( مركب المطابق

في مجال التواصل والتسويق
ــا  ــرات(. كم ــل، محاض ــدوات، ورش عم ــات )ن ــم )٣( فعالي ــم تنظي ت
اســتقبل مركــز خدمــة المســتفيدين بالفــرع مــا يقــارب مــن )٨١٥٦( 

ــب استفســار بواســطة طــرق االتصــال المختلفــة. طل

وفي مجال الخدمات المساندة ودعم األعمال
شــارك منســوبي الفــرع فــي )9١( برنامجــًا تدريبيــًا حضوريــًا وعن بعد 
ضمــن الخطــة التدريبيــة ٢٠٢٠، منهــا )٨9( داخل المملكــة و)٢( خارج 

المملكــة.  ويغطــي ذلــك مــا نســبته 9٨% من منســوبي الفرع. 
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وفي مجال اللجان المحلية والدولية

يشارك الفرع في:
 فريق تسويق منصة سابر اإللكترونية.	 
 فريق تسويق شهادة الجودة السعودية 	 

لمراكز خدمة المستفيدين »حّياك«.
 لجنة المصاعد الكهربائية.	 
 لجنة خزانات الغاز المسال البترولي�	 
 اللجنة الفنية الخاصة بالمباني المكسوة 	 

بالكادينج بالمنطقة الشرقية.
 المشاركة كعضو وضابط اتصال السعودية 	 

في اللجنة الفنية الخليجية للنفط والغاز�
 المشــاركة كعضــو فــي اللجنــة الفنيــة 	 

ــة. ــات البترولي ــة للمنتج ــة الخليجي الفرعي
 المشــاركة كأميــن وعضــو فــي الفريــق 	 

الفنــي الخــاص بالمنتجــات البتروليــة.
 المشــاركة كأميــن فــي الفريــق الفنــي 	 

الخــاص بأنظمــة توليــد طاقــة الريــاح.
 المشــاركة فــي اللجنــة الفنيــة الدوليــة 	 

)IEC/TC 88( »أنظمــة توليــد طاقــة الرياح«.

 المشــاركة كعضــو فــي الفريــق الفنــي 	 
الدولي لأليــزو )IEC/TC 82/WG2( الخاص 

بتنظيــف األلواح الشمســية.
 المشــاركة فــي اللجنــة الفنيــة الدوليــة 	 

لأليزو )ISO/TC 301( »إدارة وحفظ الطاقة«�
 المشــاركة فــي اللجنــة الدوليــة الفرعية 	 

لأليزو )ISO/TC 28/SC 2( »قياسات النفط 
والمنتجات ذات الصلة«.

2/25- فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 
_

1/2/25- أبرز نشاطات الفرع

في مجال المطابقة
 نفــذ الفــرع خطــة ســحب العينــات مــن األســواق المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، حيــث تــَم ســحب )٦٧٠( 

صنفــًا ضمــن مبــادرة ســحب العينــات لعــام ٢٠٢٠م�
 شــارك الفــرع فــي جــوالت ضبــط وحجــز منتجــات متنوعــة وذلــك ضمــن برامــج مشــتركة مــع وزارة التجــارة، حيــث تــَم زيــارة )٥٦( مصنــع 

وســحب عينــات مــن خطــوط اإلنتــاج وذلــك للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية كمــا فــي الجــدول رقــم )٧٣(�

عدد العينات المسحوبةالبرنامج

٦٧٠ صنفًاالعينات المسحوبة برنامج مؤشر المطابقة

جوالت رقابية مع وزارة التجارة

)٢( جولتان على مستودع كمامات وجه
)٣(  جوالت لمحات ألعاب أطفال )لعبة ترام بولين(

)٣( جوالت لمستودعات عاكس للشاحنات والمقطورات
)١( زيارة لمصنع زيوت سيارات

)٢(  جولتان على محطة البنزين مع “تقييس”
)٢( جولتان على محطة البنزين مع وزارة التجارة بالطائف

)١( جولة لمحات أجهزة كهربائية تحمل شعار عامة الجودة
)١( جولة لمحات السيراميك

المصانــع التــي تــم زيارتهــا مــع وزارة الصناعــة 
والثــروة المعدنيــة

)٧( مصانع باستيك
)٢٨( مصنع عزل حراري

)9( مصانع أجهزة منزلية مكيفات وثاجات
)٥( مصانع سخانات

)٧( مصانع إنارة

 جدول رقم )73(: جهود فرع مكة في مجال المطابقة 
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 مجال المختبرات
قامــت مختبــرات الهيئــة بفــرع منطقــة مكــة المكرمــة باختبــار وفحــص وتحليــل العديــد من العينــات التــي وردت إليهــا، حيث بلــغ مجموع 

العينــات الــواردة )١.٢٤١( عينــة، وتبيــن أن )٤٦٥( عينــة منهــا غيــر مطابقة للمواصفات القياســية الســعودية.

فحص المركبات
تــَم فحــص عــدد )١.١٢١( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية واللوائح المعتمــدة، وتبين 
أن عــدد )٤٧( مركبــة غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية، وتــم فحــص عــدد )٣٦٥( مركبــة محالــة مــن إدارة المــرور ويوضــح 

الجــدول رقــم )٧٤( عــدد المركبــات المفحوصــة فــي فــرع الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة خــال فتــرة التقريــر.

عدد المركبات المختبر
عدد المركبات غير 

المطابقة
عدد المركبات 

المطابقة
نسبة عدد المركبات 

غير المطابقة

4٫2%1٫1211٫07447فحص المركبات

جدول رقم )74(: عدد المركبات المفحوصة في فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة خالل فترة التقرير

مجال الجودة
شــارك عــدد )٢٣( مدققــًا معتمــدًا مــن اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات فــي )9٧( زيــارة دوريــة للتفتيــش علــى المصانــع بغــرض منــح 

)عامــة الجــودة(، ويوضــح الجــدول رقــم )٧٥( عــدد الزيــارات.

عدد الزيارات لعام 2020مالشهرم

٣يناير١

٤فبراير٢

٢٤مارس٣

٢أبريل٤

٢مايو٥

١٤يونيو٦

٤يوليو٧

١٤أغسطس٨

٦سبتمبر9

٢أكتوبر١٠

١٢نوفمبر١١

١٠ديسمبر١٢

عدد الزيارات لعام 2020مالشهرم

جدول رقم )75(: عدد الزيارات الدورية بفرع مكة المكرمة على المصانع لمنح عالمة الجودة السعودية 

مجال االعتماد بالمختبرات

 تجهيز )3٢( اختبارًا
جديدًا للدخول في

مجال االعتماد.

 تم إضافة )14( منتجًا جديدًا
إلى اختبارات المختبرات.

 إضافة وتفعيل
)47( اختبارًا

جديدًا في المختبرات.

 تم صيانة )7( أجهزة
بكوادر الهيئة بالفرع.

 البدء بتشغيل مختبر المعادن
الثمينة بميناء جدة اإلسالمي ونقل
بعض المختبرات إلى مبنى الميناء.
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التدريب التعاوني
قــام الفــرع بتدريــب عــدد )٢9( طالبــًا وطالبــة ضمــن جهــوده للتكامــل مــع الشــركاء وتقديــم خدمــة مجتمعيــة بالمنطقــة، ومــن هــذه 
الشــراكات التعــاون مــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة جــدة وجامعــة أم القــرى، ويوضــح الجــدول رقــم )٧٦( عــدد المشــاركين مــن 

الجامعــات:  

التخصصالجامعةعدد الطالبم

فيزياءجامعة الملك عبدالعزيز١٢ طالبة١

فيزياءجامعة جدة١٦ طالبة٢

عاقاتجامعة أم القريطالب واحد٣

جدول رقم )76(: عدد الطالب المتدربين بفرع مكة المكرمة خالل فترة التقرير

نشاط المعامالت بالفرع

تم استقبال عدد 

2٫170 معاملة واردة، 
وإصدار عدد

1٫335 معاملة 
صادرة من قسم 

االتصاالت اإلدارية 
للفرع. 

