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الرؤيـــة

القـيــــم

تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعيــــــة 
التقـيــــيس  فــــي مجـــاالت  العـلـمـيــــة 

وتقويـــم المطابقـــة

التكامل مع الشركاءالحيــاديــة اإلبــــــداعاإلتـــقـــان المهنيـــة

الرسالة
االرتقـــاء بمواصفـــات وبجـــودة المنتجـــات والخدمـــات 
ــاد  ــية لالقتصـ ــتهلك والتنافسـ ــة المسـ ــز حمايـ لتعزيـ

الوطنـــي.
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التقييس
عمليـــة إعـــداد وتطبيـــق ُأســـس وقواعـــد ُتوَضـــع لتنظيـــِم نشـــاٍط معيـــٍن، وبتعـــاون 
ــع  ــل، مـ ــاد األمثـ ــق االقتصـ ــو تحقيـ ــدف رئيـــس، وهـ ــة، لهـ ــراف الَمعنّيـ ــع األطـ جميـ

مراعـــاة ظـــروف األداء ومتطلبـــات الســـامة.

المواصفة القياسية

وثيقـــة يتـــم وضُعهـــا باتفـــاٍق عـــاٍم واعتماُدهـــا مـــن ِقبـــل جهـــة معتـــرف بهـــا، ُتقـــدم 
لاســـتخدام العـــاِم والمتكـــرِر، وتتضمـــن القواعـــد أو اإلرشـــادات العامـــة أو الخصائـــص 
المتعلقـــة باألنشـــطة، أو نتائجهـــا؛ وذلـــك بهـــدف تحقيـــق الدرجـــة الُمثلـــى مـــن النظـــاِم 

والترتيـــب داخـــل ســـياق معيـــن.

ـــد وضـــع اإلعداد ـــة عن ـــة أو وطنّي ـــة أو إقليمّي ـــع ُدولي ـــدة مراج ـــى ع ـــك االســـتناد إل يقصـــد بذل
مشـــروع المواصفـــة.

يقصـــد بذلـــك االســـتناد إلـــى مواصفـــة قياســـية دوليـــة أو إقليميـــة، مـــع إدخـــال أو التبني
ـــال تعديـــات عليهـــا عنـــد وضـــع مشـــروع المواصفـــة. ـــدم إدخ ع

الالئحة الفنية

وثيقـــة معتمـــدة مـــن مجلـــس اإلدارة تضـــع خصائـــص المنتجـــات والعمليـــات المرتبطـــة 
بهـــا وطرائـــق إنتاجهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األحـــكام اإلداريـــة ســـارية المفعـــول المطبقـــة؛ 
ـــزام بهـــا. وقـــد تشـــمل أو تبحـــث بشـــكل خـــاص فـــي المصطلحـــات  التـــي يجـــب االلت
ـــات أو  ـــى المنتج ـــات وضـــع الشـــارات أو العامـــات عل ـــة، ومتطلب ـــف والتعبئ والتعاري

الخدمـــات أو العمليـــات أو طرائـــق اإلنتـــاج.

الجودة
مـــدى ماءمـــة المنتـــج لاســـتعمال، "أو" مـــدى تحقيـــق المنتـــج لرغبـــات المســـتهلك، 
أو مـــدى مطابقـــة المنتـــج للمواصفـــات الموضوعـــة، "أو" مجموعـــة الســـمات المميزة 

لكيـــان مـــا، والتـــي ُتؤثـــر فـــي قدرتـــه علـــى تلبيـــة االحتياجـــات الُمعلنـــة والضمنيـــة.

مجموعـــة العمليـــات الراميـــة إلـــى تحســـين الُمنتـــج، وتقديـــم اإلنتـــاج فـــي المســـتوى ضبط الجودة
االقتصـــادي األمثـــل الـــذي ينـــال رضـــا المســـتهلك. 

جميـــع األنشـــطة الُمخططـــة والنظامّيـــة الُمطّبقـــة فـــي نظـــام الجـــودة، يتـــم إظهاُرهـــا تأكيد الجودة
عنـــد الحاجـــة لتوافـــر الثقـــة بوجـــود الماءمـــة لمتطلبـــات الجـــودة.

عالمة الجودة

عامـــة معتمـــدة مـــن جهـــاز التقييـــس الوطنـــي، ُيســـمح بوضِعهـــا علـــى المنتجـــات 
ــة  ــرة معينـ ــال فتـ ــا خـ ــة بإنتاجهـ ــل العامـ ــه بحمـ ح لـ ــرَّ ــع المصـ ــوم المصنـ ــي يقـ التـ
)ســـنة(، وفـــي مقابـــل ذلـــك يقـــوم الجهـــاز بالتفتيـــش الفنـــي الـــدوري؛ للتأكـــد مـــن 
اســـتمرارية مطابقـــة اإلنتـــاج للمواصفـــات القياســـية/ اللوائـــح الفنيـــة الخاصـــة بـــه.

شارة المطابقة
عامـــة ُتوضـــع علـــى المنتـــج النهائـــي بموجـــب ترخيـــص مـــن جهـــة ُمخّولـــة، وَتـــدُل 
علـــى إقـــرار بـــأنَّ الُمنَتـــج ُمطابـــٌق لمتطلبـــات المواصفـــات الخاصـــة بـــه / الائحـــة 

ــة. الفنيـ

الشـــهادة الصـــادرة عـــن الهيئـــة أو إحـــدى الجهـــات المقبولـــة لديهـــا؛ التـــي تؤكـــد شهادة المطابقة
مطابقـــة المنتـــج أو أي دفعـــة منـــه لمتطلبـــات المواصفـــات القياســـية ذات العاقـــة.

اعتـــراٌف رســـميٌّ مـــن جهـــة ُمخّولـــة إلثبـــات أن جهـــة تقويـــم مطابقـــة مـــا لديهـــا االعتماد
الكفـــاءة للقيـــام بمهـــاّم تقويـــم مطابقـــة محـــددة.

هـــي جهـــات تقويـــم مطابقـــة تـــم قبولهـــا مـــن الهيئـــة وفـــق الئحـــة قبـــول جهـــات الجهات المقبولة
ــة. ــم المطابقـ تقويـ

د بالمطابقة إقرار المورِّ

إقـــرار مـــن المـــورد نفســـه بـــأن منتجـــه مطابـــق للمتطلبـــات التشـــريعات المعمـــول 
بهـــا، وذلـــك دون أي تدخـــل إلزامـــي مـــن طـــرف ثالـــث - ال فـــي مرحلـــة التصميـــم وال 
فـــي مرحلـــة اإلنتـــاج الخاصـــة بعمليـــة التصنيـــع - وقـــد يعتمـــد اإلقـــرار علـــى إجـــراء 

اختبـــاراٍت علـــى المنتـــج وفًقـــا للتشـــريعات ذات العاقـــة.

مسح السوق

األنشـــطة والتدابيـــر التـــي تتخذهـــا ســـلطات مســـح الســـوق للتحقـــق مـــن أن المنتجـــات 
تســـتوفي المتطلبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي اللوائـــح الفنيـــة ذات العاقـــة، وأنهـــا 
ـــة  ـــة، أو أي جانـــب آخـــر يتعلـــق بحماي ال تشـــكِّل خطـــرًا علـــى الصحـــة والســـامة والبيئ

المصلحـــة العامـــة. 

شهادة اعتماد الطراز
شـــهادة مطابقـــة، تقـــوم بمقتضـــاه جهـــة مقبولـــة بمراجعـــة التصميـــم الفنـــي للمنَتـــج، 
ـــج ُمســـتوٍف لمتطلبـــات  والتأكـــد مـــن صحتـــه ثـــم اإلقـــرار بـــأن التصميـــم الفنـــي للمنَت

اللوائـــح الفنيـــة الســـعودية ذات العاقـــة.

هـــو فحـــٌص إلرســـالية كاملـــة مـــن أجهـــزة القيـــاس قبـــل دخولهـــا إلـــى أســـواق التحقق األّولي
المملكـــة؛ للتأكـــد مـــن أنهـــا ُمطابقـــة للطـــراز المعتمـــد ُمســـبًقا. 

هـــو فحـــٌص دوريٌّ ألجهـــزة القيـــاس وهـــي فـــي حالـــة التشـــغيل فـــي الميـــدان؛ للتأكـــد التحقق الدوري
مـــن معايرتهـــا والتزامهـــا بأنظمـــة ولوائـــح القيـــاس والمعايـــرة.

ـــه التحقق بعد الصيانة ـــوم(؛ بســـبب خضوع ـــة )الخت ـــاس بعـــد قـــّص عامـــات الحماي هـــو فحـــص لجهـــاز قي
ـــدان. ـــة تشـــغيل فـــي المي ـــة، وهـــو فـــي حال ـــل جهـــة صيان ـــة إصـــاح مـــن ِقب ـــى عملي إل

يتـــم مـــن خـــال جـــوالت رقابيـــة غيـــر ُمجدولـــة فـــي األســـواق؛ للتأكـــد مـــن تطبيـــق التحقق الُمفاجئ
أنظمـــة ولوائـــح القيـــاس والمعايـــرة.

الـمـصـطـلـحـات

جدول رقم )١(: تعريف المصطلحات
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قــــائمة الجــداول
٨تعريف المصطلحاتجدول رقم ) 1 ( 

٣1مؤشرات أداء للبرنامج السعودي لسالمة المنتجاتجدول رقم ) ٢ ( 

٤٣أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣ ( 

٥٦أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازنجدول رقم ) ٤ (

٥٩المبادرات االستراتيجيةجدول رقم ) ٥ ( 

العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة جدول رقم ) ٦ ( 
٦٤والمترجمة خالل فترة التقرير

٦٥مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقريرجدول رقم ) ٧ ( 

٦٦العدد اإلجمالي لمشروعات المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعدادجدول رقم )٨ (

٦٧المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادهاجدول رقم ) ٩ (

٦٨المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمةجدول رقم ) 1٠ (

٧٩عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية مرحلته األولىجدول رقم ) 11 ( 

٩1عدد التراخيص المنجزة والواردة من البلديات خالل فترة التقريرجدول رقم ) 1٢ (

٩٢الفترة الزمنية المستهدفة إلنجاز العمل بالنسبة الكتمال ملف الشركةجدول رقم ) 1٣ (

٩٣عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة وفقًا للنشاطجدول رقم ) 1٤ (

٩٦تأهيل المنظمات على نظم إدارة الجودةجدول رقم ) 1٥ ( 

1٠1اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 1٦ ( 

1٠1اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقريرجدول رقم ) 1٧ (

1٠٣ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتعريف باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقهاجدول رقم ) 1٨ (

1٠٤مصانع األجهزة الكهربائية والعزل الحراري والمصابيح التي تم زيارتها خالل فترة التقريرجدول رقم ) 1٩ (

1٠٥العينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات، خالل فترة التقرير حسب القطاعجدول رقم ) ٢٠ ( 

11٦عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادةجدول رقم ) ٢1 (

11٨أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٢٢ ( 

1٢٠أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامججدول رقم ) ٢٣ (

1٢٧تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٢٤ (

1٣٦عمليات المعايرة التي تم إنجازها خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٢٥ (

1٣٨مشاركات المركز في عدد من المقارنات مع المنظماتجدول رقم ) ٢٦ (

1٣٩مشاركات المركز في اجتماعات اللجان االستشارية الدولية خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٢٧ (

1٤٠عدد الطالب المتدربين بالمركز خالل فترة التقرير وجهاتهمجدول رقم ) ٢٨ (

1٤1الجهات المستفيدة من التدريب خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٢٩ (

1٤٨أفالم توعوية/تعريفية أنتجتها الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٠ (

1٥٠أبرز المشاركات اإلعالمية للهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣1 (

1٥1أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٢ (

1٥٢أهم الفعاليات التي قامت اإلدارة بتنظيمها أو تغطيتها خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٣ (

1٥٣عدد ونسب المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعيجدول رقم ) ٣٤ (

1٦٢قائمة أهم مشاريع البنية التحتيةجدول رقم ) ٣٥ (

1٦٧مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٦ (

1٦٨مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٧ (

عدد ممثلي الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المشاركة في اجتماعات معهد جدول رقم ) ٣٨ (
)SMIIC( 1٦٩المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

1٧٢مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٣٩ (

1٧٣برامج التعاون الفني الموقعة مع جهات خارجية خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤٠ (

1٨٢عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم لألفراد خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤1 (

1٨٢عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم للمنشآت خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤٢ (

1٨٣عدد المتدربين في برنامج كتابة تقارير المشاركة للمنشآت خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤٣ (

1٨٣عدد المتدربين في برامج تدريب المقيمين خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤٤ (

1٨٦عدد الجهات المعتمدة حسب النشاطجدول رقم ) ٤٥ (

1٨٧توزيع الجهات المعتمدة حسب المدينةجدول رقم ) ٤٦ (

قائمة الجهات المستهدفة لبرنامج تفعيل التكامل مع الشركاء من خالل مذكرات تعاون جدول رقم ) ٤٧ (
1٩٠مشترك

1٩٢مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدينجدول رقم ) ٤٨ (

1٩٥قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٤٩ (

٢1٦عقود التشغيل والصيانة خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٥٠ (

٢٢٠عدد العاملين بالهيئةجدول رقم ) ٥1 (

٢٢٢عدد الموظفين الذين تم ابتعاثهم للدراسة بالخارج خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٥٢ (

٢٢٢عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارججدول رقم ) ٥٣ (

٢٢٣مجموع الفرص التدريبية المتاحة لمنسوبي الهيئةجدول رقم ) ٥٤ (

٢٢٥المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقريرجدول رقم ) ٥٥ (

٢٢٨الموارد المالية من خالل اإليراداتجدول رقم ) ٥٦ (

٢٢٩ميزانية الهيئة ومصروفاتهاجدول رقم ) ٥٧ (

٢٣٠ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسيةجدول رقم ) ٥٨ (

٢٣٠ميزانية مبادرات التحول الوطني ضمن ميزانية الهيئةجدول رقم ) ٥٩ (



١٥ ١٤

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

قــائمــة الرسـوم البيانيــةقــائــمــــة األشــكـــال

٢٩الهيكل التنظيمي للهيئةشكل رقم )١(:

٤٦الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجيةشكل رقم )٢(:

٤٧عدد البرامج التدريبية لمدراء المشاريع في الهيئة لألعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٨شكل رقم )٣(:

٤٨صورة رقمية للنظام اإللكتروني إلدارة المشاريعشكل رقم )٤(:

٥٢الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئةشكل رقم )٥(:

٥٥خارطة االستراتيجيةشكل رقم )6(:

٦٠خطة العمل العامةشكل رقم )7(:

٧٣الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة الكهربائية المنزليةشكل رقم )٨(:

٧٤الهيكل التنظيمي للفرق الفنيةشكل رقم )٩(:

٧٨هيكل مسارات برنامج المهني السعوديشكل رقم )١٠(:

٨٣نموذج المواءمة بين االستراتيجية والرؤية ٢٠٣٠شكل رقم )١١(:

٨٤تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميزشكل رقم )١٢(:

٨٥قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودةشكل رقم )١٣(:

٨٦نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودةشكل رقم )١٤(:

٩٠قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم تقديم الدعم لهاشكل رقم )١٥(:

٩1شكل الدعم والمساندةشكل رقم )١6(:

11٤شعار عالمة الجودة السعوديةشكل رقم )١7(:

11٥شعار البالستيك القابل للتحللشكل رقم )١٨(:

11٥شارة المطابقة الخليجيةشكل رقم )١٩(:

11٧الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة الكهربائية المنزليةشكل رقم )٢٠(:

11٧نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك الطاقة لإلطاراتشكل رقم )٢١(:

11٧نموذج لبطاقة كفاءة ترشيد استهالك المياهشكل رقم )٢٢(:

1٥٩صورة رقمية للنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر(شكل رقم )٢٣(:

1٦٠صورة رقمية لبوابة اللجنة الوطنية لكود البناء السعوديشكل رقم )٢٤(:

1٧٨الخطة الزمنية لمنافسات الدورة الرابعةشكل رقم )٢٥(:

٦٤توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )١(:

٦٥توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )٢(:

٦٦مشاريع المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(رسم بياني رقم )٣(:

٦٧نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعاترسم بياني رقم )٤(:

٦٩نسب المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمةرسم بياني رقم )٥(:

٧٥النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابقرسم بياني رقم )6(:

نسب الطلبات التي تم منحها تراخيص جديدة باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف رسم بياني رقم )7(:
111القطاع(

نسب الطلبات الحاصلة على تراخيص سارية باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف رسم بياني رقم )٨(:
11٢القطاع(

11٦نسب شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )٩(:

11٩نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقريررسم بياني رقم )١٠(:

1٢1نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًارسم بياني رقم )١١(:

1٢٨عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئةرسم بياني رقم )١٢(:

1٢٨عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياضرسم بياني رقم )١٣(:

1٢٩عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمةرسم بياني رقم )١٤(:

1٢٩عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقيةرسم بياني رقم )١٥(:

1٣٠توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبررسم بياني رقم )١6(:

1٣٠توزيع المركبات المفحوصة في جميع وحدات فحص السيارات بالهيئةرسم بياني رقم )١7(:

1٥٨توزيع مشاريع تقنية المعلوماترسم بياني رقم )١٨(:

1٨٦توزيع الجهات المعتمدة حسب النشاطرسم بياني رقم )١٩(:

1٨٧توزيع الجهات المعتمدة جغرافيًا في مختلف مدن المملكةرسم بياني رقم )٢٠(:

1٩٢عدد االستفسارات خالل فترة التقرير بناًء على القطاعاترسم بياني رقم )٢١(:

1٩٣عدد الشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعاترسم بياني رقم )٢٢(:

1٩٣عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصالرسم بياني رقم )٢٣(:

1٩٣نوعية االستفسارات الواردة للمركزرسم بياني رقم )٢٤(:

1٩٣نسبة إغالق االستفسارات حسب اتفاقية مستوى الخدمة )SLA(رسم بياني رقم )٢٥(:

1٩٧التغيير في عدد المخاطر التي تم رصدها بين عامي ٢٠١7 - ٢٠١٨مرسم بياني رقم )٢6(:

1٩٨نتائج تحليل المخاطر على مستوى الهيئةرسم بياني رقم )٢7(:

٢1٥عدد مشاريع الهيئة خالل فترة التقريررسم بياني رقم )٢٨(:

٢٢1تطور أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرةرسم بياني رقم )٢٩(:

٢٢٣نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلداريةرسم بياني رقم )٣٠(:

٢٢٨تدرج نمو اإليرادات خالل الخمس سنوات السابقةرسم بياني رقم )٣١(:

٢٢٩تطور ميزانية الهيئة منذ العام ١٤٣6/١٤٣٥هـرسم بياني رقم )٣٢(:



١7 ١6

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

اســـتمرت مملكتنـــا المعطـــاء خـــال هـــذا 
العـــام فـــي مواصلـــة مســـيرتها التنمويـــة 
المباركـــة، مســـتندة فـــي ذلـــك علـــى توجيهـــات 
ســـديدة مـــن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي 
عهـــده األميـــن – حفظهمـــا اللـــه - عبـــر مبـــادرات 
وبرامـــج عمـــل محـــددة فـــي رؤيتهـــا الطمـــوح 

2030 وبرنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020.

ـــر  ـــرة التقري ـــة خـــال فت وقـــد عمـــدت الهيئ
إلـــى تنفيـــذ مســـؤولياتها واختصاصاتهـــا، 
واالضطـــاع بدورهـــا الوطنـــي المنشـــود، 
وفـــق خطـــط عمـــل محـــددة؛ تســـتهدف تعزيـــز 
جـــودة  مســـتوى  ورفـــع  المملكـــة،  ريـــادة 
ســـامة المنتجـــات فـــي الســـوق الســـعودي، 
والصناعـــة  االقتصـــاد  وتمكيـــن  ودعـــم 
الجـــودة والتميـــز  الوطنيـــة، ونشـــر ثقافـــة 
المؤسســـي فـــي مختلـــف قطاعـــات العمـــل 

بالمملكـــة.  

وقـــد نجحـــت الهيئـــة خـــال هـــذا العـــام 
فـــي تعزيـــز الـــدور الريـــادي للمملكـــة فـــي 
الدولـــي واإلســـامي والعربـــي  محيطهـــا 
والخليجـــي بمجـــال التقييـــس، وذلـــك عبـــر 

تواجدهـــا الفّعـــال فـــي منظمـــات وبرامـــج 
العمـــل المشـــتركة مثـــل منظمـــة التقييـــس 
الدوليـــة ومعهـــد المواصفـــات والمقاييـــس 
ـــس  ـــة التقيي ـــك هيئ ـــدول اإلســـامية وكذل لل
الخليجيـــة وغيرهـــا؛ حيـــث تعمـــل الهيئـــة علـــى 
تعزيـــز التواجـــد والتأثيـــر الســـعودي فـــي تلـــك 
المنظمـــات اســـتجابًة لمســـتهدفات رؤيـــة 
2030 التـــي أكـــدت تعزيـــز العمـــق العربـــي 

واإلســـامي للمملكـــة. 

كمـــا شـــّكلت الهيئـــة بالتعـــاون مع شـــركائها 
العـــام والخـــاص نموذًجـــا  فـــي القطاعيـــن 
لتنفيـــذ  والتعـــاون؛  التكامـــل  علـــى  ـــا  عمليًّ
المختلفـــة؛  الوطنيـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 
حيـــث قـــادت الهيئـــة جهـــوَد أكثـــر مـــن )18( 
ــٍد مـــن  جهـــة حكوميـــة وخاصـــة إلطـــاق واحـ
ــام  ــذا العـ ــة فـــي هـ ــزات الوطنيـ ــم المنجـ أهـ
وهـــو كـــود البنـــاء الســـعودي، والـــذي بـــدأت 
ـــه فـــي  ـــة من ـــق اإللزامي ـــل التطبي ـــى مراح أول
ذي القعـــدة 1439هـــــ، وتـــم تدشـــين النســـخة 
مـــع االحتفـــال  بالتزامـــن  اإللكترونيـــة منـــه 
باليـــوم الوطنـــي الــــ 88 للمملكـــة، كمـــا تقـــود 
ـــا آخـــر مـــن )13( جهـــة  الهيئـــة فريًقـــا وطنيًّ

حكوميـــة وخاصـــة؛ لحمايـــة الصناعـــة الوطنيـــة 
برنامـــج  عبـــر  التنافســـية  قدراتهـــا  وتعزيـــز 
حمايـــة الصناعـــة الوطنيـــة مـــن المنافســـة 
غيـــر العادلـــة، إلـــى جانـــب جهودهـــا التـــي 
نعتـــز بهـــا فـــي تنفيـــذ مبـــادرات ســـامة 
المنتجـــات والمعايـــرة القانونيـــة وغيرهـــا مـــن 

البرامـــج.

متواصلـــة  جهـــوًدا  الهيئـــة  وبذلـــت 
الخـــاص؛ حيـــث أطلقـــت  لتمكيـــن القطـــاع 
تقويـــم  لجهـــات  التنســـيقي  المجلـــس 
ــن  ــدد مـ ــه عـ ــارك فيـ ــذي يشـ ــة والـ المطابقـ
الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة، ويقـــوم هـــذا 
المجلـــس بتهيئـــة البيئـــة المناســـبة؛ لتمكيـــن 
الجهـــات الخاصـــة فـــي مجـــال المختبـــرات 
وأنشـــطة تقويـــم المطابقـــة، إلـــى جانـــب 
أنهـــا ُتشـــرك القطـــاع الخـــاص كأحـــد العناصـــر 
الفنيـــة  اللوائـــح  إصـــدار  فـــي  الرئيســـة 
الهيئـــة  إن  إذ  القياســـية؛  والمواصفـــات 
حريصـــة بشـــكل واضـــح علـــى تعزيـــز دور 
هـــذا القطـــاع كأحـــد المســـتهدفات الرئيســـة 

 .2030 المملكـــة  لرؤيـــة 
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رئيس مجلس إدارة الهيئة

مشـــعل  عاتقهـــا  علـــى  الهيئـــة  تحمـــل 
للجـــودة  التحتيـــة  الوطنيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
وتهيئـــة بيئـــة فنيـــة ترّســـخ مرجعيتهـــا العلميـــة 
الخدمـــات  بجـــودة  االرتقـــاء  فـــي  وتســـهم 
الســـوق  فـــي  المتداولـــة  والمنتجـــات 

الســـعودي.

ُثـــَم   - اللـــه  وحققـــت الهيئـــة - بفضـــل 
بجهـــود منســـوبيها معـــدالت أداء مقبولـــة 
َيعكـــس  بمـــا  االســـتراتيجية  ُخطتهـــا  وفـــق 
تطـــوًرا فـــي كفـــاءة األداء بمختلـــف القطاعـــات 
الفنيـــة واإلداريـــة التـــي تنضـــوي تحـــت مظلـــة 
الهيئـــة؛ مثـــل المختبـــرات والمركـــز الوطنـــي 
ــك  ــزة الملـ ــك جائـ ــرة وكذلـ ــاس والمعايـ للقيـ
الســـعودية  واللجنـــة  للجـــودة  العزيـــز  عبـــد 

ــات. ــن القطاعـ ــا مـ ــاد وغيرهـ لاعتمـ

وإذ أثّمـــن عالًيـــا ُجهـــوَد كلَّ َمـــن شـــارك 
فـــي إنجـــاز هـــذه األعمـــال، فإنـــي أســـأل اللـــه 
ـــاء، وأن  ـــا التقـــدم والرخ ـــى بادن ـــم عل أن يدي
يحفـــظ خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي 
عهـــده األميـــن وُيمّدهمـــا بعونـــه وتوفيقـــه.



١٩ ١٨

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

محافظ الهيئة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

إنـــه لمـــن دواعـــي الســـرور، أن أشـــارك 
زمائـــي فـــي عـــرض التقريـــر الســـنوي الخـــاص 
بالهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس 
والجـــودة للعـــام المالـــي 1440/1439هــــ، بمـــا 
ـــة تحققـــت بفضـــل  ـــه مـــن إنجـــازات وطني يحمل
ــن  ــة مـ ــات الحكيمـ ــل التوجيهـ ــم بفضـ ــه ثـ اللـ
لـــدن مقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ـــة  ـــز، والمتابعـــة الدؤوب ـــد العزي ـــن عب ســـلمان ب
مـــن ولـــي عهـــده األميـــن صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان )حفظهمـــا 
اللـــه(. وقـــد كان ألعمـــال الهيئـــة وإنجازاتهـــا 
إســـهامات مهّمـــة تدعـــم مســـيرة التنميـــة 
ـــر  ـــة عب ـــة الوطني ـــن الصناع المســـتدامة وتمكي
ــريعية بالتكامـــل  ــة والتشـ ــة الفنيـ ــة البيئـ تهيئـ
مـــع شـــركائها فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص.

وعملـــت علـــى عـــدة محـــاور مـــن أبرزهـــا: 
ــي،  ــول الوطنـ ــج التحـ ــادرات برنامـ ــذ مبـ تنفيـ
والتـــي مـــن بينهـــا برنامـــج ســـامة المنتجـــات، 
والـــذي يســـتهدف رفـــع معـــدالت الســـامة 
فـــي المنتجـــات بالســـوق، وشـــهد هـــذا العـــام 
حيـــث  مـــن  اإلنجـــاز  فـــي  تقدًمـــا ملحوًظـــا 
تطويـــر المنظومـــة التشـــريعية والقانونيـــة، 
ــة  ــي لمنصـ ــاق األّولـ ــى اإلطـ ــة إلـ باإلضافـ
»ســـابر« اإللكترونيـــة التـــي تســـتهدف تعزيـــز 
إجـــراءات التحقـــق مـــن مطابقـــة المنتجـــات 

الســـعودي.  للســـوق  دخولهـــا  وتيســـير 
ــدأت  ــة بـ ــرة القانونيـ ــادرة المعايـ ــن مبـ وضمـ
القانونيـــة  المعايـــرة  أعمـــال  فـــي  الهيئـــة 
فـــي  الوقـــود  مضخـــات  علـــى  الميدانيـــة 
ســـبتمبر 2018م، وســـوف تتوســـع المبـــادرة 
ـــا لتشـــمل الموازيـــن فـــي األســـواق  تدريجيًّ
وغيرهـــا إلـــى جانـــب ذلـــك تشـــارك الهيئـــة 
الوطنيـــة  الصناعـــة  تطويـــر  برنامـــج  فـــي 
الهيئـــة  وتقـــود  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
أيًضـــا فريـــق حمايـــة الصناعـــة الوطنيـــة مـــن 
المنافســـة غيـــر العادلـــة وهـــو فريـــق مكـــّون 

مـــن )13( جهـــة وطنيـــة.

مـــن  الثانـــي  المحـــور  َترّكـــز  فيمـــا 
محـــاور العمـــل فـــي الهيئـــة علـــى تعزيـــز 
التواجـــد  خـــال  مـــن  المملكـــة  ريـــادة 
المنظمـــات  فـــي  المؤثـــر  والحضـــور 
ــة بأنشـــطة  ــة ذات الصلـ ــة واإلقليميـ الدوليـ
المملكـــة  انتخـــاب  تـــم  حيـــث  التقييـــس؛ 
ــات  ــد المواصفـ ــس إدارة معهـ ــة مجلـ لرئاسـ
والمقاييـــس للـــدول اإلســـامية )ســـميك( 
مكـــة  واســـتضافت  ســـنوات،   )4( لمـــدة 
اإلدارة  مجلـــس  اجتماعـــات  المكرمـــة 
بمشـــاركة  للمعهـــد  العموميـــة  والجمعيـــة 
وفـــود أكثـــر مـــن )34( دولـــة إســـامية؛ كذلـــك 
ـــس  ـــة فـــي مجل ـــة المملك ـــد عضوي ـــم تمدي ت

 )ISO( الدوليـــة  التقييـــس  منظمـــة  إدارة 
ــاركة  ــب المشـ ــى جانـ ــام 2022م. إلـ ــى عـ حتـ
لـــأوزان  الدولـــي  المكتـــب  أعمـــال  فـــي 
والمقاييـــس والـــذي أقـــّر أكبـــر تغييـــر تاريخـــي 
ــية  ــاس أساسـ ــدات قيـ ــع وحـ ــم أربـ ــي قيـ فـ
بمشـــاركة المملكـــة. باإلضافـــة إلـــى الـــدور 
المحـــوري للمملكـــة فـــي هيئـــة التقييـــس 
ـــة  ـــاون والمنظمـــة العربي ـــس التع ـــدول مجل ل

والتعديـــن.  الصناعيـــة  للتنميـــة 

ـــث فـــي أعمـــال وجهـــود  ـــور الثال ـــا المح أم
ــز  ــة الجـــودة والتميـ ــر ثقافـ ــو نشـ ــة فهـ الهيئـ
جميـــع  فـــي  وترســـيخها  المؤسســـي 
والخاصـــة  الحكوميـــة  العمـــل  قطاعـــات 

 تم انتخاب المملكة 
لرئاسة مجلس إدارة معهد 

المواصفات والمقاييس 
للدول اإلسالمية )سميك( 

لمدة )٤( سنوات

كان ألعمال الهيئة 
وإنجازاتها إسهامات 
مهمة تدعم مسيرة 
التنمية المستدامة 

ن الصناعة الوطنية  وُتمكِّ
عبر تهيئة البيئة الفنية 

والتشريعية

كلمة
الهيئـــة  أطلقـــت  حيـــث  الربحيـــة؛  وغيـــر 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة وهـــو أحـــد 
المشـــاريع الوطنيـــة الطموحـــة التـــي تمثـــل 
ـــا  وعمليًّ وشـــامًا  ـــا  مرجعيًّ ـــا  وطنيًّ إطـــاًرا 
المؤسســـي  والتميـــز  الجـــودة  لتطبيـــق 
بالمملكـــة، كمـــا انتهـــت خـــال هـــذا العـــام 
منافســـات الـــدورة الرابعـــة لجائـــزة الملـــك 
عبـــد العزيـــز للجـــودة والتـــي فـــاز بهـــا )26( 
منشـــأة وطنيـــة 50% منشـــآت حكوميـــة، %42 
ــة؛  ــر ربحيـ ــآت غيـ ــة، و8% منشـ ــآت خاصـ منشـ
ـــى التـــي  ـــدورة هـــي األول حيـــث تعـــد هـــذه ال
يدخـــل فيهـــا القطـــاع الحكومـــي والقطـــاع 
الجائـــزة.  علـــى  للمنافســـة  الربحـــي  غيـــر 
كمـــا عملـــت الهيئـــة علـــى تحفيـــز المنشـــآت 
الوطنيـــة لارتقـــاء بممارســـات وتطبيقـــات 
ـــة  ـــات التوعوي الجـــودة بهـــا مـــن خـــال الفعالي
والبرامـــج التدريبيـــة والتأهيليـــة؛ حيـــث تـــم 
ـــا متخصصـــًا فـــي  ـــر مـــن )32( برنامًج عقـــد أكث
ـــز المؤسســـي؛ ووصـــل عـــدد  الجـــودة والتمي

لــــ)492( متدرًبـــا. لعـــام 2018م  المتدربيـــن 

أعمـــال  الرابـــع ضمـــن  المحـــور  وتمّثـــل 
هـــذا العـــام، فـــي تطويـــر اإلجـــراءات وبرامـــج 
لترســـيخ  الهيئـــة  فـــي  الداخليـــة  العمـــل 
مكانتهـــا العلميـــة وتمكينهـــا مـــن االضطـــاع 
برســـالتها وأداء مهامهـــا الوطنيـــة بفعاليـــة 

ـــة؛  ـــر بنيتهـــا الفني أفضـــل، إضافـــًة إلـــى تطوي
حصولهـــا  عـــن  جهودهـــا  أســـفرت  حيـــث 
اختبـــاًرا   )223( لــــ  الدولـــي  االعتمـــاد  علـــى 
بمختبراتهـــا المختلفـــة، كمـــا َدشـــنت عـــدًدا 
مـــن المختبـــرات النوعّيـــة المتخصصـــة والتـــي 
تشـــّكل منظومـــة عمـــل فنيـــة وطنيـــة تتكامـــل 
ـــم  ـــرات وجهـــات تقوي فـــي عملهـــا مـــع المختب
المطابقـــة الخاصـــة،  كمـــا شـــرعت الهيئـــة خال 
ــتراتيجيتها للخمـــس  ــر اسـ ــام بتطويـ هـــذا العـ
تنفيـــذ  أتّمـــت  أن  بعـــد  المقبلـــة  ســـنوات 
المبـــادرات المعتمـــدة ضمـــن اســـتراتيجيتها 
حرصـــت  والتـــي   ،2018  –  2014 لأعـــوام 
الهيئـــة خالهـــا علـــى إيجـــاد بيئـــة عمـــل محّفـــزة 
ومعـــززة لإلبـــداع واالبتـــكار، وتحقيـــق أفضـــل 
الماليـــة  المـــوارد  مـــن  ممكنـــة  اســـتفادة 

والبشـــرية المتاحـــة بهـــا. 

أخيـــًرا... يشـــرفني أن أضـــع بيـــن أيديكـــم 
أعمـــااًل وإنجـــازات، تـــم تحقيقهـــا بســـواعد 
وشـــابات  شـــباب  مـــن  الهيئـــة  منســـوبي 
ـــا  ـــم عليه ـــه أن يدي هـــذا الوطـــن، ســـائلين الل
النمـــاء والرخـــاء، وأن يوفـــق قيادتنـــا الرشـــيدة 

لـــكل مـــا فيـــه الخيـــر والصـــاح. 
والله الموفق، 



٢١ ٢٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

تمضـــي بادنـــا العزيـــزة قدمـــًا، بخطـــى 
يواصـــل  مشـــرق،  مســـتقبل  نحـــو  ثابتـــة 
ــاء واألجـــداد، منـــذ  ــا اآلبـ ــاد التـــي حققهـ األمجـ
عهـــد المؤســـس الملـــك عبـــد العزيـــز – طيـــب 
البـــررة،  أبنـــاءه  بعهـــود  مـــرورًا   - ثـــراه  اللـــه 
الحرميـــن  لخـــادم  الزاهـــر  للعهـــد  وصـــواًل 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز – 
ـــة 2030 وبرامجهـــا  ـــه-، إذ مثلـــت رؤي يحفظـــه الل
ـــع  ومبادراتهـــا وأدواتهـــا، انطاقـــة جديـــدة لجمي
أجهـــزة العمـــل الســـعودية ســـواء الحكوميـــة 
ســـعت  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن  الخاصـــة،  أو 
الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس 
فـــي  حقيقيـــة  بنـــاء  نـــواة  لتكـــون  والجـــودة 
ــود  ــر جهـ ــة، عبـ ــاد المباركـ ــك البـ ــتقبل تلـ مسـ
حثيثـــة بذلتهـــا فـــرق العمـــل لتمكيـــن الصناعـــة 
الوطنيـــة، وتعزيـــز ممارســـات الجـــودة والتميـــز 
المؤسســـي، وتهيئـــة البنيـــة التحتيـــة للجـــودة 
فـــي المملكـــة لتكـــون عامـــل دفـــع للتنميـــة 
االقتصـــاد  تنافســـية  وتعزيـــز  المســـتدامة، 

الوطنـــي. 

وقـــد شـــرعت الهيئـــة مطلـــع هـــذا العـــام 
تطويـــر  لمشـــروع  اإلعـــداد  فـــي  2018م 
القادمـــة،  ســـنوات  للخمـــس  اســـتراتيجيتها 
أطلقتهـــا  التـــي  الســـتراتيجيتها  امتـــدادًا 
مطلـــع العـــام 2014م، وســـوف يتـــم اعتمـــاد 
االســـتراتيجية مطلـــع الربـــع األول مـــن العـــام 
2019م. وسترســـخ االســـتراتيجية الجديـــدة بـــإذن 
ــاطات البنيـــة  ــا المحـــوري فـــي نشـ اللـــه دورهـ
ـــا الرئيســـية  ـــودة بمكوناته ـــة للج ـــة الوطني التحتي
)الـمـواصـفــــات، الـمـطـابـقــــة، الـمـتـرولـوجـيــــا، 
واالعتمـــاد(، إضافـــًة إلـــى تكامـــل نشـــاطات 

الهيئـــة مـــع شـــركائها مـــن القطـــاع 

ـــة  ـــر ربحـــي. ونجحـــت الهيئ العـــام والخـــاص والغي
ـــر  فـــي تحقيـــق معـــدالت إنجـــاز مرضيـــة فـــي أكث
مـــن )30( مبـــادرة ضمـــن خطتهـــا االســـتراتيجية 
والتـــي تســـتهدف تعزيـــز ســـامة المســـتهلك، 
وترســـيخ الثقـــة فـــي المواصفـــات القياســـية 
منظومـــة  وتحســـين  تقييـــم  خـــال  مـــن 
المواصفـــات وتفعيـــل دور الشـــركاء مـــن القطـــاع 
الحكومـــي والخـــاص، وتطويـــر كفـــاءة الهيئـــة 
فـــي مجـــاالت األبحـــاث والتطويـــر وغيرهـــا مـــن 

االســـتراتيجية. المحـــاور 

العـــام  هـــذا  خـــال  الهيئـــة  بـــدأت  وقـــد 
علـــى  الميدانيـــة  الرقابـــة  بأعمـــال  2018م 
جهودهـــا  ضمـــن  والموازيـــن،  المقاييـــس 
ــات  ــيخ ممارسـ ــة لترسـ ــة مواتيـ ــاد بيئـ فـــي إيجـ
التجـــارة العادلـــة، وقـــد قامـــت الهيئـــة فـــي 
التجريبـــي  باإلطـــاق  شـــهر ســـبتمبر 2018م 
الريـــاض  فـــي مدينـــة  الميدانيـــة  للعمليـــات 
الوطنيـــة  المبـــادرة  برنامـــج  مســـمى  تحـــت 
للمعايـــرة القانونيـــة »تقييـــس«، والمدعـــوم 
الســـتقبال  اإللكترونيـــة  تقييـــس  بمنصـــة 
طلبـــات التحقـــق مـــن معايـــرة مضخـــات الوقـــود. 
إذ كان االطـــاق الرســـمي لمدينـــة الريـــاض 
بتاريـــخ 01 نوفمبـــر 2018م، حيـــث تـــم خدمـــة 
الـــدوري  )79( محطـــة وقـــود بإجـــراء التحقـــق 
 )783( منهـــا  )هـــوز(،  مضخـــة   )849( علـــى 
هـــوز مطابـــق بنســـبة تســـاوي 92.2%. ومـــن 
المقـــرر إطـــاق المبـــادرة رســـميًا فـــي مدينتـــي 
ــا  ــر 2019م، تليهـ ــام بتاريـــخ 01 ينايـ جـــدة والدمـ
جميـــع مناطـــق المملكـــة بدايـــة مـــن 01 أبريـــل 
 2019 العـــام  خـــال  ســـيتم  كمـــا  2019م. 

ـــة  ـــات الميداني التوســـع الجغرافـــي فـــي العملي
ــر التلقائيـــة ومضخـــات الوقـــود،  للموازيـــن غيـ
ـــاء  ونشـــر االشـــتراطات الفنيـــة لعـــدادات الكهرب
وعـــدادات الميـــاه، وذلـــك بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
تنظيـــم الكهربـــاء واإلنتـــاج المـــزدوج. وجـــاري 
االشـــتراطات  لتحديـــد  الدراســـات  اســـتكمال 
ــوات  ــى العبـ ــة علـ ــة المترولوجيـ ــة للرقابـ الفنيـ

المعبـــأة مســـبقًا.

ــة  ــعت الـهـيـئــ ــة، تـابــ ــال المطابقـ ــي مجـ وفـ
تـنـفـيــــذ مــبـادرتــــها االستراتـيـجـيــــة ضمـــن برنامج 
ـــادرة ســـامة المنتجـــات«،  التحـــول الوطنـــي »مب
إذ تـــم خـــال هـــذا العـــام اعتمـــاد عـــدد )7( الئحـــة 
فنيـــة ليصبـــح مجمـــوع اللوائـــح الفنيـــة المعتمـــدة 
ــتهدفها  ــة تسـ ــل )24( الئحـ ــن أصـ ــة مـ )15( الئحـ

المبـــادرة.

أيضـــًا، تـــم بفضـــل اللـــه اإلطـــاق التجريبـــي 
والتـــي  »ســـابر«  اإللكترونيـــة  للمنظومـــة 
ـــة تحـــت  ـــات المندرج تســـتهدف تســـجيل المنتج
ـــات  ـــة والتأكـــد مـــن تحقيـــق متطلب ـــح الفني اللوائ
ــي  ــة التـ ــات اإللكترونيـ ــق البيانـ ــا وفـ مطابقتهـ
النظـــام،  فـــي  ومتابعتهـــا  تســـجيلها  يتـــم 

وتســـتهدف الهيئـــة اإلطـــاق 

مـقـدمـة
الفعلـــي للمرحلـــة األولـــى مـــن المنظومـــة 

مطلـــع العـــام 2019م بـــإذن اللـــه تعالـــى.
وضمـــن هـــذه المبـــادرة، تـــم االنتهـــاء مـــن 
المنتجـــات  نظـــام ســـامة  صياغـــة مســـودة 
فـــي  شـــارك  والتـــي  المواصفـــات  ونظـــام 
ــذا  ــي هـ ــراء فـ ــن الخبـ ــة مـ ــا مجموعـ صياغتهمـ
هـــذه  رفـــع  الهيئـــة  وتســـتهدف  المجـــال، 
األنظمـــة للمقـــام الســـامي الكريـــم لاعتمـــاد 

المتبعـــة. وفـــق اإلجـــراءات 

وضمـــن نشـــاطها إلصـــدار مؤشـــر المطابقـــة 
قامـــت الهيئـــة بشـــراء عـــدد )30,030( وحـــدة، 
وقـــد أحيلـــت جميـــع العينـــات للمختبـــرات الخاصـــة 
مطابقتهـــا  مـــن  للتحقـــق  الهيئـــة  ومختبـــرات 

ــعودية. ــية السـ ــات القياسـ للمواصفـ

تشـــكيل  علـــى  الهيئـــة  عملـــت  كذلـــك 
ــة،  ــريعية، فنيـ ــاملة )تشـ ــة شـ ــة وطنيـ منظومـ
ــات  ــة للصناعـ ــق الحمايـ ــدف تحقيـ ــة(، بهـ رقابيـ
ـــة، وتضـــم  ـــر العادل ـــة مـــن المنافســـة غي الوطني

هـــذه المنظومـــة أكثـــر مـــن )13( جهـــة 

مـــن ذوي العاقـــة مـــن القطاعيـــن الحكومـــي 
والخـــاص. وقـــد شـــهد هـــذا البرنامـــج فـــي 
صناعـــات   )4( اســـتهداف  األولـــى  المرحلـــة 
وطنيـــة يقابلهـــا منتجـــات مســـتوردة مماثلـــة 
ـــد،  ـــة وهـــي الحدي ـــة أولـــى ألعمـــال اللجن كمرحل

الدواجـــن، واألســـماك.  والســـيراميك، 

ــيقي  ــة لمجلـــس تنسـ ــت الهيئـ ــا أسسـ كمـ
يســـتهدف  المطابقـــة،  تقويـــم  لجهـــات 
الوصـــول إلـــى اســـتراتيجية وطنيـــة محكمـــة 
تســـتفيد مـــن قـــدرات القطـــاع الخـــاص للتوســـع 
ــا  ــة بمـ ــم المطابقـ ــات تقويـ ــات جهـ ــي خدمـ فـ
فيهـــا المختبـــرات الخاصـــة، وتـــم إعـــداد مســـودة 
المطابقـــة،  تقويـــم  جهـــات  لنظـــام  أوليـــة 
وجـــاري مراجعتهـــا مـــع األطـــراف ذات العاقـــة، 
ومـــن ثـــم الرفـــع بهـــا لمعالـــي وزيـــر التجـــارة 
واالســـتثمار رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة للرفـــع 
علـــى  الموافقـــة  لطلـــب  الســـامي  للمقـــام 
ــره  ــة وتطويـ ــرات الخاصـ ــام المختبـ ــل نظـ تعديـ
المطابقـــة  تقويـــم  جهـــات  نظـــام  ليكـــون 
ليتوافـــق مـــع الممارســـات العالميـــة 

ــال. ــذا المجـ ــي هـ فـ

وفـــي مجـــال المواصفـــات، اعتمـــد مجلـــس 
إدارة الهيئـــة خـــال فتـــرة هـــذا التقريـــر )348( 
 )572( تحديـــث  تـــمَّ  كمـــا  جديـــدًة،  مواصفـــًة 
ــا  ــًة جميعهـ ــة )197( مواصفـ ــًة، وترجمـ مواصفـ
والتوجهـــات  الوطنيـــة  المتطلبـــات  تلّبـــي 

للمملكـــة. االســـتراتيجية 

ــات  ــاء إدارة مواصفـ ــتكمال بنـ ــم اسـ ــا تـ كمـ
إنهـــاء  فـــي  أســـهمت  والتـــي  الخدمـــات 
القيمـــة  ذات  الخدمـــات  بعـــض  مواصفـــات 
اإلرشـــادي  الدليـــل  مثـــل  االســـتراتيجية 
والمواصفـــات  المجتمعيـــة  للمســـؤولية 
القياســـية للســـامة والصحـــة المهنيـــة والدليـــل 
اإلرشـــادي للعمـــل التطوعـــي وذلـــك بالشـــراكة 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــع 
والمواصفـــة القياســـية لنظـــم إدارة مكافحـــة 
الوطنيـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  الرشـــوة 

العامـــة. والنيابـــة  الفســـاد  لمكافحـــة 

المجتمعيـــة  مـــن مســـؤوليتها  وانطاقـــًا 
والوطنيـــة، فقـــد واصلـــت الهيئـــة جهودهـــا 
خـــال  مـــن  الوطـــن  شـــباب  تأهيـــل  فـــي 
برنامـــج  أنشـــطة  تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار 
المهنـــي الســـعودي، وهـــو برنامـــج وطنـــي 
توعيـــة  خالـــه  مـــن  يتـــم  تدريبـــي  توعـــوي 
ـــن الشـــباب  ـــل المهنيي طـــاب الجامعـــات وتأهي
للعمـــل فـــي مجـــال التقييـــس، وقـــد اســـتفاد 
مـــن هـــذا البرنامـــج عـــدد )407( مســـتفيدًا مـــن 
والمهنييـــن  التعليميـــة  الجهـــات  منســـوبي 
الشـــباب فـــي القطـــاع الحكومـــي والعســـكري 

الخـــاص. والقطـــاع 
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مـــا  تطويـــر  فـــي  الهيئـــة  واســـتمرت 
ــة  ــة لمواكبـ ــة وعلميـ ــات فنيـ ــن إمكانـ ــا مـ لديهـ
االســـتراتيجيات الوطنيـــة فـــي مجـــال تأهيـــل 
وتمكيـــن المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة عبـــر 
تقديـــم الدعـــم الفنـــي فـــي مجـــاالت التقييـــس 
لتلـــك المنشـــآت للنهـــوض بجـــودة منتجاتهـــا 
وخدماتهـــا، وتمكينهـــا مـــن الوصـــول لأســـواق 
ـــة  ـــات الفني ـــر المتطلب ـــة مـــن خـــال توفي الخارجي
ـــر  ـــُدول المســـتهدفة للتصدي لأســـواق فـــي ال
ــا  ــات، كمـ ــك المتطلبـ ــق تلـ ــاعدتها لتحقيـ ومسـ
اســـتمرت فـــي العمـــل علـــى بنـــاء الشـــراكات 
الـــُدول  تلـــك  فـــي  التقييـــس  هيئـــات  مـــع 
لموائمـــة تلـــك المتطلبـــات، وفتـــح أســـواق 

جديـــدة للمنتجـــات الســـعودية.

