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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله



صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن نايف بن عبدالعزيز
حفظه الله

ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية



صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله

ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع
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الرؤيـــة
تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية 
العـلـمـيـة فـي مـــجـــاالت الــتــقــيــيــس 

وتقويم المطابقة.

الرسالة
االرتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات 
والخدمات لتعزيز حماية المستهلك 

والتنافسية لالقتصاد الوطني.
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القيم
- الحيادية.
- اإلتـــقـــان.
- المهنية.

- التكامل مع الشركاء.
- اإلبــــــداع.

الرؤية والرسالة والقيم



التقرير السنوي  143٨/143٧هـ          10

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

بات السالمة. مراعاة ظروف األداء ومتطل

المواصفة 
القياسية

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

ترتيب داخل سياق معين. من النظام وال

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

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

الالئحة الفنية
بات الفنية إما بشكل مباشر أو باإلشارة إلى أو ضمن  وثيقة توفر المتطل
صفة  )وتكون  ممارسة  قواعد  أو  فنية  مواصفة  أو  قياسية  مواصفة 

زامية(. تطبيقها إل

الـمـصـطـلـحـات
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الجودة

رغبات  ل المنتج  تحقيق  مدى  "أو"  لالستعمال  المنتج  مالئمة  مدى 
المستهلك أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات الموضوعة "أو" مجموعة 
االحتياجات  بية  ل ت على  قدرته  في  ر  تؤث والتي  لكيان،  المميزة  السمات 

نة والضمنية. المعل

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

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

عالمة الجودة

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

به.

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

الفنية.

شهادة المطابقة

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

هذه المطابقة.

ت
حا

طل
ص

لم
ا

جدول رقم )1(: تعريف املصطلحات



الـــفـــهـــــرس

المطابقة

منح الشهادات

المختبرات

أ. المواصفات القياسية السعودية التي تَم تحويل صفة 
55 إصدارها إلى مواصفات قياسية سعودية »إلزامية«

ب.المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم 
55اعتمادها

ج.المواصفات القياسية السعودية التي تم تحديثها
56     أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتها

1/143 - الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

2/144 - الخط الزمني لتطوير وتنفيذ االستراتيجية

3/146 - خارطة االستراتيجية

4/146 - بطاقة األداء المتوازن

5/148 - المبادرات

1/361 - استراتيجية الجودة

2/362 - إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

3/364 - إدارة قبول جهات تقويم المطابقة

4/368 - مركز الخدمات االستشارية والفنية

1/581 - عالمة الجودة
2/583 - شهادات المطابقة

3/584 - بطاقة كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية
4/5 - إدارة شهادات المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية 

)IECEE(89

1/473 - إدارة اللوائح الفنية

2/475 - إدارة متابعة التطبيق ورصد الحوادث

مكتب إدارة 
االستراتيجية

الـــجــودة

1/693 - تطوير المختبرات

2/694 - أهم النشاطات

8الرؤية والرسالة والقيم

19كلمة وزير التجارة واالستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة

21كلمة محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

22مـــــقدمـة

24أهـــــــداف الهيئـة

25مهــــــام الهيئـة

26التنظيـم اإلداري للهيئـة

27أعضاء مجلس إدارة الهيئة

30الهيكل التنظيمي للهيئة

32أبرز النشـاطـات خالل فترة التقــرير

38أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة

المـركز الوطني 
للقياس والمعايرة

1/7102 - أهم النشاطات

1

2

4
5

6

3

المواصفات
القياسية
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تقنية المعلومات

الشـؤون الماليـــة

أبرز التحديات ومقترحات 
التعامل بها

الخاتمة

العالقات العامة 
واإلعالم

فـروع الهيئـة

وحدات العمل 
المتخصصة

التعاون الدولي

1/8109 - توعية المستهلك

2/8 -  المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية 
116للتقييس والجودة

3/8116 - المعارض

4/8 - البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على 
118شبكات التواصل االجتماعي

1/9124 - مشاريع الخدمات اإللكترونية
2/9127 - مشاريع البنية التحتية

3/9 - مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات 
128العالقة

1/10133- المشاركة مع المنظمات والهيئات

2/10- االتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع 
138أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية

3/10- النشاطات واالجتماعات الخليجية والعربية والدولية 
التي شاركت بها الهيئة

138

1/11145 - أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

)SAC( 2/11148 - اللجنة السعودية لالعتماد

3/11149 - مركز األبحاث والدراسات
4/11150 - وحدة العلوم والتقنية

5/11150 - مركز خدمة المستفيدين
6/11151- مركز التدريب

7/11152 - وحدة المراجعة الداخلية
8/11152 -إدارة الشؤون القانونية

1/12157 - فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

2/12157 - فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

3/12158 - فرع الهيئة بمنطقة تبوك

4/12158 - فرع الهيئة بمنطقة جازان

5/12159 - مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة

1/15177 - اللوائح المالية واإلدارية

2/15177 -  التكامل الفاعل في النشاطات الرقابية

3/15178 - الترابط اإللكتروني

4/15 - جذب القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة 
178الوطنية للجودة

5/15 - استقاللية )جائزة الملك عبدالعزيز للجودة( َو )اللجنة 
178السعودية لالعتماد( من الهيئة

1/14171 - ميزانية الهيئة ومصروفاتها

2/14172 - عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

179الخاتمة

المـوارد البشريـــة

1/13163 - القدرات البشرية

2/13164 - التدريب واالبتعاث

812

13
14
15

11

10

9



التقرير السنوي  143٨/143٧هـ          14

قــــائمة الجــداول

10تعريف المصطلحاتجدول رقم ) 1 ( 

مقارنة ما حققته الهيئة من إنجازات خالل العام المالي 1438/1437ه بالمستهدف بخطة جدول رقم ) 2 ( 
23التنمية العاشرة.

38أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 3 (

47أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازنجدول رقم ) 4 ( 

49المبادرات االستراتيجيةجدول رقم ) 5 ( 

53العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة )حسب نوع المواصفة( خالل فترة التقريرجدول رقم ) 6 ( 

مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد جدول رقم ) 7 ( 
54التقرير

55العدد اإلجمالي لمشاريع المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعدادجدول رقم )8 (

55مواصفة قياسية سعودية تم تحويلها إلى مواصفة قياسية إلزاميةجدول رقم ) 9 (

55المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادهاجدول رقم ) 10 (

56المواصفات القياسية السعودية التي تم تحديثها أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتهاجدول رقم ) 11 ( 

62عدد التراخيص الواردة من البلديات خالل فترة التقريرجدول رقم ) 12 (

65اإلنجازات الخاصة بإعداد بيئة العملجدول رقم ) 13 (

65اإلنجازات الخاصة بتقديم الخدمة للمستفيدجدول رقم ) 14 (

66جهات تقويم المطابقة المقبولةجدول رقم ) 15 ( 

67البرنامج الزمني لدورة نظم إدارة الجودة المنعقدة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 16 ( 

69بعض الجهات التي قام المركز بالرد على استفساراتهاجدول رقم ) 17 (

73اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 18 (

74ورش العمل المنعقدة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية خالل فترة التقريرجدول رقم ) 19 (

74ورش العمل المنعقدة للتعريف باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها خالل فترة التقريرجدول رقم ) 20 ( 

76زيارات مصانع )الكالدينج( خالل فترة التقريرجدول رقم ) 21 (

76زيارات مصانع العزل الحراري خالل فترة التقريرجدول رقم ) 22 ( 
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76 زيارات مصانع المصابيح خالل فترة التقريرجدول رقم ) 23 (

77مؤشر المطابقة للمنتجات المسحوبة من األسواق خالل فترة التقريرجدول رقم ) 24 (

82أعداد المصانع الحاصلة على تراخيص جديدة لعالمة الجودة السعوديةجدول رقم ) 25 (

87عدد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة الطاقة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 26 (

88عدد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة الطاقة منذ بدء البرنامججدول رقم ) 27 (

94تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقريرجدول رقم ) 28 (

103األجهزة التي تمت معايرتها في مختبرات المركز الوطني للقياس المعايرةجدول رقم ) 29 (

115أفالم توعوية أنتجتها الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 30 (

116 أبرز المشاركات اإلعالمية للهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 31 (

116أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 32 (

117أهم الفعاليات التي قامت الهيئة بتنظيمها أو تغطيتها خالل فترة التقريرجدول رقم ) 33 (

127قائمة أهم مشاريع البنية التحتيةجدول رقم ) 34 (

138أهم برامج التعاون الفني الُمبرمة مع جهات خارجية خالل فترة التقريرجدول رقم ) 35 (

مشاركات الهيئة في نشاطات واجتماعات المنظمات العربية واإلقليمية والدولية خالل جدول رقم ) 36 (
139فترة التقرير

141 نشاطات أخرى للهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 37 (

163عدد العاملين بالهيئةجدول رقم ) 38 (

164عدد المبتعثين للدراسات العليا بالخارج خالل عام التقريرجدول رقم ) 39 (

165عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارججدول رقم ) 40 (

165مجموع الفرص التدريبية المتاحة لمنسوبي الهيئةجدول رقم ) 41 (

165المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقريرجدول رقم ) 42 (

171الموارد المالية من خالل اإليراداتجدول رقم ) 43 (

171ميزانية الهيئة ومصروفاتهاجدول رقم ) 44 (

173عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيهاجدول رقم ) 45 (

ول
دا

لج
ة ا
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قا
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لهيئةشكل رقم )1( تنظيمي ل 30 الهيكل ال

راتيجيةشكل رقم )2( تنظيمي لمكتب إدارة االست 43 الهيكل ال

راتيجية الهيئةشكل رقم )3( نفيذ است ر وت زمني لتطوي 44 الخط ال

راتيجيةشكل رقم )4( 46 خارطة االست

85 نماذج لبطاقة كفاءة استهالك الطاقةشكل رقم )5(

86 نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقودشكل رقم )6(

ر نظام مؤشرات األداءشكل رقم )7( 125 صورة رقمية لتطوي

اء السعوديشكل رقم )8( ن ب لجنة الوطنية لكود ال ية ل بوابة اإللكترون ل 126 صورة رقمية ل

أكد"شكل رقم )9( 128 صورة رقمية لواجهة تطبيق "ت

قــائمــة األشكـــال
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53توزيع المواصفات القياسية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )1(

54توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )2(

55مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )3(

56توزيع المواصفات حسب القطاعاترسم بياني رقم )4(

56المواصفات القياسية السعودية التي تم تحديثها أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتهارسم بياني رقم )5(

77مؤشر المطابقة للمنتجات المسحوبة من األسواق خالل فترة التقريررسم بياني رقم )6(

نسب المصانع التي تم منحها تراخيص جديدة باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف رسم بياني رقم )7(
81القطاع(

87توزيع عدد الطرازات التي صدرت تراخيص كفاءة الطاقة لها خالل فترة التقريررسم بياني رقم )8(

88توزيع أعداد الطرازات التي صدرت تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لها تراكميا منذ بدء البرنامجرسم بياني رقم )9(

95العينات التي تم اختبارها حسب كل مختبررسم بياني رقم )10(

95توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبررسم بياني رقم )11(

103عدد األجهزة التي تم معايرتها في المركز الوطني للقياس والمعايرةرسم بياني رقم )12(

109المواد اإلعالمية المنشورة عن الهيئة بوسائل اإلعالم خالل فترة التقريررسم بياني رقم )13(

123توزيع مشاريع تقنية المعلوماترسم بياني رقم )14(

148توزيع المختبرات الخاصة حسب الفئات المعتمدة لدى الهيئةرسم بياني رقم )15(

149توزيع المختبرات الخاصة المعتمدة جغرافيًا في مختلف مناطق المملكةرسم بياني رقم )16(

164تطور أعداد الموظفين خالل السنوات األخيرةرسم بياني رقم )17(

166تطور أعداد الفرص التدريبية داخل المملكةرسم بياني رقم )18(

166تطور أعداد الفرص التدريبية خارج المملكةرسم بياني رقم)19(

167المجموع الكلي للفرص التدريبية داخل وخارج المملكة تراكميًارسم بياني رقم )20(

172تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1434/1433هـرسم بياني رقم )21(

قــائمــة الرسـوم البيانيــة
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للمواصفــات  الســعودية  للهيئــة  الســنوي  التقريــر  تقــدمي  يُســعدني 
ــل الســنة  ــذي ُيث ــي 1437/ 1438هـــ، وال ــام املال واملقاييــس واجلــودة للع
ــا خــادم  ــي أعلنه ــة اململكــة الطموحــة 2030 الت ــى مــن انطالقــة رؤي األول
ــخ  ــده اهلل-، ورّس ــز – أي ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب احلرمــني الشــريفني املل
ــم ويف  ــداً يف العال ــا أمُنوذجــاً ناجحــاً ورائ ــون بالدن ــأن تك ــا األول ب هدفه

كافــة األصعــدة. 

ــاء  ــع أبن ــه بنفــوس جمي ــة ومبــا حققت ــك الرؤي ــه، فــإن تل وممــا ال شــك في
الوطــن مــن مســتويات عاليــة للطمــوح واستشــراف للمســتقبل، ســتكون 
دعائــم  ترســيخ  نحــو  واملســتمرة  الطويلــة  رحلتنــا  يف  األســاس  زادنــا 
االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز جهــود اململكــة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة 
ــق  ــي تلي ــة الت ــى املكان ــن أجــل الوصــول إل ــا التنافســية، م ــز مكانته وتعزي
بهــذه البــالد املباركــة، وتخطــي التحديــات نحــو التحــول القتصــاد متنــوع 

ومزدهــر.    

وتشــارك الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة اجلهــود مــع 
اجلهــات الشــقيقة لهــا يف منظومــة التجــارة واالســتثمار للعمــل علــى توفيــر 
بيئــة اســتثمارية جاذبــة وداعمــة ألعلــى ممارســات وتطبيقــات اجلــودة، 
وترتكــز علــى مواصفــات قياســية مســتندًة علــى أفضــل املمارســات العامليــة 
لتعزيــز التنافســية للســوق الســعودي وفتــح آفــاق أرحــب لالســتثمار، مــن 
خــالل إيجــاد منظومــة متكاملــة تقــوم فيهــا مختلــف اجلهــات املعنيــة 

بدورهــا ضمــن اإلطــار التكاملــي الــذي رســمته رؤيــة 2030. 

ــاً فاعــاًل للحــراك  ــة مُمكن ــون الهيئ ــث ألن تك ــاً وبشــكل حثي ونســعى دائم
ذلــك يف ظــل  ويتأكــد  اململكــة،  والصناعــي يف  والتجــاري  االســتثماري 
التحــول  برنامــج  ضمــن  الطموحــة  والتنمويــة  االقتصاديــة  املبــادرات 
الوطنــي 2020، وتعمــل الهيئــة علــى أن تكــون داعمــاً رئيســاً لنجــاح تلــك 
املبــادرات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز دور املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة 

وتنميــة الصــادرات الســعودية ودعــم الصناعــات غيــر البتروليــة. 

كمــا يُشــكل محــور املواصفــات واملقاييــس ركيــزًة مهمــة يف منــو االقتصــاد 
الوطنــي ومكونــاً رئيســاً يف توفيــر البنيــة التحتيــة للجــودة. وقــد بذلــت 
الهيئــة جهــوداً مشــرفة يف تفعيــل عــدد مــن البرامــج الفنّيــة لالرتقــاء 
باملواصفــات القياســية الســعودية، والنشــاطات الرقابيــة للحــد مــن تســرب 
ــر املطابقــة، دعمــاً لتنافســية االقتصــاد الســعودي،  الســلع واملنتجــات غي
وتعزيــز ســالمة املســتهلك وحمايتــه مــن اخلطــورة احملتملــة للمنتجــات 

ــة. الرديئ

الثقــة  ترســيخ  علــى  التقريــر  هــذا  فتــرة  خــالل  الهيئــة  ركــزت  أيضــاً 
ــام  ــذ امله ــة لتنفي ــا الفني ــز قدراته باملواصفــات القياســية الســعودية وتعزي
املناطــة بهــا بفعاليــة. ومَت -بفضــل اهلل- حتقيــق مجموعــة مــن اخلطــوات 
واملعايــرة  والقيــاس  املواصفــات  محــاور  مســتوى  علــى  االســتراتيجية 
واجلــودة وســالمة املســتهلك وتطويــر إجــراءات العمــل. كمــا مَت إجنــاز 
مجموعــة مــن البرامــج التــي اســتهدفت تطويــر قدراتهــا البشــرية وضمــان 

كفــاءة اإلنفــاق املالــي وتعزيــز مواردهــا املاليــة.

ــن  ــا االســتراتيجية ضم ــة اســتعداداتها إلطــالق مبادراته ــت الهيئ ــا أنه كم
برنامــج التحــول الوطنــي 2020، والتــي تســتهدف تعزيــز البنيــة التحتيــة 
الوطنيــة للجــودة باعتبارهــا أحــد أهــم املُمكنــات لتدعيــم النمــو االقتصادي.  

ختامــاً، أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف هــذه اجلهــود.. 
ســائاًل املولــى عــز وجــل أن يوفقنــا جميعــاً لــكل مــا فيــه اخليــر والنمــاء لهــذا 

الوطــن املعطاء.

واهلل املوفق

كلمة وزير التجارة واالستثمار
رئيس مجلس إدارة الهيئة

ترتكــز علــى مواصفــات قياســية مســتندًة علــى 
أفضــل الممارســات العالميــة لتعزيــز التنافســية 
للســوق الســعودي وفتــح آفــاق أرحــب لالســتثمار
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حرصــت الهيئــة علــى توفيــر الممكنــات الجاذبــة للقطــاع 
واالختبــار  التقييــس  أنشــطة  فــي  للمشــاركة  الخــاص 
والجــودة.  تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030 فيمــا يخــص 

ــز دور القطــاع الخــاص تعزي
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أخــذت الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة علــى عاتقهــا 
خــالل العــام املالــي 1438/1437هـــ املضــي قدمــاً يف العمــل اجلــاد لتنفيــذ 
املهــام املناطــة بهــا مبــا يتوافــق مــع السياســات العامــة للدولــة، رعاهــا اهلل، 
ــي  ــوح للتحــول الوطن ــج الطم ــادرات البرنام ــذ مب ــط الفاعــل لتنفي والتخطي
2020، وتعزيــز التكامــل والتعــاون مــع شــركائها مــن اجلهــات ذات العالقــة. 
وإنه ليُســعد جميع منســوبي الهيئة أن يشــاركوا الوطن عطاءاتهم خالل هذا 
العــام، عاقديــن العــزم علــى املضــي قدمــاً - بــإذن اهلل - يف العمــل واإلجنــاز 

خلدمــة مملكتنــا املعطــاء.

ركــزت الهيئــة جهودهــا خــالل فتــرة هــذا التقريــر علــى االســتمرار يف تنفيــذ 
مبادراتهــا االســتراتيجية املتعلقــة برفــع كفــاءة األداء وتعزيــز القــدرات الفنيــة 
ورفــع معــدالت ســالمة املســتهلك مــن خــالل مجموعــة مــن النشــاطات الفنية 
املرتكــزة حــول اعتمــاد وحتديث املواصفات القياســية، وتفعيــل برامج الرقابة 
واملطابقــة ونشــر ثقافــة اجلــودة يف مختلــف املجــاالت والقطاعــات. ومتاشــياً 
مــع رؤيــة اململكــة 2030 فيمــا يخــص تعزيــز دور القطــاع اخلــاص لتحســني 
جــودة املنتجــات واالرتقــاء مبســتوى اخلدمــات، فقــد حرصــت الهيئــة علــى 
توفيــر املمكنــات اجلاذبــة للقطــاع اخلــاص للمشــاركة يف أنشــطة التقييــس 

واالختبــار واجلــودة. 

ومَت التركيــز خــالل فتــرة التقريــر علــى إعــداد وتبنــي وحتديــث مجموعــة مــن 
ــر االســتراتيجي واالقتصــادي، كمــا أطلقــت  املواصفــات القياســية ذات األث
الهيئــة إجــراءات قبــول جهــات تقــومي املطابقــة الراغبــة يف العمــل ضمــن 
البرنامــج الشــامل للرقابــة علــى املنتجــات. ومَت اعتمــاد )12( جهــة لتقــدمي 
خدمــات تقــومي املطابقــة لنحــو )250( الئحــة فنيــة ســعودية يف عــدد كبير من 
دول العالــم. ويف مجــال اســتكمال بنــاء املنظومــة التشــريعية للمهــام واألعمال 
املناطــة بهــا، بــدأت الهيئــة مبجموعــة مــن النشــاطات املتعلقــة باألنظمــة 
واللوائــح والتــي مــن أهمهــا: )نظــام ســالمة املنتجــات، نظــام املواصفــات 
واجلــودة، لوائــح حوكمــة أعمــال مجلــس اإلدارة، إضافــًة إلــى دراســة حتديــث 

نظــام القيــاس واملعايــرة(. 

ولتعزيــز قدراتهــا الفنيــة واصلــت الهيئــة تزويــد مختبراتهــا املرجعية بتقنيات 
متطــورة يصحبهــا برامــج تأهيليــة وتدريبيــة لنقــل وتوطــني املعرفــة، وتأهيــل 
الكــوادر الســعودية لترســيخ مكانتهــا العلميــة التــي تكللــت - بحمــد اهلل- 
بحصــول مختبــرات الهيئــة علــى االعتمــاد العاملــي لعــدد )73( اختبــاراً طبقــاً 

.)ISO/IEC 17025/2005( ــة ملتطلبــات املواصفــة القياســية الدولي

ــد  ــة الطموحــة 2030، فق ــة اململك ــن رؤي ــا ضم ــذ مبادراته واســتعداداً لتنفي
شــرعت الهيئــة يف تنفيــذ اخلطــوات األولــى ملبــادرة »البرنامــج الشــامل 
لســالمة املنتجــات«، والبــدء يف بنــاء منــوذج املؤشــر العــام ملطابقــة املنتجــات 
للمواصفات القياســية، والذي ســيركز خالل هذه املرحلة على تشــكيل ســلة 
مختــارة مــن املنتجــات االســتهالكية التــي يتــم شــراؤها مــن األســواق ومُتثــل 
خمســة قطاعــات مهمــة هــي: )املنتجــات الكهربائية واملــواد العامــة، املنتجات 
الكيميائيــة والبتروليــة، مــواد البنــاء، منتجــات امليكانيــكا واملعــادن(. وبــدأت 
ــج التحــول  ــن برنام ــة ضم ــا الثاني ــط ملبادرته ــة التخطي ــة أيضــاً مرحل الهيئ
الوطنــي »تطبيــق املعايــرة القانونيــة« لتوفيــر البنيــة التحتيــة ملعايــرة أجهــزة 
القياس املســتخدمة يف النشــاطات التجارية، لترســيخ العدالة يف التعامالت 

ضمــن تلــك النشــاطات. 

وبفضــٍل مــن اهلل، فقــد تنوعــت نشــاطات الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر لتشــمل 
مختلف احملاور االســتراتيجية التي تضمنتها خطتها االســتراتيجية ال ســيما 
ذات الصلــة بتعزيــز ســالمة املســتهلك ونشــر وترســيخ ثقافــة اجلــودة والتميز 
املؤسســي، كمــا اســتمر العمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي العــام باملواصفــات 
القياســية واجلــودة عبــر احلمــالت اإلعالميــة والتوعويــة املتتاليــة، والتــي يتــم 
تنفيذهــا بالتعــاون والتنســيق مــع الشــركاء يف اجلهــات ذات العالقة. وباعتبار 
أن هــذا العــام هــو األول يف املســيرة الطموحــة للتحــول الوطنــي، فــإن الهيئــة 
ســتمضي وبــكل تفــاٍن يف تفعيــل دورهــا الوطنــي لترســيخ البنيــة التحتيــة 

الوطنيــة للجــودة ومتكــني النمــو والتنــوع االقتصــادي. 

ونسأل اهلل التوفيق والسداد يف القول والعمل.

كلمة محافظ الهيئة
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
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شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية خــالل العــام املاضــي مرحلــة محوريــة 
يف تاريخهــا احلديــث، وذلــك بعــد اعتمــاد مقــام خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود- يحفظــه اهلل- الرؤيــة املســتقبلية 
الطموحــة للمملكــة 2030 ومــا تبعهــا مــن مبــادرات متعــددة ضمــن برنامــج 

التحــول الوطنــي 2020. 

وقــد حرصــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة خــالل 
فتــرة التقريــر علــى أن تكــون خططهــا ومبادراتهــا االســتراتيجية متوائمــة 
بشــكل فاعــل مــع اخلطــط احلكوميــة يف هــذا اإلطــار، وبــذل كافــة اجلهــود 
لضمــان أعلــى كفــاءة لإلنفــاق املالــي واألداء التشــغيلي والفنــي يف جميــع 
املخرجــات واملجــاالت ذات الصلــة مبجــال اختصاصهــا. وجنحــت الهيئــة 
- بحمــد اهلل - يف تفعيــل عــدد مــن املبــادرات االســتراتيجية لتحقيــق 
ــز أوجــه  ــام واخلــاص لتعزي ــة يف القطــاع الع ــني اجلهــات املعني التكامــل ب
التعــاون والشــراكة بــني الهيئــات املختلفــة وفــق مــا طالبــت بــه رؤيــة 2030.
كمــا أولــت الهيئــة اهتمامــاً بالغــاً مبحورهــا االســتراتيجي األول واخلــاص 
بســالمة املســتهلك مــن خــالل إطــالق مبــادرة »البرنامــج الشــامل لســالمة 
املنتجــات« ضمــن مبــادرات منظومــة التجــارة واالســتثمار لبرنامــج التحــول 
الوطنــي 2020، واعتمــدت عــدداً مــن املشــاريع واملبــادرات الفرعيــة لتعزيز 
هــذا اجلانــب، وتفعيــل دور القطــاع اخلــاص يف تنفيــذ اخلطــط التنمويــة 
الوطنيــة، مــن خــالل فتــح املجــال جلهــات تقــومي املطابقــة املؤهلــة للدخــول 
يف نشــاطات املطابقــة ومنــح عالمــة اجلــودة الســعودية. كمــا مَت اعتمــاد 
مبــادرة »تطبيــق املعايــرة القانونيــة« ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي، والتــي 
تســتهدف توفيــر البنيــة التحتيــة لترســيخ العدالــة يف نشــاطات القيــاس، 
واســتكمال أركان البنيــة التحتيــة ملتطلبــات تعزيــز تنافســية االقتصــاد 

الوطنــي.

وواصلــت الهيئــة ُجهودهــا الهادفــة لتطويــر منظومــة املواصفــات القياســية 
لإلســهام يف حتقيــق املبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة، والتــي مــن أهمهــا 
تبنــي معاييــر راســخة لتعزيــز كفــاءة الطاقــة وترشــيد االســتهالك مــن 
البرنامــج  املشــاركة يف  املعنيــة  مــع اجلهــات  املســتمر  التنســيق  خــالل 
التنفيذيــة  اخلطــوات  مــن  حزمــًة  وأنهــت  الطاقــة.  لكفــاءة  الســعودي 
لتلبيــة متطلبــات ومبــادرات البرنامــج فيمــا يتصــل باملواصفــات القياســية 
واإلطــارات  احلــراري  العــزل  ومــواد  والســيارات  باملكيفــات  اخلاصــة 

ومنتجــات اإلضــاءة وغيرهــا.

ــل املؤسســي،  ــادة« وســعيها نحــو ترســيخ العم ــن اســتراتيجيتها »ري وضم
نفــذت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر مجموعــة مــن املبــادرات لتطبيــق 
ــة  ــا لتحســني فاعلي ــا وإجراءاته ــذ أعماله ــة يف تنفي املمارســات االحترافي
األداء، ومتكينهــا مــع شــركائها مــن مواكبــة اخلطــط التنمويــة والــرؤى 
االســتراتيجية للمملكــة. وقــد تكللــت تلــك اجلهــود -بفضــل اهلل - بحصول 
 Workflow( الهيئــة علــى جائــزة التميــز يف إدارة إجراءات العمل من منظمة
Management Coalition( العامليــة، حيــُث كانــت الهيئــة ضمــن قائمــة أفضــل 
)12( مؤسســة عامليــة يف هــذا املجــال للعــام 2016م بعــد منافســة مــع )50( 
مؤسســة مبختلــف ُدول العالــم، إضافــًة إلــى إدراج أســلوب الهيئــة يف إدارة 
ــا يف ممارســات  ــتفاد منه ــة )Case study( يُس اإلجــراءات كدراســة تطبيقي

إدارة وتطويــر إجــراءات العمــل.

ويف املجــال الفنــي، واصلــت الهيئــة مســيرتها نحــو تطويــر البيئــة الفنيــة 
لتكــون مختبراتهــا مرجعيــة، وقــد توجــت جهودهــا باعتمــاد مجموعــة مــن 
االختبــارات التــي تنفذهــا مختبــرات الهيئــة طبقــاً ملتطلبــات املواصفــة 
القياســية الدوليــة )ISO/IEC 17025/2005(، حيــث حصلــت الهيئــة علــى 

ــار.  ــدد )73( اختب ــاد لع االعتم

وإيانــاً مــن الهيئــة بالــدور احملــوري الــذي تُشــكله اجلــودة وتطبيقاتهــا 
وممارســاتها يف تدعيــم القــدرة التنافســية للمنتجــات واخلدمــات الوطنيــة 
يف مختلــف املجــاالت، فقــد اســتمرت يف تفعيــل دورهــا يف نشــر وتعزيــز 
ثقافــة اجلــودة وحتفيــز املمارســات املتميــزة وتكــرمي املنشــآت الوطنيــة 
املتبنيــة لهــا مــن  خــالل تنفيــذ الــدورة الثالثــة جلائــزة امللــك عبدالعزيــز 
للجــودة وملتقــى أفضــل املمارســات يف اجلــودة والتمّيــز املؤسســي، وتأهيــل 
ــق ممارســات  ــام واخلــاص لتطبي ــات يف القطاعــني الع ــد مــن اجله العدي

اجلــودة والتميــز املؤسســي.

ومتاشــياً مــع متطلبــات الرؤيــة الطموحــة ململكتنــا الغاليــة، حتــرص الهيئــة 
علــى نقــل  وتوطــني املعرفــة يف مجــاالت اختصاصهــا، مــن خــالل تنفيــذ 
مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة املتطــورة ملنســوبيها واملســتفيدين مــن 
خدماتهــا يف مختلــف القطاعــات، لتأهيلهــم وحتفيزهــم للمشــاركة يف 

رحلــة تطويــر وبنــاء الوطــن. 

 إطـــالق مبـــادرة »البرنامـــج الشـــامل مـــقدمـــة
لســـالمة المنتجـــات« ضمـــن مبـــادرات 
منظومـــة التجـــارة واالســـتثمار لبرنامـــج 

التحـــول الوطنـــي 2020
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ويتضمن الجدول رقم )2( مقارنًة بين مؤشرات ما حققته الهيئة خالل العام المالي 1438/143٧هـ 
وما هو ُمستهدف في خطة التنمية العاشرة.

جدول رقم )2(: مقارنة ما حققته الهيئة من إجنازات خالل العام املالي 1438/1437هـ باملستهدف بخطة التنمية العاشرة.

البنــــد

المستهدف 
لخطة 
التنمية 
العاشرة

المستهدف في
الخطة للعام 

المالي 
1438/1437هـ

المحقق 
/ الفعلي 

للعام المالي 
1438/1437هـ

النسبة المئوية 
للمتحقق إلى 

المستهدف
للعام المالي 
1438/1437هـ

مالحظات

نظراً لوصول حد االستقرار يف تقدمي 80%50010080عدد المواصفات القياسية المعتمدة
وإعداد املواصفات املعتمدة، يتم التركيز 

على محور تعديل وحتديث املواصفات 38%2.500500188تعديل وتحديث المواصفات

فرصة تدريب داخلي )542( وخارجي 316%1.500300949عدد الفرص التدريبية
)407(

%2554االبتعاث 8 0
املبتعثون اجلدد للحصول على درجة 

املاجستير والدكتوراه وفق امليزانية املتاحة 
يف بند االبتعاث

%413عدد الخريجين بدرجات عليا 3 0 )2( بدرجة املاجستير )1( بدرجة 0
الدكتوراه

عدد المصانع الجديدة المرخص لها 

باستعمال عالمة الجودة
1002036%180

مجموع عدد املصانع احلاصلة على شهادة 
استخدام عالمة اجلودة سارية املفعول 

)151(

-91%25.0005.0004.564عدد االستشارات الفنية

يعتمد هذا املؤشر على ما يحال للهيئة من 33%4.250850280عدد التراخيص الصناعية/البلدية
البلديات

-164%25.0005.0008.185عدد العينات المختبرة في مختبرات الهيئة

عدد المعايرات التي تمت في مختبرات 

المركز الوطني للقياس والمعايرة
داخل املركز وخارجه2.500500722%144

عدد المختبرات المعتمدة من اللجنة 

السعودية لالعتماد
)2( جديدة5010

مجموع عدد املختبرات احلاصلة على 20%)13( جتديد
شهادة اعتماد سارية املفعول )99( مختبر

مة
قد

م
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أهــــداف الهيئـة

ــة اخلمســية  ــت اســتراتيجية الهيئ ــق هــذه األهــداف، فقــد تضمن ولتحقي
للفتــرة 2014-2018م عشــرةَ محــاور اســتراتيجية هــي:

تعزيز سالمة المستهلك.. 1

رفع مستوى رضا المستفيدين.. 2

ترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة.. 3

تعزيز ثقافة الجودة في المملكة.. 4

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

تتلخص أهداف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها بــِ :

إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة 
وأدلــة الجــودة وتقويــم المطابقــة، تتوافــق مــع 
المواصفــات القياســية واألدلــة الدوليــة، وُتحقق 
متطلبــات اتفاقيــة منظمة التجــارة العالمية في 
هــذا المجــال، وتكــون متوافقــة مــع الشــريعة 

اإلســالمية ومحققــًة لمصالــح المملكــة.

توفير الحماية الصحية والبيئية والسالمة العامة، من 
خــالل التأكــد مــن أن المنتجــات مطابقــة للمواصفــات 

القياســية المعتمــدة مــن الهيئة.

مــن  الوطنيــة  المنتجــات  جــودة  ضمــان 
خــالل اعتمــاد مواصفــات قياســية ســعودية 
مــن  الوطنيــة  المنتجــات  تمكــن  مالئمــة 
المنافســة في األســواق المحلية والدولية، 
والعمــل علــى حمايــة أســواق المملكــة مــن 

الســلع المغشوشــة والمقلــدة.

تعزيز القدرات الفنية.. 6

تحسين اإلجراءات التشغيلية.. ٧

االستثمار في الكوادر البشرية.. 8

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

تطوير األسلوب اإلداري والمالي وتنمية الموارد المالية.. 10

بوضــع  الهيئــة  قامــت  فقــد  االســتراتيجية،  هــذه  تنفيــذ  ولمتابعــة 
هــدف  كل  تقــدم  لقيــاس  ســنوية  ومســتهدفات  أداء  مؤشــرات 
صياغــة  وتــَم  المتــوازن.  األداء  بطاقــة  لمنهجيــة  وفقــًا  اســتراتيجي، 
الهيئــة  المبــادرات والمحافــظ االســتراتيجية، وتقــوم  مجموعــة مــن 

بنــاًء عليهــا بتطويــر خططهــا التشــغيلية الســنوية للمشــاريع الرأســمالية 
والتشــغيلية. والتــي تتــم متابعتهــا وفــق إطــار حوكمــة واضــح َيســتند 

المتابعــة والتنفيــذ. المنهجيــات االحترافيــة فــي  إلــى 
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مهـــام الهيئـة

للســلع . 1 الســعودية  القياســية  المواصفــات  واعتمــاد  وضــع 
ــد  ــرة وتحدي والمنتجــات والخدمــات وأجهــزة القيــاس والمعاي
أساليب أخذ العينات وطرق االختبار والتفتيش الفني وأنظمة 
الجــودة وتحديــد أســس وشــروط التنفيــذ الفنيــة والتصنيفــات 
والرســومات الهندســية والمصطلحــات والتعاريــف والرمــوز 
وغيــر ذلــك ممــا يصــدر عــن المجلــس فــي مجــال المواصفــات 
والمقاييــس والمعايــرة والجودة، باســتثناء المنتجــات الغذائية 

والدوائيــة ومســتحضرات التجميــل واألجهــزة الطبيــة.

إصــدار لوائــح إجــراءات تقويــم المطابقــة للســلع والمنتجــات . 2
والخدمــات طبقــًا للمواصفــات القياســية التــي تعتمدهــا.

إصــدار وتطبيــق لوائــح إجــراءات الترخيــص لعالمــة الجــودة . 3
للمواصفــات  المطابقــة  والمســتوردة  المحليــة  للمنتجــات 

القياســية الســعودية ومنــح حــق اســتخدامها.

تســجيل . 4 شــهادات  منــح  إجــراءات  لوائــح  وتطبيــق  إصــدار 
مــن  وغيرهــا  والســالمة  البيئــة  وأنظمــة  الجــودة  أنظمــة 

الهيئــة. إدارة  مجلــس  يعتمدهــا  التــي  األنظمــة 

والجــودة . 5 القياســية  بالمواصفــات  الالزمــة  التوعيــة  نشــر 
وإعــداد  والمعايــرة  والقيــاس  المطابقــة  تقويــم  وإجــراءات 
وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال ونشاطات 

الهيئــة.