مركز المستفيدين

شارك مركز خدمة 
المستفيدين بالفرع 

ممثل في خدمة 
المستفيدين بما يقارب

6٫556 استفسارًا
بواسطة طرق 

االستفسار المختلفة 
والرد عليها.

الندوات واللقاءات

شارك فرع الهيئة 
في عدد من الندوات 

واللقاءات في 
المنطقة، تشمل 

مجاالت الجودة، وورش 
عمل للتعريف باللوائح 

الفنية. 

3/25- فرع الهيئة بمنطقة تبوك 
_

قام الفرع بمجموعة من النشاطات من أهمها:

تقنية المعلومات

تــم تنفيــذ مجموعــة مــن النشــاطات المتعلقة، 
ــن أهمها:  وم

االنتهــاء من مشــروع البنية التحتية للشــبكة 	 
لمبنــى الفرع فــي منطقه مكــة المكرمة. 

االنتهاء من ترقية جميع أجهزة الحاسب اآللي 	 
 �)windows 10( بالفرع والمكاتب التابعة إلى

تركيب شاشة توعوية في بهو المبنى.	 

فحص )24( مركبة مســتعملة مستوردة 
للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية 
السعودية واللوائح المعتمدة، وجميعها 

كانت نتائجها مطابقة.

َشارك الفرع في سحب عينات متنوعة من 
األســواق المحلية للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياسية السعودية، حيث تَم 

سحب )172( عينة مبادرة سحب العينات.

فحص عدد )4( مركبات محالة من المرور 
ألغراض تغيير خاصيتها أو وضعها وأخرى.

مشاركة قسم المطابقة بالخطة الرقابية 
على مصانع العزل الحراري لعام 2020م.

المشــاركة فــي نشــر ثقافــة الجــودة 
والتوعية بالمواصفات القياسية السعودية 

بالمنطقة.

اســتقبال مركــز خدمــة المســتفيدين 
بالفــرع مــا يقــارب مــن )163( استفســارًا.
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4/25- مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة 
_

نلخص فيما يلي أهم نشاطات المكتب:

5/25- مكتب الهيئة بميناء الملك عبد هللا )رابغ( 
_

نلخص فيما يلي أهم نشاطات المكتب: 

قــام مكتــب الهيئــة بمينــاء الملــك عبــد هللا بالتحقــق مــن صحــة عــدد )٢9٨( شــهادة مطابقــة لمنتجــات مســتوردة عبــر مينــاء الملــك 
عبــد هللا والمحالــة لــه مــن قبــل هيئــة الجمــارك الســعودية، الجــدول رقــم )٧٧( يوضــح عــدد الشــهادات.

 فحص

 5٫704 مركبة 
مستعملة مستوردة 
للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياسية 
السعودية، المركبات 

المطابقة

5٫676 مركبة
وغير المطابقة

28 مركبة

 المشاركة 
في نشر ثقافة 

الجودة والتوعية 
بالمواصفات 

القياسية 
السعودية 
بالمنطقة.

  المشاركة 
باللجان والجوالت 

الرقابية 
مع الجهات 
الحكومية.

  استقبال عدد

6 عينات 
من فرع وزارة 

التجارة بالمنطقة 
والمكاتب التابعة 

لها.

  َشارك المكتب في 
سحب عينات متنوعة 
من األسواق المحلية 
للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياسية 

السعودية، حيث تَم 
سحب

314 عينة 
مبادرة سحب 

العينات. 

  المشاركة بعدد

3 جوالت 
رقابية مشتركة 
مع وزارة التجارة 

بالمنطقة.
  استقبل مركز 

خدمة المستفيدين 
بالمكتب ما يقارب

 288
استفسارًا

عدد الشهادات التي 
تم التحقق من صحتها 

من جهات معتمدة

مكتب الهيئة بميناء الملك عبدهللا برابغ

193
عدد الطلبات

 298
عدد الشهادات

جدول رقم )77(: عدد الشهادات التي تم التحقق من صحتها من جهات معتمدة
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6/25- فرع الهيئة بمنطقة جازان 
_

نفذ الفرع مجموعة من النشاطات ومن أهمها:

23 مركبة 
مستعملة مستوردة 
تم فحصها للتأكد من 

مطابقتها للمواصفات 
القياسية السعودية 

واللوائح المعتمدة.

  317
عدد العينات الصادرة 

من البرنامج السعودي 
لسامة المنتجات.

545 سيارًة 
مفحوصة واردة 

من المرور.

المشاركة
في المؤتمر 

الوطني السابع 
للجودة.

108 نتائج 
عينة محالة 

المشاركة
في المؤتمر والمعرض 

الهندسي الدولي 
الثاني.

89 عينة
صادرة للفحص لفرع 

مكة المكرمة.

المشاركة 
في خطة سحب 

العينات لعام ٢٠٢٠م 
للمنطقة الجنوبية.

المشاركة 
بمعرض اليوم 

العالمي للدفاع 
المدني.

16 برنامجًا 
تدريبيًا للموظفين 

عن ُبعد.
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26
أمانة جائزة الملك 
عبد العزيز للجودة

ــز  َصــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة علــى إنشــاء جائــزة الملــك عبــد العزي
ــودة  ــتوى الج ــع مس ــى رف ــزة إل ــدف الجائ ــخ 1420/11/27هـــ، وته ــودة بتاري للج
والكفــاءة واإلنتاجيــة فــي مختلــف القطاعــات فــي المملكــة، والتعريــف 
بالتجــارب الســعودية الرائــدة فــي مجــال التميــز المؤسســي وإتاحــة الفرصــة 
لالســتفادة منهــا. وُتمنــُح الجائــزة للقطاعــات التــي ُتحقــق معــدالت متقدمــة 

ــي. ــر الوطن ــًا للمؤش ــي وفق ــز الُمؤسس ــودة والتمي ــاالت الج ــي مج ف



1/26- اللجنة العليا للجائزة 
_

ــة الســعودية للمواصفــات  ــزة محافــظ الهيئ ــن عــام الجائ ــي أمي ــه معال ــوب عن ــر التجــارة وين ــي وزي ــزة معال ــا للجائ ــة العلي ــرأس اللجن ي
ــي: ــون مــن عــدة قطاعــات ه ــة ممثل ــة اللجن ــي عضوي والمقاييــس والجــودة، ويشــارك ف

1/1/26- نشاطات اللجنة العليا للجائزة

عقــدت اللجنــة العليــا خــالل فتــرة هــذا التقريــر اجتماعهــا رقــم )18(، حيــث وافقــت اللجنــة فــي اجتماعهــا علــى عــدد مــن القــرارات 
وكانــت علــى النحــو التالــي:

اعتمــاد نتائــج المنشــآت الفائــزة بالــدورة الخامســة، وفــق مــا تــمَّ 	 
ترشــيحه مــن لجنــة التحكيم.

ــز المؤسســي ومراجعــة 	  ــر نمــوذج التمي اعتمــاد مشــروع تطوي
ــز المؤسســي. ــي للتمي ــة المؤشــر الوطن هيكل

كمــا أوصــت اللجنة فــي اجتماعها رقــم )١٨( بعدد مــن التوصيات 	 
كان أهمهــا مــا يلي: 

ــدى 	  ــاس م ــال لقي ــال األعم ــاص برج ــتبيان خ ــوذج اس ــداد نم إع
معرفتهــم بجائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة، والتواصــل مــع 
مجلس الغرف الســعودية لتنســيق استكمال االســتبيان المطلوب.