مواكبـــة  الهيئـــة  مختبـــرات  وُتواصـــل 
التقنيـــات الحديثـــة التـــي ُتمكنهـــا مـــن الحصـــول 
ودقـــة  بســـرعة  االختبـــارات  نتائـــج  علـــى 
ـــر  ـــرة التقري ـــة، حيـــث شـــهدت فت ـــة عالي وموثوقي
ـــراري للمبانـــي  ـــر كفـــاءة العـــزل الح تدشـــين مختب
ــتارين- ــارات منتجـــات العـــزل )البولـــي سـ واختبـ

ــزو  ــان- األيـ ــي يورثـ ــي- البولـ ــوف المعدنـ الصـ
ـــر جـــودة  ـــَم أيضـــًا تشـــغيل مختب ســـنرات(، كمـــا ت
ــع  ــاون مـ ــوط( بالتعـ ــواق )الجنـ ــارات واألطـ اإلطـ
جهـــات عالميـــة متخصصـــة، إلـــى جانـــب تدشـــين 
مختبـــرات كفـــاءة اســـتهاك الطاقـــة فـــي اإلنـــارة 
اســـتهاك  وكفـــاءة  والتجاريـــة(،  )الســـكنية 
وكفـــاءة  للســـخانات،  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
لمجففـــات  الكهربائيـــة  الطاقـــة  اســـتهاك 

المابـــس. ووفـــق مـــا تـــم التنســـيق حولـــه مـــع 
َتعمـــُل  الطاقـــة  لكفـــاءة  الســـعودي  البرنامـــج 
الهيئـــة علـــى التوســـع فـــي مجـــال مختبـــرات 
ــاد  ــاءة اقتصـ ــر كفـ ــاء مختبـ ــة بإنشـ ــاءة الطاقـ كفـ
علـــى  العمـــل  وجـــاري  للمركبـــات،  الوقـــود 
ـــز  ـــة ُمتخصصـــة لتجهي ـــات عالمي ـــع جه ـــد م التعاق

المتطـــورة. باألجهـــزة والمعـــدات  المختبـــر 

وفـــي مجـــال االعتمـــاد، اســـتمرت اللجنـــة 
ـــر  ـــرة هـــذا التقري الســـعودية لاعتمـــاد خـــال فت
فـــي اعتمـــاد وتجديـــد اعتمـــاد المختبـــرات مـــن 
القطـــاع الخـــاص وجهـــات الفحـــص. كمـــا أنهـــت 
الســـعودي  المركـــز  تنظيـــم  مشـــروع  اللجنـــة 
لاعتمـــاد الـــذي ســـيتولى مهـــام اللجنـــة بشـــكل 

مســـتقل وفقـــًا لمتطلبـــات االعتـــراف الدوليـــة. 
ومـــن المتوقـــع اعتمـــاد مجلـــس الـــوزراء الموقـــر 
الربـــع  خـــال  للمركـــز  التنظيميـــة  للترتيبـــات 

ــادم 2019م. ــام القـ ــن العـ األول مـ

مـــع  التواصـــل  فـــي  اهتمامهـــا  وضمـــن 
مـــن  حزمـــة  الهيئـــة  أطلقـــت  المســـتفيدين، 
المبـــادرات لرفـــع مســـتوى وعـــي المســـتفيدين 
– مصنعيـــن   – )مســـتهلكين  خدماتهـــا  مـــن 
ـــة  ـــة متنوع ـــن( مـــن خـــال أنشـــطة توعوي موردي
ــه- فـــي تحقيـــق معـــدل  أســـهمت -بفضـــل اللـ
الرضـــا والثقـــة فـــي أعمـــال الهيئـــة لـــدى تلـــك 
الفئـــات بحســـب دراســـات بحثيـــة محكمـــة قـــام 

بهـــا فريـــق محايـــد ومتخصـــص. 

وواصلـــت الهيئـــة جهودهـــا فـــي مســـيرة 
متنوعـــة  مشـــاريع  عبـــر  الرقمـــي  التحـــول 
ـــد مـــن  ـــي مـــع العدي ـــط اإللكترون تســـتهدف الرب
الجهـــات الحكوميـــة ذاِت العاقـــة مثـــل وزارة 
ـــة العامـــة للجمـــارك،  التجـــارة واالســـتثمار والهيئ
وتطبيقـــات  أنظمـــة  توفيـــر  إلـــى  إضافـــًة 
والمســـتهلكين  التجـــار  ُتمكـــن  إلكترونيـــة 
ومنســـوبي الجهـــات الرقابيـــة مـــن االســـتفادة 
مـــن خدمـــات الهيئـــة فـــي أي وقـــٍت وبـــأي َمـــكان.

المشـــروع  فـــي  الهيئـــة  ســـاهمت  كمـــا 
الســـعودي،  البنـــاء  كـــود  لتحديـــث  الوطنـــي 
حيـــث احتضنـــت الهيئـــة مقـــر اللجنـــة الوطنيـــة 
لكـــود البنـــاء، وشـــاركت فـــي نشـــاطات تحديـــث 

الكـــود بالشـــراكة مـــع الجهـــات ذات العاقـــة، 
والـــذي تـــم بفضـــل اللـــه إطاقـــه إلكترونيـــًا 
تزامنـــًا مـــع اليـــوم الوطنـــي الثامـــن والثمانيـــن، 
وتـــم تدشـــينه رســـميًا خـــال شـــهر نوفمبـــر 

مـــن هـــذا العـــام 2018م.

ســـاهم  مـــن  كل  الهيئـــة  تشـــكر  ختامـــًا، 
أن  وتؤكـــد  الشـــركاء،  مـــن  نشـــاطاتها  بدعـــم 
بنـــاء بنيـــة تحتيـــة وطنيـــة فاعلـــة للجـــودة يحتـــاج 
ـــا  ـــة بم ـــات ذات العاق ـــع الجه ـــر جمي ـــى تضاف إل
يحقـــق األهـــداف الوطنيـــة التـــي أعلنتهـــا الرؤيـــة 

الطموحـــة للمملكـــة 2030.
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إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة 
القياسية  المواصفات  مع  تتوافق  المطابقة،  وتقويم 
واألدلة الدولية، وُتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة 

اإلسامية ومحققًة لمصالح المملكة.

توفير الحماية الصحية والبيئية والسامة 
العامة، من خال التأكد من أن المنتجات 
مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة 

من الهيئة.

المنتجات  تمكن  اعتماد مواصفات قياسية سعودية مائمة  الوطنية من خال  المنتجات  ضمان جودة 
الوطنية من المنافسة في األسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع 

المغشوشة والمقلدة.

تتلخص أهداُف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها في: 

ولتحقيـق هذه األهداف، تضمنت استراتيجيـــة الهيئة الخمسـيـة
من )٢٠1٤م - ٢٠1٨م( عــشــــــرَة أهـــــداف استراتيجيــــة هي: 

ووفق خطة تنفيذ االستراتيجية، تقوم الهيئة بمتابعة مؤشرات األداء والمستهدفات السنوية لقياس مستوى تقدم تنفيذ االستراتيجية، 
وفقًا لمنهجية بطاقة األداء المتوازن، حيث تَم صياغة مجموعة من المبادرات والمحافظ االستراتيجية التي بناًء عليها تقوم الهيئة بتطوير 
ومكتب  الهيئة  إدارة  مجلس  خال  من  الخطط  تلك  متابعة  وتتم  والتشغيلية.  الرأسمالية  للمشاريع  السنوية  التشغيلية  خططها  وتنفيذ 

االستراتيجية بالهيئة وفق إطار حوكمة واضح َيستند إلى المنهجيات االحترافية في المتابعِة والتنفيذ.

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

والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:  

السعودية  القياسية  المواصفات  وضع 
للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس 
أخذ  أساليب  وتحديد  واعتمادها،  والمعايرة 
الفني،  والتفتيش  االختبار  وطرائق  العينات 

إصـــدار لوائـــح إجـــراءات تقويـــم المطابقـــة للســـلع والمنتجـــات 
والخدمـــات طبقـــًا للمواصفـــات القياســـية التـــي تعتمدهـــا

إصـــدار وتطبيـــق لوائـــح إجـــراءات الترخيـــص لعالمـــة الجـــودة 
للمنتجـــات المحليـــة والمســـتوردة المطابقـــة للمواصفـــات 

ــتخدامها ــح حـــق اسـ ــية الســـعودية ومنـ القياسـ

إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة 
الجودة وأنظمة البيئة والسالمة وغيرها من األنظمة التي 

يعتمدها مجلس إدارة الهيئة

والجـــودة  القياســـية  بالمواصفـــات  الالزمـــة  التوعيـــة  نشـــر 
ــداد  ــرة وإعـ ــاس والمعايـ ــة والقيـ ــم المطابقـ ــراءات تقويـ وإجـ
بأعمـــال  المتعلقـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  وتنفيـــذ  وتطويـــر 

الهيئـــة ونشـــاطات 
التأكـــد مـــن تطبيـــق المواصفـــات القياســـية الســـعودية اإللزاميـــة 
التـــي  المطابقـــة  تقويـــم  إجـــراءات  ولوائـــح  الفنيـــة(  )اللوائـــح 

تعتمدهـــا بالتنســـيق مـــع األجهـــزة ذات العالقـــة

منـــح شـــهادات المطابقـــة طبقـــًا للمواصفـــات القياســـية 
ـــر  ـــة والمعـــدة للتصدي المعتمـــدة بالنســـبة للمنتجـــات المحلي

والمنتجـــات المســـتوردة

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

المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول األخرى

القيام بجميع أعمال االعتماد، مثل: اعتماد جهات التصديق، 
والتفتيش، والمعاينة، والتدقيق، الخاصة بأنظمة الجودة

تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة

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

مـهـام الـهـيـئـةأهداف الهيئة

تعزيز سالمة 
المستهلك

رفع مستوى رضا 
المستفيدين

تعزيز ثقافة الجودة 
في المملكة

تعزيز القدرات 
الفنية

االستثمار في 
الكوادر البشرية

تطوير األسلوب 
اإلداري والمالي 
وتنمية الموارد 

المالية

ترسيخ الثقة 
بالمواصفات 

الصادرة عن الهيئة

تعزيز الدور الرقابي 
للهيئة وتأكيد مرجعيتها 

العلمية في مجاالت 
التقييس والجودة

تحسين اإلجراءات 
التشغيلية

تطوير بيئة العمل 
في الهيئة لتكون 
جاذبة للكفاءات 
والخبرات المتميزة

وشروط  األسس  وتحديد  الجودة،  وأنظمة 
والرسومات  والتصنيفات  الفنية  التنفيذ 
الهندسية، والمصطلحات والتعاريف والرموز 
وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال 

المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، 
والدوائية  الغذائية  المنتجات  باستثناء 

ومستحضرات التجميل واألجهزة الطبية
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المـــادة  فـــي  الهيئـــة  تنظيـــم  نـــَص 
إدارة  مجلـــس  للهيئـــة  يكـــون  أن  علـــى   )8(
برئاســـة وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار وعضويـــة 
الجهـــات المعنيـــة: )محافـــظ الهيئـــة، ممثـــل 
لـــوزارة الدفـــاع والطيـــران والمفتشـــية العامـــة 
)الرئاســـة العامـــة لأرصـــاد وحمايـــة البيئـــة(، 
ممثـــل لـــوزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة، 
العامـــة  )اإلدارة  الداخليـــة  لـــوزارة  ممثـــل 
للمـــرور(، ممثـــل لـــوزارة التجـــارة والصناعـــة، 
ممثـــل لـــوزارة الميـــاه والكهربـــاء، ممثـــل لـــوزارة 
الماليـــة )مصلحـــة الجمـــارك(، ممثـــل لـــوزارة 
ـــة  ـــوزارة الصحـــة، ممثـــل للهيئ ـــل ل الزراعـــة، ممث
رجـــال  مـــن  ثاثـــة  والـــدواء،  للغـــذاء  العامـــة 
األعمـــال، يرشـــحهم الرئيـــس بعـــد التنســـيق 
التجاريـــة  الغـــرف  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  مـــع 
الصناعيـــة الســـعودية، ويصـــدر بتعيينهـــم قـــرار 
مـــن مجلـــس الـــوزراء، علـــى أال تقـــل مرتبـــة 
ممثلـــي األجهـــزة الحكوميـــة فـــي المجلـــس 
عـــن المرتبـــة الرابعـــة عشـــر أو مـــا يعادلهـــا(.

الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  صـــدر  كمـــا   
بتعديـــل  1434/07/16هــــ  بتاريـــخ   )72( رقـــم 
نـــص المـــادة )8( مـــن تنظيـــم الهيئـــة بإعـــادة 
تشـــكيل مجلـــس إدارة الهيئـــة باإلبقـــاء علـــى 
عـــدا  مـــا  ذكرهـــا  الســـالف  الجهـــات  عضويـــة 

ومراقبة . 1 للهيئة  العامة  السياسة  وضع 
تنفيذها.

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيدًا . 2
النظامية  اإلجراءات  بحسب  ذلك  لرفع 

المتبعة.

التنفيذية . 3 واللوائح  القرارات  إصدار 
الخاصة بسير العمل في الهيئة.

اعتماد المواصفات القياسية السعودية . 4
في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

التنظيم اإلداري للهيئة

التي . 5 باألعمال  الخاصة  اللوائح  اعتماد 
تقدمها الهيئة للغير.

إصدار اللوائح اإلدارية التي تسير عليها . 6
باالتفاق  المالية،  اللوائح  الهيئة، إصدار 

مع وزارة المالية.

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

وحسابها . 8 الهيئة،  ميزانية  مشروع  إقرار 
الحسابات،  مراقب  وتقرير  الختامي، 

ذلك  لرفع  تمهيدًا  السنوي،  والتقرير 
بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.

هذا . 9 لتنفيذ  الازمة  اللوائح  إصدار 
الصاحيات  إلى  باإلضافة  التنظيم. 
شؤون  بتسيير  المتعلقة  األخرى 

الهيئة.

خالل  الهيئة  إدارة  مجلس  اتخذ  وقد 
العام 1440/1439هـ العديد من القرارات 
المناطة  المهام  لتحقيق  َتهدف  التي 

بالهيئة وتطوير أعمالها.

معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي

أ. سليمان بن عبدالله التويجري
نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك

م. عبدالله بن علي النعيم
وكيل وزارة الصحة المساعد لاللتزام

م. محمد بن عبدالله الخريف
الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف

أ. رامي بن خالد التركي
الرئيس التنفيذي لمجموعة التركي القابضة

أ. ياسر بن محمد باحارث
مدير عام شركة محمد باحارث

د. عبدالقادر عثمان عبدالقادر أمير
وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية

اللواء محمد بن عبدالله البسامي
مدير اإلدارة العامة للمرور

د. محمد بن إبراهيم السعود
مستشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

اللواء عبدالرحمن بن محمد الحسيني
مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السالمة

م. خالد بن محمد السالم
مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الطاقة بالنيابة

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

أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية 

أعضاء المجلس ممثلي قطاعات األعمال

م. عمر بن محمد السحيباني
وكيل وزارة التجارة واالستثمار لحماية المستهلك

وزير التجارة واالستثمار رئيس مجلس اإلدارة

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس 
إدارة الهــيـئــة

تمثيـــل وزارة الدفـــاع والطيـــران والمفتشـــية 
العامـــة )الرئاســـة العامـــة لأرصـــاد وحمايـــة 
البيئـــة( بعضويـــة المجلـــس، وبإضافـــة ممثـــل 
آخـــر لـــوزارة الداخليـــة )المديريـــة العامـــة للدفـــاع 

المدنـــي(.

ومؤخـــرًا صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
1438/02/14هــــ  بتاريـــخ   )117( رقـــم  الموقـــر 
عبـــارة  بإحـــال  الهيئـــة  تنظيـــم  بتعديـــل 
وزارة التجـــارة واالســـتثمار محـــل عبـــارة وزارة 
وزيـــر  عبـــارة  وإحـــال  والصناعـــة،  التجـــارة 
التجـــارة واالســـتثمار محـــل عبـــارة وزيـــر التجـــارة 
والصناعـــة أينمـــا وردت فـــي التنظيـــم. وإحـــال 
عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة 
محـــل عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة الزراعـــة، وإحـــال 
والصناعـــة  الطاقـــة  لـــوزارة  ُممثـــل  عبـــارة 
والثـــروة المعدنيـــة محـــل عبـــارة ُممثـــل لـــوزارة 
ـــن فـــي المـــادة )8(. ـــاء، الواردتي ـــاه والكهرب المي

تنظيـــم  مـــن   )9( المـــادة  وتضمنـــت 
ــة أن المجلـــس هـــو الســـلطة المختصـــة  الهيئـ
بـــإدارة شـــؤون الهيئـــة، وتصريـــف أمورهـــا، 
لتحقيـــق  الازمـــة  القـــرارات  جميـــع  ويتخـــذ 
أغراضهـــا فـــي حـــدود أحـــكام التنظيـــم، ولـــه 

بوجـــه خـــاص مـــا يلـــي:
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األعمال  حوكمة  ممارسات  الهيئة  ُتطبق 
في  ورد  بما  االلتزام  خال  من  واإلجراءات 
الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  الهيئة  تنظيم 
الموقر رقم )216( وتاريخ 1431/06/17هـ، حيث 
مجلس  لسلطة  الهيئة  أعمال  جميع  َتخضع 
إدارتها الذي نصت المادة التاسعة من تنظيمها 

على مهامه وصاحياته. 

تقوُم  تنفيذية  لجنة  المجلس  عن  وينبثق 
القياسية  المواصفات  مشاريع  بدراسة 
من  المعتمدة  للمنهجية  وفقًا  وإقرارها 
القياسية،  المواصفات  اعتماد  في  المجلس 
وكذلك النظر فيما ُيحال للمجلس من مواضيع 
وتتخذ الازم حيالها في حدود صاحياتها وترفع 
لجنة  تشكيل  تَم  كَما  للمجلس.  بتوصياتها 
المراجعة الداخلية برئاسة أحد أعضاء المجلس 
مجال  في  المختصين  من  اثناِن  وعضوية 
باإلضافِة  الهيئة(  خارج  الداخلية )من  المراجعة 
التي  الداخلية  المراجعة  وحدة  عن  ُممثل  إلى 

ترتبط فنيًا بالمجلس.

هو  كما  للهيئة  اإلداري  الهيكل  وَيعكُس 
المحافظ  ارتباط   )1( رقم  بالشكل  ُموضح 
صاحياته  يمارس  والذي  اإلدارة،  بمجلس 

حوكمة األعمال واإلجراءات 

الهيئة  تنظيم  عليها  نص  التي  للمهام  وفقًا 
في مادته الحادية عشرة. وحرصًا على حوكمة 
الهيئة  قامت  فقد  للهيئة،  التنفيذية  األعمال 

بما يلي:

تشكيل اللجنة التوجيهية االستراتيجية في 	 
والنواب  المحافظ  َتضُم  والتي  الهيئة، 
وذلك  العاقة،  ذاِت  القطاعات  ورؤساء 
لمتابعة تنفيذ مبادرات الهيئة ومشاريعها 

االستراتيجية.
وذلك 	  الداخلية،  المراجعة  وحدة  إنشاء 

بتوفير  الهيئة  اهتمام  من  انطاقًا 
إنجاز  مستوى  لتقويم  الرقابي  الدعم 
باألنظمة  االلتزام  ومدى  األهداف 
وفق  واإلجراءات  والتعليمات  واللوائح 
الممارسات االحترافية، واستنادًا إلى قرار 
وتاريخ   )235( رقم  الموقر  الوزراء  مجلس 
فقرته  في  نص  الذي  1425/08/20هـ، 
للرقابة  وحدات  »تأسيس  على  الثانية 
برقابة  مشمولة  جهة  كل  في  الداخلية 
رئيسها  يرتبط  العامة  المراقبة  ديوان 
والائحة  الجهاز«،  في  األول  بالمسئول 
الداخلية  المراجعة  لوحدات  الموحدة 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

عملت  كما  1428/04/06هـ،  في   )129(
الهيئة على تفعيل دورها لتكون أداًة فاعلة 
في تطوير األداء على جميع المستويات 
اإلدارية والفنية، واالرتقاء بجودة الخدمات 

المقدمة من الهيئة.

كما تخضُع الهيئة للسلطة الرقابية لأجهزة 
الحكومية ذاِت العاقة: ديوان المراقبة العامة، 
وهيئة  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
الرقابة والتحقيق. ووفق المادة الرابعة عشرة 
من تنظيم الهيئة يعين المجلس مراجع خارجي 
)مكتب استشاري( أو أكثر لمراجعة الحسابات، 
وُيقدم هذا المكتب تقريره السنوي عن نتائج 
من  والتحقِق  المالية  لإلجراءات  مراجعاته 
ذاِت  الحكومية  مطابقتها لأنظمة واإلجراءات 
العاقة، كما يتم تزويد ديوان المراقبة العامة 

بنسخٍة من هذا التقرير. 

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

وقطاع األعمال في المجلس

الَهيكل التنظيمي للهيئة

شكل رقم )١(: الهيكل التنظيمي للهيئة
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أبرز النشاطات خالل فترة التقرير

ــف  ــي مختلـ ــة فـ ــازات مرضيـ ــدالت إنجـ ــق معـ ــي تحقيـ ــر فـ ــرة التقريـ ــال فتـ ــة خـ ــت الهيئـ نجحـ
القطاعـــات وفقـــًا لمؤشـــرات األداء الخاصـــة باألهـــداف االســـتراتيجية لهـــا، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

الرقابة  المرحلة األولى ألعمال  إطالق 
والموازين  المقاييس  على  الميدانية 

ضمن مبادرة المعايرة القانونية

ارتفاع معدل رضا المصنعين عن خدمات 
الهيئة إلى ٥٣.٤% مقارنة بــ ٩.٤7% 

في عام ٢٠١7

إطـــالق منصـــة ســـابر االلكترونيـــة التـــي 
دخـــول  إجـــراءات  تســـريع  فـــي  تســـاهم 
المنتجـــات للســـوق مـــع ضمـــان ســـالمتها

زيادة المصانع والشركات الحاصلة على 
عالمة الجودة إلى )٤٥٠( شركة ومصنع

إنهاء أعمال الدورة الرابعة لجائزة الملك 
عبد العزيز للجودة. )من المخطط إقامة 

حفل تكريم المنشآت الفائزة
بتاريخ ٠7 يناير ٢٠١٩م(

ل )١٠,٠١٠( عينة  شراء )٣٠,٠٣٠( وحدة، ُتمثَّ
السوق،  في  المستهدفة  المنتجات  من 
الختبارها وإصدار مؤشر مطابقة المنتجات 

المتوفرة بالسوق للمواصفات القياسية

السعودي  البناء  كود  تدشين 
بالشراكة مع )١٨( جهة حكومية 

وخاصة

خدمات  عن  الموردين  رضا  معدل  ارتفاع 
الهيئة إلى 6٤.٩% مقارنة بــ ٥٠.٩% 

في عام ٢٠١7

سعودية  قياسية  مواصفة   )٣٤٨( اعتماد 
وتحديث  القطاعات،  مختلف  في  جديدة 

وتعديل وترجمة )76٩( مواصفة

أنواع  لمختلف  عينة   )٨.٩١٣( اختبار 
وَتبين  الهيئة،  مختبرات  في  المنتجات 
مطابقة  غير  منها  عينًة   )٢.7٣٥( أن 

للمواصفات القياسية السعودية

عن  المستهلكين  رضا  معدل  ارتفاع 
خدمات الهيئة إلى ٨6.7% مقارنة

بــ 77.٤% في عام ٢٠١7

ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات
إلى 66،7٩% بزيادة ٤،7٩% عن العام٢٠١7م

بذلـــت الهيئـــة جهـــودًا متواصلـــة خـــال 
ـــة التوجهـــات االســـتراتيجية  ـــر، لمواكب ـــرة التقري فت
التـــي تضمنتهـــا رؤيـــة المملكـــة 2030، وبرنامـــج 
االســـتراتيجية  والمبـــادرات  الوطنـــي،  التحـــول 
ــدد  ــب عـ ــذا الجانـ ــي هـ ــت فـ ــد حققـ ــرى، وقـ األخـ

ــا: ــن بينهـ ــازات مـ مـــن اإلنجـ

هـــو أحـــد البرامـــج التـــي تقـــوم الهيئـــة 
بتنفيِذهـــا بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة، 
تشـــريعيٍّ  متكامـــٍل  نمـــوذٍج  عـــن  عبـــارة  وهـــو 
، يهـــدُف إلـــى تحقيـــِق توقعـــات  وفنـــيٍّ ورقابـــيٍّ
ــي  ــة فـ ــات الُمباعـ ــة الُمنتجـ ــتهلك بُمطابقـ الُمسـ

األســـواق للمواصفـــات الســـعودية.

ـــٍة  ـــى إطـــاِق حزم ـــز هـــذا البرنامـــج عل ويرّك
مـــن اللوائـــح الفنيـــة للفئـــات المختلفـــة للمنتجـــات 
مـــع التركيـــِز علـــى المنتجـــات عاليـــة المخاطـــر، 
وكذلـــك يتـــّم فيـــه ضمـــان كفـــاءة جهـــات منـــح 
ـــل  ـــول، وتأصي ـــة القب الشـــهادات مـــن خـــال عملي
عمليـــة تتبـــع المنتجـــات فـــي األســـواق، مدّعمـــة 

ــة الفّعالـــة علـــى األســـواق المحليـــة. بالرقابـ

البرنامج السعودي لسالمة 	 
المنتجات )سليم(

مؤشرات األداء	 

المؤشر م 
المستهدف 

حتى ٢٠٢٠
المستهدف
 في ٢٠١٨ 

المتحقق

٢٤67عدد اللوائح١

عدد العينات المسحوبة٢
١٢,٠٠٠ عينة

بواقع
 ٣6,٠٠٠ وحدة

١٠,٠١٠ عينة
بواقع

٣٠,٠٣٠ وحدة

66,7٩%66%٨٠%مؤشر المطابقة٣

جدول رقم )٢(: مؤشرات أداء البرنامج السعودي لسالمة المنتجات
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نشر الئحة مستقلة لتكاليف خدمات 
تاريخ  نفس  في  والمعايرة  القياس 

نشر الالئحة التنفيذية

بأدوات  مجهزة  مركبات   (٦) عدد  تأمين 
على  التحقق  فحوصات  إلجراء  المعايرة 
مضخات الوقود، وكذلك عدد (٦) مركبات 
إلجراء  (أوزان)  معيارية  بكتل  مجهزة 
معايرة  تم  وقد  الموازين،  على  التحقق 
الوطني  بالمركز  والمعايير  األدوات  هذه 
إسناديتها  لضمان  والمعايرة  للقياس 

على المستويين الوطني والدولي

تطوير إجراءات العمل وإعداد األدلة 
فحوصات  إجراء  لكيفية  اإلرشادية 
الدوري  والتحقق  األولي  التحقق 
والتحقق بعد الصيانة على مضخات 

الوقود والموازين

توظيف وتأهيل الدفعة األولى من المفتشين الفنيين وعددهم (١٥) مهندس (٥) مهندسين 
لفرع الرياض و(٥) مهندسين لفرع جدة و(٥) مهندسين لفرع الدمام) وهم من المهندسين 
السعوديين حديثي التخرج من مختلف مجاالت علوم الهندسة، وتم إلحاقهم ببرامج تدريبية 
متقدمة ومكثفة داخل المملكة وخارجها.  حيث تستهدف هذه المبادرة توطين المعرفة وخلق 
الفرص الوظيفية لحديثي التخرج من الشباب السعودي، إذ تشترط الهيئة من الشركاء في 
القطاع الخاص أيضًا تأهيل وتوظيف الكوادر الفنية السعودية للعمل في نشاط فحوصات 

التحقق الميداني

لمضخات  الفنية  االشتراطات  اعتماد 
الوقود واالشتراطات الفنية للموازين 

بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٧هـ 
الموافق ٢٠١٨/٠٦/١١م

المبادرة الوطنية للمعايرة 	 
القانونية )تقييس( 

ضمـــن  الهيئـــة  مبـــادرات  ظـــل  فـــي 
إطـــاق  تـــم   ،2020 الوطنـــي  التحـــّول  برنامـــج 
الهيئـــة  وقامـــت  القانونيـــة،  المعايـــرة  برنامـــج 
بمراجعـــة الائحـــة التنفيذيـــة وتحديِثهـــا لتكـــون 

تعريف وحدات القياس وأدوات القياس 
القانونية من حيث استخدامهما

تحديد شروط صنع وتركيب 
وصيانة وتوريد وتصدير 
أدوات القياس القانونية

تحديد شروط قبول الجهات 
المتقدمة للقيام ببعض مهام 
الرقابة المترولوجية القانونية

تحديد كيفية معاينة مخالفات 
نظام القياس والمعايرة 

والائحة التنفيذية

تعريف وتنظيم شروط 
الرقابة المترولوجية القانونية 

بأنواعها

تعريف العبوات المعبأة 
مسبقا من حيث المحتوى 

الفعلي

تحديد شروط بيع واستخدام 
أدوات القياس القانونية

أبرز نشاطات مبادرة المعايرة القانونية	 

أكثـــر تفصيـــًا وتواؤًمـــا مـــع المنظمـــة الدوليـــة 
ـــّم نشـــُرها فـــي  ـــة )OIML(، وت ـــرة القانوني للمعاي
الجريـــدة الرســـمية بتاريـــخ 1439/09/24هــــ الموافـــق 

2018/06/08م، وتهـــدَف هـــذه الائحـــة التنفيذيـــة 
التفصيليـــة والتكميليـــة  إيَضـــاِح األحـــكام  إلـــى 

لنظـــام القيـــاس والمعايـــرة التاليـــة: 
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٧٩
تم خدمة

محطة وقود 

بإجراء التحقق الدوري على

٨٤٩
مضخة (هوز)

٧٨٣
منها 

هوز مطابق

٪٩٢٫٢

١٤

بنسبة 

وقد تم التحقق بعد
الصيانة على

هوز

شـــهد شـــهر ســـبتمبر 2018م اإلطـــاق 
مدينـــة  فـــي  الميدانيـــة  للعمليـــات  التجريبـــي 
»تقييـــس«،  برنامـــج  مســـمى  تحـــت  الريـــاض 
اإللكترونيـــة  تقييـــس  بمنصـــة  والمدعـــوم 
الســـتقبال طلبـــات التحقـــق مـــن معايـــرة مضخـــات 
ــا كان االطـــاق الرســـمي لمدينـــة  الوقـــود. فيمـ
الريـــاض بتاريـــخ 01 نوفمبـــر 2018م، حيـــث تـــم 
خدمـــة )79( محطـــة وقـــود بإجـــراء التحقـــق الـــدوري 
علـــى )849( مضخـــة )هـــوز(، منهـــا )783( هـــوز 
مطابـــق بنســـبة تســـاوي 92.2%، وقـــد تـــم التحقـــق 

بعـــد الصيانـــة علـــى )14( هـــوز.

وســـيتم اإلطـــاق الرســـمي فـــي مدينتـــي 
جـــدة والدمـــام بتاريـــخ 01 ينايـــر 2019م، تليهـــا جميـــع 
مناطـــق المملكـــة بدايـــة مـــن 01 أبريـــل 2019م. وتـــم 

أعمال الرقابة الميدانية للمعايرة القانونية 	 

التنســـيق مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة 
بشـــأنها  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  والمديريـــة 

الرتباطهـــا بإجـــراءات منـــح وتجديـــد التراخيـــص.

 كمـــا ســـيتم خـــال العـــام 2019م التوســـع 
الجغرافـــي فـــي العمليـــات الميدانيـــة للموازيـــن 
ونشـــر  الوقـــود،  ومضخـــات  التلقائيـــة  غيـــر 
االشـــتراطات الفنيـــة لعـــدادات الكهربـــاء وعـــدادات 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  الميـــاه، 
الكهربـــاء واإلنتـــاج المـــزدوج، كذلـــك ســـيتم تحديـــد 
االشـــتراطات الفنيـــة للرقابـــة المترولوجيـــة علـــى 
العبـــوات المعبـــأة مســـبقا مـــن حيـــث المحتـــوى. 
وباإلضافـــة إلـــى التوســـع فـــي خلـــق الفـــرص 
ومـــن  الســـعودية.  الفنيـــة  للكـــوادر  الوظيفيـــة 
للعمليـــات  األداء  مؤشـــرات  إطـــاق  المتوقـــع 

وبـــدء قياســـها بشـــكل دوري ورفـــع التقاريـــر عنهـــا 
بدايـــة مـــن مطلـــع عـــام 2020، وذلـــك لمعرفـــة 

مـــدى تحقيـــق المســـتهدفات التشـــغيلية. 

مـــع  والتشـــارك  التكامـــل  إطـــار  وفـــي 
للشـــركات  المجـــال  فتـــح  تـــم  الخـــاص  القطـــاع 
ـــة فـــي  ـــاص الراغب والمؤسســـات مـــن القطـــاع الخ
الفحوصـــات  وإجـــراء  التحقـــق  خدمـــات  تقديـــم 
بالتقـــدم إلـــى الهيئـــة ضمـــن اشـــتراطات فنيـــة 
ــة  ــرة القانونيـ ــق المعايـ ــوم فريـ ــا يقـ ــة. كمـ وإداريـ
بنشـــاط يومـــي لتوضيـــح أحـــكام الائحـــة التنفيذيـــة 
وملحقاتهـــا الفنيـــة للقطـــاع الخـــاص والعمـــوم 
التجاريـــة  المنشـــآت  استفســـارات  علـــى  والـــرد 
مـــن مصنعيـــن ومســـتوردين ومشـــغلين ألجهـــزة 

القيـــاس.  

مـــن  فريـــٍق  بقيـــادة  الهيئـــُة  ســـاهمت 
المختصيـــن مـــن مختلـــف الجهـــات ذات العاقـــة 
لبحـــث تشـــكيل منظومة وطنية شـــاملة( تشـــريعية، 
فنيـــة، رقابيـــة(؛ وذلـــك بهـــدف تحقيـــق الحمايـــة 
للصناعـــات الوطنيـــة مـــن المنافســـة غيـــر العادلـــة، 
ـــر مـــن )13( جهـــة مـــن ذوي  ويضـــم هـــذا الفريـــق أكث

العاقـــة مـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص.

وتتمثـــل مهـــاّم فريـــق عمـــل اللجنـــة الوطنيـــة 
لحمايـــة المنتجـــات المحليـــة مـــن المنافســـة غيـــر 

العادلـــة فـــي: 

االجتماعـــات  مـــن  عـــددًا  الفريـــق  عقـــد 
ثـــم  الفريـــق  إنشـــاء  بهـــدف  بالتعريـــف  بـــدأت 
إقامـــة ورش العمـــل للخـــروج بالقائمـــة المبدئيـــة 
الخـــروج  ثـــمَّ  ومـــن  المســـتهدفة،  للصناعـــات 
تـــَم  كمـــا  الفريـــق.  ألعمـــال  واضحـــة  بحوكمـــة 
ــاء الفريـــق  تشـــكيل ثاثـــة فـــرق عمـــل مـــن أعضـ
ــة  ــار مجموعـ ــة جهـــات الختيـ ــادة ثاثـ الرئيـــس بقيـ
أولـــى مـــن اإلجـــراءات الفنيـــة التـــي ســـُتطبق، 
ـــن اســـتخدامها. ـــي يمك ـــة الت ـــراءات القانوني واإلج

المرحلـــة  فـــي  البرنامـــج  شـــهد  وقـــد 
األولـــى اســـتهداف )4( صناعـــات وطنيـــة يقابلهـــا 
أولـــى  كمرحلـــة  مماثلـــة  مســـتوردة  منتجـــات 
ــيراميك،  ــد، والسـ ــي )الحديـ ــة وهـ ــال اللجنـ ألعمـ
ــم  ــة تضـ ــق مصفوفـ ــماك( وفـ ــن، واألسـ الدواجـ
والتنظيميـــة  الفنيـــة  الحمايـــة  أدوات  جميـــع 

الُممكنـــة. واإلداريـــة 

اللجنة الوطنية لحماية المنتجات 	 
المحلية من المنافسة غير العادلة 

تحديـــد مجموعـــة مـــن الصناعـــات / 	 
المســـتهدفة  الوطنيـــة  المنتجـــات 
والتوافـــق علـــى النســـبة الممكنـــة 
الـــواردات. مـــن  نظائرهـــا  الســـتبدال 

يمكـــن 	  التـــي  الفنيـــة  األدوات  تحديـــد 
تبنيهـــا لحمايـــة الصناعـــات والمنتجـــات 
الوطنيـــة مـــن المنافســـة غيـــر العادلـــة.

واإلداريـــة 	  التنظيميـــة  األدوات  اقتـــراح 
لتوفيـــر  وطنيـــًا  تبنيهـــا  يمكـــن  التـــي 
الحمايـــة مـــن المنافســـة غيـــر العادلـــة لتلـــك 
التنافســـية. قدرتهـــا  وتعزيـــز  الصناعـــات، 

1٣
جهة من ذوي العالقة من 
القطاعين الحكومي والخاص
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دراسة إمكانات رفع الكفاءة الفنية 
للعاملين في مجال تقويم المطابقة 

وذلك بتشجيع وتوجيه القطاع الخاص 
باالستثمار بالتعاون في إنشاء معاهد 

متخصصة لتخريج الكوادر الفنية 
المميزة التي تلبي احتياجات سوق 
العمل في مجاالت تقويم المطابقة

تكوين فرق العمل لدراسة الجوانب (التشريعية - االقتصادية - الفنية)، لدراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع في 
هذه المحاور وسبل تخطيها. الفريق التشريعي واالستراتيجي (تقوده وزارة التجارة واالستثمار)، الفريق االقتصادي 

(تقوده الهيئة العامة لالستثمار)، الفريق الفني (تقوده الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، ويشارك 
في كل فريق ممثل من الجهات الحكومية المعنية وممثلين من مجلس الغرف (قطاع خاص)

توسيع نطاق عمل المجلس التنسيقي 
ليكون أكثر شمولية ليشمل جميع 
نشاطات تقويم المطابقة، االختبار، 
الفحص والتفتيش، ومنح الشهادات

تعديل تشكيل المجلس وزيادة عدد 
الممثلين من القطاع الخاص وفق 

نطاق عمل المجلس الموسع

إعداد مسودة أولية لنظام جهات تقويم المطابقة، وسوف يتم الرفع بها لمعالي وزير التجارة واالستثمار رئيس 
مجلس إدارة الهيئة للرفع للمقام السامي لطلب الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة إلى نظام جهات 

تقويم المطابقة ليتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال

تضمين مبادرة السماح بممارسة نشاط 
الفحص (المختبرات) لمدة سنة قبل 
الحصول على شهادة االعتماد من 
اللجنة السعودية لالعتماد الخاصة 

بنشاط الفحص (المختبرات)

مبادرة التوعية 
بالمواصفات الصناعية

مبادرة بناء القدرات 
المؤسسية

مبادرة دعم المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة لتطبيق 
المواصفات الصناعية

مبادرة إلزام تطبيق 
المواصفات الصناعية

الوطنيـــة  الصناعـــة  تطويـــر  برنامـــج 
برامـــج  أبـــرز  أحـــد  هـــو  اللوجســـتية  والخدمـــات 
اإلشـــراف  وتتولـــى  المملكـــة،  رؤيـــة  تحقيـــق 
ــروة  ــة والثـ ــة والصناعـ ــذه وزارة الطاقـ ــى تنفيـ علـ
المعدنيـــة، حيـــث يضـــم أكثـــر مـــن )300( مبـــادرة، 

مبادرات الهيئة ضمن برنامج تطوير الصناعة 	 
الوطنية والخدمات اللوجستية

ـــر )11( صناعـــة منهـــا صناعـــة  ويعمـــل علـــى تطوي
والطبيـــة  العســـكرية  والصناعـــات  الســـيارات 
وكلهـــا  والســـمكي،  المائـــي  واالســـتزراع 
ــادرات المملكـــة لتصبـــح %50  تســـتهدف رفـــع صـ

منهـــا صـــادرات غيـــر نفطيـــة.

البرنامـــج  هـــذا  فـــي  الهيئـــة  وتشـــارك 
البنيـــة  بأربعـــة مبـــادرات تســـتهدف تعزيـــز دور 
التحتيـــة الوطنيـــة للجـــودة فـــي تمكيـــن الصناعـــة 
نحـــو  التحـــول  فـــي  دورهـــا  وتعزيـــز  الوطنيـــة 
إليـــه  تتطلـــع  الـــذي  النفطـــي  غيـــر  االقتصـــاد 

يلـــي:  المملكـــة، وهـــي كمـــا 

ـــة بمعالـــي محافـــظ  ـــة ممثل تقدمـــت الهيئ
الهيئـــة بمقتـــرح لمعالـــي وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار 
المجلـــس  بإنشـــاء  1438/10/29هــــ  بتاريـــخ 
التنســـيقي لشـــئون المختبـــرات الخاصـــة، وذلـــك 

المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة 	 

ــة  ــز المنظومـ ــة لتعزيـ ــتراتيجية وطنيـ ــة اسـ لصياغـ
ذات  الجهـــات  بمشـــاركة  للمختبـــرات  الوطنيـــة 
ــة  ــرح الهيئـ ــى مقتـ ــة علـ ــم الموافقـ ــة. وتـ العاقـ
واالســـتثمار  التجـــارة  وزيـــر  معالـــي  قبـــل  مـــن 

أهـــم  تلخيـــص  1438/11/10هــــ، ويمكـــن  بتاريـــخ 
نشـــاطات المجلـــس بمـــا يلـــي: 
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في مجال المواصفات	 

في مجال المختبرات	 في مجال منح الشهادات والجودة	 

في مجال المطابقة	 

وتحديـــث  إصـــدار  التقريـــر  فتـــرة  خـــالل  تـــَم 
ــر مـــن )١.٨٠٠(  )١٠( لوائـــح فنيـــة، والـــرد علـــى أكثـ
والمصانـــع  الشـــركات  مـــن  وارد  استفســـار 
ورشـــة   )١7( عقـــد  جانـــب  إلـــى  والمســـتوردين، 
والمصنعيـــن  التجـــار  وتوعيـــة  للتعريـــف  عمـــل 
لســـحب  مصنعـــًا   )٥٠( وزيـــارة  الفنيـــة،  باللوائـــح 
اســـتهالك  كفـــاءة  برنامـــج  لمتابعـــة  عينـــات 

عينة تم اختبارها من 
المنتجات المستهدفة 

في السوق

زيارة للمصانع لسحب 
عينات لمتابعة برنامج 
كفاءة استهالك الطاقة

استفسار تم الرد عليهم 
واردة من الشركات 

والمصانع والمستوردين

1٠,٠1٠

٥٠

1.٨٠٠

الطاقـــة بالتعـــاون مـــع وزارة التجـــارة واالســـتثمار 
المعدنيـــة  والثـــروة  والصناعـــة  الطاقـــة  ووزارة 
والمركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة. كمـــا تـــَم 
ـــل )١٠,٠١٠( عينـــة مـــن  شـــراء )٣٠.٠٣٠( وحـــدة، ُتمثَّ
المنتجـــات المســـتهدفة فـــي الســـوق، الختبارهـــا 
المتوفـــرة  المنتجـــات  وإصـــدار مؤشـــر مطابقـــة 

القياســـية.  للمواصفـــات  بالســـوق 

مواكبـــة  فـــي  الهيئـــة  مختبـــرات  اســـتمرت 
التقنيـــات الحديثـــة التـــي ُتمكنهـــا مـــن الحصـــول 
ودقـــة  بســـرعة  االختبـــارات  نتائـــج  علـــى 
ــر  ــرة التقريـ ــهدت فتـ ــث شـ ــة، حيـ ــة عاليـ وموثوقيـ
تدشـــين مختبـــر كفـــاءة العـــزل الحـــراري للمبانـــي 
ســـتارين  )البولـــي  العـــزل  منتجـــات  واختبـــارات 
- الصـــوف المعدنـــي - البولـــي يورثـــان - األيـــزو 
ســـنرات(، كمـــا تـــَم أيضـــًا تدشـــين مختبـــر جـــودة 
بالتعـــاون مـــع  )الجنـــوط(  اإلطـــارات واألطـــواق 
أفضـــل  باســـتخدام  متخصصـــة  عالميـــة  جهـــات 
تدشـــين  جانـــب  إلـــى  الحديثـــة،  الممارســـات 
ـــارة  ـــرات كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة فـــي اإلن مختب
)الســـكنية والتجاريـــة(، وكفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة 
اســـتهالك  وكفـــاءة  للســـخانات،  الكهربائيـــة 
المالبـــس.  لمجففـــات  الكهربائيـــة  الطاقـــة 

عينة تم اختبارها 
في مختبرات الهيئة

مركبة مستعملة تم 
التأكد من مطابقتها 
للمواصفات القياسية

٨.٩1٣

٣.٥٤٥

كمـــا َتعمـــُل الهيئـــة علـــى التوســـع فـــي مجـــال 
ــاءة  ــر كفـ ــاء مختبـ ــة بإنشـ ــاءة الطاقـ ــرات كفـ مختبـ
اقتصـــاد الوقـــود للمركبـــات، وجـــاري العمـــل علـــى 
ــز  التعاقـــد مـــع جهـــات عالميـــة ُمتخصصـــة لتجهيـ

المتطـــورة. والمعـــدات  باألجهـــزة  المختبـــر 
وفـــي مجـــال اختبـــار العينـــات، قامـــت مختبـــرات 
الهيئـــة بفحـــص وتحليـــل العينـــات الـــواردة إليهـــا مـــن 
الجهـــات المختلفـــة، حيـــث بلـــغ مجمـــوع العينـــات 
الـــواردة )٨.٩١٣( عينـــة لمختلـــف أنـــواع المنتجـــات، 
مطابقـــة  غيـــر  منهـــا  عينـــًة   )٢.7٣٥( أن  وَتبيـــن 
تـــَم  كمـــا  الســـعودية،  القياســـية  للمواصفـــات 
فحـــص عـــدد )٣.٥٤٥( مركبـــة مســـتعملة مســـتوردة 
للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات القياســـية 
الســـعودية واللوائـــح الخاصـــة بهـــا، وأتضـــَح بـــأن 

ــة. ــر مطابقـ ــا غيـ ــًة منهـ ــدد )١٨٤( مركبـ عـ

تماشـــًيا مـــع رؤيـــة المملكـــة ٢٠٣٠ وبرنامـــج 
ـــة مشـــروَع  ـــي، فقـــد أطلقـــت الهيئ التحـــّول الوطن
ــا  ــد مواءمتهـ ــودة بعـ ــة للجـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ
إعـــادة  تّمـــت  حيـــُث  الرؤيـــة؛  متطلبـــات  مـــع 
ــتهدفة فـــي  ــات الُمسـ ــة وتصنيـــف القطاعـ هيكلـ
الحكوميـــة  التشـــكيالت  علـــى  بنـــاًء  المشـــروع 
الجديـــدة، وقيـــاس مـــدى جاهزيـــة كل قطـــاع. 
المصانـــع  عـــدد  َبلـــَغ   ٢٠١٨ العـــام  وفـــي 
ــى  ــودة علـ ــة الجـ ــتعمال عالمـ ــا باسـ ــص لهـ الُمرّخـ
 )١٤7( منهـــا  لمصنـــع،  طلبـــات   )٤٥٠( منتجاتهـــا 

٤٥٠

٦

1.٣٦1

إجمالي عدد المنشآت 
الحاصلة على تراخيص 

باستعمال عالمة الجودة 
على منتجاتها

شهادة مطابقة تم 
إصدارها

ترخيص باستعمال عالمة 
الجودة تم تعليقه أو إلغائه

ترخيصًا باستخدام بطاقة 
كفاءة استهالك الطاقة ٢٣.٨٦٠

طلبـــات جديـــدة تـــَم منُحهـــا الترخيـــص باســـتعمال 
ـــر، إضافـــًة إلـــى  ـــرة التقري عالمـــة الجـــودة خـــالل فت
وجـــود )١7٠( طلًبـــا تحـــت الدراســـة.. كمـــا تـــّم إلغـــاء 
وتعليـــق )6( تراخيـــص باســـتعمال عالمـــة الجـــودة، 
إضافـــًة إلـــى إصـــدار )١.٣6١( شـــهادة مطابقـــة، 
كفـــاءة  بطاقـــة  باســـتخدام  ترخيـــص  و)٢٣.٨6٠( 
شـــهادة   )٣.6٣٨( وإصـــدار  الطاقـــة،  اســـتهالك 
الدوليـــة  للجنـــة  المطابقـــة  بشـــهادات  اعتـــراف 

.)IECEE( الكهروتقنيـــة 

مواصلـــة  فـــي  المواصفـــات  قطـــاع  نجـــَح 
جهـــوده بالتركيـــز علـــى إصـــدار المواصفـــات التـــي 
للمملكـــة،  االســـتراتيجية  التوجهـــات  ُتحاكـــي 
ــات  ــع مـــن معـــدالت الســـالمة فـــي المنتجـ وترفـ
إلـــى  إضافـــًة  بالســـوق،  المتداولـــة  والســـلع 
ــي  ــة فـ ــات عالميـ ــن مواصفـ ــدر مـ ــا َيصـ ــة مـ متابعـ
مجـــاالت ســـالمة المســـتهلك. وقـــد تـــّم خـــالل 
فتـــرة التقريـــر اعتمـــاد )٣٤٨( مواصفـــة قياســـية 
ـــدة فـــي مختلـــف القطاعـــات، كمـــا  ســـعودية جدي
تـــّم تحديـــث وتعديـــل وترجمـــة )76٩( مواصفـــة 
 )٢٨٥( وجـــود  إلـــى  إضافـــًة  ســـعودية،  قياســـية 
فـــي  ســـعودية  قياســـية  مواصفـــة  مشـــروَع 
مراحـــل الدراســـة واإلعـــداد المختلفـــة؛ تمهيـــًدا 
العتماِدهـــا كمواصفـــات قياســـية ســـعودية، وتـــّم 

مواصفات قياسية سعودية 
جديدة معتمدة

مواصفة قياسية تَم تحديثها 
أو تعديلها أو ترجمتها

عضوًا موزعين على )٣6( 
فريقًا فنيًا وموزعًة على 

القطاعات الفنية الحكومية 
والعلمية والبحثية والخاصة

مشروع مواصفة قياسية 
سعودية في مراحل 

الدراسة واإلعداد

٣٤٨

٧٦٩

٣٣1

٢٨٥

الفـــرق  منظومـــة  عمـــل  »آليـــة  تطبيـــق  تأكيـــد 
الفنيـــة إلعـــداد المواصفـــات القياســـية واللوائـــح 
الفنيـــة الســـعودية«، وتضـــُم الفـــرُق الفنيـــُة فـــي 
عضويتهـــا )٣٣١( عضـــًوا موزعيـــن علـــى )٣6( فريًقـــا 
ـــا وموزعـــًة علـــى القطاعـــات الفنيـــة الحكوميـــة  فنيًّ

والعلميـــة والبحثيـــة والخاصـــة.