نص تنظيم الهيئة في المادة )4( على ما يلي:

مــع عــدم اإلخــالل باختصــاص اجلهــات األخــرى املنصــوص عليهــا نظامــاً...، تُباشــر الهيئــة 
املهمــات التنظيميــة والتنفيذيــة والرقابيــة املتعلقــة باملواصفــات واملقاييــس واجلــودة، ولهــا يف 

ســبيل ذلــك مــا يلــي:   

تنســيق أعمــال المواصفــات القياســية والجــودة وإجــراءات . 6
تقويــم المطابقــة والقيــاس والمعايــرة بالمملكــة واالعتراف 

المتبــادل مــع الجهــات المناظــرة بالــدول األخــرى.

تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.. ٧

التأكد من تطبيق المواصفات القياســية الســعودية اإللزامية . 8
التــي  المطابقــة  تقويــم  إجــراءات  ولوائــح  الفنيــة(  )اللوائــح 

تعتمدهــا بالتنســيق مــع األجهــزة ذات العالقــة.

القياســية . 9 للمواصفــات  طبقــًا  المطابقــة  شــهادات  منــح 
ــر  ــة والمعــدة للتصدي المعتمــدة بالنســبة للمنتجــات المحلي

المســتوردة. والمنتجــات 

القيــام بجميــع أعمــال االعتمــاد مثــل اعتماد جهــات التصديق . 10
والتفتيــش والمعاينــة والتدقيــق الخاصة بأنظمــة الجودة.

ــة . 11 ــام بأعمــال جهــة اإلخطــار ومركــز االستفســار التفاقي القي
ــة. ــة للتجــارة الخاصــة بمنظمــة التجــارة العالمي العوائــق الفني
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التنظيـم اإلداري للهيئـة

نــَص تنظيــم الهيئــة يف املــادة )8( علــى أن يكــون للهيئــة مجلــس إدارة 
برئاســة وزيــر التجــارة واالســتثمار وعضويــة اجلهــات املعنيــة: )محافــظ 
الهيئــة، ممثــل لــوزارة الدفــاع والطيــران واملفتشــية العامة )الرئاســة العامة 
البلديــة والقرويــة،  الشــؤون  لــوزارة  البيئــة(، ممثــل  لألرصــاد وحمايــة 
ــوزارة التجــارة  ــل ل ــة )اإلدارة العامــة للمــرور(، ممث ــوزارة الداخلي ــل ل ممث
والصناعــة، ممثــل لــوزارة امليــاه والكهربــاء، ممثــل لــوزارة املاليــة )مصلحــة 
اجلمــارك(، ممثــل لــوزارة الزراعــة، ممثــل لــوزارة الصحــة، ممثــل للهيئــة 
العامــة للغــذاء والــدواء، ثالثــة مــن رجــال األعمــال، يرشــحهم الرئيــس بعــد 
التنســيق مــع رئيــس مجلــس إدارة الغــرف التجاريــة الصناعيــة الســعودية، 
ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن مجلــس الــوزراء، علــى أال تقــل مرتبــة ممثلــي 
األجهــزة احلكوميــة يف املجلــس عــن املرتبــة الرابعــة عشــر أو مــا يعادلهــا(. 

كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )72( بتاريــخ 1434/07/16هـــ 
بتعديــل نــص املــادة )8( مــن تنظيــم الهيئــة بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة 
ــل  ــة اجلهــات الســالف ذكرهــا مــا عــدا متثي ــى عضوي ــة باإلبقــاء عل الهيئ
وزارة الدفــاع والطيــران واملفتشــية العامــة )الرئاســة العامــة لألرصــاد 
وحمايــة البيئــة( بعضويــة املجلــس، وبإضافــة ممثــل آخــر لــوزارة الداخليــة 

ــي(. ــاع املدن ــة للدف ــة العام )املديري

بتاريــخ   )117( رقــم  املوقــر  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر  ومؤخــراً 
1438/02/14هـــ بتعديــل تنظيــم الهيئــة بإحــالل عبــارة وزارة التجــارة 
واالســتثمار محــل عبــارة وزارة التجــارة والصناعــة، وإحــالل عبــارة وزيــر 
ــر التجــارة والصناعــة أينمــا وردت  ــارة وزي التجــارة واالســتثمار محــل عب
يف التنظيــم. وإحــالل عبــارة ممثــل لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة محــل 
الطاقــة  لــوزارة  وإحــالل عبــارة ممثــل  الزراعــة،  لــوزارة  عبــارة ممثــل 
والصناعــة والثــروة املعدنيــة محــل عبــارة ممثــل لــوزارة امليــاه والكهربــاء، 

الواردتــني يف املــادة )8(.

مؤخــرًا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 
تنظيــم  بتعديــل  1438/02/14هـــ  بتاريــخ   )117(
الهيئــة بإحــالل عبــارة وزارة التجــارة واالســتثمار 

والصناعــة التجــارة  وزارة  عبــارة  محــل 
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أعضاء مجلس
إدارة الهـيـئــــة

جهة التمثيلعضو المجلس

معالي الدكتور/ ماجد بن عبد الله القصبي
وزير التجارة واالستثمار 

رئيس مجلس اإلدارة

معالي الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد العزيز بن محمد المزيد  

ممثل وزارة المالية - مصلحة الجمارك األستاذ عبد الله بن مقحم المقحم  

ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حمد بن عبد العزيز البطشان  

ممثل وزارة الداخلية - الدفاع المدني اللواء حمد بن عبد العزيز المبدل   

ممثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس منصور بن هالل العنزي   

ممثل قطاع األعمال - الرياض المهندس محمد بن عبد الله الخريف  

ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزيه بن شجاع العثماني   

ممثل وزارة الصحة الدكتور عبد الله بن علي األحمري   

ممثل قطاع األعمال - الدمام األستاذ رامي بن خالد التركي   

ممثل وزارة الداخلية - المرور اللواء عبد الله بن حسن الزهراني   

ممثل وزارة التجارة واالستثمار األستاذ فهد بن عبد الرحمن الجالجل  

ممثل قطاع األعمال - جدة األستاذ ياسر بن محمد باحارث   
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وضع السياسة العامة 
للهيئة ومراقبة تنفيذها.

إقرار الهيكل التنظيمي 
للهيئة، تمهيدًا لرفع 

ذلك بحسب اإلجراءات 
النظامية المتبعة.

إصدار القرارات واللوائح 
التنفيذية الخاصة بسير 

العمل في الهيئة.

اعتماد المواصفات القياسية 
السعودية في صورتها 

النهائية وطرق تطبيقها. 1

2

3

اعتماد اللوائح الخاصة 
باألعمال التي تقدمها الهيئة 

للغير.

إصدار اللوائح اإلدارية التي 
تسير عليها الهيئة، إصدار 

اللوائح المالية، باالتفاق مع 
وزارة المالية.

4

5

6

الســلطة  هــو  املجلــس  أن  الهيئــة  تنظيــم  مــن   )9( املــادة  وتضمنــت 
املختصــة بــإدارة شــؤون الهيئــة، وتصريــف أمورهــا، ويتخــذ جميــع 
القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا يف حــدود أحــكام التنظيــم، ولــه 

ــي: ــا يل بوجــه خــاص م
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إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا 
التنظيم.

باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المتعلقة بتسيير شؤون 
الهيئة.

وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة خالل العام 1438/143٧هـ 
العديد من القرارات التي تهدف لتحقيق المهام المناطة 

بالهيئة وتطوير أعمالها.

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

إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها 
الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، 

والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفع ذلك 
بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.

9

8

٧
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شكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للهيئة
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أواًل: 
استراتيجية الهيئة

ثانيًا:
 المواصفات القياسية

ثالثًا:
الجودة

خامسًا: 
منح الشهادات 

رابعًا:
المطابقة

سادسًا:
 المختبرات

ثامنًا:
 العالقات العامة واإلعالم

الثاني عشر:
فروع الهيئة

سابعًا:
 القياس والمعايرة

الحادي عشر:
وحدات العمل المتخصصة

الرابع عشر:
 الشؤون المالية

الخامس عشر:
أبرز التحــديــات التي تواجهها 

الهيئة ومقترحات التعامل معها

تاسعًا:
 تقنية المعلومات

عاشرًا:
 التعاون الدولي

الثالث عشر:
الموارد البشرية

ونستعرض فيما يلي أهم إنجازات ونشاطات الهيئة خالل فترة هذا التقرير، 
والتي تمَّ تصنيفها وفقًا للتالي:
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ا



التقرير السنوي  143٨/143٧هـ          32

أبـــــرز الـنــشـــاطـــات
خالل فترة التقــريـر

ــى  يف مجــال املواصفــات، تواصلــت اجلهــود هــذا العــام يف التركيــز عل
إصــدار املواصفــات التــي متــس التوجهــات االســتراتيجية للمملكــة مثــل 
ــزة  ــج، واألجه ــواح الكالدين ــاء، أل ــواد البن ــة، وم ــاءة اســتهالك الطاق كف
الكهربائيــة، املنســوجات، ســالمة املركبــات، إضافــًة إلــى متابعــة مــا 
يصــدر مــن مواصفــات عامليــة يف مجــاالت ســالمة املســتهلك. وقــد مَت 
خــالل فتــرة التقريــر اعتمــاد عــدد )82( مواصفــة قياســية ســعودية 
القطاعــات، كمــا مَت حتديــث وتعديــل وترجمــة  جديــدة يف مختلــف 
ــل عــدد )1( مواصفــة  عــدد )173( مواصفــة قياســية ســعودية، وحتوي
قياســية إلــى الئحــة فنيــة، إضافــًة إلــى العمــل علــى )188( مشــروع 
مواصفــة قياســية ســعودية يف مراحــل الدراســة واإلعــداد املختلفــة 
متهيــداً العتمادهــا كمواصفــات قياســية ســعودية. واســتمرت الهيئــة 
ــار الســعودي القتصــاد الوقــود  ــق املعي يف التنســيق مــع الشــركاء لتطبي
)SAUDI CAFE( للمركبــات اخلفيفــة املضافــة إلــى اململكــة )2016-

مــن 2016/01/01م. 2020م( اعتبــاراً 

وحتديــث  مراجعــة  الهيئــة  أنهــت  واجلــودة،  الشــهادات  مجــال  ويف 
ــع  ــق م ــة اجلــودة الســعودية، ومبــا يتواف ــح عالم ــر إجــراءات من وتطوي
املمارســات العامليــة والتأكيــد علــى القيمــة املضافــة للعالمــة جلميــع 
املنتجــات احلاصلــة عليهــا، وقــد مَت منــح )36( منشــأة تراخيــص جديــدة 
باســتعمال عالمــة اجلــودة علــى منتجاتهــا، بينمــا مَت ســحب عــدد )47( 
ترخيصــاً، ليصبــح مجمــوع الشــركات واملصانــع املمنوحــة حــق وضــع 
الترخيــص.  ســارية  منشــأة   )151( منتجاتهــا  علــى  اجلــودة  عالمــة 
كمــا مَت إصــدار عــدد )17.370( ترخيــص باســتخدام بطاقــة كفــاءة 
مــن الهيئــة علــى رفــع مســتوى جــودة  اســتهالك الطاقــة. وحرصــاً 
الصناعــة الســعودية وقدراتهــا التنافســية حتقيقــاً للشــق الثانــي واملهــم 
التنافســية للصناعــة الســعودية«، فقــد  القــدرة  يف رســالتها »تعزيــز 
الصناعــات  دعــم  )إدارة  مُبســمى  جديــدة  إدارة  باســتحداث  قامــت 
الصغيــرة واملتوســطة(، والتــي تســتهدف توفيــر الدعــم الفنــي لتلــك 
الصناعــات لفهــم وتطبيــق املواصفــات القياســية، وتوفيــر املتطلبــات 
الفنيــة للســوق املســتهدفة للتصديــر، ومســاعدتها علــى حتقيــق شــعار 
)ُصنــع يف الســعودية(، ورفــع مســتوى وجــودة الصــادرات الســعودية. 

مواصفة قياسية 
سعودية جديدة 

معتمدة

مواصفة قياسية تَم 
تحديثها وتعديلها 

وترجمتها

تحويل مواصفة 
قياسية إلى الئحة 

فنية

مشروع مواصفة قياسية 
سعودية في مراحل الدراسة 
واإلعداد تمهيدًا العتمادها 

كمواصفات قياسية سعودية

82

173

1

188

36

47

151

منشأة تم منحها 
تراخيص جديدة 

باستعمال عالمة 
الجودة على منتجاتها

مجموع الشركات 
والمصانع الممنوحة 

حق وضع عالمة 
الجودة على منتجاتها

التراخيص المسحوبة

ترخيص باستخدام 
بطاقة كفاءة 

استهالك الطاقة
17٫370
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ويف مجــال املطابقــة، وإيانــاً مــن الهيئــة بأهميــة تطويــر إجراءاتهــا وخدماتهــا 
لتتماشــى مــع املمارســات الدوليــة املعتــرف بهــا، فقــد متــت مراجعــة إجــراءات 
املطابقــة لرســم منهجيــة شــاملة ومتكاملــة لتقــومي املطابقــة وضبــط ســالمة 
الســلع املعروضــة يف أســواق اململكــة، مبــا يتــالءم مــع متطلبــات منظمــة التجــارة 

العامليــة. ومت أيضــاً تطويــر برنامــج ســالمة املنتجــات والــذي يشــمل:
)نظــام ســالمة . 1 مثــل  للبرنامــج  الداعمــة  التشــريعية  املنظومــة  تطويــر 

الفنيــة(. اللوائــح  واجلــودة،  املواصفــات  نظــام  املنتجــات، 
تطوير منظومة قبول جهات تقومي املطابقة.. 2
بناء مؤشرات املطابقة يف السوق السعودي.. 3
تطوير األنظمة اإللكترونية الداعمة لتنفيذ البرنامج.. 4

ــق  ــا وتطبي ــق درجــة خطورته ــف املنتجــات وف ــى تصني ــج عل وســيرتكز البرنام
املســتوى املناســب مــن املطابقــة وفقــاً ملســتوى اخلطــورة لهــا. وكخطــوة مــن 
خطــوات ضمــان موثوقيــة إصــدار الشــهادات وفــق املتطلبــات الســعودية، فقــد 
أطلقــت الهيئــة إجــراءات قبــول جهــات تقــومي املطابقــة الراغبــة يف العمل ضمن 
البرنامــج الشــامل للرقابــة علــى املنتجــات. وشــمل التطويــر فتــح املجــال جلهــات 
تقــومي املطابقــة املؤهلــة للدخــول يف نشــاطات منــح عالمــة اجلــودة الســعودية 
وفــق نظــم التســجيل والتفويــض التــي اعتمــدت هــذا العــام، بهــدف حتقيــق 
االنتشــار املســتهدف لعالمــة اجلــودة الســعودية وتغطيــة الطلــب املتوقــع عليهــا، 
وإشــراك القطــاع اخلــاص يف هــذه النشــاطات املهمــة. كمــا واصلــت الفــرق 
ــوزارة الطاقــة والصناعــة  ــة ب ــة مبشــاركة فــرق املتابعــة الصناعي ــة بالهيئ الفني
والثــروة املعدنيــة تنفيــذ الزيــارات للمصانــع الوطنيــة، للتحقــق مــن مطابقــة 
منتجاتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، باإلضافــة إلــى دراســـة )280( 
ترخيصــاً بلديــاً. ويف مجــال الرقابــة علــى مطابقة الســلع يف األســواق مَت ســحب 
)13.122( عينــة مــن ســلع محــددة لهــا عالقــة بصحــة وســالمة املســتهلك 
مثــل: )األجهــزة الكهربائيــة، ألــواح العــزل، وألــواح الكالدينــج(، وفحــص الدفعــة 
ــة  ــات الرقابي ــالغ اجله ــة بإب ــت الهيئ ــة، وقام ــرات الهيئ ــا يف مختب ــى منه األول
بنتائــج مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، التخــاذ اإلجــراء الــالزم، 
وتســتمر الهيئــة يف نشــر قائمــة باملنتجــات غيــر املطابقــة ُمدعمــة بصــور تلــك 

املنتجــات، وأســباب عــدم املطابقــة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة. 

عينة تم سحبها من سلع 
محددة لها عالقة بصحة 

وسالمة المستهلك

ترخيصًا بلديًا تم 
دراستها

13٫122
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ويف مجــال املختبــرات، مَت اســتكمال تشــغيل مختبــرات كفــاءة الطاقــة للمكيفــات 
والثالجــات والغســاالت، واملشــاركة يف اختبــار عــدد مــن املنتجــات ضمــن نشــاطات 
اتخــاذ  يتــم  االختبــار  نتائــج  علــى  وبنــاًء  الطاقــة،  لكفــاءة  الســعودي  البرنامــج 
القــرارات املناســبة جتــاه املنتجــات واملصانــع املخالفــة. وقــد بلــغ مجمــوع عــدد 
العينــات املختبــرة مبختبــرات الهيئــة )8.185( عينــة متنوعــة واردة مــن وزارة 
التجــارة واالســتثمار واجلمــارك وجهــات أخــرى، باإلضافــة ملــا ورد مــن برنامجــي 
املطابقــة وعالمــة اجلــودة للهيئــة. كمــا متــت املشــاركة يف اختبــارات املقارنــات 
البينيــة يف مجــال كفــاءة الطاقــة للمكيفــات والغســاالت والثالجــات مــع مختبــرات 

 .)KTL( الفحــص الكوريــة

أيضــاً متَّ تشــغيل املرحلــة األولــى مــن مختبــر املــواد الصحيــة وِقطــع الســباكة، 
والــذي نســتهدف مــن خاللــه بــأن يكــون ضمــن قائمــة أفضــل )10( مختبــرات علــى 
مســتوى العالــم يف هــذا املجــال. كمــا مت االنتهــاء مــن املرحلــة األولــى مــن مشــروع 
 OHASA( تأهيــل املختبــرات يف مجــال الســالمة والصحــة املهنيــة طبقــاً ملتطلبــات
18001(. ومَت -بفضــل اهلل- إنهــاء املرحلــة األولــى مــن مشــروع اعتمــاد مختبــرات 
 ،)ISO/IEC17025/2005( الهيئــة طبقــاً ملتطلبــات املواصفــة القياســية الدوليــة

حيــث حصلــت الهيئــة علــى االعتمــاد العاملــي لعــدد )73( اختبــار. 

وجاري حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مختبر كفاءة العزل احلراري للمباني.

 مجموع عدد العينات 
المختبرة بمختبرات 

الهيئة

اختبار تم اعتماده 
عالميًا

8٫185

73
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خالل فترة التقــريـر
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ويف مجــال االعتمــاد، وضعــت الهيئــة اســتراتيجية تقــوم علــى إرســاء البيئــة املناســبة 
للقطــاع االقتصــادي ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة الدوليــة، وتندمــج نشــاطات اللجنــة 
الســعودية لالعتمــاد يف اإلطــار العــام للخطــة االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة، والتــي 
تهــدف إلــى إنشــاء وتطويــر وتأهيــل البنيــة األساســية التحتيــة للجــودة ســعياً لالعتــراف 
بهــا ُدوليــاً. وقــد حققــت اللجنــة خــالل هــذا العــام العديــد مــن األهــداف االســتراتيجية 
أبرزهــا الوصــول إلــى اعتمــاد )99( مختبــر يف مختلــف املجــاالت وتطويــر هويــة جديــدة 
ــاد وإعــداد نظــام  ــة االعتم ــة عملي ــات املســتقبلية، وأمتت ــة تعكــس التوجه ــة للجن ومتكامل
يُعــد  للمواصفــة القياســية الدوليــة )ISO/IEC 17011(، وهــو مــا  إدارة للجنــة طبقــاً 
أحــد املتطلبــات األساســية حلصــول اللجنــة علــى االعتــراف ضمــن املنظومــة الدوليــة 
املشــرفة علــى نشــاط االعتمــاد. إضافــًة إلــى تعزيــز مشــاركة اللجنــة يف املنظمــات الدوليــة 
واإلقليميــة املعنيــة بنشــاط االعتمــاد، والتــي تُوجــت بانضمــام اللجنــة هــذا العــام إلــى 

 .)APLAC( املنظمــة الدوليــة العتمــاد املختبــرات يف دول آســيا واحمليــط الهــادئ

املركــز  تدعيــم  مَت  فقــد  واملعايــرة،  القيــاس  مجــال  يف  أمــا 
املرجعــي  الوطنــي  بالكيلوجــرام  واملعايــرة  للقيــاس  الوطنــي 
بعــد أن متــت معايرتــه علــى الكيلوجــرام الدولــي احملتفــظ بــه 
يف املكتــب الدولــي لــألوزان واملقاييــس )BIPM(، ومَت حتقيــق 
وحــدة الشــمعة )القنديلــة( إحــدى الوحــدات الدوليــة الســبع 
عــن طريــق إنشــاء مختبــر شــدة اإلضــاءة، باإلضافــة إلــى إجنــاز 
معظــم خطــوات التطويــر ملختبــرات املوجــات الكهرومغناطيســية، 
وكذلــك  احلــراري.  واإلشــعاع  املوجــي،  الطــول  امليكروويــف، 
ــة يف مجــال الطــول  ــة الدولي ــة البيني املشــاركة يف برامــج املقارن
ــة، والضغــط. ويأتــي ذلــك يف إطــار خطــة الهيئــة  املوجــي، الكتل
واملعايــرة يف  للقيــاس  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  االســتراتيجية 

كافــة مرافقهــا، مبــا يســمح ألداء الــدور املرجعــي املنــاط بهــا يف 
مختلــف أنشــطة التقييــس واملعايــرة واجلــودة. وقــد بلــغ مجمــوع 
عــدد األجهــزة التــي متــت معايرتهــا مبختبــرات املركــز الوطنــي  
للقيــاس واملعايــرة )722( جهــازاً. ومؤخــراً حصــل مختبــر األبعــاد 
- الطــول املوجــي- علــى االعتــراف الُدولــي باملعيــار الوطنــي 
الســعودي احمُلقــق لتعريــف وحــدة املتــر األساســية، حيــث كانــت 
املقاســة  القيمــة  مــع  املقاســة مطابقــة متامــاً  القيمــة  نتيجــة 
يف املختبــر الوطنــي األمريكــي )NIST(، ويُعتبــر هــذا اإلجنــاز 
األول مــن نوعــه للمركــز يف إطــار خطتــه الراميــة إلــى اســتكمال 

متطلبــات االعتــراف الُدولــي. 

مختبر تم اعتماده 
في مختلف المجاالت

جهازًا تمت معايرتها
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ويف مجــال العالقــات العامــة واإلعــالم، اســتمرت الهيئــة يف جهودهــا 
واملطابقــة،  التقييــس  بأنشــطة  والتوعيــة  اجلــودة  ثقافــة  لتعزيــز 
وتركــزت جهــود اإلدارة خــالل فتــرة التقريــر علــى دعــم احملــاور 
االســتراتيجية للهيئــة ذات الصلــة بتعزيــز ســالمة املســتهلك وترســيخ 
ــغ مجمــوع عــدد املتابعــني  ونشــر ثقافــة اجلــودة يف اململكــة، وقــد بل
علــى وســائل اإلعــالم الرقمــي )305.725( مبعــدل زيــادة جتــاوز 
40% عــن العــام املاضــي. وأجنــزت اإلدارة خــالل فتــرة التقريــر معــدل 
كبيــر مــن إنهــاء مشــروعها االســتراتيجي إلنشــاء املعــرض التفاعلــي 
ــة  ــة مبســمى بواب ــة تفاعلي ــة توعوي ــم، وأطلقــت منصــة إعالمي الدائ
ــات القياســية  ــة باملواصف ــدف نشــر التوعي »املســتهلك واجلــودة« به

ويف مجــال تقنيــة املعلومــات، عملــت الهيئــة علــى حصــر اخلدمــات التــي 
يحتاجهــا املســتفيد الداخلــي واخلارجــي ومــن ثــمَّ أمتتهــا. ومــن هــذه املشــاريع 
ــح للمســتهلك التحقــق  ــذي يُتي ــل( »تأكــد«، وال ــق الهاتــف النقــال )موباي تطبي
مــن املنتجــات احلاصلــة علــى عالمــة اجلــودة وبطاقــات كفــاءة الطاقــة أثنــاء 
التســوق. كمــا أطلقــت الهيئــة عــدداً مــن البوابــات اإللكترونيــة التــي توفــر 
خدماتهــا للمســتفيدين، ومنهــا البوابــة اإللكترونيــة للتدريــب، التــي مُتكــن 
الزائــر مــن معرفــة الــدورات التدريبيــة املتاحــة خــالل العــام والتســجيل فيهــا، 
وكذلــك البوابــة اإللكترونيــة ملعيــار الوقــود التــي تُوفــر ملصنعــي الســيارات 
خدمــة تســجيل معيــار الوقــود للمركبــات. وعلــى مســتوى اخلدمــات املقدمــة 
ملوظفــي الهيئــة، فقــد أنهــت الهيئــة تطويــر تطبيــق املوبايــل للمــوارد البشــرية 
لتحقيــق الفاعليــة يف التعامــل مــع الطلبــات الداخليــة ملنســوبي الهيئــة، كمــا مَت 
االنتهــاء مــن املرحلــة األولــى لتطويــر لوحــة األداء، والتي ســتتيح لــإلدارة العليا 

متابعــة ومراقبــة آنيــة للمعلومــات التشــغيلية، واتخــاذ القــرارات املناســبة.

واجلــودة والتقييــس، والتعريــف بالنشــاطات املختلفــة للهيئــة. كمــا 
أســهمت اإلدارة يف تنظيــم واســتضافة الهيئــة لعــدد مــن الفعاليــات 
املتنوعــة مــن أبرزهــا )5( فعاليــات تزامنــاً مــع املناســبات العامليــة 
واإلقليميــة ذات الصلــة بالتقييــس، و)12( معــرض توعــوي، وتنظيــم 
)16( فعاليــة »ورش عمــل، نــدوات، محاضــرات«، فيمــا أنتجــت اإلدارة 
)7( أفــالم توعويــة ومَت نشــرها عبــر وســائل اإلعــالم الرقمــي املختلفــة، 
وأطلقــت )3( حمــالت إعالنيــة وتوعويــة عــن التوصيــالت الكهربائيــة 
وحواجــز األمــان يف الشــاحنات وملتقــى أفضــل املمارســات للجــودة 
والتمّيــز املؤسســي. ونُشــر عــن الهيئــة خــالل هــذا العــام )4.834( مادة 

ــث. ــدي واحلدي ــف وســائل اإلعــالم التقلي ــة مبختل إعالمي

لمعيـــار  اإللكترونيـــة  البوابـــة 
الوقـــود التـــي ُتوفـــر لمصنعـــي 
تســـجيل  خدمـــة  الســـيارات 

للمركبـــات الوقـــود  معيـــار 

أبـــــرز الـنــشـــاطـــات
خالل فترة التقــريـر

عدد المتابعين على 
وسائل اإلعالم الرقمي

فعاليات خاصة 
باأليام العالمية 

واإلقليمية

معرض 
توعوي

فعالية )ورش 
عمل، ندوات، 

محاضرات( 

حمالت إعالنية 
وتوعوية

 مادة إعالمية نشرت في 
مختلف وسائل اإلعالم 

التقليدي والحديث

5121634٫834 305٫725
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التــي مَت إعالنهــا ضمــن  الهيئــة  بـــلغت اعتمــادات ميزانيــة 
1438/1437هـــ  املالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  امليزانيــة 
)338.865.000( ريــال. وبلــغ عــدد موظفــي الهيئــة )691( 
موظفــاً حتــى نهايــة العــام 2016م، نســبة املوظفــني الســعوديني 
الـــرسميني منهــم )100%(. وحرصــاً مــن الهيئــة علــى تنميــة 
القــدرات البشــرية، فقــد متَّ ابتعــاث )4( مــن منســوبي الهيئــة 
للحصــول علــى درجتــي املاجســتير والدكتــوراه، كمــا مَت إتاحــة 
ــة، أي مــا نســبته  عــدد )949( فرصــة تدريبيــة ملنســوبي الهيئ

نســأل اهلل تعالــى أن يبــارك يف هــذه اجلهــود، وأن يُوفــق العاملــني مــن 
أبنــاء الوطــن لتحقيــق الريــادة والتقــدم لهــذا الوطــن املعطــاء.

ورغبــًة يف دعــم التواصــل البنــاء والفعــال مــع املســتهلك والصانع 
والتاجــر والقطــاع احلكومــي، فقــد متَّ إنشــاء مركــزاً خلدمــة 
املســتفيدين يف املقــر الرئيــس للهيئــة وفرعيهــا يف منطقــة مكــة 
املكرمــة واملنطقــة الشــرقية، حيــث تتولــى هذه املراكــز مهام الرد 
علــى جميــع االستفســارات التــي تــرد مــن املواطنــني واملقيمــني، 
والقطــاع  والتجــاري،  الصناعــي  بفرعيــه  اخلــاص  والقطــاع 
احلكومــي. ويوضــح املركــز للمســتهلك مــا يحقــق لــه ســالمته، 
ومــا يتطلــع إليــه مــن جودة بشــرائه للســلع املطابقــة للمواصفات 
القياســية الســعودية، كمــا يُســاهم يف إرشــاد التاجــر الــذي 
يقــوم باالســتيراد مــن خــارج اململكــة إلــى املواصفــات القياســية 
الســعودية التــي يســتطيع أن يبنــي تعاقداتــه عليهــا، ويوفــر 
للصانــع الوطنــي املعلومــات التي يحتاجهــا بخصوص مواصفات 
ــز تنافســيتها مبــا  ــا وتعزي ــاء بجودته الســلع واملنتجــات، لالرتق
يدعــم االقتصــاد الوطنــي. وقــد بلــغ عدد االستفســارات الــواردة 

للمركــز )5070( استفســار خــالل هــذا العــام.

تدريــب  ســاعات  مبتوســط  الهيئــة  موظفــي  مــن   )%81.4(
ــر  ــكل موظــف. وفيمــا يخــص تطوي ــة ل )47.8( ســاعة تدريبي
إجــراءات العمــل املرتبطــة باملــوارد البشــرية فقــد مَت إعــداد 
ومراجعــة سياســة تطويــر مهــارات اللغــة اإلجنليزيــة، أيضــاً مَت 
إقامــة احلفــل الســنوي لتكــرمي املتميزيــن مــن موظفــي الهيئــة، 
حيــث مت تكــرمي )26( موظفــاً مــن كافــة إدارات وفــروع الهيئــة. 
كمــا واصــل مركــز التدريــب بالهيئــة تقــدمي خدمــات التدريــب 
يف مجــاالت التقييــس واجلــودة للقطاعــني العــام واخلــاص. 

عدد االستفسارات 
الواردة للمركز

اعتمادات ميزانية 
الهيئة

عدد موظفي 
الهيئة

فرصة تدريبية 
لمنسوبي الهيئة
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أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة

مَت عقــد عــدة اجتماعــات ملجلــس إدارة الهيئــة وهي: االجتماع رقم )155( بتاريخ 1437/06/20هـ، 
االجتمــاع رقــم )156( بتاريــخ 1437/09/16هـــ، واالجتمــاع رقــم )157( بتاريــخ 1438/03/28هـــ، 
وقــد أصــدر املجلــس العديــد مــن القــرارات والتوصيــات الداعمــة ألعمــال ومهــام وأهــداف الهيئــة، 

ويعــرض اجلــدول رقــم )3( أهــم نشــاطات مجلــس اإلدارة خــالل فتــرة التقريــر:

المستهدف لخطة التنمية العاشرة

اعتماد/ حتديث/حتويل/ترجمة املواصفات القياسية )االختيارية / اإللزامية( السعودية واملواصفات القياسية اخلليجية المواصفات
)255( مواصفة قياسية ملختلف القطاعات.

المطابقة

والجودة

اعتماد اللوائح الفنية السعودية لفئات املنتجات املؤثرة على الصحة والسالمة أو البيئة: •
الالئحة الفنية لزيوت التزييت. . 1
الالئحة الفنية للمنظفات.. 2
الالئحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات.. 3
الالئحة الفنية أللواح التوازن الذاتي الكهربائية )السكوتر(.. 4
الالئحة الفنية ملواد البناء- اجلزء األول: قطاعات املعادن وسبائكها لإلنشاءات واملباني.. 5
الالئحة الفنية ملواد البناء -اجلزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية املباني.. 6
الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلُّل. . 7
الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.. 8
الالئحة العامة لكفاءة استهالك الطاقة.. 9

الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك املياه.. 10
كما تبنى مجلس إدارة الهيئة الالئحة الفنية اخلليجية أللعاب األطفال احملدثة.

اعتماد الئحة إصدار شهادات املطابقة الوطنية املناظرة وفق برنامج اختبارات تقومي املطابقة ومنح الشهادات لألجهزة 
.)NIST( واملكونات الكهربائية

اعتماد حتديث "الالئحة الفنية العامة لشهادات املطابقة"، وإلغاء اإلصدارات السابقة لها.

حتديث الالئحة الفنية إلجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهالك الطاقة يف املركبات واإلطارات.
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جدول رقم )3(: أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقرير

المستهدف لخطة التنمية العاشرة

اإلدارية
والمالية

املوافقة على البدء بتقدمي خدمات فنية واستشارية للقطاعني العام واخلاص.

اعتماد احلساب اخلتامي للهيئة عن العام املالي 1437/1436هــ.

املوافقة على آلية مكافأة الفرق واللجان اخلاصة مبلتقى جائزة امللك عبدالعزيز للجودة.

القياس
والمعايرة

حتديث الالئحة التنفيذية لنظام القياس واملعايرة.

اللجنة
السعودية
لالعتماد

إعادة تشكيل اللجنة السعودية لالعتماد برئاسة محافظ الهيئة وعضوية اجلهات التالية: •
وزارة التجــارة واالســتثمار. 1
وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة. 2
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة. 3
وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة. 4
مصلحــة اجلمــارك العامــة. 5
املديريــة العامــة للدفــاع املدني. 6
الهيئــة العامــة للغــذاء والدواء. 7
املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية ـ . 8
ممثلني )2( عن مجلس الغرف التجارية الصناعية.. 9

اجلمعية السعودية للجودة.. 10
وأن تتولى الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة األمانة العامة للجنة، ويعني لها أميناً عاماً بقرار من 

رئيس اللجنة يتولى تنسيق أعمالها، ويُشارك بحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
املوافقة على حتديث الالئحة التنظيمية للجنة السعودية لالعتماد. •
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مكتب إدارة 
االستراتيجية

1



مـكـتـب إدارة 
االستراتيجية

يتولــى مكتــب إدارة االســتراتيجية اإلشــراف العــام علــى مشــاريع تطويــر 
وتحديــث اســتراتيجية الهيئــة ومتابعــة تنفيذهــا. ويرتبــط إداريــًا بمحافــظ 
الهيئــة، وفــق الهيــكل التنظيمــي األخيــر الُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة. 
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1 / 1 - الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

ُيوضح الشكل رقم )2( الهيكل التنظيمي ملكتب إدارة االستراتيجية، ويتولى 
املكتب املهام التالية:

اإلشراف العام على مشاريع تطوير وإعداد االستراتيجية وحتديثها. •
اإلشراف على وضع وموازنة اخلطة التشغيلية السنوية مبا يخدم تقدم  •

األهداف االستراتيجية.
متابعة تقدم اخلطة االستراتيجية من خالل مراقبة مؤشرات األهداف  •

ورفع التقارير عنها.
متابعة تنفيذ املبادرات واملشاريع االستراتيجية من خالل مكتب إدارة  •

املشاريع.
إدارة  • مكتب  خالل  من  وتطويرها  العمل  إجراءات  فعالية  متابعة 

اإلجراءات.

ويتبع املكتب منهجية حوكمة واضحة ومعلنة جلميع األطراف ذوي العالقة. 
إلى جمع  تهدف  والتنفيذ من خالل منصات مختلفة،  اإلشراف  يتابع  كما 
األطراف ذوي العالقة وفق فترة زمنية محددة )أسبوعية، شهرية، ربعية(، 
اإلجنازات  ومناقشة  املختلفة،  العمل  وحدات  بني  التواصل  تعزيز  بهدف 

والتحديات لعناصر االستراتيجية بجميع مستوياتها. 

ويُشرف مدير املكتب على مهام تطوير االستراتيجية وحتديثها ومتابعة تقدم 
مبادراتها ومؤشراتها. كما يستعرض مجلس إدارة الهيئة خالل اجتماعاته 
الربع سنوية ملخصاً شاماًل عن األداء املؤسسي للهيئة، والتقدم يف مؤشرات 
إدارة  إدارتني فرعيتني هما: مكتب  للمكتب  ويتبع  االستراتيجية.  األهداف 
املشاريع، ومكتب إدارة اإلجراءات. ويتولى مكتب إدارة املشاريع املهام التالية:

تطوير إطار احلوكمة ووضع السياسات واإلجراءات لتنفيذ املشاريع. •
متابعة تنفيذ املشاريع ورفع التقارير عنها. •
توفير الدعم املعريف واخلبرة واملشورة والتدريب ملدراء املشاريع. •
• .)Dashboard( تطوير احللول اإللكترونية ولوحات القيادة ملتابعة املشاريع
تنفيذ املشاريع ملا يقلص املخاطر  • الهيئة يف  التطوير املستمر ملنهجية 

ويزيد من فرص جناح املشاريع.

بينما يتولى مكتب إدارة اإلجراءات املهام التالية:
• .)Process Modeling( تطوير منهجية إدارة اإلجراءات وأسلوب منذجتها
للهيئة  • التشغيلي  والنموذج  الرئيسة  األعمال  بنية  وثيقة  وإدارة  تطوير 

.)Operational Model(

املقدمة  • واخلدمات  الداخلية  اإلجراءات  املستمر يف  التحسني  ضمان 
من قبل الهيئة.