عقــد ورشــة عمل ودعــوة أعضاء اللجنــة العليا لمناقشــة التوجه 	 
االســتراتيجي للجائزة وعناصر النجاح للجائزة، ووضع تصور لتكامل 
الجائــزة مــع كافــة جوائــز التميــز فــي المملكة لــدور الجائــزة مع 

جوائــز التميز المحلية فــي المملكة
ــز 	  ــق التمي ــزة وتطبي ــن الجائ ــر ع ــاس األث ــن قي ــة ع ــل دراس عم

المؤسســي بالمملكــة.
عقــد اجتمــاع مــع المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامة 	 

)أداء( لبحــث آليــة التكامــل مــع المركــز ومــدى أهميــة وجــدوى 
وضــع بعض الضوابــط الخاصة للجهات الحكومية المشــاركة في 
الجائــزة مــن خــال مســتوى أداء الجهــات الحكومية لــدى المركز.

التنســيق مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 	 
ــي المــدن الرئيســية بالمملكــة  )منشــآت( لعقــد ورش عمــل ف
ودعوة المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لهذه الورشــة للتعريف 
بالجائــزة والنمــوذج الوطني للتميز المؤسســي ومتطلبات تقدم 

تلــك المنشــآت للجائزة.
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2/26- أهم نشاطات أمانة الجائزة 
_

1/2/26- إدارة نشاطات الدورة الخامسة 

حظيــت الجائــزة فــي دورتهــا الخامســة برعايــة ســامية مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه 
هللا، وقــد بــدأت أمانــة الجائــزة فــي بدايــة هــذا العــام باإلعــداد إلطــاق الــدورة الخامســة مــن الجائــزة، حيث تــم إطــاق الخطــة الزمنية 
للــدورة، والتــي بــدأت فــي ٧ أبريــل ٢٠١9م، ومــن المخطــط أن تنتهــي مــع نهايــة شــهر ينايــر ٢٠٢١م بحفــل تكريــم المنشــآت الفائــزة 

والملتقــى الخامــس ألفضــل الممارســات فــي التميــز المؤسســي حســب الخطــة الزمنيــة للــدورة الخامســة. 

المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت 

المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت المتميزة 
هو إحدى األدوات التي تعتمد عليها الجائزة 
لتحديــد مســتوى نضــج ممارســات التميــز 
المؤسســي وفقًا لمعايير ومبــادئ نموذج 
ــزة، حيــث يتــم منــح المنشــأة  ــز للجائ التمي
ــاًء  المســتوى المناســب فــي التصنيــف بن

علــى نتيجــة التقييــم. ويعــد هــذا المؤشــر 
وسيلة فعالة أمام المنشآت لمواصلة رحلة 
التميــز، وصــواًل لموقــع ريــادي ُيحتــذى بــه 

فــي التميز المؤسســي. 
وقــد قامــت الجائزة بوضع أربعة مســتويات 
للتميز المؤسسي هي المستوى الماسي 

والذهبي والفضي والبرونزي، وتســتهدف 
هذه الخطوة تحفيز المنشآت على مواصلة 
العمل الحثيث نحو الوصول لمستوى أفضل 
في رحلة التميز المؤسسي. ويوضح الشكل 
رقم )٢١( مستويات المؤشر الوطني لتصنيف 

المنشآت. 

شكل رقم )21(: مستويات المؤشر الوطني لتصنيف المنشآت
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جدول رقم )78(: الخطة الزمنية للدورة الخامسة 

المنشآت في الدورة الخامسة 

ــزة فــي  ــدت رغبتهــا بالتقــدم للجائ وصــل عــدد المنشــآت التــي أب
دورتها الخامسة إلى )١٤٥( منشأة استكملت من بينها )٦٦( منشأة 

متطلبــات التقييــم المكتبــي تمهيــدًا لمرحلة التقييــم النهائي.

المنشآت الفائزة في الدورة الخامسة 
بلــغ عدد المنشــآت الفائــزة في منافســات الدورة الخامســة )٢7( 

منشــأة وذلك علــى النحــو التالي:

 القطاع
الحكومي

11
منشأة فائزة

 القطاع
الخاص 

14
منشأة فائزة

 القطاع
غير الربحي 

2
 منشأة فائزة

٣٠ أغسطس ٢٠١٩التسجيل عبر موقع الجائزة١ أبريل ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩تعبئة نموذج الجاهزية١ مايو ٢٠١٩

١ نوفمبر ٢٠١٩دراسة تقارير الجاهزية١ أكتوبر ٢٠١٩

١٥ ديسمبر ٢٠١٩إبالغ المنشآت بنتائج القبول٢ نوفمبر ٢٠١٩  

١٥ يناير ٢٠٢٠تسجيل المقيميين ١ يناير ٢٠٢٠ 

١٩ يناير ٢٠٢٠ 
توزيع المقيميين على المنشآت

المشاركة وتدريبهم على
آلية التقييم والمنظومة الذكية 

٢٧ فبراير ٢٠٢٠

٢٣ يونيو ٢٠٢٠مرحلة التقييم         ١ مارس ٢٠٢٠   

٩ أغسطس ٢٠٢٠     
اعتماد النتائج من اللجنة

العليا وإعالن الفائزين
بالدورة الخامسة    

١٠ سبتمبر ٢٠٢٠

حفل الجائزة١٨ يناير ٢٠٢١    
٢٠ يناير ٢٠٢١وعرض أفضل الممارسات

ويوضح الجدول رقم )78( الخطة الزمنية للدورة الخامسة للجائزة. 
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2/2/26- التدريب والتأهيل 

تــم تمكيــن مركــز التدريــب بالهيئــة لتنفيــذ برنامــج المقيــم الداخلــي، وتقــوم الجائــزة باإلشــراف الفنــي والمتابعــة للــدورات التــي يقدمها 
المركــز لضمــان جودتهــا، وتســعى إدارة الجائــزة بشــكل حثيــث نحــو تمكيــن األفــراد والمنشــآت مــن فهــم واســتيعاب النمــوذج الوطنــي 

للتميــز المؤسســي، وآليــة التقييــم المتبعــة حرصــًا علــى نشــر المعرفــة بهــذا النمــوذج وتعزيــز تطبيقــه مــن قبــل المنشــآت الوطنيــة.

برنامج المقيم الداخلي 

تتطلــع الجائــزة مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى إعــداد وتأهيــل مقيمين 
داخليين ذوي كفاءة عالية وفق النموذج الوطني للتميز المؤسســي 
للجائــزة. ويهــدف هــذا البرنامــج التدريبــي إلــى إطــاع المتدربين على 
ــز  ــي لتطبيــق الجــودة والتمي ــل اإلطــار المرجع ــه يمث النمــوذج؛ كون
المؤسســي فــي المملكــة، إلــى جانــب التعــرف علــى مهــارات 
التقييــم وآلياتــه، وأثــر تطبيقــه فــي مســاعدة المنشــآت علــى تطويــر 

ورفــع مســتوى كفــاءة األداء. وقــد قــام مركــز التدريــب التابــع لهيئة 
ــال  ــزة خ ــن إدارة الجائ ــراف م ــة وإش ــعودية بمتابع ــات الس المواصف
ــة منهــا برنامــج  ــم عــدد )٣( برامــج تدريبي ــر بتنظي ــرة هــذا التقري فت
ــة  ــم )٧9(، باإلضاف ــدول رق ــي ج ــح ف ــو موض ــا ه ــراد كم ــه لألف موج
إلــى برنامجيــن تــم تقديمهــا للمنشــآت كمــا هــو موضــح فــي جــدول 
رقــم )٨٠(، حيــث وصل عــدد المتدربيــن خال فتــرة التقريــر )٤٣( متدربًا.