فـــي  العالميـــة  التوجهـــات  مـــع  وتماشـــًيا 
مجـــال أنشـــطة التقييـــس، اســـتمّرت الهيئـــُة فـــي 
تفعيـــل دور إدارة مواصفـــات الخدمـــات، والتـــي 
تســـتهدف رفـــع مســـتوى جـــودة وكفـــاءة األداء 
عنـــد تقديـــم مختلـــف الخدمـــات فـــي ظـــل مـــا 
ُتمثلـــه الخدمـــات بالمملكـــة فـــي الوقـــت الراهـــن 

مـــا بيـــن ٣٠ إلـــى ٣٥% مـــن الناتـــج المحلـــي.



٤١ ٤٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

في مجال القياس والمعايرة	 

في مجال االعتماد	 

َتندمـــج نشـــاطات اللجنـــة الســـعودية لالعتمـــاد 
فـــي اإلطـــار العـــام للخطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة 
وتطويـــر  إنشـــاء  إلـــى  تهـــدُف  والتـــي  للجـــودة، 
للجـــودة  التحتيـــة  األساســـية  البنيـــة  وتأهيـــل 
ُدوليـــًا.  بهـــا  االعتـــراف  علـــى  للحصـــول  ســـعيًا 
وتنفيـــذًا للمهـــام المحـــددة فـــي تنظيمهـــا، َتقـــوُم 
اللجنـــة بتطبيـــق الالئحـــة العامـــة العتمـــاد جهـــات 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  بقـــرار  الصـــادرة  التقييـــم، 
باجتماعـــه رقـــم )١6١( وتاريـــخ ١٤٣٨/١٠/٢٤هــــ طبقـــًا 
ــة ذات  ــية الدوليـ ــات القياسـ ــات المواصفـ لمتطلبـ

مختبر خاص تم 
اعتماده

في مختلف 
المجاالت

٨٦

العالقـــة وتهـــدُف إجـــراءات االعتمـــاد إلـــى التأكـــد 
مـــن جـــدارة وكفـــاءة أداء الخدمـــة الُمتاحـــة فـــي 
جهـــات تقييـــم المطابقـــة. وتـــَم خـــالل فتـــرة التقريـــر 
 )١٤( واعتمـــاد  )٢١( مختبـــرًا  لــــ  االعتمـــاد  تجديـــد 
ــدًا وجهتـــي تفتيـــش، ليصـــل إجمالـــي  ــرًا جديـ مختبـ
تـــَم  عـــدد الجهـــات المعتمـــدة )٨6( جهـــة. كمـــا 
االنتهـــاء مـــن مشـــروع تنظيـــم )المركـــز الســـعودي 
ــُع بـــه للمقـــام الســـامي الكريـــم،  لالعتمـــاد( والرفـ
تمهيـــدًا الســـتقاللية اللجنـــة الســـعودية لالعتمـــاد 

ــتقل. ــي مسـ ــز وطنـ ــى مركـ ــا إلـ وتحولهـ

في مجال العالقات العامة والتوعية	 

أسفرت نشاطات الهيئة في مجال التوعية 
وسائل  على  الهيئة  متابعي  عدد  وصول  عن 
وسائل  )على  بالهيئة  الخاصة  الرقمي  اإلعالم 
اإلعالم الرقمي )٥١١,7٥٨( بمعدل زيادٍة تجاوز 
١7% عن العام الماضي. كما تّم هذا العام نشر 
ونظمت  ا،  توعويًّ تصميًما  و)١٢٠(  أفالم   )٥(
العالمية  المناسبات  مع  تزامًنا  فعاليات،   )7(

إجمالي عدد المتابعين 
على وسائل اإلعالم 

الرقمي

معارض توعوية

فعالية )ورش عمل، 
ندوات، محاضرات( 

مادة إعالمية

٩
٣٨

٥.٧٤٩

٥11,٧٥٨
وشاركت  بالتقييس،  الصلة  ذات  واإلقليمية 
أيًضا  الهيئة في )٩( معارض توعوية، وساهمت 
في تنظيم أكثر من )٣٨( فعالية )مؤتمرات، ورش 
عمل، ندوات، محاضرات(، وُنشر عن الهيئة خالل 
الصحف  في  إعالمية  مادة   )٥.7٤٩( العام  هذا 
المطبوعة واإللكترونية والمواقع اإلخبارية، إلى 

ا. ا وإذاعيًّ جانِب أكثر من )٣٨( لقاًء تلفزيونيًّ

لتحقيـــق  كبيـــرة  جهـــودا  المركـــز  يبـــذل 
 CIPM( الدولـــي  االعتـــراف  اتفاقيـــة  متطلبـــات 
المعايـــرة  وشـــهادات  القيـــاس  بمعاييـــر   )MRA
يتعلـــق  وفيمـــا  الدوليـــة.  المقارنـــات  وكذلـــك 
شـــارك  فقـــد  القيـــاس  بمعاييـــر  باالعتـــراف 
المركـــز فـــي عـــدد مـــن المقارنـــات مـــع المنظمـــة 
ومنظمـــة   )EURAMET( للمترولوجيـــا  األوربيـــة 
كمـــا   ،)GULFMET( ومنظمـــة   )COOMET(
يســـعى بجديـــة إلـــى تأســـيس النشـــاط البحثـــي فـــي 
المركـــز وفتـــح آفاقـــه أمـــام الكـــوادر الطموحـــة 
فـــي مختلـــف التخصصـــات المترولوجيـــة، وقـــد 

جهازًا تمت معايرته

متدرب  من طالب 
الجامعات والفنيين

1،٧1٢

٧٥

بلـــغ مجمـــوع عـــدد األجهـــزة التـــي تمـــت معايرتهـــا 
بمختبـــرات المركـــز )١.7١٢( جهـــازًا فـــي مختلـــف 
القطاعـــات. وانطالقـــا مـــن مهمـــة المركـــز فـــي 
والمعايـــرة  القيـــاس  بمفاهيـــم  الوعـــي  نشـــر 
وتدريـــب الفنييـــن وطـــالب الجامعـــات بمختلـــف 
القطاعـــات علـــى تكنولوجيـــات وطـــرق القيـــاس 
إلـــى  المركـــز  مختبـــرات  اســـتجابت  والمعايـــرة 
طلبـــات التدريـــب الـــواردة مـــن المســـتفيدين حيـــث 
تـــم تدريـــب وتأهيـــل )7٥( متـــدرب مـــن طـــالب 
المختلفـــة. الجهـــات  فـــي  الجامعـــات والفنييـــن 

في مجال تقنية المعلومات	 

 )٢6( العـــام  هـــذا  خـــالل  الهيئـــة  نفـــذت 
ــة.  ــالت اإللكترونيـ ــول للتعامـ ــو التحـ ــروعًا نحـ مشـ
وتطبيقـــات  إلكترونيـــة  بوابـــات   )٣( وطـــورت 
ـــغ مجمـــوع  لخدمـــة أنشـــطتها المختلفـــة. وقـــد َبل
الهيئـــة  ُتقدمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
)٤7( خدمـــة إلكترونيـــة للمســـتفيدين الخارجييـــن 
والخدمـــات  المشـــاريع  بيـــن  ومـــن  والداخلييـــن، 
التقنيـــة التـــي أطلقتهـــا الهيئـــة خـــالل فتـــرة التقريـــر 
تتيـــح  منصـــة  وهـــي  االلكترونيـــة  ســـابر  منصـــة 
للمســـتفيدين مـــن مورديـــن وأصحـــاب المصانـــع 
تقويـــم  جهـــات  إلـــى  الوصـــول  مـــن  المحليـــة 
المطابقـــة المعتمـــدة لـــدى الهيئـــة حـــول العالـــم 
مـــن أجـــل فحـــص المنتجـــات وإصـــدار شـــهادات 
تقويـــم المطابقـــة إلكترونيـــًا وبـــكل يســـر وســـهولة 
ـــى تســـهيل وتســـريع إجـــراءات دخـــول  باإلضافـــة إل
إلـــى الســـوق الســـعودية بالتنســـيق  المنتجـــات 

مـــع الهيئـــة العامـــة للجمـــارك.

التكامل  بأهمية  الهيئة  إيمان  من  وانطالقًا 
وتبادل الخدمات مع شركائها في الجهات ذاِت 
فقد  فاعلة،  رقابية  منظومة  لتوفير  العالقة 
اإللكتروني في  الربط  ترجمة ذلك من خالل  تم 
بعض الخدمات اإللكترونية، من بينها تنفيذ ربط 
األنظمة اإللكترونية لمنح الشهادات مع منصة 
فسح في الهيئة العامة للجمارك بهدف تسريع 
وأتمتة عملية الفسح والفحص للواردات. وكذلك 
تنفيذ ربط األنظمة والبوابات االلكترونية لكفاءة 
الهيئة  الهيئة مع منصة فسح في  الطاقة في 
العامة للجمارك، إلى جانب تطوير خدمة عضوية 
إجراءات  أتمتة  الى  تهدف  والتي  المستفيدين 
خدمات  من  والمستفيدين  للشركاء  العضوية 
التجارة  وزارة  مع  االلكتروني  والربط  الهيئة 
قناة  خالل  من  الرسوم  دفع  إجراءات  وتسهيل 

الدفع الحكومية )سداد(. 

مشروعًا نحو التحول 
للتعامالت اإللكترونية

خدمة إلكترونية ُتقدمها 
الهيئة

بوابات إلكترونية وتطبيقات 
تم تطويرها

٢٦

٤٧

٣
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نسأُل الله تعالى أن ُيبارك في هذه الُجهود، وأن ُيوفق العاملين من أبناء الوطن لتحقيق الِريادَة والتقُدِم لهذا الوطن الِمْعَطاء.

خدمة المستفيدين 	 

الموارد المالية والبشرية 	 

تمَّ عقد اجتماعات عّدة لمجلس إدارة الهيئة 
وهي: االجتماع رقم )١6٣( بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ، 
١٤٣٩/٠7/١٩هـ،  بتاريخ   )١6٤( رقم  االجتماع 
١٤٣٩/١٠/٢١ه،  بتاريخ   )١6٥( رقم  االجتماع 

االجتماع رقم )١66( بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٣ه، 

اعتماد )٣٤٨( مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، وتحديث 
وتعديل وسحب وترجمة )76٩( مواصفة قياسية سعودية. 

اعتماد التقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨ه.	 
اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨ه .	 

تحديث الالئحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وملحقاتها.	 

أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة

القرارات  من  العديَد  المجلُس  أصدَر  وقد 
وأهداف  ومهاّم  ألعمال  الداعمة  والتوصيات 
الهيئة، وَيعرُض الجدول رقم )٣( أهم نشاطات 

مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠1٨م:

اعتماد اللوائح الفنية التالية:  	 

الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية . ١
الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصالح المركبات.. ٢
الالئحة الفنية ألجهزة وألعاب المدن الترفيهية . ٣
الالئحة الفنية الالئحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة . ٤
الالئحة الفنية لمعدات ومالبس الوقاية الشخصية. ٥
الالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية . 6
الالئحة الفنية للمركبات المعدلة والمركبات ذات اإلنتاج المحدود . 7
الالئحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين )حياك(.. ٨

المطابقة والجودة

المواصفات

جدول رقم )٣(: أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقرير

األنشطة األخرى

القياس والمعايرة

مع  والَفّعاِل  البّناِء  التواصِل  دعِم  في  َرغبًة 
المستهلِك والصانِع والتاجِر والقطاع الحكومي، 
في  المستفيدين  لخدمة  مركٍز  إنشاُء  تمَّ  فقد 
المقّر الرئيس للهيئة وفروعها في منطقة مكة 
المكرمة والمنطقة الشرقية، وتتولى هذه المراكز 
مهاّم الرد على جميع االستفسارات التي َترد من 
بفرعيه  الخاص  والقطاع  والمقيمين،  المواطنين 

الصناعي والتجاري، وكذلك القطاع الحكومي. 

ويوّفر المركز خدمات اإلجابة على استفسارات 
التاجر  إرشاد  في  ُيساهم  كما  المستهلكين، 
إلى  المملكة  خارج  من  باالستيراد  يقوم  الذي 
َيستطيع  التي  السعودية  القياسية  المواصفات 

استفسارًا ورد إلى 
الهيئة

تراجع في نسبة 
الشكاوى

زيادة في 
اإلستفسارات 

الواردة

1٨.٠٨1

%٧٦,٩٢

%٦٤.٦٥

الوطنّي  للصانِع  وُيوفر  عليها،  تعاقداته  يبني  أن 
مواصفات  بخصوص  يحتاجها  التي  المعلومات 
وتعزيز  بجودتها  لالرتقاء  والُمنتجات  الِسلع 
وقد  الوطني.  االقتصاد  يدعم  بما  تنافسيتها 
ومعالجة  استقبال  التقرير  فترة  حتى  خالل  تّم 
)١٨.٠٨١( استفساٍر؛ حيث تَمت معالجة )١٤.٩٠٩( 
)يومي  الُمحدد  الجودة  معيار  وفق  استفساٍر 
عمل( بما نسبته ٨٢.٤6%. بينما تّم تسجيل )٣.١7٢( 
استفساٍر متأخٍر عن الوقت الُمحدد »يومي عمل« 
أي ما نسبته ١7.٥٤% نظًرا للطبيعة الفنية لتلك 
عدد  في  الزيادة  نسبة  ووصلت  االستفسارات 
االستفسارات إلى ٨٤،٥١% مقارنة بالعام الماضي، 
وتراجعت الشكاوى إلى 76،٩٢% عن العام السابق.

فترة  خالل  الهيئة  ميزانية  اعتمادات  لغت  بـَ
العامة  الميزانية  ضمن  إعالُنها  تّم  التي  التقرير 
للدولة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ )١٨٣.٠٠٠.٣٤7( 
 )7١٥( الهيئة  موظفو  وبلغ  سعودي،  ريال 
موظًفا، نسبُة الموظفين السعوديين الـرسميين 
تنمية  على  الهيئة  من  وِحرًصا   .%١٠٠ منهم 
من   )7( ابتعاث  تمَّ  فقد  البشرية،  القدرات 
الدكتوراه  درجة  على  للحصول  الهيئة  منسوبي 
من  موظفين   )٤( عاد  كما  الماجستير،  ودرجة 
االبتعاث للحصول على درجة الماجستير، وتمت 
الهيئة  لمنسوبي  تدريبية  فرصة   )١.٥٠٢( إتاحة 

ريال اعتماد ميزانية الهيئة

موظفًا بالهيئة

موظًفا تم تكريمهم 
من المبدعين

فرصة تدريبية 
لمنسوبي الهيئة

٣٤٧.1٨٣.٠٠٠

٧1٥

٤٥
1.٥٠٢

عدد ساعات  متوّسط  التقرير  فترة  َتحقَق خالل 
تدريب لكل موظف بُمعّدل )٥٨.٤( ساعة تدريبية. 
كما غّطت البرامج التدريبية خالل فترة التقرير ما 
نسبته ٨٤.6% من مجموع الموظفين، أيًضا تَمت 
إقامة النسخة الرابعة من الحفِل السنوي لتكريم 
المتميزين من موظفي الهيئة »مبدعون«؛ حيث 
تّم تكريم )٤٥( موظًفا من جميع قطاعات وفروع 
تقديم  بالهيئة  التدريب  مركز  واصل  كما  الهيئة. 
خدمات التدريب في مجاالت التقييس والجودة 

للقطاعين العام والخاص. 
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١
مـكـتـب إدارة 
االستراتيجية

َيتولـــى مكتـــب إدارة االســـتراتيجية اإلشـــراف الَعـــام علـــى 
ــتراتيجية الهيئـــة ومتابعـــة  ــاريع تطويـــر وتحديـــث اسـ مشـ
تنفيذهـــا، ويرتبـــط إداريـــًا بمحافـــظ الهيئـــة وفـــق الهيـــكل 
التنظيمـــي األخيـــر الُمعتمـــد مـــن مجلـــس اإلدارة، وُيقـــدُم 
المكتـــب لمجلـــس إدارة الهيئـــة خـــالل اجتماعاتـــه الربـــع 
ســـنوية ملخصـــًا شـــاماًل عـــن األداِء المؤسســـي للهيئـــة، 

والتقـــدم فـــي مؤشـــرات األهـــداف االســـتراتيجية.

ويّتبـــُع المكتـــب منهجيـــة حوكمـــة واضحـــة وُمعلنـــة لجميع 
ـــذ  ـــع اإلشـــراف والتنفي األطـــراف َذوي العالقـــة. كمـــا ُيتاب
مـــن خـــالل منصـــات مختلفـــة َتخـــدم هـــدف تعزيـــز التواصـــل 
بيـــن وحـــدات العمـــل المختلفـــة، ومناقشـــة اإلنجـــازات 
والتحديـــات لعناصـــر االســـتراتيجية بجميـــع مســـتوياتها 
مـــن خـــالل جمـــع األطـــراف َذوي العالقـــة وفـــق فتـــرة 

زمنيـــة محـــددة )أســـبوعية، شـــهرية، ربـــع ســـنوية(. 
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٢٠١٨م ٢٠١٦م ٢٠١٤م

الدورات التدريبية

٢٠١٧م ٢٠١٥م
١٦٢المقاعد

الدورات التدريبية٩

٣٠المقاعد
٢

الدورات التدريبية 

٨٢المقاعد
الدورات التدريبية٥

٣٢المقاعد
الدورات التدريبية٢

٧٨المقاعد
٦

َيتولـــى مكتـــب إدارة االســـتراتيجية المهـــاَم 
التاليـــة:

اإلشـــراف العـــام علـــى مشـــاريع تطويـــر 	 
وإعـــداد االســـتراتيجية وتحديثهـــا.

اإلشـــراف علـــى وضـــع وموازنـــة الخطـــة 	 
التشـــغيلية الســـنوية بمـــا يخـــدم َتقـــدم 

األهـــداف االســـتراتيجية.
االســـتراتيجية 	  الخطـــة  َتقـــدم  متابعـــة 

ـــة مؤشـــرات األهـــداف  مـــن خـــال مراقب
ورفـــع التقاريـــر عنهـــا.

متابعـــة تنفيـــذ المبـــادرات والمشـــاريع 	 
االســـتراتيجية مـــن خـــال مكتـــب إدارة 

المشـــاريع.
العمـــل 	  إجـــراءات  فعاليـــة  متابعـــة 

إدارة  مكتـــب  خـــال  مـــن  وتطويرهـــا 
اإلجـــراءات.

ـــاث  ـــب ث ـــع للمكت ـــث يتب ـــب إدارة االســـتراتيجية، حي ـــكل التنظيمـــي لمكت ُيوضـــح الشـــكل رقـــم )2( الهي
إدارات فرعيـــة هـــي: 

٢/1  الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية1/1 مهام المكتب 

شكل رقم )٢(: الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

مكتب إدارة 
المشاريع

إدارة التخطيط 
والموازنة

إدارة التميز 
المؤسسي

مكتب إدارة 
االستراتيجية

َيتولى مكتب إدارة المشاريع المهاَم التالية:
تــطــويــــــر الـحـوكــمــــة ووضــــع الـسـيـاســــات 	 

الـمـشـاريــــع. لـتـنـفـيــــذ  واإلجـــراءات 
متابعـــة تنفيـــذ المشـــاريع ورفـــع التقاريـــر بمـــا 	 

يخـــدم الخطـــة االســـتراتيجية.
توفيـــر الدعـــم المعرفـــي والخبـــرة والمشـــورة 	 

والتدريـــب لمـــدراء المشـــاريع.
ـــع 	  ـــات إدارة الـمـشـاريـ ـــمة وتـقـنـيـ ـــر أنـظـ تطوي

ــادة. ــة القيـ ولوحـ
الـتـطــــوير الـمـسـتـمــــر إلدارة الـمـشــــاريع مــــما 	 

ــاح  ــر ويـزيــــد فــــرص نـجــ يـقــــلل مـــن الـمـخـاطــ
المشـــاريع.

1/٢/1 مكتب إدارة المشاريع

قـــام مكتـــب إدارة المشـــاريع ببنـــاء مجتمـــع لمـــدراء 
المشـــاريع يســـاعد فـــي التواصـــل وبنـــاء جســـور 
مـــن المعرفـــة فيمـــا بينهـــم ومعرفـــة الصعوبـــات 
الجديـــدة  األفـــكار  تبنـــي  وكذلـــك  والمعوقـــات 
فـــي  المشـــاريع  إدارة  مســـتوى  مـــن  للتطويـــر 

الهيئـــة وبمـــا يحقـــق رفـــع كفـــاءة التنفيـــذ.

ــاريع منـــذ تأسيســـه  ويســـعى مكتـــب إدارة المشـ
علـــى تطويـــر وتعزيـــز قـــدرات مـــدراء المشـــاريع 
وأن يكـــون مرجعـــا لرفـــع كفاءاتهـــم وتوعيتهـــم 
حســـب آخـــر التطـــورات والممارســـات فـــي إدارة 

المشـــاريع.

٢/1/٢/1 تأهيل مدراء المشاريع بالهيئة 1/1/٢/1 مهام المكتب

تأهيـــل  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  صعيـــد  وفـــي 
إدارة  مكتـــب  أقـــام  الهيئـــة  مشـــاريع  مـــدراء 
المشـــاريع البرامـــج التدريبيـــة االحترافيـــة ألعـــوام 

التاليـــة: ٢٠١٨م(  حتـــى   ٢٠١٤(

مكتب إدارة المشاريع
PMO

شكل رقم )٣(: عدد البرامج التدريبية لمدراء المشاريع في الهيئة لألعوام ٢٠١٤ - ٢٠١٨م
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ــة  ــي أنظمـ ــات فـ ــل الممارسـ ــي أفضـ ــة لتبنـ ــن الهيئـ ــعيًا مـ سـ
إدارة المشـــاريع والبحـــث عـــن تســـهيل األعمـــال لمـــدراء المشـــاريع واتخـــاذ 
ــاريع  ــام إدارة المشـ ــاق نظـ ــم إطـ ــا تـ ــإلدارة العليـ ــة لـ ــرارات الداعمـ القـ
)EPM( ليكـــون المنصـــة األساســـية لجميـــع رعـــاة ومـــدراء المشـــاريع 
ـــا للمراقبـــة ومتابعـــة المشـــاريع فـــي الهيئـــة. وقـــد تـــم  والقيـــادات العلي
دراســـة تجـــارب المنظمـــات المماثلـــة وتقديـــم تصميـــم يوائـــم متطلبـــات 

الهيئـــة االســـتراتيجية ويســـاهم فـــي تحقيـــق النجـــاح والتميـــز.

3/1/٢/1 النظام اإللكتروني إلدارة المشاريع

شكل رقم )٤(: صورة رقمية للنظام اإللكتروني إلدارة المشاريع

التميـــز  إدارة  اســـتحداث  تـــم  لقـــد 
المؤسســـي فـــي هـــذا العـــام لتكـــون مركـــزًا 
فـــي تعزيـــز التميـــز المؤسســـي ولدعـــم الهيئـــة 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا االســـتراتيجية مـــن خـــال 
أقســـامها الثـــاث )إجـــراءات العمـــل، الشـــراكات، 
التميـــز  إدارة  وتعتبـــر  التميـــز(  نمـــوذج  تطبيـــق 
لوضـــع  تســـعى  الهيئـــة  فـــي  إداريـــة  وحـــدة 
حوكمـــة وسياســـات إلدارة اإلجـــراءات ومراقبـــة 
تنفيذهـــا وتوحيـــد آلياتهـــا، ممـــا يســـاعد علـــى 

٢/٢/1  إدارة التميز المؤسسي 

1/٢/٢/1  مهام اإلدارة

إدارة الشراكات االستراتيجية

وأيضـــا  المـــوارد  مـــن  القصـــوى  االســـتفادة 
إزالـــة جميـــع العقبـــات الموجـــودة أو التـــي تنشـــأ 
ــل  ــراءات العمـ ــين إجـ ــك تحسـ ــل وكذلـ ــي العمـ فـ
ـــر  لوصـــول الخدمـــات إلـــى المســـتفيد بصـــورة أكث

فعاليـــة وكفـــاءة.

كمـــا تشـــمل إدارة الشـــراكات االســـتراتيجية 
التـــي مـــن شـــأنها تســـهيل العقبـــات والتحديـــات مـــن 

خـــال مـــد قنـــوات التواصـــل مـــع شـــركاء الهيئـــة. 

معتمـــدة  منهجيـــة  وتطويـــر  إنشـــاء 
إلدارة اإلجـــراءات بمـــا يعـــزز االبتـــكار 
العمـــل  إجـــراءات  تحســـين  فـــي 
واســـتمرارية اإلبـــداع فـــي تطويرهـــا

ضمـــان التحســـين المســـتمر للخدمـــات 
بمـــا  الهيئـــة  لمســـتفيدي  المقدمـــة 
ـــة وكفـــاءة األداء ـــادة الفاعلي يضمـــن زي

النضـــج  ورفـــع  المعرفـــة  نقـــل 
إدارة  مجـــال  فـــي  المؤسســـي 

العمـــل إجـــراءات 

إعـــداد تقاريـــر متابعـــة األداء ونتائـــج 
الخاصـــة  األداء  مؤشـــرات  قيـــاس 

باإلجـــراءات

للتميـــز  الوطنـــي  النمـــوذج  تطبيـــق 
المؤسســـي الخـــاص بجائـــزة الملـــك 

عبـــد العزيـــز للجـــودة فـــي الهيئـــة

العمـــل علـــى تســـهيل ضبـــط اإلجـــراءات 
وتوافرهـــا بأماكـــن اســـتخدامها وإدارة 

ـــك األنظمـــة الداعمـــة لذل
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تطوير 
االستراتيجية

التخطيط 
االستراتيجي

الميزانية 
االستراتيجية

مراجعة األداء 
االستراتيجي

التواصل 
االستراتيجي

متابعة أعمال 
وأنشطة رؤية ٢٠٣٠

إدارة بطاقة 
األداء المتوازن

لارتقـــاء  المســـتمر  والتحســـين  التطويـــر 
بمســـتوى الخدمـــات وتحســـين األداء مـــن خـــال 
تطبيـــق نمـــاذج التميـــز المؤسســـي المعتمـــدة 

وعلـــى ذلـــك تـــم تبنـــي نمـــوذج التميـــز.

رفع األداء المؤسسي في الهيئة.	 
تنظيميـــة 	  وأهـــداف  خطـــط  وضـــع 

الهيئـــة. اســـتراتيجية  مـــع  تتماشـــى 
ـــز فـــي أداء األعمـــال 	  رفـــع ثقافـــة التمي

ـــكار. ـــداع واالبت وروح اإلب
التعلم والتحسين المستمر.	 

إجراء التقييم الذاتي للهيئة وفروعها.	 
وفـــرص 	  القـــوة  نقـــاط  وتحديـــد  التحليـــل 

. لتحســـين ا
وضـــع خارطـــة طريـــق فـــي مجـــال التميـــز 	 

القادمـــة. للســـنوات  المؤسســـي 
بنـــاء القـــدرات فـــي التميـــز المؤسســـي )إقامـــة 	 

دورات تدريبيـــة وورش عمـــل تخصصية(.

٢/٢/٢/1  مشروع التميز المؤسسي

أبرز نشاطات المشروعأهداف المشروعنبذة عن المشروع )المرحلة األولى(

تعمـــل إدارة التخطيـــط والموازنـــة فـــي 
مـــن  الرفـــع  علـــى  االســـتراتيجية  إدارة  مكتـــب 
مســـتوى أداء الهيئـــة مـــن خـــال إعـــداد الخطـــة 

3/٢/1  إدارة التخطيط والموازنة

الموازنـــات  وتحديـــد  االســـتراتيجية وتطويرهـــا، 
الماليـــة االســـتراتيجية ووضـــع الخطـــط الســـنوية 
ــداف  ــرات األهـ ــة مؤشـ ــتهدفات، ومراقبـ والمسـ

للهيئـــة. األولويـــات  وتحديـــد  االســـتراتيجية 

وتتنوع المهام األساسية على النحو التالي:
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إطالق 
الدليل 

اإللكتروني 
للمواصفات 

(واصف)

اعتماد 
الهيكل 

التنظيمي 
الجديد 
للهيئة

إصدار دليل 
خدمات 
الهيئة 

وإجراءات 
العمل

تدشين 
بوابة 

الموارد 
البشرية

تأسيس 
وتشغيل 

مركز 
التدريب

وضع 
االستراتيجية 

الوطنية 
للجودة

إطالق 
تطبيق 
(تأكد)

تدشين 
النظام 

اإللكتروني 
لكفاءة معيار 

الوقود

تفعيل عدد 
 (١٥)

اتفاقية 
وبرنامج 

تعاون فني

تأسيس 
مختبر كفاءة 

الطاقة 
للغساالت 
والثالجات

توحيد 
نموذج 
شركاء 
تطوير 

المواصفات

تدشين 
نظام إدارة 

المشاريع

افتتاح مراكز
خدمة 

المستفيدين

إطالق 
الموقع 

اإللكتروني 
(SAC)

رفع سقف 
الواردات 

المالية

توقيع اتفاقية 
تطوير المركز 

الوطني للقياس 
والمعايرة

تدشين النظام 
اإللكتروني 

إلدارة المختبرات 
(LIMS)

تأسيس 
مختبر كفاءة 

الطاقة 
للمكيفات

اعتماد االستراتيجية من قبل مجلس 
اإلدارة وانطالق تنفيذ المبادرات

بدء تطوير االستراتيجية 
الخمسية القادمة

حصول عالمة الجودة 
(ISO 17065) على

إطالق البوابة االلكترونية 
للمطابقة (سابر)

إطالق 
خدمة 
إصدار 

شهادات 
المطابقة

حصول 
الهيئة 
على 

عضوية 
مجلس 
إدارة 
األيزو 
(ISO)

إطالق 
برنامج 
بطاقة 
ترشيد 

استهالك 
المياه 

وتدشين 
النظام 

اإللكتروني

إطالق 
المعرض 
التفاعلي

إطالق 
خدمة 
إصدار 

شهادات
(IECEE)

إصدار 
مجموعة 

من 
شارات 
سالمة 

البيئة

تطوير 
مختبرات 
الهيئة 

(السخانات، 
اإلطارات، 

العزل 
الحراري)

تدشين 
نظام 
سامبل

اعتماد 
(٧) لوائح 

فنية 
لضمان 
سالمة 
المنتجات

تطوير 
وتشغيل

(٥) مختبرات 
في المركز 
الوطني 
للقياس 
والمعايرة

االعتراف
بـ (٦) 

اختبارات 
للقياس 

والمعايرة 
من قبل 
(BIPM)

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

تأسيس مكتب إدارة 
االستراتيجية

الدورة الثالثة 
لجائزة الملك 

عبدالعزيز 
للجودة

تدشين نظام 
خدمة 

المستفيدين 
(CRM)

تأسيس 
إدارة 

(IECEE)

تطوير عدد 
(٥) بحوث 

محكمة

اعتماد (٧٣) 
اختبار  وفقًا 
للمواصفة 

(ISO17025)

تأسيس مركز 
الخدمات 

واإلستشارات 
الفنية

هيكلة أعمال 
وحدة 

المراجعة 
الداخلية

تدشين النظام 
اإللكتروني 

لكفاءة 
منتجات اإلنارة

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

ـــم  ـــرز معال َيســـتعرض الشـــكل رقـــم )5( أب
مســـيرة الخطـــة االســـتراتيجية الخمســـية الحاليـــة 
)ريـــادة 2018(، والتـــي تـــَم تطويرهـــا منتصـــف 
العـــام 2013م، واعتمادهـــا مـــن قبـــل مجلـــس 
العـــام 2013م، وتشـــتمُل  بنهايـــة  الهيئـــة  إدارة 

٣/1  الخط الزمني لتطوير وتنفيذ االستراتيجية

علـــى رؤيـــة الهيئـــة ورســـالتها وقيمهـــا وأهدافهـــا 
األهـــداف،  لتحقيـــق  المقترحـــة  والمبـــادرات 
وقـــد بـــدأ تنفيـــذ المبـــادرات مـــع بدايـــِة العـــام 
2014م، وسيســـتمر إلـــى نهايـــة العـــام 2018م 
مراجعـــة  ذلـــك  تخلـــل  وقـــد  اللـــه-،  -بمشـــيئة 

العمـــل  وتحديـــث خطـــط  لاســـتراتيجية  دوريـــة 
ـــرات،  ـــة المتغي ـــة بشـــكل ســـنوي لمواكب التفصيلي
ـــة وفـــق اإلطـــار  ـــة الهيئ ـــق رؤي وبمـــا َيضمـــُن تحقي

الزمنـــي الُمحـــدد.  

شكل رقم )٥(:الخط الزمني لتطوير وتنفيذ استراتيجية الهيئة



٥٥ ٥٤

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

الخارطـــة   )6( رقـــم  الشـــكل  ُيوضـــح 
االســـتراتيجية للهيئـــة، والتـــي تنطلـــق مـــن ِقيمهـــا 
المؤسســـية ومـــرورًا بأهدافهـــا لتحقيـــق رؤيتهـــا: 
»تحقيـــق الريـــادة اإلقليميـــة والمرجعيـــة العلميـــة 
فـــي مجـــاالت التقييـــس وتقويـــم المطابقـــة«، 
وأداء رســـالتها: »االرتقـــاء بمواصفـــات وجـــودة 
ـــة المســـتهلك  ـــز ِحماي المنتجـــات والخدمـــات لتعزي

والتنافســـية لاقتصـــاد الوطنـــي«. 

ووفـــق القيـــم التـــي تـــَم إقرارهـــا. وتتـــم 
منهجيـــة  وفـــق  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  متابعـــة 
بطاقـــة األداء المتـــوازن، حيـــث تقـــع األهـــداف 

االســـتراتيجية للهيئـــة ضمـــن أربعـــة محـــاور:

٤/1  خارطة االستراتيجية

ِمحور الُمستفيد
ويشـــمل تعزيـــز ســـامة المســـتهلك، ورفـــع مســـتوى رضـــا المســـتفيدين، وترســـيخ 

الثقـــة بالمواصفـــات الصـــادرة عـــن الهيئـــة، وتعزيـــز ثقافـــة الجـــودة فـــي المملكـــة.

ِمحور الَعمليات
ويشـــمل تعزيـــز الـــدور الرقابـــي للهيئـــة، وتأكيـــد مرجعيتهـــا العلميـــة فـــي مجـــاالت 

التقييـــس والجـــودة، وتعزيـــز القـــدرات الفنيـــة، وتحســـين اإلجـــراءات التشـــغيلية.

ِمحور الَتعلم
ــون  ــة لتكـ ــل بالهيئـ ــة العمـ ــر بيئـ ــرية، وتطويـ ــوادر البشـ ــي الكـ ــتثمار فـ ــمل االسـ ويشـ

جاذبـــة للكفـــاءات والخبـــرات المتميـــزة.

ِمحور الَمالية
ويشمُل تطوير األسلوب اإلداري والمالي، وتنمية الموارد المالية. 
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شكل رقم )٦(: خارطة االستراتيجية
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١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

٢٠١٨م ٢٠١7م ٢٠١6م ٢٠١٥م ٢٠١٤م تردد القياس المستهدف مؤشر القياس م  األهداف
االستراتيجية م المحاور

%66,7٩ %6٢ %٥7.6 %6٨ %6٢ سنوي %6٤ نسبة السلع المطابقة للمواصفات ١  تعزيز سالمة
المستهلك ١

يد
تف

س
لم

ا

%٨6.7 %77.٤ %٥٤.٨ - %٣٢ تقاس
كل سنتين + %١٠ نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المستهلك( ٢

 رفع مستوى رضا
المستفيدين ٢%6٤.٩ %٥٠.٩٥7 %٥٠.٨ - %٤6 تقاس

كل سنتين + %١٠ نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المورد( ٣

%٥٣.٤ %٤7.٩٣٤ %67.٨ - %6٣ تقاس
كل سنتين + %١٠ نسبة الزيادة في رضا المستفيدين )المصنع( ٤

٢,7٥٥ ٢.٨٥6 ٣.١٠٨ ٩٣٢ جديد سنوي ٣.٠٠٠ عدد المواصفات المباعة ٥

 ترسيخ الثقة
 بالمواصفات
 الصادرة عن

الهيئة

٢٣.٤%٣ %٣٩ %٨7 %٢٩ %٤٠ سنوي + %١٠  نسبة الزيادة في استخدام الدليل اإللكتروني
للمواصفات 6

7 ٤ ٥ ١ ٢ سنوي 7  عدد الجهات المشاركة في تطوير المواصفات
)تولي رئاسة الفرق الفنية( 7

%٩٥ - كل سنتين %٩١ جديد تقاس
كل سنتين %١٠٠  نسبة الزيادة في عدد المتنافسين على جائزة

)الملك عبدالعزيز للجودة )لكل دورة ٨

 تعزيز ثقافة
 الجودة في

المملكة
٤٤٥٠ ٣٠٣ ١٥١ ١٣١ ٢6٥ سنوي ٢٢٥ نسبة النمو في منح عالمة الجودة

)عدد الجهات( ٩

%١7 %٤٢ %6٩ %٢٤٤ ٥٢.٠٠٠ سنوي + %١٠  نسبة الزيادة في عدد المتابعين في وسائل
التواصل االجتماعي ١٠

األهـــداف  أداء  لقيـــاس  المؤشـــرات  أبـــرز   )4( رقـــم  الجـــدول  ُيوضـــح 
االســـتراتيجية وفـــق المحـــاور األربعـــة لمنهجيـــة بطاقـــة األداء المتـــوازن، وكذلـــك 

القيمـــة المســـتهدفة وتـــردد القيـــاس لـــكل مؤشـــر. 

وقـــد تـــَم تطويـــر عـــدد مـــن المؤشـــرات لقيـــاس التقـــدم فـــي تحقيـــق 
أهـــداف الهيئـــة االســـتراتيجية العشـــرة، وتتـــُم متابعتهـــا ورفـــع تقاريـــر دوريـــة 
ــي  ــة فـ ــة والوقائيـ ــرارات التصحيحيـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــاهمِة فـ لمجلـــس اإلدارة للُمسـ

الوقـــِت المناســـب، وبمـــا يضمـــن تحقيـــق الهيئـــة لرســـالتها.

٥/1  بطاقة األداء المتوازن

جدول رقم )٤(: أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازن

٢٠١٨م ٢٠١7م ٢٠١6م ٢٠١٥م ٢٠١٤م تردد القياس المستهدف مؤشر القياس م  األهداف
االستراتيجية م المحاور

7 7 ١٠ ٢ ٠ سنوي ٥ إجمالي عدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة ١١

 تعزيز الدور
 الرقابي للهيئة

 وتأكيد مرجعيتها
 العلمية في

 مجاالت التقييس
والجودة

٥

ت
ليا

عم
ال

٣٨٤ ٣٠٩ ٢٨٠ ٣٢٣ جديد سنوي ٣٥٠ عدد طلبات التراخيص الواردة للهيئة )المعامل( ١٢

٩٨7 جديد جديد جديد جديد بنهاية المشروع -  عدد التصاريح باستخدام بطاقة ترشيد استهالك
المياه ١٣

%٩٩ %٩٠ %7٠ %٥٢ %٣٥ بنهاية المشروع  الربع الرابع -
٢٠١٨ استقالل لجنة االعتماد لالعتراف بها دوليا ١٤

٢٩ ٢١ ١٤ 6 . سنوي ٢٠  عدد البرامج التدريبية المقدمة من خالل مركز
التدريب ١٥

٤ ٤ ٣ ٥ . سنوي ٨ عدد الدراسات واألبحاث الجديدة المحكمة ١6

%٩٩.٩ %٩٩.٨٩ %٩٩.6٨ %٩٨.٩٨ %٥٨ سنوي %٩٠ نسبة االلتزام ببرامج بطاقة كفاءة الطاقة ١7

٢ ٢ ١ ٢ ١ سنوي ٣ عدد المختبرات الجديدة التي تم إنشاؤها ١٨

 تعزيز القدرات
الفنية 6١٥٠ ٠ 7٣ ٠ ٠ سنوي ٥٠ عدد االختبارات التي يتم اعتمادها سنوًيا ١٩

١ ٤ ١ ٠ ٠ سنوي ١٠  عدد اختبارات القياس والمعايرة التي تم قبولها
)MPIB( من قبل ٢٠

٣٩ ٥١ ٣٠ ٤٩ ٩ سنوي ٥٠ عدد إجراءات العمل المحدثة ٢١

 تحسين اإلجراءات
التشغيلية 7٣٢ ٢٠ ١6 ٢٨ ٤٠ سنوي ٢٥ عدد الخدمات اإللكترونية المطورة ٢٢

١١ ١١ ١6 ١6 ١6 سنوي ١٢  عدد األسابيع الستكمال إصدار عالمة الجودة
)دون فترة االختبار( ٢٣

٥٨.٤ ٥7.٣ ٤7.٨ ٤٨ ٤٠ سنوي ٥٠ عدد ساعات التدريب لكل موظف ٢٤
 االستثمار في

الكوادر البشرية ٨

لم
تع

ال
%٨٤.6 %٨٩.٢ ٨١.٤ %7٨ %7٥ سنوي %٨٥ نسبة الموظفين المستفيدين من برامج التدريب ٢٥

٤ ٤ ٣ ٣ ٣ سنوي ٤  عدد الفعاليات االجتماعية لتوطيد التواصل بين
منسوبي الهيئة ٢6

 تطوير بيئة العمل
 بالهيئة لتكون

جاذبة
٩

%١٠٠ %٤٥ %١٠ %١٠ %١٠ بنهاية المشروع %١٠٠  نسبة اكتمال مشروع تطوير بيئة العمل شامل
هوية الهيئة )مرحلة ١( ٢7

%١- %7.٩ %٢٩ %٣٥ %٤٥ سنوي + %٥ نسبة النمو في اإليرادات ٢٨  تطوير األسلوب
 اإلداري والمالي
 وتنمية الموارد

المالية

١٠

ية
مال

ال

%٢7 - %٢٢ %١٥ %١١ ربعي + %١٥ الحد األدنى لإليرادات كنسبة من ميزانية الهيئة ٢٩
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ُيوضـــح الجـــدول رقـــم )5( أهـــم المبـــادرات االســـتراتيجية التـــي أطلقتهـــا الهيئـــة، والتـــي 
يتفـــرُع منهـــا مجموعـــة مـــن المشـــاريع المرتبطـــة بقطاعـــات العمـــل المختلفـــة. وتـــَم ربـــط هـــذه 
المبـــادرات باألهـــداف االســـتراتيجية وضمـــن المحـــاور األربعـــة لبطاقـــة األداء المتـــوازن، وُفصلـــت 
إلـــى برامـــج ومشـــاريع، كمـــا َحـــددت مســـؤوليات التنفيـــذ مـــن قبـــل إدارات وقطاعـــات األعمـــال 

حســـب منهجيـــة إدارة المشـــاريع الُمتبعـــة بالهيئـــة. 

٦/1  المبادرات

ــي  ــز الوطنـ ــع المركـ ــة مـ ــوازن للهيئـ ــة األداء المتـ ــة بطاقـ ــام 2016م مراجعـ ــال العـ ــَم خـ ــد تـ وقـ
ــات برنامـــج  ــا لخدمـــة توجهـ ــدف موائمتهـ ــا، بهـ ــض بياناتهـ ــة، وتحديـــث بعـ ــزة العامـ ــاس أداء األجهـ لقيـ

التحـــول الوطنـــي ورؤيـــة المملكـــة 2030، ومـــن أبـــرز التغييـــرات:

ـــة حســـاب مؤشـــر رقـــم )1( »نســـبة الســـلع المطابقـــة للمواصفـــات« ليســـتثني . 1 تحديـــث آلي
اإلحـــاالت الـــواردة للهيئـــة مـــن الجهـــات المتعـــددة، وليعتمـــد بشـــكل مطلـــق علـــى المشـــروع 
ــاًء علـــى  ــة بنـ ــبة المطابقـ ــأن نسـ ــم بـ ــع الِعلـ ــواق. مـ ــات مـــن األسـ ــنوي لســـحب العينـ السـ

اآلليـــة الَســـابقة التـــي تشـــمل اإلحـــاالت وصلـــت إلـــى 69% بنهايـــة عـــام 2016م.