اخلطة  • يخدم  ملا  دوري  بشكل  اإلجراءات  تنفيذ  وتقييم  متابعة 
االستراتيجية. 

تقييم نضج منهجية إدارة اإلجراءات بالهيئة والعمل على رفع مستواها. •
وضع وتنفيذ خطط التدريب والتوعية يف مجال إدارة اإلجراءات. •
توفير الدعم واخلبرة واملشورة ملسؤولي اإلجراءات من منسوبي الهيئة. •

شكل رقم )2(: الهيكل التنظيمي ملكتب إدارة االستراتيجية

مكتب إدارة 
المشاريع

مكتب إدارة 
اإلجراءات

مكتب إدارة 
االستراتيجية

OSM

BPO PMO

يتبع المكتب منهجية حوكمة واضحة 
ومعلنة لجميع األطراف ذوي العالقة. 

كما يتابع اإلشراف والتنفيذ من خالل 
منصات مختلفة
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تأسيس مكتب إدارة 
االستراتيجية

تدشين نظام إدارة 
المشاريع

افتتاح مراكز
خدمة المستفيدين

إطالق الموقع 
(SAC)اإللكتروني

رفع سقف الواردات 
المالية

إطالق الدليل 
اإللكتروني 
للمواصفات 

(واصف)

اعتماد الهيكل 
التنظيمي 

الجديد للهيئة

إصدار دليل 
خدمات الهيئة 

وإجراءات 
العمل

وضع 
االستراتيجية 

الوطنية للجودة

توقيع اتفاقية تطوير 
المركز الوطني للقياس 

والمعايرة

تدشين النظام 
اإللكتروني إلدارة 
(LIMS) المختبرات

تأسيس مختبر 
كفاءة الطاقة 

للمكيفات

إطالق 
تطبيق 
(تأكد)

تدشين النظام 
اإللكتروني 

لكفاءة معيار 
الوقود

تفعيل عدد 
(١٥) اتفاقية 

وبرنامج تعاون 
فني

تدشين بوابة 
الموارد البشرية

تأسيس وتشغيل 
مركز التدريب

تأسيس مختبر كفاءة 
الطاقة للغساالت 

والثالجات

الدورة الثالثة لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة

تدشين نظام خدمة 
(CRM) المستفيدين

حصول عالمة الجودة 
(ISO17065) على

تأسيس إدارة 
(IECEE)

تطوير عدد (٥) 
بحوث محكمة

اعتماد (٧٣) اختبار  
وفقًا للمواصفة 

(ISO17025)

نظام اللجان 
اإللكتروني

تطوير مختبرات الهيئة 
في المدينة الصناعية

المعرض 
التفاعلي

هيكلة أعمال وحدة 
المراجعة الداخلية

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

منتجات اإلنارة

إطالق البوابة 
اإللكترونية 
للمطابقة

توحيد نموذج شركاء 
تطوير المواصفات

اعتماد االستراتيجية من قبل 
مجلس اإلدارة وانطالق 

تنفيذ المبادرات

إصدار مجموعة من 
شارات سالمة البيئة

تأسيس مركز الخدمات 
واالستشارات الفنية

إطالق منظومة 
المعايرة 
القانونية

قاموس 
المصطلحات 

الفنية اإللكتروني
بدء تطوير االستراتيجية 

الخمسية القادمة

االعتراف 
بمختبر التردد 

والوقت

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨ ٢٠١٧

1 / 2 - الخط الزمني
 لتطوير وتنفيذ االستراتيجية

يستعرض الشكل رقم )3( أبرز معالم مسيرة الخطة االستراتيجية الخمسية الحالية، 
والتي تَم تطويرها منتصف العام 2013م، واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة 

بنهاية العام 2013م، حيث ُأطلق عليها اسم )ريادة 2018(. وتشمل استراتيجية 
)ريادة 2018( على رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها وأهدافها والمبادرات المقترحة 
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تأسيس مكتب إدارة 
االستراتيجية

تدشين نظام إدارة 
المشاريع

افتتاح مراكز
خدمة المستفيدين

إطالق الموقع 
(SAC)اإللكتروني

رفع سقف الواردات 
المالية

إطالق الدليل 
اإللكتروني 
للمواصفات 

(واصف)

اعتماد الهيكل 
التنظيمي 

الجديد للهيئة

إصدار دليل 
خدمات الهيئة 

وإجراءات 
العمل

وضع 
االستراتيجية 

الوطنية للجودة

توقيع اتفاقية تطوير 
المركز الوطني للقياس 

والمعايرة

تدشين النظام 
اإللكتروني إلدارة 
(LIMS) المختبرات

تأسيس مختبر 
كفاءة الطاقة 

للمكيفات

إطالق 
تطبيق 
(تأكد)

تدشين النظام 
اإللكتروني 

لكفاءة معيار 
الوقود

تفعيل عدد 
(١٥) اتفاقية 

وبرنامج تعاون 
فني

تدشين بوابة 
الموارد البشرية

تأسيس وتشغيل 
مركز التدريب

تأسيس مختبر كفاءة 
الطاقة للغساالت 

والثالجات

الدورة الثالثة لجائزة 
الملك عبدالعزيز للجودة

تدشين نظام خدمة 
(CRM) المستفيدين

حصول عالمة الجودة 
(ISO17065) على

تأسيس إدارة 
(IECEE)

تطوير عدد (٥) 
بحوث محكمة

اعتماد (٧٣) اختبار  
وفقًا للمواصفة 

(ISO17025)

نظام اللجان 
اإللكتروني

تطوير مختبرات الهيئة 
في المدينة الصناعية

المعرض 
التفاعلي

هيكلة أعمال وحدة 
المراجعة الداخلية

تدشين النظام 
اإللكتروني لكفاءة 

منتجات اإلنارة

إطالق البوابة 
اإللكترونية 
للمطابقة

توحيد نموذج شركاء 
تطوير المواصفات

اعتماد االستراتيجية من قبل 
مجلس اإلدارة وانطالق 

تنفيذ المبادرات

إصدار مجموعة من 
شارات سالمة البيئة

تأسيس مركز الخدمات 
واالستشارات الفنية

إطالق منظومة 
المعايرة 
القانونية

قاموس 
المصطلحات 

الفنية اإللكتروني
بدء تطوير االستراتيجية 

الخمسية القادمة

االعتراف 
بمختبر التردد 

والوقت

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٨ ٢٠١٧

لتحقيق األهداف، وقد بدأ تنفيذ المبادرات مع بداية العام 2014م، وسيستمر إلى 
منتصف العام 2018م - بمشيئة الله -، ويتخلل ذلك مراجعة دورية لالستراتيجية 
وتحديث خطط العمل التفصيلية بشكل سنوي لمواكبة المتغيرات، وبما يضمن 

تحقيق رؤية الهيئة وفق اإلطار الزمني الُمحدد.  

شكل رقم )3(: اخلط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة
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1 / 3 - خارطة االستراتيجية

يوضح الشكل رقم )4( اخلارطة االستراتيجية للهيئة، والتي تنطلق 
»حتقيق  رؤيتها:  لتحقيق  بأهدافها  ومروراً  املؤسسية  قيمها  من 
الريادة اإلقليمية واملرجعية العلمية يف مجاالت التقييس وتقومي 
املنتجات  وجودة  »االرتقاء مبواصفات  رسالتها:  وأداء  املطابقة«، 
واخلدمات لتعزيز حماية املستهلك والتنافسية لالقتصاد الوطني«. 
ووفق القيم التي مَت إقرارها. وتتم متابعة تنفيذ االستراتيجية وفق 
منهجية بطاقة األداء املتوازن، حيث تقع األهداف االستراتيجية 

للهيئة ضمن أربعة محاور:

ورفع  • املستهلك،  سالمة  تعزيز  ويشمل  املستفيد:  ِمحور 
مستوى رضا املستفيدين، وترسيخ الثقة باملواصفات الصادرة 

عن الهيئة، وتعزيز ثقافة اجلودة يف اململكة.

ِمحور العمليات: ويشمل تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد  •
وتعزيز  واجلودة،  التقييس  مجاالت  يف  العلمية  مرجعيتها 

القدرات الفنية، وحتسني اإلجراءات التشغيلية.

ِمحور التعلم: ويشمل االستثمار يف الكوادر البشرية، وتطوير  •
بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة للكفاءات واخلبرات املتميزة.

ِمحور املالية: ويشمل تطوير األسلوب اإلداري واملالي، وتنمية  •
املوارد املالية. 
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1 / 4 - بطاقة األداء المتوازن

األهداف  أداء  لقياس  املؤشرات  أبرز   )4( رقم  اجلدول  يوضح 
االستراتيجية وفق احملاور األربعة ملنهجية بطاقة األداء املتوازن، 

وكذلك القيمة املستهدفة وتردد القياس لكل مؤشر. 

حتقيق  يف  التقدم  لقياس  املؤشرات  من  عدد  تطوير  مَت  وقد 
أهداف الهيئة االستراتيجية العشرة، وتتم متابعتها ورفع تقارير 
دورية ملجلس اإلدارة للمساهمة يف اتخاذ القرارات التصحيحية 
والوقائية يف الوقت املناسب، ومبا يضمن حتقيق الهيئة لرؤيتها.

شكل رقم )4(: خارطة االستراتيجية 



4٧

2016م 2015م 2014م تردد القياس املستهدف 2016م مؤشر القياس م األهداف االستراتيجية م احملاور

%57،6 %64.3 %62 سنوي %10+ نسبة السلع املطابقة للمواصفات 1
تعزيز سالمة املستهلك 1

يد
ستف

امل

%100 جديد جديد ربعي %100 نسبة البالغات التي متت معاجلتها 2

%54.8 تقاس
كل سنتني %32

تقاس
كل سنتني %10+ نسبة الزيادة يف رضا املستفيدين )املستهلك( 3

رفع مستوى رضا املستفيدين 2%50.8 تقاس
كل سنتني %46

تقاس
كل سنتني %10+ نسبة الزيادة يف رضا املستفيدين )املورد( 4

%67.8 تقاس
كل سنتني %63

تقاس
كل سنتني %10+ نسبة الزيادة يف رضا املستفيدين )املصنع( 5

3108 مؤشر جديد مؤشر جديد سنوي 3000 عدد املواصفات املباعة 6
ترسيخ الثقة باملواصفات 

الصادرة عن الهيئة
3%87 %40 مؤشر جديد سنوي %50+ نسبة الزيادة يف استخدام الدليل اإللكتروني للمواصفات 7

5 2 مؤشر جديد سنوي 6 عدد اجلهات املشاركة يف تطوير املواصفات )تولي رئاسة الفرق الفنية( 8

تقاس
كل سنتني

%91 مؤشر جديد
تقاس

كل سنتني
%100 نسبة الزيادة يف عدد املتنافسني على اجلائزة )لكل دورة( 9

تعزيز ثقافة اجلودة يف اململكة 4151 131 265 سنوي 190 نسبة النمو يف منح عالمة اجلودة )عدد اجلهات( 10

302000 179000 52000 سنوي %10+ نسبة الزيادة يف عدد املتابعني يف وسائل التواصل االجتماعي 11

10 1 1 سنوي 10 إجمالي عدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة 12

تعزيز الدور الرقابي للهيئة 
وتأكيد مرجعيتها العلمية يف 

مجاالت التقييس واجلودة
5

ات
ملي

الع

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

%100 %75 %50 بنهاية املشروع الربع الثاني - 2016 إطالق برنامج بطاقة ترشيد استهالك املياه 14

%70 %52 %35 بنهاية املشروع الربع الرابع- 2018 استقالل جلنة االعتماد لالعتراف بها دولياً 15

14 6 0 سنوي 12 عدد البرامج التدريبية املقدمة من خالل مركز التدريب 16

3 4 0 سنوي 8 عدد الدراسات واألبحاث اجلديدة احملكمة 17

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

1 1 1 سنوي 5 عدد املختبرات اجلديدة التي مت إنشاؤها 19

تعزيز القدرات الفنية 6
73 0 0 سنوي 50 عدد االختبارات التي يتم اعتمادها سنوًيا 20

19 5 0 سنوي 3 عدد مختبرات املعايرة اجلديدة التي مت تأسيسها 21

1 1 0 سنوي 3 BIPM  عدد اختبارات القياس واملعايرة التي مت قبولها من قبل 22

30 48 9 سنوي 50 عدد إجراءات العمل احملدثة 23

حتسني اإلجراءات التشغيلية 716 28 40 سنوي 25 عدد اخلدمات اإللكترونية املطورة 24

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

%47.8 48 40 سنوي 40 عدد ساعات التدريب لكل موظف 26
االستثمار يف الكوادر البشرية 8

علم
81.4%الت %78 %75 سنوي %80 نسبة املوظفني املستفيدين من برامج التدريب 27

3 3 3 سنوي 4 عدد الفعاليات االجتماعية لتوطيد التواصل بني منسوبي الهيئة 28 تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون 
جاذبة 9

%29 %34.62 %45 سنوي %15+ نسبة النمو يف اإليرادات 29 تطوير األسلوب اإلداري واملالي 
وتنمية املوارد املالية

10 لية
املا

%22 %15 %11 ربعي %15+ احلد األدنى لإليرادات كنسبة من ميزانية الهيئة 30

جدول رقم )4(: أهم املؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء املتوازن

ية
ج

تي
ترا

س
اال

ة 
دار
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ـتـ

ـك
م
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مالحظات على الجدول رقم )4(

123

تَم خالل العام 2016م مراجعة بطاقة األداء المتوازن للهيئة مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة، وتحديث بعض 
بياناتها، بهدف موائمتها لخدمة توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ومن أبرز التغييرات:

1 / 5 - المبادرات

يوضح اجلدول رقم )5( أهم املبادرات االستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، 
والتي يتفرع منها مجموعة من املشاريع املرتبطة بقطاعات العمل املختلفة. 
األربعة  احملاور  وضمن  االستراتيجية  باألهداف  املبادرات  هذه  ربط  ومَت 
لبطاقة األداء املتوازن، وفصلت إلى برامج ومشاريع، كما َحددت مسؤوليات 
املشاريع  إدارة  منهجية  األعمال حسب  وقطاعات  إدارات  قبل  من  التنفيذ 

املتبعة يف الهيئة. 

إضافة مؤشر 
»إجمالي عدد اللوائح الفنية 

الصادرة عن الهيئة«.

إزالة نتائج رضا المستفيدين
للعام 2015م حيث أنها ال تعتبر نتائج 

ممثلة، بسبب ضعف مشاركة الجمهور 
آنذاك، وعدم تحقيق االستبيان للنصاب 

المطلوب. وسيتم خالل المرحلة القادمة 
دمج مؤشرات رضا المستفيدين لتكون 

مؤشر واحد رئيس.

تحديث آلية حساب مؤشر رقم )1( 
»نسبة السلع المطابقة للمواصفات« 
ليستثني اإلحاالت الواردة للهيئة من 

الجهات المتعددة، وليعتمد بشكل مطلق 
على المشروع السنوي لسحب العينات من 
األسواق. مع العلم بأن نسبة المطابقة بناًء 
على اآللية السابقة التي تشمل اإلحاالت 

وصلت الى 69% بنهاية العام الحالي.
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المبادرة األهداف م المحاور

إطالق برامج توعية املستهلك
تعزيز سالمة املستهلك

1

يد
تف

س
لم

ا

تطوير وتدشني مناذج عالمات املطابقة والسالمة 2
تطوير مراكز خدمات املستفيدين رفع مستوى رضا املستفيدين 3

تقييم وحتسني منظومة املواصفات
ترسيخ الثقة باملواصفات الصادرة عن الهيئة

4
تفعيل دور الشركاء يف إعداد / تطوير املواصفات 5
تعزيز دور ومكانة جائزة امللك عبد العزيز للجودة

تعزيز ثقافة اجلودة يف اململكة

6
تطوير ومتابعة االستراتيجية الوطنية للجودة 7

تنمية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية 8
إطالق برنامج سالمة املنتجات

تعزيز الدور الرقابي للهيئة
وتأكيد مرجعيتها العلمية يف مجاالت التقييس 

واجلودة

9

ت
ليا

عم
ال

إطالق املعايرة القانونية 10
استقاللية اللجنة السعودية لالعتماد عن الهيئة 11

تـأسيس وتشغيل مركز التدريب 12
تطوير كفاءة الهيئة يف مجاالت األبحاث والتطوير 13

إطالق حمالت توعوية عن خدمات الهيئة ومتطلبات املطابقة يف اململكة 14
تطوير واعتماد البنية التحتية الفنية للمختبرات 15

تطوير واعتماد البنية التحتية الفنية للمركز الوطني للقياس واملعايرة

تعزيز القدرات الفنية

16
نقل وتوطني املعرفة يف مجاالت التقييس 17

توسعة الشراكات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية وتعزيز فعاليتها 18
تقدمي خدمات الهيئة بشكل إلكتروني وآمن

حتسني االجراءات التشغيلية

19
إنشاء منوذج التعاون التشغيلي مع أصحاب العالقة يف القطاع العام 20

تقييم وحتسني فعالية برامج اجلودة 21
تطوير وتفعيل مكاتب إدارة املشاريع وإدارة االجراءات 22

تطبيق الهيكل التنظيمي اجلديد
االستثمار يف الكوادر البشرية

23

يم
عل

بناء وتطوير املهارات الفنية واإلداريةالت 24
وضع وتنفيذ برامج التواصل الداخلي

تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة
25

تصميم وتنفيذ برامج جذب الكفاءات واحملافظة عليها 26
تقومي وحتسني فعالية التخطيط املالي واإلداري

تطوير اإلسلوب اإلداري واملالي وتنمية املوارد املالية
27

ية
مال

ال

املوائمة مع اخلطة اخلمسية للدولة وتأمني املوازنة لالستراتيجية 28

جدول رقم )5(: املبادرات االستراتيجية
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ج

تي
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ة 
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ـتـ
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المواصفات 
القياسية

2



المواصفـات
الـقـيـاسـيــة

تقــوم الهيئــة باعتمــاد المواصفــات القياســية الســعودية للمنتجــات المصنعــة محليــًا أو المســتوردة 
لتفــي بالمتطلبــات المقبولــة، إضافــًة إلــى المشــاركة فــي إعــداد المواصفــات القياســية الخليجيــة 
والعربيــة والُدوليــة. وحرصــًا علــى تلبيــة المتطلبــات الملحــة التــي تــرد للهيئــة مــن قطاعــات مختلفــة، 
اســتمر التركيــز علــى إعداد/تبنــي اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات العالقــة بالتوجهــات 
االســتراتيجية للدولــة، إضافــًة إلــى المحــور األهــم وهــو ســالمة المســتهلك. كمــا حرصــت الهيئــة علــى 
مواكبــة التعديــالت والتحديثــات التــي تجريهــا المنظمــات الدوليــة علــى المواصفــات القياســية التــي 

أصدرتهــا، والتــي ســبق وأن تبنتهــا الهيئــة.
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ويوضح الجدول رقم )6( العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية 
واللوائح الفنية المعتمدة خالل فترة التقرير.

وُيمثل الرسم البياني رقم )1( توزيع تلك المواصفات )حسب نوع 
المواصفة(، حيث تَم التركيز خالل فترة التقرير على متابعة تحديث 

المواصفات القياسية المعتمدة بمتابعة آخر التطورات والمستجدات 
اإلقليمية والعالمية المتعلقة بمواضيع تلك المواصفات.

جدول رقم )6(: العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية املعتمدة
)حسب نوع املواصفة( خالل فترة التقرير

رسم بياني رقم )1(: توزيع املواصفات القياسية احملدثة واملعدلة واملسحوبة 
واملترجمة خالل فترة التقرير

اعتماد تحويل مواصفة 
قياسية اختيارية إلى 

الئحة فنية إلزامية

اإلجمالي

مواصفة قياسية 
سعودية معتمدة 

)جديدة(

مواصفة قياسية 
سعودية تَم تحديـثها 
وتعديلها وسحبها 

مواصفة قياسية 
سعودية تم ترجمتها 

فـي مختلف القطاعات 
الصناعية

1

255

8214824

تحويل إلى
مواصفة
إلزامـــــية

إعداد /
تبني (جديدة)

تحديث /
تعديل

ترجمة

٪٩

٪٥٨

٪٣٢

٪١

ية
س

قيا
 ال

ت
فا

ص
وا

لم
ا
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رسم بياني رقم )2(: توزيع املواصفات القياسية املعتمدة منذ نشأة الهيئة 
)حسب القطاعات الفنية(

وقد بلغ مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة الصادرة 
عن الهيئة منذ نشأتها وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير )29.103( مواصفة 
قياسية سعودية، كما هو موضح في الجدول رقم )٧(، والرسم البياني 

رقم )2( حول توزيع تلك المواصفات حسب القطاعات.

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

6%1661الزراعية والغذائية *

13%3823التشييـد ومواد البنـاء

22%6437الكهربائية واإللكترونية

21%6027امليكانيكيـة واملعدنية

21%6200الكيميائيـة والبترولية

5%1448الغزل والـنسـيج والبيئة

8%2244املقاييس واملوازين

4%1263مواصفات اخلدمات

100%29.103اإلجـمالـي

* يثل العدد ما مت اعتماده من قبل الهيئة قبل نقل قطاع املواصفات الزراعية والغذائية للهيئة 
العامة للغذاء والدواء بتاريخ 1432/8/1هـ

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

٪٢١

٪٢١

٪٢٢

٪١٣

٪٤

٪٦

٪٨

٪٥

الكيميائية
والبترولية

الميكانيكية
والمعدنية

الكهربائية
واإللكترونية

التشييد
ومواد البناء

مواصفات
الخدمات

الزراعية
والغذائية

المقاييس
والموازين

الغزل
والنسيج

 مواصفة قياسية سعودية معتمدة

29٫103
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باإلضافة إلى )188( مشروع مواصفة قياسية سعودية يف مراحل الدراسة 
كما  سعودية،  قياسية  كمواصفات  العتمادها  متهيداً  املختلفة،  واإلعداد 
هو موضح يف اجلدول رقم )8(، والرسم البياني رقم )3( حول توزيع هذه 

املشاريع حسب القطاعات الفنية.

رسم بياني رقم )3(: مشاريع املواصفات القياسية السعودية حتت 
اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

9%17التشييـد ومواد البنـاء

12%23الكهربائية واإللكترونية

17%31امليكانيكيـة واملعدنية

18%34الكيميائيـة والبترولية

15%29الغزل والـنسـيج والبيئة

29%54املقاييس واملوازين

100%188اإلجـمالـي

جدول رقم )8(: العدد اإلجمالي ملشاريع املواصفات القياسية السعودية حتت 
اإلعداد

إلى  إصدارها  صفة  حتويل  مَت  التي  السعودية  القياسية  املواصفات  أ. 
مواصفات قياسية سعودية »إلزامية«:

مواصفة  إلى  اختيارية  سعودية  قياسية  مواصفة   )1( عدد  الهيئة  حولت 
قياسية سعودية إلزامية، ويتضح نوع املواصفة يف اجلدول رقم )9(.

عدد المواصفاتالقطاع

1التشييـد ومواد البنـاء

1اإلجـمــالـي

جدول رقم )9(: مواصفات قياسية سعودية مت حتولها إلى مواصفة قياسية إلزامية

ب. املواصفات القياسية السعودية )اجلديدة( التي مَت اعتمادها:
خالل  من  )جديدة(  قياسية  مواصفة   )82( واعتماد  بإعداد  الهيئة  قامت 
من خالل  أو  للمواصفات،  العامة  لإلدارة  التابعة  الفنية  باإلدارات  الفنيني 
احلكومية  اجلهات  من  أعضاًء  تضم  والتي  بالهيئة،  املشكلة  الفنية  الفرق 
مستوردين(،  أو  )مصنعني  املعني  اخلاص  والقطاع  والبحثية  واألكاديية 
ويوضح اجلدول رقم )10( أعداد املواصفات القياسية السعودية )اجلديدة( 

التي مَت اعتمادها. 

النسبةعدد المواصفاتالقطاع

37%30الكيميائيـة والبترولية

20%16التشييـد ومواد البنـاء

5%4الكهربائية واإللكترونية

2%2امليكانيكيـة واملعدنية

34%28الغزل والـنسـيج والبيئة

2%2املقاييس واملوازين

100%82اإلجــمالـــي

جدول رقم )10(: املواصفات القياسية السعودية )اجلديدة( التي مَت اعتمادها

اعتماد مواصفة قياسية 
سعودية جديدة

مواصفة قياسية سعودية اختيارية إلى مواصفة 
قياسية سعودية إلزامية

82

1

الكيميائية
والبترولية

الميكانيكية
والمعدنية

الكهربائية
واإللكترونية

التشييد
ومواد البناء

المقاييس
والموازين

الغزل
والنسيج

٪١٨

٪٩

٪١٢

٪١٧

٪١٥

٪٢٩

ية
س

قيا
 ال

ت
فا

ص
وا

لم
ا



التقرير السنوي  143٨/143٧هـ          56

كما يوضح الرسم البياني رقم )5( توزيع تلك املواصفات حسب القطاعات.   

ج. املواصفات القياسية السعودية التي مَت حتديثها أو تعديلها أو سحبها 
أو ترجمتها:

يتم  والتي  املعتمدة،  السعودية  القياسية  املواصفات  الهيئة مبراجعة  قامت 
حتديثها أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتها بناًء على حتديث املراجع املستند 
إليها عند إعدادها، أو ورود مالحظات فنية عليها من اجلهات ذات العالقة، 

ويتضح ذلك يف اجلدول رقم )11(. 

كما يوضح الرسم البياني رقم )4( توزيع هذه المواصفات حسب 
القطاعات.

النسبةعدد المواصفاتالقطــاع

0.5%1الكيميائيـة والبترولية
22 %38الغــزل والـنسـيج

6%10الكهربائية واإللكترونية
4%7امليكانيكيـة واملعدنية
14%24املقاييس واملوازين

53 %91التشييـد ومواد البنـاء
0.5%1مواصفات اخلدمات 

100 %172اإلجــمالـي

جدول رقم )11(: املواصفات القياسية السعودية التي مت حتديثها أو تعديلها أو 
سحبها أو ترجمتها

رسم بياني رقم )4(: توزيع املواصفات حسب القطاعات

رسم بياني رقم )5(: املواصفات القياسية السعودية التي مت حتديثها 
أو تعديلها أو سحبها أو ترجمتها

٪٣٧

٪٥

٪٢٠

٪٢

٪٣٤

الكيميائية
والبترولية

الميكانيكية
والمعدنية

الكهربائية
واإللكترونية

التشييد
ومواد البناء

المقاييس
والموازين

الغزل
والنسيج
 والبيئة

٪٢

٪٠.٥

٪٦

٪٥٣

٪١٤

٪٢٢

الكيميائية
والبترولية

الميكانيكية
والمعدنية

٪٠.٥

الكهربائية
واإللكترونية

التشييد
ومواد البناء

المقاييس
والموازين

الغزل
والنسيج

٪٤

مواصفات
الخدمات



5٧

ومن أبرز مجاالت المواصفات القياسية التي تَم اعتمادها )تحوياًل / تحديثًا / تعدياًل 
/ ترجمًة / تبنيًا / إعداًد( خالل فترة التقرير ما يلي:

»مناشف اليد الورقية«. •
املذيبات  • من  اخلالي  األيبوكسي  طالء   - والورنيشات  »الدهانات 

لألرضيات«.
حتديث املواصفة القياسية السعودية اإللزامية »الدهانات والورنيشات  •

- الدهانات املستحلبة« وحتويل صفة إصدارها إلى مواصفة قياسية 
اختيارية.

»الوحدات الكهروضوئية األرضية السيليكون البلورية - تأهيل التصميم  •
واعتماد النوع«.

»الوحدات الكهروضوئية األرضية لألغشية الرقيقة - تأهيل التصميم  •
واعتماد النوع«

حتديث الالئحة الفنية السعودية »متطلبات مقاومة الدوران والتماسك  •
على األسطح الرطبة إلطارات املركبات«. 

من  • الوقاية  »جتهيزات  السعودية  القياسية  املواصفة  وتعديل  حتديث 
اإلشعاع - التركيبات الثابتة اخلاصة مبراقبة تلوث السطوح«.

التعاريف،  • السيراميك  »بالط  السعودية  القياسية  املواصفة  تعديل 
إلى  إصدارها  صفة  وحتويل  االيضاحية«  والبيانات  واخلصائص 

مواصفة قياسية إلزامية.
الصحية  • »األدوات  اإللزامية  السعودية  القياسية  املواصفة  حتديث 

اخلزفية - املراحيض الغربية«.
الصحية  • »األدوات  اإللزامية  السعودية  القياسية  املواصفة  حتديث 

اخلزفية - طرق اختبار املراحيض الغربية«.
ترجمة املواصفة القياسية السعودية اإللزامية »نظم متديدات املواسير  •

إلدارة الكابالت - اجلزء األول: املتطلبات العامة«.
ترجمة املواصفة القياسية السعودية اإللزامية »نظم متديدات املواسير  •

متديدات  بنظم   - خاصة  متطلبات   :21 اجلزء   - الكابالت  إلدارة 
املواسير الصلبة«.

ألول  • املستمر  القياس  »أجهزة  السعودية  القياسية  املواصفة  ترجمة 
أكسيد الكربون وأكسيد النتروجني يف انبعاثات املصادر الثابتة - اجلزء 

األول: املتطلبات الفنية واملترولوجية«.
»أدوات املائدة - اجلزء األول: متطلبات أدوات القطع املستخدمة يف  •

إعداد الطعام«.
من  • املصنعة  املائدة  أدوات  متطلبات  الثاني:  اجلزء   - املائدة  »أدوات 

الصلب املقاوم للصدأ واألدوات املطلية بالفضة«.
املواصفة القياسية السعودية املتبناة »مواصفة طرق االختبار لصالبة  •

روك ويل للبالستيك ومواد العزل الكهربائي«.

املواصفة القياسية السعودية املتبناة »مواصفة طرق االختبار معامالت  •
االحتكاك الساكن واحلركي للرقائق واأللواح البالستيكية«.

املواصفة القياسية السعودية املتبناة »املنسوجات - طرق اختبار تقييم  •
نزعة األقمشة للكهرباء الساكنة - اجلزء1: طريقة اختبار باستخدام 

الشحن عن طريق التفريغ الهالي«.
املواصفة القياسية السعودية املتبناة »املنسوجات - تعيني خواص مزيل  •

العرق - اجلزء األول: املبدأ العام«.
املواصفة القياسية السعودية املتبناة »منسوجات - اخليوط التركيبية  •

املستمرة - تقدير االنكماش عند استخدام املاء املغلي«.
تعديل بإضافة حيود وطنية على املواصفة القياسية السعودية املتبناة  •

»املواصفة الفنية للمتطلبات العامة أللواح الصلب املغطاة مبعدن بعملية 
الغمر على الساخن«.

املتبناة  • السعودية  القياسية  املواصفة  بإضافة حيود وطنية على  تعديل 
»املواصفة الفنية أللواح الصلب املطلية بطبقة الزنك )املجلفن( أو املطلية 

بسبيكة احلديد - الزنك )امللدنة( بطريقة الغمر على الساخن».
املتبناة  • السعودية  القياسية  املواصفة  بإضافة حيود وطنية على  تعديل 

»املواصفة الفنية أللواح الصلب املغطاة بطبقة معدنية بعملية الغمر على 
الساخن واملدهونة بالطريقة امللفوفة ملنتجات البناء اخلارجية املكشوفة«.

من  • املقدمة  االختياريتني  السعوديتني  القياسيتني  املواصفتني  حتديث 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات باللغة االجنليزية:

للهواتف  •  LTE َو   )UMTS 3G( الترددي  الطيف  نطاق  »مواصفات 
واملعدات ذات الصلة«.

للمحطات  •  LTE َو   )UMTS 3G( الترددي  الطيف  نطاق  »مواصفات 
واملعدات ذات الصلة«.

»مواصفات نطاق الطيف الترددي VHF للمعدات البحرية واالضافية  •
التابعة لها«.

حتديث املواصفة القياسية السعودية »ألواح األلومنيوم املركبة للتكسيات  •
اخلارجية والتشطيبات الداخلية«.

للحرارة  • العازلة  احلاملة  غير  اخلفيفة  اخلرسانية  املباني  »وحدات 
ساندويش  أو  اخلفيف،  الركام  أو  الرغوية،  اخلرسانة  من  واملصنعة 

الطبقة العازلة«.
»األسمنت  •  )SASO 855:1994( رقم  السعودية  الفنية  الالئحة  سحب 

البورتالندي األبيض« على أن حتل محلها الالئحة الفنية السعودية رقم 
)SASO GSO 1914:2006( »األسمنت  البورتالندي«.
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الجودة

3



الجودة

ــى االرتقــاء بمســتويات الجــودة فــي كافــة القطاعــات  ــة بمجموعــة مــن النشــاطات الهادفــة إل تقــوم الهيئ
اإلنتاجيــة والخدميــة، لتعزيــز قدراتهــا التنافســية مــن خــالل تطبيــق ُنظــم الجــودة واإلدارة طبقــًا للمواصفــات 
القياســية الســعودية/الُدولية، بهــدف تحســين ورفــع مســتوى معاييــر الجــودة، وتحقيقــًا للرؤيــة المســتقبلية 
الســامية للجــودة فــي المملكــة لعــام 2020م: »أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية بمنتجاتهــا وخدماتهــا 
معيــارًا عالميــًا للجــودة واإلتقــان«، وكذلــك التوجــه الشــامل لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية2030.
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3 / 1 - استراتيجية الجودة

تنفيذاً للرؤية السامية بأن »تكون اململكة العربية السعودية مبنتجاتها 
توحيد  على  وحرصاً  واإلتقان«،  للجودة  عاملياً  معياراً  وخدماتها 
وتكامل نشاطات اجلودة، فقد قامت الهيئة بإعداد كراسات الشروط 
واملواصفات لتأسيس املكتب التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للجودة، 
ومتت دعوة الشركات االستشارية املتخصصة يف هذا املجال، والرفع 
الهيئة  تزال  )وال  االعتماد  إجراءات  الستكمال  املالية  وزارة  ملقام 
تأسيس  ويهدف مشروع  املالية(.  وزارة  املشروع من  اعتماد  بانتظار 

املكتب للقيام باملهام التالية:

وضمن محور آخر من محاور تطبيق معايير 
اجلودة، شرعت الهيئة بالبدء يف خطة عمل 
لألحياء  اإلمنائية  اجلودة  معايير  إلعداد 
السعودية،  العربية  اململكة  ومدن  السكنية 
هذه  تطوير  استكمال  على  العمل  وجاري 
مبادرات  ضمن  منها  لالستفادة  املعايير 
االستدامة  لتحقيق  واحملافظات  املناطق 

والتنمية املجتمعية.

إدارة المبادرات 
االستراتيجية والتواصل 

مع ذوي المصلحة

العمل على تحقيق 
الموائمة والتـنسيق مع 

جميع األطراف ذوي 
العالقة بتـنفيذ االستراتيجية 

الوطنية للجودة

بناء نظام التقارير 
والمراجعة

إعداد وتـنفيذ الخطة 
اإلعالمية وخطة إدارة 

المخاطر

إشراك القطاعات االقتصادية 
المختلفة في الحراك لتحقيق 
مستوى مرتفع من الجودة 

والتميز المؤسسي

المساهمة بنشر 
ثقافة الجودة والتميز 
المؤسسي بالمملكة

دة
جو

ال
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3 / 2 - إدارة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقدراتها  السعودية  الصناعة  جودة  مستوى  رفع  على  الهيئة  من  حرصًا 
التنافسية حتقيقا للشق الثاني واملهم يف رسالتها » تعزيز القدرة التنافسية 
للصناعة السعودية«، فقد قامت باستحداث إدارة جديدة    )دعم الصناعات 
الدعم  لتوفير  للجودة،  العامة  اإلدارة  مظلة  حتت  واملتوسطة(  الصغيرة 
الفني لتلك الصناعات - وهذا اجلانب غير موجود لدى أي جهة أخرى - 
لفهم وتطبيق املواصفات القياسية، وتوفير جميع املتطلبات الفنية للسوق 
املستهدفة للتصدير ومساعدتها لتحقيق تلك املتطلبات، إضافة إلى بناء 
الشراكات مع هيئات التقييس يف تلك الدول ملواءمة تلك املتطلبات، وفتح 

أسواق جديدة للمنتجات السعودية. 

وهنا نستعرض مهام هذه اإلدارة بشيء من التفصيل:

تولي الهيئة من خالل عدد من البرامج اهتماماً واسعاً برفع جودة املنتجات 
القياسية  املواصفات  تطبيق  بأهمية  والتعريف  اجلودة  ثقافة  ورفع  الوطنية، 
املنتجات  مطابقة  من  وللتأكد  املستوردة.  املنتجات  ملنافسة  وذلك  السعودية، 
الفرعية  البلديات  وبناًء على طلب  السعودية،  القياسية  للمواصفات  الوطنية 
مبدينة الرياض، فقد نفذ مفتشو الهيئة من اإلدارة العامة للجودة عدداً من 
الزيارات لبعض املعامل )املصانع(، وذلك إلصدار تراخيص جديدة أو جتديد 
التراخيص أو تعديل النشاط كما هو موضح يف اجلدول رقم )12( وبلغ عدد 

التراخيص الواردة من البلديات حتى تاريخ إعداد التقرير)280( ترخيص.

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في 
األسواق المحلية:

1

الواردة من البلديات حتى تاريخ 
إعداد التقرير

ترخيص280

الربع األول 2016م

الربع الثاني  2016م

الربع الثالث  2016م

الربع الرابع  2016م

8٧

٧0

63

60

280اإلجمالي
جدول رقم )12(: عدد التراخيص الواردة من البلديات خالل فترة التقرير
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العوائق  • وإزالة  الوطنية،  الصادرات  زيادة  يف  للمساهمة 
أمام هذه الصادرات.