عدد المتدربينعدد الدوراتالمدينةم

116الرياض1
جدول رقم )79(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم لألفراد خالل فترة التقرير

عدد المتدربينعدد الدوراتالمدينةم

116الرياض1

111الدمام2

227اإلجمالي

جدول رقم )80(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم للمنشآت خالل فترة التقرير

برنامج المقيم المتدرب 

هــو أحــد مبــادرات الجائــزة والتي تســعى لتطويــر ورفع عــدد المقيميــن الســعوديين المؤهلين 
مــن فئــة الشــباب أو مــن هــم فــي بدايــات الطريــق فــي مجــال التميــز المؤسســي، وذلــك مــن 
خــال مرافقتهــم لفــرق التقييــم للــدورة الخامســة كمقيــم متــدرب، وبعــد ذلــك ســوف تقــوم 

إدارة الجائــزة بعقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة لتأهيــل وتطويــر المتدربيــن لعمليــة التقييم.

53 متدربًا 
عدد المشاركين 

في المرحلة األولى 
من البرنامج
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3/2/26- أعمال التقييم والتحكيم 

ــع  ــق م ــة، تتواف ــة محكم ــس علمي ــق أس ــزة وف ــل الجائ تعم
أفضــل الممارســات العالميــة فــي جوائــز التميــز المؤسســي، إذ 
تعتمــد عمليــة التقييــم علــى مــدى تطبيــق المنشــآت لمعاييــر 
الجائــزة الثمانيــة وفــق النمــوذج الوطنــي للتميــز المؤسســي، 
وباســتخدام أداة التقييــم المؤسســي »إتقــان« لقياس مســتوى 
النضــج المؤسســي. وتمــر عمليــة قبول المنشــآت بعــدة مراحل 
تبدأ من تســجيل المنشــآت والتقدم إلكترونيًا من خال منظومة 
)تميز.نــت( وتتبــع الجائــزة آليــة محكمــة للتقييــم إلكترونيــًا مــن 
خــال هــذه المنظومــة، تبــدأ بعمليــة الفــرز األولــي للمنشــآت 
ــة لخــوض عمليــة التقييــم،  ــار المنشــآت المتأهل ــم اختي ومــن ث
ــع  ــي لجمي ــم التوافق ــال التقيي ــن خ ــم م ــة التقيي ــدأ عملي وتب
فــرق التقييــم، والــذي تــم خــال هــذه الــدورة عــن بعــد وذلــك 
ــآت،  ــة للمنش ــارة الميداني ــم الزي ــن ث ــا، وم ــة كورون ــبب جائح بس

وبعــد ذلــك االجتمــاع التوافقــي األخيــر عــن ُبعــد لفــرق التقييــم 
لصياغــة وكتابــة التقاريــر التعقيبيــة، ويلــي ذلــك االجتمــاع مــع 
لجنــة التحكيــم لمناقشــة تقاريــر فــرق التقييم وتنتهي بإرســال 
تقريــر تعقيبــي يتضمــن نقــاط القــوة وفــرص التحســين لجميــع 

المنشــآت المشــاركة فــي الجائــزة. 
ويتــم اعتمــاد نتائــج التقارير بعــد مرحلــة التقييــم الميداني وبعد 
مراجعــة التقاريــر المقدمــة مــن فــرق التقييــم مــن قبــل لجنــة 
التحكيــم والتــي تمــت أيضــًا وألول مــرة عــن بعــد بســبب جائحــة 
كورونــا. وتضــم لجنــة التحكيــم فــي عضويتهــا خبراء فــي مجال 
الجودة والتميز المؤسســي لمناقشة فرق التقييم حول التقارير 
المرفوعــة ليتــم اعتمــاد نتائــج المنشــآت المرشــحة والرفــع بهــا 
ألميــن عام الجائزة لعرضها على اللجنة العليا للجائزة العتمادها. 

كمــا قامــت الجائــزة بإعــداد وتصميــم عدد:

3
 أدلة إرشادية

للمقيم والمحكم والمنشأة تضمنت 
العديد من الواجبات والمسؤوليات التي 

البد أن يتقيد بها المقّيم والمحكم 
إضافة للتعليمات بضرورة التقيد 

باالحترازات واإلجراءات الوقائية الصادرة 
من الجهات المختصة والمتعلقة 

بجائحة كورونا. 

كما قامت إدارة الجائزة بإعداد دليل 
استرشادي ألداة )إتقان( لدعم ومساعدة 

فرق التقييم أثناء الزيارة الميدانية، 
وعقد عدد:

2
ورشة عمل

عن بعد مع المقّيمين المرشحين لعملية تقييم المنشآت 
المشاركة في الدورة الخامسة والذي بلغ عددهم:

66 
مقيمًا

وذلك لشرح آليات عملية التقييم وكذلك شرح طريقة وآلية 
استخدام منظومة )تميز.نت(. أيضًا، تم ألول مرة باعتماد 

مشاركة عدد:

9
مقيمات سعوديات

ضمن فرق التقييم ذوات خبرة وكفاءة 
في مجال الجودة والتميز المؤسسي. 
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الورش التعريفية

أقامــت الجائــزة خــال هــذه الفتــرة عــددًا مــن الــورش التعريفية لعــدد من الجهــات بهــدف التعريــف والتوعية بالجائــزة والنمــوذج الوطني 
للتميــز الُمؤسســي علــى أكبــر شــريحة ُممكنــة مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والجهــات غيــر الربحيــة، باإلضافــة إلــى المشــاركة 

فــي عــدد مــن المعــارض كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )٨١(�

تاريخ الورشةمكان عقد الورشةالمشاركةم

٢٠٢٠/٠٢/١٣ممقر الفرع بجدةالمشاركة بورقة بالملتقى السنوي العاشر لمجموعة الجودة في القطاع الحكومي1

٢٥-٢٠٢٠/٠٢/٢٧مفندق الريتز كارلتون بجدةالمشاركة في معرض  المؤتمر الوطني السابع للجودة2

٣-٢٠٢٠/٠٣/٤ممقر الجوازات3                   عقد ورشة تعريفية للمديرية العامة للجوازات

٢٠٢٠/٠٣/٠٤مفي مدينة دبياالجتماع مع جائزة الشيخ خليفة للتميز و جائزة الشارقة للتميز لمناقشة أوجه التعاون4

5
تقديــم ورقــة عمــل عــن التجربــة المحليــة فــي تبنــي نمــاذج التميــز المؤسســي وأفضــل 

الممارسات
لقاءات هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات عن بعد
٢١ /٢٠٢٠/٠٤م

٢٠٢٠/٠9/٢٠ممقر المديرية بالرياضورشة عمل مع المديرية العامة للسجون وشرح آلية البدء في رحلة التميز المؤسسي6

٢٠٢/١١/١٨ممدينة التدريب باألمن العامورشة تعريفية عن الجائزة مقدمة لألدلة الجنائية7

 جدول رقم )81(: الورش التعريفية المقدمة عن الجائزة خالل فترة التقرير 

4/2/26- المشاركة في المعارض والمؤتمرات

اللقاءات التفاعلية عن ُبعد 

كمــا قامــت الجائــزة خــال جائحــة كورونــا 
بإطــاق مبــادرة »خليك بالبيــت« وتهدف هذه 
المبــادرة لرفــع الوعــي عــن النمــوذج الوطني 
للتميز المؤسســي ومعاييــره وأداة إتقان لدى 
المهتمين في مجال الجودة من خال لقاءات 
تفاعليــة ودورات تدريبية عــن بعد، وهي إحدى 

مبادرات المســؤولية المجتمعيــة لدى الجائزة 
للمجتمــع. وقد بلغ عدد اللقاءات التفاعلية عن 
بعــد )٢٥( لقــاء وبمواضيــع مختلفــة ومتنوعة 
وقــد بلغ عــدد الحضور لهذه اللقــاءات )٤.٥٢٥( 
مهتمًا بالتميز المؤسسي. أيضًا قامت الجائزة 
بتقديم مقاعــد مجانية في دوراتهــا التدريبية 

الخاصــة بالمقّيــم المتــدرب عــن بعــد للفائزيــن 
بمســابقة »اختبــر معلوماتك« شــهر نوفمبر، 
وذلــك بمناســبة أســبوع الجــودة حيــث حظــي 
المشــاركون بفرصــة الفــوز بأحــد المقاعد في 
الــدورات الخاصــة بالمقيــم المتــدرب بعــد فــرز 

اإلجابــات الصحيحة. 