إزالـــة نتائـــج رضـــا المســـتفيدين للعـــام 2015م حيـــث أنهـــا ال تعتبـــر نتائـــج ُممثلـــة، بســـبب . 2
ضعـــف مشـــاركة الجمهـــور آنـــذاك، وعـــدم تحقيـــق االســـتبيان للنصـــاب المطلـــوب. وســـيتم 
خـــال المرحلـــة القادمـــة دمـــج مؤشـــرات رضـــا المســـتفيدين لتكـــون مؤشـــر واحـــد رئيـــس.

إضافة مؤشر »إجمالي عدد اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة«.. 3

تَم خالل عام ٢٠١6م 
مراجعة بطاقة األداء 

المتوازن للهيئة مع المركز 
الوطني لقياس أداء 

األجهزة العامة

المبادرة األهداف م المحاور

إطالق برامج توعية المستهلك
تعزيز سالمة المستهلك

١

يد
تف

س
لم

ا

تطوير نماذج عالمات المطابقة والسالمة وتدشينها ٢

تطوير مراكز خدمات المستفيدين رفع مستوى رضا المستفيدين ٣

تقويم منظومة المواصفات وتحسينها
ترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة

٤

تفعيل دور الشركاء في إعداد / تطوير المواصفات ٥

تعزيز دور جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ومكانتها

تعزيز ثقافة الجودة في المملكة

6

تطوير االستراتيجية الوطنية للجودة ومتابعتها 7

تنمية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية  ٨

إطالق برنامج سالمة المنتجات 

تعزيز الدور الرقابي للهيئة
وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجاالت

التقييس والجودة

٩

ت
ليا

عم
ال

إطالق المعايرة القانونية ١٠

استقاللية اللجنة السعودية لالعتماد عن الهيئة ١١

تـأسيس مركز التدريب وتشغيله ١٢

تطوير كفاءة الهيئة في مجاالت األبحاث والتطوير ١٣

إطالق حمالت توعوية عن خدمات الهيئة ومتطلبات المطابقة في المملكة ١٤

تطوير البنية التحتية الفنية للمختبرات واعتمادها ١٥

تطوير البنية التحتية الفنية للمركز الوطني للقياس والمعايرة واعتمادها

تعزيز القدرات الفنية

١6

نقل المعرفة في مجاالت التقييس وتوطينها ١7

توسعة الشراكات واالتفاقيات اإلقليمية والدولية وتعزيز فعاليتها ١٨

تقديم خدمات الهيئة بشكل إلكتروني وآمن

تحسين اإلجراءات التشغيلية

١٩

إنشاء نموذج التعاون التشغيلي مع أصحاب العالقة في القطاع العام ٢٠

تقويم فعالية برامج الجودة وتحسينها ٢١

تطوير مكاتب إدارة المشروعات وإدارة اإلجراءات وتفعيلها ٢٢

تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد
االستثمار في الكوادر البشرية

٢٣

يم
عل

بناء المهارات الفنية واإلدارية وتطويرهاالت ٢٤

وضع برامج التواصل الداخلي وتنفيذها
تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة

٢٥

تصميم برامج جذب الكفاءات وتنفيذها والمحافظة عليها ٢6

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

٢7

ية
مال

ال

المواءمة مع الخطة الخمسية للدولة وتأمين الموازنة لإلستراتيجية ٢٨

جدول رقم )٥(: المبادرات االستراتيجية
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تحليل 
الوضع 
الحالي 
للهيئة

تأكيد 
أهداف 

المشروع 
وتطلعات 
الجهات 
المعنية

استخالص 
الدروس 

المستفادة 
من أهم 

المؤسسات 
ذات الصلة

صياغة 
نموذج 
التفاعل

تجميع 
التغيرات 

وتحليل نقاط 
القوة 

والضعف 
والفرص 
والمخاطر

تحديد الرؤية، 
والرسالة، 
والقيم 

واألولويات 
واالستراتيجية 

للهيئة

وضع األهداف 
االستراتيجية 

للهيئة 
والمبادرات 
ومؤشرات 

األداء

صياغة 
إطار 

الحكومة 
والهيكل 
التنظيمي

تطوير خطة 
تنفيذ 

االستراتيجية 
والخطة 

التشغيلية للهيئة 
والميزانية

تحديد إطار 
إدارة األداء 

وتحديد 
األدوات 

واالجراءات 
ذات الصلة

خطة التنفيذنموذج التشغيلاالستراتيجيةالتشخيص

٠٤

٧

٦٩

٨

٥

١

٣

٢

وضـــع الهيـــكل المؤسســـي األمثـــل للبنيـــة 	 
التحتيـــة للجـــودة فـــي المملكـــة.

ترجمـــة األولويـــات واألهـــداف إلـــى مبـــادرات 	 
ومشـــاريع محـــددة.

رســـم النمـــوذج التشـــغيلي األمثـــل للهيئـــة 	 
ــتراتيجية  ــق االسـ ــن تحقيـ ــا مـ نهـ ــذي ُيمكِّ والـ

علـــى أفضـــل وجـــه.

٧/1  مشروع استراتيجية الهيئة القادمة )٢٠1٩-٢٠٢٣(

1/7/1 نبذة عن المشروع

تتكون خطة تطوير االستراتيجية من )9( خطوات ضمن )4( مراحل أساسية:

٢/7/1 خطة العمل العامة

شكل رقم )7(: خطة العمل العامة

مراجعـــة  إلـــى  المشـــروع  هـــذا  يهـــدف 
وتطويـــر اســـتراتيجية خمســـية طموحـــة ورســـم 
النمـــوذج التشـــغيلي للهيئـــة لضمـــان قدرتهـــا 
علـــى إكمـــال دورهـــا بشـــكل فعـــال بمـــا يتـــاءم 
مـــع التطـــورات المحليـــة والعالميـــة وتوجهـــات 

رؤيـــة المملكـــة 2030.

يشمل نطاق هذا المشروع:
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٢
المواصفات

القياســـية  المواصفـــات  واعتمـــاِد  بإعـــداِد  الهيئـــُة  َتقـــوُم 
ـــا أو الُمســـتوردة لتفـــي  عـــة محليًّ الســـعودية للمنتجـــات الُمصنَّ
بالمتطلبـــات المقبولـــة التـــي ُتحقـــق الســـالمَة وكفـــاءة األداء، 
إضافـــًة إلـــى الُمَشـــاَركة فـــي إعـــداد المواصفـــات القياســـية 
الخليجيـــة والعربيـــة والُدوليـــة، وِحرًصـــا علـــى تلبيـــة المتطلبـــات 
تـــرُد للهيئـــة مـــن قطاعـــات مختلفـــة، فقـــد  التـــي  الُملّحـــة 
علـــى  التركيـــز  فـــي  للمواصفـــات  العامـــة  اإلدارة  اســـتمّرت 
إعداد/تبنـــي اللوائـــح الفنيـــة والمواصفـــات القياســـية ذاِت 
العالقـــِة بالتوجهـــات االســـتراتيجية للمملكـــة، إضافـــًة إلـــى 
َحرصـــت  كمـــا  المســـتهلك.  ســـالمة  وهـــو  األهـــم  المحـــور 
الهيئـــة علـــى مواكبـــة التعديـــالت والتحديثـــات التـــي ُتجريهـــا 
التـــي  القياســـية  المواصفـــات  علـــى  الُدوليـــة  الُمنظمـــات 

أصدرتهـــا، وســـبق أن تبّنتهـــا الهيئـــُة.
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٣٤٨
مواصفات قياسية
سعودية جديدة

٥٧٢
مواصفة قياسية سعودية
محدثة ومعدلة ومسحوبة

١٩٧
مواصفة قياسية
سعودية مترجمة

تحديث / تعديل / سحب

٪٥١

إعداد / تبني (جديدة)

٪٣١ ٪١٨

ترجمة

٪٦

الزراعية
والغذائية

٪١٣

التشييد
ومواد البناء

٪٢٢

الكهربائية
واإللكترونية

٪٢١

الميكانيكية
والمعدنية

٪٥

الغزل
والنسيج

٪٨

المقاييس
والموازين

٪٤

مواصفات
الخدمات

٪٢١

الكيميائية
والبترولية

العـــدَد   )6( رقـــم  الجـــدوُل  وُيوّضـــُح 
اإلجمالـــّي للمواصفـــات القياســـية واللوائـــح 
الفنيـــة الُمعتمـــدة خـــال فتـــرة التقريـــر؛ حيـــث 
قياســـيًة  مواصفـــًة   )348( الهيئـــة  اعتمـــدت 
ــُل  ــا التحديــــُث والتعديـ ســـعوديًة )جديـــدًة(، أمـ
والســـحُب فقـــد َبلـــَغ )572( مواصفـــًة قياســـيًة 
المترجمـــة  المواصفـــات  وبلغـــت  ســـعوديًة، 

ســـعوديًة. قياســـيًة  مواصفـــًة   )197(

 )1( رقـــم  البيانـــي  الرســـم  وُيمثـــل 
نـــوع  )حســـب  المواصفـــات  تلـــَك  توزيـــع 
المواصفـــة(، حيـــُث كان التركيـــز خـــال فتـــرة 
التقريـــر علـــى متابعـــة تحديـــث المواصفـــات 
القياســـية المعتمـــدة بمتابعـــة آخـــر التطـــورات 
والمســـتجدات اإلقليميـــة والعالميـــة المتعلقـــة 

المواصفـــات. تلـــك  بمواضيـــع 

إعداد / تبني )جديدة(

تحديث / تعديل / سحب

ترجمة

اإلجمــالي

عدد المواصفاتنوع المواصفة

٣٤٨

٥7٢

١٩7

١١١7

وقـــد بلـــَغ مجمـــوع المواصفـــات القياســـية 
الســـعودية المعتمـــدة )بجميـــع فئاتهـــا( والصـــادرة 
عـــن الهيئـــة منـــذ نشـــأتها وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذا 
ــعودية،  ــية سـ ــة قياسـ ــر )29.861( مواصفـ التقريـ
وُيوّضـــح الجـــدول رقـــم )7( والرســـم البيانـــي رقـــم 
ـــك المواصفـــات حســـب القطاعـــات. ـــع تل )2( توزي

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

6%١.66١الزراعية والغذائية *

١٣%٣.٩٠٠التشييـد ومواد البنـاء

٢٢%6.6١7الكهربائية واإللكترونية

٢١%6.١٠٥الميكانيكيـة والمعدنية

٢١%6.٣٥7الكيميائيـة والبترولية

٥%١.٥٠٢الغزل والـنسـيج

٨%٢.٣٠٨المقاييس والموازين

٤%١.٤١١مواصفات الخدمات

١٠٠%٢٩.٨6١اإلجـمــالـي

* يمثل العدد ما تم اعتماده من قبل الهيئة قبل نقل قطاع المواصفات الزراعية والغذائية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ ٢٣٤١/٨/١هـ

رسم بياني رقم )١(: توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة 
والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

٢٩.٨٦1
مواصفة قياسية سعودية

رسم بياني رقم )٢(: توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(

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

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



67 66

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

٪٩

التشييد
ومواد البناء

٪١١

الكهربائية
واإللكترونية

٪١٥

الميكانيكية
والمعدنية

٪١٠

الغزل
والنسيج

٪٣١

المقاييس
والموازين

٪١٤

مواصفات
الخدمات

٪١٠

الكيميائية
والبترولية

٪٨

التشييد
ومواد البناء

٪٢٦

الكهربائية
واإللكترونية

٪١١

الميكانيكية
والمعدنية

٪٩

الغزل
والنسيج

٪١٢

المقاييس
والموازين

٪١٦

مواصفات
الخدمات

٪١٨

الكيميائية
والبترولية

اعتمدت الهيئة

مواصفات قياسية
سعودية (جديدة)

٣٤٨

معتمد

وُهنـــاك )285( مشـــروَع مواصفـــٍة قياســـيٍة ســـعوديٍة 
فـــي مراحـــل الدراســـة واإلعـــداد المختلفـــة للعـــام القـــادم، 
ســـعودية،  قياســـية  كمواصفـــات  العتمادهـــا  تمهيـــًدا 
وُيوّضـــح الجـــدول رقـــم )8( والرســـم البيانـــي رقـــم )3( 

ــة. ــات الفنيـ ــب القطاعـ ــاريع حسـ ــذه المشـ ــع هـ توزيـ

جدول رقم )٨(: العدد اإلجمالي لمشروعات المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعداد

رسم بياني رقم )٣(: مشاريع المواصفات القياسية السعودية تحت اإلعداد )حسب القطاعات الفنية(

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

٩%٢7التشييـد ومواد البنـاء

١١%٣١الكهربائية واإللكترونية

١٥%٤٢الميكانيكيـة والمعدنية

١٠%٣٠الكيميائيـة والبترولية

١٠%٢٩الغزل والـنسـيج

٣١%٨7المقاييس والموازين

١٤ %٣٩مواصفات الخدمات

١٠٠%٢٨٥اإلجـمالـي

جدول رقم )٩(: المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادها

قامت الهيئُة بإعداد واعتماد )٣٤٨( مواصفة 
الفنية  الِفرق  خالل  من  )جديدة(  قياسية 
الُمشّكلة بالهيئة، والتي تضُم أعضاًء من الجهات 
الحكومية واألكاديمية والبحثية والقطاع الخاص 
خالل  من  أو  مستوردين(،  أو  عين  )مصنَّ المعني 

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

النسبةعدد المواصفـاتالقطاع

١٨%6٤الكيميائيـة والبترولية

٨ %٢7التشييـد ومواد البنـاء

٢6 %٨٩الكهربائية واإللكترونية

١١ %٤٠الميكانيكيـة والمعدنية

٩ %٣٢الغزل والـنسـيج

١٢ %٤١المقاييس والموازين

١6%٥٥مواصفات الخدمات

١٠٠%٣٤٨اإلجــمالـــي

نسبة   )٤( رقم  البياني  الرسم  ُيوّضح  كما 
المعتمدة  الجديدة  القياسية  المواصفات 

حسب القطاعات.

رسم بياني رقم )٤(: نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات

1/٢  المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( المعتمدة

العامة  لإلدارة  التابعة  الفنية  باإلدارات  الفنيين 
أعداد   )٩( رقم  الجدول  وُيوّضح  للمواصفات، 
)الجديدة(  السعودية  القياسية  المواصفات 

المعتمدة خالل فترة التقرير. 

٢٨٥
مشروَع مواصفٍة قياسيٍة 

سعوديٍة في مراحل 
الدراسة واإلعداد المختلفة
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٪٢٦

التشييد
ومواد البناء

٪٦

الكهربائية
واإللكترونية

٪٢١

الميكانيكية
والمعدنية

٪١٠

الغزل
والنسيج

٪٤

المقاييس
والموازين

٪٦

مواصفات
الخدمات

٪٢٧

الكيميائية
والبترولية

قامت الهيئة بمراجعة المواصفات القياسية 
أو  تحديثها  يتم  والتي  الُمعتمدة،  السعودية 
بناًء على تحديث  أو ترجمتها  تعديلها أو سحبها 
ورود  أو  إعدادها،  عند  إليها  المستند  المراجع 
مالحظات فنية عليها من الجهات ذاِت العالقة، 

ويتضُح ذلك في الجدول رقم )١٠(.

٢/٢  المواصفات القياسية السعودية 
المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة:

جدول رقم )١٠(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

القطـاع
عدد المواصفات

مجموع 
النسبةالمواصفات

المترجمةالمسحوبةالمعدلةالمحدثة

٢7%١67٨١٢٢٠٢٠7الكيميائيـة والبترولية

١٠%١٩7٨_6٨الغــزل والـنسـيج

6%١٨٣٥١7٤٣الكهربائية واإللكترونية

٢١%٣١٢١٢١٢٠١6٥الميكانيكيـة والمعدنية

٤%٢٢٢٣٢_٨المقاييس والموازين

٢6%١٠٨١٩7_١7٩التشييـد ومواد البنـاء

6%٤١٤7_٤٢مواصفات الخدمات

١٠٠%٥١٣١٣٤6١٩776٩اإلجــمالـي

تلك  نسب   )٥( رقم  البياني  الرسم  ُيوضح 
المواصفات حسب القطاعات.   

رسم بياني رقم )٥(: نسب المواصفات القياسية السعودية المحدثة 
والمعدلة والمسحوبة والمترجمة
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الثانوية  والخاليا  للبطاريات  األمان  متطلبات 
المصنعة  والبطاريات  والمحمولة  المحكمة 
المحمولة  التطبيقات  في  لالستخدام  منهم، 

الجزء ٢: أنظمة الليثيوم.

نظم  مجال  في  الخدمات  مواصفات  قطاع 
اإلدارة للمؤسسات التعليمية ونظام اإلدارة 
ومؤشرات  المستدامة  التنمية  أجل  من 
وإرشادات  الحياة  ونوعية  المدينة  لخدمات 
حول إدارة المخاطر التي تواجهها المنظمات 
ونظم إدارة استمرارية األعمال وأنظمة إدارة 

السالمة المرورية على الطرق.

منتجات التشييد – تقييم االنبعاث من المواد 
الهواء  بيئة  في  االنبعاثات  تقدير   – الخطرة 

الداخلية.

في  الكمية  األساليب  تحديد   - الجودة  قطاع 
وتطوير  المنظمات  داخل  االجراءات  تحسين 
إدارة  كذلك  الرئيسيين،  الموظفين  كفاءات 
األزمات لمرافق المياه (مياه الشرب والصرف 

الصحي).

المنسوجات – خواص الوقاية من األشعة 
فوق البنفسجية الشمسية.

متطلبات التشغيل وبطاقات كفاءة الطاقة 
لمنتجات اإلنارة.

الدهانات الورنيشات - دهانات األلكيد الزيتية 
(اللماعة وشبه اللماعة والمطفأة).

فتحات تصريف مياه األسطح والشرفات.

فتحات تصريف مياه األرضيات.

أجهزة الحماية ضد الصواعق.

المقطورات – المتطلبات العامة.

عدادات الطاقة الكهربائية الذكية.

ومن أبرز مجاالت المواصفات القياسية التي 
تَم اعتَمادها )تحوياًل / تحديثًا / تعدياًل / ترجمًة / 

تبنيًا / إعداًد( خالل فترة التقرير ما يلي:
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المــــــواصفـــــــة الـــقياسية السعودية 
الطاقــة  كفــاءة  بطاقــات  «متطلبــات 
اســتهالك  لكفــاءة  الدنيــا  والحــدود 
الطاقــة لمكيفــات الهــواء ذات الســعة 
الصـــــغيــــــرة مــــن الــــــنــوع الـــشباك 

.«(SASO 2663:2018) والمنفصل

المواصفــــــة القيــــاسيــــة الســـعودية 
والبطاقــات  والســعة  الطاقــة  «أداء 
للـثـــالجات والـثـــالجات – المـجـمـــدات 

.«(SASO 2892:2018) والمجمدات

المواصفـــــــة القــيــــاســيـة السعودية 
-الجــزء  الــدوارة  الكهربائيــة  «اآلالت 
رقــم (٣٠): درجــات الكفــاءة لمحــركات 
الحــث قفصـــية الشــكل ذات ســرعة 
أحـــــــــاديـــــــــة ثـــــالثــيــــــــــــة الــــطـــــــور  

.(IE) SASO2893:2018 الرمز)

الســعودية  القياســية  المواصــــــفة 
«متطلبــات كفــاءة الطاقــة ومتطلبــات 
ــات  التشــغيل ووضــع البطاقــات لمنتج

اإلنارة  -  الجزء األول
.«(SASO 2870:2018)

المواصــفة الـــقياسيـــــة السعوديـــــة 
الطاقــة  بطاقــات  وضــع  «متطلبــات 
لـغـســـاالت الـمـالبـــس الـكـهـربـائـيـــة 

.(SASO 2885:2018) المنزلية

المــــــواصــــــفة القياســية الــــــسعودية 
الدنيــا  الحــدود   – الهــواء  «مكيفــات 
لكفــــــاءة اســـتـــهــــــالك الـــطاقة وطرق 

.(SASO 2874:2016) االختــبــــار

الـمـواصـفــــــة القياسيـــة السـعـوديـــة 
«مـتـطـلـــبات أداء الـطـــاقة والبـطـاقـات 

لنشافات المالبس
.«(SASO 2883:2017)

الــــــمواصــفـــــــة القياســية الســعودية 
ــات  ــات كفــاءة الطاقــة ومتطلب «متطلب
التشــغيل ووضــع البطاقــات لمنتجــات 

اإلنارة - الجزء الثاني
.«(SASO 2902:2018)

القياســية  الـــــمـــــــواصفة  تــــحـــــديــــــث 
السعـــــــــودية «متطلبــات بطاقة اقتصاد 
ــة    ــة الـخـفـيـفـ ــات الـخـدمـ ــود لـمـركـبـ الـوقـ
الـجـديــــدة (SASO 2847:2015)». وذلــك 

إلضافة متطلبات السيارات الكهربائية.

الســعودية  الــــــقياسية  الـــــــمواصفة 
والبطاقــات  الطاقــة  أداء  «متطلبــات 

لسخانات المياه
.«(SASO 2884:2017)

الثالجات والمجمدات

سخانات المياهمجففات المالبس

الغساالتالمكيفات
1/٢/٢ تحديث مواصفات كفاءة 

استهالك الطاقة

قامـــت الهيئـــة بالتعـــاون مـــع المركـــز الســـعودي 
لكفـــاءة الطاقـــة بدراســـة تطبيـــق المواصفـــات 
القياســـية الســـعودية المتعلقـــة ببعـــض المنتجـــات 
بعـــض  تعديـــل  بغـــرض  وتحديثهـــا  الكهربائيـــة 

شكل رقم )٨(: الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة الكهربائية المنزلية

أشـــكال  توحيـــد  إلـــى  باإلضافـــة  المتطلبـــات 
بطاقـــات كفـــاءة الطاقـــة لأجهـــزة الكهربائيـــة بحيـــث 
تكـــون أكثـــر وضوحـــًا وتماشـــيًا مـــع الممارســـات 
العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، ويوضـــح الشـــكل 

الطاقـــة  كفـــاءة  بطاقـــات  أشـــكال   )8( رقـــم 
الجديـــدة، وقـــد قامـــت الهيئـــة باعتمـــاد وتحديـــث 
المواصفـــات الخاصـــة بكفـــاءة اســـتهاك الطاقـــة 

لأجهـــزة الكهربائيـــة حســـب التالـــي:
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الفريق الفني
لألدوات الصحية

الفريق الفني
للمنتجات الحديدية

الفريق الفني
للمباني الخضراء

واالستدامة

الفريق الفني
للمتجات البترولية

الفريق الفني
للمنظفات

الفريق الفني
للدائن

الفريق الفني
للدهانات

والورنيشات

الفريق الفني
للتكييف والتبريد

قطاع منتجات
التشييد

ومواد البناء

قطاع المنتجات
الكيميائية
والبترولية

الفريق الفني
لألجهزة المنزاية 

وملحقاتها

الفريق الفني
لإلنارة وملحقاتها

الفريق الفني
لألثاث

الفريق الفني
للنظم والملحقات

الكهربائية

الفريق الفني
لمعدات نقل 
وتوزيع الطاقة

الفريق الفني
للطاقة الشمسية

والكهروضوئية

الفريق الفني
ألنظمة تخزين

الطاقة الكهربائية

الفريق الفني
ألنظمة توليد
طاقة الرياح

قطاع المنتجات
الكهربائية

واإللكترونية

الفريق الفني
للغزل والنسيج

الفريق الفني
لمعدات الحماية

الشخصية

الفريق الفني
للجلود واألحذية

قطاع منتجات
الغزل والنسيج

البيئية

قطاع المنتجات
الميكانيكية
والمعدنية

الفريق الفني
ألجهزة العاب

المدن الترفيهية

الفريق الفني ألوعية
الضغط

الفريق الفني لمعدات
مكافحة الحريق

الفريق الفني
للمقاييس
الميكانيكية

الفريق الفني
للمقاييس
الكهربائية

قطاع مواصفات
القياس والمعايرة

الفريق الفني
للمقاييس
الفيزيائية

الفريق الفني
لقياس التدفق

الفريق الفني
للممارسات المؤسسية

قطاع مواصفات
الخدمات

الفريق الفني
للبيئة

الفريق الفني للسالمة
والصحة المهنية

الفريق الفني لنظم 
المعلومات الجيومكانية

الفريق الفني لخدمات
العمل التطوعي

الفريق الفني
للجودة

الفريق الفني ألعمدة
اإلنارة

الفريق الفني للمصاعد
والساللم الكهربائية

الفريق الفني للنقل
البحري

الفريق الفني للنقل
التعليمي

تضُم الفرق الفنية
٣٦عضوًا موزعين على٣٣١فـــي عــــضـويتــهــا

ومن أهم النشاطات واإلنجازات الفرق الفنية التي َتحققت خالل هذه الفترة:

فريق فني موزعة على
القطاعات الفنية المختلفة

عدد الفرق الفنية الجديدة المشكلة في عام ٢٠١٨م
 ٤ فرق فنية، وهي على النحو التالي:

الفريق الفني 
ألنظمة تخزين 

الطاقة الكهربائية

الفريق الفني 
ألنظمة توليد 

طاقة الرياح

الفــريـق 
الفـــنـــي للنقل 

التعليمي
الفريق الفني 

للجودة

٥. ١٢٪ازداد عــدد الــفرق الفنـية من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٨م بنسبة مقـدارها
حيث كان عدد الفرق الفنية في عام ٢٠١٧م ٣٢ فريقًا فنيًا وازداد حتى وصل إلى ٣٦ فريقًا فنيًا

عدد الفرق الفنية
لعام ٢٠١٧ م

عدد الفرق الفنية
لعام ٢٠١٨ م ٪١١٪٨٩

بلــغ عــدد مشــاريع المواصفــات القياســية 
المعدة من قبل الفرق الفنية

بلــغ إجمالــي عــدد المواصفــات القياســية 
المعتمــدة والتــي أعــــدت مـــن قبل الفرق 

الفنيـــة

٢٩٥

٦٠

عدد الفرق الفنية الجاري العمل على استحداثها
٥ فرق فنية، وهي على النحو التالي:

الفريق الفني
للكابالت

الفريق الفني
للنقل العام

الفريق الفني
لتقنية المعلومات

الفريق الفني للغاز
الطبيعي والمسال

الفريق الفني
لالبتكار

مشروعًا

 مواصفة خالل هذا العام

٣/٢  الفرق الفنية

التقريـــر  فتـــرة  خـــال  الهيئـــة  َحرصـــت 
إعـــداد  الفنيـــة فـــي  الفـــرق  علـــى تفعيـــل دور 
المواصفـــات القياســـية بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس 
إدارة الهيئـــة فـــي اجتماعـــه رقـــم )144( والمنعقـــد 
عمـــل  »آليـــة  باعتمـــاد  1435/02/07هـــــ  بتاريـــخ 
منظومـــة الفـــرق الفنيـــة إلعـــداد المواصفـــات 
القياســـية واللوائـــح الفنيـــة الســـعودية«، وذلـــك 

شكل رقم )٩(: الهيكل التنظيمي للفرق الفنية

رسم بياني رقم )6(: النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابق

التخصصيـــة  العمـــل  مجموعـــات  اســـتمرت 
المنبثقـــة عـــن الفـــرق الفنيـــة والتـــي تضـــم فـــي 
ــى  ــًة إلـ ــة، إضافـ ــرق الفنيـ ــاء الفـ ــا أعضـ عضويتهـ
ـــة فـــي  ـــن مـــن خـــارج الفـــرق الفني بعـــض المختصي
أعمــــالها إلنجـــاز مشـــاريع المواصفـــات المكلفـــة 
بهـــا، وقـــد بلـــغ عـــدد مجموعـــات العمـــل المشـــكلة 
)9( مجموعـــات عمـــل خـــال هـــذه الفتـــرة، كمـــا 
َعقـــدت الفـــرق الفنيـــة )101( اجتمـــاع خـــال هـــذه 

الفتـــرة. 

القياســـية  المواصفـــات  إعـــداد  عمليـــة  لتطويـــر 
ُفـــرص  بإتاحـــة  الســـعودية  الفنيـــة  واللوائـــح 
متكافئـــة للقطاعـــات الحكوميـــة والعلميـــة والبحثيـــة 
والـخـاصــــة )الـمـصـانــــع والـشـركــــات الـوطـنـيــــة( 
التـــي  الفنيـــة  الفـــرق  أعمـــال  فـــي  للمشـــاركِة 
ُتعـــد مواصفـــات لموضـــوع معيـــن، ممـــا ُيســـهل 
علـــى تلـــك الجهـــات أن ُتبـــدي مرئياتهـــا المتعلقـــة 

بطريقـــة  المواصفـــات ومناقشـــتها  بمواضيـــع 
مرضيـــة  حلـــول  إليجـــاد  وموضوعيـــة،  بنـــاءة 
لتحقيـــق التـــوازن بيـــن مصالـــح تلـــك الجهـــات، 
ــح  ــة، وُيوضـ ــة الوطنيـ ــق المصلحـ وبالتالـــي َتَتحقـ
للفـــرق  التنظيمـــي  الهيـــكل   )9( رقـــم  الشـــكل 

بالهيئـــة.  الُمشـــكلة  الفنيـــة 
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الجهات
التعليمية

المهنيون الشباب
في القطاع الخاص

المهنيين الشباب في
القطاع الحكومي والعسكري 

يستفيد من هذا البرنامج كل من:

ــن الشــباب بمفهــوم التقييــس علــى  تعريــف المهنيي
ودور  والُدولــي  واإلقليمــي  الوطنــي  المســتوى 
التقييــس فــي التنميــة االقتصادية واالجتماعيــة، ورفع 
مســتوى الوعــي لديهــم فــي هذا النشــاط مما يســهم 
فــي ســد احتياجــات الســوق فــي مجــاالت التقييــس، 

وخاصًة في مجال إعداد المواصفات.

التعريــف بالهيئــة وتفعيــل دورها للوصول لجميــع أفراد 
المجتمع سواًء ُمستهلكين أو ُمصنعين أو ِمهنيين.

التقنيــة  والكليــات  الجامعــات  مــع  التواصــل  تفعيــل 
وتعزيــز شــراكتهم فــي تبنــي برامــج ومناهــج فــي مجال 

التقييس.

تجهيــز المهنييــن الشــباب الذيــن مــا زالوا فــي المراحل 
التعليميــة لســوق العمــل، ولتســهيل نشــر ثقافــة 

التعامل مع التقييس بكل مكوناته وعناصره.

زيــادة الوعــي بعمــل اللجــان الفنيــة لتحقيــق أقصى قدر 
مــن المشــاركة فــي التقييــس المحلــي واإلقليمــي 
ــي، وإعطــاء الفرصــة للشــباب للمشــاركة فــي  والُدول
أعمــال اللجــان الفنيــة لتمثيــل جهاتهــم وتمثيل المملكة 
ــس فــي  ممــا ُيســهم فــي تشــكيل مســتقبل التقيي

المملكة.

تهدُف الهيئة من خالل هذا البرنامج إلى:

ِضمـــن نشـــاطها لتعزيـــز القـــدرات الوطنيـــة 
ــة خـــال  فـــي مجـــاالت التقييـــس، دشـــنت الهيئـ
الســـعودي،  المهنـــي  برنامـــج  2017م  عـــام 
يتـــُم  تدريبـــي  توعـــوي  وطنـــي  برنامـــج  وهـــو 
ــة الطـــاب وتدريـــب المهنييـــن  ــه توعيـ مـــن خالـ
فـــي  للعمـــل  وتأهيلهـــم  الســـعودي  الشـــباب 
ـــال التقييـــس، مـــن خـــال تزويدهـــم بمهـــارات  مج
وآليـــات  المواصفـــات  مشـــاريع  وإدارة  إعـــداد 
واإلقليميـــة  الُدوليـــة  المواصفـــات  تبنـــي 
ــا،  ــات عملهـ ــة وآليـ ــان الفنيـ ــكيل اللجـ ــرق تشـ وطـ
والتعريـــف بمفهـــوم التقييـــس علـــى المســـتوى 
وإيضـــاح  والُدولـــي،  واإلقليمـــي  الوطنـــي 
التنميـــة  فـــي  القياســـية  المواصفـــات  دور 

االقتصاديـــة. 

علـــى  المهنييـــن  البرنامـــج  هـــذا  وُيســـاعد 
ـــرة  ـــاس والمعاي معرفـــة مفهـــوم المطابقـــة والقي
واالعتمـــاد وعامـــات الجـــودة للمنتجـــات، ودور 
ــات وفحـــص  ــق المواصفـ ــي تطبيـ ــرات فـ المختبـ
واختبـــار المنتجـــات، مـــن أجـــل تحفيزهـــم للعمـــل 
إلعـــداد  الفنيـــة  اللجـــان  بأعمـــال  والمشـــاركة 
ومجـــاالت  الســـعودية  القياســـية  المواصفـــات 
هـــذا  مـــن  ويســـتفيد  المختلفـــة.  التقييـــس 

البرنامـــج كًا مـــن: 

٥/٢ برنامج المهني السعودي
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برنامج المهني 
السعودي

برنامج المهنيين
الشباب السعوديين 

شركات ومصانع في مجالتدريبيتوعوي
المعدات الكهربائية واإللكترونية

الجهات العسكريةشركات ومصانعجهات حكوميةكليات ومعاهدالجامعاتالتعليم العام

٠٢ جمادي اآلخرة ١٤٣٨هـ
الموافق ٠١ مارس ٢٠١٧م

تَم تدشين البرنامج

إجمالي المستفيدين من البرنامج
حتـــى نــهـايـــة الــمـــرحـلــة األولــى

مــستـفيــدًا

٤٠٧

ـــي الســـعودي  ـــكل برنامـــج المهن ينقســـم هي
ـــن:  ـــى فرعي إل

مســـارين  مـــن  يتكـــون  األول  الفـــرع 
توعـــوي وآخـــر تدريبـــي. بحيـــث يتـــم مـــن 
الطـــاب  التوعـــوي توعيـــة  خـــال المســـار 
عبـــر  للجـــودة  التحتيـــة  البنيـــة  بمبـــادئ 
محاضـــرات عامـــة يتـــم تقديمهـــا كباقـــة كاملـــة 
لتعريـــف الطالـــب بالمواصفـــات والمطابقـــة 
والجـــودة والمختبـــرات واالعتمـــاد والقيـــاس 

والمعايـــرة. 
وكذلـــك األمـــر فـــي المســـار التدريبـــي 

شكل رقم )١٠(: هيكل مسارات برنامج المهني السعودي

الـــذي يتـــُم تقديمـــه للمهنييـــن الشـــباب فـــي 
جميـــع القطاعـــات بشـــكل تدريبـــي لمـــدة )3( 

أيـــام. 

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

الهيئـــة مـــن خـــال هـــذا الفـــرع علـــى حـــث 
الجهـــات ومســـاعدتها علـــى إرســـال المهنييـــن 
الشـــباب للمشـــاركة ضمـــن أعمـــال اجتماعـــات 

الكهروتقنيـــة.  الدوليـــة  المنظمـــة 

برنامـــج  فرعـــي  بيـــن  الفـــرق  ويظهـــُر 
المهنـــي الســـعودي فـــي أن الفـــرع األول 
بينمـــا  القطاعـــات،  لجميـــع  تقديمـــه  يتـــم 
للقطـــاع  فقـــط  مخصـــص  الثانـــي  الفـــرع 
الكهربائـــي واإللكترونـــي كبرنامـــج وطنـــي 

ُدولـــي.  لبرنامـــج  مناظـــر 

٢/4/٢ هيكل البرنامج

جدول رقم )١١(: عدد المستفيدين من برنامج المهني 
السعودي حتى نهاية مرحلته األولى 

وقـــد تـــَم تدشـــين البرنامـــج يـــوم األربعـــاء 
 01 الموافـــق  1438هــــ  اآلخـــرة  جمـــادي   02
عـــدد المســـتفيدين  مـــارس 2017م، وبلـــغ 
خـــال فتـــرة التقريـــر )160( مســـتفيدًا، ليصـــل 
إجمالـــي المســـتفيدين مـــن البرنامـــج حتـــى 
)407( مســـتفيدًا  األولـــى  المرحلـــة  نهايـــة 
حســـب مـــا هـــو ُموضـــح بالجـــدول رقـــم )11(. 

المستفيدين في المسار
٢٠1٧م

المستفيدين 
اإلجمالي في ٢٠1٨م

١٩٤١٤٠٣٣٤توعوي )الجامعات(

٥٣٢٠7٣تدريبي )جميع القطاعات(

٢٤7١6٠٤٠7المجموع
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٣
َتقـــوُم الهيئـــة بمجموعـــة مـــن النشـــاطات الهادفـــة لالرتقـــاء 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  كافـــة  فـــي  الجـــودة  بمســـتويات 
والخدميـــة لتعزيـــز قدراتهـــا التنافســـية، وذلـــك مـــن خـــالل 
ــم إدارة  ــق ُنظـ ــى تطبيـ ــات علـ ــك القطاعـ ــة تلـ حـــث وتوعيـ
الجـــودة طبقـــًا للمواصفـــات القياســـية الســـعودية/الُدولية، 
تحقيقًا للرؤية المســـتقبلية الســـامية للجودة بــــ« أن تكون 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمنتجاتهـــا وخدماتهـــا معيـــارًا 
الوطنـــي  التوجـــه  وكذلـــك  واإلتقـــان«،  للجـــودة  عالميـــًا 
لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية ٢٠٣٠، وفـــي 
الجـــودة علـــى المســـتوى الوطنـــي  ســـبيل نشـــر ثقافـــة 
باعتبـــار أن ذلـــك هـــو أحـــد المهـــام الرئيســـة للهيئـــة، فقـــد 
قامـــت اإلدارة العامـــة للجـــودة بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة 
باليـــوم  االحتفـــاء  فعاليـــة:  بإقامـــة  للجـــودة  الســـعودية 
العالمـــي للجـــودة خـــالل الفتـــرة مـــن ٢6-٣٠ صفـــر ١٤٤٠هــــ 
الموافـــق ٠٤ - ٠٨ نوفمبـــر ٢٠١٨م فـــي مدينـــة الريـــاض، 
والـــذي تخللـــه عـــدد مـــن الفعاليـــات شـــارك بهـــا )7٣٩( 
مختـــص ومهتـــم، وتضمنـــت تنظيـــم )١٣( محاضـــرة، و)7( 
ــا )الصحـــة، التعليـــم،  ورش عمـــل فـــي مجـــاالت عـــدة منهـ
جوائـــز التميـــز، واإلدارة االســـتراتيجية، وعلـــوم الجـــودة(.. 
وتتولـــى اإلدارة العامـــة للجـــودة اإلشـــراف علـــى مجموعـــة 

مـــن النشـــاطات حســـب التالـــي:

الجودة
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محور / مجتمع حيوي

محور / وطن طموح

محور / إقتصاد مزدهر

محور / وطن طموح

محور / مجتمع حيوي
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تســـتهدف الهيئـــة مـــن مشـــروع االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للجـــودة دعـــم وتمكيـــن تحقيـــق البرامـــج 
لرؤيـــة  المســـتقبلية  واألهـــداف  الطموحـــة 
بنـــاء  فـــي  ستســـاهم  حيـــث   ،2030 المملكـــة 
ــال  ــر األداء المؤسســـي لقطاعـــات األعمـ وتطويـ
جـــودة  مســـتوى  ورفـــع  بالمملكـــة  الرئيســـية 
ــات الوطنيـــة وتعزيـــز قدرتهـــا  ــات والخدمـ المنتجـ
التنافســـية، بمـــا يســـاعد فـــي تمكيـــن جميـــع 
قطاعـــات األعمـــال لتحقيـــق مزيـــدًا مـــن النمـــو 

اســـتهدفت الهيئـــة عبـــر مشـــروع االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للجـــودة تحقيـــق مـــا يلـــي: 

1/٣  االستراتيجية الوطنية 
للجودة

1/1/3 األهداف

ــة  ــع إضافـ ــق، مـ ــن ودقيـ ــكل مقنـ ــار بشـ واالزدهـ
الناتـــج  علـــى  إيجابـــي  وتأثيـــر  أفضـــل  قيمـــة 

المحلـــي.  والناتـــج  اإلجمالـــي  الوطنـــي 

تطويـــر  فـــي  الهيئـــة  شـــرعت  وقـــد 
ـــاًء علـــى توجيـــه  االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة بن
المقـــام الســـامي الكريـــم رقـــم )8871( وتاريـــخ 
1438/02/21ه فـــي اإلســـراع برفـــع االســـتراتيجية 
لتمثـــل إطـــارًا وطنيـــًا للجـــودة ومخطًطـــا مســـتقبليًا 

لتطبيـــق الجـــودة والتميـــز المؤسســـي بالمملكـــة، 
حيـــث تتطلـــع الهيئـــة ألن تمثـــل هـــذه االســـتراتيجية 
قيمـــة مضافـــة ومتوافقـــة ومتكاملـــة مـــع رؤيـــة 
المملكـــة 2030 وداعمـــة لمتطلبـــات االقتصـــاد 
الوطنـــي وصـــواًل إلـــى تحقيـــق الرفـــاه والســـعادة 

واالزدهـــار للمجتمـــع الســـعودي.

تأسيس رؤية مشتركة 
وواضحة التوجه لمستقبل 

الجودة بالمملكة

التأكيد على أن قضية الجودة 
اهتمام وطني وفلسفة إلزامية 
لتمكين قطاعات األعمال من 

المنافسة بشكل فعال 

إيجاد تفاعل أفضل بين مختلف 
القطاعات من أجل تحقيق أفضل 

استخدام للموارد والقدرات 
والفرص المتاحة

رفع مستويات األداء وتحقيق 
الكفاءة والفعالية وزيادة 

اإلنتاجية

تفعيل القدرة التحويلية في المملكة ليتمكن االقتصاد السعودي من االنتقال 
ا مستدامًا من »قيادة اإلنتاج إلى قيادة االبتكار« وتكون نموذًجا اقتصاديًّ

تطويـــر  فـــي  العمـــل  منهجيـــة  شـــملت 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة اســـتخدام منهجيـــة 
ـــة فـــي  ـــة وفـــق أفضـــل الممارســـات العالمي علمي
مجـــال الجـــودة والتميـــز المؤسســـي، ومـــن خـــال 
ـــز المؤسســـي  ـــي للجـــودة والتمي النمـــوذج الوطن

٢/1/3 آلية ومنهجية العمل 

شكل رقم )١١(: نموذج المواءمة بين االستراتيجية والرؤية ٢٠٣٠

للجـــودة(،  العزيـــز  عبـــد  الملـــك  )نمـــوذج جائـــزة 
ـــن االســـتراتيجية  ـــة بي ـــُل نمـــوذج المواءم ـــا يمث كم
أداًة   2030 المملكـــة  ورؤيـــة  للجـــودة  الوطنيـــة 
شـــاملًة، تـــم تطويـــره لربـــط أهـــداف االســـتراتيجية 
مـــع أهـــداف ومحـــاور رؤيـــة 2030 ولدعـــم عمليـــة 

ــادئ  ــار ومبـ ــتراتيجية مـــن خـــال إطـ تطبيـــق االسـ
توجيهيـــة متطـــورة، ُتســـاعد فـــي نمـــو وتطـــور 
كل قطـــاع، وصـــواًل إلـــى تحقيـــق الرؤيـــة الوطنيـــة 

للجـــودة. 
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تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

المبدعونالمتكاملونالمؤثرونالمنجزونالمبادرون

InitiatorsImplementersImpactorsIntegratorsInnovators

١-١٩٩
االنطالق نحو 

التحسين (التحدي) 
المنظمة تملك 

الكثير من 
التحسينات التي 
ستبهر المتعاملين

٢٠٠ - ٣٩٩
نقطة البداية في 

رحلة الجودة
يتطلب المزيد من 
الشراكة في بناء 

االستراتيجية

٤٠٠-٥٩٩
الطريق إلى 

المقدمة
ال بد أن تملك 
خططًا واضحة 

لتحسينات تجعل 
منافسيك خلفك

٦٠٠-٧٩٩
أصبحت األفضل

ال تغتر هناك المزيد 
من اإلنجاز تنتظرك 

(استمر)

٨٠٠-١٠٠٠
عالمي المستوى

التميز العالمي في 
األداء
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٣ أهداف استراتيجية

١١ مبادرات استراتيجية
٣٢ مؤشرات قياس األداء

قطاع التعليم

٣ أهداف استراتيجية
٩ مبادرات استراتيجية

٢٤ مؤشرات قياس األداء

قطاع الصحة
٣ أهداف استراتيجية

٩ مبادرات استراتيجية
٣٥ مؤشرات قياس األداء

قطاع الخدمات

٣ أهداف استراتيجية
٥ مبادرات استراتيجية

٢١ مؤشرات قياس األداء

قطاع المجتمع المدني

القطاع الصناعي
٣

أهداف استراتيجية
٧

مبادرات استراتيجية
٢٢

مؤشرات قياس األداء

أهداف االستراتيجية
الوطنية للجودة

والقطاعات 
الرئيسية لها

مع بدء العمل في مشروع االستراتيجية 
خارطة  وضع  تم  بالمملكة  للجودة  الوطنية 
لكافة  المعالم  وواضحة  محددة  طريق 
من  العديد  تضمنت  والمعنيين  األطراف 
على  وذلك  التنفيذية،  والخطوات  المراحل 

النحو التالي: 
بالمملكة . 1 تصنيف قطاعات األعمال 

العربية السعودية إلى )5( قطاعات 
طبيعة  على  اعتمادا  رئيسية 
لكل  والرئيسي  المحوري  العمل 
الصناعة،  الصحة،  )التعليم،  قطاع 
وتم  المدني(  المجتمع  الخدمات، 
والجهات  المشرعة  الجهات  تحديد 
وخبراء  الجودة  وشركاء  المنفذة 

الجودة المحليين في كل قطاع. 

3/1/3 مراحل تنفيذ المشروع 

األعمال . 2 قطاعات  جاهزية  قياس 
والتميز  الجودة  مجال  في  بالمملكة 
استعدادها  ومدى  المؤسسي 
االستراتيجية  لتطبيق  وإمكاناتها 
بيئة  توفر  ومدى  للجودة،  الوطنية 
الوطنية  للكفاءات  جاذبة  عمل 
االرتقاء  على  والقادرة  المؤهلة 
إلى  المؤسسي  األداء  بمستوى 
المتقدمة.  العالمية  المستويات 
من  المهمة  المرحلة  هذه  تنفيذ  تم 
فيها  شارك  عمل  ورشة   )16( خال 
المؤسسي  والتميز  الجودة  مدراء 
بالمنشآت العاملة بقطاعات األعمال 
مرحلة  ساهمت  وقد  المستهدفة. 
المختلفة  القطاعات  جاهزية  قياس 

شكل رقم )١٢(: تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

والتميز  الجودة  مجال  في  بالمملكة 
إلى  الوصول  في  المؤسسي 

المخرجات التالية:
المســـتهدفة 	  القطاعـــات  تصنيـــف 

الجـــودة  نضـــج  مصفوفـــة  وفـــق 
المؤسســـي. والتميـــز 

وفرص 	  القوة  نقاط  أبرز  تحديد 
في  قطاع  لكل  والتطوير  التحسين 

مجال التميز المؤسسي.
التعرف على مستوى نضج وثقافة 	 

المختلفة  بالقطاعات  الجودة 
بالمملكة.

والتحديات 	  العوائق  استشراف 
االستراتيجية  تطبيق  عند  المتوقعة 

الوطنية للجودة.