بعض  • لتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  مع  الهيئة  تتعاون 
أصحاب  واملصدرين  املنتجني  لها  يحتاج  التي  اخلدمات 
اجلديدة،  األسواق  لدخول  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت 

وذلك من خالل:

األسواق  إلى  الدخول  مبتطلبات  املصدرين  تزويد   -
الفنية،  اللوائح  القياسية،  )املواصفات  مثل:  الدولية 

الفروقات الوطنية، وأي اشتراطات أخرى(.
- تزويد املصدرين بإجراءات تقومي املطابقة املعترف بها 

يف األسواق املستهدفة.

القياسية  المواصفات  تطبيق  بأهمية  التوعية 
السعودية واللوائح الفنية.

الصناعية  للمنشآت  الفنية  االستشارات  تقديم   
إلجراءات تقويم المطابقة.

التوعية بأهمية تطبيق نظم اإلدارة في المنشآت 
الصناعية.

 تدريب منسوبي المنشآت الصناعية الوطنية في 
المجاالت المتعلقة بالجودة والتقييس.

زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية
في األسواق الدولية، وذلك: 2

3

4

5

6

دة
جو

ال
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3 / 3 - إدارة قبول جهات تقويم المطابقة

أهداف اإلدارة

بناًء على ما ورد يف تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
رقم )216( الصادر بتاريخ 1431/06/17هـ، ويف إطار تطوير الهيئة لنشاط 
والتفتيش(  واالختبار  املطابقة  وشارات  الشهادات  )منح  املطابقة  تقومي 
يف اململكة العربية السعودية، ليكون رافدًا من روافد رفع مستوى اجلودة 
يف الصناعة الوطنية وسالمة السلع املعروضة يف السوق على حد سواء، 
إلى  تهدف  والتي  املطابقة،  تقومي  جهات  قبول  الئحة  إصدار  مت  فقد 
من  التحقق  نشاطات  يف  العاملة  املطابقة  تقومي  جهات  كفاءة  ضمان 
املطابقة ضمن نظم ومتطلبات اللوائح الفنية املعتمدة لتقدمي األنشطة 
الالزمة إلصدار شهادات املطابقة وشارات املطابقة على السلع وللخدمات 

والعمليات، وتتضمن الالئحة ما يلي:

املطابقة  تقومي  جهات  ومتابعة  قبول  حول  اإلدارة  نشاطات  أهم  ترتكز 
 / للمنتجات  املطابقة  تقومي  بأعمال  لتقوم  الهيئة،  يف  مقبولة  كجهات 
اخلدمات / أو العمليات وفق اإلجراءات احملددة الواردة يف اللوائح الفنية 
اخلاصة بالهيئة، وتستقبل اإلدارة طلبات جهات تقومي املطابقة املتقدمة 
للهيئة ملنح شهادات املطابقة على املنتجات يف اململكة العربية السعودية، 
بهدف التحقق من أن تلك اجلهات حُتقق احلد األدنى من املستوى الفني 
ن من ضمان  الذي يطابق املواصفات الُدولية واللوائح الفنية، والذي ُيكِّ
املنافسة الشريفة، وحتقيق االلتزام بشروط احليادية واملوضوعية، وعدم 
املطابقة  تقييم  مجاالت  يف  أنشطة  من  تقدمه  ما  بني  املصالح  تضارب 

ووظيفتها كجهة تنظيمية للجهات املانحة للشهادات.

وتلتزم  تستوفيها  أن  يجب  التي  واالشتراطات  التنظيمية  القواعد  أ - 
بها جهات تقومي املطابقة، من داخل أو خارج اململكة، لتحصل على 
أو  اخلدمات  أو  السلع  على  املطابقة  تقومي  أعمال  لتقدمي  القبول 

العمليات وفقاً للمواصفات القياسية واللوائح.

ب - أسلوب تقومي وقبول جهات تقومي املطابقة ومتابعة أدائها، وسيكون 
التوافق مع متطلبات هذه الالئحة أساساً ألي توصيات يتم اتخاذها 
بشأن قبول أي من جهات تقومي املطابقة التي ترغب يف العمل كجهات 
القانونية  للنصوص  ُمكملة  الالئحة  وهذه  مقبولة،  مطابقة  تقومي 
واألنظمة واللوائح الفنية التي قد تصدر عن الهيئة يف هذا الشأن.  

مجال خدمات اإلدارة

ضمان كفاءة اجلهات املقبولة، ومتابعة أعمالها والتحقق من إجراءات تقومي 
املطابقة لديها )إصدار الشهادات(، وذلك من خالل:

خدمة تجديد القبول 
لجهات تقويم المطابقة 

المقبولة لدى الهيئة

خدمة قبول 
جهات تقويم 

المطابقة

خدمة تعديل مجال 
قبول جهات تقويم 

المطابقة

خدمة متابعة 
جهات تقويم 

المطابقة المقبولة
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المبادرات االستراتيجية

وثائق  إعداد  على  والعمل  املطابقة،  تقومي  جهات  قبول  إدارة  عمل  تفعيل 
وإجراءات إدارة قبول جهات تقومي املطابقة، وذلك طبقًا لالئحة قبول جهات 

تقومي املطابقة، ومن أبرز إجنازات اإلدارة:

أ - اإلجنازات اخلاصة بإعداد بيئة العمل، كما هو موضح يف اجلدول رقم )13(.

نسبة تاريخ التطبيقالوقت المستغرق لإلنجاز )يوم(العمل المنجزم
المنجز

إصدار واعتماد الئحة قبول جهات تقومي املطابقة وتعيني مدير إدارة 1
100%1438/03/21هـ30قبول جهات تقومي املطابقة

100%1438/03/25هـ2إصدار قرار تعني مدير إدارة قبول جهات تقومي املطابقة2
100%1438/03/30هـ5اعتماد أعضاء جلنه تقومي جهات تقومي املطابقة3
100%1438/04/10هـ 10إعداد خطة العمل4
100%1438/05/30هـ20كتابة مناذج قبول جهات تقومي املطابقة5
100%1438/06/10هـ10كتابة إجراءات ومناذج دارسة ملفات جهات تقومي املطابقة6
100%1438/06/20هـ10حتديد مجال القبول ولوائح وأصناف املنتجات7
100%1438/06/12هـ2اعتماد قائمة أصناف ومنتجات مجال القبول8

جدول رقم )13(: اإلجنازات اخلاصة بإعداد بيئة العمل

ب - اإلجنازات اخلاصة بتقدمي اخلدمة للمستفيد، كما هو موضح يف اجلدول رقم )14(.

نسبة طرق التواصلالعددالعمل المنجزم
المنجز

100 %البريد اإللكتروني33عدد اجلهات التي مت التواصل معها ومت الرد على استفساراتها1
100%البريد اإللكتروني18عدد اجلهات التي تقدمت لطلب القبول ومت إرسال مناذج القبول عليها2
30 %البريد اإللكتروني/بشكل يدوي13عدد اجلهات التي مت استالم ودراسة ملفات القبول ومتت تعبئة مناذج القبول3
100%بشكل يدوي12اجتماع أعضاء جلنة تقومي جهات تقومي املطابقة وإصدار تقرير التقومي4
100%البريد اإللكتروني/بشكل يدوي12عدد اجلهات التي مت قبولها ومت إصدار شهادة القبول وملحق اللوائح الفنية للمنتجات5
100%البريد اإللكتروني/بشكل يدوي12عدد اجلهات التي مت تعيينها من قبل وزارة التجارة واالستثمار6

جدول رقم )14(: اإلجنازات اخلاصة بتقدمي اخلدمة للمستفيد

دة
جو

ال
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وفيما يتعلق باستالم ودراسة ملفات القبول، فقد مت طلب استكمال مالحظات على مناذج جهة تقومي املطابقة من قبل جلنة التقومي، ومازالت جهة تقومي 
املطابقة يف طور تأمني تلك املتطلبات.

ج ــ جهات تقومي املطابقة التي مَت قبولها، كما هو موضح يف اجلدول رقم )15(.

عدد اللوائح الفنية مجال رقم القبولإقليم التسجيلاسم جهة تقويم المطابقةالترقيم
التسجيل

١GULFTICIMQ001410الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٢GULFTICIMQ00121آسيا وأستراليا

٣GULFTICIMQ00112دول أوروبا

٤TUV002413الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٥RACS003412الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٦SGS006133دول أوروبا

٧SGS006233دول أسيا وأستراليا

٨SGS)006333األمريكيتني )الشمالية واجلنوبية

٩SGS006433الشرق األوسط وشمال أفريقيا

١٠SGS006533دول أفريقيا اجلنوبية وأفريقيا الوسطى

١١TSE004128دول أوروبا

١٢Asia Inspection005219آسيا وأستراليا

جدول رقم )15(: جهات تقومي املطابقة املقبولة

النشاطات التوعوية في مجاالت المطابقة

قامت اإلدارة مبجموعة من النشاطات بهدف التوعية بخدماتها، ومن أهمها:

إعداد وجتهيز عروض خاصة لتوعية اجلهات احلكومية املشاركة يف  •
تقدمي اخلدمة مع اإلدارة من خارج الهيئة، لتوضيح أعمال ومتطلبات 

وأليات قبول ومتابعة جهات تقومي املطابقة.
للترويج  • لتوعية جهات تقومي املطابقة،  إعداد وجتهيز عروض خاصة 

لعمل اإلدارة وتسهيل فهم آليات التقدمي والقبول لدى الهيئة. 
املشاركة كعضو مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، فيما يخص دعم  •

املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستوى اململكة.
املشاركة يف تأهيل اإلدارة العامة ملنح الشهادات يف الهيئة، وذلك من  •

خالل التخطيط للتعيني يف الهيئة اخلليجية يف الالئحة الفنية لألجهزة 
الكهربائية ذات اجلهد املنخفض.

إعداد وكتابة إجراءات العمل يف دليل خدمات الهيئة. •
العاملني يف  • املوظفني  املتطلبات يف  لتحديد  اإلرشادي،  الدليل  إعداد 

مجال قبول ومتابعة جهات تقومي املطابقة.
إعداد دليل متابعة جهات تقومي املطابقة. •

اجلودة  إدارة  نُظم  مجال  تدريبية يف  دورة  تنفيذ  2016م  العام  مَت يف  كما 
ملدة شهر مبعدل ثالث ساعات يومياً )66 ساعة( جلميع منسوبي اإلدارات 

العامة بالهيئة، كما هو موضح يف اجلدول رقم )16(.
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المحتوى التدريبيالمدة )يوم(التاريخ

5 أيام1438/1/1هـ

مبادئ اجلودة والبنية التحتية للجودة
شرح مصطلحات اجلودة واملطابقة من خالل

ISO9000:2015
ISO17000:2004

ISO17021
إعداد عرض توضيحي مَت من خالله

شرح جميع بنود املواصفة 
ISO9001:2015

)ISO17024 مع شرح( ISO19011

5 أيام1438/1/9هـ

ISO14001
ISO18001

إعداد عرض توضيحي مَت من خالله شرح جميع بنود املواصفة
 ISO/IEC 17020 تقييم املطابقة -متطلبات لتشغيل أنواع مختلفة من الهيئات التي تؤدي وتقوم بعمليات التفتيش. 

ISO/IEC 17025 تقييم املطابقة -املتطلبات العامة العتماد املختبرات.

5 أيام1438/1/16هـ

ISO/IEC17065:2012 تقييم املطابقة -متطلبات هيئات منح شهادات املطابقة للمنتجات والعمليات واخلدمات.
)مع األمثلة وخاصة مناذج عالمة اجلودة السعودية(

بناء اللوائح الفنية والفرق بني املواصفة والالئحة
ISO/IEC 17067 تقييم املطابقة -أساسيات منح الشهادات للمنتجات واملبادئ التوجيهية لنظام منح الشهادات للمنتجات.

ISO/IEC 17030:2003  تقييم املطابقة -املتطلبات العامة لتبني شارات املطابقة من طرف ثالث

5 أيام1438/1/23هـ

تقدمي عرض يوضح مواد الئحة قبول جهات تقومي املطابقة، وكذلك اإلجراءات املتبعة لدراسة ملفات اجلهات وإصدار القبول.  
إضافًة إلى: 

آليات الرد على جهات تقومي املطابقة.  –
آليات دراسة امللف الفني واإلداري للمنشاة. –
آليات إعداد وطباعة الوثائق. –
تدريب عملي مَت من خالله تسجيل وإصدار شهادات القبول، وملحق القبول وإعداد تقرير جلنة تقومي كفاءة جهة تقومي  –

املطابقة )لعدد 2 من جهات تقومي املطابقة املتقدمة للقبول(.

جدول رقم )16(: البرنامج الزمني لدورة نظم إدارة اجلودة املنعقدة خالل فترة التقرير

دة
جو

ال
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3 / 4 - مركز الخدمات االستشارية والفنية

أقر مجلس اإلدارة يف اجتماعه رقم )155( املنعقد بتاريخ 29 /03 /2016م 
بأن تقوم الهيئة بتقدمي أعمال استشارية فنية للقطاعني العام واخلاص، وقد 
قامت الهيئة بإنشاء مركز اخلدمات االستشارية والفنية، لتقدمي الدعم الفني 

واالستشاري يف مجاالت التقييس املختلفة، ومن مهام هذا املركز ما يلي:

تمثيل الهيئة في عدد من اللجان 
واالجتماعات ذات العالقة

التأهيل على أنظمة اإلدارة وفق 
الفترة المحددة للمشروع

المشاركة في إعداد اللوائح الفنية للمنتجات

من  مجموعة  إعداد  بنشاطات  املطابقة  تقومي  جهات  قبول  إدارة  تُشارك 
اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة خالل فترة التقرير، وكذلك يف مبادرات 
تطوير مجموعة من اللوائح الفنية األخرى التي تقوم بإعدادها اإلدارة العامة 

للمطابقة.

تقديم المحاضرات والدورات التدريبية 
للجهات الراغبة بالحصول على 

استشارات في ُنظم اإلدارة

الرد على االستفسارات التي ترد 
إلى الهيئة بهذا الخصوص
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1 -  الرد على االستفسارات التي وردت للمركز، ويعرض 
الجدول رقم )17( بعض الجهات التي قام المركز بالرد 

على استفساراتها.

2 - تقديم محاضرات ودورات تدريبية للجهات الراغبة في 
الحصول على استشارات في نظم اإلدارة:

3 - تمثيل الهيئة في اللجان واالجتماعات ذات العالقة:

4 - تأهيل المنظمات على أنظمة اإلدارة وفق الفترة 
المحددة للمشروع:

النحو  وقد شرع املركز يف تقدمي خدماته االستشارية والفنية، وذلك على 
التالي:

ورشة يف وزارة الدفاع بتاريخ 2016/02/03م.. 1
محاضرة يف ورشة مؤمتر اجلودة واملياه )ميناء جدة اإلسالمي( بتاريخ . 2

2016/2/21م.
محاضرة يف الدفاع املدني )جدة( بتاريخ 2016/03/02م.. 3
محاضرة جلمعية التوحد )الرياض( بتاريخ 2016/08/30م.. 4
محاضرة يف يوم اجلودة العاملي بتاريخ 2016/11/10م.. 5
محاضرة يف وزارة الدفاع )الرياض( بتاريخ 2016/12/21م.. 6
محاضرة يف املجلس الصحي السعودي بتاريخ 29 /2016/12م.. 7

وزارة الدفاع.. 1
وزارة البيئة واملياه والزراعة.. 2
األمن العام.. 3
املؤسسة العامة للتدريب الفني واملهني.. 4

الهيئة بإجراء  الهيئة واملجلس الصحي السعودي على قيام  مَت االتفاق بني 
تأهيل املجلس على نظام إدارة اجلودة آيزو )9001/2015(، ومازال املشروع 

يف طور التنفيذ حسب اخلطة املوضوعة لذلك.

الجـــهـــــــةم

فريق البحث واالنقاذ السعودي1

هيئة احلاسبات2

إدارة تقنية املعلومات -وزارة الدفاع3

اخلدمات الطبية -وزارة الدفاع4

جلنة اجلودة -وزارة الدفاع5

االتصاالت السعودية6

األمن العام7

مصنع خدمات احللول الطبية8

مصنع درة املكاسب9

غرفة جدة10

مصنع الرياض املخملي للسجاد11

املجلس الصحي السعودي12

شركة خبراء العربية13

الصندوق اخليري االجتماعي14

جمعية التوحد15

جامعة األمير سلطان16

الشؤون الصحية باألحساء17

سجون الباحة -وزارة الداخلية18

قوات األمن اخلاصة -وزارة الداخلية19

حرس احلدود-وزارة الداخلية20

شركة جمال الصناعة21

مصنع العريني للحديد22

وزارة البيئة واملياه والزراعة23

املركز الوطني لتقنية البيئة - مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 24
والتقنية

كلية ابن رشد بأبها25

جدول رقم )17(: بعض اجلهات التي قام املركز بالرد على 
استفساراتها

دة
جو

ال
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المطابقة
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التقرير السنوي  1438/143٧هـ          ٧2

المطابقة

ُيعتبــر نشــاط التحقــق مــن مطابقــة الســلع للمواصفــات القياســية مــن أهــم النشــاطات التــي توليهــا الهيئــة 
اهتمامهــا منــذ نشــأتها، ويتأكــد هــذا الــدور بعــد إضافــة الــدور الرقابــي للهيئــة فــي تنظيمهــا األخيــر، وفــي إطــار 
التعــاون بيــن الهيئــة ونظيراتهــا مــن مؤسســات التقييــس الوطنيــة واإلقليميــة فيمــا يخــص نشــاط إجــراءات 
تقويــم المطابقــة، ولإلطــالع والتعــرف علــى تجــارب الــدول األخــرى، فقــد قامــت الهيئــة بعقــد عــدد مــن 
ــرات المتوفــرة لديهــم فــي  الشــراكات مــع بعــض الجهــات مــن خــارج المملكــة، بهــدف االســتفادة مــن الخب
بنــاء القــدرات الفنيــة ونقــل وتوطيــن المعرفــة لمنســوبي إدارة المطابقــة فــي مجــال إعــداد اللوائــح الفنيــة، 
ومتابعــة التطبيــق ومســح الســوق، وبنــاء مؤشــر مطابقــة المنتجــات المعروضــة فــي األســواق. وفــي ســبيل 
ــة بتحديــث هيكلهــا التنظيمــي ليغطــي هــذه المحــاور، واســتحدثت إدارات لتنفيــذ هــذه  ذلــك، قامــت الهيئ
المهــام االســتراتيجية مثــل: )إدارة اللوائــح الفنيــة، وإدارة متابعــة التطبيــق ورصــد الحــوادث(، وكالهمــا تحــت 

مظلــة اإلدارة العامــة للمطابقــة.
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4 / 1 - إدارة اللوائح الفنية

متاشياً مع املمارسات والتجارب الُدولية، ومن خالل طلبات اجلهات املعنية 
ونتائج مسح األسواق التي جتريها إدارة متابعة التطبيق ورصد احلوادث يف 
هذا املجال، فقد قامت إدارة املطابقة ممثلًة يف إدارة اللوائح الفنية، بإعداد 
رقم  اجلدول  ويوضح  الهيئة،  إدارة  مجلس  من  اعتُِمدت  فنية،  لوائح   )10(

)18( هذه اللوائح الفنية املعتمدة.

باإلضافة إلى تبني مجلس إدارة الهيئة الالئحتني اخلليجيتني التاليتني:

اخلليجية . 1 الالئحة  عن  متبناة  وهي  األطفال،  أللعاب  الفنية  الالئحة 
أللعاب األطفال.

وهي . 2 اجُلهد،  منخفضة  الكهربائية  واملعدات  لألجهزة  الفنية  الالئحة 
متبناة عن الالئحة الفنية اخلليجية لألجهزة واملعدات الكهربائية.

اسم الالئحةم
رقم وتاريخ اعتماد الالئحة في 

مجلس إدارة الهيئة
تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

الالئحة الفنية لزيوت التزييت1
رقم 155

الرياض،20 جمادى اآلخرة 1437هـ
29 مارس 2016م

27 شعبان 1437هـ
3 يونيو 2016م

الالئحة الفنية للمنظفات2

الالئحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات3

الالئحة الفنية أللواح التوازن الذاتي الكهربائية )السكوتر(4

الالئحة الفنية ملواد البناء - اجلزء األول: قطاعات املعادن وسبائكها لإلنشاءات واملباني5

رقم 156
الرياض، 16 رمضان 1437هـ

21 يونيو 2016م

13 محرم 1438هـ

14 أكتوبر 2016م

الالئحة الفنية ملواد البناء - اجلزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسيه املباني6

الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل7

الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها8

الالئحة الفنية لكفاءة استهالك الطاقة9

الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك املياه10

جدول رقم )18(: اللوائح الفنية املعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

كما مَت إخطار منظمة التجارة العاملية )WTO( بشأن هذه اللوائح الفنية وفقاً 
بوضع  الفنية كذلك  اللوائح  إدارة  وقامت  العاملية.  التجارة  ملتطلبات منظمة 
اخلطة السنوية إلعداد اللوائح الفنية للعام )2017م( وفقا الستراتيجية الهيئة 
مبا يتماشى مع رؤية اململكة )2030(. كجزء من مبادرة برنامج سالمة املنتجات 
يف برنامج التحول الوطني 2020 حيث ستحدد املنهجية العامة لبرنامج سالمة 
املنتجات مهام وأدوار اجلهات الرقابية مبا فيها الهيئة، وآلية تواجد الهيئة يف 

املنافذ للتحقق من صحة وسالمة الوثائق املرفقة مع اإلرساليات. 

قامت إدارة المطابقة ممثلًة في 
إدارة اللوائح الفنية، بإعداد )10( 

لوائح فنية

لوائح فنية10

قة
طاب

لم
ا
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4 / 1 / 1 - الرد على االستفسارات

4 / 1 / 2 - عقد ورش عمل تعريفية باللوائح الفنية

واملصانع  الشركات  للهيئة من  ورد  أكثر من )300( استفسار  الرد على  مت 
على  الرد  إلى  باإلضافِة  املطابقة،  وشهادات  املطابقة،  بشأن  واملستوردين 
بشأن   )WTO( العاملية  التجارة  منظمة  أعضاء  واستفسارات  ملحوظات 
قبل  املنظمة  موقع  يف  عنها  باإلخطار  الهيئة  تقوم  التي  الفنية  اللوائح 
اعتمادها، وكذلك مجموعة من االستفسارات األخرى التي ترد من اجلهات 

احلكومية.

حرصاً من الهيئة على التواصل مع جميع األطراف ذوي العالقة للتعريف 
الفنية  باللوائح  التوعية  وكذلك  حيالها،  املرئيات  واستقبال  الفنية  باللوائح 
عقد  مَت  فقد  العالقة،  ذات  واجلهات  واملستوردين  للمصنعني  املعتمدة 
الفنية  الالئحة  التقييس اخلليجية حول  بالتعاون مع هيئة  )3( ورش عمل 
اخلليجية لألجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة اجلهد، ومتابعة سير العمل 
فيما يتعلق بالالئحة الفنية أللعاب األطفال، وعقد )4( ورش عمل للتعريف 
باللوائح الفنية املعتمدة وتطبيقها، وذلك كما هو موضح يف اجلدولني رقم 

)19( و )20(.

مكان الورشةالتاريخالورشةم

1· مقر الهيئة-الرياض1438/02/07هـالالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها	

2
· الالئحة الفنية للمنظفات. 	
· الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلُّل	

مقر الهيئة-الرياض1438/02/21هـ

3
· الالئحة الفنية لكفاءة استهالك الطاقة.	
· الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك املياه.	

مقر الهيئة-الرياض1438/02/28هـ

4
· الالئحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات.	
· الالئحة الفنية ملواد البناء - اجلزء األول: قطاعات املعادن وسبائكها لإلنشاءات واملباني.	
· الالئحة الفنية مواد البناء - اجلزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية املباني.	

مقر الهيئة-الرياض1438/03/6هـ

التاريخمكان انعقاد الورشةم

املقر الرئيس للهيئة1
1437/05/13هـ
 2016/02/22م

فرع الهيئة باملنطقة الشرقية2
1437/05/15هـ
 2016/02/24م

فرع الهيئة باملنطقة الغربية3
1437/05/20هـ
2016/02/29م

جدول رقم )19(: ورش العمل املنعقدة بالتعاون مع هيئة التقييس اخلليجية 
خالل فترة التقرير

جدول رقم )20(: ورش العمل املنعقدة للتعريف باللوائح الفنية املعتمدة وتطبيقها خالل فترة التقرير

ورد للهيئة من الشركات والمصانع 
والمستوردين بشأن المطابقة

استفسار300
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4 / 2 - إدارة متابعة التطبيق ورصد الحوادث

 4 / 2 / 1 - وحدة السحب

استكماالً لدور الهيئة يف مجال بناء مؤشر املطابقة وحماية املستهلك، فقد 
قام مفتشو الهيئة من اإلدارة العامة للمطابقة بالتعاون مع الفنيني باملختبرات 
بسحب عينات من األسواق إلجراء االختبارات الالزمة عليها، والتحقق من 

مطابقتها للمواصفات القياسية/اللوائح الفنية.

مَت سحب )3.923( عينة )منتَج( بواقع )13.122( وحدة بغرض االختبار 
واالحتفاظ بعينات مرجعية، حيث مُتثِّل املنتجات املدرجة يف مبادرة )2016م( 

وتشمل القطاعات التالية:

3٫923
عينة )منتج(

قطاع المواد 
العامة 

قطاع مواد البناء 
والتشييد

قطاع الكيمياء 
والبترول 

قطاع الميكانيكا 
والمعادن

قطاع
الكهرباء

قة
طاب

لم
ا
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4 / 2 / 2 - وحدة الشكاوى ورصد الحوادث

الوحدة  هذه  شاركت  فقد  املستهلك،  حماية  يف  الهيئة  لدور  استكمااًل 
وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ومركز كفاءة الطاقة 
يف زيارة )207( مصنعًا لسحب عينات، وذلك بهدف متابعة برنامج كفاءة 
لوزارة  ترد  التي  الشكاوى  ومتابعة  ذلك،  والتحقق من  الطاقة  استهالك 

التجارة واالستثمار. ويف ما يلي تصنيفًا للمصانع التي متت زيارتها:

أواًل:
مصانع التكسيات اخلارجية للمباني )ألواح 

الكالدينج( التي متت زيارتها بالتعاون مع وزارة 
التجارة واالستثمار من تاريخ 1437/06/01هـ 

إلى 1437/09/22هـ كما هو ُموضح يف اجلدول 
رقم )21(.

ثانيًا:
مصانع ألواح العزل احلراري التي 

متت زيارتها مع إدارة كفاءة الطاقة من 
تاريخ 1437/10/12هـ 1437/11/08هـ كما هو 

ُموضح يف اجلدول رقم )22(.

عدد المصانع التي تمت زيارتهاالمدينة

106الرياض

4القصيم

1سدير

2الدوادمي
35املنطقة الغربية

33املنطقة الشرقية

جدول رقم )21(: زيارات مصانع )الكالدينج( خالل فترة التقرير

جدول رقم )22(: زيارات مصانع العزل احلراري خالل فترة التقرير

عدد المصانع التي تمت زيارتهاالمدينة

10الرياض

1اخلرج

1حريالء

1ملهم

1املجمعة

1املزاحمية
2القصيم

ثالثًا: 
مصانع املصابيح التي متت زيارتها 

مع إدارة كفاءة الطاقة يف الفترة من 
1437/11/04هـ 1437/11/15هـ كما هو 

ُموضح يف اجلدول رقم )23(.   
جدول رقم )23(: زيارات مصانع املصابيح خالل فترة التقرير

عدد المصانع التي تمت زيارتهاالمدينة

9الرياض
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4 / 2 / 3 - وحدة الدراسات والتحليل

)املركز  الهيئة  مختبرات  من  الصادرة  التقارير  مبتابعة  الوحدة  هذه  تقوم 
ف  ُتصنَّ حيث  الشرقية(،  املنطقة  فرع  املكرمة،  مكة  منطقة  فرع  الرئيس، 
الفنية  للوائح  املنتجات  للتحقق من مدى مطابقة  وُتدَرس  التقارير  تلك 
املطابقة  ُيبنَى مؤشر  ذلك  وعلى ضوء  العالقة،  ذات  القياسية  واملواصفات 
للمنتجات. وقد تلقت اإلدارة خالل العام 2016 م - بعد إحالة تلك العينات 

لالختبار- قرابة )2٫947( تقرير اختبار، مُتثل خمسة قطاعات مهمة وهي:

جدول رقم )24(: مؤشر املطابقة للمنتجات املسحوبة من األسواق خالل فترة التقرير

 ويبني اجلدول رقم )24( والرسم البياني رقم )6( مؤشر املطابقة للمنتجات 
املسحوبة من األسواق لعام 2016م

غير المطابقالمطابقالعدد الوارد لإلدارة )تقرير(نوع القطاعم

42%58%1010قطاع الكهرباء1

44%66%1037قطاع املواد العامة2

49%51%185قطاع مواد البناء3

61%39%238قطاع امليكانيكا واملعادن4

39%61%477قطاع الكيمياء والبترول5

42%58%2947                      عدد التقارير

رسم بياني رقم )6(: مؤشر املطابقة للمنتجات املسحوبة من األسواق خالل فترة التقرير

قطاع المواد 
العامة 

قطاع مواد البناء 
والتشييد

قطاع الكيمياء 
والبترول 

قطاع الميكانيكا 
والمعادن

قطاع
الكهرباء

٪٥٨
٪٦٦

٪٤٢
٪٤٤

٪٤٩
٪٦١

٪٣٩

٪٥١

٪٣٩

٪٦١

قطاع
الكهرباء

قطاع
المواد العامة

قطاع
مواد البناء

غير المطابق

قطاع
الميكانيكا
والمعادن

قطاع
الكيمياء

 والبترول

المطابق

قة
طاب

لم
ا
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منح
الشهادات

5



منح
الشهادات

تتولــى اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات مهــام تعزيــز دور الهيئــة فــي مجــال نشــر وترســيخ ممارســات الجــودة 
وشــهادات  الجــودة  عالمــة  علــى  للحصــول  الحاكمــة  األطــر  وضــع  علــى  العمــل  خــالل  مــن  والمطابقــة 
المطابقة وبطاقــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة لألجهــزة الكهربائية وغيرهــا، حيــث تقــوم اإلدارة بالتنســيق مــع 
ــام بجــوالت رقابيــة فــي  اإلدارات المعنيــة باســتقبال طلبــات تراخيــص الحصــول علــى تلــك الشــهادات والقي
بعــض األوقــات والحــاالت التــي تســتدعي ذلــك، كمــا تعنــى تلــك اإلدارة بوضــع اإلجــراءات واألدلــة اإلرشــادية 
آلليــات الحصــول علــى عالمــة الجــودة وشــهادات المطابقــة واإلشــراف علــى التــزام الجهــات الحاصلــة علــى 

ــر المختلفــة. تلــك الشــهادات باالشــتراطات والمعايي
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عدد المصانع 
المرخص لها  

استخدام عالمة 
الجودة

مصنع تم منحه 
عالمة الجودة

طلب تحت 
الدراسة

15136183

رسم بياني رقم )7(: نسب املصانع التي مت منحها تراخيص جديدة باستعمال عالمة 
اجلودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

على  حصلت  التي  املصانع  توزيع  نسب   )7( رقم  البياني  الرسم  ويوضح 
تراخيص جديدة باستعمال عالمة اجلودة السعودية وفقاً لتصنيف القطاع، 
مع مالحظة أن الترخيص وجتديد التراخيص متر بإجراءات ُموثقة للتفتيش 
اإلنتاج  من  عينات  وسحب  فيها،  اجلودة  وضبط  املصانع  على  والتدقيق 
واختبارها، إضافًة إلى تقدمي املشورة الفنية لهذه املصانع يف مجال ضبط 

اجلودة وحتسينها، كما يوضح اجلدول رقم )25( أعداد تلك املصانع.

أكبر  ثقة  وتوفير  واملنتجات  السلع  بجودة  االرتقاء  على  الهيئة  حترص 
للمستهلك بتلك املنتجات، وذلك من خالل الترخيص للمنشآت املستوفية 
لشروط الئحة عالمة اجلودة، الستعمال العالمة على منتجاتها. ويعكس 
للمواصفات  املنتج  مطابقة  السعودية  اجلودة  عالمة  على  امُلنتج  حصول 
ضبط  مراقبة  معايير  حتقيق  إلى  إضافًة  املعتمدة،  السعودية  القياسية 
اجلودة أثناء تصنيعه. وبذلك حُتقق منظومة منح عالمة اجلودة مصلحة 
حماية  وُتعزز  والَتاجر(،  وامُلستهِلك  )امُلنِتج  العالقة  ذوي  األطراف  جميع 
أكبر  تنافسية  قدرة  وتوفر  والرديئة،  املطابقة  غير  السلع  من  املستهلك 
لها  امُلرخص  املصانع  عدد  بلغ  وقد  العالمة.  على  احلاصلة  للمنتجات 
التقرير  هذا  إعداد  تاريخ  حتى  منتجاتها  على  اجلودة  عالمة  باستعمال 
)151( مصنعًا سارية الترخيص، منها عدد )36( مصنعًا جديدًا مَت منحه 
العالمة خالل فترة التقرير، باإلضافة إلى وجود )183( طلب حتت الدراسة. 

5 / 1  - عالمة الجودة

التشييد
ومواد البناء

الميكانيكية
والمعدنية

الكهربائية
واإللكترونية

الكيميائية
والبترولية

الغذائية
والزراعية

٪٣٦

٪١٩.٥ ٪٢٢٪١٩.٥

٪٣
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جدول رقم )25(: أعداد املصانع احلاصلة على تراخيص جديدة 
لعالمة اجلودة السعودية

القطاعم
عدد المصانع الحاصلة على ترخيص 
جديدة الستخدام عالمة الجودة 

السعودية

7الغذائي1

13الكيميائي2

7الكهربائي3

8التشييد ومواد البناء4

1املعادن وامليكانيكية5

36       اإلجمــالي

ومن خالل الزيارات التفتيشية املفاجئة التي يقوم بها مفتشو الهيئة، ُوجدت 
التي مَت منحها عالمة اجلودة، مما تطلب  هناك مخالفات لبعض املصانع 
االلتزام  ترخيص الستعمال عالمة اجلودة، بسبب عدم   )47( إيقاف عدد 
ترخيص  إجراءات جتديد  تنفيذ  عدم  أو  اجلودة،  الئحة عالمة  مبتطلبات 

استخدام عالمة اجلودة، أو توقف اإلنتاج.

وحرصاً من الهيئة على التطوير املستمر يف تقدمي خدماتها فقد متَّ إجناز 
مشروع تطوير إجراءات منح عالمة اجلودة السعودية لتتوافق مع املواصفة 
بعالمة  االعتراف  عملية  يُسهل  )ISO IEC 17065(، مما  الدولية  القياسية 
اجلودة على املستوى الُدولي، وبالتالي دعم الصناعات واملنتجات السعودية 

احلاصلة على العالمة، وتوسيع آفاق انتشارها يف األسواق املستهدفة.

يف  للدخول  املؤهلة  املطابقة  تقومي  املجال جلهات  فتح  التطوير  شمل  كما 
التي  والتفويض  التسجيل  نظم  وفق  السعودية  اجلودة  عالمة  منح  عملية 
اعتمدت هذا العام، ووفقاً ألفضل املمارسات العاملية املتبعة يف هذا املجال، 
ملنح  املطابقة  تقومي  خدمات  لتقدمي  جزئي  تفويض  اتفاق  توقيع  مَت  وقد 
تراخيص استعمال عالمة اجلودة السعودية مع عدد )2( من شركات تقومي 

املطابقة.

 وتتطلع الهيئة إلى أن حُتقق هذه اخلطوات - بإذن اهلل- االنتشار املستهدف 
لعالمة اجلودة السعودية وتعظيم الفائدة من الطلب املُتوقع عليها.

الجـــودة،  ترخيـــص الســـتعمال عالمـــة 
بمتطلبـــات  االلتـــزام  عـــدم  بســـبب 

الجـــودة. عالمـــة  الئحـــة 

47 إيقاف
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5 / 2 - شهادات المطابقة

يتم  والتي  السعودية،  املنتجات  االرتقاء بجودة  الهيئة يف نشاطات  ُتساهم 
امُلعدَة  تلك  أو  السعودية  العربية  اململكة  داخل  تسويقها  أو  استخدامها 
للتصدير للدول األخرى. ولذلك فقد مَت استحداث إدارة شهادات املطابقة، 
واعتماد الالئحة الفنية العامة لشهادات املطابقة خالل اجتماع مجلس إدارة 
الهيئة رقم )155( بتاريخ 1437/06/20هـ، والتي حُتدد مجال منح الشهادات، 
أنواع  الالئحة  حددت  كما  املطابقة،  شهادات  ملنح  املالية  التكاليف  وكذلك 

شهادات املطابقة التي ُتصدرها الهيئة، وهي كالتالي: 

ولكل نوع من هذه الشهادات طريقة معينة في عملية التقييم 
المرفقة  الفنية  الوثائق  دراسة  على  يعتمد  ما  فمنها  والمنح، 
بزيارة  مع الطلب، ومنها ما يعتمد على قيام مفتشي اإلدارة 
منه  عينات  وسحب  المنتج  بيانات  على  واالطالع  الموقع 
بلغ  وقد  العالقة،  ذات  للمواصفات  مطابقته  مدى  لمعرفة 
مجموع عدد الطرازات التي تَم إصدار شهادة مطابقة طراز لها 

خالل فترة التقرير عدد )16( شهادة.