5/2/26- التطوير الداخلي ألعمال إدارة الجائزة

ــة  ــا الداخلي ــر أعماله ــعة لتطوي ــات واس ــزة بعملي ــت الجائ قام
كاإلجــراءات واألدلــة والسياســات واألنظمــة الداخليــة والخارجية 
وذلــك لمواكبــة توجههــا االســتراتيجي المبنــي علــى خارطــة 
تميز، وإطاق مشــروع اســتراتيجية طموح )٢٠٢١ - ٢٠٢٥( بتوافق 
مــع اســتراتيجية الهيئــة وبرامــج رؤيــة ٢٠٣٠، ومــا يلــزم ذلــك من 

إعــادة هيكلــة الجائــزة وتصميــم نمــوذج األعمــال المســتحدث 
ومقترحــات تغييــر الائحــة األساســية. حيــث تهــدف الجائــزة في 
نــًا للتميــز المؤسســي  توجههــا االســتراتيجي ألن تكــون ُمَمكِّ
ــاص  ــاع الخ ــي والقط ــاع الحكوم ــي القط ــآت ف ــع المنش لجمي

والقطــاع الثالــث علــى المســتوى الوطنــي. 
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27
اللجنة الوطنية لُكود البناء 

السعودي

بيــن  الفتــرة  هــذه  خــالل  اللجنــة  أعمــال  علــى  اإلشــراف  مهــام  انتقلــت 
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة انتهــاًء بعــودة مقــر وأعمــال اللجنــة إلــى 
ــي  ــا بمعال ــودة وارتباطه ــس والج ــات والمقايي ــعودية للمواصف ــة الس الهيئ
ــخ  ــم )459( بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــًا لق ــة وفق ــس إدارة الهيئ ــس مجل رئي
1436/11/02هـــ، وتتمثــل فــي عضويتهــا مجموعــة مــن الجهــات حســب مــا هــو 
موضــح بالشــكل رقــم )22(. وتشــارك الهيئــة بعضويــة هــذه اللجنــة مــن خــالل 
ــاء  ــار أعض ــى اختي ــاًء عل ــتها بن ــى رئاس ــذي يتول ــة، وال ــظ الهيئ ــا محاف ُممثله

ــة.  ــة الوطني اللجن



شكل رقم )22(: الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لُكود البناء 

الجهات المشاركة باللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي
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خطت اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي 
خطــوات كبيــرة رســمت مــن خالهــا برامــج 
تحوليــة لمواكبــة مــا تســعى إليــه »رؤيــة 
ــرق  ــان وف ــكلت اللج ــة ٢٠٣٠«، فش المملك
العمل على كافة األصعدة، وتم اســتقطاب 
الكفاءات السعودية من جامعات المملكة 

للمشــاركة بخبراتهــم فــي مجــال تحديــث 
وتطويــر منظومــة ُكــود البنــاء الســعودي 
لتكــون مواكبــة آلخــر مــا وصــل إليــه فــي 
مجال التشــييد والبناء وفق أسس ومعايير 

ــة وعالمية. علمي
ــر  ــة تطوي ــة الوطني ــتكملت اللجن ــا اس كم

ــاء الســعودي لتحســين  ــود البن محتــوى ُك
كفاءة وســامة ومتانة واستدامة المباني 
والمنشــآت، وزيــادة عمرهــا االفتراضي من 
خــال تطبيــق اشــتراطات ومتطلبــات ُكــود 
ــاء الســعودي واســتخدام المواصفــات  البن

القياســية الســعودية.

شكل رقم )23(: لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء.

يوضح شكل رقم )٢3( لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء.

تدشين كود 

البناء السعودي 

على الموقع 

اإللكتروني للجنة 

الوطنية.

تحويل مقر اللجنة 

الوطنية في 

الهيئة السعودية 

للمواصفات 

والمقاييس 

والجودة ونقل 

الوحدة المركزية 

لكود البناء 

السعودي من 

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

إلى الهيئة.
الموافقة على 

إنشاء وحدة 

مركزية لكود 

البناء السعودي 

في وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

وتكون هي 

الجهة المختصة 

بمتابعة تنفيذ 

كود البناء.

الموافقة على 

نظام تطبيق كود 

البناء السعودي.

استمرار اللجنة 

الوطنية لكود البناء 

السعودي في 

الهيئة السعودية 

للمواصفات 

والمقاييس في 

إعداد الكود 

السعودي إلى أن 

تفرغ من إنجازه. 

وتوكل الى وزارة 

الشؤون البلدية 

والقروية -بعد 

اعتماده- مهمة 

متابعة تنفيذه 

ومراقبته وإدخال 

ما يلزم من تعديات 

عليه الحًقا. 

الموافقة على 

اإلطار العام لكود 

البناء السعودي.

إعادة عمل اللجنة 

الوطنية لكود البناء 

السعودي على 

أن يكون مقرها 

في وزارة الشؤون 

البلدية والقروية.

تشكيل اللجنة 

الوطنية بناًء على 

األمر السامي 

رقم ١٧ب/٣٢٣٠ 

بالموافقة على 

الخطة العامة 

للجنة الوطنية 

لكود البناء 

السعودي.

1440/01/13هـ1438/04/26هـ1432/06/15هـ1425/11/08هـ1424/08/17هـ1421/03/09هـ

1436/11/02هـ1428/01/10هـ

1/27- لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية 
الصادرة من مجلس الوزراء 

_
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2/27- محاور العمل 
_

1/2/27- المحور األول: تحديث وتطوير الُكودات

طــورت اللجنــة الوطنيــة خال فترة هــذا التقرير محتــوى ُكود البناء 
الســعودي لتحســين كفــاءة وســامة ومتانــة واســتدامة المبانــي 
والمنشــآت وزيــادة عمرهــا االفتراضــي من خال تطبيق اشــتراطات 
ومتطلبات ُكود البناء الســعودي واســتخدام المواصفات القياســية 
الســعودية، حيث قامت بتدشين الُكود الســعودي للمباني القائمة 
)SBC901( والُكــود الســعودي للمبانــي الخضــراء )SBC1001( على 

اإللكتروني. موقعها 

ــين  ــة بتدش ــت اللجن ــعين، قام ــي التس ــوم الوطن ــع الي ــًا م  وتزامن
الُكــود الســعودي للمبانــي الســكنية )SBC1101( وفــق المرحلــة 
الثالثــة مــن مراحــل تطبيــق الُكــود الذي يطبــق الُكــود خالها على 
المبانــي الســكنية. كمــا طرحــت اللجنــة علــى موقعهــا إصــدارات 
ــاء الســعودي والتــي تمثــل  المتطلبــات والشــروحات لُكــودات البن
تفاصيــل التصميــم وطــرق التنفيــذ والتشــييد وتحديــد المواصفــات 

القياســية، مدعمــة بشــروحات ورســومات توضيحيــة.

الُكود السعودي
 للوقود الغازي.

الُكود السعودي
للمسابح.

اشتراطات
الطاقة الشمسية.

الُكود السعودي 
للتخطيط العمراني.

دراسة إعداد الخارطة الجيوتقنية 
الهندسية للتربة.

ملحق اشتراطات تركيب شواحن السيارات الكهربائية 
.)SBC4٠1( ضمن الُكود السعودي الكهربائي

الُكود السعودي
للمباني التاريخية.

دراسة إعداد الخرائط الزلزالية 
لمناطق الحرات البركانية.

الُكود السعودي
للصيانة والتشغيل.