المحليين . 3 الجودة  رأي خبراء  استطاع 
حول تحديات ومعوقات تحقيق الجودة 
ثقافة  نضج  مدى  وقياس  بالمملكة 

الجودة بالمملكة.
االستبيان . 4 نتائج  وتحليل  دراسة 

الوطني الثاني للجودة والتي شملت 
وقيادة  ثقافة  مثل  مهمة  جوانب 
والبرامج  التطبيقات  ومعرفة  الجودة 
المنشآت  تتبناها  التي  واألدوات 

الوطنية في مجال الجودة. 
العالمية . 5 الممارسات  أفضل  دراسة 

المؤسسي  والتميز  الجودة  في 
العالم  دول  من  كبيرا  عددا  وشملت 

المتقدمة في هذا المجال.
ــي . 6 ــع االجتماعـ ــات للوضـ ــل دراسـ عمـ

واالقتصـــادي بالمملكـــة وكذلـــك وضع 
المملكـــة فـــي المؤشـــرات الدوليـــة 
والتنميـــة  التنافســـية  مجـــال  فـــي 
أن  يمكـــن  الـــذي  والـــدور  وغيرهـــا، 

تلعبـــه االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة 
فـــي هـــذا الخصـــوص.

دراسة وتشخيص واقع البنية التحتية . 7
للجودة في مجاالتها الرئيسية الثاث 
واالعتماد(،  والقياس  )المواصفات 
واالستفادة من الدراسة االستشارية 
البنك  قدمها  التي  والتوصيات 
الدولي للهيئة في مجال البنية التحتية 

للجودة.
تحديد األهداف الرئيسية لاستراتيجية . 8

الوطنية  ومبادراتها  للجودة  الوطنية 
المتعلقة  األداء  قياس  ومؤشرات 
بها، حيث تم تحديد 5 أهداف رئيسية 
وهي  للجودة  الوطنية  لاستراتيجية 

على النحو التالي: 
تطوير إطار مرجعي وطني مائم وفق 	 

معايير دولية موحدة الرؤية واألهداف 
لجودة الخدمات والمنتجات وممارساتها 

لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة 	 
بالمملكة.

في 	  وتطبيقاتها  الجودة  ثقافة  نشر 
كافة قطاعات األعمال والمجتمع. 

الجـــودة 	  مســـتويات  أعلـــى  تحقيـــق 
والتميـــز فـــي الخدمـــات والمنتجـــات 
الوطنيـــة بكافة القطاعات المســـتهدفة 
بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين 
ــة  ــداف رؤيـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــهم فـ ويسـ

المملكـــة 2030.
دعـــم االقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة 	 

واالبـتـكــــار وتـعـزيـز الـتـنـافـسـيـة بـيـن 
أجـــل  مـــن  السعوديــــة  القطاعـــات 
اقـتــصــــاد مـزدهــــر يـتـوافــــق ورؤيـــة 

  .2030 المملكـــة 
تحديد األهداف االستراتيجية للجودة . 9

بقطاعات األعمال الرئيسية الخمسة 
ومبادراتـهـا ومـؤشرات قـيـاس األداء 

ذات العاقة.

شكل رقم )١٣(: قطاعات األعمال الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للجودة
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التميز في سلسلة التوريد

التميز في االنتاج

األثراإلستراتيجية

القدرة

تصميم
اإلنتاجالمنتج

تطوير
المنتج

تعريف
المنتج

التوزيع

إكتشاف
وتجديد
المنتج

إدارة الجودة
الشاملة

إدارة عالقاتالتصنيع اللين
المتعاملين

الصيانة
الشاملة

التعلم

سين
التمكينالتح

كار
إلبت

ا

ط الخدمة
طي

تقديم الخدمةتخ

مةتصميم الخدمة
خد

ثر ال
أ

فلسفة
الخدمة

القدرة الكفاءة األزمة 
لتقديم الخدمة

إستدامة
الخدمات

موهبة
تقديم

نموذج التميزالخدمة
في الخدمة

ستشكل االستراتيجية سالحًا 
استراتيجيًا رئيسيًا للمملكة في 
سعيها من أجل تحقيق رؤيتها 

المستقبلية

عملية بناء االستراتيجية كانت 
قوية للغاية من حيث المقارنة 

المرجعية والمعايير الدولية 
وإشراك أصحاب المصلحة

بناًء على األدلة التي اطلع عليها 
فريق الخبراء، هناك مستوى عاٍل 

من الثقة في خطة تطبيق 
االستراتيجية

أثنى فريق الخبراء على الدراسة التحليلية 
التي قام بها فريق العمل، وكذلك الجهود 
التي تقوم بها الهيئة لتطوير البنية التحتية 

للجودة في المملكة كقاعدة حيوية 
لتحقيق أهداف االستراتيجية ودعم 

تنافسية المنتجات السعودية

تعتبر االستراتيجية والثقافة الوطنية للجودة التي يتم دمجها في رؤية وطنية شاملة من أفضل الممارسات على 
الرغم من أنها غير شائعة. كما تعد االستراتيجية الوطنية للجودة، استراتيجية غير عادية، وهي فريدة من نوعها 
في العديد من النواحي من حيث التوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتمكينها والدعم القيادي لها، كما أنها تتبنى 

الثقافة السعودية الفريدة التي يجسدها مفهوم اإلتقان وتأخذ بعين االعتبار جودة الحياة لجميع أصحاب 
المصلحة في المملكة بشكل عام، وليس فقط جودة المنتج والخدمة والقطاعات ذات الصلة

شكل رقم )١٤(: نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة 

ـــن . 10 ـــه التكامـــل والموائمـــة بي ـــد أوج تحدي
رؤيـــة المملكـــة 2030 واالســـتراتيجية 
الوطنيـــة للجـــودة وعلـــى مســـتويات 
ــل  ــة وتحليـ ــد دراسـ ــك بعـ ــددة وذلـ متعـ
ــر  ــة 2030، وتطويـ ــة المملكـ ــق رؤيـ وثائـ
لهـــذا  مخصـــص  علمـــي  نمـــوذج 
الغـــرض، وقـــد تضمنـــت هـــذه المرحلـــة 
عقـــد وتنظيـــم )12( ورشـــة عمـــل تـــم 

أهـــداف  ومناقشـــة  عـــرض  خالهـــا 
مـــدراء  مـــع  االســـتراتيجية  ومبـــادرات 
ـــب  ـــز المؤسســـي ومكات الجـــودة والتمي
تحقيـــق الرؤيـــة بالـــوزارات والمؤسســـات 
المختلفـــة واالطـــاع علـــى مرئياتهـــم، 
والتوافـــق حـــول األهـــداف والمبـــادرات 
المقترحـــة ومـــدى مواءمتهـــا مـــع أهـــداف 

ومبـــادرات رؤيـــة 2030 لـــكل قطـــاع. 

فـــي . 11 للتميـــز  نموذجيـــن  تصميـــم 
ضمـــن  لتكـــون  والمنتـــج  الخدمـــة 
لاســـتراتيجية  التطبيقيـــة  النمـــاذج 
إضافـــة  ولتمثـــل  للجـــودة  الوطنيـــة 
وخبـــراء  لمـــدراء  وجديـــدة  نوعيـــة 
ــتخدامها  ــة ليتـــم اسـ الجـــودة بالمملكـ
وتميـــز  جـــودة  وتطويـــر  لتقييـــم 
المنتجـــات والخدمـــات الوطنيـــة فـــي 

تناغـــم مـــع النمـــوذج الوطنـــي للجـــودة 
والتميـــز المؤسســـي )نمـــوذج جائـــزة 

للجـــودة(.  العزيـــز  عبـــد  الملـــك 
عمـــل دراســـة شـــاملة ألهـــم األنظمـــة . 12

المتعلقـــة  المحليـــة  والتشـــريعات 
لحوكمـــة  نمـــوذج  وتطويـــر  بالجـــودة 
تطبيـــق االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة 
والـهـيـكــــل الـتـنـظـيـمــــي الـمـنـاســــب 
لـتـطـبــــيق االستـراتـيـجـيــــة بـمــــا يـوفــــر 

ـــث  ـــن، حي ـــن الازمـيـ ـــم والـتـمـكـيـ الـدعـ
خلصـــت الدراســـة إلـــى: 

الوطنـــي 	  المركـــز  إنشـــاء  أهميـــة 
ـــز المؤسســـي ليكـــون  للجـــودة والتمي
االتصـــال  ومركـــز  الحاضنـــة  بمثابـــة 
مـــا  لتنفيـــذ  والمتابعـــة  والتنســـيق 
تضمنتـــه االســـتراتيجية مـــن أهـــداف 

للجـــودة. وطنيـــة  ومبـــادرات 
ـــي 	  ـــس وطـنـ ـــل مـجـلـ ـــة تـشـكـيـ أهـمـيـ

الشـــئون  بمجلـــس  يرتبـــط  للجـــودة 
االقتصاديـــة والتنميـــة يضـــم فـــي 
عــضــويــتــــه مـسـئـولــــي الــــــوزارات 
والمؤسســـات المشـــرعة والمؤثـــرة 
علـــى الجـــودة وتحقيقهـــا بقطاعـــات 
هـــذا  وليكـــون  الرئيســـية،  األعمـــال 
المجلـــس بمثابـــة المظلـــة الداعمـــة 
والـتـوجــيـهــــية لـسـيـاســــات وبـرامــــج 

الوطنيـــة. الجـــودة  ومبـــادرات 

عـــرض منهجيـــة  علـــى  الهيئـــة  حرصـــت 
العمل ومراحل الدراســـة ووثائق االســـتراتيجية 
ـــراء  ـــة للجـــودة علـــى مجموعـــة مـــن الخب الوطني
الدولييـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــال الجـــودة 
والتميـــز المؤسســـي تـــم اختيارهـــم مـــن عـــدد 
دول العالـــم ذات الخبـــرة فـــي مجـــال الجـــودة 

4/1/3  مصادقة الخبراء الدوليين 

)الواليـــات  وهـــي  المؤسســـي  والتميـــز 
االتحـــاد  بريطانيـــا،  االمريكيـــة،  المتحـــدة 
األوروبـــي، كوريـــا الجنوبيـــة، ســـنغافورة(، 
عمـــل  ورشـــة  عقـــد  خـــال  مـــن  وذلـــك 
مطولـــة لمـــدة )3( أيـــام، خـــال الفتـــرة مـــن 

2018/07/02م. إلـــى  2018/06/30م 

حيث خلصت مراجعة الخبراء إلى ما يلي:
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التدريب 
والتأهيل

دعم تطوير جميع األنشطة سواء الصناعية (اإلنتاجية) 
أو الخدمية، أو من خالل تلك األنشطة المتعلقة 

باألعمال االستشارية والهندسية المبتكرة والتي تعزز 
من سالمة المنتجات والخدمات المقدمة

إدارة المبادرات 
االستراتيجية

التواصل مع أصحاب المصلحة 
والمستفيدين من جميع 
القطاعات المستهدفة

العمل على تحقيق المواءمة والتنسيق 
مع جميع األطراف ذات العالقة بتنفيذ 

االستراتيجية الوطنية للجودة

إعداد خطة 
إلدارة 
المخاطر

بناء نظام التقارير والمتابعة 
والمراجعة

إعداد الخطة اإلعالمية 
لالستراتيجية الوطنية للجودة

إدارة الموارد 
تعزيز سبل مشاركة المنشآت البشرية

الصغيرة والمتوسطة مع 
أصحاب العالقة وأصحاب 

المصلحة

5/1/3 الخطة المستقبلية

االســـتراتيجية  لرفـــع  اإلعـــداد  جـــاري 
حســـب  لاعتمـــاد  للجـــودة  الوطنيـــة 
األول  الربـــع  خـــال  المعتمـــدة  اإلجـــراءات 
مـــن العـــام 2019م. وتمهيـــدًا للشـــروع فـــي 
تنفيـــذ االســـتراتيجية فقـــد قامـــت الهيئـــة 

المرحلة األولى
تأسيس المكتب التنفيذي لاستراتيجية 

الوطنية للجودة وتصميمه.

المرحلة الثانية
إدارة المكتب التنفيذي لاستراتيجية 

الوطنية للجودة وتشغيله لمدة عام كامل.

ويمثل المكتب التنفيذي لاستراتيجية الوطنية للجودة النواه األساسية للمركز الوطني للجودة والتميز المؤسسي 
والذي من أهم أهدافه ما يلي: 

بالتعاقـــد مـــع إحـــدى الجهـــات االستشـــارية 
المتخصصـــة لتأســـيس المكتـــب التنفيـــذي 
لاســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة وتشـــغيله 

رئيســـيتين: مرحلتيـــن  علـــى 

المســـاهمة  فـــي  الهيئـــة  مـــن  ِحرصـــًا 
ــرة  ــآت الصغيـ ــودة المنشـ ــتوى جـ ــع مسـ برفـ
ــة  ــة او الخدميـ ــواء الصناعيـ ــطة سـ والمتوسـ
خـــال  مـــن  التنافســـية  قدرتهـــا  وتعزيـــز 
ــي  ــة فـ ــة والتوعويـ ــورة الفنيـ ــم المشـ تقديـ
ــة تـقـويــــم  ــاالت الـتـقـيـيــــس، وأنـشـطــ مـجــ
الفنيـــة  المطابقـــة  المطابقـــة، ومتطلبـــات 
الـــواردة فـــي التشـــريعات واللوائـــح الفنيـــة، 

يغطي مجال الدعم:

٢/٣  إدارة دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

1/٢/3  المجال

وبنـــاء الشـــراكات مـــع هيئـــات التقييـــس فـــي 
الـــدول المســـتهدفة لمواءمـــة متطلباتهـــا 
أســـواق  وفتـــح  الوطنيـــة،  المنتجـــات  مـــع 

جديـــدة أمـــام المنتجـــات الســـعودية.
فـــي  للمســـاهمة  الهيئـــة  وتســـعى 
تحقيـــق القـــدرة التنافســـية لتلـــك المنشـــآت 
ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات علـــى المســـتوى 
المحلـــي والدولـــي. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك 

الدعـــم فيمـــا يتعلـــق  الهيئـــة تقـــدم  فـــإن 
ــات  ــك المخرجـ ــتهداف تلـ ــرص اسـ ــز فـ بتعزيـ
لأســـواق المحليـــة والدوليـــة، ويتـــم ذلـــك 
الدعـــم عـــن طريـــق توفيـــر جميـــع متطلبـــات 
الســـلطات الرقابيـــة وخفـــض نســـبة العوائـــق 
فـــرص  علـــى  تؤثـــر  قـــد  التـــي  الفنيـــة 
االســـتثمار فـــي ذلـــك المنتـــج أو الخدمـــة.
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يوضح الشكل )15( قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم تقديم الدعم لها

3/٢/3  قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم تقديم الدعم لها

نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المنشآت الصناعية واإلنتاجيةالمكاتبالمنشآت الخدمية

شكل رقم )١٥(: قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم تقديم الدعم لها

الصغيـــرة  للمنشـــآت  الدعـــم  تقديـــم 
ومطابقـــة  ســـامة  لتعزيـــز  والمتوســـطة 
تقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات  المنتجـــات 
تطويـــر  خـــال  مـــن  للمســـتفيدين 
لتحقيـــق  المســـتخدمة  والبرامـــج  األنظمـــة 
وتقديـــم تلـــك المنتجـــات والخدمـــات بمـــا 
الفنيـــة  اللوائـــح  مـــع  ويتماشـــى  يتوافـــق 
القياســـية بمـــا فـــي ذلـــك  والمواصفـــات 
برنامـــج ســـامة المنتجـــات علـــى المســـتوى 
ـــى  ـــن عل ـــر والقواني ـــك المعايي ـــي وكذل المحل
المســـتوى الدولـــي والتـــي تحقـــق المنافـــع 

التاليـــة:-

٢/٢/3  األهداف

على صعيد المنشأة:. 1
 خفض التكاليف. 	 
 زيادة اإلنتاجية. 	 
 الوصول إلى أسواق جديدة.	 

على صعيد السوق والمستهلك:. 2
المنتجـــات 	  بـــأن  العمـــاء  ثقـــة   بنـــاء 

والخدمـــات التـــي تقدمهـــا المنشـــأة 
وموثوقـــة. آمنـــة 

 تلبيـــة متطلبـــات اللوائـــح والمواصفـــات 	 
الفنيـــة ذات العاقـــة بتكاليـــف أقـــل.

 خفـــض التكاليـــف فـــي جميـــع جوانـــب 	 
ــا  ــات التـــي تغطيهـ ــال والخدمـ األعمـ

المنشـــأة.
 الوصـــول إلـــى الســـوق فـــي جميـــع 	 

أنحـــاء العالـــم.

 الخدمات 
الفنية

ورش العمل 
واالستشارات

 الحقائب التدريبية 
المتخصصة

يوضح الشكل رقم )١6( قنوات تقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل تلك القنوات:

بالتقويـــم  المتعلقـــة  الفنيـــة  العمليـــات 
الميدانـــي  او  المكتبـــي  ســـواء  الفنـــي 
واعطـــاء صـــورة واضحـــة عـــن مـــدى مطابقـــة 
ــات  ــة والعمليـ ــة واألنظمـ ــج والخدمـ المنتـ
ــد  ــى الصعيـ ــات علـ ــخاص للمتطلبـ واالشـ

ــي ــد الدولـ ــي والصعيـ المحلـ

ورش الـعـمــــل واالسـتـشــــارات الـفـنـيــــة 
المتعلقـــة بتعزيـــز مطابقـــة المنتـــج والخدمة 
واألنـظـمــــة والـعـمـلـيــــات واألشـخــــاص 
المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  للمتطلبـــات 
والصعيـــد الدولـــي بالتنســـيق مـــع الجهـــة 

المهنيـــة

الحقائـــب التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي 
مجـــال تعزيـــز مطابقـــة المنتـــج والخدمـــة 
واألشـــخاص  العمليـــات  واألنظمـــة 
للمتطلبـــات علـــى الصعيـــد المحلـــي 

ــي ــد الدولـ والصعيـ

اإلدارة  مــن  الـمـخـتـصـــة  الـفــرُق  تــقــوم 
الـعـامـة للـجـودة بـتـنـفـيـِذ عـدٍد مـن الـزيــارات 
لبعض المعامل )المصانع الصغيرة(؛ وذلك 
والتأكد  القياسية،  بالمواصفات  للتعريف 
من تطبيقها كأحد متطلبات إصداِر تراخيص 
جديدة أو تجديد التراخيص أو تعديل النشاط 
عدد  وبلغ  الفرعية(،  البلديات  من  )الواردة 
التقرير  إعداد  تاريخ  حتى  الُمنجزة  التراخيص 
)401( ترخيصًا، كما هو ُموّضح في الجدول 

رقم )12(.

4/٢/3  قنوات وبرامج تقديم الدعم 
والمساعدة لـلمنشآت الصغيرة والمتوسطة

5/٢/3  زيارات المنشآت والتأكد
من تطبيقها للمواصفات القياسية

شكل رقم )١6(: شكل الدعم والمساندة

جدول رقم )١٢(: عدد التراخيص المنجزة والواردة من 
البلديات خالل فترة التقرير

الربع األول
 ٢٠1٨م

الربع الثاني
  ٢٠1٨م

الربع الثالث
  ٢٠1٨م

الربع الرابع
 ٢٠1٨م

١٤٣٨777٩٤

٤٠1اإلجمالي
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٣٨الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات ٨

٣٠

١٥

٢٠

١٠

قبول

قبول جهات تقويم 
المطابقة سواًء 

كانت جهة َمنح أو 
جهة تفتيش أو جهة 

اختبار

متابعة جهات 
تقويم المطابقة 

المقبولة

توسيع وتجديد 
القبول لجهات 

تقويم المطابقة 
المقبولة

اإلجمالي

عدد الجهات التي
تم قبولها عام ٢٠١٨

عدد الجهات المقبولة من بداية 
البرنامج حتى نهاية عام ٢٠١٨

الجهـــات المانحـــة لشـــهادات المطابقـــة لنظـــم 
٢اإلدارة ١

جهـــات تقويـــم المطابقـــة التـــي تقـــدم أنشـــطة 
١٣الفحص ٤

الجهـــات التي تقـــدم أنشـــطة اختبـــارات الكفاءة 
٣٣لإلطارات ٣٣

الجهـــات التـــي تقـــدم أنشـــطة اختبـــارات كفـــاءة 
١٢٦الطاقة للمنتجات الكهربائية ٢٢

الجهات التي تقدم أنشـــطة االختبـــارات ألدوات 
١١ترشيد استهالك المياه ٧

جهـــات تقويـــم المطابقـــة التـــي تقوم بأنشـــطة 
٩االختبارات للمنتجات بحسب اللوائح الفنية ٠

 ٢٣٢ ٧٥
جهة جهة

قبول جهات منح الشهادات للمنتج

قبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة

قبول جهات تقديم خدمات التفتيش

قبول جهات تقديم خدمات االختبار (المختبرات)

وضعـــت اإلدارة مؤشـــرات أداء محـــددًة 
ـــا استرشـــادًا بالممارســـات الُمعتمـــدة  أعماله
فـــي الجهـــات الدوليـــة الُمماثلـــة، للمســـاعدة 
علـــى تقديـــم الخدمـــة بالكفـــاءة والمهنيـــة 
العاليـــة فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، وبحمـــد 
الطلبـــات  إنجـــاز  مـــن  اإلدارة  تمكنـــت  اللـــه 
ـــددة فـــي  ـــال مؤشـــرات األداء المح وفـــق مج

ــم )13(. ــدول رقـ الجـ

تقويـــم  جهـــات  قبـــول  إدارة  تضطلـــُع 
المطابقـــة بمهـــام قبـــول ومتابعـــة جهـــات 
تقويـــم المـطــــابقة المتقدمـــة للهيئـــة لمنـــح 
ــادات المطابقـــة علـــى المنتجـــات فـــي  شهــ
تلـــك  أن  مـــن  التحقـــق  بهـــدف  المملكـــة، 
الجهـــات ُتحقـــق الحـــد المقبـــول مـــن الكفـــاءة 
ذاِت  الدوليـــة  المواصفـــات  وفـــق  الفنيـــة 
مـــن ضـمــــان  ــــن  ُيـمــكِّ والـــذي  الـعـاقــــة، 
علـــى  والُمحافظـــة  الشـــريفة،  المنافســـة 
الحياديـــة والموضوعيـــة  االلتـــزاِم بشـــروط 
وعـــدم تضـــارب المصالـــح بيـــن مـــا تقدمـــه مـــن 
أنشـــطة فـــي مجـــاالت تقويـــم المطابقـــة 
ـــم  ـــة للجهـــات تقوي ووظيفتهـــا كجهـــة تنظيمي
ـــُم ذلـــك مـــن خـــال الخدمـــات  المطابقـــة، ويت

التاليـــة:

1/3/3 مؤشرات األداء خالل 
عام ٢018م  

جدول رقم )١٣(: الفترة الزمنية المستهدفة إلنجاز العمل بالنسبة الكتمال ملف الشركة

٢/3/3  اإلنجازات الخاصة بتقديم الخدمة لقبول جهات 
تقويم المطابقة ضمن أنشطة تقويم المطابقة

جدول رقم )١٤(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة وفقًا للنشاط 

3/3/3  أبرز أنشطة اإلدارة

شاركت اإلدارة في العديد من األنشطة التي قامت 
بها عدد من اللجان والفرق خالل فترة التقرير من أبرزها: 

اللجنة الخاصة بصهاريج نقل الوقود.. ١
فريـــق فـــرض نظـــام إدارة كفـــاءة الطاقـــة داخـــل . ٢

.)ISO 50001( المبانـــي طبًقـــا للمواصفة
الزيارات الفـنية لبعض جـهات تـقـويم المطابقة . ٣

للـتـحـقــــق مـــن مــــدى كــفــاءتــــهــــا خــصــــوصًا 
ضمـــن مجـــال فحـــص المركبـــات المســـتوردة 

والمســـتعملة.

إعـــداد الـــورش واالجتماعـــات المتعلقـــة . ٤
المســـتخدمة  الكالدينـــج  بمنتجـــات 

ــزل المبانـــي. فـــي عـ
المشـــاركة مـــع وفـــد الهيئـــة للتعريـــف . ٥

فـــي  أقيمـــت  والتـــي  ســـابر  بمنصـــة 
العديـــد مـــن المناطـــق.

بـالئــحــــة . 6 الـخــاصــــة  الـفـنــيــــة  اللــجــــان 
المصاعـــد الكهربائيـــة وإعـــداد الـــورش 

الالئحـــة. لتطبيـــق  التوعويـــة 

اللجـــان الفنيـــة المتعلقـــة بالئحـــة مـــدن . 7
المالهـــي.

المشـــاركة ضمـــن لجنـــة دراســـة وتحليـــل . ٨
الـتـحـقــــق مـــن شـهــــادات الـمـطـابـقــــة 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المقبولـــة لـــدى 

ــة. الهيئـ
المشاركة ضمن الفريق الفني للجودة.. ٩

٣/٣  إدارة قبول جهات تقويم 
المطابقة 
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أقَر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم )155( 
المنعقد بتاريخ 2016/03/29م بأن تقوم الهيئة 
للقطاعين  فنية  استشارية  أعمال  بتقديم 
الخدمات  مركز  إنشاء  وتَم  والخاص،  العام 
الفني  الدعم  لتقديم  والفنية  االستشارية 
واالستشاري في مجاالت التقييس المختلفة 
للجهات الحكومية الراغبة في التأهيل لنظم 

اإلدارة المختلفة. 

وتتمثُل أهم الخدمات التي يقدمها المركز 
فيما يلي:

متكاملة . ١ خطة  لوضع  استشارة  خدمة 
قياسية  مواصفات  مواصفة/  لتطبيق 
ألي  تقدم  محددة  لصناعة  محددة 
التطبيق  في  ترغب  منشأة  أو  مصنع 

السليم للمواصفات.
شهادة . ٢ على  للحصول  التأهيل  خدمة 

 ،١٤٠٠٠  ،٩٠٠٠( اإلدارة  لنظم  المطابقة 
٥٠٠٠٠، ٢٢٠٠٠، ...الخ(.

االعتماد . ٣ إلى  للوصول  التأهيل  خدمة 
الدولية  المواصفة  لمتطلبات  وفقًا 

)١7٠٢٥، ١7٠٢٠، ... الخ(.

خدمة تدريب وتأهيل المنشآت الصغيرة . ٤
اإلدارة  ُنظم  تطبيق  على  والمتوسطة 

واللوائح والمواصفات القياسية.

ومن أبرز نشاطات المركز في هذا المجال:

أواًل
المحاضرات التوعوية والدورات التأهيلية

الجودة . 1 شهادة  الئحة  عن  محاضرة 
السعودية لمراكز خدمة المستفيدين 

في وزارة االقتصاد والتخطيط.
نظام . 2 عن  توعوية  محاضرة  تقديم 

الجودة لمنسوبي أمن الحرمين في 
مكة المكرمة.

نظام . 3 عن  توعوية  محاضرة  تقديم 
الجودة في وزارة الدفاع.

دورة تأهيلية بإمارة المنطقة الشرقية . 4
المنظمات  استقبال  جودة  بعنوان 

)حياك(.

دورة تأهيلية بإمارة المنطقة الشرقية . 5
على  معتمد  مدقق  تأهيل  بعنوان 

.)ISO 19011( المواصفة
»الجودة . 6 بعنوان  محاضرة  تقديم 

اليوم  ملتقى  في  الثقة«  أساس 
العالمي للجودة الذي نفذته الهيئة.

جودة . 7 برنامج  عن  محاضرتين  تقديم 
الملتقى  في  )حياك(  الخدمات 
الهية  نفذته  الذي  للجودة  العالمي 

بالرياض وكذلك جدة.
الجودة . 8 عن  توعوية  محاضرة  تقديم 

لمجموعة من طاب جامه االمام.

٤/٣  مركز الخدمات االستشارية 
والفنية 
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وزارة الدفاع
التشغيل والصيانة

تأهيل على نظام الجودة

إمارة الشرقية
تطبيق مشروع حياك

الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة

تأهيل مدققين

المشاركة في ورشة عمل في 
ملتقى بيبان في جدة وعسير 

تنظيم «الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة».

مبادرة تأهيل وتحفيز المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة على تبني 

المواصفات القياسية الدولية التابعة 
.(ISO) لمنظمة التقييس العالمية

جمعية حماية المستهلك
تطبيق نظام إدارة الجودة

ثانيًا
تـقـديــــم االسـتـشــــارات الـفـنـيــــة الميدانيـــة وتأهيـــل 

المنظمـــات لـتـطـبـيــــق نــظــــم إدارة الـجــــودة

ثالثًا
المبادرات والمشاركات في الملتقيات:

ثالثًا
المبادرات والمشاركات في الملتقيات

جدول رقم )١٥(: تأهيل المنظمات على نظم إدارة الجودة

هو  كما  الحكومية  الجهات  من  لمجموعة  ميدانية  استشارية  خدمات  بتقديم  المركز  قام  حيث 
موضح في الجدول رقم )15(.

المنشـــآت . 1 وتحفيـــز  تـأهـيــــل  مـبــــادرة 
تبنـــي  علـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
المواصفـــات القياســـية الدوليـــة التابعـــة 
.)ISO( العالميـــة  التقييـــس  لمنظمـــة 

فـــي . 2 عـمــــل  ورشـــة  فـــي  الـمـشــــاركة 
ملتقـــى بيبـــان فـــي جـــدة وعســـير تنظيـــم 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  »الهيئـــة 

والمتوســـطة«.
تنفيذ ورشة عن نظام إدارة الجودة )ايزو . 3

9001( في منطقة سدير بالتعاون زوارة 
العمل.

تنفيذ ورشة عن نظام إدارة الجودة )ايزو . 4
9001( في هيئة األرصاد وحماية البيئة.

تقديم محاضرة عن الجودة في معرض . 5
مع  بالتعاون  العسكرية  للصناعات  أفد 

القوات المسلحة السعودية.
ــودة . 6 ــام إدارة الجـ ــن نظـ ــة عـ ــذ ورشـ تنفيـ

)ايـــزو 9001( فـــي مدينـــة مكـــة المكرمـــة 
لمنســـوبي مديريـــة الدفـــاع المدنـــي.

تنفيذ ورشة عن نظام إدارة الجودة )ايزو . 7
لمنسوبي  المؤسسي  والتميز   )9001

مؤسسة النقد العربي السعودي.

تقديـــم محاضـــرة عـــن نظـــام إدارة الجـــودة . 8
العربـــي  المؤتمـــر  فـــي   )9001 )ايـــزو 

ــرة. ــي بالقاهـ الصناعـ
تقديم محاضرة عن الجودة في البرنامج . 9

المهني السعودي الذي نفذته الهيئة.
ــودة . 10 ــام إدارة الجـ ــن نظـ ــة عـ ــذ ورشـ تنفيـ

المظالـــم  ديـــوان  فـــي   )9001 )ايـــزو 
العـــدل. بـــوزارة 
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٤
المطابقة

تـــم  التـــي  ُيعـــد نشـــاط المطابقـــة مـــن أهـــم النشـــاطات 
التركيـــز عليهـــا ضمـــن التوجهـــات االســـتراتيجية للهيئـــة. وفـــي 
إطـــار جهـــود الهيئـــة للعمـــل علـــى تعزيـــز الـــدور المحـــوري 
لهـــذا النشـــاط فـــي تطويـــر منظومـــة ســـالمة المنتجـــات 
ــة  ــة المنهجيـ ــد اعتمـــد مجلـــس إدارة الهيئـ الســـعودية، فقـ
منظومـــة  ُتشـــكل  والتـــي  المنتجـــات،  لســـالمة  العامـــة 
بالمنظومـــة  استرشـــادًا  بناؤهـــا  تـــَم  ومتكاملـــة  شـــاملة 
األوروبيـــة التـــي ُتعتبـــر أكثـــر توافقـــًا لمتطلبـــات المملكـــة 
العالميـــة  النمـــاذج  مـــن  لعـــدد  دراســـة مســـتفيضة  بعـــد 
فـــي هـــذا المجـــال. وقـــد ُأطلقـــت هـــذه المنهجيـــة لتكـــون 
سياســـة عامـــة للبرنامـــج الســـعودي لســـالمة المنتجـــات 
ــُد علـــى عـــدد مـــن البرامـــج التـــي تضطلـــع  )ســـليم(، وتعتمـ

بهـــا اإلدارات التاليـــة ضمـــن اإلدارة العامـــة للمطابقـــة:    
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١/١/٤  إعداد اللوائح الفنية

سامة  تعزيز  على  لحرصها  تأكيدًا 
منهجية  الهيئة  تبنت  فقد  الُمستهلك، 
القياسية  المواصفات  إصدار  في  ُمحكمة 
واللوائح الفنية وفق درجة خطورة المنتجات، 
حيث تَم ترتيب األولويات االستراتيجية بحيث 
تكون األولوية للمنتجات عالية الخطورة في 
إصدار لوائح فنية ُتعزز من معدالت السامة 
بها، باإلضافِة إلى تفعيل التنسيق والتعاون 

وضعت اإلدارة في خطتها العامة إصدار 
غالب  ي  ُتغطِّ التي  الفنية  اللوائح  من  عددًا 
المنتجات ذات المخاطر العالية والمتوسطة 
ضمن برنامج سامة المنتجات حتى 2020، 
وقد قامت اإلدارة بإعداد خطة اللوائح الفنية 
األولوية  مثل  معايير  عدة  إلى  استنادًا 
وكذلك  للمنتجات،  المخاطر  درجة  على  بناًء 
من  توصيات  من  الهيئة  إلى  يرد  ما  على 
الجهات الحكومية ذاِت العاقة وفقًا لبرنامج 
سامة المنتجات، وبما َيتماشى مع الخطة 
برنامج  إلى  الُمستندة  للهيئة؛  االستراتيجية 
خطة  استهدفت  وقد  الوطني.  التحول 
لوائح   )6( عدد  إصدار  2018م  لعام  اللوائح 
الله  بحمد  وتم  أعاه،  للمعايير  وفقًا  فنية 
هو  كما  فنية،  لوائح   )10( وتحديث  إصدار 

ُموضح في الجدول رقم )16(. 

جدول رقم )١6(: اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

جدول رقم )١7(: اللوائح الفنية المعدلة خالل فترة التقرير

رقم اعتماد الالئحة وتاريخه اسم الالئحةم
في مجلس إدارة الهيئة

تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

رقم )١6٤( - الرياضالالئحة الفنية للمنتجات النسيجية - اإلصدار )١(١

١٤٣٩/7/١٩هـ

٢٠١٨/٠٤/٠٥م

١٤٣٩/١٢/١٣هـ

٢٠١٨/٠٨/٢٤م الالئحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصالح المركبات  - اإلصدار )١(٢

الالئحة الفنية ألجهزة وألعاب المدن الترفيهية  - اإلصدار )١(٣
رقم )١6٥( - الرياض

١٤٣٩/١٠/٢١هـ

٢٠١٨/٠7/٠٥م

١٤٤٠/٠٣/٢٩هـ

٢٠١٨/١٢/٠7م
الالئحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة  - اإلصدار )١(٤

الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت٥

رقم )١66( - الرياضالالئحة الفنية للبطاريات الكهربائية  - اإلصدار )١(6

١٤٤٠/٠١/٠٣هـ

٢٠١٨/٠٩/١٣م

١٤٤٠/٠٤/١٤هـ

٢٠١٨/١٢/٢١م الالئحة الفنية للمركبات المعدلة والطرازات ذات اإلنتاج المحدود  - اإلصدار )١(7

مع الجهات المعنية لإللزام بتطبيق متطلبات 
آثار  ومتابعة  واللوائح  المواصفات  تلك 
تطبيقها على واقع السامة في السوق.  

بتطوير  الفنية  اللوائح  إدارة  وتضطلُع 
المهمة  هذه  ُتعتبر  حيث  الفنية،  اللوائح 
لسامة  العامة  المنهجية  عناصر  أهم  من 
هذه  وتعمُل  عليها،  َترتكز  التي  المنتجات 

اإلدارة على:

1٠
لوائح فنية 

مصدرة ومحدثة 
في ٢٠1٨

وقد ُأخِطرت منظمة التجارة 
العالمية )WTO( بشأن هذه 

اللوائح وفقًا لمتطلبات المنظمة.

٢/١/٤  تحديث وتعديل اللوائح 
الفنية

استنادا إلى موافقة مجلس اإلدارة في 
09/ 1437هـ،   /16 بتاريخ   )156( رقم  اجتماعه 
أي  بإجراء  المحافظ  معالي  تفويض  على 
بنية  على  مؤثرة  غير  مناسبة  تعديات 
على  الموافقة  تمت  فقد  الفنية،  اللوائح 
ونشر  معتمدة،  فنية  لوائح  ثاث  تعديل 
القرار في الجريدة الرسمية، كما هو ُموضح 

في الجدول رقم )17(.

اسم الالئحةم
رقم القرار التنفيذي  
وتاريخ الموافقة على 

تعديل الالئحة 

تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز ١
رقم )١٢٩٢٢(وملحقاتها - اإلصدار )١( - التعديل )١(

١٤٣٩/١١/٠6هـ
٢٠١٨/٠6/٢٠م

١٤٣٩/١٢/١٣هـ
٢٠١٨/٠٨/٢٤م

الالئحة الفنية لكفاءة استهالك الطاقة - ٢
اإلصدار )١( - التعديل )٢(

الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني ٣
والمنشآت  - اإلصدار )١( - التعديل )١(

رقم )١6٤٨(
١٤٤٠/٠٢/٠٩هـ
٢٠١٨/١٠/١٨م

١٤٤٠/٠٣/٢٩هـ
٢٠١٨/١٢/٠7م

1/٤  إدارة اللوائح الفنية
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جازان

تبوك

مكة
جدةالمكرمة

الدمام

الخبر

٣/١/٤  الرد على االستفسارات

من  الهيئة  إلى  وردت  استفسار،   )1.700( من  أكثر  على  الرد  تَم 
الشركات والمصانع والمستوردين بشأن شهادات المطابقة وتطبيق 
اللوائح، باإلضافِة إلى الرد على ماحظاِت واستفسارات أعضاء منظمة 
التجارة العالمية )WTO( بشأن اللوائح الفنية التي تقوم الهيئة باإلخطار 
عنها في موقع المنظمة، واالستفسارات األخرى التي ترد من الجهات 

الحكومية، والقطاع الخاص التي بلغت أكثر من )100( استفسار.

القياسية  والمواصفات  الفنية  اللوائح  تطبيق  تفعيل  على  حرصًا 
الفنية  اللوائح  تطبيق  لمتابعة  اإلدارة  الهيئة هذه  أنشأت  السعودية، 
األطراف ذوي  التواصل مع جميع  المعتَمدة، وذلك حرصًا منها على 
العاقة بالتطبيق للتعريف باللوائح الفنية وتفعيل تطبيقها من خال 
الجهات  من  عددًا  تضم  والتي  التطبيق،  لمتابعة  التوجيهية  اللجنة 
المنتجات.  مطابقة  قياس  لبناء مؤشر  وكذلك  العاقة،  ذاِت  الرقابية 

وتتولى هذه اإلدارة مجموعة من المهام وفق محاور العمل التالية:

١/٢/٤  متابعة تطبيق اللوائح الفنية

الجريدة  في  ها  نشر  بعد   - الفنية  اللوائح  بتعميم  اإلدارة  تقوم 
الرسمية - على الجهات الحكومية، بشأن اعتمادها وتاريخ دخولها حيزِّ 
التطبيق، باإلضافِة إلى مجلس الغرف التجارية، وذلك لتعميمها على 
ن بهذه  الجهات الخاصة المعنية بتطبيق هذه الائحة، وتوعية المعنييِّ
عين ومستوردين، وقد عقدت الهيئة بالتعاون  اللوائح الفنية من مصنِّ
باللوائح  للتعريف  عمل  ورشة   )17( التجارية  الغرف  في  شركائها  مع 
ح  ز التطبيق، كما هو ُموضَّ الفنية المعتَمدة وتطبيقها قبل دخولها حيِّ

في الجدول رقم )18(.   

جدول رقم )١٨(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتعريف باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها

مكان انعقاد الورشةالتاريخالورشةم

١
الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء األول

قطاعات المعادن وسبائكها لإلنشاءات والمباني

الغرفة التجارية - الرياض٢٠١٨/٠٤/٠٢

الغرفة التجارية - جدة٢٠١٨/٠٤/٠٩

الغرفة التجارية - الدمام٢٠١٨/٠٤/١٢

٢
الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني

مواد العزل ومواد تكسية المباني

الغرفة التجارية - الرياض٢٠١٨/٠٤/٠٢

الغرفة التجارية – جدة٢٠١٨/٠٤/٠٩

الغرفة التجارية - الدمام٢٠١٨/٠٤/١٢

الالئحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية والجانبية للشاحنات ٣
والمقطورات

الغرفة التجارية - الرياض٢٠١٨/٠٤/٣٠

الغرفة التجارية - جدة٢٠١٨/٠٥/٠7

الغرفة التجارية - الدمام٢٠١٨/٠٥/٠٩

الغرفة التجارية - جازان٢٠١٨/٠٨/٠١

الغرفة التجارية – تبوك٢٣/٢٠١٨/٠7

الغرفة التجارية – المدينة المنورة٢٥/٢٠١٨/٠7

الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت٤

الغرفة التجارية - الرياض٢٠١٨/٠١/٠7

الغرفة التجارية - جدة٢٠١٨/٠١/٠٩

الغرفة التجارية – الدمام٢٠١٨/٠١/١١

الغرفة التجارية - جازان٢٠١٨/٠١/١٥

الغرفة التجارية – تبوك٢٠١٨/٠١/١٨

1،٧٠٠
استفسار ورد إلى الهيئة 
من الشركات والمصانع 

والمستوردين بشأن شهادات 
المطابقة وتطبيق اللوائح

ورشة عمل 
تعريفية 

باللوائح الفنية

متابعـــة تطبيـــق 
اللـوائــــح الـفـنـيـة 

المعتَمـــدة

وعالوة على ذلك فقد قامت اإلدارة بحمالت 
توعوية في شهر رجب ١٤٣٩هـ )أبريل ٢٠١٨م( 
الالئحة  بمتطلبات  ميدانية  تعريفية  بحملة 
الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه شملت 
أكثر من )٩٨( من منافذ البيع والمتاجر الخاصة 

ببيع األدوات الصحية، وذلك في كٍل من:

1٧ ٢/٤ إدارة متابعة التطبيق 
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 عددالمدينةالنشاط
التاريخالجهات التي شاركت اإلدارة معهاالمصانع

١١- ١١/١٣/ ٢٠١٨موزارة التجارة واالستثمار- وزارة الطاقة١7الرياضالتكييف والسخانات

العزل الحراري

وزارة التجارة واالستثمار- وزارة الطاقة١٠الرياض

٠٥/١٤ – ٠٩/٠١/ ٢٠١٨م

7الخرج/الدلم

وزارة التجارة واالستثمار- وزارة الطاقة
6القصيم

١حائل

١حريمالء

٠٤ - ١١/٠٨/ ٢٠١٨موزارة التجارة واالستثمار- وزارة الطاقة١٢الرياض المصابيح

٠٨/٢٢/ ٢٠١٨موزارة التجارة واالستثمار- وزارة الطاقة٢الرياضمصانع المنتجات الحديدية

٢/٢/٤  المشاركة في الجوالت التفتيشية مع الجهات الرقابية

٣/٢/٤  مؤشر المطابقة

شـــاركت اإلدارة بالتعـــاوِن مـــع وزارة الطاقـــة 
ــك وزارة  ــة وكذلـ ــروة المعدنيـ ــة والثـ والصناعـ
الســـعودي  والمركـــز  واالســـتثمار،  التجـــارة 
لكفـــاءة الطاقـــة فـــي عـــدد )56( جولة تفتيشـــية 

المؤشرات  من  المطابقة  مؤّشر  ُيعتبر 
لضمان  الهيئُة  عليها  تعمُل  التي  المهّمة 
باإلضافِة  السعودي،  السوق  السامة في 
مدى  عن  واضحًة  صورًة  ُيعطي  أنه  إلى 
في  الُمعتمدة  الفنية  اللوائح  تطبيق  تأثير 
رفع مستوى السامة. كما يساعد المؤّشر 
على تركيز الجهات ذاِت العاقة إلى مصادر 
الرقابة على السوق  الضعف في منظومة 
السامة  مستوى  يحقق  بما  وتطويرها 

المطلوب.

المطابقة  وتعتمد منهجية قياس مؤشر 
على تشكيل سّلة من المنتجات االستهاكية 
نشاطات  ضمن  تقع  )التي  المستهدفة 
وصحة  سامة  على  التأثير  ذات  الهيئة(، 
المستهلك وكذلك التأثير على البيئة، ووضع 
بشراء  الُحر  التسوق  لعملية  سنوّية  ُخطة 
وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة 
مختبرات  في  سواء  اختبارها  ثم  المؤشر، 
الطاقات  وفق  الخاصة  المختبرات  أو  الهيئة 
االستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانيات 
االختبار. ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار 
مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر 

العام للمطابقة في السوق السعودي.

لمجموعـــة مـــن المصانـــع لســـحب العينـــات، 
والمواصفـــات،  اللوائـــح  تطبيـــق  ومتابعـــة 
إضافـــًة إلـــى متابعـــة الشـــكاوى التـــي تـــرد 
التجـــارة واالســـتثمار. وفيمـــا يلـــي  لـــوزارة 

قامت  فقد  ذلك،  تحقيق  سبيل  وفي 
ل )10.010(  اإلدارة بشراء )30.030( وحدة، ُتمثَّ
عينة من المنتجات المستهدفة، وقد ُأحيلت 
والمختبرات  الهيئة  مختبرات  إلى  جميعها 
وصول  االختبارات  نتائج  وأظهرت  الخاصة، 
نسبة السلع المطابقة للمواصفات في عام 
2018م إلى 66،79% بزيادة قدرها 4،79% عن 

العام 2017م.

المشتراة  المنتجات  هذه  ُتغطي  حيث 
جميع الُمنتجات المشمولة في اللوائح الفنية 
التمثيل  تعكس  بحيث  وغيرها،  المعتَمدة 
المنتجات  ل  ُتمثِّ وهي  للسوق،  الواقعي 
الُمدرجة في سّلة منتجات المؤشر، وتشمُل 

القطاعات الموّضحة في الجدول رقم )20(:

جدول رقم )٢٠(: العينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات، خالل فترة التقرير حسب القطاعجدول رقم )١٩(: مصانع األجهزة الكهربائية والعزل الحراري والمصابيح التي تم زيارتها خالل فترة التقرير

 العيناتنوع القطاع
 نسبة الغيرنسبة المطابق المسحوبة

مطابق

30.33%69.67%3.238قطاع الكهرباء
31.11%68.89%1.996قطاع المواد العامة

63.81%36.19%561قطاع مواد البناء
28.64%71.36%604قطاع الميكانيكا والمعادن
24.98%75.02%1.005قطاع الكيمياء والبترول

36.03%63.97%2.606قطاع النسيج
33.21%66.79%10.010العدد الكلي للمنتجات

ــاركت  ــية التـــي شـ عـــرض للجـــوالت التفتيشـ
ــي:  ــو التالـ ــى النحـ ــك علـ ــا، وذلـ اإلدارة فيهـ

الحملة توزيع المطويات المطبوعة  حيث شهدت 
استهالك  ترشيد  ألدوات  الفنية  بالالئحة  الخاصة 
المستهدفة،  والمصانع  البيع  منافذ  على  المياه 
كما تضمنت المطويات على المنتجات المشمولة 
استهالك  ترشيد  بطاقة  وتصميم  الالئحة  في 
التعريف  إلى  باإلضافة  المورد  والتزامات  المياه 

بالعقوبات التي نصت عليها الالئحة.