شهادة مطابقة 
لطراز )اعتماد طراز(

شهادة مطابقة 
إلرسالية محددة

شهادة مطابقة 
لدفعة إنتاج
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5 / 3 - بطاقة كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية

بطاقة  وهي  الطاقة،  استهالك  كفاءة  لبطاقة  مناذج   )5( رقم  الشكل  يوضح 
الكهربائية  املنتجات  بعض  على  يثبت  ملصق  شكل  على  للمستهلك  توعية 
واإلطارات واملركبات، وتتضمن هذه امللصقات توضيحًا ألداء املنتج وكفاءته يف 
توفير استهالك الطاقة، كما أنها ُتساعد امُلستهلك يف معرفة بعض املعلومات 
الضرورية عن املنتج قبل الشراء، وُتسهم يف ترشيد استهالك الطاقة من خالل 
اختيار املنتجات التي حتمل البطاقة. كما حددت الئحة كفاءة الطاقة املعتمدة 

مجموعة من املنتجات التي يشملها هذا التطبيق وهي: 

وانطالقاً من األهمية االستراتيجية ملوضوع كفاءة الطاقة، فإن الهيئة تُشارك 
وبشكل فاعل يف نشاطات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وفق منهجية 
تكاملية مع اجلهات ذات العالقة من األجهزة احلكومية ومؤسسات القطاع 
اخلاص، كما قامت الهيئة باعتماد وحتديث املواصفات القياسية السعودية 

اخلاصة بكفاءة استهالك الطاقة، وهي على النحو التالي:

مكيفات الهواء

اإلنارة الثالجات -المجمدات

غساالت المالبس 
المنزلية

اإلطارات

المحركات الكهربائية

المركبات الخفيفة 
الجديدة
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شكل رقم )5(: مناذج لبطاقة كفاءة استهالك الطاقة

املواصفة القياسية السعودية »متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة واحلدود . 1
.»)SASO 2663: 2014( الُدنيا لكفاءة استهالك الطاقة ملكيفات الهواء

املواصفة القياسية السعودية »أداء الطاقة والسعة والبطاقات للثالجات . 2
.»)SASO 2664: 2013( والثالجات - املجمدات واملجمدات

املواصفة القياسية السعودية »متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغساالت . 3
»)SASO 2692: 2013( املالبس الكهربائية املنزلية

الدوارة -اجلزء رقم . 4 الكهربائية  السعودية »اآلالت  القياسية  املواصفة 
سرعة  ذات  الشكل  قفصية  احلث  حملركات  الكفاءة  درجات   :)30(

 )                                            ( ) IE - أحادية ثالثية الطور )الرمز

ومتطلبات . 5 الطاقة  كفاءة  »متطلبات  السعودية  القياسية  املواصفة 
 SASO( األول  اجلزء   - اإلنارة  ملنتجات  البطاقات  ووضع  التشغيل 

.»)287:2015

املواصفة القياسية السعودية »متطلبات بطاقة اقتصاد الوقود ملركبات . 6
.»)SASO 2847/2015( اخلدمة اخلفيفة اجلديدة

والتماسك . 7 الدوران  مقاومة  »متطلبات  السعودية  القياسية  املواصفة 
.»)SASO 2857/2016( على األسطح الرطبة إلطارات املركبات

SASO IEC 60034-30:2013 
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ومن املؤمل - بإذن اهلل - أن يؤدي تطبيق هذا النشاط إلى املساهمة يف 
ترشيد استهالك الطاقة بشكل عام يف ظل خطط الدولة الرامية إلى ذلك، 
وكذلك توفير التكلفة على املستهلك والتقليل من أعباء مصروفاته الشهرية. 
الهيئة بإصدار تراخيص ملا يقارب من  فقد قامت  وبهذا اخلصوص أيضاً 
)63.414( ترخيص )تراكمياً( لكفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية 
بلغ  فيما  البرنامج،  تطبيق  منذ  اجلديدة  اخلفيفة  واملركبات  واإلطارات 
مجموع الطرازات التي مَت إصدار تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لها خالل 

فترة التقرير عدد )17.370( ترخيص.

كما هو موضح يف اجلدول رقم )26(، والرسم البياني رقم )8(.

ترخيـــص أصـــدر لكفـــاءة اســـتهالك 
الكهربائيـــة  لألجهـــزة  الطاقـــة 
الخفيفـــة  والمركبـــات  واإلطـــارات 
البرنامـــج تطبيـــق  منـــذ  الجديـــدة 

ـــَم إصـــدار  ـــي ت مجمـــوع الطـــرازات الت
تراخيـــص كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة 

ـــر ـــرة التقري لهـــا خـــالل فت

63٫414

17٫370

شكل رقم )6(: مناذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود
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جدول رقم )26(: عدد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة الطاقة خالل فترة التقرير

رسم بياني رقم )8(: توزيع عدد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة 
الطاقة خالل فترة التقرير

عدد التراخيص )طرازات(المنتجم

2.751مكيفات الهواء1
1.436الثالجات-املجمدات2
588غساالت املالبس املنزلية3
2.095املركبات اخلفيفة اجلديدة4
10.058اإلطارات5
237احملركات الكهربائية6
205اإلنارة7

17٫370                   اإلجمـــالي

٢٧٥١

٥٨٨

١٤٣٦

٢٠٥

١٠٠٥٨

٢٠٩٥
٪١٢

٪٥٨

٪٢ ٪١

٪٨

٪٣

٪١٦

٢٣٧

غساالتمكيفات الهواء
المالبس المنزلية

الثالجات
المجمدات

المركبات الخفيفة
الجديدة

اإلطارات المحركات
الكهربائية

اإلنارة
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٪٥

٪٢٢

٪٠،٧ ٪٠،٣

٪١٥

٪٨

٪٤٩
٣١٣٨٥

٤٨٢٢

٩٦٣٤

٢٠٥

١٣٨١٢

٣٣١٩

٢٣٧

غساالتمكيفات الهواء
المالبس المنزلية

الثالجات
المجمدات

المركبات الخفيفة
الجديدة

اإلطارات المحركات
الكهربائية

اإلنارة

جدول رقم )27(: عدد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة الطاقة منذ بدء البرنامج

رسم بياني رقم )9(: توزيع أعداد الطرازات التي صدرت لها تراخيص كفاءة استهالك الطاقة تراكميا منذ بدء البرنامج

عدد التراخيص )طرازات(المنتجم

31.385مكيفات الهواء1
9.634الثالجات-املجمدات2
4.822غساالت املالبس املنزلية3
3.319املركبات اخلفيفة اجلديدة4
13.812اإلطارات5
237احملركات الكهربائية6
205اإلنارة7

63٫414            اإلجمـــالي

كما يوضح الجدول رقم )2٧( مجموع أعداد الطرازات التي تَم إصدار تراخيص كفاءة استهالك الطاقة لها 
منذ بدء تطبيق البرنامج بتاريخ 1431/05/13هـ، حيث بلغت )63.414( ترخيص، ويوضح الرسم البياني رقم 

)9( توزيع تلك الطرازات تراكميًا.

عدد التراخيص
63٫414
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5 / 4 - إدارة شهادات المطابقة للجنة الدولية 
:)IECEE( الكهروتقنية

املنافع، وخدمة  الدولية وتبادل  التجارة  للحاجة املاسة لتسهيل طرق  نظراً 
وحماية املستهلكني للمعدات واألجهزة واملكونات الكهروتقنية التي تُستخدم 
واألماكن  الصحية  العناية  ومراكز  واملكاتب  املنازل  يف  أساسية  بصفة 
الشهادات  ومنح  املطابقة  تقييم  اختبارات  برنامج  إلى  وإشارًة  املشابهة، 
الدولية  اللجنة  قبل  املُطبق من   ،)IECEE( الكهروتقنية  واملكونات  لألجهزة 
الكهروتقنية، فقد شرعت الهيئة يف اتخاذ خطوات املشاركة بهذا البرنامج 
الُدولي، لتسهيل احلصول على الشهادة أو منح شهادات مطابقة مناظرة على 
املستوى الوطني )التصديق(، طبقاً للمواصفات القياسية الُدولية، مع األخذ 

يف االعتبار االختالفات الوطنية. 

وقد مت إعداد الالئحة رقم )م1-155-16( واعتمادها من قبل مجلس إدارة 
مناذج  وإعداد  اخلدمات  حتديد  وكذلك  بتاريخ1437/06/20هـ،  الهيئة 
لتقدمي الطلب وشهادة مطابقة وطنية مناظرة، وجاري العمل اآلن على تطوير 
نظام إلكتروني خاص لإلدارة لتسهيل عملية التواصل، ورفع املستندات لدى 
املستفيد، إضافًة إلى حتديث البيانات السابقة يف موقع )IECEE( واملتعلقة 

باحليود الوطنية واملجال.
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المختبرات

6



المختبرات

تهــدف الهيئــة إلــى أن تكــون مختبراتهــا مرجعيــة وذات كفــاءة وموثوقيــة عاليــة فــي المجــاالت الفنيــة 
المتعلقــة بالفحــص واالختبــار للســلع والمنتجــات التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، إذ ُتعتبــر المختبــرات 
مــن أهــم دعائــم اتخــاذ القــرار الفاصــل فــي الخالفــات الفنيــة. كمــا تشــارك مختبــرات الهيئــة فــي 
نشــاطات إعــداد المواصفــات القياســية والتحقــق مــن مطابقــة الســلع لهــا، وتســتقبل اإلدارة العامــة 
للمختبــرات عينــات مــن أصنــاف مختلفــة مــن الســلع الكهربائيــة واإللكترونيــة والميكانيكيــة والمعدنيــة 
والكيميائيــة والبتروليــة ومنتجــات الغــزل والنســيج ومــواد التشــييد والبنــاء ومنتجــات البالســتيك 
وألعــاب األطفــال، وذلــك بهــدف اختبــار هــذه العينــات للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية.
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6 / 1 - تطوير المختبرات

تواصل مختبرات الهيئة مواكبة التقنيات احلديثة التي متكنها من احلصول 
تدعيم  مَت  حيث  عالية،  وموثوقية  ودقة  بسرعة  االختبارات  نتائج  على 
مختبرات الهيئة يف مقرها الرئيس بالرياض وفرعيها مبنطقة مكة املكرمة 
مختلف  يف  احلديثة  واإلمكانات  األجهزة  من  بعدد  الشرقية  واملنطقة 
باألجهزة  املختبرات  تدعيم  استكمال  على  العمل  ويجري  التخصصات. 
متطلبات  استكمال  بهدف  الرئيسة،  االختبارات  معظم  لتغطي  املتطورة، 

اختبارات السلع واملنتجات وحتقيق املرجعية يف نتائج اختباراتها.

ملختبراتها  املرجعي  الدور  لتعزيز  استراتيجيتها  ضمن  الهيئة  وتسعى 
القطاع اخلاص، ولتشكل منظومة اختبار فاعلة  لتتكامل مع مختبرات 
العامة  اإلدارة  إجنازات  أهم  ومن  محليًا،  واملصنعة  املستوردة  للسلع 
على  احلمد-  –وهلل  الهيئة  مختبرات  حصول  العام  لهذا  للمختبرات 
الدولية  القياسية  املواصفة  اختبارًا طبقًا ملتطلبات   )73( لعدد  االعتماد 
الستكمال  االستراتيجية  أهدافها  وضمن   ،)ISO/IEC 17025/2005(

منظومة االعتماد جلميع املختبرات.

73
اختبارا ًتم إعتماده طبقًا 

لمتطلبات المواصفة 
القياسية الدولية

ت
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6 / 2 - أهم النشاطات

العديد  وحتليل  بفحص  الهيئة  مختبرات  قامت  العينات،  اختبار  مجال  يف 
الواردة )8.185(  العينات  بلغ مجموع  إليها، حيث  التي وردت  العينات  من 
مطابقة  غير  منها  عينًة   )2.589( أن  وتبني  املنتجات،  أنواع  ملختلف  عينة 
مركبة   )17.931( عدد  فحص  مَت  كما  السعودية،  القياسية  للمواصفات 
السعودية،  القياسية  للمواصفات  مطابقتها  من  للتأكد  مستوردة  مستعملة 
وأتضح بأن عدد )136( مركبًة منها غير مطابقة، ويعرض اجلدول رقم )28( 

تفاصيل فحص العينات خالل فترة التقرير.

جدول رقم )28(: تفاصيل فحص العينات ملختلف املنتجات خالل فترة التقرير

8٫18517٫931

2٫589
136

مجموع العينات التي 
تم فحصها وتحليلها

مجموع المركبات المستعملة 
التي تم فحصها للتأكد من 

مطابقتها للمواصفات القياسية 
السعودية

عينة منها غير مطابقة 
للمواصفات القياسية السعودية

مركبة منها غير مطابقة للمواصفات 
القياسية السعودية

عدد العينات المختبر
الواردة

عدد 
العينات غير 

المطابقة

عدد 
العينات 
المطابقة

نسبة عدد 
العينات غير 

المطابقة
٪

مختبرات املنتجات 
امليكانيكية 
واإلنشائية

1.109278831%25

مختبرات املواد 
16%2.4734032.070العامة والنسيج

مختبرات املنتجات 
الكيميائية 
والبترولية

2.8981.0741.824%37

مختبرات كفاءة 
الطاقة واملنتجات 

الكهربائية
1.705834871%49

31%8.1852.5895.596اإلجمــالي
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ويوضح الرسم البياني رقم )10( العينات التي تَم اختبارها، كما يوضح الرسم البياني 

)11( توزيع تلك العينات حسب القطاعات.

رسم بياني رقم )10(: العينات التي مت اختبارها حسب كل مختبر

رسم بياني رقم )11(: توزيع العينات املختبرة يف مختبرات الهيئة حسب كل مختبر

٢٧٨

٨٣١

٢،٤٧٣

٤٠٣

٢،٠٧٠

٢،٨٩٨

١،٠٧٤

١،٨٢٤١،٧٠٥

٨٣٤ ٨٧١

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

غير المطابق المطابق إجمالي العينات

١،١٠٩

مختبرات المنتجات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مختبرات المنتجات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

٪٣٥ ٪٣٠

٪٢١٪١٤

ت
برا
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ا
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نشاطات أخرى
وضمن نشاطات الهيئة األساسية لتدعيم نشاطات االختبار 
وتطويرها، فقد نفذت المختبرات مجموعة من النشاطات 

والخطوات المهمة، لترسيخ مرجعتيها، ومن أهم تلك النشاطات: 

)56( بمختبرات الهيئة في الرياض. 73
)3(  بمختبرات الهيئة في فرع منطقة مكة المكرمة. 

)14(  بمختبرات الهيئة في فرع المنطقة الشرقية. 

ــاد لعـــدد  الحصـــول علـــى االعتمـ
ــي:  ــة كالتالـ ــار موزعـ )٧3( اختبـ

تأهيـــل  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  إطـــالق  تـــم 
المختبـــرات للحصـــول علـــى االعتمـــاد فـــي عـــدد 
للمواصفـــة  طبقـــًا  األخـــرى  االختبـــارات  مـــن 

الدوليـــة القياســـية 
 .)ISO/IEC 17025/2005(

المشـــاركة فـــي برامـــج الكفـــاءة الفنيـــة 
للمختبـــرات مـــع عـــدد مـــن المنظمـــات 

الدوليـــة. 

البرنامـــج  فـــي  المشـــاركة 
الطاقـــة،  لكفـــاءة  الســـعودي 
ــات األنســـب  ــراح المنهجيـ واقتـ

لالختبـــارات.

الطاقـــة  وزارة  مفتشـــي  مـــن  عـــدد  تدريـــب 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة )إدارة التراخيـــص 
ــارات  والمتابعـــة الصناعيـــة( علـــى بعـــض االختبـ
البتروليـــة وشـــرح المواصفـــات ذات العالقـــة. 



9٧

التدريـــب  فـــي  المختبـــرات  شـــاركت 
مـــن  الطـــالب  مـــن  لعـــدد  التعاونـــي 
وجامعـــة  ســـعود  الملـــك  جامعـــة 
ـــن ســـعود اإلســـالمية.  اإلمـــام محمـــد ب

مـــن  فنـــي   )105( عـــدد  تدريـــب 
مختبـــرات الهيئـــة فـــي عـــدد مـــن 

واإلداريـــة.  الفنيـــة  المجـــاالت 

تـــم إجـــراء دراســـة فـــي مختبـــر كفـــاءة الطاقـــة 
والمنتجـــات الكهربائيـــة بعنـــوان )أثـــر اســـتبدال 
فـــي  وأثرهـــا  بالحديثـــة  القديمـــة  المكيفـــات 
توفيـــر الطاقـــة(، ونشـــرت هـــذه الدراســـة فـــي 
مجلـــة الجمعيـــة األمريكيـــة لمهندســـي التبريـــد 

والتكييـــف والتدفئـــة.  

تدريـــب عـــدد مـــن فنيـــي الهيئـــة الســـودانية 
مختبـــرات  فـــي  والمقاييـــس  للمواصفـــات 
الهيئـــة ضمـــن التعـــاون الفنـــي المشـــترك بيـــن 

المملكـــة والســـودان.

إجـــراء دراســـة بحثيـــة لتحديـــث 
الطاقـــة  كفـــاءة  مواصفـــة 

للغســـاالت.

طالبـــات  مـــن  عـــدد  تدريـــب 
ســـعود  الملـــك  جامعـــة 
ـــي  ـــل اآلل ـــات التحلي ـــى تقني عل

لمتقدمـــة. ا

ت
برا
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المركز الوطني 
للقياس والمعايرة

7



المركز الوطني 
للقياس والمعايرة

العلمــي  للصناعــة والتجــارة والبحــث  الدعامــات األساســية  أحــد  القيــاس والمعايــرة  ُيعتبــر نشــاط 
فــي  المناســبة  المترولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  وُتســهم  العســكرية،  والمعــدات  الطبيــة  والخدمــات 
إزالــة العوائــق الفنيــة، وفــي تســهيل التجــارة البينيــة بيــن الــدول، إضافــًة إلــى حمايــة صحــة وســالمة 
المجتمــع، إذ ال يمكــن أن تقــوم صناعــة متطــورة أو تجــارة عادلــة مــن غيــر معاييــر ومقاييــس موحــدة 

ودقيقــة، مدعمــًة بنظــام معايــرة وطنــي ومرجعــي.
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ومن منطلق مسئولية الهيئة يف إنشاء معايير القياس الوطنية وأجهزة املعايرة 
يف مختلف املجاالت واحلفاظ على دقتها، ونظراً ألن الهيئة هي املسئولة عن 
حتقيق جميع وحدات القياس طبقاً للتعاريف العلمية للوحدات بنظام الدولي 
الدولية،  القياس  وحدات  إلى  واملعايرة  القياس  وحدات  إسناد جميع   )SI(
ومتشياً مع ما نص عليه تنظيم الهيئة، فقد مَت إنشاء املركز الوطني للقياس 
واملعايرة ليكون اجلهة احلكومية املُناط بها االحتفاظ بجميع معايير القياس 
واملعايرة  القياس  نتائج  لربط  املترولوجي  اإلسناد  مبدأ  وحتقيق  الوطنية، 
بالوحدات الدولية للقياس التي يشرف على رعايتها املكتب الدولي لألوزان 
واملقاييس )BIPM(، وذلك للتأكد من دقة أجهزة القياس املستخدمة يف جميع 
القطاعات، ومنح شهادات املعايرة، وكذلك العمل على تطبيق )نظام القياس 

واملعايرة(.

وبتوفيق من اهلل ثم بجهود الكفاءات الوطنية يف املركز حصل مختبر الطول 
لتعريف  احملقق  السعودي  الوطني  باملعيار  الُدولي  االعتراف  على  املوجي 
وحدة املتر األساسية، حيث كانت نتيجة القيمة املقاسة مطابقة متاماً مع 
ويُعتبر هذا اإلجناز   ،)NIST( الوطني األمريكي املقاسة يف املختبر  القيمة 
األول من نوعه للمركز يف خطته نحو استكمال متطلبات االعتراف الُدولي 

- بإذن اهلل -. 

ويجرى دعم مصداقية النظام الدولي للقياس )SI( عاملياً بجهود املعاهد الوطنية 
للقياس واملعايرة بجعل نتائج القياسات يف حدود ارتياب متفق عليها ُدولياً. 

ومن األهمية مبكان لكل دولة يف العالم أن يقوم معهدها )مركزها( الوطني 
للمترولوجيا مبقارنة القياسات باستخدام معايير القياس الوطنية، وتأسيس 
درجة التكافؤ مع معايير الُدول األخرى، إلزالة العوائق الفنية أمام التجارة 
العاملية )TBT( التي تنشأ من عدم متاثل معايير القياس، ومن اختالف طرق 

تطبيق اللوائح وارتفاع تكلفة القياسات.
ُدولية  قياس  مقارنات  برامج  واملوازين  للمقاييس  الدولي  املكتب  ويُنّظم 
يطلق  دولي  اتفاق  مظلة  دورية حتت  بصورة  القياس  معايير  أنواع  ملختلف 
عليه اسم )CIPM MRA(، والذي انضمت إليه اململكة العربية السعودية يف 

العام 2011م ممثلًة بالهيئة )املركز الوطني للقياس واملعايرة(. 

املكتب  نظمها  ُدولية  مقارنة  يف  باملركز  املوجي  الطول  مختبر  شارك  وقد 
النتائج  حتليل  ومَت   ،)CCL K11( اسم  حتت  واملوازين  للمقاييس  الدولي 
وتقيمها، ومن ثمَّ إصدار التقرير النهائي واالعتراف الُدولي به بنشره على 
مع  املقارنة  هذه  نتائج  ربط  وعند   ،)BIPM KCDB( الدولي  املكتب  موقع 
نتائج مقارنات مثيالتها التي نُظمت يف أوروبا وآسيا شملت عملية الربط 
)38( معهداً ُدولياً، فقد جاءت أدق النتائج من )4( دول ومنها اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة األمريكية، وكانت نتيجة املركز الوطني للقياس 
األمريكي  والتكنولوجيا  للمعايير  الوطني  املعهد  لنتيجة  مماثلًة  واملعايرة 
للقياس  الوطني  املركز  ويضُع  االجناز،  هذا  قيمة  من  يرفع  مما   ،)NIST(
واملعايرة يف موضع الريادة املترولوجية عاملياً. وستتواصل اجلهود -مبشيئة 

اهلل- للحصول على االعتراف الُدولي تباعاً لباقي مختبرات املركز.

حصل مختبر الطول الموجي 
على االعتراف الُدولي بالمعيار 

الوطني السعودي المحقق 
لتعريف وحدة المتر األساسية
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التخلص من االضطرار إلى عقد 
االتفاقيات الثنائية أو االقليمية 

لتسهيل قبول البضائع واالنطالق 
إلى نطاق عالمي أرحب للقبول

ويتمثل مردود االعتراف الُدولي بمعايير القياس 
وشهادات المعايرة للمركز في التالي:

7 / 1 - أهم النشاطات

ونستعرض فيما يلي أهم النشاطات التي قام بها املركز خالل فترة التقرير

إمداد المختبرات السعودية 
والخليجية باإلسناد الدولي 

لنتائج االختبارات التي تجريها 
إلثبات مطابقة البضائع والسلع 
السعودية من القطاعين العام 

والخاص لمواصفاتها الفنية، 
وتسهيل اعتمادها بداًل من اللجوء 

إلى الحصول على اإلسناد من 
الخارج

تمكين الحكومة السعودية من 
التوافق مع متطلبات أي اتفاقيات 
دولية يستلزم إثبات التوافق معها 

تقديم تقارير قياسات

خفض تكلفة القياس لصالح الَدولة 
المنتجة في التبادالت التجارية بإجراء 

القياس مرة واحدة فيها إلثبات مطابقة 
المنتج للمواصفات بداًل من إجراء 

القياسات في الَدولة المستوردة خصمًا 
من ثمن المنتج.

تمكين المؤسسات واألطراف 
الحاكمة للعالقات التجارية 
السعودية من التغلب على 
العوائق الفنية أمام التجارة 

السعودية الدولية

1

2
3

4

5
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7 / 1 / 1 - األجهزة التي تمت معايرتها 

للقياس  الوطني  املركز  التي متت معايرتها يف مختبرات  بلغ عدد األجهزة 
حسب  املختبرات  على  األجهزة  تلك  وتتوزع  جهازاً،   )722( واملعايرة 
معايرتها يف  التي متت  األجهزة   )29( رقم  اجلدول  ويعرض  التخصصات، 

مختبرات املركز. 

كما يوضح الرسم البياني رقم )12( توزيع األجهزة التي متت معايرتها يف 
مختبرات املركز

المختبر
عدد األجهزة التي 

تمت معايرتها 
النسبة

27.28 %197مختبر األبعاد
0.41%3مختبر الطول املوجي 

34.21 %247مختبر الكتلـة 
0.96 %7مختبر القوة 

0.83 %6مختبر الضغط 
0.83 %6مختبر احلجوم 
0.13 %1مختبر الكثافة 
0.13 %1مختبر اللزوجة 
15.78 %114مختبر اجلهد
3.18 %23مختبر املمانعة

0 %0مختبر االشعاع الكهرومغناطيسية
0 %0مختبر القدرة والطاقة

10.38 %75مختبر التوصيل احلراري
0 %0مختبر اإلشعاع احلراري

0 %0مختبر الرطوبة
2.63 %19مختبر الوقت والتردد
0.69 %5مختبر املايكروويف 

0.13 %1مختبر الضوئية
2.35 %17مختبر الصالدة 

100 %722اإلجمالي 

جدول رقم )29(: األجهزة التي متت معايرتها يف مختبرات املركز الوطني 
للقياس املعايرة

رسم بياني رقم )12(: عدد األجهزة التي مت معايرتها يف املركز الوطني 
للقياس واملعايرة

عدد األجهزة التي تمت معايرتها 
في مختبرات المركز الوطني 

للقياس والمعايرة

722

٪٢٧٫٢٨

٪٠٫٤١

٪٣٤٫٢١

٪٠٫٩٦

٪٠٫١٣

٪١٥٫٧٨

مختبر
األبعاد

مختبر الطول
الموجي

مختبر
الكتلة

مختبر
القوة

٪٠٫٨٣ مختبر
الضغط

٪٠٫٨٣ مختبر
الحجوم

مختبر
الكثافة

مختبر
اللزوجة

مختبر
الجهد

٪٠٫١٣

٪٣٫١٨ مختبر
الممانعة
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االنتهـــاء مـــن تجهيز وتدشـــين 
عـــدد (٢٥) مختبـــر فـــي المركز 

الوطني للقياس والمعايرة. 

إضافًة إلى النشـــاطات المكثفة ضمن مشروع 
تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة، فقد 
النشـــاطات  مـــن  بمجموعـــة  المركـــز  قـــام 
الســـتكمال البنيـــة التحتيـــة لمرجعيـــة المركـــز، 

ومن أهمها:

المشـــاركة مـــع اللجـــان االستشـــارية 
لـــألوزان  الدولـــي  للمكتـــب  التابعـــة 
والمقاييـــس (BIPM) فـــي مجـــاالت 

قياسات الضوء.

المشـــاركة مع اللجـــان الفنية التابعة للتجمـــع األوروبي 
للمترولوجيا (EURAMET) في مجاالت قياسات الضوء، 
وقياســـات الكتلة، وقياســـات األطـــوال، وإدارة الجودة، 

والقياسات الكهربائية، والتردد والوقت.

لمختبـــر  بينيـــة  مقارنـــات  عمـــل 
المايكروويـــف مـــع المعهـــد الوطني 

 .(UME) للمترولوجيا بتركيا

عمل مقارنات بينيـــة لمختبر الرطوبة مع 
بتركيـــا  للمترولوجيـــا  الوطنـــي  المعهـــد 

.(UME)

المشـــاركة فـــي المقارنـــة الدوليـــة التي 
 (EURAMET) تمت تحت مظلة منظمة
مقيـــاس  جهـــاز  باســـتخدام  اإلقليميـــة 

مرجعي متعدد (مختبر الجهد).

الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
للـــدول  الكهرومغناطيســـية  للقياســـات 

.(APEMC) السيوية

اليـــوم  عمـــل  ورشـــة  تنظيـــم 
العالمي للقياس.

التوقيـــت  تنظيـــم ورشـــة عمـــل 
الوطني أهدافه ومتطلباته.

عمل مقارنات بينيـــة لمختبر التوصيل 
الوطنـــي  المعهـــد  مـــع  الحـــراري 

.(UME) للمترولوجيا بتركيا

عمل مقارنات بينية لمختبر االشـــعاع 
الوطنـــي  المعهـــد  مـــع  الحـــراري 

.(UME) للمترولوجيا بتركيا

الدولـــي  التجمـــع  حضـــور 
للحـــرارة المقام فـــي بولندا 

.(٢٠١٦ Tempmeko)

المشاركة مع اللجان الفنية التابعة للتجمع الخليجي 
الكتلـــة،  وقياســـات  مجـــاالت  فـــي   (GULFMET)
والقياســـات  الجـــودة  وإدارة  األطـــوال،  وقياســـات 

الكهربائية، والتردد والوقت، والقياسات الحرارية.

٧ / ١ / ٢ - نشاطات إخرى
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االنتهـــاء مـــن تجهيز وتدشـــين 
عـــدد (٢٥) مختبـــر فـــي المركز 

الوطني للقياس والمعايرة. 

إضافًة إلى النشـــاطات المكثفة ضمن مشروع 
تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة، فقد 
النشـــاطات  مـــن  بمجموعـــة  المركـــز  قـــام 
الســـتكمال البنيـــة التحتيـــة لمرجعيـــة المركـــز، 

ومن أهمها:

المشـــاركة مـــع اللجـــان االستشـــارية 
لـــألوزان  الدولـــي  للمكتـــب  التابعـــة 
والمقاييـــس (BIPM) فـــي مجـــاالت 

قياسات الضوء.

المشـــاركة مع اللجـــان الفنية التابعة للتجمـــع األوروبي 
للمترولوجيا (EURAMET) في مجاالت قياسات الضوء، 
وقياســـات الكتلة، وقياســـات األطـــوال، وإدارة الجودة، 

والقياسات الكهربائية، والتردد والوقت.

لمختبـــر  بينيـــة  مقارنـــات  عمـــل 
المايكروويـــف مـــع المعهـــد الوطني 

 .(UME) للمترولوجيا بتركيا

عمل مقارنات بينيـــة لمختبر الرطوبة مع 
بتركيـــا  للمترولوجيـــا  الوطنـــي  المعهـــد 

.(UME)

المشـــاركة فـــي المقارنـــة الدوليـــة التي 
 (EURAMET) تمت تحت مظلة منظمة
مقيـــاس  جهـــاز  باســـتخدام  اإلقليميـــة 

مرجعي متعدد (مختبر الجهد).

الدولـــي  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
للـــدول  الكهرومغناطيســـية  للقياســـات 

.(APEMC) السيوية

اليـــوم  عمـــل  ورشـــة  تنظيـــم 
العالمي للقياس.

التوقيـــت  تنظيـــم ورشـــة عمـــل 
الوطني أهدافه ومتطلباته.

عمل مقارنات بينيـــة لمختبر التوصيل 
الوطنـــي  المعهـــد  مـــع  الحـــراري 

.(UME) للمترولوجيا بتركيا

عمل مقارنات بينية لمختبر االشـــعاع 
الوطنـــي  المعهـــد  مـــع  الحـــراري 

.(UME) للمترولوجيا بتركيا

الدولـــي  التجمـــع  حضـــور 
للحـــرارة المقام فـــي بولندا 

.(٢٠١٦ Tempmeko)

المشاركة مع اللجان الفنية التابعة للتجمع الخليجي 
الكتلـــة،  وقياســـات  مجـــاالت  فـــي   (GULFMET)
والقياســـات  الجـــودة  وإدارة  األطـــوال،  وقياســـات 

الكهربائية، والتردد والوقت، والقياسات الحرارية.

٧ / ١ / ٢ - نشاطات إخرى
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10٧

العالقات العامة 
واإلعالم 

8
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انطالقــًا مــن البنــد األول مــن المــادة الرابعــة مــن تنظيــم الهيئــة والــذي ينــص علــى »نشــر المواصفــات 
القياســية التــي تعتمدهــا بالطــرق التــي تراهــا، وال تعــد نافــذة إال بعــد اإلعــالن عنهــا فــي الجريــدة 
الرســمية« والبنــد الســادس مــن المــادة نفســها الــذي ينــص علــى »نشــر التوعيــة الالزمــة بالمواصفــات 
العامــة  اإلدارة  واصلــت  والمعايــرة«،  والقيــاس  المطابقــة  تقويــم  وإجــراءات  والجــودة  القياســية 
ــة بالمواصفــات القياســية الســعودية والتعريــف  للعالقــات العامــة واإلعــالم قيامهــا بمهــام التوعي
بنشــاطات الهيئــة وتســليط الضــوء علــى دورهــا ورســالتها وتوثيــق العالقــة بينهــا وبيــن المســتفيدين 

وكافــة الجهــات المعنيــة بالتقييــس والجــودة، ورفــع مســتوى الوعــي العــام لــدى المســتهلك. 

العالقات 
الـعــامــة 
واإلعـالم 
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8 / 1 - توعية المستهلك

قامت الهيئة خالل فترة التقرير بنشر العديد من املواد اإلعالمية املتعلقة 
مبهام وأنشطة الهيئة، والتي تهدف إلى توعية املستهلك يف مختلف القنوات 
التواصل  وشبكات  اجلديد  اإلعالم  وسائل  على  التركيز  مع  اإلعالمية 
االجتماعي، وشملت أخبار ولقاءات صحفية، ومقابالت إذاعية وتلفزيونية 

بلغ عدد ما مَت تداوله عن الهيئة أكثر من )4.834( مادة.
ويوضح الرسم البياني رقم )13( عدد املواد اإلعالمية املنشورة عن الهيئة 
خالل فترة التقرير، ويعكس الرقم التفاوت يف حجم التغطية والنشر عدد 

احلمالت اإلعالمية واملناسبات التي مَت تنظيمها خالل تلك الفترة.

رسم بياني رقم )13(: املواد اإلعالمية املنشورة عن الهيئة بوسائل اإلعالم خالل فترة التقرير

إطــالق بوابــة التوعيــة اإللكترونيــة »المســتهلك والجــودة«، وإطــالق 
حواجــز  الكهربائيــة،  »التوصيــالت  عــن  إعالنيــة  إعالميــة  حمــالت   )3(
الجــودة  الشــاحنات والمقطــورات، ملتقــى أفضــل الممارســات فــي 
قصيــرة،  توعويــة  أفــالم   )٧( إصــدار  وكذلــك  المؤسســي«،  والتميــز 
والمشــاركة فــي )5( مناســبات عربيــة وخليجيــة وعالميــة فــي مجــال 
المواصفــات والجــودة، و)12( معرضــًا توعويــًا، كمــا تــَم تنظيــم )16( 
فعاليــة »ورش عمــل، نــدوات، محاضــرات«، وبلــغ عــدد مــا تــَم تداولــه 
عــن الهيئــة خــالل هــذا العــام )4.834( مــادة إعالميــة بمختلــف وســائل 

اإلعــالم التقليــدي والحديــث.

٤٠٩

٧٤٨

٤٨٧

٤٨

٣١٠

١٤٩

٣٨٨

٩٢٧

٢٣٨
٣٧٩

١٩٧

٥٥٤

أغسطسديسمبر اكتوبر ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيويوليونوفمبر سبتمبر

4٫834
عدد المواد المنشورة عن الهيئة

ومن أهم اإلنجازات التي تَم تحقيقها في مجال توعية 
المستهلك: 

فعاليات خاصة 
باأليام العالمية 

واإلقليمية

أفالم توعوية 
قصيرة

حمالت إعالنية 
وتوعوية

معرض 
توعوي

فعالية )ورش عمل، 
ندوات، محاضرات( 

 مادة إعالمية نشرت في 
مختلف وسائل اإلعالم 

التقليدي والحديث
5
7
312

16
4٫834
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8 / 1 / 1 - بوابة التوعية اإللكترونية

8 / 1 / 2 - الحمالت اإلعالمية

»املستهلك  بوابة  مبسمى  تفاعلية  توعوية  إعالمية  منصة  الهيئة  أطلقت 
والتقييس،  واجلودة  القياسية  باملواصفات  التوعية  نشر  بهدف  واجلودة« 
والتعريف بالنشاطات املختلفة للهيئة، وتسليط الضوء على رؤيتها ورسالتها، 
مبختلف  وتطبيقاتها  اجلودة  ثقافة  وترسيخ  نشر  يف  دورها  عن  فضاًل 
»املستهلك واجلودة« كمجلة مطبوعة منذ عام 1432هـ،  بدأت  القطاعات. 
تدشينها  مَت  إلكترونية  بوابة  إلى  أن حتولت  إلى  عدداً،   )43( منها  وصدر 

بتاريخ 1438/02/22هـ املوافق 2016/11/22م.