ولمواكبــة التطــورات فــي قطــاع البنــاء والتشــييد، تعمــل اللجنــة حاليــًا علــى اســتحداث ُكــودات واشــتراطات إضافيــة جديــدة وفــق 
خطــة زمنيــة محــددة إلدراجهــا ضمــن منظومــة كــود البنــاء الســعودي وهــي كاآلتــي:
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2/2/27- المحور الثاني: استكمال المنظومة التشريعية

ضمن هذا المحور، عملت اللجنة على ما يلي:

دراســة تعديــل الئحة المتطلبــات العامة لتعيين جهــات التفتيش 	 
ــاء الســعودي مــن خــال إعــداد  ــود البن والمفتشــين ألعمــال ُك
منهجيــة إلعــادة تصنيــف جهــات التفتيــش وإمكانيــة زيادتهــا 
ألكثــر مــن ثــاث فئــات لتوســيع قاعــدة المشــاركة الفاعلــة مــن 
ــة مــن  الجهــات باختــاف مســتوياتها وقدرتهــا الفنيــة والمادي
خــال اتبــاع منهجيــة واضحــة الســتنتاج معاييــر تصنيــف جهــات 
التفتيــش، وإضافــة مصفوفــة أعمــال التفتيــش القائمــة علــى 
ــك  ــاًء علــى االســتخدام واالرتفــاع والمســاحة، وكذل المخاطــر بن
ــق  ــة لتحقي ــواد الائح ــض م ــى بع ــات عل ــراء تعدي ــة إج دراس
ــود  ــى ُك المواءمــة والتكامــل لمنظومــة أعمــال التفتيــش عل

البنــاء الســعودي.

ــاء 	  ــود البن ــق ك ــام تطبي ــة لنظ ــة التنفيذي ــل الائح ــة تعدي دراس
الســعودي فيما يخــص التفتيــش والمراقبة والمتابعة لتتناســب 
مــع أعمــال الجهــات ذات العاقــة لتطبيــق ُكــود البنــاء الســعودي.

إعــداد وتطويــر نمــاذج الكشــف علــى إشــغاالت المبانــي وفــق 	 
 )SBC801( ــق ــن الحرائ ــة م ــعودي للحماي ــود الس ــات الُك متطلب
باالســتناد إلــى دليــل مفتشــي الحريــق وفــق الُكــود العالمــي 
�)ICC( الصــادر مــن مجلــس الُكــودات العالمــي )IFC2015( للحرائــق

إعــداد وتطويــر دليــل توزيــع إشــغاالت المبانــي علــى األنشــطة 	 
االقتصاديــة المدرجــة علــى بوابــة بلــدي بــوزارة الشــؤون البلدية 
والقرويــة، وبنــاًء علــى التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة 
المنبثقة عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 
االقتصادية بتنقيحه الرابع )ISIC4( الصادر من المجلس االقتصادي 

واالجتماعــي في األمــم المتحدة.

إعــداد وتطويــر وثيقــة متطلبــات اعتمــاد جهــات التفتيــش علــى 	 
أنشطة ُكود البناء السعودي ألغراض تحديد المجاالت الفنية التي 
يمكــن علــى أساســها اعتماد أو قبــول جهات التفتيــش والرقابة 
عليهــا، والتــي تقوم بالتفتيش على أعمال البناء والتشــييد وفق 
 SBC( مــن ُكــود البنــاء الســعودي العــام )متطلبــات القســم )١١٠
201( والمراجــع الفنيــة واللوائــح ذات الصلة التــي تصدرها اللجنة 

الوطنيــة والجهــات ذات العاقة والمركز الســعودي لاعتماد.

ــر نمــاذج مراجعــة المخططــات الهندســية وفــق 	  إعــداد وتطوي
المنهجيــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة الوطنيــة في اتخــاذ مرجعية 
مجلــس الُكــودات العالمــي )ICC( أساســًا لُكــود البنــاء الســعودي.

اســتكمال مشــروع تنظيم المركز الســعودي لُكود البناء ورفعه 	 
للجهــات المختصــة، ويهــدف هــذا المشــروع إلــى وضــع نظــام 
مؤسســي ألعمــال اللجنة وحوكمتهــا، حيث تمت دراســة الوضع 
القائــم لنشــاطات اللجنة الوطنيــة لُكود البناء الســعودي وأفضل 
الممارســات العالميــة في هذا المجال، والخــروج بنموذج هيكلة 
وحوكمــة ألعمــال اللجنــة لتكــون مــن خــال مركز متخصــص بما 

يتناســب مــع المرحلة.

مشــروع إعــداد المواصفــات العامــة لتنفيــذ المبانــي الموحــدة 	 
ــات  ــا بالمواصف ــة وربطه ــات الحكومي ــع الجه ــة لجمي والملزم
القياســية الســعودية والمرجعيــة العالميــة بالهيئــة الســعودية 

للمواصفــات والمقاييــس والجــودة.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة.	 

وحرصــًا مــن اللجنــة الوطنيــة علــى تمكيــن مراكــز التدريــب بالجامعــات الســعودية لتنفيــذ برامــج 
تدريبيــة علــى ُكــود البنــاء الســعودي ليكــون المرجــع التدريبــي والعلمــي والتنظيمــي ألعمــال 
البنــاء والتشــييد وفــق الُكــود الســعودي، فقــد وقعــت اللجنة مذكــرات تعــاون مع كٍل مــن جامعة 
الملــك ســعود، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، وجامعــة المجمعــة، كمــا تــمَّ توقيــع مذكــرة 
تفاهــم مــع المديريــة العامــة للدفــاع المدني لتنفيــذ برامــج تدريبية لمنســوبيها على ُكــود البناء 

.)SBC801( والُكــود الســعودي للحمايــة مــن الحرائــق )SBC201( الســعودي العــام
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4/2/27- المحور الرابع: إثراء المحتوى ونقل المعرفة

أ. الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية:
فــي مجــال مســاهمة اللجنــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، وللتوســع فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة عبر اإلنترنــت ورفع 
المحتــوى الرقمــي الوطنــي بمجــال ُكــود البنــاء الســعودي وتوفيــر تجربــة كاملــة للمســتفيدين بأحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة ليكــون 
مرجعــًا رئيســيًا لكــود البنــاء، فقــد تــمَّ تحديــث وتطويــر منظومــة تقنيــة المعلومــات باللجنــة الوطنيــة مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة شــمل 
توريــد خــوادم خاصــة للمشــروع لضمــان تقديــم الخدمــات وتوافرهــا بجــودة عاليــة وكفــاءة، كمــا قامــت بتطويــر عــدد خمــس بوابــات تقنية 

حســب أحــدث التقنيــات الحديثــة علــى النحــو التالــي:

3/2/27- المحور الثالث: التدريب

تدريب المهندسين والفنيين على ُكود البناء السعودي:

 شكلت اللجنة الوطنية فريق عمل متخصص بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين 
لتحديد معايير تأهيل المكاتب االستشارية وإعداد برامج التدريب والتأهيل للمهندسين:

 تم التنسيق مع
برنامج البناء المستدام 

والمعهد العقاري السعودي 
لتقديم دورات تدريبية تستند بمرجعيتها 

على ُكود البناء السعودي. 
عقد 22 دورة تخصصية

استهدفت  1٫626 مهندسًا وفنيًا 
في مجال ُكود البناء السعودي.

البوابة الرقمية للجنة الوطنية لُكود البناء السعودي، 
تشمل التعريف باللجنة الوطنية وأمانتها واللجان والفرق 
الفنية المنبثقة منها، وعرض األنظمة واللوائح المتعلقة 

بالُكود، واستعراض االشتراطات واألدلة الفنية للجهات 
الحكومية، كما أن البوابة صديقة لذوي اإلعاقة
 من خال توفير خاصية األوامر الصوتية والتباين.