عينة تم شرائها ضمن 
مبادرة سالمة المنتجات

1٠,٠1٠
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٣/٣/٤  اللجان المشارك بها المركز

٢/٣/٤  إنجازات المركز

١/٣/٤  أهداف المركز

وافـــق مجلـــس إدارة الهيئـــة علـــى إنشـــاء 
إدارة عامـــة بمســـمى »مركـــز الرصـــد واإلنـــذار 
عـــن المنتجـــات غيـــر اآلمنـــة« ترتبـــط مباشـــرة 
والجـــودة،  للمطابقـــة  المحافـــظ  بنائـــب 
الغيـــر  المنتجـــات  برصـــد  المركـــز  ويعنـــي 
تطويـــر  خـــال  مـــن  عنهـــا  واإلنـــذار  آمنـــة 
»راصـــد«  متخصصـــة  إلكترونيـــة  منصـــة 
ــاء  تتيـــح لأجهـــزة الوطنيـــة الحكوميـــة األعضـ
ـــادل المعلومـــات عـــن المنتجـــات  اإلخطـــار  وتب

للمركـــز . 1 التوجيهيـــة  اللجنـــة  تكويـــن 
وتســـمية أعضائهـــا مـــن الممثليـــن عـــن 
ــر  ــة وغيـ ــة )حكوميـ ــات وطنيـ ــدة جهـ عـ
ــتثمار  ــارة واالسـ ــة(: وزارة التجـ حكوميـ
المدنـــي  )الدفـــاع  الداخليـــة  وزارة 
والثـــروة  الصناعـــة  وزارة  والمـــرور( 
المعدنيـــة، الهيئـــة العامـــة للجمـــارك، 
جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك. وتتولـــى 
ــتراتيجيات  ــر االسـ ــة تطويـ ــذه اللجنـ هـ
المناســـبة لرصـــد وتحليـــل الحـــوادث 
المنتجـــات  عـــن  الناتجـــة  والمخاطـــر 
)غيـــر الغذائيـــة والدوائيـــة(، وآليـــات 
االســـتفادة مـــن هـــذه المعلومـــات 
ـــر مخرجـــات تســـتفيد منهـــا  فـــي تطوي
الجهـــات التشـــريعية والرقابيـــة لرفـــع 
فـــي  والثقـــة  الســـامة  مســـتوى 

الســـوق الســـعودي.
االنتهـــاء مـــن إعـــداد نمـــوذج موحـــد . 2

آمـنــــة  الـغـيــــر  الـمـنـتـجــــات  لـرصــــد 
ــاق  ــا باالتفـ ــة لهـ ــوادث المصاحبـ والحـ
ــة  ــة الـتـوجـيـهـيــ ــاء اللـجـنــ ــن أعـضــ بـيــ

للمركـــز.

يمكن تلخيص أبرز أهداف المركز على النحو 
التالي:

االســـتهاكية - التـــي تدخـــل ضمـــن مهـــام 
الهيئـــة- غيـــر اآلمنـــة والحـــوادث المصاحبـــة 
ــاق  ــي إلحـ ــبب فـ ــون سـ ــد تكـ ــي قـ ــا، والتـ لهـ
المســـتهلكين،  وســـامة  بصحـــة  الضـــرر 
ورفـــع توصيـــات التخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة 
ـــى الســـعي لنشـــر الوعـــي  لهـــا، باإلضافـــة إل
بيـــن المســـتهلكين بخطـــر تلـــك المنتجـــات، 
ـــر بشـــأنها ومتابعـــة مـــا يصـــدر  ـــذار المبك واإلن

عـــن مراكـــز اإلخطـــار المماثلـــة دوليـــًا.  

زيـــارة عـــدد مـــن المنظمـــات الدوليـــة . 3
التـــي تعمـــل بمجـــال الرصـــد واإلنـــذار 
ــدف  ــة بهـ ــر اآلمنـ ــات غيـ ــن المنتجـ عـ
الدوليـــة  الخبـــرات  االســـتفادة مـــن 
وإجـــراءات  خدمـــات  تحســـين  فـــي 

العمـــل للمركـــز.
المتطلبـــات . 4 إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 

بنظـــام  العمـــل  بإجـــراءات  الخاصـــة 
ــن  ــذي مـ ــي، والـ ــد« اإللكترونـ »راصـ
المســـتهدف االنتهـــاء مـــن تطويـــره 
العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  خـــال 

2019م.   المالـــي 
االنتهـــاء إعـــداد متطلبـــات النظـــام . 5

اإللكترونـــي ألتمتـــة أعمـــال المركـــز، 
ــة.  ــرح للمنافسـ ــور الطـ ــي طـ ــا فـ حاليـ

الســـامي . 6 التوجيـــه  تنفيـــذ  إســـناد 
الكريـــم فـــي رصـــد وتقييـــم المخاطـــر 
لأجهـــزة الحكوميـــة حســـب المنهجيـــة 
المخاطـــر  مجلـــس  يقرهـــا  التـــي 
المركـــز  الوطنيـــة وذلـــك نظـــرا ألن 
ــة  ــة الدوليـ ــة الفنيـ ــي اللجنـ ــو فـ عضـ
المنظمـــة  فـــي  المخاطـــر  لتقييـــم 

.)ISO( للتقييـــس  الدوليـــة 

بيـــن  تكامليـــة  عمـــل  منظومـــة  تطويـــر 
المنتجـــات  رصـــد  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــات 
)غيـــر الغذائيـــة والدوائيـــة والطبيـــة( غيـــر 
مخاطرهـــا عـــن  المبكـــر  واإلنـــذار  اآلمنـــة 

تحليـــل أســـباب الحـــوادث والمخاطـــر المصاحبـــة 
مســـتوى  وتقييـــم  اآلمنـــة  غيـــر  للمنتجـــات 
المتعلقـــة  الفنيـــة  التقاريـــر  وإصـــدار  الخطـــورة 

بذلـــك

التكامـــل مـــع المراكـــز الدوليـــة المماثلـــة مثـــل نظـــام 
دول االتحـــاد األوروبـــي لإلخطـــار عـــن المنتجـــات 
ـــة  ـــره مـــن األنظمـــة المماثل الخطـــرة )رابكـــس( وغي

ـــة وأســـتراليا ـــات المتحـــدة االمريكي فـــي الوالي

لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  رفـــع  فـــي  المســـاهمة 
المعلومـــات  نشـــر  خـــالل  مـــن  المســـتهلكين 
ــن خـــالل  ــة مـ ــر اآلمنـ ــات غيـ ــات للمنتجـ واإلحصائيـ

االلكترونيـــة المنصـــة 

تســـهيل الرصـــد واإلخطـــار عـــن حـــوادث ومخاطـــر 
ــة  ــاد منصـ ــالل إيجـ ــن خـ ــة مـ ــر اآلمنـ ــات غيـ المنتجـ
ــريع والموثـــوق  ــان التواصـــل السـ ــة لضمـ الكترونيـ
الوطنيـــة  الجهـــات  بيـــن  المعلومـــات  لتبـــادل 
 Rapid( المناســـبة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  وبالتالـــي 

)Alert System for unsafe products

ـــى صحـــة وســـالمة المســـتهلكين  المســـاهمة فـــي المحافظـــة عل
واالقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــالل رفـــع مســـتوى الســـالمة والثقـــة 

فـــي المنتجـــات المتداولـــة فـــي الســـوق الســـعودي

ـــر آمنـــة للســـوق مـــن  المســـاهمة فـــي منـــع دخـــول المنتجـــات الغي
خـــالل الرصـــد المبكـــر لتلـــك المنتجـــات وتوفيـــر البيانـــات المتعلقـــة 

بهـــا للجهـــات الرقابيـــة ذات العالقـــة

يشارك المركز في مجموعة من اللجان ذات العاقة بعمله مثل:

 )ISO TC 262( لجنة
تقييم المخاطر بالمنظمة 

الدولية للتقييس.

لجنة نشر السلع 
غير المطابقة 

بالهيئة.

لجنة دراسة وتحليل 
شهادات المطابقة 

بالهيئة.

أعضاء من الممثلين 
عن عدة جهات وطنية 
)حكومية وغير حكومية(

٣/٤  مركز الرصد واإلنذار عن 
المنتجات غير اآلمنة
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٥
منح الشهادات

ــًا مـــن  ــًا مهمـ َتَتولـــى اإلدارة العامـــة لمنـــح الشـــهادات جانبـ
مهـــام الهيئـــة فيمـــا يتعلـــق بنشـــاط تقويـــم المطابقـــة، 

ــة:  ــام التاليـ ــا المهـ ــط بهـ ــث ُأنيـ حيـ
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منح الترخيص باستخدام عالمة 
الجودة السعودية منح الترخيص باستخدام 

بطاقات كفاءة الطاقة 
لألجهزة الكهربائية

منح بطاقة اقتصاد الوقود 
للمركبات الخفيفة الجديدة 

واإلطارات

منح الترخيص باستخدام 
بطاقات ترشيد استهالك 

المياه

منح تراخيص استخدام 
شعار البالستيك القابل 

للتحلل

منح شهادات اعتراف وطنية 
(IECEE) مناظرة لشهادات

منح شهادة مطابقة 
لدفعة إنتاج

منح شهادة مطابقة 
إلرسالية محددة

منح شهادة مطابقة 
اعتماد طراز

قطاع 
المنتجات 
الغذائية

قطاع
المنتجات 
الكيميائية 

والغزل 
والنسيج

قطاع
المنتجات 
الكهربائية 

والمقاييس 
والموازين

قطاع 
منتجات 
التشييد 

ومواد البناء

قطاع 
المنتجات 
الميكانيكية

٪٢٩٪٢٩٪١٦٪١٠ ٪١٦
BRAND NAME

MADE IN

MODEL NUMBER

REGISTRATION NO :
STANDARD REFERENCE NO :

The removal, covering or damaging of this label before sale is punishable by law

Water
Consumption

WATER EFFICIENCY LABEL

#.#
liters/min

مهام اإلدارة

بجـــودة  الهيئـــة علـــى االرتقـــاء  تحـــرُص 
الســـلع والمنتجـــات؛ للحفـــاظ علـــى صحـــة 
وســـامة المســـتهلك، وذلـــك مـــن خـــال 
ــروط  ــتوفاة لشـ ــآت المسـ ــص للمنشـ الترخيـ
الجـــودة  لعامـــة  العامـــة  الفنيـــة  الائحـــة 
علـــى  العامـــة  الســـتعمال  الســـعودية 
منتجاتهـــا )شـــكل رقـــم 17(، ويعكـــس حصـــول 
مطابقـــة  الجـــودة  عامـــة  علـــى  الُمنتـــج 
المنتـــج للمواصفـــات القياســـية الســـعودية 
تحقيـــق معاييـــر  إلـــى  الُمعتمـــدة، إضافـــًة 
تصنيعـــه،  أثنـــاء  الجـــودة  ضبـــط  مراقبـــة 
وبذلـــك ُتحقـــق منظومـــة منـــح عامـــة الجـــودة 
العاقـــة  ذوي  األطـــراف  جميـــع  مصلحـــة 
وُتعـــزز  والَتاجـــر(،  والُمســـتهِلك  )الُمنِتـــج 
ـــة المســـتهلك، وتوفـــر قـــدرة تنافســـية  حماي
أكبـــر للمنتجـــات الحاصلـــة علـــى العامـــة.

 وقـــد بلـــغ عـــدد الطلبـــات الُمرّخـــص لهـــا 
ـــى  ـــودة الســـعودية عل ـــة الج باســـتعمال عام
منتجاتهـــا حتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذا التقريـــر 

عدد المصانع الُمرخص لها 
باستعمال عالمة الجودة

طلـبًا جديدًا تم منحها تراخيص 
باستعمال عالمة الجودة

طلبًا تحت الدراسة

خطــة معتمدة للزيـــارة 
والتدقيق للمصانع

 زيارات ميدانية للمصانع

٤٥٠

1٤٧

1٧٠

٤٥

٣٥٩

ـــَم  ـــدة ت ـــات جدي ـــا )147( طلب ـــًا، منه )450( طلب
منحهـــا التراخيـــص باســـتعمال عامـــة الجـــودة 
خـــال فتـــرة التقريـــر، إضافـــًة إلـــى وجـــود 
ــَم إعـــداد  ــا تـ ــا تحـــت الدراســـة، كمـ )170( طلًبـ
واعتمـــاد )45( خطـــة زيـــارة تدقيـــق للمصانـــع 
ميدانيـــة  زيـــارة   )359( شـــملت  والشـــركات 

لمصانـــع الشـــركات.

 )7( رقـــم  البيانـــي  الرســـم  وُيوّضـــح 
حصلـــت  التـــي  الطلبـــات  توزيـــع  ِنســـَب 
علـــى تراخيـــص جديـــدة باســـتعمال عامـــة 
التقريـــر  فتـــرة  خـــال  الســـعودية  الجـــودة 
وفًقـــا لتصنيـــف القطـــاع، مـــع ماحظـــة أن 
الترخيـــص وتجديـــد التراخيـــص يمـــُر بإجـــراءات 
ُموّثقـــة للتفتيـــش والتدقيـــق علـــى المصانـــع 
وضبـــط الجـــودة فيهـــا، وســـحب عينـــات مـــن 
تقديـــم  إلـــى  إضافـــًة  واختبارهـــا،  اإلنتـــاج 
فـــي  المصانـــع  لهـــذه  الفنيـــة  المشـــورة 

مجـــال ضبـــط الجـــودة وتحســـينها.

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

1/٥  عالمة الجودة
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قطاع 
المنتجات 
الغذائية

قطاع
المنتجات الكيميائية 

والغزل والنسيج

قطاع
المنتجات الكهربائية 
والمقاييس والموازين

قطاع
منتجات التشييد 

ومواد البناء

قطاع
المنتجات 
الميكانيكية

٪١٥٪٢٤٪٢٦٪١٤ ٪٢١

ومن خالل الزيارات الميدانية التي يقوُم بها مدققي الهيئة، فقد تَم رصد 
إلغاء  تطلب  مما  الجودة،  عالمة  منحها  تَم  التي  المصانع  لبعض  مخالفات 
لعدد  الترخيص  وتعليق  الجودة،  عالمة  الستعمال  مصنعًا   )1( لعدد  الترخيص 
الالئحة  بمتطلبات  االلتزام  الجودة، بسبب عدم  )٥( مصانع الستعمال عالمة 
الفنية العامة لعالمة الجودة السعودية، أو عدم تنفيذ إجراءات تجديد ترخيص 

استخدام عالمة الجودة، أو توقف اإلنتاج أو طلب المصنع.

التطويـــر  علـــى  الهيئـــة  مـــن  وحرصـــًا 
ـــت  ـــا فقـــد حصل ـــم خدماته المســـتمر فـــي تقدي
إدارة عامـــة الجـــودة السعوديــــة علـــى شـــهادة 
االعتمــــاد الدولي وفـــــق متطـلبــــات المواصـفـة 
الدولـيـة )ISO 17065:2012( من مركز االعتماد 
الخليجـــي لثاثـــِة منتجـــات هـــي: )القابســـات 
الدهانـــات(،  الصلـــب،  أســـياخ  والمقابـــس، 
وُيســـهل  العامـــة  مصداقيـــة  ُيرســـخ  ممـــا 
ــودة الســـعودية  ــِة الجـ ــراف بعامـ ــة االعتـ عمليـ
دعـــم  وبالتالـــي  الُدولـــي،  المســـتوى  علـــى 
الحاصلـــة  الســـعودية  والمنتجـــات  الصناعـــات 
علـــى العامـــة، وتوســـيع آفـــاق انتشـــارها فـــي 

المســـتهدفة. األســـواق 

وكذلـــك تـــَم إعـــداد واعتمـــاد )36( إجـــراء منـــح خاصـــة بمنتجـــات 
مختلفـــة حتـــى اآلن، وهـــي كمـــا يلـــي:

إلغــاء أو تعليق 
الترخـــيص باستخدام 
عالمة الجودة لعــــدد

مصانع
٦

إجراءات منح خاصة بمنتجات 
مختلفة

QMS-CR-10-05
إجراء المنح لمنتج القابسات والمقابس )األفياش( 

والمفاتيح لالستخدامات المنزلية والعامة 
المشابهة.

QMS-CR-10-06 إجراء المنح لمنتج أسياخ الصلب الكربوني وأسياخ
الصلب منخفضة السبيكة.

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

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

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

QMS-CR-10-10.إجراء المنح لمنتج األسمنت

QMS-CR-10-11.إجراء المنح لمنتج مياه الشرب المعبأة

QMS-CR-10-12 - إجراء المنح لمنتج األدوات الصحية الخزفية
المراحيض الغربية.

QMS-CR-10-13.إجراء المنح لمنتج التمور الكاملة المعبأة

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

QMS-CR-10-15 إجراء المنح لمنتج مواقد الطهو المنزلية التي تعمل
بحرق الغازات البترولية الُمسالة.

QMS-CR-10-17 إجراء المنح لمنتج السكر األبيض والسكر الخام
والبني وأنواع السكر.

QMS-CR-10-18 إجراء المنح لمنتج المنظفات ومستحضرات
التجميل.

QMS-CR-10-19

إجراء المنح لمنتج الكابالت المعزولة بعديد كلوريد 
الفينيل لجهود مقننة حتى 7٥٠ “فولت” وكابالت 
القوى للجهد المنخفض والمتوسط حتى ٣6 كيلو 

فولت.

QMS-CR-10-20
إجراء المنح لمنتج الطوب المصنوع من الطين 

المحروق والطوب الكبير )البلوك( المفرغ من الطين 
المحروق للحوائط.

QMS-CR-10-21 إجراء المنح لمنتج الخراطيم المطاط لألجهزة
المنزلية التي تعمل بالغازات البترولية المسالة.

QMS-CR-10-22.إجراء المنح لمنتج البطاطس المقلية

QMS-CR-10-23.إجراء المنح لمنتج اإلنارة لألغراض العامة والخاصة

QMS-CR-10-24.إجراء المنح لمنتج غطاء الرأس للرجال

QMS-CR-10-25.إجراء المنح لمنتج الجبس

QMS-CR-10-26
إجراء منح منتج الثياب الرجالية من قماش عديد 
االستر المنسوج وقماش عديد االستر المنسوج 

للثياب الرجالية.

QMS-CR-10-27.إجراء المنح لمنتج زيت الزيتون

QMS-CR-10-28.إجراء المنح لمنتج ملح الطعام

QMS-CR-10-29.إجراء المنح لمنتج المراحيض الشرقية الخزفية

QMS-CR-10-31.إجراء المنح لمنتج الشاي

QMS-CR-10-32.إجراء المنح لمنتج عسل النحل

QMS-CR-10-33 إجراء المنح لمنتج الزيوت النباتية الُمعّدة للطعام
جزء )١-٤(.

QMS-CR-10-36.إجراء المنح لمنتج دبس التمر

QMS-CR-10-37.إجراء المنح لمنتج حبة البركة

QMS-CR-10-38.إجراء المنح لمنتج الزعفران

QMS-CR-10-41 إجراء المنح لمنتج أنظمة األنابيب البالستيكية
ووصالتها إلمدادات المياه.

QMS-CR-10-42 إجراء المنح لمنتجات الحفائظ النسائية - حفائظ
األطفال- حفائظ البالغين لالستعمال لمرة واحدة.

QMS-CR-10-44.)إجراء المنح لمنتج لحم المرتديال )الالنشون

QMS-CR-10-46 إجراء المنح لمنتج المالبس الداخلية والمصنوعة من
قماش التريكو القطني.

QMS-CR-10-47.إجراء المنح لمنتج شراب الفاكهة

QMS-CR-10-51.إجراء المنح لمنتج عالمات الطرق الخزفية

ــى  ــة علـ ــات الحاصلـ ــع الطلبـ ــع جميـ ــَب توزيـ ــم )8( ِنسـ ــي رقـ ــم البيانـ ــح الرسـ ــا ُيوضـ كمـ
تراخيـــص ســـارية باســـتعمال عامـــة الجـــودة الســـعودية حســـب القطـــاع. 

رسم بياني رقم )٨(: نسب الطلبات الحاصلة على تراخيص سارية باستعمال عالمة الجودة السعودية )حسب تصنيف القطاع(

٣٦
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كمـــا شـــمل التطويـــر فتـــح المجـــال لجهـــــات 
تقـــــــويم المـــطابــــقة المؤهلـــة للمشـــاركة 
ــراءات منـــح عامـــة الجـــودة  فـــي بعـــض إجـ
الســـعودية وفـــق ُنظـــم التســـجيل والتفويض 
التـــي اعتمـــدت هـــذا العـــام، ووفًقـــا ألفضـــل 
الممارســـات العالميـــة الُمتبعـــة فـــي هـــذا 

الــمــــجــال. 

وقـــد تـــَم توقيـــع اتفـــاق تفويـــض جزئـــي 
لتقديـــم خدمـــات تقويـــم المطابقـــة لمنـــح 
تراخيـــص اســـتعمال عامـــة الجـــودة الســـعودية 
مـــع )6( شـــركات تقويـــم المطابقـــة. وتتطلـــع 
الهيئـــة إلـــى أن تيّســـر هـــذه الخطـــوات إجـــراءات 
منـــح عامـــة الجـــودة –بـــإذن اللـــه- وتحقيـــق 
الجـــودة  لعامـــة  الُمســـتهدف  االنتشـــار 
الســـعودية وتعظيـــم الفائـــدة مـــن الطلـــب 
الُمتوقـــع عليهـــا، كمـــا تـــَم عقـــد اجتماعـــات عـــدة 
مـــع الجهـــات المفّوضـــة للتوعيـــة باإلجـــراءات 

ومتابعـــة حالـــة الطلبـــات.

ـــَم عقـــد  ولتحســـين كفـــاءة العمـــل، فقـــد ت
دورات توعويـــة وتخصصيـــة لجميـــع المدققين 
المشـــاركين فـــي زيـــارة المصانـــع، وكذلـــك 
ـــا مـــن  تأهيـــل )20( مدقًقـــا واعتمادهـــم ُدوليًّ
خـــال عقـــد دورة ضمـــن متطلبـــات االعتمـــاد 
وهـــي )دورة )مدقـــق / كبيـــر مدققيـــن( لنظـــام 

 .)ISO 9001:2015( إدارة الجـــودة

كمـــا ســـاهمت اإلدارة فـــي إعـــداد وتطويـــر 
إجـــراءات النظـــام اإللكترونـــي لـــإلدارة العــــــامة 
لــــمنــــــح الشـــهادات )جيـــم 2(؛ حـــــــيث يــــــتم 
التقــــــديم واســـتكمال متطلـــــبات وإجـــراءات 

ا. الــــمنـــح إلــكــتـــرونيًّ

وتســـتقبُل إدارة عامـــة الجـــودة الباغـــات 
الجـــودة  عامـــة  بمخالفـــات  الــمتــــعّلـــقـــــة 
الـــواردة مـــن تطبيـــق »تأكـــد«؛ حيـــث بلـــغ 
تــــجاري  غـــش  بـــاغ   )423( الباغـــات  عـــدد 
ـــك  ـــام 2018م، وكذل ـــا خـــال ع تمـــت معالجته
مخالفـــة  أو  تزويـــر  حـــاالت   )9( رصـــد  تـــَم 
الستعمـــــال عـــــامة الـــــجودة من خـــال وحدة 

رصـــد حـــاالت التزويـــر.

المطابقة مجال منح  العامة لشهادات  الفنية  الالئحة  وُتحدد 
أنواع  إلى  باإلضافِة  لها،  المالية  التكاليف  وكذلك  الشهادات، 

شهادات المطابقة التي ُتصدرها الهيئة، وهي كالتالي: 

أهداف إدارة شهادات المطابقة

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

تمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في األسواق الخارجية من خالل إصدار شهادة مطابقة 
للصادرات معترف بها ومقبولة دوليًا.

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

الوصول إلى مستوى كبير من الوعي بين جميع المستفيدين لمعرفة المنتجات المطابقة.

رفع مستوى المنتجات المستخدمة بالمشاريع الحكومية ومدى مطابقتها للمواصفات 
السعودية.

شهادة مطابقة لطراز )اعتماد طراز(.

شهادة مطابقة إلرسالية محددة.

شهادة مطابقة لدفعة إنتاج.

شهادة البالستيك القابل للتحلل )شكل رقم ١٨(.

شهادة شارة المطابقة الخليجية )شكل رقم ١٩(.

شهادة مطابقة حواجز الشاحنات.

تقود الهيئة نشاطات االرتقاء بجودة المنتجات السعودية التي يتم استخدامها أو تسويقها داخل المملكة أو تلك الُمعدَة للتصدير 
للدول األخرى. ولذلك فقد تَم استحداث إدارة شهادات المطابقة ضمن اإلدارة العامة لمنح الشهادات، كما تَم اعتماد الائحة الفنية 

العامة لشهادات المطابقة خال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم )155( بتاريخ 1437/06/20هـ، 

ولكل نوٍع من هذه الشهادات إجراءات محددة في عملية التقييم والمنح، فمنها ما َيعتمُد على دراسة الوثائق الفنية 
الُمرفقة مع الطلب، ومنها ما َيعتمُد على قيام مفتشي اإلدارة بزيارة الموقع واالّطالع على بيانات الُمنتج وسحب عينات 

منه لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات ذاِت العالقة.

شكل رقم )١٩(: شارة المطابقة الخليجية شكل رقم )١٨(: شعار 
البالستيك القابل للتحلل

عدد البالغات

٤٢٣

٩

تـأكــد

حــالــة تــزويــر 
لعالمة الجودة

١

٢

٣

٤

٥

شكل رقم )١7(: شعار 
عالمة الجودة السعودية

٢/٥  شهادات المطابقة
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٪٦،٧٧٪٢٨٪٦٢.٨٤

٪٠،١٪٠،٢٪٤،٤٩

البالستيكإرسالية
القابل للتحلل

حواجز
الشاحنات

شارة المطابقةطراز
الخليجية

دفعة إنتاج

BRAND NAME

MADE IN

MODEL NUMBER

REGISTRATION NO :
STANDARD REFERENCE NO :

The removal, covering or damaging of this label before sale is punishable by law

Water
Consumption

WATER EFFICIENCY LABEL

#.#
liters/min

تَم  التي  الشهادات  عدد  بلغ مجموع  وقد   
إصدارها خالل فترة التقرير )١.٣6١( شهادة.

الشهادة
عدد 

الشهادات 
لسنة ٢٠١٨

 ٤٩طـــــــراز 

٨٤7إرسالية

١دفعه إنتاج 

٣٨٥البالستيك القابل للتحلل

٢شارة المطابقة الخليجية

77حواجز الشاحنات

المجموع                                ١.٣6١

جدول رقم )٢١(: عدد شهادات المطابقة وفقًا 
لنوع الشهادة

رسم بياني رقم )٩(: نسب شهادات المطابقة الصادرة خالل فترة التقرير

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

القطاع الخاص.

التقرير  فترة  خالل  الهيئة  قامت  وقد 
لكفاءة  السعودي  البرنامج  مع  وبالمشاركة 
الطاقة بتحديث المواصفات القياسية السعودية 

شكل رقم )٢٠(: الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة 
استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة الكهربائية المنزلية

كفاءة  بطاقات  بإصدار  الهيئة  وتقوُم 
اعتماده  بناًء على ما يتم  الطاقة  استهاك 
بالتعاون  المجال  هذا  في  مواصفات  من 
وبقية  الطاقة.  لكفاءة  السعودي  المركز  مع 
لكفاءة  السعودي  البرنامج  في  الشركاء 

الطاقة. 
استهاك  كفاءة  بطاقة  وتستهدف 
الطاقة )شكل رقم 20، 21( وبطاقة ترشيد 
توعية   )22 رقم  )شكل  المياه  استهاك 
ملصق/ شكل  على  وُتثبت  المستهلك 

مطبوع على مجموعة من األجهزة الكهربائية 
وأدوات  واإلطارات  والمركبات  المنزلية 

ترشيد استهاك المياه.
ألداء  توضيحًا  البطاقات  تلك  وتتضمن 

استهاك  توفير  في  وكفاءته  المنتج 
وتزويد  المياه،  استهاك  وترشيد  الطاقة 
الضرورية  المعلومات  ببعض  المستهلك 

قبل الشراء، بطريقة واضحة وسهلة.

للبطاقة  الُمبسط  النموذج  ساهم  وقد 
في ُسهولِة معرفة المستهلك لمدى كفاءة 
المياه  الطاقة وترشيد استهاك  استهاك 
للُمنتج، وبالتالي اختيار الُمنتج الذي ُيوفر من 
قيمة فاتورة استهاك الطاقة والمياه. كما 
يوفر تطبيق الهاتف المحمول »تأكد« الذي 
بيانات  لقراءة  سهلة  وسيلة  الهيئة  أطلقته 
المنتج قد  إذا ما كان  البطاقة والتحقق مما 

حصل فعًا على بطاقة كفاءة الطاقة.

تغيير  تم  الطاقة، حيث  ببطاقات كفاءة  الخاصة 
من  البطاقات  على  لكفاءة  التوضيحي  الشكل 
البطاقات  لتصبح  المستويات،  إلى  النجوم 
الجديدة على شكل سبع مستويات توضح قدرة 
وتأتي  الطاقة.  استهالك  ترشيد  على  الجهاز 
وهوية  شكل  لتوحيد  تمهيدًا  الخطوة  هذه 
المنزلية،  األجهزة  لجميع  الطاقة  كفاءة  بطاقة 
كفاءة  على معدالت  المستهلك  إطالع  لتيسير 
الطاقة لكل منتج. ويتم اإللزام ببطاقات كفاءة 
مثل  الكهربائية  األجهزة  من  عدد  على  الطاقة 

الثالجات  النشافات،  الغساالت،  »المكيفات، 
والمجمدات« وسخانات المياه. وقد دخلت تلك 
التعديالت حيز التطبيق اإللزامي ابتداًء من شهر 
أكتوبر ٢٠١٨م على المصانع والمنافذ الجمركية، 
على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في 

األسواق في األول من سبتمبر ٢٠١٩م. 

أدوات  كفاءة  الئحة  اعتماد  تم  وكذلك 
ترشيد استهالك المياه.

شكل رقم )٢١(: نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك 
الطاقة لإلطارات

شكل رقم )٢٢(: نموذج لبطاقة كفاءة ترشيد 
استهالك المياه 

٣/٥  بطاقة كفاءة استهالك الطاقة
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مكيفات الهواء.	 
الثاجات -المجمدات.	 
غساالت المابس.	 
المحركات الكهربائية.	 
اإلنارة.	 

وُتحـــدُد الئحـــة كفـــاءة اســـتهالك 
الطاقـــة العامـــة الُمعتمـــدة بالهيئـــة 
التـــي  المنتجـــات  مـــن  مجموعـــة 

َيشـــملها التطبيـــق وهـــي:

المكيفات ذات السعة الكبيرة.	 
نشافات المابس.	 
سخانات المياه.	 
اإلطارات.	 
المركبات الخفيفة الجديدة.	 

مكـيـفــــات 
الـهــــواء

المحركات 
الكهربائية

نشافات 
المالبس

المركبات 
الخفيفة الجديدة

اإلطارات

الثالجـــات 
المجمــدات

سخانات 
المياه

أدوات ترشيد 
استهالك المياه

اإلنارة

غساالت 
المالبس

المكيفات ذات 
السعة الكبيرة

اإلجـمـالي

1.٩٧٧٣٦٥

٢٦

1.٨٩٠ 1٤.1٩٨

1.٢٣٥

1٥٤٩٨٧

1.٨٤٨

٦٣٠

٥٥٠

٢٣.٨٦٠

إلى  النشاط  هذا  تطبيق  َيهدُف  كما 
الطاقة  استهاك  ترشيد  في  المساهمة 
وكذلك  المملكة،  في  عام  بشكل  والمياه 
والتقليل  المستهلك  على  التكلفة  توفير 

من أعباء مصروفاته الشهرية.

بإصدار  الهيئة  قامت  الشأن  هذا  وفي 
لأجهزة  الطاقة  استهاك  كفاءة  تراخيص 
الخفيفة  والمركبات  واإلطارات  الكهربائية 
المياه  استهاك  ترشيد  وأدوات  الجديدة 
لما يقارب من )110.110( ترخيص منذ بداية 
الطرازات  عدد  مجموع  بلغ  فيما  التطبيق، 
استهاك  كفاءة  تراخيص  إصدار  تَم  التي 
المياه  استهاك  ترشيد  وأدوات  الطاقة 
ترخيص،   )23.860( التقرير  فترة  خال  لها 
أعداد  مجموع   )22( رقم  الجدول  وُيوّضح 
كفاءة  تراخيص  إصدار  تَم  التي  الطرازات 
استهاك الطاقة وأدوات ترشيد استهاك 

المياه لها.

رسم بياني رقم )١٠(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير  جدول رقم )٢٢(: أعدادالطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير

مكـيـفــــات 
الـهــــواء

المحركات 
الكهربائية

نشافات 
المالبس

المركبات 
الخفيفة الجديدة

اإلطارات

الثالجـــات 
المجمــدات

سخانات 
المياه

أدوات ترشيد 
استهالك المياه

اإلنارة

غساالت 
المالبس

المكيفات ذات 
السعة الكبيرة

%٨,٢٨

%٥،١٨

%٢,6٤

%١,٥٣

%٠,١١

%7,7٥

%٠,6٥

%7,٩٢

%٢,٣٠

%٥٩,٥٠

%٤،١٤

كما يوضح الرسم البياني رقم )١٠( نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل ٢٠١٨م.
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اإلجماليتاريخ البدء بالتطبيقالمنتج

٢٠١٠/٠٤/٢7٣6.١٠7ممكيفات الهواء

٢٠١٠/٠٤/٢7١١.٨٨٢مالثالجات-المجمدات

٢٠١٠/٠٤/٢7٥.٩6٢مغساالت المالبس

٢٠١٥/٠٩/٢٩١.٤١٢مالمحركات الكهربائية

٢٠١٥/١١/٠١٤١.٣٥٥ماإلطارات

٢٠١٥/١١/٠١7.٣٨١مالمركبات الخفيفة الجديدة

٢٠١6/٠٥/٠١٣.٨٠7ماإلنارة

٢٠١7/٠6/٠٤١.٠٣7مالمكيفات ذات السعة الكبيرة

٢٠١٨/٠١/٠١٩٨7مأدوات ترشيد استهالك المياه

٢٠١٨/٠٣/٠١٢6منشافات المالبس

٢٠١٨/٠٣/٠١١٥٤مسخانات المياه

11٠.11٠المجموع

ا وُيوّضح الرسم البياني رقم )١١( نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها تراكميًّ وُيوّضح الجدول رقم )23( إجمالي أعداد الطرازات التي تَم إصدار 
تراخيص كفاءة استهاك الطاقة وأدوات ترشيد استهاك المياه لها 
الموافق 2010/04/27م  بتاريخ 1431/05/13هـ  البرنامج  بدء تطبيق  منذ 
بلغ  والذي  2018/12/31م،  الموافق  1440/04/24ه  تاريخ  وحتى 

)110.110( ترخيص.

ا رسم بياني رقم )١١(: نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها حسب المنتج تراكميًّ جدول رقم )٢٣(: أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج

مكـيـفــــات 
الـهــــواء

المحركات 
الكهربائية

نشافات 
المالبس

المركبات 
الخفيفة الجديدة

اإلطارات

الثالجـــات 
المجمــدات

سخانات 
المياه

أدوات ترشيد 
استهالك المياه

اإلنارة

غساالت 
المالبس

المكيفات ذات 
السعة الكبيرة
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التجارة  لتسهيل  الماّسة  للحاجِة  نظًرا 
وسامة  وخدمة  المنافع،  وتبادل  الدولية 
المعدات  مع  تعاملهم  في  المستهلكين 
ُتستخدم  التي  الكهروتقنية  واألجهزة 
والمكاتب  المنازل  في  أساسية  بصفة 
ومراكز العناية الصحية واألماكن المشابهة، 
الختبارات  الُدولي  للبرنامج  واستثماًرا 
لأجهزة  الشهادات  ومنح  المطابقة  تقييم 
والمكونات الكهروتقنية )IECEE(، والُمطبق 
 ،)IEC( الكهروتقنية  الدولية  اللجنة  ِقبل  من 
خطوات  اتخاذ  في  الهيئة  شرعت  فقد 
خال  من  البرنامج،  بهذا  للُمشاركة  فاعلة 
المطابقة  شهادة  على  بالحصول  اإللزام 

ــة 	  ــات الكهربائيـ ضبـــط ُســـوق المنتجـ
مـــن  وحمايتـــه  الخطـــورة  عاليـــة 

المقلـــدة. أو  الرديئـــة  األجهـــزة 
المواصفـــات 	  تطبيـــق  ضمـــان 

المســـتهلك  لحمايـــة  الســـعودية 
والســـوق مـــن المنتجـــات المســـتوردة 
للمواصفـــات  المطابقـــة  غيـــر 
ســـامة  مـــن  والتحقـــق  القياســـية 

لمنتـــج.  ا
هـــذه 	  بســـبب  الحـــوادث  تقليـــل 

. ت لمنتجـــا ا
توفيـــر الوقـــت والجهـــد والتكاليـــف 	 

عبـــر  الســـلع  دخـــول  )تســـهيل 
تكـــرار  دون  الجمركيـــة  المنافـــذ 

واختبارهـــا(. فحصهـــا 

الكهروتقنية  واألدوات  األجهزة  لبعض 
القياسية  للمواصفات  المخاطر، طبًقا  عالية 
الحيود  االعتبار  في  األخذ  مع  الُدولية، 
رقم  الفنية  الائحة  إعداد  تَم  الوطنية. وقد 
مجلس  ِقبل  من  واعتمادها  )م16-155-1( 
وكذلك  1437/06/20هـ،  بتاريخ  الهيئة  إدارة 
تحديد الخدمات وإعداد نماذج لتقديم الطلب 
وشهادة مطابقة وطنية ُمناظرة، وجاٍر العمل 
خاص  إلكتروني  نظام  تطوير  على  اآلن 
ورفع  التواصل،  عملية  لتسهيل  لإلدارة 
إلى  إضافًة  المستفيد،  لدى  المستندات 
 )IECEE( تحديِث البيانات السابقة في موقع

والمتعلقة بالحيود الوطنية والمجال.

1/4/5 األهداف

ــَم البـــدُء بالتطبيـــق اإللزامـــي للبرنامـــج  تـ
المحمولـــة  الهواتـــف  منتجـــي  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  اعتبـــارًا  المتنقلـــة  والشـــواحن 
1439/09/03 هــــ الموافـــق 2018/05/17م، وتـــم 
توســـيع مجـــال تطبيـــق البرنامـــج اعتبـــارا مـــن 
تاريـــخ 1439/11/20ه الموافـــق 2018/08/01م 

ليشـــمل المنتجـــات التاليـــة:
مضخات المياه.. 1
غساالت األطباق.. 2
أجهزة التلفاز.. 3
أجهزة الكمبيوتر المحمول.. 4
)بـــاور . 5 الهاتـــف المتنقـــل  بطاريـــات 

بانـــك(.
الساعات اإللكترونية.. 6
أجهزة الكمبيوتر اللوحية.. 7

شـــهادات  عـــدد  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد 
لشـــهادة  المناظـــرة  الوطنيـــة  االعتـــراف 
 )3.638( إصداُرهـــا  تـــّم  والتـــي   )IECEE(

وطنيـــة. اعتـــراف  شـــهادة 

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

الهيئة على: 

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

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

المتجددة. 

3/4/5  التطوير٢/4/5 اإلنجازات

جاري العمل اآلن على 
تطوير نظام إلكتروني 
خاص لإلدارة لتسهيل 

عملية التواصل

٣,٦٣٨
عدد شهادات 

االعتراف بشهادة 
IECEE

٤/٥ إدارة شهادات المطابقة للجنة 
 )IECEE( الدولية الكهروتقنية



٦
المختبرات

والريـــادة  المرجعيـــة  لتحقيـــق  الهيئـــة  مختبـــرات  َتســـعى 
علـــى المســـتوى الوطنـــي واإلقليمـــي فـــي مجـــال الفحـــص 
والتحليـــل للمنتجـــات والســـلع ســـواًء المصنعـــة محليـــًا أو 
ــاذ  ــرات مـــن أهـــم دعائـــم اتخـ ــر المختبـ ــتوردة، إذ ُتعتبـ المسـ
الفنيـــة. كمـــا  الخالفـــات والنزاعـــات  الفاصـــل فـــي  القـــرار 
ُتشـــارك مختبـــرات الهيئـــة فـــي إعـــداد المواصفـــات القياســـية 
مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي اللجـــان الفنيـــة، وإجـــراء الدراســـات 

ــة. ــارات الفنيـ ــم االستشـ ــوث، وتقديـ والبحـ

وَتســـعى الهيئـــة ضمـــن اســـتراتيجياتها لتعزيـــز الـــدور الريـــادي 
فـــي  التقييـــس  عمليـــة  ودعـــم  المرجعيـــة  لمختبراتهـــا 
المملكـــة ودعـــم الصناعـــة المحليـــة وحمايـــة المســـتهلك 
مـــن خـــالل توفيـــر أحـــدث األجهـــزة والمعـــدات وتدريـــب 
فـــي  والتقنيـــات  الطـــرق  أحـــدث  علـــى  الفنيـــة  كوادرهـــا 
ــرات  ــع مختبـ ــل مـ ــة لتتكامـ ــا الفنيـ ــز قدراتهـ ــا لتعزيـ مجاالتهـ
ـــار وطنيـــة فعالـــة  القطـــاع الخـــاص، ولُتشـــكل منظومـــة اختب

المســـتوردة والمصنعـــة محليـــًا.  للســـلع 



١٢7 ١٢6

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

تـــَم تدعيـــم مختبـــرات الهيئـــة فـــي مقرهـــا 
مكـــة  بمنطقـــة  وفرعيهـــا  بالريـــاض  الرئيـــس 
المكرمـــة والمنطقـــة الشـــرقية بعـــدٍد مـــن األجهـــزة 
والتقنيـــات الحديثـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات. 

المختبـــرات  تدعيـــم  اســـتكمال  ويجـــري 
التوســـع  خـــال  مـــن  المتطـــورة  باألجهـــزة 
فـــي المجـــاالت التـــي َتمـــُس صحـــة وســـامة 
المســـتهلك، ومـــن ضمـــن أهـــداف المختبـــرات 
تطويـــر خدماتهـــا لُتغطـــي المجـــاالت االســـتراتيجية 
ــًا فـــي مجـــال تقويـــم المطابقـــة وخدمـــات  وطنيـ
الفحـــص والتحليـــل واالختبـــار عبـــر إنشـــاء مختبـــرات 
متخصصـــة جديـــدة أو اســـتكمال منظومـــة االختبـــار 
للمختبـــرات القائمـــة مثـــل مختبـــر كفـــاءة الطاقـــة 
للمكيفـــات والثاجـــات والمجمـــدات والغســـاالت، 
والـــذي يقـــوم بالتحقـــق مـــن كفـــاءة الطاقـــة ومـــدى 
مائمتهـــا مـــع المواصفـــات واللوائـــح الســـعودية 
وإصـــدار بطاقـــات كفـــاءة للُمنتـــج، وكذلـــك التحقـــق 
ـــى  ـــي ُتوضـــع عل ـــاءة الطاقـــة الت مـــن بطاقـــات كف

المنتجـــات. 

وقـــد واصلـــت المختبـــرات ســـعيها للوصـــول لهـــذا الهـــدف بحصولهـــا علـــى االعتمـــاد الدولـــي 
لنتائـــج اختباراتهـــا طبقـــًا لمتطلبـــات المواصفـــة القياســـية الُدوليـــة )ISO/IEC 17025/2005( لعـــدد 
)223( اختبـــار، وكذلـــك المشـــاركة فـــي برامـــج اختبـــارات الكفـــاءة الفنيـــة التـــي تقدمهـــا الجهـــات 
الُدوليـــة المتخصصـــة وذلـــك لتوكيـــد جـــودة نتائـــج االختبـــارات. وَتســـعى الهيئـــة لتوســـيع مجـــال 
االعتمـــاد ليشـــمل جميـــع مجـــاالت االختبـــارات لمزيـــد مـــن الموثوقيـــة فـــي النتائـــج لتقييـــم الُمنتـــج، 
وبالتالـــي حمايـــة المســـتهلك وضمـــان تطويـــر الصناعـــات المحليـــة ضمـــن أهدافهـــا االســـتراتيجية. 

ومن ضمن أهداف المختبرات تطوير 
خدماتها لُتغطي المجاالت االستراتيجية 

وطنيًا في مجال تقويم المطابقة 
بالتكامل مع المختبرات الخاصة

تـــَم خـــال فتـــرة التقريـــر تدشـــين مختبـــر كفـــاءة 
العـــزل الحـــراري للمبانـــي واختبـــارات منتجـــات العـــزل 
)البولـــي ســـتارين-الصوف المعدنـــي- البولـــي 
ــه  ــون لـ ــُح أن يكـ ــنرات(، وَنطمـ ــزو سـ ــان- األيـ يورثـ
تأثيـــر كبيـــر علـــى ترشـــيد الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي 
المبانـــي بالمملكـــة، وسُيســـاهم ذلـــك أيضـــًا فـــي 

ـــاء الســـعودي. ـــود البن ـــق ُك تســـهيل تطبي

كمـــا تـــّم أيًضـــا تدشـــيُن مختبـــر جـــودة اإلطـــارات 
واألطـــواق )الجنـــوط( بالتعـــاوِن مـــع جهـــات عالميـــة 
الممارســـات  أفضـــل  باســـتخدام  ُمتخّصصـــة 
بهـــدف  المختبـــر  هـــذا  إنشـــاء  وتـــم  الحديثـــة، 
ــواق  ــارات واألطـ ــار اإلطـ ــر انتشـ ــن مخاطـ ــدِّ مـ الحـ
وبالتالـــي  والمغشوشـــة،  الُمقّلـــدة  )الجنـــوط( 

ــرق.  ــوادث الطـ ــن حـ ــدُّ مـ الحـ

عدد العينات المختبر
الواردة

عدد العينات 
غير المطابقة

عدد العينات 
المطابقة

نسبة عدد العينات 
غير المطابقة

١٨%١.٣١٤٢٣٨١.٠76مختبرات المنتجات الميكانيكية واإلنشائية

٢7%٢.٩٩٨٨٢٥٢.١7٣مختبرات المواد العامة والنسيج

٣٥%٢.٥٠٣٨٩١١.٣١٢مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية

٣7%٢.٠٩٨7٨١١.٣١7مختبرات كفاءة الطاقة والمنتجات الكهربائية 

 ٨.٩1٣٢.٧٣٥٥.٨٧٨اإلجمالي

فـــي  الهيئـــة  مختبـــرات  لـــدور  واســـتمرارًا 
دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي وتقليـــل هـــدر الطاقـــة 
أيضـــًا  اللـــه  بحمـــد  تـــم  المســـتهلك،  وحمايـــة 
تدشـــين مختبـــرات كفـــاءة اســـتهاك الطاقـــة فـــي 
ـــاءة اســـتهاك  ـــة(، وكف ـــارة )الســـكنية والتجاري اإلن
الطاقـــة الكهربائيـــة للســـخانات، وكفـــاءة اســـتهاك 

ــس. ــات المابـ ــة لمجففـ ــة الكهربائيـ الطاقـ

كمـــا َتعمـــُل الهيئـــة علـــى التوســـع فـــي مجـــال 
مختبـــرات كفـــاءة الطاقـــة بإنشـــاء مختبـــر كفـــاءة 
اقتصـــاد الوقـــود للمركبـــات، وجـــاري العمـــل علـــى 
ــز  ــة لتجهيـ ــة ُمتخصصـ ــات عالميـ ــع جهـ ــد مـ التعاقـ

ــزة والمعـــدات المتطـــورة. ــر باألجهـ المختبـ

ـــار العينـــات، قامـــت مختبـــرات  فـــي مجـــال اختب
ــا  الهيئـــة بفحـــص وتحليـــل العينـــات الـــواردة إليهـ
مجمـــوع  بلـــغ  حيـــث  المختلفـــة،  الجهـــات  مـــن 
ــف أنـــواع  ــات الـــواردة )8.913( عينـــة لمختلـ العينـ
المنتجـــات، وَتبيـــن أن )2.735( عينـــًة منهـــا غيـــر 
الســـعودية،  القياســـية  للمواصفـــات  مطابقـــة 
كمـــا تـــَم فحـــص عـــدد )3.545( مركبـــة مســـتعملة 
ــات  ــا للمواصفـ ــن مطابقتهـ ــد مـ ــتوردة للتأكـ مسـ
بهـــا،  الخاصـــة  واللوائـــح  الســـعودية  القياســـية 
غيـــر  منهـــا  مركبـــًة   )184( عـــدد  بـــأن  وأتضـــَح 
مطابقـــة. ويعـــرُض الجـــدول رقـــم )24( تفاصيـــل 

فحـــص العينـــات خـــال فتـــرة التقريـــر.