قامت الهيئة بإعداد مشروع »احلملة الوطنية للتوعية باملواصفات واملقاييس« 
باملواصفات  التعريف  بهدف  للهيئة،  االجتماعية  املسؤولية  برامج  ضمن 
القياسية السعودية وتأكيد اإلهتمام باملستهلك واحلفاظ على صحته وحماية 
للمواصفات  املطابقة  غير  املنتجات  نفاذ  من  السعودية  واألسواق  البيئة 

القياسية السعودية، حيث مَت إطالق عدد من احلمالت اإلعالمية وهي: 

www.consumer.sa

التعريفية  واحملاضرات  الندوات  من  عدد  وتنظيم  واإلعالمية  التوعوية  البرامج  من  العديد  بتنفيذ  واإلعالم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة  قامت  كما 
بنشاطات الهيئة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، والتي من أبرزها:
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8 / 1 / 2 / 1 - حملة التوصيالت الكهربائية

أطلقت الهيئة خالل الفترة 1437/08/02هـ املوافق 2016/05/09م وملدة 
املطابقة  الكهربائية  بالتوصيالت  للتعريف  التوعوية  احلملة  كامل  شهر 
التواصل  وسائل  على  التركيز خاللها  مَت  السعودية،  القياسية  للمواصفات 

االجتماعي، باإلضافة إلى الوسائل اإلعالمية واإلعالنية التالية: 

إعالن صحفي في )8( 
صحف.

حملة تسويق إلكترونية )تويتر، 
فيس بوك، انستغرام، يوتيوب، 

جوجل(.

وجه في لوحات موبي الموالت في 
الرياض، وجدة، والدمام، والظهران.

أوجه في إعالنات الطرق 
)Flag( بمدينة الرياض.

ظهور في المواقع 
اإللكترونية وتطبيقات 

الجوال. 

مشاهدة عن طريق 
إعالنات المؤثرين في 

سناب شات. 

لوحة في المطارات )مطار الملك 
خالد الدولي، مطار الملك فهد 
الدولي، مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي(

12

15

3306

3٫703٫1861٫000٫000
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8 / 1 /2 / 2 - الحملة اإلعالنية لملتقى أفضل 
الممارسات 

املوافق 09-2016/10/27م،  الفترة 08-1438/01/26هـ  الهيئة خالل  أطلقت 
والتميز  اجلودة  يف  املمارسات  أفضل  مللتقى  واإلعالنية  اإلعالمية  احلملة 
املؤسسي الذي عقد على هامش حفل تكرمي املنشآت الفائزة بجائزة امللك 
عبدالعزيز للجودة يف دورتها الثالثة، وحتت رعاية كرمية من خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )يحفظه اهلل( خالل الفترة 
ومَت  الرياض،  مبدينة  25-2016/10/26م  املوافق  1438هـ   /1/  25-24 من 

التركيز على الوسائل اإلعالمية واإلعالنية التالية:

إعالنات صحفية في )6( 
صحف. 

 إعالن تلفزيوني في )5( 
قنوات تلفزيونية.

إعالن إذاعي في )4( 
قنوات إذاعية

حملة تسويق إلكترونية )تويتر، 
فيس بوك، انستغرام، يوتيوب، 
جوجل، سناب شات، لينكد إن(.

628

107
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8 / 1 / 2 / 3 - حملة حواجز الشاحنات والمقطورات 
أطلقت الهيئة خالل الفترة 1438/02/20هـ املوافق 2016/11/20م وملدة شهر 
كامل احلملة التوعوية للتعريف بحواجز الشاحنات واملقطورات »األمامية، 
اجلانبية، اخللفية« املطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ومَت التركيز 
خالل احلملة على جمهور محدد وهم: )ُمالك وقائدي الشاحنات( حيث مَت 

الوصول لهم عبر الوسائل اإلعالمية واإلعالنية التالية: 

إعالن صحفي في )16( 
صحيفة

حملة تسويق إلكترونية 
)سكايبي، فيس بوك، 
تويتر، يوتيوب، جوجل(

إعالن في )10( قنوات 
تلفزيونية باللغات )االنجليزية، 
األوردو، البنغالية، الفلبينية(

إعالن على حافالت النقل 
الجماعي المتنقلة بين 

المدن

إعالن في )6( قنوات 
تلفزيونية باللغة العربية

وجه في لوحات الطرق 
الخارجية )يونيبول(

ظهور في مواقع اإلنترنت 
بلغات مختلفة

ظهور في تطبيقات 
الجوال بلغات مختلفة 

رسالة )sms( بلغات 
مختلفة

إعالن في )4( قنوات 
إذاعية 

حملة بنرات متنوعة شملت 
)الجمارك، محطات وزن 

الشاحنات، نقاط التفتيش، 
وغيرها(

16

1,000,000 1,500,000

20

80

56320

806,000,000
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8 / 1 / 3 - األفالم التوعوية القصيرة

عمل  خطة  بتطوير  الهيئة  قامت  املستهلك،  توعية  لنشاطات  استمرارًا 
إلصدار أفالم توعوية تهدف إلى نشر الوعي باملواصفات القياسية السعودية 
بعض  حول  واإلرشادات  النصائح  توجيه  إلى  باإلضافِة  الفنية،  واللوائح 
السلع االستهالكية التي يقتنيها املستهلك، ويتم بثها على حسابات الهيئة 
يف مواقع التواصل االجتماعي )يوتيوب، تويتر، الفيس بوك، اإلنستجرام(، 

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

ومَت -بفضل اهلل- إصدار عدد )7( أفالم توعوية خالل فترة التقرير اشتملت 
على املواضيع املوضحة يف اجلدول رقم )30(. 
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115

موضوع الفيلمم
عالمات التوصيلة الكهربائية املطابقة )موشن جرافيك(1.
عالمات التوصيلة املطابقة للمواصفات القياسية السعودية )إعالني(2.
مالبس اإلحرام 3.
املواصفات تبني الثقة 4.
السخانات5.
الدفايات6.
االعتماد عن آلية التسجيل7.

جدول رقم )30(: أفالم توعوية أنتجتها الهيئة خالل فترة التقرير

م
عال

اإل
 و
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ت
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8 /2 - المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية 
للتقييس والجودة 

اخلليجية  واملنظمات  الهيئات  تقيمها  التي  املناسبات  يف  الهيئة  ُتشارك 
عنها  تعريفية  ومحاضرات  ندوات  تنظيم  خالل  من  والعاملية  والعربية 
تلك  أبرز   )31( رقم  اجلدول  ويوضح  املختلفة.  اإلعالم  بوسائل  وتفعيلها 

املشاركات. 

جدول رقم )31(: أبرز املشاركات اإلعالمية للهيئة خالل فترة التقرير

جدول رقم )32(: أهم املعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير

التاريخشعار الفعاليةاسم الفعاليةم

األسبوع اخلليجي 1
حلماية املستهلك

خليجنا واحد ومستهلكنا 
واحد

21-1437/05/27هـ
01-2016/03/07م

اليوم العربي 2
للتقييس

التقييس وسيلة للتنمية 
املستدامة

1437/06/16هـ
2016/03/25م

1437/08/13هـالقياسات يف عالم حيوياليوم العاملي للقياس3
2016/05/20م

اليوم العاملي 4
لالعتماد

االعتماد أداة عاملية 
لتعزيز السالمة العامة

1437/09/04هـ
2016/06/09م

اجلودة .. لغة عاملية اليوم العاملي للجودة 5
للتميز واإلبداع

1438/02/10هـ
2016/11/10م

8 / 3  - المعارض

إعداد  ومَت  ألنشطتها،  الداعمة  املعارض  من  مجموعة  يف  الهيئة  شاركت 
من  مجموعة  وعرض  املعارض،  تلك  كافة  يف  وإرشادية  إعالمية  برامج 
األفالم الوثائقية والفقرات التوعوية يف مجاالت التقييس واجلودة وسالمة 
املستهلك، إلى جانب توزيع املطبوعات وامللصقات إسهامًا منها يف تعريف 
أهم   )32( رقم  اجلدول  ويوضح  التقييس.  بأهمية  املستهلكني  جمهور 
املعارض التي شاركت بها الهيئة ضمن فعالياتها يف مناطق اململكة املختلفة.

التاريخالمكاناسم المعرضم

1437/04/01هـجدةمعرض التهوية والتكييف والتبريد1
2016/01/11م

2
معرض فطن

“املتوسطة 192للبنات” 
حقيبتي ألتعلم ..ال..ألتألم

1437/04/25هـالرياض
2016/02/25م

معرض القوات املسلحة لدعم توطني 3
1437/05/12هـالرياضصناعة قطع الغيار

2016/02/21م

املعرض التوعوي )األمن الشامل شراكة 4
1437/05/14هـالرياضوتكامل( جامعة امللك سعود

2016/02/23م

املعرض التوعوي فطن 5
“مدارس الرواد للبنات الروابي”

1437/05/21هـالرياض
2016/03/01م

الرياض - اليوم العاملي للدفاع املدني 2016م6
جدة - الدمام

1437/05/21هـ
2016/03/01م

الرياض - أسبوع املرور اخلليجي7
جدة - الدمام

1437/06/04هـ
2016/03/13م

1437/7/12هـجدةمعرض ملتقى رواد األعمال 8
2016/4/19م

1437/7/27هـ الرياضمعرض التكييف السعودي9
2016/5/4م

1437/7/27هـالرياضمعرض الطاقة السعودي10
2016/5/4م

املعرض التجاري اخلامس عشر لدول 11
1437/8/15هـالرياضالتعاون اإلسالمي

2016/5/22م

12
معرض الهيئة وجائزة امللك عبدالعزيز 
يف ملتقى أفضل املمارسات يف اجلودة 

والتميز املؤسسي 
1438/1/24هـالرياض 

2016/10/25م
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8 / 3 / 1 - ورش العمل / الندوات / المؤتمرات

شاركت الهيئة يف تنظيم وتغطية العديد من الفعاليات )مؤمترات، ندوات، 
إلى  إضافة  الفعاليات،  تلك  أهم   )33( رقم  اجلدول  ويوضح  عمل(،  ورش 
تنظيم مجموعة من الزيارات ومراسم توقيع لالتفاقات الثنائية بني الهيئة 

وشركائها:

التاريخاسم الفعاليةم

1
ورشة عمل »آلية تسجيل احملركات الكهربائية وفق 

الالئحة الفنية«
)SASO IEC 60034-30:2013( رقم 

1437/04/09هـ
2016/01/19م

ورشة عمل “املواصفات القياسية للمكيفات ذات السعة 2
الكبيرة”

1437/04/10هـ
2016/01/20م

ورشة عمل “مشروع تقييم االستراتيجية”3
1437/04/17هـ
2016/01/27م

ورشة العمل اخلاصة بشرح “ آلية تسجيل منتجات اإلنارة”4
1437/05/01هـ
2016/02/10م

5
ورشة عمل حول ”الالئحة الفنية اخلليجية لألجهزة 

واملعدات الكهربائية منخفضة اجلهد، والالئحة الفنية 
للعب األطفال”.

1437/05/13هـ
2016/02/22م

ورشة عمل ”اللقاء املفتوح مع املختبرات واملهتمني بنشاط 6
االعتماد”

1437/06/08هـ
2016/03/17م

7
حفل ملتقى اإلبداع السنوي )مبدعون( الدورة الثانية 

1437هـ-2016م.
1437/06/17هـ
2016/03/26م

ورشة عمل “متطلبات واختبارات السالمة من احلرائق يف 8
كود البناء للمواد واملنشآت”

1437/08/10هـ
2016/05/17م

ورشة عمل “التوقيت الوطني للمملكة أهدافه ومتطلباته”9
1437/08/22هـ
2016/05/29م

ورشة عمل “املسؤولية املجتمعية”10
1437/08/24هـ
2016/05/31م

11
ورشة عمل »آلية التسجيل ملنتجات اإلنارة« وفق الالئحة 

)SASO-2870:2015( الفنية رقم
1437/08/25هـ
2016/06/01م

برنامج “مرحبا” للموظفني اجلدد12
27-1437/10/29هـ

1-2016/08/3م

حفل امللتقى األول للمواصفات والصناعة13
1438/01/12هـ
2016/10/13م

14
حفل ملتقى عرض أفضل املمارسات وحفل تسليم جائزة 

امللك عبدالعزيز للجودة )الدورة الثالثة(
24-1438/01/25هـ
25-2016/10/26م

ورشة عمل “التعريف باللوائح الفنية املعتمدة وتطبيقها”15
1438/02/07هـ
2016/11/07م

استضافة فعاليات “املؤمتر اخلليجي الرابع لكفاءة 16
املختبرات”

22-1438/02/23هـ
22-2016/11/23م

جدول رقم )33(: أهم الفعاليات التي قامت الهيئة بتنظيمها أو تغطيتها خالل 
فترة التقرير
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8 / 4 - البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على 
شبكات التواصل االجتماعي

البوابة  على  اإلشراف  واإلعالم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة  تتولى 
ذلك  ومن  محتوياتها،  بكافة  العنكبوتية  الشبكة  على  للهيئة  اإللكترونية 
نشر أخبار ونشاطات الهيئة املختلفة وكافة مطبوعاتها على املوقع. إضافًة 
القياسية  للمواصفات  املطابقة  غير  السلع  عن  توعوية  معلومات  نشر  إلى 
على صحته وسالمته.  واحلفاظ  املستهلك  تعزيز سالمة  بهدف  السعودية 
كما تقوم اإلدارة مبتابعة حسابات الهيئة على شبكات التواصل االجتماعي 
وإدارتها وبث الرسائل اإلعالمية التوعوية من خاللها، وقد حققت اإلدارة 
على  املتابعني  لعدد  العام  لهذا  التشغيلية  اخلطة  ضمن  املُستهدف  الرقم 

وسائل اإلعالم الرقمي.  

مجموع عدد المتابعين على 
وسائل اإلعالم الرقمي

معدل زيادة المتابعين 
عن العام الماضي

305٫725

%40
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8 / 4 / 1 - حساب الهيئة على تويتر 

8 / 4 / 2 - قناة الهيئة على اليوتيوب  

إليصال  االجتماعي  التواصل  وسائل  استثمار  بأهمية  الهيئة  من  إياناً 
على  حسابها  فعالية  على  حرصت  فقد  سريع،  بشكل  اإلعالمية  الرسائل 
تويتر )SASOGOV@( وتقديه عدداً من الرسائل التوعوية املهمة للمستهلك 
يف مجاالت املواصفات واملقاييس واجلودة باستخدام وسائل مبتكرة لتقدمي 
ما  وهو  وغيرها،  التوعوية  واألفالم  األنفوجرافيك  مثل  التوعوي  احملتوى 

أسهم يف وصول عدد املتابعني إلى )242,798( متابع

قامت الهيئة بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب، وذلك ألهمية استثمار هذه 
القناة اإلعالمية لنشر مختلف الرسائل عبر الصوت والصورة، وباعتباره أحد 
املستهلك،  توعية  مبادرات  لتعزيز  فاعلية  االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر 
وقد بلغ عدد املشتركني يف القناة )4,615( مشترك، وبلغ عدد مشاهدات 

قناة الهيئة على اليوتيوب حتى اآلن أكثر من )٢,٢٠١,٠٠٠( مشاهدة.

8 / 4 / 3 - حساب الهيئة على الفيس بوك  

8 / 4 / 4 - حساب الهيئة على اإلنستغرام  

8 / 4 / 5 - حساب الهيئة على سناب شات  

تقوم إدارة العالقات العامة واإلعالم بإدارة حساب الهيئة على موقع الفيس 
بوك، وجتديد احملتوى بشكل دوري، والتفاعل مع املشتركني يف احلساب عبر 
الردود واالستفسارات، وقد بلغ إجمالي عدد املعجبني بالصفحة أكثر من 

)47,322( معجب.

وتنوع  املستهدفة،  الشرائح  كافة  إلى  بالوصول  اإلدارة  اهتمام  من  انطالقاً 
الرسائل بحسب كل وسيلة إعالمية، قامت الهيئة بفتح حساب توعوي لها 
بإنتاج رسائل مصممة خصيصاً  وتقوم من خالله  اإلنستقرام،  عبر منصة 

لإلنستقرام، وبلغ إجمالي املتابعني للحساب أكثر من )10,990( متابع.

قامت الهيئة بتدشني وتفعيل حسابها على »سناب شات« وتقوم بشكل دوري 
الهيئة، كما تتولى  التي تنظمها  الفعاليات  بإجراء تغطيات مباشرة ملختلف 

نشر بعض الرسائل التوعوية واإلرشادية.

متابع

معجب

متابع

مشترك

مشاهدة

242,798

47,322

10,990

4,615

2,201,000
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تقنية
المعلومات

9



تقنية 
المعلومات

ُتعتبــر تقنيــة المعلومــات أحــد الدعامــات الرئيســة لتطوير وتحســين كافة األعمال والنشــاطات، وتزداد 

أهميــة تقنيــة المعلومــات فــي جهــات التقييــس، وذلــك لالعتمــاد الكبيــر فــي جميــع أنشــطة التقييــس 

ــر  ــة فــي تحســين وتطوي ــات الحديث علــى توفــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة، وعلــى تبنــي التقني

االجــراءات والخدمــات. وتؤمــن الهيئــة بــأن ســرعة وجــودة تحولهــا للخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة 

هــي الطريقــة األفضــل لتحســين إجراءاتهــا الداخليــة واالرتقــاء بمســتوى شــفافية خدماتهــا الخارجيــة.
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المستفيد الخارجي:
املستهلك، اجلهات احلكومية، الشركات، واملتقدمني على وظائف الهيئة.

المستفيد الداخلي: موظفي الهيئة.

ويف هذا اإلطار نفذت الهيئة خالل هذا العام )24( مشروعاً نحو التحول 
للتعامالت اإللكترونية. ويكن تصنيف هذه املشاريع إلى أربع فئات: 

مشاريع الخدمات اإللكترونية: وهي الخدمات الموجهة للمستفيد 
اإللكترونية  البوابات  وتشمل  الداخلي.  والمستفيد  الخارجي 

والخدمات اإللكترونية الخارجية والداخلية.

مشاريع البنية التحتية: وتشمل مشاريع أمن المعلومات، الشبكات، 
الوسائط المتعددة، االتصال الصوتي والمرئي، ومركز المعلومات.

العالقة: وتشمل  الجهات ذات  الشركاء من  التكامل مع  مشاريع 

رسم بياني رقم )14(: توزيع مشاريع تقنية املعلومات

مشاريع االرتباط اإللكتروني، وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات 
العالقة مثل وزارة التجارة واالستثمار وغيرها. 

مشاريع الحوكمة وبناء القدرات: ويقصد بها المشاريع التي تركز على 
تطبيق الممارسات االحترافية في الحوكمة وإدارة المشاريع، وتطوير 

قدرات وكفاءة موظفي تقنية المعلومات.

13

2
4

خدماتها،  من  واملستفيدين  بشركائها  عالقتها  بتطوير  الهيئة  تعتني  كما 
حيث ركزت على تقدمي خدماتها اإللكترونية لنوعني من املستفيدين هما: 

%36

%52

%4

%8

البنية التحتية

الحوكمة وبناء القدرات

الخدمات اإللكترونية

التكامل مع جهات أخرى

مشروعًا تم تنفيذها من 
قبل الهيئة خالل هذا العام 

نحو التحول للتعامالت 
اإللكترونية.

24
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ملخص المشاريع

ومن أجل الوصول األسرع للمستفيد اخلارجي والداخلي، ويف إطار التحول 
الى تعامالت إلكترونية فعالة، فقد طورت الهيئة خالل هذا العام )3( بوابات 
اخلدمات  مجموع  وبلغ  املختلفة.  أنشطتها  خلدمة  وتطبيقات  إلكترونية 
للمستفيدين  إلكترونية  خدمة   )44( عدد  الهيئة  تقدمها  التي  اإللكترونية 
اخلــارجية  البوابة  خــالل  من  لها  الوصـول  يكن  والداخليني،  اخلارجيني 

للهيئة )www.saso.gov.sa(، والبوابة الداخــلية للهيئــة )املجلس(
.)www.almajlis.saso.gov.sa(

وفيما يلي استعراض ألبرز املشاريع املنجزة خالل فترة التقرير:

9 / 1 - مشاريع الخدمات اإللكترونية

وتشمل البوابات اإللكترونية واخلدمات اإللكترونية اخلارجية والداخلية، 
ويف ما يلي نستعرض أهم )7( مشاريع خدمات إلكترونية للهيئة.

 :)CRM( نظام عالقات المستفيدين

االهتمام  محور  وليكونوا  باملستفيدين،  العالقة  تطوير  أجل  من 
األساس )إجناز كافة أعمال وطلبات املستفيدين والرد على األسئلة 
واالستفسارات - تقدمي الدعم الفني الالزم - إصدار التقارير - 

قياس وتطوير كفاءة األداء(.

البوابة اإللكترونية لكفاءة الطاقة لإلطارات:  

يعتبر تطوير البوابة اإللكترونية لكفاءة الطاقة لإلطارات بالتعاون مع 
البرنامج السعودي لرفع كفاءة استهالك الطاقة أحد أهم املشاريع 
خدمات  املصنعة  للشركات  البوابة  هذه  تُوفر  حيث  اإللكترونية، 
)التسجيل - إضافة اإلطار - حتديد مقدار توفير الوقود - طباعة 

بطاقات كفاءة توفير الوقود(.

خدمة إلكترونية 
للمستفيدين الخارجيين 

والداخليين

44

1

2
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البوابة اإللكترونية لكفاءة منتجات اإلنارة 

أيضاً قامت الهيئة بتطوير بوابة إلكترونية لتسجيل وإصدار بطاقات 
التي  واملبادرات  اإلجراءات  كأحد  اإلنارة،  ملنتجات  الطاقة  كفاءة 

تُسهم يف احلد من االستهالك املتنامي للطاقة يف اململكة.
وتوفر هذه البوابة للشركات املصنعة خدمات )التسجيل - اضافة 
املنتج - حتديد مقدار توفير الطاقة - طباعة بطاقات كفاءة الطاقة 

للمنتج(.

البوابة اإللكترونية لكفاءة المحركات الكهربائية     

يهدُف هذا املشروع إلى التسهيل على املصنعني واملوردين يف إجراءات 
التسجيل، وإصدار شهادات كفاءة الطاقة الالزمة، وإصدار بطاقات 
البوابة حزمة من  الكهربائية. وتوفر هذه  للمحركات  الطاقة  كفاءة 
اخلدمات اإللكترونية للشركات املصنعة واملوردة )التسجيل - إضافة 
املنتج - حتديد مقدار توفير الطاقة- طباعة بطاقات كفاءة الطاقة 

للمنتج(.

إضافات تطويرية لنظام مؤشرات األداء لإلدارة العليا

يُقدم هذا النظام أهم املؤشرات التشغيلية بشكل آني لقيادات الهيئة، 
)استعراض  الصحيحة، ومنها  القرارات  اتخاذ  املساعدة يف  بهدف 
اجلودة،  املواصفات،  املختبرات،  البشرية،  لـلموارد  األداء  مؤشرات 
الطاقة،  كفاءة  التدريب،  مركز  املستفيدين،  خدمة  مركز  واملالية، 
األفكار املقترحة، وحسابات الهيئة يف وسائل التواصل االجتماعي(. 

ويوضح الشكل رقم )7( منوذجاً لنظام مؤشرات األداء.

شكل رقم )7(: صورة رقمية لتطوير نظام مؤشرات األداء
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البوابة اإللكترونية للجنة الوطنية لكود البناء 
السعودي:

لكود  الوطنية  اللجنة  مهام  بنقل  املوقر  الوزراء  مجلس  قرار  بعد 
للمهتمني  املعلومات  وصول  ولتسهيل  الهيئة،  إلى  السعودي  البناء 
بكود البناء السعودي، وبجميع األنشطة والدورات وورش العمل التي 
تقيمها اللجنة، شرعت الهيئة بتطوير بوابة إلكترونية خاصة باللجنة 
شكل رقم )8(، مُتكن الزائر من البحث والتسجيل فيها، واحلصول 
.)www.sbc.gov.sa( على املعلومات ذات العالقة من خالل الرابط

تحسين وتطوير الخدمات اإللكترونية:

قامت الهيئة خالل فترة التقرير بتطوير وحتسني اخلدمات 
الداخلية  والبوابة  اخلارجية  البوابة  على  اإللكترونية 
تنفيذ  األداء وسرعة  فعالية  زيادة  بهدف  وذلك  )املجلس(، 

اخلدمات.

شكل رقم )8(: صورة رقمية للبوابة اإللكترونية للجنة الوطنية 
لكود البناء السعودي 

6

٧
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جدول رقم )34(: قائمة أهم مشاريع البنية التحتية

9 / 2 - مشاريع البنية التحتية

واالتصاالت،  الشبكات  املعلومات،  أمن  مشاريع  وتشمل 
الوسائط املتعددة، ومركز املعلومات، وهنا نستعرض أهم 
التحتية، ويعرض اجلدول  للبنية  )8( مشاريع مَت تنفيذها 

رقم )34( قائمًة بأهم تلك املشاريع ووصف مختصر لها.

الوصفاسم المشروعم

تركيب وتشغيل العديد من األنظمة املتطورة لزيادة مستوى األمان واحلماية، وفعالية األداء لألجهزة والنظم، وحتقيق توسعة وبناء مركز املعلومات1
أعلى مستوى لتوافر األنظمة واخلوادم، وتطوير وتوسعة قدرة البنية التحتية ملركز املعلومات. 

جتديد رخص الدعم الفني ألجهزة الشبكة الرئيسة، أنظمة الكشف عن االختراقات )IPS(، جدر احلماية النارية تطوير أجهزة الشبكة وأمن املعلومات2
.)Firewalls(

اعتماد وحتديث سياسات أمن املعلومات بشكل مستمر وحتديد املخاطر واحلد منها، وحماية األصول املعلوماتية سياسات أمن املعلومات3
وحفظ البيانات.

حصلت الهيئة على االعتماد الرسمي من املركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات مركز التصديق الرقمي4
كمقدم خدمات تصديق رقمي حكومي. 

تطوير الشبكة الداخلية للمركز الوطني 5
تطوير شبكة احلاسب اآللي الداخلية للمركز، ليتمكن من القيام مبهامه بأعلى مستوى من الدقة.للقياس واملعايرة

توفير وتشغيل أجهزة حديثة متطورة للتخزين االحتياطي وزيادة سعة وسرعة تخزين البيانات واسترجاعها. كما مت تطوير نظام التخزين االحتياطي6
إنشاء وتطوير سياسات عمل النسخ االحتياطي وفقاً ألفضل املمارسات العاملية.

أرشفة الرسائل والوثائق واملرفقات واالحتفاظ بها يف أماكن تخزين مخصصة بطريقة مفهرسة ومتنع التكرار.أرشفة البريد اإللكتروني7

توفير وتشغيل نظام إدارة وتوثيق االجتماعات )BoardPad(، والذي يتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الوصول بكفاءة نظام توثيق االجتماعات8
وفعالية لالجتماعات والوثائق يف بيئة آمنة، ومن خالل محتوى مخصص لألخبار واجناز األعمال وحفظ الوثائق.
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9 / 3 - مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات 
العالقة 

التكامل وتبادل اخلدمات مع شركائها يف اجلهات ذات  الهيئة بأهمية  تُؤمن 
اخلدمات  بعض  اإللكتروني يف  الربط  من خالل  ذلك  ترجمة  ويتم  العالقة، 
اإللكترونية، وعلى سبيل املثال تنفيذ ربط نظام االتصاالت اإلدارية املستخدم 
يف الهيئة )مراسالت( مع النظام املستخدم يف وزارة التجارة واالستثمار بهدف 

توفير آلية تواصل وحفظ للمعامالت بني الهيئة والوزارة. 

كما قامت الهيئة بالتنسيق مع املركز السعودي لكفاءة الطاقة بإطالق تطبيق 
على  التعرف  يف  املستهلكني  خلدمة  يهدف  والذي   ،)9( رقم  شكل  )تأكد( 
بطاقات  لها  التي صدر  املنتجات  أو  اجلودة  على عالمة  احلاصلة  املنتجات 
كفاءة الطاقة، والتأكد من صحة البيانات املوجودة على تلك املنتجات، ويتيح 
التطبيق االستفادة من التقنيات احلديثة، ودعم املستهلك للتحقق من صحة 
عالمة اجلودة على أي منتج، وكذلك مقارنة املنتجات التي حتمل بطاقة كفاءة 

الطاقة للمنتجات الكهربائية واملركبات واإلطارات واإلنارة.

شكل رقم )9(: صورة رقمية لواجهة تطبيق »تأكد«

تـــأكـــد
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نتائج القياس السادس
للتحول للتعامالت 

اإللكترونية

في مرحلة اإلتاحة مقارنًة بنسبة )%54.91( 
فــي القيـاس السـابـــق.

من بين 150 جهة حكومية

%65٫35

59

حققت الهيئة في القياس 
السادس انجازًا نسبته

وكان ترتيب الهيئة

وتعكف الهيئة حاليًا على مراجعة المالحظات الواردة 
في تقرير القياس السادس، لالستفادة منها في تطوير 

مبادراتها التقنية وتحسين مستوى ترتيبها.
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التعاون الدولي

10



التعاون
الدولي

ُيعتبــر نشــاط التعــاون الُدولــي واالتصــال مــع الجهــات الُدوليــة المعنيــة بشــؤون التقييــس والمشــاركة 

فــي المنظمــات اإلقليميــة والُدوليــة مــن النشــاطات األساســية والمهمــة التــي ُتســهم فــي ترســيخ 

الــدور الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية، والوقــوف علــى أحــدث التطــورات فــي العالــم فــي 

مجــاالت التقييــس. كمــا ُتســهم هــذه األنشــطة فــي تحقيــق اســتراتيجية حمايــة المســتهلك ودعــم 

االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى القريــب والبعيــد . 
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10 / 1 - المشاركة مع المنظمات والهيئات

10 / 1 / 1 - النشاط الخليجي

مُتثل الهيئة اململكة العربية السعودية يف عضوية مجموعة من املنظمات 
التعاون معها لالستفادة  وتتبادل  والُدولية،  والعربية  اإلقليمية  والهيئات 
من خبراتها يف مجاالت التقييس املختلفة وتطبيق أحدث األساليب يف 

شتى مجاالت األنشطة املتعلقة بالتقييس يف اململكة. 

لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  عضوية  يف  الهيئة  تشترك 
اخلليجية  اللجنة  يف  اململكة  الهيئة  محافظ  ُيثل  كما  العربية،  اخلليج 
العليا للكود اخلليجي. وتُسهم الهيئة يف إعداد خطة املواصفات القياسية 
كما  السعودية.  القياسية  املواصفات  أغلبها على  املعتمدة يف  اخلليجية 
القياسية  املواصفات  مشاريع  من  كبير  عدد  بدراسة  الهيئة  تُشارك 
اخلليجية  القياسية  املواصفات  مشاريع  حول  الرأي  وإبداء  اخلليجية 

املناطة بدول املجلس األخرى. 
حوالي  باعتماد  الفترة  هذه  اخلليجية خالل  التقييس  هيئة  قامت  وقد 
الهيئة  قبل  من  معظمها  تبني  سبق  ُدولية  قياسية  مواصفة   )176(
قياسية  كمواصفات  بلغتها  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية 
سعودية، وكذلك تقوم الهيئة بالرد على جميع االستفسارات الفنية التي 
الهيئة يف  التقييس، كما تُشارك  التعاون يف مجال  ترد من دول مجلس 

اجتماعات اللجان العامة والتوجيهية اخلليجية.

مواصفة قياسية ُدولــيــة 
معـتـمـدة من هيئة 

التقييس الخليجية

176

تتولــى اإلدارة العامــة للتعــاون الُدولــي التنســيق لهــذا 
النشــاط. وفيمــا يلــي موجــز  عــن أنشــطة الهيئــة فــي 

هــذه المجــاالت:
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10 / 1 /2 - النشاط العربي

10 / 1 / 3 - النشاط اإلسالمي

ُتشارك الهيئة يف أعمال املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - 
مركز املواصفات واملقاييس - كما ُتساهم الهيئة يف إعداد عدد من مشاريع 
املواصفات  مشاريع  حول  الرأي  وإبداء  العربية،  القياسية  املواصفات 
القياسية العربية التي ُتعدها الدول العربية األخرى وذلك يف مختلف 

القطاعات، ومن أهم املنجزات يف هذا املجال:

شاركت الهيئة يف اجتماع اجلمعية العمومية التاسع واجتماع مجلس اإلدارة 
الثاني عشر ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( والذي 
انعقد مبدينة إسطنبول - تركيا خالل الفترة 16-1437/8/17هـ، وأيضًا يف 
ملعهد  الثالث عشر  اإلدارة  ومجلس  العاشر  العمومية  اجتماعات اجلمعية 
مبدينة  انعقدت  والتي  )سميك(،  اإلسالمية  للدول  واملقاييس  املواصفات 
إسطنبول، تركيا خالل الفترة 17-1438/3/18هـ. كما تشترك الهيئة يف عدد 

من اللجان الفنية التابعة ملعهد )سميك( وهي:

17143
باللغـــة  معتمـــدة  قياســـية  مواصفـــة 
عربيـــة  قياســـية  كمواصفـــات  العربيـــة 

موحـــدة.

مواصفـــة قياســـية دوليـــة متبنـــاة بلغتهـــا 
عربيـــة  قياســـية  كمواصفـــات  األصليـــة 
موحـــدة وتحـــدث تلقائيـــًا حـــال تحديثهـــا 

مـــن المصـــدر.

1 .Accreditation Committee )AC( :لجنة االعتماد
2 .Certification Body Program )CB( :لجنة شهادات المطابقة
3 .Metrology Committee )MC( :لجنة المترولوجيا

لجنة الجلود ومواد الدباغة:. 4
Leather and Tanning Material )TC8(        

لجنة النقل:. 5
Transportation )TC7(        

لجنة مواصفات تقييم المطابقة:. 6
  Committee on Standards for Conformity Assessment

)SMIIC/CCA(
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10 / 1 / 4 - النشاط الدولي

)ISO( 10 / 1 / 4 / 1 - المنظمة الُدولية للتقييس

تشارك الهيئة يف املنظمات الُدولية املعنية بالتقييس، كما تقوم الهيئة بعقد 
األجنبية  والهيئات  بعض اجلهات  الفني مع  التعاون  برامج  مجموعة من 
لالستفادة من خبراتها يف تطوير أعمال الهيئة، ومن أهم هذه املنظمات/

اجلهات:

معنية  ُدولية  منظمة  وأهم  أكبر   )ISO( للتقييس  الدولية  املنظمة  تُعُد 
بالتقييس، حيث يبلغ عدد أعضائها )164( دولة، وُتشارك الهيئة يف عضوية 

املنظمة الُدولية للتقييس )ISO( وبشكل فعال يف أنشطتها املختلفة. 

وكذلك يف اجتماعات اجلمعية العمومية )ISO/AG( والتي هي أعلى سلطة 
املنظمة،  أعضاء  بحضور  سنوياً  واحدة  مرًة  اجتماعاتها  وتعقد  باملنظمة 
القائمة  املستجدات  وملواكبة  االجتماعات  تتناولها  التي  املوضوعات  لبحث 
يف مجاالت التقييس املختلفة، بهدف ترسيخ التكامل مع املنظومة الُدولية 
يف مجاالت التقييس. كما تُشارك الهيئة يف جلان تطوير السياسات التابعة 

ملجلس إدارة املنظمة كعضو عامل وهي:

• .)CASCO( جلنة تقومي املطابقة
• .)DEVCO( جلنة شؤون الدول النامية
• .)COPOLCO( جلنة شؤون املستهلكني
• .)REMCO( جلنة املواد املرجعية

يندرج  فنية  )245( جلنة  الرئيسية  الُدولية  الفنية  األيزو  ويبلغ عدد جلان 
التابعة  الفنية  باللجان  الهيئة  وتشترك  الفرعية.  اللجان  من  العديد  حتتها 
رئيسة  دولية  فنية  )49( جلنة  عامل يف  كعضو  للتقييس  الُدولية  للمنظمة 
وفرعية،  رئيسة  فنية  جلنة   )158( يف  مراقب  كعضو  وتُشارك  وفرعية، 
وتعمل باستمرار على تشجيع ودعم مشاركة الشركاء من األجهزة والهيئات 
احلكومية واخلاصة يف اململكة يف أعمال التقييس الُدولية من خالل املشاركة 

يف عضوية اللجان الفنية الرئيسة والفرعية.

164

245

158

دولة عدد أعضائها

 عدد لجان األيزو الفنية 
الُدولية الرئيسية

الفنيـــة  باللجـــان  الهيئـــة  تشـــترك 
التابعـــة للمنظمـــة الُدوليـــة للتقييـــس 
كعضـــو عامـــل فـــي )49( لجنـــة فنيـــة 

وفرعيـــة رئيســـة  دوليـــة 

كعضـــو  وُتشـــارك 
فـــي مراقـــب 

 لجنة فنية رئيسة 
وفرعية

يندرج تحتها العديد من اللجان الفرعية
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10 / 1 / 4 / 2 - المنظمة الدولية للمعايرات القانونية 
)OIML(

هي منظمة ُدولية تأسست عام 1955م ومقُرها مبدينة باريس - فرنسا تعمُل 
ُتعنى  كما  القانونية،  باملترولوجيا  يتعلق  ما  جميع  وتقدمي  توثيق  على 
وذلك  املختلفة،  القياس  أجهزة  ومراتب  وخصائص  اشتراطات  بتوصيف 
بإصدار التوصيات والوثائق الدولية كما تعمُل على تسهيل إقامة عالقات 
التعاون بني جهات املقاييس القانونية يف الدول األعضاء وتتكون املنظمة 

من:

املؤمتـر الدولـي للمقاييـس القانونيـة. •
• .)BIML( اللجنـة الدوليـة للمقاييـس القانونيـة
• .)BIML( املكتـب الدولـي للمقاييـس القانونيـة

61
65

18
46

7
8

عدد األعضاء العاملين 
في المنظمة

 عدد األعضاء 
المراقبين

عدد اللجان الفنية في 
المنظمة

عدد اللجان 
الفنية الفرعية

وتشارك الهيئة بحضور 
االجتماعات، وتشترك 

في أعمال

وأعمال
 لجان فنية 

فرعية

لجان فنية 
رئيسة

يبلغ عدد األعضاء العاملني يف املنظمة )61( عضواً، وعدد األعضاء املراقبني 
)65( عضواً، كما يبلغ عدد اللجان الفنية يف املنظمة )18( جلنة فنية، ويبلغ 

عدد اللجان الفنية الفرعية )46( جلنة فنية فرعية.