منظومة ُكود البناء السعودي 
الستعراض إصدارات اللجنة

الوطنية في منظومة ُكود 
البناء السعودي، وتشمل خدمة 
االستعراض المجاني المؤقت 

للمسجلين بالعضويات لفترة مؤقتة.

منصة التدريب اإللكتروني على ُكود البناء من 
خال توفير الدورات التدريبية على ُكود البناء 
المباشرة والمسجلة وتوفير شهادات حضور�

منصة برامج الفرق واللجان 
التابعة للجنة الوطنية، وهي 

منصة تفاعلية لرفع آلية 
التفاعل الدائم بين أعضاء 

اللجان والفرق الفنية 
التابعة للجنة الوطنية.

منصة التوظيف من خال تسهيل آلية بناء
السير الذاتية والتقديم على الوظائف وتسريع
آلية فرز المتقدمين على الوظائف إلكترونيًا.

   1
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ب. االشتراطات واألدلة الفنية للجهات الحكومية:

حرصــت اللجنــة الوطنيــة علــى تكامــل الجهــود مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة لتحديــث وتضميــن االشــتراطات واألدلــة الفنيــة الخاصة 
بالمنشــآت الحكوميــة ضمــن ُكــود البنــاء الســعودي، حيــث عقــدت اجتماعــات بهــذا الشــأن مــع عــدة جهــات مــن ضمنهــا:

كما قامت اللجنة الوطنية بتطوير خدمات جديدة على النحو التالي:

ــي 	  ــة، والت ــارات التفاعلي ــة االستفس خدم
تهدف إلى استقبال االستفسارات واألسئلة 
المتعلقة بُكود البناء السعودي، وإحالتها 

إلــى المختصين لدراســتها والرد عليها.
خدمة التغذية الراجعة، والتي تهدف إلى 	 

إرســال الماحظات والتعليقات والتوصيات 
علــى الُكــود ولوائحه من قبل المســتفيد 

ــمَّ  ــي ت ــة الت ــع العلمي ــاق المراج ــع إرف م
االستناد عليها، ثم يتم استقبال الماحظات 
وتجمعيهــا وفرزها لاســتفادة منها في 
التحديثــات القادمــة، ويمكــن للمســتفيد 
الدخول على حســابه الســتعراض ماحظاته.

خدمــة عــرض االشــتراطات واألدلــة الفنية 	 
للجهــات الحكوميــة بهــدف عرضهــا مــن 

خــال الموقع اإللكترونــي للجنة الوطنية، 
وتكــون مرجعًا موحدًا لجميع االشــتراطات 
واألدلة الفنيــة ذات العاقة بمجاالت ُكود 
البنــاء الســعودي، كمــا يمكن للمســتفيد 
إفــادة اللجنــة الوطنية بــأي ماحظات من 

خال خدمــة التغذيــة الراجعة.

الهيئة 
الملكية 

لمدينة الرياض.

الغرفة التجارية 
الصناعية 

بمحافظة عنيزة.

المشاركة في اللقاء الحادي عشر 
بالهيئة السعودية للمهندسين 
للتعريف بُكود البناء السعودي.

المشاركة في ورشة عمل األدلة الفنية لعمارة 
المساجد بالتنسيق مع جامعة الملك عبد العزيز 

بالتعاون مع جائزة عبد اللطيف الفوزان.

المشاركة في اللقاء التعريفي 
بُكود البناء السعودي مع الجمعية 

السعودية لعلوم العمران.

المشاركة في جناح تفاعلي في المؤتمر 
والمعرض الهندسي الدولي الثاني بتنظيم 

الهيئة السعودية للمهندسين.

الملتقى التعريفي لخطة 
تطبيق الُكود لضباط السالمة 

بمعهد الدفاع المدني.

نقل المعرفة

أ. الورش التعريفية والمؤتمرات والمعارض والندوات )داخليًا(:

1. وزارة الصحة - االشتراطات الفنية للمباني الصحية.
ــة  ــة الفني 2. وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد - األدل

ــر المســاجد. لبنــاء وتطوي
3. مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة - دليــل الوصــول الشــامل 

فــي البيئــة العمرانية.

4. الشــؤون الخاصــة لخــادم الحرميــن الشــريفين - الدليــل اإلرشــادي 
للســامة ومكافحــة الحريق.

5. وزارة الداخلية - االشتراطات الفنية لكاميرات المراقبة التلفزيونية.
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عملــت اللجنــة الوطنيــة مــع الجهــات ذات العاقــة التــي حددهــا 
نظــام تطبيــق ُكــود البنــاء الســعودي على خطــة محــددة وواضحة 
المعالــم لتطبيــق ُكــود البناء الســعودي فــي المملكــة وفق رؤية 

المملكــة ٢٠٣٠، ضمــن خمــس مراحل زمنية محددة بــدأت من تاريخ 
نفــاذ نظــام تطبيق الُكود عــام ١٤٤٠هـ وتنتهي بنهايــة عام ١٤٤٤هـ 

وبنهايــة المرحلــة الخامســة يتــم منع تطبيــق أي ُكــودات أخرى�

شكل رقم )24(: مراحل تطبيق ُكود البناء السعودي 

1444/01/01هـ
 المرحلة الخامسة

من 1444/٠1/٠1هـ وحتى نهاية شهر 
ذو الحجة  عام 1444هـ ويطبق الكود 

خاللها باإلضافة  إلى ما تم تطبيقه في 
المراحل األربع  على جميع أنواع البناء 

المصنفة فيه.

1440/01/13هـ

تدشين تحديث 
كود البناء 
السعودي 

على الموقع 
اإللكتروني للجنة 

الوطنية.

1443/01/01هـ
المرحلة الرابعة

من 1443/٠1/٠1هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة 
عام 1443هـ ويطبق الكود خاللها باإلضافة 
إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثالث على 
المباني التالية: مباني األعمال )المطارات، 

البنوك، محطات التلفزيون، البريد(.

1442/01/01هـ
المرحلة الثالثة

من 144٢/٠1/1هـ وحتى نهاية شهر 
ذو الحجة عام 144٢هـ ويطبق الكود 

خاللها باإلضافة إلى ما تم تطبيقه في 
المرحلتين األولى والثانية على المباني 

التالية: مباني التجمعات )صاالت 
األفراح، صاالت السينما، المسارح( مراكز 

الرعاية الصحية، الشقق المفروشة 
الفندقية، النزل، المباني السكنية 

ومباني الخدمات الترفيهية.

1441/01/01هـ
المرحلة الثانية

من 1441/٠1/٠1هـ وحتى نهاية شهر ذو 
الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خاللها 

باإلضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة 
األولى على المباني التالية: مباني 

التجمعات )المساجد-المنشآت الرياضية(، 
المباني التعليمية، المجمعات التجارية، 

أبراج االتصاالت، المباني والمنشآت 
الصناعية، المباني أقل من ٢3 م، 
المباني والمنشآت عالية الخطورة.

بدأ تطبيق الكود
1439/11/07هـ

المرحلة األولى
من تاريخ نفاذ النظام 

)1439/11/7هـ( وحتى نهاية شهر 
ذو الحجة عام 144٠هـ ويطبق 

الكود خاللها على المباني التالية: 
المباني الحكومية اإلدارية، 

المباني العالية )األبراج –أكثر من 
٢3م(، المستشفيات، الفنادق.

الكود السكني
2021/07/01م
1442/11/21هـ

بدء التطبيق 
االلزامي للكود 

السكني.

الكود السكني
2021/01/01م

1442/05/17هـ

بدء التطبيق 
االسترشادي للكود 

السكني.