عينة لمختلف أنواع المنتجات

عينة منها غير مطابقة 
للمواصفات القياسية السعودية

٨.٩1٣
٢.٧٣٥

جدول رقم )٢٤(: تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير

٢٢٣
اعتماد دولي لــ

اختبارًا في الهيئة

1/٦ تطوير المختبرات

٢/٦  أهم النشاطات 



جميع مختبرات الهيئة

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

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

غير مطابقةمطابقة

١٤٩
١٧٩

٧٠٥١

٨٣٤

٥٨٠

رسم بياني رقم (١٣): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض

مختبرات المركز الرئيسي

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

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

مختبرات فرع الهيئة

غير مطابقةمطابقة

١٢٣

٦٧
٧٨

٢٣

مختبرات فرع الهيئة بمنطقة

 المنطقة الشرقية

 مكة المكرمة

رسم بياني رقم (١٢): عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة 

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

غير مطابقةمطابقة

١٣١٧

٧٨١

٢١٧٣

٨٢٥
١٠٧٦

٢٣٨

١٣١٢

٨٩١

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

غير مطابقةمطابقة

٤٩٢

٢٨٥

٩٠٣

٣٦٦

٥٥٨

٤٥

٤٠٦

٨٩

 الرياض

١٢٩

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      

١٢٨

التقرير السنوي  ٢٠١٨م      



١٣١ ١٣٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

ويوضـــح الرســـم البيانـــي رقـــم )16( نســـبة 
توزيـــع العينـــات علـــى مختبـــرات الهيئـــة حســـب كل 

مختبـــر ، كمـــا يوضـــح الرســـم البيانـــي رقـــم )17( 
نســـبة توزيـــع المركبـــات المســـتعملة التـــي تـــم 

فحصهـــا موزعـــة علـــى المركـــز الرئيســـي وفـــروع 
الهيئـــة.

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

مـخـتـبـــرات المـنـتـجــــات
الميكانيكية واإلنشائية

مختبرات المواد
العامة والنسيج

٪١٢

مختبرات كفاءة الطاقة
والمنتجات الكهربائية

٪٢٥ ٪٣٩

مخـتبــرات المنتـجــات
الكيميائية والبترولية

٪٢٤

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

٥٧

١٫٥٩٤١٫٥٣٧

٢ ٤٥٤٣١١
٩٠٧٩١٨

٦٣٢٦١٤

١٦
١٧٤١٥٨٨٠

١٫٠١٠٩٣٠

٦١٤١٥٨٩٣٠ ٧٩ ٤٣ ١٫٥٣٧

١٨١٦٨٠ ١١ ٢ ٥٧

٦٣٢١٧٤١٫٠١٠ ٩٠ ٤٥ ١٫٥٩٤

مطابق

غير مطابق

الكلي

١٦٠٠

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠
منطقة تبوك منطقة جازان المركز الرئيسي بالرياضمنطقة مكة المكرمةالمنطقة الشرقيةمنفذ الحديثة

حقق مختبر المنتجات الكيميائية 
والبترولية نتائج مميزة في

 (Proficiency Testing PT)
والمقدمة من الجمعية األمريكية 

(ASTM) الختبارات المواد

٤
برامج الختبارات الكفاءة الفنية 

شارك مختبر المنتجات 
الكيميائية والبترولية في  

٢٩ اختبار
منتج زيـت الهيدروليك

منـتـــج وقـــــود الـديـــزل

مـنـتـــــج الشــــــحــــوم

لثالث منتجات بترولية مختلفة 

فـــي مجـــال تأكيـــد الجـــودة فـــي مختبـــرات 
الكيميائيـــة  المنتجـــات  مختبـــر  حقـــق  الهيئـــة، 
والبتروليـــة نتائـــج مميـــزة فـــي )4( برامـــج الختبـــارات 
 )Proficiency Testing PT( الفنيـــة  الكفـــاءة 
والمقدمـــة مـــن الجمعيـــة األمريكيـــة الختبـــارات 
َتســـتهدُف  برامـــج  وهـــي   ،)ASTM( المـــواد 
ــث  ــارات، حيـ ــج االختبـ ــط نتائـ ــودة وضبـ ــان جـ ضمـ
ـــم أدائهـــا عندمـــا تتـــم  ـــرات مـــن تقيي ُتمكـــن المختب
ـــة مـــع  ـــات مرجعي ـــة بياناتهـــم ونتائجهـــم لعين مقارن
المختبـــرات األخـــرى التـــي ُتشـــارك فـــي جميـــع 

ــس البرنامـــج. ــي نفـ ــم فـ ــاء العالـ أنحـ

الــــــدولـــيــــــــة  للـــمـــواصـــــفــــــة  وطــبــقـــــًا 
)ISO/IEC 17025(   العتمــــاد المختبـــرات فـــإن 
 Proficiency( بـــــــــرامج المقارنــــــات الـــدوليـــــــة

Testing PT( تعتبـــر عنصـــر أساســـيًا ومهمـــا فـــي 
ــة  ــارات معينـ ــرات ألداء اختبـ ــاءة المختبـ ــات كفـ إثبـ
ودليـــل علـــى احترافيـــة العامليـــن. وقـــد كانـــت 
ـــة  ـــة والبترولي ـــات الكيميائي ـــر المنتج مشـــاركة مختب
فـــي )29( اختبـــار لثـــاث منتجـــات بتروليـــة مختلفـــة 
ــود  ــج وقـ ــك، منتـ ــت الهيدروليـ ــج زيـ ــي: )منتـ وهـ
الديـــزل، ومنتـــج الشـــحوم(، وقـــد حقـــق المختبـــر 
ــوة  ــي خطـ ــة، وهـ ــم المرجعيـ ــة للقيـ ــج مقاربـ نتائـ
عمليـــة فـــي إثبـــات كفـــاءة المختبـــر ألداء هـــذه 
االختبـــارات وعمليـــات توكيـــد الجـــودة بالمختبـــر.

ــة للمكيفـــات  ــاءة الطاقـ ــرات كفـ ــا أن مختبـ كمـ
ـــات والمجمـــدات ومجففـــات  والغســـاالت والثاج
المابـــس تقـــوم حاليـــًا بإجـــراء مقارنـــات بينيـــة 
مـــع مختبـــرات الفحـــص الكوريـــة )KTL(، وأظهـــرت 

النتائـــج تقاربـــًا كبيـــرًا وهـــذا مـــا يؤكـــد دقـــة نتائـــج 
مختبـــرات الهيئـــة، وذلـــك بعـــد إجـــراء المعايـــرة 
ـــاك  ـــة. كمـــا ســـيكون هن ـــع نفـــس الجه ـــة م الخارجي
مقارنـــات بينيـــه مـــع مختبـــرات الفحـــص الكوريـــة 
لإلنـــارة  الطاقـــة  كفـــاءة  مجـــاالت  فـــي   )KTL(
ـــون  ـــة ومـــن المتوقـــع أن تك والســـخانات الكهربائي
خـــال شـــهر ينايـــر وفبرايـــر مـــن عـــام 2019م. 

ــرات. ــة نتائـــج المختبـ وذلـــك للتأكـــد مـــن دقـ

كمـــا شـــاركت مختبـــرات الهيئـــة األخـــرى فـــي 
تحصـــل  والتـــي  البينيـــة  المقارنـــات  اختبـــارات 
ــرات المعتمـــدة ســـواء محليـــا  عـــادة بيـــن المختبـ
أو دوليـــا وذلـــك فـــي االختبـــارات التـــي ال يكـــون 
ــارات  ــى اختبـ ــراف علـ ــوم باإلشـ ــة تقـ ــا منظمـ لهـ

ــاءة الفنيـــة خاصـــة بهـــا. الكفـ

٣/٦   جودة االختبارات 
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وضمـــن نــشاطات الـــهيئـــة األساسية لتدعيم 
نشاطات المختبرات وتطويـــرها، فــقــد نفـذت 
مجمـــوعة مـــن النشاطات والخطوات المهمة، 
لتعـــــزيـــز ودعــــم ريادتــــها، ومــــن أهـــــم تلك 

النشــاطــات: 

للمختبــــرات نتــــائج ممــيزة في برنامج 
الكايزن ضمن برنامج الرؤية السعودية 

اليابانيــــة المشتركـــة.

نظـــام إدارة المـــعلومــــات للمـختبرات 
(LIMS) على اإلصــدار الـجديد للنظام.

حققت اإلدارة العامة

المستمـــر لمـنسوبي مختبرات الهيئة 
مــــــن إدارييـــــن وفنييــــن في عدد من 

الـمـجــــاالت الفنيــة واإلداريــة. 

التدريب والتطوير

فـــي تـــــدريب عــــدد من أعـــضاء هيئـة 
التــــدريس بــــجامعة األمـيرة نورة على 
االختبارات الميكانيكية والمتمثلة في 
أجـــهـــزة الشــــد فـــــي مختبر المنتجات 

الميكانيكيــة واإلنشائيــة.

َشاركت المختبرات

َتدريب مسئولي

من منسوبي الجهات الحكومية ضمن 
برنـــامج المهني الســعودي.

َتدريب عدد

فـــــي التـــــــدريب التـــعاوني لعدد من 
طــالب الجــــامـــعــات، وشـمـــلت تلك 
البــــرامج التدريب على تقنيات التحليل 

اآللـي المتقدمــــة.

َشاركت المختبرات

مــــن الــــوفود مـــــن عــدة جهات ُدولية 
وَمحـــليــــة لالطـــــالع عـــلى اإلمـكانات 
والتجهـيزات الفنية والكفاءات البشرية 

السعــــودية فــي المــختـبرات.

استقبال عدد

٤/٦   نشاطات أخرى
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٧
المركز الوطنى 
للقياس والمعايرة

المركـــُز الوطنـــيُّ للقيـــاِس والمعايـــرِة هـــو الجهـــُة الوطنيـــُة 
القيـــاس  معاييـــر  وتطويـــر  وحفـــظ  إنشـــاء  بهـــا  المنـــوُط 
الســـعودية ِطبًقـــا للنظـــام الدولـــي للوحـــدات )SI( ونشـــر 
القطاعـــات  عبـــر  القيـــاس  لنتائـــج  المترولوجـــي  اإلســـناد 
الخدميـــة واإلنتاجيـــة فـــي المملكـــة إلـــى وحـــدات )SI(، وقـــد 
ـــه؛ لمواكبـــة  ـــاًل فـــي تنميـــة قدرات قطـــع المركـــُز شـــوًطا طوي
التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة؛ للحفـــاظ علـــى إســـهامه 
فـــي رفـــع الُقـــدرة التنافســـّية الوطنيـــة للمملكـــة مـــن خـــالل 
ـــا يكـــون داعًمـــا  إنشـــاء نظـــام قيـــاس وطنـــي معتـــرف بـــه دوليًّ
ا لإلنتـــاج والخدمـــات والصحـــة والســـالمة  ـــا وأساســـيًّ فنيًّ
 )TBTs( الفنيـــة  العوائـــق  إزالـــة  فـــي  ويســـهم  والبيئـــة، 
أمـــام التجـــارة الســـعودية الدوليـــة. فعلـــى صعيـــد البنيـــة 
الفنيـــة لمعاييـــر  المواصفـــات  المركـــُز  أعـــدَّ  المترولوجيـــة، 
قيـــاس ُمعـــّدل التدفـــق )Flow( للســـوائل والميـــاه والغـــاز، 
وجـــاٍر التعاقـــد مـــع إحـــدى الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة 
إلنشـــاء مختبـــٍر وطنـــيٍّ مرجعـــيٍّ علـــى المســـتوى األّوّلـــي 
مختبـــرات  إلـــى  ُيضـــاف  التدفـــق  لقياســـات   )Primary(

المركـــز المرجعيـــة. 
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ورد إلـــى المركـــز خـــال فتـــرة التقريـــر أكثـــر مـــن 
ـــرة، تمـــت االســـتجابة  ـــا للمعاي ـــن طلًب ـــة وأربعي مائ
إليهـــا فـــي مختبـــرات المركـــز، وأصـــدرت شـــهادات 
واالرتيـــاب  المقاســـة  القيـــم  تحمـــل  معايـــرة 
الُمصاحـــب لهـــا، وتنـــُص علـــى إســـناد النتائـــج 
وتمثـــُل   ,)SI( الدولـــي  النظـــام  وحـــدات  إلـــى 
هـــذه الشـــهادات الضمانـــة الوطنيـــة لمصداقيـــة 
ـــُل علـــى  ـــة وهـــي الدلي ـــارات مـــن ناحي ـــج االختب نتائ
ـــة لإلســـناد  ـــرات الخاصـــة والحكومي ـــق المختب تحقي
 )SI( ـــي ـــدات النظـــام الدول ـــى وح المترولوجـــي إل
ـــرات  ـــة لحصـــول المختب ـــد أهـــم الشـــروط الفني كأح

علـــى االعتمـــاد مـــن ناحيـــة أخـــرى.

عمليـــات  تفصيـــًا  ُيبّيـــن  اآلتـــي  والجـــدول 
ـــِر. ـــرة التقري ـــّم إنجاُزهـــا خـــال فت ـــي ت ـــرة الت المعاي

األنشطة التي قام بها المركز

جدول رقم )٢٥(: عمليات المعايرة التي تم إنجازها خالل فترة التقرير

النسبة المئويةعدد األجهزة التي تمت معايرتهااإلدارة

46.73%800قياسات الكتلة والكميات المرتبطة

36.51%625قياسات األطوال

9%154القياسات الحرارية

5.55%95القياسات الكهربية

1%17قياسات التردد والوقت

0.64%11قياسات الضوء

0.58%10القياسات الكيميائية

100%1.712 اإلجمالي

تســـعى إدارُة المركـــِز ِبجدّيـــة إلـــى تأســـيس 
ـــح آفاقـــه أمـــام  النشـــاط البحثـــي فـــي المركـــز وفت
التخصصـــات  مختلـــف  فـــي  الطمـــوح  الكـــوادر 
المترولوجيـــة، ويأتـــي هـــذا التوجـــه رغبـــًة فـــي 
اللحـــاق بالمعاهـــد العالميـــة ذات النشـــاط البحثـــي 
القيـــاس  معاييـــر  لتطويـــر  والهـــادف؛  الراســـخ 
ــر ُطـــرق  وتحســـين االرتيـــاب فـــي النتائـــج وتطويـ

جديـــدة للقيـــاس والمعايـــرة. 

وقـــد تقـــدم أحـــد منســـوبي مختبـــر القياســـات 
الحراريـــة بالمركـــز بمشـــروع بحثـــي إلـــى صنـــدوق 
التمويـــل المشـــترك )BIPM-UME( تحـــت عنـــوان: 
العربيـــة  بالمملكـــة  الرطوبـــة  مقيـــاس  تحقيـــق 
 Realization of the Humidity( الســـعودية 
 ،)Measurement Scale For Saudi Arabia
والهـــدف مـــن المشـــروع هـــو تعلـــم كيفيـــة إنشـــاء 
مقيـــاس الرطوبـــة الوطنـــي واســـتخدامه فـــي 
معايـــرة  لنتائـــج  المترولوجـــى  اإلســـناد  توفيـــر 
ـــى  ـــرد إل ـــي ت ـــة النســـبية الت ـــاس الرطوب أجهـــزة قي

المركـــز مـــن مختلـــف الجهـــات فـــي المملكـــة. 

أمـــا المشـــروُع الثانـــي فهـــو بعنـــوان: “تقييـــم 
ــاجد والتأّكـــد مـــن  مســـتوى الصـــوت فـــي المسـ
اســـتيفاء المتطلبـــات المنصـــوِص عليهـــا فـــي 
المواصفـــة القياســـية”، وتـــم تقديمـــه مـــن أحـــد 
منســـوبي مختبـــر الصوتيـــات إلـــى مركـــز األبحـــاث 
م  والدراســـات بالهيئـــة، وهـــذه هـــي أول مـــرة ُيقـــدَّ
ـــاس مســـتوى الصـــوت  ـــيُّ لقي ـــا مشـــروٌع بحث فيه
مترولوجـــي  بإســـناد  المملكـــة  فـــي  بمســـاجد 
لنتائـــج القيـــاس إلـــى وحـــدات النظـــام الدولـــي 
واألبحـــاث  التقاريـــر  فـــي  لوحـــظ  حيـــث  )SI(؛ 
المنشـــورة عـــن قيـــاس مســـتوى الصـــوت فـــي 
ليســـت  القيـــاس  نتائـــج  أنَّ  المملكـــة  مســـاجد 

ــي. ــام الدولـ ــدات النظـ ــى وحـ ــندًة إلـ ُمسـ

ـــاد بطلـــٍب للمشـــاركِة  م مختبـــُر األبع كمـــا َتقـــدَّ
تمّولـــه  بحثـــيٍّ  فـــي مشـــروٍع  األطـــراف  كأحـــد 
 )EURAMET( المنظمـــُة األوروبيـــُة للمترولوجيـــا
بعنـــوان “إســـنادية أجهـــزة القيـــاس ذات اإلبـــر 
ومجّســـات القيـــاس باللمـــس”، والهـــدُف العـــاُم 
مـــن هـــذا المشـــروِع هـــو تطويـــُر قـــدرات قيـــاس 

مســـندة وفّعالـــة مـــن حيـــُث التكلفـــة لمعايـــرة 
األســـطح  اســـتواء  قيـــاس  ومعاييـــر  األشـــكال 
 ،)nm  100  –  10( مـــن  المـــدى  فـــي  بارتيـــاب 
وقـــد تمـــت موافقـــة منظمـــة )EURAMET( علـــى 
مشـــاركة المركـــز فـــي هـــذا المشـــروع البحثـــي 
كطـــرٍف غيـــر ممـــّوٍل، وســـوف يبـــدأ المشـــروع 
ــتمر لمـــدة ثـــاث  فـــي أول يونيـــو 2019م ويسـ

ســـنوات. 

وفـــى تطـــور بحثـــي هـــو األول مـــن نوعـــه 
ــات  ــإدارة القياسـ ــة بـ ــدرة والطاقـ ــر القـ فـــي مختبـ
الكهربيـــة بالمركـــز فقـــد تـــم نشـــر ورقـــة بحثيـــة 
ــة  ــة علميـ ــا” وهـــي دوريـ ــة “مترولوجيـ فـــي مجلـ
لـــأوزان  الدولـــي  المكتـــب  يرعاهـــا  مرموقـــة 
فـــي  متخصصـــة  وهـــي   )BIPM( والمقاييـــس 
نشـــر االبحـــاث فـــي مجـــال القيـــاس والمعايـــرة 
مقارنـــات  مـــن  الناتجـــة  األبحـــاث  وخصوصـــًا 
اإلقليميـــة  المنظمـــات  فـــي  مســـجلة  دوليـــة 
حيـــث   )BIPM( فـــي  أو   )RMOs( للمترولوجـــى
العاليـــة  والموثوقيـــة  بالدقـــة  النتائـــج  تتميـــز 
نتيجـــًة الســـتخدام معاييـــر القيـــاس الوطنيـــة فـــي 

القيـــاس.

وقـــد شـــارك مجموعـــة مـــن خبـــراء المركـــز فـــي 
 )Power and Energy( ــة ــدرة والطاقـ ــال القـ مجـ
فـــي اجـــراء المقارنـــة الدوليـــة المســـجلة فـــي 
منظمـــة )GULFMET( مـــع خبـــراء مـــن المعهـــد 
إعـــداد  وفـــى   )UME( للمترولوجـــى  التركـــي 
ــدرة  ــوان: “قـ ــت عنـ ــرها تحـ ــة ونشـ ــة البحثيـ الورقـ
القـــدرة: مقارنـــة  تـــرددات  عنـــد  المتـــردد  التيـــار 
ثنائيـــة بيـــن المركـــز الوطنـــي للقيـــاس والمعايـــرة/

الهيئـــة والمعهـــد الوطنـــي التركـــي للمترولوجيـــا 

جهازًا تمت معايرته في 
المركز

1,٧1٢

 AC Power at Power Frequencies: Bilateral“
 comparison between SASO NMCC and
ســـبقة  ومـــا  النشـــر  وبهـــذا   ”TÜBİTAK UME
والعـــام      2016 العـــام  فـــي  مماثـــل  نشـــر  من 
ـــرة  ـــاس والمعاي ـــي للقي ـــز الوطن 2017يكـــون المرك
ــة  ــاحة الدوليـ ــه علـــى السـ ــد بـــدء وضـــع أقدامـ قـ
ــة فـــي  ــة لأبحـــاث التخصصيـ ــة منتجـ ــة بحثيـ كجهـ

مجـــال المترولوجيـــا.

1/٧ المعايرات

٢/٧ البحث العلمي
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لتحقيـــق  كبيـــرًة  جهـــوًدا  المركـــز  يبـــذل 
 CIPM( متطلبـــات اتفاقيـــة االعتـــراف الدولـــي
MRA( بمعاييـــر القيـــاس وشـــهادات المعايـــرة، 
يتعلـــق  وفيمـــا  الدوليـــة،  المقارنـــات  وكذلـــك 
شـــارك  فقـــد  القيـــاس،  بمعاييـــر  باالعتـــراف 
المركـــُز فـــي عـــدٍد مـــن المقارنـــات مـــع المنظمـــة 

جدول رقم )٢6(: مشاركات المركز في عدد من المقارنات مع المنظمات

اسم المنظمةموضوع المقارنةاسم اإلدارة

القياسات الكهربية

GULFMETالجهد الكهربي

COOMETالقدرة الكهربية

GULFMETالممانعة الكهربية

القياسات الحرارية

EURAMETالتوصيل الحرارى في نقطة خلية الماء

GULFMETالتوصيل الحرارى من نقطة خلية الزئبق إلى نقطة خلية الزنك

GULFMETقياس الرطوبة

GULFMETالتوصيل الحرارى من نقطة خلية األلمونيوم إلى نقطة خلية الفضة

الكتلة والكميات المرتبطة

GULFMETقياسات الضغط - غاز  

 SIMقياسات اللزوجة

EURAMETسنج )وزنات(

GULFMETسنج )وزنات(

GULFMETسنج )وزنات(

ARAMETسنج )وزنات(

إدارة قياسات االطوال

EURAMETمعايير القطر

EURAMETمقياس الخطوة

GULFMETقوالب القياس الصغيرة-ميكانيكي

GULFMETقوالب القياس الطويلة-ميكانيكي

GULFMETقوالب القياس الصغيرة والطويلة-ضوئي

إدارة القياسات الكيميائية

مقارنة ثنائية مع المعهد التركي للمترولوجىقياس مخلوط غاز أول أكسيد الكربون

مقارنة ثنائية مع المعهد التركي للمترولوجىقياس مخلوط غاز ثاني أكسيد الكربون

BUFFER مقارنة ثنائية مع المعهد التركي للمترولوجىقياس محلول

مقارنة ثنائية مع المعهد التركي للمترولوجىقياس تركيز المبيدات في الطماطم

األوروبيـــة للمترولوجيـــة )EURAMET( ومنظمـــة 
وتجـــدُر   ،)GULFMET( ومنظمـــة   )COOMET(
ثـــم  القيـــاس  مـــن  االنتهـــاَء  أنَّ  إلـــى  اإلشـــارُة 
وقًتـــا  يأخـــذ  التقريـــر  وإصـــدار  النتائـــج  تحليـــل 
ـــج  ـــة لنتائ ـــر النهائي ـــّرد صـــدور التقاري ـــًا، وبمج طوي
ـــِق  ـــُز لتحقي ـــات، ســـوف يتقـــدم المرك هـــذه المقارن

ــّي مـــن االتفاقيـــة، وهـــو االعتـــراف  الشـــقِّ الثانـ
الدولـــي بشـــهادات المعايـــرة التـــي يصدرهـــا، 
ويتـــّم ذلـــك بنشـــر قـــدرات القيـــاس )CMCs( علـــى 
ــة المكتـــب الدولـــي لـــأوزان والمقاييـــس  صفحـ
)BIPM(. ويوضـــح الجـــدول رقـــم )26( المشـــاركات 

مـــع هـــذه المنظمـــات.

يعتمـــد المكتـــب الدولـــي لـــأوزان والمقاييـــس 
للمترولوجيـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات   )BIPM(
)RMOs( علـــى لجـــان فنيـــة متخصصـــة لتنفيـــذ 
ــة  ــات الدوليـ ــا المقارنـ ــة، ومنهـ ــال المطلوبـ األعمـ
وإعـــداد الوثائـــق اإلرشـــادية والمشـــروعات البحثيـــة 

ــة. المترولوجيـ
اللجـــان  هـــذه  اجتماعـــات  حضـــور  ويعتبـــر 

جدول رقم )٢7(: مشاركات المركز في اجتماعات اللجان االستشارية الدولية خالل فترة التقرير

ـــا؛ لرفـــع  والمشـــاركة فـــي أعمالهـــا أمـــًرا ضروريًّ
ونقـــل  الخبـــرات  وتبـــادل  العلمـــي  المســـتوى 
تواجـــد  علـــى  المركـــُز  حـــرص  وقـــد  المعرفـــة، 
 )BIPM( لجـــان  اجتماعـــات  فـــي  منســـوبيه 
ولجـــان منظمـــة   )EURAMET( ولجـــان منظمـــة 
 ،)COOMET( وبعـــض لجـــان منظمة )GULFMET(

المشـــاركات. هـــذه  اآلتيـــة  القائمـــة  وتوّضـــح 

المنظمة التابعة لهااسم اللجنةاسم اإلدارة

COOMETالقياسات الكهربية والمغناطيسيةالقياسات الكهربية

الجودة
EURAMETلجنة الجودة

GULFMETلجنة الجودة

القياسات الحرارية
GULFMETلجنة القياسات الحرارية )تركيا(

GULFMETلجنة القياسات الحرارية )الكويت(

قياسات الضوء

TC-PR لجنة الضوء واإلشعاعEURAMET

TC-PR لجنة الضوء واإلشعاعGULFMET

CCPR مجموعات عمل في اللجنة االستشاريةBIPM

TC-PR لجنة الضوء واإلشعاعAPMP

قياسات الكتلة
TCMAPMP

TCMGULFMET

القياسات الكيميائية

GULFMET اللجنة الكيميائية

GULFMET اللجنة الكيميائية

SMIIC  لجنة المترولوجيا

CCQMBIPM

قياسات االطوال

TCL لجنة األطوالBIPM

TCLGULFMET

TCLEURAMET

TCLGULFMET

٤/٧ المشاركة في اجتماعات اللجان االستشارية الدولية٣/٧ المقارنات الدولية



١٤١ ١٤٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

ـــا  ـــا للجـــودة مبنيًّ تطبـــق مختبـــرات المركـــِز نظاًم
ــة  ــية الدوليـ ــة القياسـ ــات المواصفـ ــى متطلبـ علـ
تدقيـــق  تنفيـــُذ  تـــمَّ  وقـــد   ،)ISO/IEC 17025(
ـــي فـــي منتصـــف العـــام واتخـــذت عـــدد مـــن  داخل

ــة  ــات التدريبيـ ــن الخدمـ ــدد مـ ــز عـ ــدم المركـ قـ
الســـعودية،  الجامعـــات  لطـــاب  والتأهيليـــة 
عـــن  معلومـــات   )28( رقـــم  الجـــدول  ويوضـــح 

بالمركـــز:   المتدربيـــن  الطـــاب 

جدول رقم )٢٨(: عدد الطالب المتدربين بالمركز خالل فترة التقرير وجهاتهم

اإلجـــراءات التصحيحيـــة الازمـــة؛ إلزالـــة نقـــاط عـــدم 
ـــق. وفـــى  ـــال التدقي ـــي رصـــدت خ ـــة الت المطابق
نفـــس الوقـــت يتابـــع المركـــز مـــع مكتـــب االعتمـــاد 
ــارة  ــتعداد لزيـ ــة االسـ ــي )NVLAB( عمليـ األمريكـ

التقييـــم األساســـية لمختبـــرات المركـــز المزمـــع 
إجراؤهـــا فـــي الربـــع األول مـــن عـــام 2019م فـــي 
إطـــار ســـعي المركـــز للحصـــول علـــى االعتمـــاد 

الدولـــي. 

اسم الجامعةعدد الطالباسم االدارة

القياسات الكهربية
الجامعة االسامية بالمدينة المنورة2
موظفين جدد في المترولوجيا القانونية6

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية4القياسات الكيميائية
جامعة القصيم1القياسات الحرارية

جامعة االمام4قياسات الكتلة

نشـــر  فـــي  المركـــز  مهمـــة  مـــن  انطاقـــا 
ــرة وتدريـــب  ــم القيـــاس والمعايـ الوعـــي بمفاهيـ
ـــات  ـــى تكنولوجي ـــات عل ـــف القطاع ـــن بمختل الفنيي
ــرات  ــتجابت مختبـ ــرة اسـ وطـــرق القيـــاس والمعايـ
مـــن  الـــواردة  التدريـــب  طلبـــات  إلـــى  المركـــز 

المســـتفيدين.

كمـــا تـــم تنظيـــم وتنفيـــذ برنامـــج تدريبـــي 
القانونيـــة  المعايـــرة  لمجموعـــة  شـــهر  لمـــدة 
بالهيئـــة وذلـــك دعمـــا للمســـتوى الفنـــي لهـــم 
لمراقبـــة أدوات القيـــاس باألســـواق ومحطـــات 
وتـــم   2030 المملكـــة  لرؤيـــة  تنفيـــذا  الوقـــود 
ــة بمحتـــوى  ــة المطلوبـ ــدورات التدريبيـ ــم الـ تقديـ
رقـــم )29(  الجـــدول  نظـــري وعملـــي، ويوضـــح 

التدريـــب. مـــن  المســـتفيدة  الجهـــات 

جدول رقم )٢٩(: الجهات المستفيدة من التدريب خالل فترة التقرير

عدد المتدربيناسم الجهة المستفيدةاسم المختبر

4 المؤسسة العامة للصناعات العسكريةالقوة

4المؤسسة العامة للصناعات العسكريةالضغط

15المعايرة القانونية )تقييس(الضغط

4المؤسسة العامة للصناعات العسكريةالصادة

15المعايرة القانونية )تقييس(الحجوم

5مجموعة متدربين من القطاع الخاصاألبعاد الهندسية

5المؤسسة العامة للصناعات العسكريةاألبعاد الهندسية

6المؤسسة العامة للصناعات العسكريةالكتلة

15المعايرة القانونية )تقييس(الكتلة

٥/٧ نظام الجودة واالعتماد

٦/٧ تدريب طالب الجامعات

٧/٧ تدريب المستفيدين
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(kg)(A)(mol)(K)

٨/٧ التصويت على النظام الدولي 
)SI( للوحدات الجديد

ــعودية  ــة السـ ــة العربيـ ــت المملكـ ــد صّوتـ وقـ
للوحـــدات؛  الجديـــد  النظـــام  علـــى  بالموافقـــة 
حيـــث تـــمَّ إقـــراره بإجمـــاع الـــدول األعضـــاء، وقـــرر 
المؤتمـــر العـــام لـــأوزان والمقاييـــس بـــدء العمـــل 
ـــا اعتبـــاًرا مـــن يـــوم 20 مايـــو 2019م وهـــو  بـــه فعليًّ
اليـــوم العالمـــي للمترولوجيـــا، والـــذي يوافـــق 
ذكـــرى توقيـــع اتفاقيـــة المتـــر الدوليـــة فـــي باريـــس 
عـــام 1875 مياديـــة، وُيعتبـــر هـــذا النظـــام الجديـــد 

عامـــًة فارقـــًة فـــي عالـــم القيـــاس والمعايـــرة. 

تمت إعادة تعريف أربع 
وحدات أساسية من 

النظام الدولي للقياس 
استناًدا لداللة ثابتة من 
الثوابت الطبيعية التي 

ال تتغير بمرور الزمن

االجتمـــاع  فـــي  الهيئـــة  مـــن  وفـــٌد  شـــارك 
رقـــم )26( للمؤتمـــر العـــام لـــأوزان والمقاييـــس 
خـــال  باريـــس  فـــي  انعقـــد  الـــذي   ،)CGPM(
الفتـــرة مـــن 13-16 نوفمبـــر 2018م. وقـــد جـــاءت 
ــَل  ــًوا كامـ ــة عضـ ــة المملكـ ــاركة بصفـ ــذه المشـ هـ
الدوليـــة منـــذ  المتـــر  اتفاقيـــة  العضويـــة فـــي 
عـــام 2011م؛ حيـــث عرضـــت فـــي هـــذا االجتمـــاع 

النتائـــج النهائيـــة لأبحـــاث التـــي اســـتهدفت إعـــادة 
الكيلوجرام-الكلفن-األمبيـــر-  وحـــدات  تعريـــف 
المـــول، والتـــي أدارهـــا المكتـــب الدولـــي لـــأوزان 
 )NIST( مـــع  بالتعـــاون   )BIPM( والمقاييـــس 
األمريكـــي و)PTB( األلمانـــي و)NPL( البريطانـــي 
وأعـــرق  أكبـــر  مـــن  وهـــي  اليابانـــي،   )JNMI(و

معاهـــد المترولوجيـــا العالميـــة.

 وقـــد اســـتغرقت هـــذه األبحـــاث نحـــو عشـــرين 
ــدات  ــع وحـ ــف أربـ ــادة تعريـ ــت إعـ ــث تمـ ــا؛ حيـ ـ عامًّ
ـــاس اســـتناًدا  ـــي للقي أساســـية مـــن النظـــام الدول
التـــي  الطبيعيـــة  الثوابـــت  مـــن  ثابتـــة  لداللـــة 
ال تتغيـــر بمـــرور الزمـــن؛ وذلـــك لضمـــان ثبـــات 
 )Drift( معاييـــر القيـــاس وعـــدم حـــدوث االنســـياق

فـــي قيمهـــا مـــع الزمـــن.
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٨
العالقات 
العامة واإلعالم

حرصـــًا علـــى تفعيـــل التواصـــل مـــع جميـــع المســـتفيدين مـــن 
المناســـبة  التوعويـــة  الرســـائل  وتوفيـــر  الهيئـــة،  خدمـــات 
ـــرة،  فـــي مجـــاالت المواصفـــات والجـــودة والقيـــاس والُمعاي
َتعمـــل اإلدارة العامـــة للعالقـــات العامـــة واإلعـــالم بالهيئـــة 
علـــى عـــدة محـــاور، ترتكـــز فـــي األســـاس علـــى مـــا نـــص عليـــه 
تنظيـــم الهيئـــة، ووفـــق الممارســـات العالميـــة والمحليـــة 

فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة واإلعـــالم، 
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العالقات العامة
والمراسم

التوعية
واإلعالم

اإلعالم
الرقمي

المعارض
والمؤتمرات

استطالعات
الرأي

متوسط رضا المستهلكين

متوسط رضا المصنعين

ارتفاع معدل رضا المستهلكين عن خدمات الهيئة إلى

ارتفـاع مـعدل رضـا المصنعين عــن خــدمات الهيئـــة إلى

  مقارنة بــ 

  مقارنة بــ 

في عام ٢٠١٧م

في عام ٢٠١٧م

٪٧٧.٤

٪٤٧.٩

متوسط رضا الموردين

في عام ٢٠١٧م  مقارنة بــ ارتفاع معـدل رضـا المـورديـن عن خـــدمـات الهيئــــة إلى ٪٥٠.٩

٪٨٦.٧

٪٥٣.٤

٪٦٤.٩

الــمواقع اإلخــباريـــة الصحف اإللكترونيةالصحـف المطبوعـة

مادة ٥٫٧٤٩

مشاركة٣٨

 أخبار / مداخالت / لقاءات / تقاريرفي القنوات اإلذاعية والتلفزيونية

عدد ما تَم تداوله عن الهيئة في

نظام سابر
االلكتروني

كود البناء
السعودي

السيارات غير
المطابقة للمواصفات

مواصفات الحقيبة
المدرسية

الئحة قطع
غيار السيارات

السالمة والصحة
المهنية

كانت أبرز القنوات التليفزيونية واإلذاعية التي تَم من خاللها تقديم تلك المشاركات:

Saudi Building Code

حيث اشتملت أبرز مهام اإلدارة خال فترة التقرير على ما يلي:

مبـــدأ  تحقيـــق  علـــى  الهيئـــة  مـــن  حرصـــًا 
ـــة دراســـة  الشـــفافية فـــي نشـــاطاتها، تنفـــذ الهيئ
ســـنوية مســـتقلة عـــن رضـــا المســـتفيدين ينفذهـــا 
طـــرف ثالـــث، ويقـــوم بعـــرض نتائـــج الدراســـة 

علـــى مجلـــس إدارة الهيئـــة نهايـــة كل عـــام.

دراســـات   )3( العمـــل  نطـــاق  ويشـــمل 
المســـتفيدين  رضـــا  قيـــاس  اســـتهدفت 
عيـــن – المورديـــن – المســـتهلكين( عـــن  )المصنَّ
الخدمـــات التـــي ُتقدمهـــا الهيئـــُة وفـــق منهـــٍج 

تقدًمـــا  النتائـــج  رصـــدت  وقـــد  ُمحكـــٍم،  علمـــيٍّ 
المســـتفيدين  رضـــا  معـــدالت  فـــي  ملحوًظـــا 
لعـــام 2018م عـــن العـــام الســـابق 2017م، وكانـــت 

كالتالـــي: 

١/٢/٨ البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

بنشـــِر  العـــام  هـــذا  خـــال  الهيئـــُة  قامـــت 
العديـــد مـــن المـــواد اإلعاميـــة المتعلقـــة بمهـــام 
وأنشـــطة الهيئـــة، والتـــي َتهـــدُف إلـــى توعيـــة 
المســـتهلك فـــي مختلـــف قنـــوات التواصـــل. 
وقـــد بلـــَغ عـــدد مـــا تـــَم تداوُلـــه عـــن الهيئـــة فـــي 
والمواقـــع  واإللكترونيـــة  المطبوعـــة  الصحـــف 
اإلخباريـــة خـــال هـــذا العـــام أكثـــر مـــن )5.749( 

مـــادة.        
كمـــا قامـــت اإلدارة العامـــة للعاقـــات العامـــة 
ـــة  ـــد مـــن البرامـــج التوعوي ـــذ العدي واإلعـــام بتنفي
النـــدوات  مـــن  عـــدٍد  وتنظيـــم  واإلعاميـــة، 
والمحاضـــرات التعريفيـــة بنشـــاطات الهيئـــة مـــن 
خـــال وســـائل اإلعـــام المختلفـــة، والتـــي كان 

ــا: ــن أبرزهـ مـ

قامـــت الهيئـــة بالتنســـيق لعـــدد مـــن المشـــاركات 
)أخبـــار،  والتلفزيونيـــة  اإلذاعيـــة  القنـــوات  فـــي 
ــال  ـــت خـ ـــث بلغ ــر(، حي ــاءات، تقاريـ ــات، لقـ مداخـ
ــاركة، َتركـــزت حـــول الموضوعـــات  2017م )38( ُمشـ

التاليـــة:

٢/٨ توعية المستهلك

1/٨  دراسات رضا المستفيدين 
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٢٥

إجمالي األفالم التوعوية
التي أنتجتها الهيئة

أكثر من

١٢٠فيلم

أفالم توعوية
/تعريفية 

خالل ٢٠١٨م ٥
تم إصدار عدد

ترشيد استهالك المياهالمواصفات القياسية

البيانات اإليضاحية فحــص محطات الوقود

وطن يسمو بعزم قيادته..
ويعلو بسواعد أبنائه 

ا  ا وتعريفيًّ تصميًما توعويًّ
بخدمات الهيئة

المســـتهلك،  توعيـــة  لنشـــاطات  اســـتمرارًا 
قامـــت الهيئـــة بتطويـــر خطـــة عمـــل إلصـــدار أفـــام 
توعويـــة وتعريفيـــة باســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
ــدُف  ــوي. وتهـ ــاج التوعـ ــوى واإلنتـ ــة المحتـ لصناعـ
ــر الوعـــي بالمواصفـــات  تلـــك األفـــام إلـــى نشـ
القياســـية الســـعودية واللوائـــح الفنيـــة والتعريـــف 
بأنشـــطة الهيئـــة، باإلضافـــِة إلـــى توجيـــه النصائـــح 
ــتهاكية  ــلع االسـ ــض السـ ــول بعـ ــادات حـ واإلرشـ
التـــي يقتنيهـــا المســـتهلك، ويتـــم بثهـــا علـــى 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  الهيئـــة  حســـابات 
االجتماعـــي )يوتيـــوب، تويتـــر، الفيـــس بـــوك، 
انســـتغرام(، كمـــا يتـــم بثهـــا أيضـــًا عبـــر الوســـائل 

األخـــرى )البريـــد اإللكترونـــي، الواتـــس أب(.

وتـــَم -بفضـــل اللـــه- إصـــدار عـــدد )5( أفـــام 
توعوية/تعريفيـــة خـــال فتـــرة التقريـــر، ليصـــل 
إجمالـــي األفـــام التوعويـــة التـــي أنتجتهـــا الهيئـــة 
علـــى  اشـــتملت  فيلـــم،   )25( مـــن  أكثـــر  إلـــى 
المواضيـــع الُموضحـــة فـــي الجـــدول رقـــم )30(. 

٢/٢/٨   األفالم التوعوية القصيرة

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

تمكنـــت اإلدارة -بفضـــل اللـــه- مـــن إنتـــاج )120( 
الهيئـــة؛  بخدمـــات  ـــا  وتعريفيًّ ـــا  توعويًّ تصميًمـــا 
للمســـاعدة علـــى تبســـيط المعلومـــات الفنيـــة 
التـــي ُتعـــزز مـــن وعـــي المســـتهلك، وقـــد غطـــت 
الموضوعـــات  مـــن  مجموعـــة  التصاميـــم  تلـــك 

التوعويـــة المتنوعـــة.

٣/٢/٨  التصاميم التوعوية 
)اإلنفوجرافيك(
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التـــي  المناســـبات  فـــي  الهيئـــة  ُتشـــارك 
تقيمهـــا الهيئـــات والمنظمـــات الخليجيـــة والعربيـــة 
والعالميـــة مـــن خـــال تنظيـــم نـــدوات ومحاضـــرات 
اإلعـــام  بوســـائل  وَتفعيلهـــا  عنهـــا،  تعريفيـــة 
ـــرز تلـــك  المختلفـــة. وُيوضـــح الجـــدول رقـــم )31( أب

المشاركات. 

٤/٢/٨ المشاركة في األيام 
الخليجية والعربية والعالمية 

للتقييس والجودة 

التاريخشعار الفعاليةاسم الفعاليةم

1439/09/05هـالتطور المستمر للنظام الدولي لوحدات القياساليوم العالمي للقياس 1
2018/09/20م

1439/09/25هـاالعتماد نحو عالم أكثر أمانًااليوم العالمي لاعتماد 2
2018/06/09م

1440/02/05هـالمواصفات القياسية والثروة الصناعية الرابعةاليوم العالمي للمواصفات3
2018/10/14م

1440/02/30هـالجودة مسألة ثقةاليوم العالمي للجودة4
2018/11/08م

15-1439/06/19نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلكاألسبوع الخليجي لحماية المستهلك 5 
3-2018/03/7م

1439/06/27هـحماية المعلومات والبياناتاليوم العالمي للمستهلك   6
2018/03/15م

1439/06/27هـالمؤسسات التعليمية وثقافة السامة اليوم العالمي للدفاع المدني 7
2018/03/15م

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

َشـــاركت اإلدارة فـــي مجموعـــة مـــن المعـــارض 
الداعمـــة ألنشـــطة الهيئـــة، وتـــَم إعـــداد برامـــج 
إعاميـــة وإرشـــادية فـــي كافـــة تلـــك المعـــارض، 
الوثائقيـــة  األفـــام  مـــن  مجموعـــة  وعـــرض 
والفقـــرات التوعويـــة فـــي مجـــاالت التقييـــس 
جانـــِب  إلـــى  المســـتهلك،  وســـامة  والجـــودة 
توزيـــع المطبوعـــات والملصقـــات إســـهامًا منهـــا 
بأهميـــة  المســـتهلكين  جمهـــور  تعريـــف  فـــي 
أهـــم   )32( رقـــم  الجـــدول  وُيوضـــح  التقييـــس. 
المعـــارض التـــي شـــاركت فيهـــا الهيئـــة بمناطـــق 

المختلفـــة. المملكـــة 

٥/٢/٨  المعارض

التاريخالمكاناسم المعرضم

9-1439/6/15هـالرياضمعرض القوات المسلحة لتصنيع المحلي1
2/25-2018/3/3م

13-1439/6/17هالرياضمعرض الدفاع المدني2
1-2018/3/5م

20-1439/6/23هالرياضمعرض جامعة الملك سعود )ملتقي بيئة آمنة للقيادة( )نسوي(3
8-2018/3/11م

18-1439/7/19هالرياضمعرض القوات البحرية )يوم السامة البحري السنوي(4
4-2018/4/5م

1440/03/04هـاإلحساءمعرض مؤتمر الطاقة )الطاقة هي مستقبلنا(5
12-2018/11/13م

12 -1439/08/13هـالرياضالملتقى الوطني للسامة والصحة المهنية6
28-2018/04/29م 

1439/04/17هـجدةمعرض شباب األعمال التاسع )بشبابنا نحقق رؤيتنا(7
2018/01/04م

1439/09/08ه روسيامعرض وملتقى سانت بيتسبرج االقتصادي 82018
2018/05/23م

معرض اليوم العالمي للبيئة9
20-1439/09/22هـالرياضتحت شعار )التغلب على التلوث الباستيكي(

2018/06/04م

جدول رقم )32(:أهم المعارض التي شاركت فيها الهيئة بمناطق المملكة المختلفة
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شـــاركت اإلدارة فـــي تنظيـــم وتغطيـــة العديـــد 
مـــن الفعاليـــات )مؤتمـــرات، نـــدوات، ورش عمـــل، 
وُيوّضـــح  زيـــارات(،  اتفاقيـــات،  توقيـــع  حفـــل 
الجـــدول رقـــم )33( أهـــم تلـــك الفعاليـــات ذاِت 

ــة:  ــال الهيئـ ــة بأعمـ الصلـ

6/٢/٨  ورش العمل/
الندوات/المؤتمرات

التاريخالمكانالفعاليةم

ورشة عمل بعنوان مواصفات كفاءة الطاقة لأجهزة الكهربائية )مكيفات ـ غساالت ـ 1
1439/06/12هـالرياضنشافات ـ سخانات المياه ـ ثاجات(

2018/02/28م

1439/06/18هـالرياضورشة العمل الثانية الخاصة بالمصدات الهوائية لمركبات النقل الثقيل2
2018/03/06م

1439/06/20هـالرياضملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين3
2018/03/08م

1439/07/02هـالرياضالورشة التعريفية الثانية لـ “كود البناء السعودي”4
2018/03/19م

ورشة العمل »تحديث مواصفة كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية وفق الائحة الفنية رقم 5
”)SASO 2893(1439/08/09هـالرياض

2018/04/25م

1439/08/13هـالرياضمحاضرة بعنوان “أثر تطبيق المواصفات القياسية على التنمية االجتماعية واالقتصادية”6
2018/04/29م

7
ورشة عمل “ دراسة استقصائية حول الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة 

1439/11/09هـالرياض والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية بدول مجلس التعاون
2018/06/22م

1440/01/20هـالرياضورشة عمل “اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية – الدور والمهام ومشاركة الشركاء”8
2018/09/30م

1440/02/06هـجدةالملتقى الثالث للمواصفات في الصناعة )المواصفات القياسية والثورة الصناعية الرابعة( 9
2018/10/14م

1440/03/01هـالرياضورشة عمل بعنوان “تفعيل دور الهيئة وشركائها في اللجان الدولية للمواصفات”10
2018/11/09م

جدول رقم )33(: أهم الفعاليات التي قامت اإلدارة بتنظيمها أو تغطيتها خالل فترة التقرير

العامـــة  للعاقـــات  العامـــة  اإلدارة  تتولـــى 
واإلعـــام اإلشـــراف علـــى البوابـــة اإللكترونيـــة 
بكافـــة  العنكبوتيـــة  الشـــبكة  علـــى  للهيئـــة 
أخبـــار  نشـــر  ذلـــك  ويشـــمل  محتوياتهـــا، 
ونشـــاطات الهيئـــة المختلفـــة وكافـــة مطبوعاتهـــا 
علـــى الموقـــع، إضافـــًة إلـــى نشـــر معلومـــات 
توعويـــة عـــن الِســـلع غيـــر المطابقـــة للمواصفـــات 

٣/٨   البوابة اإللكترونية للهيئة وحسابات الهيئة على 
شبكات التواصل االجتماعي

ســـامة  تعزيـــز  بهـــدف  الســـعودية  القياســـية 
ــامته.  ــه وسـ ــى صحتـ ــاظ علـ ــتهلك والحفـ المسـ
الهيئـــة  حســـابات  بمتابعـــة  اإلدارة  تقـــوُم  كمـــا 
علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وإدارتهـــا 
وبـــث الرســـائل اإلعاميـــة التوعويـــة مـــن خالهـــا. 
وقـــد حققـــت اإلدارة الرقـــم الُمســـتهدف ضمـــن 
الخطـــة التشـــغيلية لهـــذا العـــام لعـــدد المتابعيـــن 

بلـــغ  حيـــث  الرقمـــي،  اإلعـــام  وســـائل  علـــى 
مجمـــوع عـــدد المتابعيـــن علـــى وســـائل اإلعـــام 
الرقمـــي )511.758( بمعـــدل زيـــادٍة تجـــاوز 17% عـــن 
ـــام الماضـــي وفـــق التفصيـــل الُموضـــح فـــي  الع

الجـــدول رقـــم )34(. 