وقد أصبحت الهيئة عضواً يف هذه املنظمة منذ العام 1991م، حيث تتلقى 
والتوصيات  املواصفات  مشاريع  بدراسة  وتقوم  ومراسالتها،  إصداراتها 
إعداد  عند  رئيس  كمرجع  التوصيات  هذه  واستخدام  عليها،  والتصويت 
مشاريع املواصفات القياسية السعودية، وتشارك الهيئة بحضور االجتماعات، 

وتشترك يف أعمال )7( جلان فنية رئيسة، وأعمال )8( جلان فنية فرعية.



13٧

 )IEC( 10 / 1 / 4 / 3 - اللجنة الدولية الكهروتقنية

مجال  يف  الُدولية  القياسية  املواصفات  وإصدار  إعداد  اللجنة  هذه  تتولى 
املتعلقة بها، ويبلغ عدد أعضائها )84(  الكهرباء واإللكترونيات والتقنيات 
عضوًا، منهم )61( عضوًا عامل، و)23( عضوًا مشارك. كما يبلغ عدد اللجان 
الفرعية  الفنية  اللجان  ويبلغ عدد  رئيسة،  فنية  )101( جلنة  فيها  الفنية 
)77( جلنة فنية فرعية. وقد تبنت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 
الدولية  اللجنة  الصادرة عن  الُدولية  القياسية  املواصفات  واجلودة معظم 
الكهروتقنية كمواصفات قياسية أو لوائح فنية سعودية، والتي تبلغ حوالي 
الُدولي  املطابقة  برنامج  الهيئة عضٌو يف  أن  كما  دولية.  مواصفة   )6،000(
للمنتجات واملكونات الكهروتقنية )IECEE( كجهة اعتراف بالشهادات حاليًا. 

وتتكون اللجنة الُدولية الكهروتقنية من األجهزة التالية:

• Standardization Management Board )SMB( مجلس إدارة التقييس
• Market Strategy Board )MSB(  مجلس دراسة أولويات السوق
• Conformity Assessment Board )CAB( مجلس تقييم املطابقة

وتشترك اململكة ُمثلًة بالهيئة يف أعمال )27( جلنة فنية ُدولية، منها )6( 
جلان كعضو عامل، َو )21( جلنة كعضو مراقب.

84

10177

6123

27
621

عدد األعضاء

عدد اللجان
 الفنية الرئيسية

عدد اللجان الفرعية

ومنهم

عضوًا مشاركعضوًا عامل

وتشترك المملكة ُممثلًة 
بالهيئة في أعمال

ومـــنـــهـــا

للمنتجـــات والمكونـــات  الُدولـــي  المطابقـــة  برنامـــج  فـــي  الهيئـــة عضـــٌو 
حاليـــًا.  بالشـــهادات  اعتـــراف  كجهـــة   )IECEE( الكهروتقنيـــة 

الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة معظـــم  تبنـــت 
المواصفـــات القياســـية الُدوليـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــة الدوليـــة الكهروتقنيـــة 
تبلـــغ حوالـــي  والتـــي  فنيـــة ســـعودية،  لوائـــح  أو  كمواصفـــات قياســـية 

)6،000( مواصفـــة دوليـــة

لجنة فنية 
ُدولية

لجان كعضو 
عامل

لجنة كعضو 
مراقب
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10 / 2 - االتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون 
مع أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية

قامت الهيئة بتوقيع مجموعة من برامج التعاون الفني مع بعض اجلهات 
والهيئات األجنبية لالستفادة من خبراتها يف تطوير أعمال الهيئة، وكذلك 
واالرتقاء  التقييس  مجال  يف  العالم  يف  التطورات  أحدث  على  للوقوف 
الشقيقة  الدول  من  مجموعة  مع  البرامج  هذه  وُتعقد  األداء.  مبستوى 
إيفاد خبراء يف مجاالت  املعرفة من خالل  والصديقة بهدف نقل وتوطني 
تدريبية  برامج  تنفيذ  أو  الهيئة  إلى  اجلهات  تلك  من  املختلفة  التقييس 
والقيام  بالتقييس  املتعلقة  الفنية  املعلومات  تبادل  يتم  كما  تخصصية، 
بزيارات ميدانية للجهات املعنية بتلك الدول للوقوف على أحدث التطورات 
أهم   )35( رقم  اجلدول  ويعرض  واجلودة.  واملعايرة  التقييس  مجاالت  يف 

برامج التعاون الفني امُلبرمة خالل فترة التقرير:

تاريخ التوقيعالبرنامج

برنامج تعاون فني بني الهيئة ووزارة االقتصاد املكسيكية 
)SE(1437/04/07هـ

برنامج تعاون فني بني الهيئة ومؤسسة املواصفات 
)BSTI( 1437/05/21هـواالختبار البنجالدشية

برنامج تعاون فني بني الهيئة ومكتب املواصفات الهندي 
)BIS(1437/06/25هـ

برنامج تعاون فني بني الهيئة وإدارة التقييس الصينية 
)SAC( 1437/11/27هـ

جدول رقم )35(: أهم برامج التعاون الفني املُبرمة مع جهات خارجية خالل 
فترة التقرير

10 / 3 - النشاطات واالجتماعات الخليجية والعربية 
والدولية التي شاركت بها الهيئة

والعربية  اخلليجية  واالجتماعات  النشاطات  من  عدد  يف  الهيئة  شاركت 
اجتماعات  يف  شاركت  حيث  التقرير،  فترة  خالل  ُعقدت  والتي  والُدولية 
التقييس  لهيئة  والفنية  العامة  واللجان  الفنية  واملجالس  اإلدارة  مجلس 
من  عدد  يف  شاركت  كما  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول 
التي  والُدولية  العربية  املنظمات  نظمتها  التي  والنشاطات  االجتماعات 
تشترك الهيئة يف عضويتها، ويوضح اجلدول رقم )36( أهم تلك املشاركات:
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المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

قصر املؤمترات الرياض26-1437/03/27هـاجتماع الدورة األولى للجنة السعودية املوريتانية املشتركة.

عّمان - األردن26-1437/03/27هـاجتماعات الدورة )15( للجنة السعودية األردنية املشتركة.

.)TBT( املعنية بالعوائق الفنية للتجارة )WTO( جنيف - سويسرا05/28-1437/06/01هـاجتماع جلنة منظمة التجارة الدولية

كيب تاون - جنوب إفريقيا05-1437/06/06هـاجتماعات الدورة )7( للجنة السعودية اجلنوب أفريقية املشتركة.
االجتماع األول للجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )SMIIC( اخلاصة مبواصفات 

.)SMIIC/CCA( إسطنبول - تركيا14-1437/06/15هـتقييم املطابقة

القاهرة - مصر28-1437/06/29هـاجتماعات الدورة )15( للجنة السعودية املصرية املشتركة.
اجتماعات الدورة )46( للجنة االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية 

الرباط - املغرب14-1437/07/15هـوالتعدين.

1437/08/16هـاجتماعات مجلس اإلدارة رقم )13،12( ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(.
إسطنبول - تركيا1438/03/17هـ

1437/08/17هـاجتماعات اجلمعية العمومية رقم )10،9( ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(.
إسطنبول - تركيا1438/03/18هـ

قصر املؤمترات بجدة1437/8/22هـاجتماع جلنة املتابعة للدورة )5( للجنة السعودية السودانية املشتركة
بكني - الصني27-1437/11/28هـاجتماعات اللجنة السعودية الصينية رفيعة املستوى

زيارة جهات التقييس الصينية ذات العالقة
)CQC( مركز شهادات اجلودة الصيني

)SAC( زيارة إدارة التقييس الصينية
بكني - الصني1437/11/29هـ

بكني - الصني1437/12/10هـاجتماع جلنة شؤون الدول النامية )ديفكو( )رقم 50( للمنظمة الدولية للتقييس )أيزو(.
بكني - الصني11-1437/12/13هـاجتماع اجلمعية العمومية )رقم 39( للمنظمة الدولية للتقييس )أيزو( واالجتماعات املصاحبة له.

قصر املؤمترات بالرياض25-1437/12/26هـاجتماعات الدورة )6( للجنة السعودية النيوزلندية املشتركة.
فندق الريتزكارلتون - الرياض7-1438/1/8هـاالجتماع األول للمجموعة املشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030م

.)IEC( للجنة الدولية الكهروتقنية )فرانكفورت - املانيا9-1438/01/13هـاالجتماع العام رقم )80
قصر املؤمترات بالرياض17-1438/01/18هـاجتماعات الدورة )3( للجنة السعودية البرتغالية املشتركة.

االجتماع )51( للجنة الدولية للمقاييس القانونية )CIML( ويف املؤمتر اخلامس عشر للمنظمة الدولية 
.)OIML( ستراسبورغ - فرنسا16-1438/10/20هـللمقاييس القانونية

قصر املؤمترات بالرياض6-1438/02/7هـاجتماعات الدورة )3( للجنة السعودية الفيتنامية املشتركة.
هيئة اخلبراء - قصر اليمامة1438/02/17هـاجتماع بشأن مشروع برنامج تعاون فني يف مجاالت التقييس بني الهيئة ووزارة البيئة يف دولة قطر.
اجتماعات الدورة )47( للجنة االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية 

الرباط - املغرب2-1438/03/3هـوالتعدين.

فينا - النمسا13-1438/03/14هـاجتماعات الدورة )7( للجنة السعودية النمساوية املشتركة.
االجتماع )40( للمجلس الفني لهيئة التقييس اخلليجية، ويف املنتدى اخلليجي الثاني الستراتيجيات 

الرياض21-1438/3/23هـالتقييس وورشة عمل الشراكة االستراتيجية.

جدول رقم )36(: مشاركات الهيئة يف نشاطات واجتماعات املنظمات العربية واإلقليمية والدولية خالل فترة التقرير
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نشاطات أخرى قامت بها اإلدارة العامة 
للتعاون الدولي خالل فترة التقرير:

االجتماعات  من  مبجموعة  الهيئة  شاركت 
واالعتماد  التقييس  أجهزة  بعض  مع  واالتصاالت 
الُدولية بهدف مناقشة املواضيع املتعلقة بالعوائق 
بجودة  املتعلقة  تلك  أو   ،)TBT( للتجارة  الفنية 
وآليات  السعودية  األسواق  يف  املعروضة  السلع 
القياسية  للمواصفات  مطابقتها  من  التحقق 
الهيئة يف  كما شاركت  التصدير.  بلد  السعودية يف 
بعض برامج نقل املعرفة مع تلك اجلهات لالرتقاء 
بخبرات وقدرات منسوبي الهيئة، ويعرض اجلدول 

رقم )37( قائمة بتلك االجتماعات واالتصاالت. 
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التاريخالنشاط

)NEMA( 1437/05/01هـاالجتماع الذي عقد مبقر الهيئة بالرياض مع ممثلي جمعية املصنعني الكهربائيني االمريكية

زيارة وفد معهد املواصفات واالختبار البنجالديشي )BSTI( للهيئة برئاسة وزير الصناعة البنجالديشي وتوقيع برنامج التعاون الفني 
بني اجلانبني خالل هذه الزيارة

1437/05/21هـ

1437/06/15هـزيارة رئيس اجلمعية الكورية للجودة )KSQM( ورئيس مختبرات املطابقة الكورية )KCL( وسفير كوريا اجلنوبية باململكة للهيئة.

زيارة السيدة/ لوسي برغر، السكرتيرة األولى للشؤون التجارية واالقتصادية يف مندوبية االحتاد األوروبي للهيئة ملناقشة سبل التعاون 
يف القضايا ذات االهتمام املشترك

1437/07/26هـ 

1437/12/25هـاجتماع مبقر الهيئة مع ممثلي )ANSI( َو )USTR( األمريكية

1437/12/26هـزيارة وفد نيوزلندي للهيئة برئاسة مدير إدارة النفاذ لألسواق

1438/01/01هـزيارة وفد معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )SMIIC( إلى الهيئة واملكون من رئيس املعهد واألمني العام

1438/01/12هـاجتماع مع وفد وزارة التنمية التركية ووزارة التجارة واالستثمار مبقر الهيئة العامة لالستثمار

1438/02/08هـزيارة وفد اجلمعية اإلسبانية للتقييس وإصدار الشهادات )AENOR( للهيئة

جدول رقم )37(: نشاطات أخرى للهيئة خالل فترة التقرير
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وحدات العمل 
المتخصصة

11



وحدات العمل 
الـمـتـخـصـصـة

تحتضــن الهيئــة عــددًا مــن وحــدات العمــل المتخصصــة وفــي الصفحــات القادمــة 
ــات التــي قامــت بهــا خــالل  ــرز األنشــطة والفعالي نســتعرض تلــك الوحــدات وأب

فتــرة التقريــر وهــي كمــا يلــي:
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أهم نشاطات أمانة الجائزة

11 / 1 - أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

صدرت املوافقة السامية الكرية على إنشاء جائزة امللك عبد العزيز للجودة 
بالبرقية رقم )7/ب/18670( وتاريخ 1420/11/27هـ، والتي تهدف باملستوى 
القطاعات  مختلف  واإلنتاجية يف  والكفاءة  اجلودة  مستوى  رفع  إلى  األول 
يف اململكة، والتعريف بالتجارب السعودية الرائدة يف مجال اجلودة وإتاحة 
معدالت  حُتقق  التي  للقطاعات  اجلائزة  ومتنح  منها.  لالستفادة  الفرصة 

متقدمة يف مجاالت اجلودة والتميز املؤسسي.

الدورة الثالثة للجائزة

بدأت رحلة العمل يف الدورة الثالثة للجائزة مطلع العام 1436هـ، حيث عملت 
املعتمد وحتديثه، مبا يرسخ مؤسسية  التميز  اجلائزة على مراجعة منوذج 
العمل ويواكب التطورات احلديثة يف منهجيات وممارسات اجلودة والتميز. 
وتتابعت بعد ذلك اخلطوات، حيث كان اإلعالن عن استقبال طلبات املنشآت 
كلها  موجهة  فئات  سبع  1436هـ ضمن  احلجة  ذو   21 يف  للجائزة  للتقدم 
واملتوسطة  الكبيرة  واإلنتاجية  اخلدمية  املنشآت  وهي:  اخلاص،  للقطاع 
اخلاصة  واملستشفيات  األهلية،  التعليمية  واملجمعات  األهلية  واجلامعات 
التي تزيد سعتها عن )100( سرير. ومَت إغالق باب التقدمي يف الثالثني من 
للجائزة  تقدم  والتحكيم. حيث  التقييم  وتبع ذلك خطوات  محرم 1437هـ، 
الثانية،  الدورة  عن   %90 منو  بنسبة  منشأة   )50( اإللكتروني  موقعها  عبر 

استكملت )20( منها متطلبات التأهيل للمنافسة. 

ويف شعبان من العام 1437هـ مَت اإلعالن عن فوز )9( منشآت ضمن )5( 
فئات، وحجبت اجلائزة يف فئتني، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق 
آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز األولي، وسلسة من خطوات التقييم 
املكتبي وامليداني ومناقشة تقارير التقييم مع جلنة التحكيم، وانتهت بإرسال 
التقارير التعقيبية جلميع املنشآت املشاركة يف اجلائزة، وإقرار النتائج من 
قبل جلنة حتكيم مستقلة تضم يف عضويتها خبراء يف مجال اجلودة والتميز 
املؤسسي. وقد أنهت اجلائزة دورتها الثالثة ليصبح مجموع املكرمني خالل 

الثالث دورات )15( منشأة صناعية وخدمية وتعليمية وصحية.
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العامة للجائزة ملتقى أفضل املمارسات يف اجلودة والتميز  نظمت األمانة 
للتميز  الطريق  خارطة  الوطنية..  اجلودة  »جوائز  شعار  حتت  املؤسسي 
 26-25 املوافق  1438هـ  محرم   25-24 الفترة  خالل  املستدام«  املؤسسي 
امللتقى  هذا  حضر  وقد  بالرياض.  الفورسيزون  فندق  يف  2016م،  أكتوبر 
أكثر من )600( مختص ومهتم، حيث استعرضت ثالثة جتارب ُدولية جلوائز 
األمريكية  اجلائزة  اليابانية،  اجلودة  جائزة  وهي  العاملية  الوطنية  اجلودة 
على  الضوء  إلقاء  امللتقى  شهد  كما  للتميز،  األسترالية  واجلائزة  للجودة، 

ملتقى أفضل الممارسات في الجودة والتميز 
المؤسسي

أكثر من )16( جتربة عاملية من )9( ُدول إضافًة إلى )3( جلسات حوارية 
ملناقشة أثر جوائز اجلودة الوطنية على االقتصاد الوطني واألداء املؤسسي 

واملجتمعات بشكل عام.
وغطت التجارب القطاعات احلكومية والصناعية واخلدمية والتعليم العام 
والعالي والصحية واملصرفية وقطاع السياحة من اليابان وأمريكا وأستراليا 
العربية  اململكة  إلى  باإلضافِة  واإلمارات،  واألردن  والصني  وبريطانيا 

السعودية. وقد صدرت عن امللتقى عدة توصيات، من أبرزها:

تفعيل ممارسات الجودة والتمّيز 
المؤسسي في الجهات الحكومية 
وفق نموذج التميز للجائزة، تمهيدًا 
لتوسيع نطاق فئات الجائزة لتشمل 

الجهات الحكومية.  

إنشاء مجلس ُمتخصص للجوائز المحلية 
لتنسيق  بالمملكة  الجودة  مجال  في 

الجهود الوطنية وتقليص االزدواجية.

إجراء بحوث لدراسة األثر 
اإليجابي للجائزة على االقتصاد 

الوطني وممارسات الجودة 
والتمّيز المؤسسي.

ترسيخ ثقافة الجودة والتميز 
المؤسسي لدى القيادات من 
خالل برامج تدريبية وتوعوية 

ُتوضح دورهم في تعزيز 
ممارسات الجودة والتميز في 

منظماتهم.

أهمية تشكيل فرق التقييم الذاتي 
داخل المنشآت الحكومية والخاصة 
والغير ربحية، بهدف رفع مستوى 

جاهزيتهم للتميز المؤسسي.

إنشاء كيان مستقل غير ربحي 
تحت إشراف األمانة العامة لجائزة 
الملك عبد العزيز للجودة، على غرار 
التجارب العالمية، يهدف إلى توفير 
االستدامة واالستقاللية المالية 

واإلدارية لألمانة.
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إعداد النظم اإلدارية والمالية ونظام إدارة العمليات والخطة االستراتيجية.	 

تطوير الخدمات اإللكترونية.	 

الدعم واإلسناد والخدمات االستشارية ألعمال الجائزة.	 

المبادرات المستقبلية 
للجائزة:

كما قامت األمانة العامة للجائزة مبجموعة من النشاطات املساندة لتحقيق 
رسالة اجلائزة، والتي من أهمها:

عقد برنامج تعاون فني مع الجائزة اليابانية للجودة والجائزة األسترالية للتميز 	 
المؤسسي.

تحديث نموذج التميز للجائزة في إصداره الثاني.	 

للمنشآت 	  المؤسسي«  التطوير  »برنامج  المتخصص  البرنامج  تنفيذ  في  البدء 
المشاركة في الدورة الثالثة.

تدشين برنامج المقيم الداخلي المعتمد وفق نموذج التميز للجائزة وجدولة )٧( 	 
برامج خالل العام 201٧م.

االنتهاء من مشروع مراكز الخدمة المتميزة.	 

لطرحها 	  تمهيدًا  القادم  العام  خالل  الجائزة  لمشاريع  العمل  نطاق  إعداد   
للمنافسة. 

استكمال تفعيل حسابات الجائزة في جميع وسائل التواصل االجتماعي: تويتر 	 
ولينك إن وفيس بوك وانستقرام ويوتيوب.

إعداد وتنفيذ أكثر من )150( بطاقة توعوية منشورة عبر حسابات الجائزة.	 

وتسعى جائزة امللك عبد العزيز للجودة بصفتها اجلائزة الوطنية املتخصصة 
يف مجال اجلودة باململكة، ومتشياً مع املمارسات العاملية ألن تكون احملفز 
لتحسني  املنشآت  بني  املنافسة  وتعزيز  املؤسسي  التميز  ملمارسات  األول 
خدماتها واالرتقاء بجودة منتجاتها، ووضع املنشآت السعودية على خارطة 
املنافسة مع املنشآت العاملية احلاصلة على جوائز وطنية وُدولية. كما تسعى 
اجلائزة للتوسع يف حتفيز القطاعات لتبني منوذج التميز املؤسسي كإطار 
لتنويع  أيضاً  وتسعى  النتائج،  واستدامة  التميز  وقياس  لتطبيق  مرجعي 
فئاتها املؤسسية وتوسيع نطاق املشاركة ليشمل كافة القطاعات )احلكومية 

صةواملنشآت الصغيرة(.
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نشاط  على  اإلشراف  يتولى  مستقل  جهاز  نواة  بتكوين  البدء  على  حرصاً 
برئاسة  لالعتماد  السعودية  اللجنة  إنشاء  مَت  فقد  للمختبرات،  االعتماد 
محافظ الهيئة وعضوية مجموعة من املختصني من اجلهات ذات العالقة، 
بهدف اإلشراف على نشاط اعتماد املختبرات، وجهات التفتيش واجلهات 

املانحة للشهادات. 

للسلع  مختبرات  بني  ما  تنوعت  مختبراً   )99( اعتماد  اآلن  حتى  مَت  وقد 
واملنتجات، ومختبرات للقياس واملعايرة. وتستعني وزارة التجارة واالستثمار 
األركان  كأحد  اللجنة  اعتمدتها  التي  املختبرات  بهذه  اجلمارك  ومصلحة 
للمساهمة يف فسح  السعودية،  العربية  باململكة  اجلودة  ملنظومة  األساسية 

السلع واملنتجات املستوردة وتسهيل إجراءات الفسح اجلمركي.

وفيما يلي أهم إجنازات اللجنة خالل فترة التقرير:

تنفيذاً للمهام احملددة يف تنظيمها، تقوم اللجنة بتطبيق الئحة اعتماد  •
املختبرات احملدثة بقرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم )147( وتاريخ 
األيزو  السعودية  القياسية  املواصفة  ملتطلبات  طبقاً  1435/9/18هـ 
)17025/2006(، بهدف التأكد من جدارة وكفاءة أداء اخلدمة املتاحة 
يف املختبرات. ومت خالل فترة التقرير جتديد االعتماد لـ )13( مختبراً 
وجهة تفتيش واحدة واعتماد )2( مختبرات جديدة، ليصل إجمالي عدد 
املختبرات التي قامت الهيئة باعتمـادها حتى اآلن )99( مختبراً وطنياً. 
املعتمدة  اخلاصة  املختبرات  توزيع   )15( رقم  البياني  الرسم  ويعكس 
حسب الفئات لدى الهيئة. كما يوضح الرسم البياني رقم )16( توزيع هذه 

املختبرات جغرافياَ يف مختلف مناطق اململكة.
حتويل خدمة االعتماد إلى خدمة إلكترونية بشكل كامل بجميع مراحلها  •

بدًء من تقدمي الطلب وانتهاًء بإصدار الشهادة.
التطوير املستمر بنظام إدارة للجنة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية  •

أيزو )17011/2004(، وهو ما يُعد متطلباً أساسياً حلصول اللجنة على 
االعتراف ضمن املنظمات الُدولية املشرفة على نشاط االعتماد، وقد 

شرعت اللجنة بتطبيق هذا النظام من تاريخ 1436/10/10هـ.
استمرار تعزيز مشاركة اللجنة يف املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية  •

بنشاط االعتماد.
استمرار اللجنة يف برنامج تأهيل املقيمني طبقاً لإلجراءات املتوائمة  •

مع ما يطبق على املستوى الُدولي من خالل عقد الدورات التدريبية يف 
هذا املجال.

)SAC( 11 / 2 - اللجنة السعودية لالعتماد

رسم بياني رقم )15(: توزيع املختبرات اخلاصة حسب الفئات 
املعتمدة لدى الهيئة
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رسم بياني رقم )16(: توزيع املختبرات اخلاصة املعتمدة جغرافياً 
الرياضيف مختلف مناطق اململكة

الجبيل

الظهران

جدة

ينبع

34

3

1

26

2

الخبر

الدمام

الهفوف

22

2

7

11 / 3 - مركز األبحاث والدراسات 

وفق رؤيتها لتحقيق الريادة اإلقليمية واملرجعية العلمية يف نشاطات التقييس، 
مَت تأسيس مركز األبحاث والدراسات ليكون نواًة للتأصيل العلمي إلعداد 

املواصفات القياسية السعودية وتطويرها.

ومن أبرز األعمال التي نفذها مركز األبحاث والدراسات بالهيئة:

اإلنتهاء من حصر املواضيع الفنية وتشكيل قائمة األبحاث والدراسات  •
املُستهدفة بالتعاون مع اإلدارات املختلفة بالهيئة.

تقدمي الدعم واملشورة العلمية لعدد من املواضيع التي أحيلت للمركز  •
لصالح عدد من اإلدارات املختلفة بالهيئة. 

االفتراضي  • العمر  دراسة  ملشروع  النهائي  التقرير  واستالم  مراجعة 
ألسطوانات الغاز املنزلية.

إخراجها  • وجاري  الكهربائية(  الطاقة  توفير  )أجهزة  دراسة  إنهاء 
وطباعتها ليتم توزيعها على اجلهات ذات العالقة.

إطالق مبادرة تكرمي األفكار اإلبداعية. •
إنهاء دراسة )تأثير تركيب سلة خلفية لنقل احلمل الزائد على سالمة  •

املركبات(.

املساهمة يف توفير احملتوى العلمي ملجموعة من املواد التوعوية )اليوم  •
الالئحة  األطفال،  أللعاب  اخلليجية  الفنية  الالئحة  للقياس،  العاملي 
اجلهد،  منخفضة  الكهربائية  واملعدات  لألجهزة  اخلليجية  الفنية 
متطلبات واختبارات السالمة من احلرائق يف كود البناء، آلية التسجيل 

ملنتجات اإلنارة(.
املركبة  • األلومنيوم  أللواح  احلريق  مقاومة  »متطلبات  دراسة  طباعة 

ذات  احلكومية  للجهات  وتوفيرها  املباني«  واجهات  يف  املستخدمة 
العالقة.

إلى  • يهدُف  والذي  املعرفة(،  )بوابة  من مشروع  األولى  املرحلة  إطالق 
التعريف بأهمية وماهية التقييس بكافة أنواعه، وحتتوي هذه البوابة 

على: 
واإلجنليزية( -  العربية  )باللغتني  ملخصات   )6( عدد  ورفع  جتهيز 

للمشاريع البحثية على بوابة املعرفة.
معلومات عامة ومبسطة عن أنشطة التقييس الرئيسة.- 
عدد )5( مقاطع مرئية تتعلق بأنشطة التقييس املختلفة مَتت ترجمتها - 

من قبل املركز من اللغة اإلجنليزية إلى اللغة العربية. 
عدد )9( ملخصات للمشاريع البحثية املنفذة.- 
التقييس -  بأنشطة  تتعلق  )إنفوجرافك(  معلوماتية  رسومات   )9( عدد 

صةاملختلفة.
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11 / 4 - وحدة العلوم والتقنية 

11 / 5 - مركز خدمة المستفيدين

تتولى وحدة العلوم والتقنية مهام التنسيق واملتابعة مع اجلهات ذات العالقة 
تتولى  للعلوم والتقنية، كما  الوطنية  الهيئة ضمن اخلطة  يتعلق مبهام  فيما 
شركاء  مع  العلمي  والتعاون  التفاهم  مذكرات  وتنسيق  إدارة  مهام  الوحدة 

الهيئة من اجلهات ذات العالقة.

ومن أبرز نشاطات الوحدة خالل فترة التقرير:   

خطة  • برنامج  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  مع  التنسيق 
»معرفة«.

متابعة مراحل تنفيذ مركز الدراسات وتطبيق املواصفات ضمن برامج  •
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية )معرفة 1(.

متابعة تنفيذ مشاريع اخلطة الوطنية للسالمة املرورية باململكة. •
املشاركة يف مشروع املسح الوطني ملؤشرات العلوم والتقنية واالبتكار. •
املعلومات  • نظم  مجاالت  يف  وتوطينها  العلوم  نقل  مبادرة  يف  االسهام 

اجلغرافية )GIS(، وترجمة عدد )650( مصطلح واعتماد عدد )60( 
مواصفة قياسية تبني بلغتها االجنليزية. 

اجلهات  • من  عدد  مع  مختلفة  تعاون  مذكرة   )19( إعداد  من  االنتهاء 
احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص ومتابعة تفعيلها. 

االنتهاء من تزويد وزارة الدفاع باملعرفات اخلاصة بها )معرفة الكائنات  •
)Digital Object Identifier (DOI( »معرفة األشياء«

الرئيس  املركز  يف  املستفيدين  خدمة  مراكز  على  اإلشراف  اإلدارة  تتولى 
وفرعي الهيئة مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة الشرقية، وتهدف إلى االرتقاء 
معهم  العالقات  توطيد  يف  واملساهمة  للمستفيدين،  املُقدمة  باخلدمات 
بإدارة  خاص  نظام  تأمني  مت  املنطلق  هذا  ومن  رضاهم،  على  واحلصول 
وذلك   ،)Customer Relationship Management( املستفيدين  عالقات 
جذب  على  ينعكس  مما  للمستفيدين  متميزة  خدمة  تقدمي  يف  لإلسهام 
املستفيدين  خدمة  مركز  ويتولى  الوطنية.  الصناعة  ودعم  االستثمارات 
مجموعة من املهام التي تهدف إلى االرتقاء بخدمات الشركاء واجلهات ذات 

العالقة.

عقد ورشة عمل عن عبوات املياه. •
العمل  • مناذج  ومسودة  التفصيلية  الالئحة  مسودة  إعداد  من  االنتهاء 

للمركز.
االنتهاء من إعداد آلية للتعامل مع األفكار االبداعية، متهيداً العتمادها. •
)إدارة  • أمتتة  ملشروع  الفنية  واملتطلبات  املواصفات  وضع  من  االنتهاء 

مركز األبحاث والدراسات(.
دراسة عدد من املواضيع احملالة للمركز مثل )ألواح األملونيوم ــ عيون  •

املالئة  املادة   - للتحلل  والقابلة  لألكياس  املواصفة  مشروع  ــ  القطط 
لإلطارات(. 

•  )6( لـ  املستهلك واجلودة  لبوابة  العلمي  املشاركة يف مراجعة احملتوى 
أعداد.

كما شارك املركز يف مجموعة من النشاطات التشغيلية األخرى، ومن أهمها:

للمصطلحات  • تفاعلي  إعداد )9( مجاالت كقاموس  البدء يف تصنيف 
الفنية املتعلقة بنشاطات التقييس.

واملشـــاريع  • االجتماعـــات  مـــن  مجموعـــة  يف  الوحـــدة  شـــاركت  كمـــا 
املشـــاركات: تلـــك  أبـــرز  ومـــن  االســـتراتيجية، 

املشاركة بدراسة استراتيجية املنظمة الدولية للتقييس )األيزو( وربط - 
مخرجاتها مع احتياجات ودور اململكة. 

املشاركة يف متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس واجلودة وربط - 
مخرجاتها مع احتياجات ودور اململكة.

املشاركة باالجتماع )41( للجنة الفنية الدولية لنظم املعلومات اجلغرافية - 
)ISO TC211( بالنرويج.

متطلبات -  وإعداد  لدراسة  الوطني  املسح  مشروع  يف  املشاركة 
االستراتيجية الوطنية اجليومكانية للمملكة. 

املشاركة يف أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية - 
بقطاع  الوطنية اخلاصة  العمل  وتقدمي تصور عن منهجية عمل فرق 

املواصفات القياسية باململكة، وعضوية الهيئة يف اللجان الدولية.
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ومن أهم هذه المهام

الرد على االستفسارات

يقوم مركز خدمة املستفيدين باستقبال االستفسارات التي ترد للهيئة عن 
الهاتفي،  الهيئة، االتصال  املتاحة )احلضور الشخصي ملقر  القنوات  طريق 
البريد االلكتروني )info@saso.gov.sa((، حيث يقوم مُمثل اخلدمة باملركز 
ادارة  نظام  عبر  املختصة  لإلدارة  إحالتها  أو  االستفسارات  على  باإلجابة 
ومَت  للهيئة  الواردة  االستفسارات  بلغت  وقد   ،)CRM( املستفيدين  عالقات 

الرد عليها خـالل فترة التقرير )5.070( استفسار.

)ENQUIRYPOINT( متابعة نقطة االستفسار

نقطة االستفسار هي البريد اإللكتروني املُعتمد لدى منظمة التجارة العاملية 
عن  ويتُم   ،)TBT( التجارة  أمام  الفنية  العوائق  بلجنة  واخلاصة   )WTO(
طريقها جتهيز اخطارات الهيئة واخطارات جهات أخرى مثل )الهيئة العامة 
للغذاء والدواء، وزارة الصحة( وإرسالها ملنظمة التجارة العاملية، ومن ثمَّ رفع 
املشاريع التي مَت اإلخطار عنها على موقع الهيئة اإللكتروني لتتمكن اجلهة 
ذات االختصاص من احلصول عليها مباشرة، وتتُم متابعة البريد اإللكتروني 
للجهة  وتوجيهها  املالحظات  واستقبال   ،)enquirypoint@saso.gov.sa(
املختصة. وقد بلغ عدد اإلخطارات املنفذة عبر نقطة االستفسار خالل فترة 

التقرير )58( إخطاراً.

خدمات األعضاء

هي أحد اخلدمات التي يقدمها املركز للمستفيدين، وهي خدمة العضوية 
مبركز املعلومات، حيث يتم تزويد األعضاء بقوائم عن املواصفات القياسية 
الهيئة  وتعكُف  الهيئة.  إصدارات  إلى  باإلضافة  حديثاً  اعتمادها  مَت  التي 
مركز  يقدمها  أن  التي يكن  اخلدمات  وتطوير حزمة  مراجعة  على  حالياً 
املعلومات ألعضائه، ليسهم ذلك يف تطوير األعمال وتعزيز شراكة الهيئة مع 

ذوي العالقة بأنشطتها.

11 / 6 - مركز التدريب 

امتداداً لدور الهيئة العلمي يف مجاالت املواصفات واجلودة، مَت إنشاء مركز 
الدورات  وتقدمي  املعرفة،  ونقل  بتبادل  يُعنى  والتطوير،  للتدريب  متخصص 
واجلودة  واملعايرة  القياس  مجاالت  يف  املتخصصة  التدريبية  والبرامج 
للمستفيدين من خدمات الهيئة. ويهدُف املركز إلى تقدمي أنشطته التطويرية 
اخلبراء  أفضل  من  بنخبٍة  مستعيناً  علمية  أسس  على  التدريبية  وخدماته 
املناظرة  اجلهات  مع  االستراتيجية  الشراكات  من  وباالستفادة  واملدربني، 
سعياً لتحقيق رؤية املركز )حتقيق الريادة اإلقليمية يف التدريب يف مجاالت 
التقييس  ثقافة  وتطوير  )نشر  املركز  واجلودة( ومن خالل رسالة  التقييس 

واجلودة عبر برامج متميزة للمستفيدين(. 

ومن أبرز نشاطات املركز:

باملنطقة  • الهيئة  بفرع  املركز  لفروع  التحتية  البنية  إنشاء  من  االنتهاء 
الشرقية ومنطقة مكة املكرمة اعتماًد على الوسائل التقنية احلديثة.

البدء بتفعيل جانب التدريب يف مذكرات التفاهم املوقعة مع الشركاء  •
)وزارة الدفاع واألمن العام(.

التفاوض مع عدة جهات تدريبية مميزة، لغرض توقيع مذكرات فنية  •
للتعاون املُشترك يف مجاالت التدريب ونقل املعرفة.

•  )12( التقرير من أصل  فترة  تدريبي خالل  برنامج   )14( تنفيذ عدد 
برنامج مستهدف، بنسبة إجناز قدرها %117.

التوقيع مع اجلمعية األمريكية لالعتماد إلقامة برامج تدريبية مشتركة  •
يف اململكة ودول اخلليج.

صة
ص

تخ
لم

ل ا
عم

 ال
ت

دا
وح



التقرير السنوي  143٨/143٧هـ          152

11 / 7 - وحدة المراجعة الداخلية

انطالقاً من اهتمام الهيئة بتوفير الدعم الرقابي لتقومي مستوى إجناز األهداف 
املمارسات  وفق  واإلجراءات  والتعليمات  واللوائح  باألنظمة  االلتزام  ومدى 
 /8/20 وتاريخ   )235( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  واستناداً  االحترافية، 
1425هـ والذي نص يف فقرته الثانية على »تأسيس وحدات للرقابة الداخلية 
باملسئول  رئيسها  يرتبط  العامة  املراقبة  ديوان  برقابة  كل جهة مشمولة  يف 
األول يف اجلهاز«، والالئحة املوحدة لوحدات املراجعة الداخلية الصادرة بقرار 
مجلس الوزراء رقم )129( يف 6 /1428/4هـ، فقد بادرت الهيئة إلى إنشاء 
وحدة املراجعة الداخلية، وعملت على تفعيل دورها لتكون أداةً فاعلة يف تطوير 
األداء يف منظومة العمل بالهيئة. كما قامت الهيئة بإعداد دراسة حول تشكيل 
جلنة منبثقة عن املجلس للمراجعة الداخلية وعرض نتائج هذه الدراسة على 
مجلس إدارة الهيئة يف اجتماعه رقم )154( بتاريخ 1437/03/18هـ، حيث 
وافق املجلس على إحالة املوضوع إلى اجلمعية السعودية للمراجعني الداخليني 

للدراسة من كافة اجلوانب النظامية، ورفعها للمقام السامي الكرمي.