ويوضح الشكل )٢4( مراحل تطبيق ُكود البناء السعودي، وذلك على النحو اآلتي:

3/27- مراحل التطبيق 
_

ب.  تمثيل المملكة دوليًا:

شــاركت اللجنــة الوطنية خال األعــوام الماضية فــي المؤتمرات 
والنــدوات المتخصصــة فــي كــود البنــاء خليجيــًا وعربيــًا ودوليــًا، 
وتهــدف هــذه المشــاركات إلــى االســتفادة مــن اإلصــدارات 
ــرة  ــن المعرفــة والخب ــاء وتوطي ــث كــود البن ــة فــي تحدي الدولي
والتقنيــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى توحيــد المعاييــر والمقاييــس 

ــاء  ــود البن ــات ُك ــى تطبيق ــا عل ــس إيجاًب ــا ينعك ــراءات مم واإلج
وتصديــر الخبــرات للشــركاء الدولييــن، حيــث شــاركت اللجنــة هــذا 
العــام في االجتماع الســادس االفتراضي للجنــة الدائمة لُكودات 
البنــاء العربيــة الموحــدة الــذي نظمتــه األمانــة العامــة لجامعــة 

الــدول العربيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة.
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4/27- الميزانية 
_

بلــغ المخصــص المالــي المعتمــد للجنــة الوطنيــة لُكود البناء الســعودي ضمــن ميزانيــة الهيئة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجودة 
عــام ٢٠٢٠م، مبلغــًا وقــدره )١١.٠99.9٤٠.٢٥( أحــد عشــر مليونــًا وتســعة وتســعون ألفــًا وتســعمائة وأربعــون ريــااًل وخمســة وعشــرون هللــة، نفــذ 
مــن خالــه العديــد مــن البرامــج التطويريــة والتأهيليــة فــي مجــال ُكــود البنــاء الســعودي خــال العــام المالــي ٢٠٢٠م. كمــا أقامــت اللجنــة 

الوطنيــة لُكــود البنــاء الســعودي عــددًا مــن االجتماعــات التطويريــة لُكــود البنــاء الســعودي، والتــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن )٦٠( اجتماعــًا. 

1/4/27- المصروفات العامة

يوضح جدول رقم )٨٢( تفاصيل مصروفات اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي خال فترة التقرير.

المبلغ المعتمد )ربط الميزانية( ريال سعوديالباب

4.671.٠٠٠.٠٠رواتب وبدالت منسوبي األمانة العامة لُكود البناء السعودي

937.86٠.٠٠مطبوعات ُكود البناء السعودي

3.٠٠٠.٠٠٠.٠٠األبحاث والدراسات 

1٠8.638,٢5تطوير الشبكة داخلية 

88٢.٠٠٠.٠٠تطوير الموقع اإللكتروني

1٠٠.٠٠٠.٠٠وزارة المالية خفض %1٠

1.4٠٠.44٢.٠٠٠حساب التغذية العامة لُكود البناء السعودي

11.٠99.94٠.٢5اإلجمالي

المنصرف منها للعام المالي المنصرم 2020م على احتياجات اللجنة 
الوطنية لُكود البناء السعودي 

9٫566٫449٫59

جدول رقم )82(: تفاصيل مصروفات اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي 

2/4/27- اإليرادات

كما يوضح جدول رقم )٨٣( إجمالي إيرادات اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي خال فترة التقرير.

المبلغ ريال سعوديالباب

805،170لوائح ُكود البناء

إيرادات بيع الكود تم تحويلها إلى وزارة المالية عن طريق نظام سداد التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

جدول رقم )83(: إجمالي إيرادات اللجنة الوطنية لُكود البناء السعودي 
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28
التحديات



التحدي: 

التأخــر فــي اعتمــاد التشــريعات التنظيميــة ذات العالقة 
بالبنيــة التحتيــة للجودة:

أ- نظام سالمة المنتجات.
ب- نظام المواصفات والجودة.

الحل المقترح: 

هناك حاجة لالســتعجال في استكمال البنية التشريعية 
للبنيــة التحتيــة للجــودة، ومــن المناســب إعطــاء أولويــة 
لتســريع اعتماد هــذه األنظمة من الجهــات ذات العالقة 
ن  وفق اإلجــراءات المتبعــة، وذلك ألثرها الفاعــل كُمَمكِّ
لتحقيق التنوع االقتصادي وفق رؤية المملكة الطموحة.

التحدي:

الحاجة الســتكمال التوســع الســريع في أعمال المعايرة 
القانونيــة في بقيــة أجهزة القياس للوحدات األساســية 
ــرة  ــام المعاي ــب مه ــى جان ــة إل ــاطات االقتصادي والنش

القانونيــة الحاليــة لمحطــات الوقود.

الحل المقترح:

الدعم للموافقة على تأسيس برنامج تشغيلي للمعايرة 
القانونية.
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التحدي:

ــة  ــز التعــاون والتكامــل بيــن الهيئــة والجهــات الرقابي تعزي
ــام  ــى مه ــيقي يتول ــس تنس ــالل مجل ــن خ ــريعية م والتش
التنســيق بيــن تلــك الجهــات لرفــع مســتوى تطبيــق اللوائــح 
الفنيــة والمواصفــات القياســية علــى المنتجــات المصنعــة 

ــًا والمســتوردة. محلي

الحل المقترح:
تشــكيل مجلس تنسيقي يضم الجهات الرقابية والتشريعية 
ذات العالقة )وزارة التجارة- وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
– الهيئــة العامة للجمارك – الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييــس والجــودة – هيئــة الغــذاء والــدواء، وغيرها من 

الجهات المعنية بالتطبيق( لـــلقيام بالمهام التالية: 

تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العالقة والهيئة 	 
لتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

تطويــر برامج تواصل مشــتركة مع المصنعيــن والموردين 	 
والمختبرات وجهات المطابقة تحُثهم على ضرورة االلتزام 
بمتطلبــات اللوائــح الفنية والمواصفات القياســية، وتعزيز 
مزايا التطبيق وااللتزام باألنظمة والتشريعات برفع كفاءة 

المنتجات وخلق بيئة تنافســية عادلة.

تشــكيل فرق عمل مشتركة للرقابة على المصانع ومسح 	 
األســواق )بقيــادة الجهــة المعنية في كل نشــاط( لضمان 

التطبيق الفاعل.

المســاهمة لحل جميع المواضيع المشــتركة بين الجهات 	 
بشكل أســرع ومتابعة تنفيذها.
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بذلــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة بفضــل هللا خــالل 

العــام ٢٠٢٠م، جهــودًا متنوعــة لتعزيــز ريادة المملكــة وقدراتها الفنيــة والعلمية 

فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة للجــودة المختلفــة، من أجل رفع مســتويات ســالمة 

وجــودة المنتجــات والخدمــات المتداولــة فــي الســوق الســعودي، وســعت بــكل 

جــٍد نحــو تعزيــز وتمكيــن الصناعــة الوطنيــة. 

وســوف تمضــي الهيئــة بــكل إصــرار لمواكبــة تطلعــات مقــام خــادم الحرميــن 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد العزيــز – يحفظــه هللا - وطموحــات وتوجيهات 

ســمو ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان – يحفظه 

هللا - مــن أجــل ترجمــة رؤيتهــا لتحقيــق الريــادة العالميــة واإلقليميــة للمملكــة 

فــي مجــاالت التقييــس والمواصفــات والجــودة. 

وتتطلــع الهيئــة خالل العــام ٢٠٢1 م للبنــاء على ما قدمته من منجــزات في تنفيذ 

مشــاريعها االســتراتيجية مثــل البرنامج الســعودي لســالمة المنتجــات، والبرنامج 

الوطنــي للمعايــرة القانونيــة، وغيرهــا مــن المبــادرات النوعّيــة التــي تضمنتهــا 

خطتهــا االســتراتيجية، بمــا يضمــن تعزيــز جهودها الفنيــة والتشــريعية والرقابية 

لالرتقــاء بجــودة وســالمة المنتجــات والخدمات في الســوق الســعودي.

الخاتمة 
_
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