ومن أبرز نشاطات الوحدة:

أبرز  • ومن  الداخلية.  املراجعة  أعمال  ودعم  هيكلة  مشروع  تنفيذ 
اخلطوات التي أجُنزت خالل فترة التقرير:

- إعداد واعتماد تقرير املراجعة عن إدارة عالمة اجلودة.
- إعداد واعتماد تقرير املراجعة عن إدارة املستودعات. 

فيها  العينات، مبا  على  والفحوصات  االختبارات  إجراءات  مراجعة   -
تقرير  واعتماد  إعداد  )ومَت  العينات.  وتسليم  استالم  إجراءات 

املراجعة عن اإلدارة العامة للمختبرات(.
األنظمة  مراجعة  ذلك  ويشمل  املواصفات،  إعداد  إجراءات  مراجعة   -
اإللكترونية )نظام املواصفات ونظام واصف(، ومراجعة إجراءات تشكيل 
اللجان والفرق الفنية باإلدارة العامة للمواصفات. وقد مَت االنتهاء من 

إعداد واعتماد تقرير املراجعة عن اإلدارة العامة للمواصفات.
- مراجعة أوامر الصرف.

ويف مجال تقنية املعلومات، متت مراجعة التالي: •
ضوابط إدارة تغيير البرامج والتطبيقات لإلدارة العامة لتقنية املعلومات.  -
ضوابط إدارة إنشاء املستخدمني وإعطاء الصالحيات لإلدارة العامة   -

لتقنية املعلومات.
ضوابط النسخ االحتياطي لإلدارة العامة لتقنية املعلومات.  -

التخطيط  )مثاًل  املعلومات  تقنية  إلدارة  العامة  احلوكمة  ضوابط   -
االستراتيجي(.

ضوابط إدارة مشاريع اإلدارة العامة تقنية املعلومات.  -

وقد مَت إعداد واعتماد تقرير املراجعة عن اإلدارة العامة لتقنية املعلومات.

ويف مجال املطابقة، مَتت مراجعة التالي: •

سياسات وإجراءات اإلدارة العامة للمطابقة.  -
النظام اآللي )سامبل( لإلدارة العامة للمطابقة.  -

آلية استالم العينات لإلدارة العامة للمطابقة.  -
السلف اخلاصة بعملية سحب العينات.  -

آلية وإجراءات املتابعة واملراقبة مع اجلهات احلكومية ذات الصلة   -
باإلدارة العامة للمطابقة.

وقد مَت إعداد واعتماد تقرير املراجعة عن اإلدارة العامة للمطابقة.

وتعكف الوحدة حالياً على التنسيق مع تلك اإلدارات ملتابعة املالحظات التي 
مَت رصدها لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة.

11/ 8 - إدارة الشؤون القانونية 

تتولى اإلدارة القانونية تقدمي اخلدمات االستشارية القانونية جلميع قطاعات 
الرأي  بإبداء  اإلدارة  تقوم  كما  بها،  املعمول  واللوائح  لألنظمة  وفقاً  الهيئة 
الغير،  مع  إبرامها  الهيئة  تقرر  التي  العقود  مشروعات  ومراجعة  القانوني، 
وإعداد  احملاكم،  أمام  أو ضدها  الهيئة  من  املقامة  القضايا  كافة  ومباشرة 
مشروعات اللوائح والقواعد التنفيذية التي حتتاج لها الهيئة، وكذلك مراجعة 

محاضر اللجان فيها.

ومن أهم نشاطات اإلدارة خالل هذه الفترة:

- إعداد مشاريع األنظمة واللوائح والتي من أهمها مسودة نظام سالمة 
املنتجات ومسودة نظام املواصفات واجلودة.

- إعداد ومراجعة اللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من الهيئة والتي 
من أهمها الئحة حوكمة أعمال مجلس اإلدارة.

- دراسة برامج التعاون الدولية التي تشارك بها الهيئة وكذلك مذكرات 
النظام  املشاركة يف  أهمها  والتي من  واخلارجية  الداخلية  التفاهم 

األساسي ملعهد الدول اإلسالمية للمواصفات واملقاييس )سميك(.
- التنسيق مع األجهزة الرقابية ذات العالقة واملرتبطة بالهيئة.
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فروع الهيئة

12



فــروع
الهيئة

تحقيقــًا للتوجــه الحكومــي نحــو التوســع فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي كافــة أرجــاء المملكــة 
والتيســير عليهــم للحصــول علــى الخدمــات التــي ينشــدونها، قامــت الهيئــة بافتتــاح عــددًا مــن الفــروع 
فــي المناطــق الرئيســة بالمملكــة لتقــوم بتنفيــذ المهــام المناطــة بالهيئــة بتلــك المناطــق، كمــا 
ُتشــارك تلــك الفــروع ببعــض المهــام واألعمــال التــي يتــم تنفيذهــا فــي إدارات الهيئــة الرئيســة. وفيمــا 

يلــي أهــم إنجــازات الفــروع:
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12 / 2 - فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية12 / 1 - فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

أبرز نشاطات الفرع:

يف مجال اختبار العينات قامت مختبرات الهيئة بفرع منطقة مكة املكرمة 
مجموع  بلغ  حيث  إليها،  وردت  التي  العينات  من  العديد  وحتليل  بفحص 
العينات الواردة )2.003( عينة وتبني أن )1.190( عينة منها غير مطابقة 
مركبة   )9.386( عدد  فحص  مَت  كما  السعودية.  القياسية  للمواصفات 
السعودية  القياسية  للمواصفات  مطابقتها  من  للتأكد  مستوردة  مستعملة 
األسواق  من  متنوعة  عينات  سحب  يف  الفرع  وشارك  املعتمدة،  واللوائح 
احمللية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، حيث مَت سحب 
أصناف   )8( ومَت سحب  العينات.  مبادرة سحب  لبرنامج  )1.320( صنف 
بإجمالي )53( عينة ومصادرة )38( عينة، وذلك ضمن برامج مشتركة مع 
وزارة التجارة واالستثمار. كما قام الفرع بالتحقق من صحة عدد )3.249( 
عدد  واملشاركة يف  الهيئة،  لدى  معتمدة  من جهات  مطابقة صادرة  شهادة 
)56( زيارة دورية للتفتيش على املصانع بغرض منح )عالمة اجلودة / شهادة 

تصدير/ تقييم مختبرات(. 
يف  اجلودة  ثقافة  وتعزيز  نشر  وفعاليات  نشاطات  يف  الفرع  يُشارك  كما 
الفاعلة  اجلهات  مع  بالشراكة  الهيئة  ترعاها  أو  تنظمها  والتي  املنطقة، 
باملنطقة يف هذا املجال من القطاع العام واخلاص، ومن ذلك املشاركة بورشة 
العينات«  لسحب  الصحيحة  األساليب  واتباع  التوعية  »نشر  بعنوان  العمل 
بتاريخ 1437/08/05هـ شارك فيها عدٌد من مأموري الضبط بفرع وزارة 

التجارة واالستثمار، مصلحة اجلمارك، والهيئة.

 أبرز نشاطات الفرع:

الشرقية  املنطقة  بفرع  الهيئة  مختبرات  قامت  العينات  اختبار  مجال  يف 
مجموع  بلغ  حيث  إليها،  وردت  التي  العينات  من  العديد  وحتليل  بفحص 
منها  عينة   )170( أن  تبني  املنتجات  ملختلف  عينة   )441( الواردة  العينات 
غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما مَت فحص عدد )5.286( 
)تبوك  به  املرتبطة  والفروع  الفرع  مبختبرات  مستوردة  مستعملة  مركبة 
واللوائح  السعودية  القياسية  للمواصفات  مطابقتها  من  للتأكد  واحلديثة( 
املعتمدة. وشارك الفرع يف سحب عينات متنوعة من األسواق احمللية للتأكد 
من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية حيث مَت سحب )183( صنف 
لبرنامج مبادرة سحب العينات. كما شارك الفرع يف سحب عينات متنوعة 
القياسية السعودية،  للمواصفات  للتأكد من مطابقتها  من األسواق احمللية 
)15( طراز غير  )29.187( عينة مكيف من  )113( ومصادرة  ومَت سحب 
حجم  مالبس  غسالة   )175( مصادرة  إلى  باإلضافِة  للمواصفات،  مطابق 
برامج  َو )21( غسالة مالبس حجم )12( كجم، وذلك ضمن  )4.5( كجم 

مشتركة مع وزارة التجارة واالستثمار.
كذلك شارك الفرع يف عدد )7( زيارات دورية للتفتيش على املصانع بغرض 
منح )عالمة اجلودة / شهادة تصدير/ تقييم مختبرات(. ويُشارك أيضاً يف 
نشاطات وفعاليات نشر ثقافة اجلودة يف املنطقة والتي تنظمها أو ترعاها 
الهيئة بالشراكة مع اجلهات الفاعلة يف هذا املجال يف املنطقة من القطاعني 

العام واخلاص.
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12 / 4 - فرع الهيئة بمنطقة جازان12 / 3 - فرع الهيئة بمنطقة تبوك

أبرز نشاطات الفرع:

مطابقتها  • من  للتأكد  مستوردة  مستعملة  مركبة   )182( فحص 
للمواصفات القياسية السعودية.

املساهمة يف خطة سحب العينات باملنطقة. •
املشاركة يف نشر ثقافة اجلودة والتوعية باملواصفات القياسية السعودية  •

وتوزيع املنشورات التوعوية على املراجعني باملنطقة.
املشاركة مع وزارة التجارة واالستثمار بسحب عينات اإلطارات. •
املشاركة مع وزارة التجارة واالستثمار  يف التفتيش على بعض مصانع  •

البالستيك واحلديد.
استقبال مركز خدمة املستفيدين بالفرع ما يقارب )23( طلب. •

 أبرز نشاطات الفرع:

فحص )159( مركبة مستعملة مستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات  •
القياسية السعودية.

املساهمة يف خطة سحب العينات باملنطقة. •
املشاركة يف نشر ثقافة اجلودة والتوعية باملواصفات القياسية السعودية  •

باملنطقة. 
التعاون مع فرع اجلمعية السعودية للجودة لتفعيل دورها، وإقامة عدد  •

من الدورات لتعزيز ثقافه اجلودة.
املشاركة يف اللجنة األمنية الدائمة بإمارة منطقة جازان. •
املشاركة يف الزيارات الرقابية لعدد )7( مصانع. •
املشاركة يف خطة سحب العينات وإرسالها ملختبرات الهيئة بفرع منطقة  •

مكة املكرمة.

تبوك

جازان
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12 / 5  -  مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة

 أبرز نشاطات الفرع:

مطابقتها  • من  للتأكد  مستوردة  مستعملة  مركبة   )2.805( فحص 
للمواصفات القياسية السعودية.

املساهمة يف خطة سحب العينات باملنطقة. •
املشاركة يف نشر ثقافة اجلودة والتوعية باملواصفات القياسية السعودية  •

باملنطقة. 
زيارة مصانع األنابيب ومصنع املنتجات املعدنية باملنطقة، بالتعاون مع  •

وزارة التجارة واالستثمار.
استقبال عدد )62( عينة من فرع وزارة التجارة واالستثمار بالقريات  •

واحالتها لإلدارة العامة للمختبرات بالرياض لفحصها.

منفذ 
الحديثة
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الموارد البشرية

13



المـوارد
البشرية

حرصــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة منــذ إنشــائها علــى اســتقطاب القــوى 
البشــرية المؤهلــة والكــوادر الفنيــة المتخصصــة، مــع الحــرص علــى توفيــر االبتعــاث والتدريــب المســتمر 
لهــذه الكــوادر، ُرغــم التحديــات التــي تواجههــا الهيئــة فــي توفــر القــدرة الماليــة واإلداريــة الســتقطاب 
تلــك الكفــاءات والمحافظــة عليهــا، وحرصــًا علــى ترســيخ العمــل المؤسســي، عملــت اإلدارة العامــة 
للمــوارد البشــرية علــى اســتكمال أدلــة السياســات واإلجــراءات وتوثيــق األعمــال المتعلقــة بالمــوارد 
البشــرية لديهــا، كذلــك وضــع سياســة لتطويــر مســتوى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة. وتعمــُل حاليــًا 
علــى تفعيــل مهــام اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية وبنائهــا بنــاًء مؤسســيًا يتوافــق مــع دور الهيئــة 
وخططهــا االســتراتيجية لدعــم اإلبــداع وتحفيــز الموظفيــن مــن خــالل إقامــة الحفــل الســنوي لتكريــم 

المتميزيــن والمبدعيــن مــن موظفــي الهيئــة »مبدعــون«.
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13 / 1 - القدرات البشرية
بلغ إجمالي عدد املوظفني واملتعاقدين واملستخدمني والعمـال بالهيئة خـالل 
فترة التقرير )691( موظفاً، بلغت نسبة املوظفني السعوديني منهم )%100(، 

ويوضح اجلدول رقم )38( توزيع هذا العدد على فئات العمل املختلفة.

حيث مَت هذا العام تكرمي عدد )26( موظفاً من كافة إدارات وفروع الهيئة، 
كما أن هناك اهتمام ببيئة العمل وتهيئة املوظفني اجُلدد بالهيئة من خالل 
الغرض وأطلق عليه اسم »مرحبا«، حيث مَت يف  إعداد برنامج ُصمم لهذا 
هذا العام تهيئة عدد )36( موظفاً جديداً لضمان سرعة اندماجهم يف بيئة 
النسوي  للقسم  متميزة  مساهمة  هناك  كان  كذلك  مثالية.  وبصورة  العمل 
يف متثيل الهيئة بالعديد من الفعاليات يف قطاعات التعليم املختلفة، والتي 
بلغ عددها )8( فعاليات يف مجاالت اجلودة والتميز املؤسسي لنشر ثقافة 
أهداف  من  استراتيجي  كهدف  التعليمية  واملؤسسات  املجتمع  يف  اجلودة 
من  العديد  تنظيم  النسوي يف  القسم  ومشاركة  باإلضافة ملساهمة  الهيئة، 
مجاالت  يف  دورها  تبرز  والتي  الهيئة،  بها  تقوم  التي  واملعارض  الفعاليات 

التقييس املختلفة. 

ويف ما يلي حملة موجزة عن املوارد البشرية بالهيئة والنشاطات املتعلقة بها:

جدول رقم )38(: عدد العاملني بالهيئة
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كما بلغ عدد الوظائف الشاغرة خالل فترة التقرير )77( وظيفة، حيث مَت 
إيقاف العمل بإجراءات التعيني بناًء على التعميم الصادر من وزارة املالية 
جلميع األجهزة احلكومية خالل الربع الرابع من سنة التقرير بإيقاف التعيني 
والترقية يف األجهزة احلكومية. وسيتم استكمال إجراءات التعيني والترقية 
من  فيها  يصدر  ما  ووفق  1439/1438هـ  القادم  املالي  العام  ميزانية  مع 
اإلدارية  مستوياتها  من  وظيفة   )28( عدد  تعديل  طلب  مَت  كما  تعليمات. 
املاسة  الوظائف واحلاجة  لطبيعة هذه  أعلى، نظراً  إلى مستويات  احلالية 
لها يف مستويات أعلى لوجود عدد من اخلبرات املتميزة يف الهيئة، وذلك من 

خالل ميزانية الهيئة للعام املالي 1439/1438هـ )2017م(. 

عام  منذ  بالهيئة  املوظفني  أعداد  تطور   )17( رقم  البياني  الرسم  ويوضح 
1434/1433هـ .

رسم بياني رقم )17(: تطور أعداد املوظفني خالل السنوات األخيرة

١٤٣٨/١٤٣٧١٤٣٧/١٤٣٦١٤٣٦/١٤٣٥١٤٣٥/١٤٣٤١٤٣٤/١٤٣٣

٦٩٢

٦٦٦
٦٥٩

٦٥١

٦٢٢

13 / 2 - التدريب واالبتعاث

حتقيقاً لهدف رفع مستوى كفاءة منسوبي الهيئة واالرتقاء مبستوى التقييس 
باململكة تقوم الهيئة بابتعاث بعض موظفيها للحصول على مؤهالت عليا يف 
عدد من املجاالت الفنية التخصصية التي حتتاجها الهيئة، حيث مَت ابتعاث 
عدد من موظفي الهيئة للحصول على درجة املاجستير والدكتوراه، كما هو 

موضح يف اجلدول )39(.

مكانهاالعددالدرجةالتخصص

بريطانيا1دكتوراههندسة مواد
بريطانيا1دكتوراه  هندسة ميكانيكية
بريطانيا1ماجستير تقنية معلومات 

بريطانيا 1ماجستير إدارة استراتيجية اجلودة

جدول رقم )39(: عدد املبتعثني للدراسات العليا باخلارج خالل فترة التقرير
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كما تُلحق الهيئة موظفيها يف دورات تدريبية تخصصية داخل وخارج اململكة 
يف املجاالت التي تخدم نشاطاتها. وتُنظم مجموعة من الدورات التدريبية 
باململكة، ودول اخلليج  الهيئة واجلهات األخرى  فيها منسوبو  يُشارك  التي 
املعنية بأمور التقييس، وقد بلغ مجموع الفرص التدريبية )949( فرصة، كما 
هو موضح يف اجلدول رقم )41(. وغطت الدورات التدريبية املجاالت الفنية 
 )542( الداخلية  الدورات  يف  التدريب  فرص  مجموع  بلغ  حيث  واإلدارية، 
الفرص  عدد  وكان  إدارية،  دورات  يف  تدريب  فرصة   )366( منها  فرصة، 
يف الدورات الفنية املتخصصة )176( فرصة تدريب. بينما بلغ عدد فرص 
التدريب يف الدورات اخلارجية )407( فرصة، منها )186( فرصة يف دورات 

إدارية َو )221( فرصة تدريبية يف دورات فنية تخصصية.

بنسبة  متدرب   )397( الفنية  الدورات  يف  املتدربني  عدد  بلغ  وبالتالي 
ويرجع   ،%58.12 بنسبة  متدرب   )552( اإلدارية  الدورات  ويف   ،%41.88
البرامج  اإلدارية عنها يف  التدريبية  البرامج  املتدربني يف  زيادة عدد  سبب 
التدريبية الفنية لتركيز الهيئة خالل فترة التقرير على زيادة تفعيل برامج 
تطوير مستوى اللغة اإلجنليزية ملوظفيها كون الهيئة جهة فنية متخصصة، 
باإلضافة إلى إقامة العديد من البرامج التطويرية لقدرات موظفي الهيئة 
املتعلقة مببادي ومفاهيم إدارة املشاريع، والتي تخدم وحتقق أهداف الهيئة 

كما عاد عدد من موظفي الهيئة بعد حصولهم على املؤهالت العليا كما هو 
موضح يف اجلدول )40(. 

مكانهاالعددالدرجةالتخصص

بريطانيا1دكتوراهفيزياء
بريطانيا1دكتوراه  عالقات دولية
بريطانيا1ماجستير إلكترونيات 

بريطانيا 1ماجستير إدارة استراتيجية اجلودة

جدول رقم )41(: مجموع الفرص التدريبية املتاحة ملنسوبي الهيئة

جدول رقم )40(: عدد املبتعثني الذين أنهوا الدراسات العليا باخلارج

جدول رقم )42(: املؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير

المجموعفنيإداريالتدريب

366176542داخلي

186221407خارجي

552397949املجموع

مؤشر الهدف االستراتيجي
2016م

المتحققالمستهدف
47.8 ساعة40 ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف 

81.4٪80%نسبة املوظفني الذين مت تدريبهم 

وفق خطتها االستراتيجية. ويرجع السبب الرئيس يف زيادة أعداد املتدربني 
والذي  واالبتعاث،  التدريب  بند  دعم  التحسن يف  إلى  املاضية  األعوام  عن 
أدى إلى زيادة البرامج التدريبية من خالل تفعيل برامج التعاون الفني يف 
مجاالت التدريب مع جهات التقييس واملنظمات اخلارجية من خالل برامج 

نقل املعرفة. 
حتقيق  اهلل-من  -بفضل  الهيئة  متكنت  االستراتيجية،  مؤشراتها  وضمن 
أهدافها االستراتيجية، حيث حَتقَق خالل فترة التقرير متوسط عدد ساعات 
تدريب لكل موظف مبعدل )47.8( ساعة تدريبية بزيادة عن املستهدف. كما 
غطت البرامج التدريبية ما نسبته )81.4%( من مجموع املوظفني الذين مَت 

تدريبهم خالل هذا العام، كما هو موضح يف اجلدول رقم )42(.
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ويوضح الرسم البياني رقم )18( الفرص التدريبية ملوظفي الهيئة الذين مَت 
تدريبهم داخل اململكة منذ العام 1434/1433هـ ـ.

كما يوضح الرسم البياني رقم )19( أعداد الفرص التدريبية ملوظفي الهيئة 
الذين مَت تدريبهم خارج اململكة منذ العام 1434/1433هـ.

رسم بياني رقم )18(: تطور أعداد الفرص التدريبية داخل اململكة

رسم بياني رقم )19(: تطور أعداد الفرص التدريبية خارج اململكة

١٤٣٥/١٤٣٤

٢٦٢

١٤٣٦/١٤٣٥

٥٨٢

١٤٣٨/١٤٣٧

٥٤٢

١٤٣٤/١٤٣٣

٢٧٣

١٤٣٧/١٤٣٦

٥٩٢

١٤٣٥/١٤٣٤

١٠٢

١٤٣٦/١٤٣٥

٢٢٨

١٤٣٨/١٤٣٧

٤٠٧

١٤٣٤/١٤٣٣

١٠٦

١٤٣٧/١٤٣٦

٣٦٤



16٧

١٤٣٤/١٤٣٣

٣٧٩

١٤٣٥/١٤٣٤

٣٦٤

١٤٣٦/١٤٣٥

٨١٠

١٤٣٨/١٤٣٧

٩٤٩

١٤٣٧/١٤٣٦

٩٥٦

ويوضح الرسم البياني رقم )20( تطور عدد الفرص التدريبية ملوظفي الهيئة 
الذين مَت تدريبهم داخل وخارج اململكة منذ العام 1434/1433هـ. 

رسم بياني رقم )20(: املجموع الكلي للفرص التدريبية داخل وخارج اململكة تراكمياً
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الشؤون المالية

14



الشؤون
المالـيـة

يتكــون دخــل الهيئــة مــن مصدريــن: األول مــا ُيخصــص لهــا مــن ميزانيــة الدولــة، والثانــي: مــا تحققــه مــن 
إيــرادات مقابــل بعــض الخدمــات التــي تقدمها )عالمة الجودة، وشــهادات المطابقة، وفحص المركبات 

المســتوردة )المســتعملة(، وبيع المواصفات القياســية، وشــهادات كفاءة اســتهالك الطاقة(.
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القيمة )ريال مجال اإليرادات
سعودي(

17.499.226إيرادات عالمة اجلودة وشهادات املطابقة
586.885مواصفات سعودية 

1.088.819إيرادات أخرى
5.507.100وحدات فحص املركبات

شهادات كفاءة استهالك الطاقة )أجهزة كهربائية - 
58.350.500معيار اقتصاد الوقود - معدل دوران اإلطارات(

83.032.530اإلجمــالي

جدول رقم )43(: املوارد املالية من خالل اإليرادات

جدول رقم )44(: ميزانية الهيئة ومصروفاتها

14 / 1 - ميزانية الهيئة ومصروفاتها

1438/1437هـــ  املـــالي  للعــام  الهيئـــة  ميزانيـــة  يف  اعتمــاده  مَت  مــا  بلــغ 
مببلــغ  امليزانيــة  أبــواب  دعــم  مَت  وقــد  ســعودي،  ريــال   )338.865.000(
)31.068.000( ريــال. إضافــَة إلــى نقــل مخصصــات اللجنة الســعودية لكود 
البنــاء الســعودي إلــى ميزانيــة الهيئــة مببلــغ )9.409.000( ريال،ليصبــح 
ــال. ويوضــح اجلــدول  ــة مبلغــاً وقــدره )376.295.825( ري ــي امليزاني إجمال
رقــم )44( توزيــع ميزانيــة الهيئــة موزعــًة علــى األبــواب املعتمــدة يف ميزانيــة 

ــة: الدول

المبلغ المعتمد في الباب
النسبةالميزانية

28.97٪109.041.000تعويضات العاملني

46.59٪175.293.825سلع وخدمات

24.44٪91.961.000أصول غير مالية

100%376.295.825اإلجمــالي

وتسعى الهيئة إلى حتقيق االستفادة القصوى من هذه املوارد لتسيير أعمالها 
وتطويرها. ويوضح اجلدول رقم )43( قائمة اإليرادات املتحققة خالل فترة 
التقرير، علمًا أن وزارة املالية قد خصصت بندًا ضمن ميزانية الهيئة للعام 

املالي 1438/1437هـ لالستفادة من هذه املوارد بحد أقصى )60( مليون ريال.
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احتياجات  دعم  يف  وهام  فاعل  بدور  »مشكورة«  املالية  وزارة  قامت  وقد 
الهيئة للقيام بدورها، وتتطلع الهيئة ملزيد من الدعم املالي الستكمال املهام 
الرسم  ويوضح  االستراتيجية.  واألهداف  التطلعات  ولتحقيق  بها،  املناطة 
البياني رقم )21( تطور ميزانية الهيئة للخمس سنوات السابقة منذ العام 

1434/1433هـ .

رسم بياني رقم )21(: تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1434/1433هـ

14 / 2 - عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

قامت الهيئة بتوقيع عدد من املشاريع تتضمن تطوير املركز الوطني للقياس 
واملعايرة وجتهيز مختبرات كفاءة الطاقة ومشاريع خاصة، ويوضح اجلدول 

رقم )45( عقود املشاريع املوقعة وسير العمل فيها.

١٤٣٣-١٤٣٤١٤٣٤-١٤٣٥١٤٣٥-١٤٣٦١٤٣٦-١٤٣٧١٤٣٧-١٤٣٨

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠
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* بالنسبة للمشروع رقم »2« تطوير البنية التحتية ملختبرات الهيئة باملنطقة الصناعية، فنظراً لتأخر وصول بعض معدات اإلنشاء املستوردة من اخلارج، فقد 
مَت متديد املشروع ملدة )6( شهور.

جدول رقم )45(: عقود املشاريع املوقعة وسير العمل فيها 

نسبة 
التنفيذ )%( الموقع

مدة 
المشروع 

)شهر(
تاريخ الترسية

قيمة المشروع

)بآالف الرياالت(
اسم المشروع م القطاع

٪70 الرياض 24 شهر 1435/07/19هـ 17.063 مختبر كفاءة الطاقة للعزل باملباني 1
قطاع تطوير 

المختبرات
٪65 الرياض 24 شهر 1435/11/30هـ 50.000

تطوير البنية التحتية ملختبرات الهيئة 
باملنطقة الصناعية *

2

٪99 الرياض 24 شهر 1435/06/03هـ 5.665 برنامج تشغيل الوقت والتردد 3
المركز الوطني 

للقياس والمعايرة
٪41 الرياض 36 شهر 1435/06/03هـ 102.000

تطوير مختبرات املركز الوطني للقياس 
واملعايرة

4

٪100 الرياض 24 شهر 1436/12/25هـ 3.520
تطوير وتشغيل وصيانة النظم املعلوماتية 

املرحلة السادسة
5

قطاع تقنية 
المعلومات

٪100 الرياض 12 شهر 1436/09/15هـ 7.230 coc نظام مطابقة السلع املستوردة 6

٪95 الرياض 12 شهر 1438/1/5هـ 6.543.945
تشغيل ودعم وصيانة األنظمة اإللكترونية 

لبرامج كفاءة الطاقة
7

٪96 الرياض 12شهر 1437/11/26هـ 12.583.029
خدمات استشارية يف الدعم واإلسناد 

للمواصفات
8 قطاع المواصفات

٪68 الرياض 22شهر 1437/11/26هـ 8.000.000
خدمات استشارية متخصصة لتحديث 
أجزاء من كود البناء السعودي لصالح 
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

9
قطاع كود البناء

٪37 الرياض 8 أشهر 1438/1/12هـ 2.500.000
التعاون الفني لتطوير اخلرائط اإللكترونية 

املعيارية للرياح ودرجات احلرارة
10
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15
أبرز التحــديــات 
التي تواجهها 
الهيئة ومقترحات 
التعامل معها



أبرز التحــديــات 
التي تواجهها 
الـــهـــــيـــــئــــــة
ومــقــتــرحــات 
التعامل معها

حرصــت الهيئــة خــالل العــام المالــي 1438/143٧هـــ علــى بــذل جهودهــا الســتثمار طاقاتهــا ومــا أتيــح لها 
مــن مــوارد لتحقيــق المهــام المناطــة بهــا. وضمــن هــذا الحــراك ال تــزال الهيئــة تواجــه مجموعــة مــن 

التحديــات، والتــي مــن أهمهــا:
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15 / 2 - التكامل الفاعل في النشاطات الرقابية15 / 1 - اللوائح المالية واإلدارية

الحل المقترحالحل المقترح

تواجه  الهيئة  فإن  الهيئة،  لها  تخضع  التي  املدنية  اخلدمة  أنظمة  ظل  يف 
حتدياً كبيراً يف استقطاب الكفاءات الفنية املؤهلة التي تتناسب مع طبيعة 
الكرمي  السامي  املقام  برقية  للهيئة  وردت  كما  الدقيقة،  الفنية  أنشطتها 
للعام  للهيئة  السنوي  التقرير  حول  1438/02/21هـ  بتاريخ   )8871( رقم 
بتاريخ   )29/52( رقم  الشورى  مجلس  وقرار  )1435/1434هـ(  املالي 
اللوائح  اعتماد  يف  بالتريث  وجه  والذي  بشأنه،  املتخذ  1436/06/24هـ 
اإلدارية واملالية للهيئة إلى حني االنتهاء من دراسة موضوع مشروع الالئحة 
اخلدمة  بوزارة  احلكومية  والصناديق  العامة  والهيئات  للمؤسسات  املوحدة 

املدنية. 

األسواق  على  موحد  رقابي  منوذج  ضمن  الهيئة  شركاء  مع  التكامل  يُعد 
واملصانع واملنافذ متطلباً مهماً لتحقيق الرقابة الفاعلة على السلع الرديئة 

والغير مطابقة للمواصفات. 

توجد حالياً حلول مرحلية ومؤقتة من خالل عقود الدعم واإلسناد، وتتطلع 
الهيئة الى احلل الدائم والصحيح باعتماد اللوائح اإلدارية واملالية املرفوعة 
الذاتي أسوًة مبا هو  التشغيل  برنامج  أو تطبيق منهجية  املالية،  إلى وزارة 

معمول به يف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

بالدور  املعنية  األطراف  جميع  تضُم  توجيهية  جلنة   / مجلس  استحداث 
الرقابي، لتخطي العقبات وحتفيز املشاركة والتناغم بينها مبا يُحقق فعالية 

النشاطات الرقابية.
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15 / 3  - الترابط اإللكتروني

15 / 4 - جذب القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة 
الوطنية للجودة:

الحل المقترح

الحل المقترح

يُعد التكامل يف تبادل البيانات بني اجلهات الرقابية أحد املتطلبات لتحسني 
فعالية األداء وتسريع اإلجراءات الرقابية التي تقوم بها اجلهات ذات العالقة، 
وهناك حاجة واضحة لربط وتوحيد املنصات اإللكترونية اخلاصة بشهادات 

املطابقة ومتابعة البالغات الواردة املتعلقة باملستهلك.

تُعتبر نشاطات االختبار أحد الدعامات الفنية املهمة للبنية التحتية للجودة، 
وتعمل اجلهات الرقابية )وزارة التجارة واالستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة، ومصلحة اجلمارك( على حتفيز القطاع اخلاص لالستثمار 
يف هذا املجال، وتنمية نشاطات املختبرات اخلاصة يف مجاالت اجلودة واملعايرة 

وفحص السيارات.

توفير الدعم املالي لتطوير وتطبيق احللول اإللكترونية املتكاملة التي ترسخ 
الترابط املعلوماتي بني اجلهات الرقابية بفعالية وكفاءة.

تطوير برامج حكومية حتفيزية للقطاع اخلاص للتوسع يف االستثمار مبجال 
السلع  واختبارات  املعايرة  نشاطات  يف  املتخصصة  اخلاصة  املختبرات 
واملنتجات، لتتكامل تلك املختبرات مع املختبرات املرجعية الوطنية يف توفير 
أو  املستوردة،  واملنتجات  السلع  لفحص  املطلوبة  املتنوعة  االختبار  خدمات 

املصنعة محلياً واملعدة لالستهالك احمللي أو التصدير خلارج اململكة.

15 / 5 - استقاللية )جائزة الملك عبدالعزيز للجودة(
و)اللجنة السعودية لالعتماد( من الهيئة:

الحل المقترح

تؤكد املمارسات العاملية على أهمية استقاللية اللجنة السعودية لالعتماد، 
لتحقيق متطلبات االنضمام للمنظومة العاملية لالعتراف باألجهزة الوطنية 
لالعتماد. ونظراً لكون جائزة امللك عبدالعزيز للجودة هي اجلائزة الوطنية 
الوحيدة للجودة والتميز املؤسسي، فهناك حاجة واضحة لتوفير الدعم املالي 

لتحقيق استقاللية اجلائزة مالياً وإدارياً واستدامة نشاطاتها.

مالية مستقلة جلائزة  وبنود  وإدارية  مالية  لوائح  اعتماد  نحو  التوجه  دعم 
متطلبات  لتحقيق  لالعتماد  السعودية  واللجنة  للجودة،  عبدالعزيز  امللك 
الرائدة  الُدولية  املمارسات  وفق  النشاطات  لهذه  واالستدامة  االستقاللية 

يف هذه املجاالت.
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السعودية  الهيئة  متكنت  املعطاء،  البلد  لهذا  الرشيدة  القيادة  من  الالمحدود  بالدعم  ثَم  تعالى،  اهلل  من  بفضل 
هذا  فترة  خالل  االستراتيجية  األهداف  من  مقبولة  معدالت  وحتقيق  إجناز  من  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات 
التقرير، وفق منهجية عمل مؤسسي يرتكز على تبني املمارسات االحترافية، لتحقيق كفاءة أعلى يف العمل، وقياس 

أفضل يف األداء واإلنفاق احلكومي.

وقد حرصت الهيئة على مواكبة توجهات الدولة )أيدها اهلل( خالل هذه املرحلة التاريخية التي متر بها بالدنا، وما 
تشهده من ُجهود جبارة لتعزيز مكانتها ودورها الريادي إقليمياً وعاملياً. ووفقاً لرؤية الهيئة، فقد مَت حتقيق بعض 
مبادراتها لترسيخ الريادة اإلقليمية يف مجال التقييس واجلودة بعد جهودها يف إصدار واعتماد املواصفات القياسية 

واللوائح الفنية، إلى جانب تعزيز قدراتها الفنية املتقدمة يف مجال القياس واملعايرة واالختبار واالعتماد واجلودة. 
محاور  أربعة  ضمن  االستراتيجية  ُخططها  تنفيذ  يف  املقبل  العام  خالل  اهلل-  مبشيئة   - قدماً  الهيئة  وستمضي 
استراتيجية وهي: تعزيز سالمة املستهلك، ورفع مستوى رضا املستفيدين، وترسيخ الثقة باملواصفات الصادرة عن 

الهيئة، وتعزيز ثقافة اجلودة يف اململكة.

كما ستواصل ُجهودها يف تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية يف مجاالت التقييس واجلودة، وتطوير 
القدرات الفنية، وحتسني اإلجراءات التشغيلية. والعمل على مواكبة رؤية 2030 من خالل تطوير األسلوب اإلداري 

واملالي، وتنمية املوارد املالية، إلى جانب تطوير بيئة العمل بشكل متواصل ومستمر. 

وتستعد الهيئة ضمن خططها املستقبلية -مبشيئة اهلل- خلوض حتدي جديد يف مجال تعزيز الرقابة على األسواق، 
وتطوير حلول رَقمية تفاعلية توفر معلومات متكاملة عن كافة السلع واملنتجات املتداولة بالسوق السعودي، وبالتنسيق 
مع كافة اجلهات املعنية، وتُساعد على حتديد املسئوليات فيما يتصل باملنتجات غير املطابقة للمواصفات القياسية 

يف األسواق.
إلى  الرامية   2020 الوطني  التحول  ومبادرات   2030 ورؤية  واالقتصادية  التنموية  املرحلة  متطلبات  مع  ومتاشياً 
االستفادة من ثروات ومزايا بالدنا الغالية وتنويع مصادر الدخل، فستعمل الهيئة ضمن خططها االستراتيجية خالل 
األعوام املقبلة - بإذن اهلل- على إصدار مواصفات قياسية يف قطاع اخلدمات ترتكز يف األساس على اخلدمات التي 

حتظى مبكانة وأهمية استراتيجية يف اململكة، مثل خدمات احلج والعمرة واخلدمات األمنية والسياحية وغيرها.

ختاماً .. نسأل اهلل تعالى أن يوفق قيادة هذا الوطن ملا يحبه ويرضاه، وملا فيه خير ومناء الوطن واملواطن.

واهلل ولي التوفيق.
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