 جدول رقم )34(: عدد ونسب المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي

تويترالشهر
اليوتيوب

االنستقرامالفيس بوك
المشاهداتاالشتراكات

333.6527.49910.676.53482.83713,000مجموع عام 2017

1,190-56.67917,6068,293,983705الزيادة في  2018

390.33125,10518,970,51782,13214.190إجمالي المتابعين

9.15%-0.85%77.68%234.78%16.9%نسبة الزيادة

٥11,٧٥٨
عدد المتابعين على 

وسائل اإلعالم الرقمي
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١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

وسائل  استثمار  بأهمية  الهيئة  من  إيمانًا 
التواصل االجتماعي إليصال الرسائل اإلعالمية 
فعالية  على  حرصت  فقد  وَفعال،  َسريع  بشكٍل 
وتقديمه   (@SASOGOV) تويتر  على  حسابها 
التوعوية المهمة للمستهلك  الرسائل  عددًا من 
والجودة  والمقاييس  المواصفات  مجاالت  في 
المحتوى  لتقديم  مبتكرة  وسائل  باستخدام 
التوعوية  األنفوجرافيك واألفالم  التوعوي مثل 
عدد  وصول  في  أسهم  ما  وهو  وغيرها، 
قدرها  بزيادٍة  متابع   (٣٩٠٫٣٣١) إلى  المتابعين 
(٥٦٫٦٧٩) متابع بمعدل ١٦٫٩٪ عن العام الماضي.

قامت الهيئة بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب، 
اإلعالمية  القناة  هذه  استثمار  ألهمية  وذلك 
والصورة،  الصوت  عبر  الرسائل  مختلف  لنشر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  أحد  وباعتبارها 
وقد  المستهلك،  توعية  مبادرات  لتعزيز  َفاعلية 
بلغ عدد المشتركين في القناة (٢٥٫١٠٥) مشترك 
عدد  وبلغ   ،٪٢٣٤٫٧٨ بمعدل   (١٧٫٦٠٦) بزيادة 
مشاهدات قناة الهيئة على اليوتيوب حتى اآلن 
قدرها  بزيادٍة  مشاهدة   (١٨٫٩٧٠٫٥١٧) من  أكثر 

(٨٫٢٩٣٫٩٨٣) مشاهدة بمعدل ٧٧٫٦٨٪  

واصلت اإلدارة إدارتها لحساب الهيئة على االنستقرام، 
رسائل  بنشر  دوري  بشكل  خالله  من  تقوم  حيث 
مصممة خصيصًا لإلنستقرام، وبلغ إجمالي المتابعين 
للحساب أكثر من (١٤٫١٩٠) متابع، بزيادٍة قدرها (١٫١٩٠) 

متابع عن العام الماضي وبمعدل ٩٫١٥٪.

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

نشر بعض الرسائل التوعوية واإلرشادية.

١/٣/٨ حساب الهيئة على تويتر

٢/٣/٨ قناة الهيئة على اليوتيوب

حساب  بإدارة  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  تقوم 
المحتوى،  وتجديد  بوك،  الفيس  موقع  على  الهيئة 
الردود  عبر  الحساب  في  المشتركين  مع  والتفاعل 
المتابعين  عدد  إجمالي  بلغ  وقد  واالستفسارات، 

للحساب أكثر من (٨٢٫١٣٢) متابع.

٣/٣/٨ حساب الهيئة على الفيس بوك

٤/٣/٨ حساب الهيئة على اإلنستقرام

٥/٣/٨ حساب الهيئة على سناب شات 

 متابع 

٣٩٠٫٣٣١

مشترك

٢٥٫١٠٥

بزيادٍة قدرها

١٦,٩٪٥٦٫٦٧٩

١٨٫٩٧٠٫٥١٧
عدد مشاهدات

بزيادٍة قدرها

١٧,٦٠٦

 متابع 

٨٢٫١٣٢

بزيادٍة قدرها

٪٩.١٥

 متابع 

١٤٫١٩٠

تغــــطيــــات مــباشــرة 
لـمـخـتـلـف لـفـعـاليات 

التي ُتنظمها الهيئة

٪٢٣٤,٧٨
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١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

٩
تقنية المعلومات

الرئيســـة  الدعامـــات  إحـــدى  المعلومـــات  تقنيـــة  تعتبـــر 
لتطويـــر وتحســـين جميـــع األعمـــال والنشـــاطات بالهيئـــة، 
وتـــزداد أهميـــة تقنيـــة المعلومـــات فـــي جهـــات التقييـــس، 
التقييـــس  الكبيـــر فـــي جميـــع أنشـــطة  وذلـــك لالعتمـــاد 
وعلـــى  والدقيقـــة،  الصحيحـــة  المعلومـــات  توفـــر  علـــى 
تبنـــي التقنيـــات الحديثـــة فـــي تحســـين وتطويـــر اإلجـــراءات 
ـــأن ســـرعة تحولهـــا للخدمـــات  ـــة ب والخدمـــات، وتؤمـــن الهيئ
الحكوميـــة اإللكترونيـــة وتحســـين جودتهـــا هـــي الطريقـــة 
ــتوى  ــاء بمسـ ــة واالرتقـ ــا الداخليـ ــر إجراءاتهـ ــل لتطويـ األفضـ

شـــفافية خدماتهـــا الخارجيـــة.
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١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

الخدمات
اإللكترونية

٣
البنية

التحتية
مشاريع التكامل مع الشركاء

من الجهات ذات العالقة

١
الحوكمة وبناء

القدرات

١١١١

عاقتهـــا  بتطويـــر  الهيئـــة  تعتنـــي  كمـــا 
بشـــركائها والمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا؛ حيـــث 
ركـــزت علـــى تقديـــم خدماتهـــا اإللكترونيـــة لنوعيـــن 

مـــن المســـتفيدين همـــا: 

ـــُة خـــال هـــذا  وفـــي هـــذا اإلطـــار نفـــذت الهيئ
العـــام )26( مشـــروًعا نحـــو التحـــول للتعامـــات 
ـــة، وُيوضـــح الرســـم البيانـــي رقـــم )18(  اإللكتروني
ـــي ُيمكـــن تصنيفهـــا  ـــك المشـــاريع، والت ـــع تل توزي

إلـــى )4( فئـــات: 
ــي 	  ــة: وهـ ــات اإللكترونيـ ــاريع الخدمـ مشـ

الخدمـــات الموّجهـــة للمســـتفيد الخارجـــي 
والمســـتفيد الداخلـــي، وتشـــمل البوابات 
ـــة  ـــات اإللـكـتـرونـيـ ـــرونية والــخـدمــ اإللـكــتـ

ــة. ــة والداخليـ الخارجيـ

رسم بياني رقم )18(: توزيع مشاريع تقنية المعلومات

وتشـــمُل البوابـــات اإللكترونيـــة والخدمـــات 
اإللكترونيـــة الخارجيـــة والداخليـــة، وفيمـــا يلـــي 

للمســـتفيد  اأَلســـرع  الوصـــول  ولتحقيـــق 
الخارجـــي، وفـــي إطـــار التحـــول إلـــى تعامـــات 
الـــة، فقـــد طـــورت الهيئـــة خـــال هـــذا  إلكترونيـــة َفعَّ
العـــام )3( بوابـــات إلكترونيـــة وتطبيقـــات لخدمـــة 
أنشـــطتها المختلفـــة. وبلـــغ إجمالـــي الخدمـــات 
اإللكترونيـــة التـــي تقدمهـــا الهيئـــة )47( خدمـــة 

 ملخص المشاريع

المستفيد الخارجي: المستهلك، 
الجهات الحكومية، الشركات، 

والمتقدمين على وظائف الهيئة.

المستفيد الداخلي: 
موظفي الهيئة.

وتشـــمل 	  التحتيـــة:  البنيـــة  مشـــاريع 
مشـــاريع أمـــن المعلومـــات، الشـــبكات، 
الوســـائط المتعـــددة، االتصـــال الصوتـــي 

والمرئـــي، ومركـــز المعلومـــات.
مشـــاريع التكامـــل مـــع الشـــركاء مـــن 	 

وتشـــمل  الــعــالقـــــة:  ذات  الـجـهــــات 
وتبـــادل  اإللكترونـــي،  الربـــط  مشـــاريع 
الحكوميـــة ذاِت  الجهـــات  البيانـــات مـــع 
ـــل وزارة التجـــارة واالســـتثمار  العاقـــة مث

وغيرهـــا.  للجمـــارك  العامـــة  والهيئـــة 

القـــدرات: 	  وبنـــاء  الحوكمـــة  مشـــاريع 
ُتركـــز  التـــي  المشـــاريع  بهـــا  وُيقصـــُد 
علـــى تطبيـــق الممارســـات االحترافيـــة 
الـمـشــــاريع،  وإدارة  الـحـوكـمــــة  فـــي 
وتـطـويــــر قـــدرات وكـفــــاءة مـوظـفــــي 

المعلومـــات. تقنيـــة 

إلكترونيـــة للمســـتفيدين الخارجييـــن والداخلييـــن، 
يمكـــن الوصــــول لهـــا مـــن خـــــال البوابـــة الخـــــارجية 
والبوابـــة   ،)www.saso.gov.sa( للهيئـــة 
www.almajlis.( )الداخـــــلية للهيئـــــة )المجلـــس
saso.gov.sa(، وفيمـــا يلـــي اســـتعراض ألبـــرز 

المشـــاريع الُمنجـــزة خـــال فتـــرة التقريـــر:

 مشروعًا 
نحو التحول 
للتعامالت 
اإللكترونية

٢٦
أطلقـــت الهيئـــة التشـــغيل األولـــي لنظـــام 
الهيئـــة  دور  ُتبـــرز  إلكترونيـــة  كمنصـــة  )ســـابر( 
ــادرة ســـامة المنتجـــات كإحـــدى  فـــي تفعيـــل مبـ
النظـــام  ويتيـــُح  الوطنـــي.  التحـــول  مبـــادرات 
للمســـتفيدين مـــن موّرديـــن وأصحـــاب المصانـــع 
المحليـــة الوصـــول إلـــى جهـــات تقويـــم المطابقـــة 
ــة حـــول العالـــم مـــن أجـــل  ــدة لـــدى الهيئـ المعتمـ
تقويـــم  شـــهادات  وإصـــدار  المنتجـــات  فحـــص 
المطابقـــة إلكترونًيـــا، باإلضافـــة إلـــى تســـهيل 
وتســـريع إجـــراءات دخـــول المنتجـــات إلـــى الســـوق 
العامـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  الســـعودي 
لتســـهيل  )ســـابر(  إطـــاق  ويأتـــي  للجمـــارك. 
إجـــراءات اســـتيراد الســـلع والحـــّد مـــن المنتجـــات 
تقـــوم  حيـــث  للمواصفـــات،  المطابقـــة  غيـــر 
المنصـــة بربـــط المورديـــن أو التجـــار مـــع الممثليـــن 
المعتمديـــن  المطابقـــة  لجهـــات  القانونييـــن 
وبهـــدف اســـتخراج شـــهادة المطابقـــة الخاصـــة 
بالمنتـــج المـــراد عرضـــه فـــي الســـوق الســـعودي 
ســـواًء أكان ذلـــك المنتـــج مســـتورًدا أو مصنـــع 
ـــا. وتتمثـــل أهميـــة شـــهادة المطابقـــة فـــي  محليًّ
للمواصفـــات  المنتجـــات  مطابقـــة  مـــن  التأكـــد 
القياســـية الســـعودية وحمايـــة المســـتهلك مـــن 
المنتجـــات غيـــر المطابقـــة، وكذلـــك حمايـــة المـــوّرد 
التجـــاري..  الغـــش  مـــن  والحـــّد  االحتيـــال  مـــن 
ــة  ــة الرئيسـ ــم )23( الصفحـ ــكل رقـ ــرُض الشـ وَيعـ

للنظـــام

١/١/٩  إطالق النظام اإللكتروني 
لشهادات المطابقة )سابر(

شكل رقم )23(: صورة رقمية للنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر(

ُيعتبـــر تطويـــُر البوابـــِة اإللكترونيـــِة لكفـــاءة 
الطاقـــة للســـخانات والمجففـــات بالتعـــاوِن مـــع 
البرنامـــِج الســـعوديِّ لكفـــاءة الطاقـــة أحـــَد أهـــمِّ 
المشـــاريع اإللكترونيـــة؛ حيـــث ُتوفـــُر هـــذه البوابـــة 
عـــة خدمـــات )التســـجيل - إضافـــة  للشـــركات المصنَّ
الموديـــل - تحديـــد مقـــدار كفـــاءة الطاقـــة - طباعـــة 

بطاقـــات كفـــاءة الطاقـــة(.

٢/١/٩  البوابة اإللكترونية لكفاءة 
الطاقة للسخانات والمجففات  نســـتعرُض أهـــم )8( مشـــاريع خدمـــات إلكترونيـــة 

ــة. للهيئـ

1/٩  مشاريع الخدمات اإللكترونية
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تـــم التحديـــث علـــى مواصفـــات كفـــاءة الطاقـــة 
للغســـاالت والثاجـــات والمجمـــدات والمكيفـــات 
ومنتجـــات  الكهربائيـــة  والمحـــركات  الصغيـــرة 
اإلنـــارة وتحديـــث النظـــم الخاصـــة بهـــا بالتعـــاون 

جميـــع  إلـــى  الوصـــول  تســـهيل  وبهـــدف 
ــر  ــات عبـ ــع المنتجـ ــة ولجميـ ــاءة الطاقـ ــات كفـ خدمـ
ـــر  ـــة بتطوي ـــدة، َقامـــت الهيئ ـــة موّح ـــة إلكتروني بواب
البوابـــة اإللكترونيـــة الموحـــدة لكفـــاءة الطاقـــة 

٣/١/٩  إضافات تطويرية للبوابات 
اإللكترونية لكفاءة الطاقة 

٤/١/٩  تصميم وتطوير البوابة 
االلكترونية الموحدة لكفاءة الطاقة   

ــات  ــة المعلومـ ــة لتقنيـ ــاركت اإلدارة العامـ شـ
البنـــاء  لكـــود  الوطنيـــة  اللجنـــة  بوابـــة  بتطويـــر 
النســـخة  إطـــاق  مـــع  تزامًنـــا  الســـعودي 
البنـــاء  لكـــود  والمحدثـــة  الثانيـــة  اإللكترونيـــة 
الســـعودي، لتحقيـــق متطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة، 
والتـــي تســـتهدف أن يكـــون الكـــود الســـعودي 
المســـتوى  علـــى  ا  وهندســـيًّ ـــا  علميًّ مرجًعـــا 
الوطنـــي واإلقليمـــي وإحـــدى أهـــم الوســـائل 
لارتقـــاء بســـامة المنشـــآت والمبانـــي وترشـــيد 
الطاقـــة وتحقيـــق االســـتدامة لمشـــاريع المملكـــة، 
ويضيـــف إلـــى مكونـــات قطـــاع البنـــاء والتشـــييد 
والمواصفـــات  والمتطلبـــات  المعاييـــر  أهـــم 
ــة االّطـــاع علـــى  ــة إمكانيـ الفنيـــة، وتتيـــح البوابـ
ـــا عبـــر البوابـــة  األكـــواد والحصـــول عليهـــا إلكترونيًّ
بنظـــام  الخدمـــة  وربـــط  توفيرهـــا  خـــال  مـــن 

)ســـداد(. الحكومـــي  المدفوعـــات 

٥/١/٩  تطوير البوابة اإللكترونية للجنة 
الوطنية لكود البناء السعودي 

شكل رقم )24(: صورة رقمية لبوابة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي   

ــث  ــة؛ حيـ ــاءة الطاقـ ــعودي لكفـ ــج السـ ــع البرنامـ مـ
ُتوفـــر هـــذه البوابـــات للشـــركات المصّنعـــة خدمـــات 
)التســـجيل - إضافـــة الموديـــل - تحديـــد مقـــدار 
كفـــاءة الطاقـــة - طباعـــة بطاقـــات كفـــاءة الطاقـــة(.

لكفـــاءة  الســـعودي  البرنامـــج  مـــع  بالتعـــاون 
الطاقـــة، وتتيـــح البوابـــة االســـتفادة مـــن نظـــم 
التســـجيل واإلضافـــة وطباعـــة بطاقـــات كفـــاءة 

الطاقـــة للمنتـــج.

المعلومـــات،  أمـــن  مشـــاريع  وَتشـــمُل 
الشـــبكات واالتصـــاالت، الوســـائط المتعـــددة، 
ومركـــز المعلومـــات، ويعـــرُض الجـــدول رقـــم )35( 
قائمـــًة بأهـــم تلـــك المشـــاريع ووصًفـــا مختصـــًرا 

ــا. لهـ

مـــن أجـــل تطويـــر الخدمـــات اإللكترونيـــة وزيـــادة 
َفاعليـــة األداء وســـرعة تنفيـــذ الخدمـــات، قامـــت 
اإلدارة بتنفيـــذ مجموعـــة مـــن اإلضافـــات التطويريـــة 

7/١/٩  إضافات تطويرية لمجموعة من 
بوابات الخدمات القائمة

والبوابـــة  الخارجيـــة  اإللكترونيـــة  البوابـــة  علـــى 
ــازات  ــة اإلجـ ــملت خدمـ ــس(، وشـ ــة )المجلـ الداخليـ

ــود ــي العقـ ــات لموظفـ ــدوام واالنتدابـ ــارج الـ وخـ

قامـــت اإلدارة العامـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
بتطويـــر نظـــام إلكترونـــي إلدارة أعمـــال اللجـــان 
ـــات  ـــة عملي ـــة للمواصفـــات؛ يســـتهدف أتمت الفني
مـــن  الســـعودية  القياســـية  المواصفـــة  إعـــداد 
االعتمـــاد  إلـــى  كمشـــروع  األولـــى  مراحلهـــا 
مـــن  معتمـــدة  ســـعودية  قياســـية  كمواصفـــة 
ــان،  ــاء اللجـ ــة وأعضـ ــرق الفنيـ ــجيل الفـ ــال تسـ خـ
ـــا، وإرســـال  وإنشـــاء وإدارة االجتماعـــات إلكترونيًّ

6/١/٩ تطوير نظام اللجان الفنية 
للمواصفات  

الدعـــوات لأعضـــاء وإتاحـــة وتســـجيل المشـــاركات 
لأعضـــاء  الموضوعـــات  علـــى  والتصويـــت 
ونشـــرها واســـتقبال الماحظـــات عليهـــا قبـــل 
صدورهـــا النهائـــي واعتمادهـــا، ويتيـــح النظـــام 
الخاصـــة  والتقاريـــر  اإلحصائيـــات  إعـــداد  كذلـــك 
باللجـــان واالجتماعـــات ونســـب اإلنجـــاز لجميـــع 

واألعضـــاء المواصفـــات  مشـــاريع 

٢/٩  مشاريع البنية التحتية
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جدول رقم )3٥(: قائمة أهم مشاريع البنية التحتية

الوصفاسم المشروعم

1
تطوير الشبكة الداخلية للهيئة – 

المبنى الرئيس
استبدال موزعات الشبكة في المبنى الرئيس بهدف رفع كفاءة وسرعة الموزعات وضمان 

استمرارية عملها ورفع مستوى أمن الشبكة الداخلية. 

2
تطوير الشبكة الاسلكية – المرحلة 

الثانية
زيادة التغطية للشبكة الاسلكية في المبنى الرئيس ومبنى المختبرات والمركز الوطني للقياس 
والمعايرة والفروع وتأمين الحلول الازمة للتحكم األمني بالشبكة بأجهزة حديثة وأداء عال متطور.

تطوير قاعات المحاضرات والتدريب 3
إضافة أجهزة عرض )بروجكتور( وشاشات عرض مع أنظمة صوتية لمراكز التدريب في المبنى 
الرئيس والفروع وتركيب شاشة عرض )Video Wall( لقاعة مركز التدريب في المبنى الرئيس 

لاستفادة منها في عرض محتوى برامج التدريب وورش العمل.

4
تطوير أنظمة عرض توعوية 

وترحيبية  
توفير شاشات لعرض محتوى توعوي توجيهي وتعليمي واإلعان عن األنشطة والفعاليات في 

المبنى الرئيس وفروع الهيئة.

5
توفير األنظمة التقنية لقاعة 

االجتماعات الرئيسة
تركيب شاشة عرض )Video Wall( للقاعة وشاشات متحركة لعرض محتوى االجتماعات مع نظام 

للتحكم عن ُبعد 

6
رفع نسبة اإلتاحة والسعة لوحدات 

التخزين الرئيسة 

زيادة المساحة التخزينية لوسائط التخزين لدعم الخدمات اإللكترونية بمقدار )50( تيرا بايت لزيادة 
الفعالية والسرعة في تخزين البيانات واسترجاعها، نظًرا لزيادة الخدمات اإللكترونية المقدمة لقطاع 

األعمال.

7
تطوير وتشغيل الشبكة لمبنى 

مختبرات الهيئة بالمنطقة الصناعية

زيادة عدد نقاط الشبكة وتركيب أجهزة للشبكة الاسلكية وتركيب نظام تسجيل الحضور واالنصراف 
اإللكتروني وربطها بشبكة المبنى الرئيس وتأمين األجهزة الازمة لتشغيل مختبر اإلطارات ومختبر 

العزل الحراري 

تطوير أجهزة التحكم بالدخول8
إضافة مبنى الخدمات ومبنى مختبر كفاءة الطاقة ومكاتب الهيئة بأجهزة التحكم بالدخول اإللكترونية، 

بحيث يتمكن الموظفون عن طريق البصمة أو البطاقة من الدخول لمرافق الهيئة، وتنعكس جميع 
ا على نظام شؤون الموظفين حركات الموظفين آليًّ

وتبـــادل  التكامـــل  بأهميـــة  الهيئـــة  ُتؤمـــن 
ذاِت  الجهـــات  فـــي  شـــركائها  مـــع  الخدمـــات 
العاقـــة لتوفيـــر منظومـــة رقابيـــة فاعلـــة، وتتـــم 
ترجمـــة ذلـــك مـــن خـــال الربـــط اإللكترونـــي فـــي 

ومنهـــا: اإللكترونيـــة،  الخدمـــات  بعـــض 

٣/٩  مشاريع التكامل مع الشركاء 
من الجهات ذات العالقة 

ــح  ــة لمنـ ــة االلكترونيـ ــط األنظمـ ــذ ربـ  تنفيـ
منصـــة  مـــع  الهيئـــة  فـــي  الشـــهادات 
للجمـــارك  العامـــة  الهيئـــة  فـــي  فســـح 
بهـــدف تســـريع وأتمتـــة عمليـــة الفســـح 
ــة  والفحـــص للـــواردات. حيـــث تتيـــح الخدمـ
االطـــاع  إمكانيـــة  الســـعودية  للجمـــارك 
علـــى الشـــهادات الصـــادرة مـــن الهيئـــة 

شـــهادة كل  وصاحيـــة 

تنفيـــذ ربـــط األنظمـــة والبوابـــات االلكترونيـــة 
لكفـــاءة الطاقـــة فـــي الهيئـــة مـــع منصـــة 
فســـح فـــي الهيئـــة العامـــة للجمـــارك بهـــدف 
تســـريع وأتمتـــة عمليـــة الفســـح والفحـــص 
للـــواردات. حيـــث تتيـــح الخدمـــة للجمـــارك 
علـــى  االطـــاع  إمكانيـــة  الســـعودية 
بطاقـــات كفـــاءة الطاقـــة لأجهـــزة الصـــادرة 

ــة. ــن الهيئـ مـ

تطويـــر خدمـــة عضويـــة المســـتفيدين والتـــي 
العضويـــة  إجـــراءات  أتمتـــة  إلـــى  تهـــدف 
للشـــركاء والمســـتفيدين مـــن خدمـــات الهيئـــة 
والربـــط االلكترونـــي مـــع وزارة التجـــارة وتســـهيل 
إجـــراءات دفـــع الرســـوم مـــن خـــال قنـــاة الدفـــع 
فـــي  والتـــي ستســـهم  )ســـداد(  الحكوميـــة 
زيـــادة أعـــداد المشـــتركين والمســـتفيدين مـــن 

ــة.  ــا الهيئـ ــات التـــي تقدمهـ الخدمـ
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١٠
التعاون الدولي

الجهـــات  الُدولـــي واالتصـــال مـــع  التعـــاون  ُيعتبـــر نشـــاُط 
فـــي  والمشـــاركة  التقييـــس  بشـــؤون  المعنيـــة  الُدوليـــة 
المنظمـــات اإلقليميـــة والُدوليـــة مـــن النشـــاطات األساســـية 
والمهمـــة التـــي ُتســـهُم فـــي ترســـيخ الـــدور الريـــادي للمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، واالطـــالع علـــى التوجهـــات العالميـــة 
فـــي مجـــاالت التقييـــس، كمـــا ُتســـهم هـــذه األنشـــطة فـــي 
تحقيـــق اســـتراتيجية حمايـــة الُمســـتهلك ودعـــم االقتصـــاد 
الوطنـــي علـــى المـــدى القريـــب والبعيـــد، وتتولـــى اإلدارة 
العامـــة للتعـــاون الُدولـــي التنســـيق لهـــذا النشـــاط.. وفيمـــا 

يلـــي ُموجـــز عـــن أنشـــطة الهيئـــة فـــي هـــذا الجانـــب:
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ــعودية  ــة السـ ــة العربيـ ــة المملكـ ــل الهيئـ ُتمثـ
المنظمـــات  مـــن  مجموعـــة  عضويـــة  فـــي 
والُدوليـــة،  والعربيـــة  اإلقليميـــة  والهيئـــات 
ـــا  ـــا لاســـتفادة مـــن خبراته ـــادل التعـــاون معه وتتب
وتطبيـــق  المختلفـــة  التقييـــس  مجـــاالت  فـــي 
أحـــدث األســـاليب فـــي شـــّتى مجـــاالت األنشـــطة 

المملكـــة.  فـــي  بالتقييـــس  المتعلقـــة 

َشـــترك الهيئـــة فـــي عضويـــة هيئـــة التقييـــس 
ــة،  ــج العربيـ ــُدول الخليـ ــاون لـ ــس التعـ ــدول مجلـ لـ
كمـــا ُيمثـــل محافـــظ الهيئـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي اللجنـــة الخليجيـــة العليـــا لكـــود 
البنـــاء الخليجـــي، وُتشـــارك الهيئـــُة فـــي إعـــداد خطة 
المواصفـــات القياســـية الخليجيـــة )المعتمـــدة فـــي 
أغلبهـــا علـــى المواصفـــات القياســـية الســـعودية(، 
كمـــا ُتشـــارك بدراســـة عـــدٍد كبيـــٍر مـــن مشـــاريع 
ــداء الـــرأي  المواصفـــات القياســـية الخليجيـــة وإبـ
حـــول مشـــاريع المواصفـــات القياســـية الخليجيـــة 
المناطـــة بـــُدول المجلـــس األخـــرى؛ حيـــث قامـــت 
قياســـية  مواصفـــة   )1.491( باعتمـــاد  الهيئـــة 
خليجيـــة، وكذلـــك تقـــوم إدارة التعـــاون الدولـــي 
بتنســـيق الـــرد علـــى جميـــع االستفســـارات الفنيـــة 
ـــرد مـــن ُدول مجلـــس التعـــاون فـــي مجـــال  التـــي َت
فـــي  الهيئـــة  منســـوبو  ويشـــارك  التقييـــس، 
اجتماعـــات اللجـــان العامـــة والتوجيهيـــة الخليجيـــة، 
حيـــث تتولـــى المملكـــة أمانـــة ورئاســـة )8( لجـــان 
فنيـــة  لجنـــة   )15( مجمـــوع  مـــن  خليجيـــة  فنيـــة 

ــة. ــة التقييـــس الخليجيـ ــكلة بهيئـ ُمشـ

١/١/١٠  النشاط الخليجي

1/1٠ االشتراك في المنظمات 
والهيئات

المنظمـــة  أعمـــال  فـــي  الهيئـــة  ُتشـــارك 
العربيـــة للتنميـــة الصناعيـــة والتعديـــن - مركـــز 
إعـــداد  ونشـــاطات  والمقاييـــس،  المواصفـــات 
مشـــاريع المواصفـــات القياســـية العربيـــة، وإبـــداء 
القياســـية  المواصفـــات  حـــول مشـــاريع  الـــرأي 
العربيـــة التـــي ُتعّدهـــا الـــُدول العربيـــة األخـــرى، 
وذلـــك فـــي مختلـــف القطاعـــات، ومـــن أهـــم 

المنجـــزات فـــي هـــذا المجـــال:
اعتمـــاد عـــدد )153( مواصفـــة قياســـية    
باللغـــة العربيـــة كمواصفـــات قياســـية عربيـــة 

موحـــدة.
تبنـــي عـــدد )625( مواصفـــة قياســـية    
ُدوليـــة بلغتهـــا األصليـــة كمواصفـــات قياســـية 
ـــا  ـــال تحديثه ـــا ح ـــّدث تلقائيًّ ـــدة وُتح ـــة موح عربي

مـــن المصـــدر.

وُيوّضـــح الجـــدول رقـــم )36( أهـــم مشـــاركات 
الهيئـــة فـــي النشـــاطات واالجتماعـــات العربيـــة 

خـــال فتـــرة التقريـــر.

٢/١/١٠  النشاط العربي

مواصفة قياسية 
خليجية قامت الهيئة 

باعتمادها

عدد اللجان الفنية الخليجية التي 
تتولى المملكة أمانتها ورئاستها

1،٤٩1

٨

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

االجتماع الثاني لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن محضر اجتماعات 
الدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة

12-1439/05/13هـ 
28-2018/01/29م

القاهرة – مصر

ورشتا عمل حول نظام "سابر" و"عامة الجودة السعودية" المعمول بها في المملكة
02و1439/07/04هـ 
19و2018/03/21م

القاهرة واإلسكندرية 
مصر

اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة السعودية الجزائرية المشتركة
01-1439/08/02هـ 
17-2018/04/18م

الرياض

اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة
15-1439/08/17هـ 
01-2018/05/03م

الرياض

المشاركة في فعاليات المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض المصاحب له
20-1439/08/22هـ 
06-2018/05/08م

القاهرة – مصر

االجتماع رقم )50( للجنة االستشارية العليا للتقييس، واالجتماع رقم )8( للجنة االستشارية 
الفنية الدائمة لاستراتيجية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

10-1439/06/12هـ 
26-2018/02/28م 

الرباط – المملكة المغربية

االجتماع األول للجنة الفنية المكلفة بإعداد خطة عمل منظومة عربية متكاملة لقطاع الحال 
التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

04-1440/02/05ه
13-2018/10/14م

الرباط – المملكة المغربية

االجتماع رقم )9( للجنة االستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية 
العربية للتقييس والجودة )2014-2018( التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

06-1440/01/07هـ
15-2018/10/16م

الرباط – المملكة المغربية

االجتماع رقم )51( للجنة االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية 
الصناعية والتعدين

08-1440/01/09هـ
17-2018/10/18م

الرباط – المملكة المغربية

االجتماع الفني لرؤساء أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
13-1440/3/14هـ 
21-2018/11/22م

الكويت – دولة الكويت

جدول رقم )36(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير
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الكريـــم  الملكـــي  المرســـوم  إلـــى  إشـــارة 
القاضـــي  1434/05/04هــــ  وتاريـــخ  )م/23(  رقـــم 
بالموافقـــة علـــى انضمـــام المملكـــة إلـــى معهـــد 
اإلســـامية  للـــدول  والمقاييـــس  المواصفـــات 
ــاز  ــا جهـ ــة بصفتهـ ــت الهيئـ ــد أصبحـ )SMIIC(، فقـ
العضويـــة  كامـــَل  عضـــًوا  الوطنـــي  التقييـــس 
ــخ 2013/04/15م،  ــن تاريـ ــاًرا مـ ــد اعتبـ ــي المعهـ فـ

بالهيئـــة  ُممثلـــًة  المملكـــة  تشـــارك  كمـــا 
الرئيســـة  المجالـــس  مـــن  مجموعـــة  بعضويـــة 

وهـــي: بالمعهـــد 
مجلس اإلدارة )BOD( للفترة 2018-. 1

2020م.
مجلس االعتماد )AC( للفترة 2018-. 2

2020م.
مجلس إدارة التقييس )SMC( للفترة . 3

2018-2020م.
مجلس المعايرة )MC( للفترة 2018-. 4

.2020

٣/١/١٠  النشاط اإلسالمي

ونظـــًرا للـــدور الريـــادي للمملكـــة علـــى المســـتوى 
فـــي  الفّعالـــة  الهيئـــة  ومشـــاركة  اإلســـامي 
االجتماعـــات الرئيســـة والدوريـــة لمعهـــد )ســـميك( 
المعنيـــة  القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  ومســـاهمتها 
لعضويـــة  المملكـــة  انتخـــاُب  تـــمَّ  بالتقييـــس، 
ــرة 2018- ــة للفتـ ــرة ثانيـ ــد مـ مجلـــس إدارة المعهـ
ــة رقـــم  ــة العموميـ ــاع الجمعيـ 2020م خـــال اجتمـ

النشـــاطات  فـــي  الهيئـــة  مشـــاركات   )37( رقـــم  الجـــدول  وُيوضـــح 
التقريـــر. فتـــرة  خـــال  اإلســـامية  واالجتماعـــات 

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

االجتماع رقم )16( لمجلس اإلدارة )BOD( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول 
)SMIIC( اإلسامية

1439/07/16هـ
2018/04/02م

اسطنبول - تركيا

االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )13( للجمعية العمومية )GA( لمعهد المواصفات 
)SMIIC( والمقاييس للدول اإلسامية

1440/03/07هـ 
2018/11/05م

مكة المكرمة

االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )17( لمجلس اإلدارة )BOD( لمعهد المواصفات 
)SMIIC( والمقاييس للدول اإلسامية

1440/03/06هـ 
2018/11/04م

مكة المكرمة

ــي  ــل فـ ــو عامـ ــة كعضـ ــترك المملكـ ــا تشـ كمـ
ــد: ــة للمعهـ ــة التابعـ ــان الفنيـ ــن اللجـ ــدد مـ عـ

لجنة مواصفات تقييم المطابقة . 1
.)SMIIC/CCA(

مجموعة العمل الخاصة بلجنة مواصفات . 2
.)CCA/WG1( تقييم المطابقة

3 ..)TC1( لجنة شئون الغذاء الحال
4 ..)TC2( لجنة شئون التجميل الحال
5 ..)TC7( لجنة النقل
6 ..)TC8( لجنة الجلود ومواد الدباغة

لجنة المنسوجات والمنتجات ذات . 7
.)TC9( الصلة

8 ..)TC10( لجنة سلسلة التوريد الحال
لجنة متطلبات نقل البضائع الخطرة . 9

.)TC12(
10 ..)TC13( لجنة المجوهرات
لجنة النفط والمنتجات النفطية . 11

)TC14(، »تتولى الهيئة أمانتها«.

ـــس  ـــة لرئاســـة مجل ـــاب المملك ـــمُّ انتخ ـــا ت )12(. كم
إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع  خـــال  المعهـــد  إدارة 
المعهـــد رقـــم )16( وانتخـــاب معالـــي محافـــظ 
إدارة معهـــد  رئيـــس مجلـــس  لمنصـــب  الهيئـــة 
)ســـميك( باإلجمـــاع للفتـــرة 2018-2020م، ممـــا 
يعكـــُس المكانـــة الرفيعـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة 

فـــي هـــذه المنظمـــة اإلســـامية. 

جدول رقم )37(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير

تمَّ انتخاُب المملكة 
لعضوية مجلس إدارة 

معهد المواصفات 
للدول اإلسالمية مرة 

ثانية للفترة
٢٠١٨-٢٠٢٠م

 اجتماع مجلس اإلدارة رقم )17(االجتماع
04 نوفمبر 2018م

اجتماع الجمعية العمومية رقم )14(
0٥ نوفمبر 2018م

)2٥( دولة عضو في الجمعية العمومية12 دولة عضو في المجلسإجمالي عدد الدول

عدد
الدول العربية

7 دول
)السعودية – اإلمارات – األردن – السودان –تونس 

المغرب – مصر(

11 دولة
)السعودية - اإلمارات - األردن - الجزائر - السودان - تونس - لبنان

 - ليبيا - مصر - المغرب - فلسطين - موريتانيا(

عدد الدول
غير العربية

)٥( دول
)إيران -باكستان-الكاميرون

-تركيا -ماليزيا(

12 دولة
)أفغانستان - الكاميرون - إيران - قيرغيزستان - بنين - ماليزيا - النيجر  

- باكستان - السنغال - تركيا - كازخستان - أوزبكستان(

األعضاء
الجدد

دولتين
)اوزبكستان-كازخستان(

دولتين
)اوزبكستان-كازخستان(

2 دولةال يوجدالمراقبون 
)البوسنة والهرسك وتايلند(

المنظمات
ال يوجدالدولية واإلقليمية

4 منظمات
 ،)IIFA( مجمع الفقه اإلسامي ،)OIC( منظمة التعاون اإلسامي

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )AIDMO(، هيئة 
)GSO( التقييس الخليجية

رقـــم  الكريمـــة  الســـامية  الموافقـــة  جـــاءت 
ــتضافة  ــى اسـ ــخ 1439/4/15هــــ علـ )18283( وتاريـ
هـــذه االجتماعـــات فـــي مكـــة المكرمـــة؛ تعزيـــًزا 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  المملكـــة  لريـــادة 
ــخ 1440/02/26هــــ  ــد تاريـ ــّم تحديـ ــامي، وتـ اإلسـ
الجتمـــاع  موعـــًدا  2018/11/04م  الموافـــق 

مجلـــس اإلدارة رقـــم )17(، وتاريـــخ 1440/02/27هــــ 
الموافـــق 2018/11/05م موعـــًدا الجتمـــاع الجمعيـــة 
حيـــث  المكرمـــة؛  بمكـــة   )13( رقـــم  العموميـــة 
بلـــغ عـــدد ممثلـــي الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة 
واإلقليميـــة المشـــاركة فـــي تلـــك االجتماعـــات 
)72( شـــخًصا يمثلـــون )27( دولـــة وفًقـــا لآلتـــي: 

اســـتضافة مدينـــة مكـــة المكرمـــة اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة رقـــم )17( 
واجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة رقـــم )13( لمعهـــد المواصفـــات والمقاييـــس 

.)SMIIC( للـــدول اإلســـامية

جدول رقم )38(: عدد ممثلي الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المشاركة في اجتماعات معهد المواصفات 
)SMIIC( والمقاييس للدول اإلسالمية

عدد ممثلي الدول والمنظمات 
الدولية واإلقليمية المشاركة 

في اجتماعات معهد المواصفات 
للدول اإلسالمية بمكة

٧٢



١7١ ١7٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

ُتشـــارك الهيئـــُة فـــي المنظمـــات الُدوليـــة 
ـــة  ـــس، كمـــا تقـــوُم بعقـــد مجموع ـــة بالتقيي المعني
مـــن برامـــج التعـــاون الفنـــي مـــع بعـــض الجهـــات 
والهيئـــات األجنبيـــة لاســـتفادة مـــن خبراتهـــا فـــي 
تطويـــر أعمـــال الهيئـــة ونقـــل المعرفـــة، ومـــن 

ــات: ــذه المنظمات/الجهـ ــم هـ أهـ

ُتعـــُد المنظمـــة الدوليـــة للتقييـــس )ISO( أكبـــر 
وأهـــم منظمـــة ُدوليـــة معنيـــة بالتقييـــس، حيـــث 
َيبلـــغ عـــدد أعضائهـــا )162( دولـــة، وُتشـــارك الهيئـــُة 
للتقييـــس  الُدوليـــة  المنظمـــة  عضويـــة  فـــي 
)ISO( وفرقهـــا الفنيـــة، وكذلـــك فـــي اجتماعـــات 
الجمعيـــة العموميـــة )GA/ISO(، والتـــي َتعقـــد 
ــاء  ا بحضـــور أعضـ ــنويًّ ــدًة سـ ــرًة واحـ ــا مـ اجتماعاتهـ

ــة. الُمنظمـ

ـــاًء علـــى موافقـــة المقـــام الســـامي رقـــم  وِبن
ترشـــح  علـــى  1438/08/22هــــ  وتاريـــخ   )38797(
الُدوليـــة  المنظمـــة  مجلـــس  لعضويـــة  الهيئـــة 
للتقييـــس )ISO Council( للفتـــرة )2018-2020م( 
ـــت خـــال اجتمـــاع  ـــي تمَّ ـــات الت ـــاء االنتخاب فـــي أثن
ــم )40(  ــة رقـ ــة )GA( للُمنظمـ ــة العموميـ الجمعيـ
واالجتماعـــات المصاحبـــة لـــه، والتـــي ُعقـــدت فـــي 
مدينـــة برليـــن بجمهوريـــة ألمانيـــا خـــال الفتـــرة مـــن 
1438/12/28هــــ حتـــى 1439/01/02هــــ. فقـــد فـــازت 
المجلـــس  بالهيئـــة بعضويـــة  ُممثلـــًة  المملكـــة 
للتقييـــس  الُدوليـــة  للمنظمـــة   )ISO Council(
)األيـــزو( للفتـــرة )2018-2020م(، وقـــد تـــمَّ تمديـــد 
ـــة  ـــة فـــي مجلـــس المنظمـــة الدولي ـــة الهيئ عضوي
2021م  عـــام  حتـــى   )ISO Council( للتقييـــس 
بعـــد فوزهـــا مـــرة أخـــرى بأصـــوات الـــدول أعضـــاء 
المنظمـــة؛ حيـــث حصلـــت علـــى أعلـــى نســـبة 
تصويـــت ضمـــن المجموعـــة الثالثـــة خـــال اجتمـــاع 
ــة  ــم )41( للمنظمـ ــة )GA( رقـ ــة العموميـ الجمعيـ

٤/1/1٠  النشاط الدولي

١/٤/١/١٠  المنظمة الُدولية 
)ISO( للتقييس

الدوليـــة للتقييـــس )ISO(، والـــذي عقـــد خـــال 
فـــي  جنيـــف  بمدينـــة  27-2018/09/28م  الفتـــرة 

ــرا. سويسـ

تطويـــر  لجـــان  فـــي  الهيئـــة  ُتشـــارك  كمـــا 
المنظمـــة  إدارة  لمجلـــس  التابعـــة  السياســـات 

وهـــي: عامـــل  كعضـــو 
 	.)CASCO( لجنة تقويم المطابقة
 	.)DEVCO( لجنة شؤون الدول النامية
 	.)COPOLCO( لجنة  شؤون المستهلكين
 	.)REMCO( لجنة المواد المرجعية
التابعـــة 	   )CSC/FIN( الماليـــة  اللجنـــة 

األيـــزو. لمجلـــس 
لجنـــة الترشـــيحات )CSC/NOM( التابعـــة 	 

لمجلـــس األيـــزو.
 	

ويبلـــُغ عـــدد لجـــان األيـــزو الفنيـــة الُدوليـــة 
ـــا  ـــدرُج تحته ـــة ين ـــة فني ـــة )249( لجن الرئيســـة الفاعل
ــُة  ــترك الهيئـ ــة، وتشـ ــان الفرعيـ ــن اللجـ ــُد مـ العديـ
الُدوليـــة  للمنظمـــة  التابعـــة  الفنيـــة  باللجـــان 
ــة  ــة فنيـ ــي )66( لجنـ ــٍل فـ ــٍو عامـ للتقييـــس كعضـ
دوليـــة رئيســـة وفرعيـــة، وُتشـــارُك كعضـــٍو مراقـــٍب 
ـــة، وتعمـــُل  ـــة رئيســـة وفرعي ـــة فني فـــي )165( لجن
باســـتمراٍر علـــى تشـــجيِع ودعـــِم مشـــاركة الشـــركاء 
مـــن األجهـــزة والهيئـــات الحكوميـــة والخاصـــة فـــي 
المملكـــة فـــي أعمـــال التقييـــس الُدوليـــة مـــن 

ــان. ــة تلـــك اللجـ ــاركة فـــي عضويـ خـــال المشـ

عدد أعضاء المنظمة 
 )ISO( الدولية للتقييس

1٦٢دولة

فازت المملكة ُممثلًة 
بالهيئة بعضوية مجلس 
إدارة المنظمة الدولية 

)ISO( للتقييس

٢/٤/١/١٠  المنظمة الُدولية 
)OIML( للمقاييس القانونية

ــاّم  ــة مهـ ــة الكهروتقنيـ ــة الدوليـ تتوّلـــى الهيئـ
إعـــداد وإصـــدار المواصفـــات القياســـية الُدوليـــة 
فـــي المجـــال الكهروتقنـــي، ويبلـــغ عـــدد أعضائهـــا 
)86( عضـــًوا، منهـــم )62( عضـــًوا عامـــًا، و)24( 
ــة  ــان الفنيـ ــدد اللجـ ــغ عـ ــا يبلـ ــارًكا. كمـ ــًوا ُمشـ عضـ
فيهـــا )104( لجـــان فنيـــة رئيســـة، ويبلـــغ عـــدد 
ـــة.  ـــة فرعي ـــة فني ـــة )100( لجن ـــة الفرعي اللجـــان الفني
للمواصفـــات  الســـعوديُة  الهيئـــُة  تبّنـــت  وقـــد 
المواصفـــات  ُمعظـــَم  والجـــودة  والمقاييـــس 
القياســـية الُدوليـــة الصـــادرة عـــن الهيئـــة الُدوليـــة 
الكهروتقنيـــة كمواصفـــات قياســـية ســـعودية، 
والتـــي تبلـــُغ قرابـــَة )6.300( مواصفـــة ُدوليـــة. كمـــا 
أنَّ الهيئـــَة عضـــٌو فـــي برنامـــج المطابقـــة الُدولـــي 

٣/٤/١/١٠  الهيئة الُدولية 
  )IEC( الكهروتقنية

ــة  ــة )IECEE( كجهـ ــات الكهروتقنيـ ــّدات والمكونـ للُمعـ
ــا.  ــهادات حالًيـ ــراف بالشـ اعتـ

مـــن  الكهروتقنيـــة  الُدوليـــة  اللجنـــة  وتتكـــون 
التاليـــة: األجهـــزة 

مجلس اإلدارة	 
.Council Board - CB

مجلس إدارة التقييس	 
.n Management Board - SMB

مجلس دراسة أولويات السوق	 
.Market Strategy Board - MSB

مجلس تقييم المطابقة	 
.Conformity Assessment Board - CAB

فـــي  بالهيئـــة  ُممثلـــًة  المملكـــُة  وتشـــترُك 
أعمـــال )32( لجنـــة فنيـــة ُدوليـــة، منهـــا )6( 
لجنـــة كعضـــٍو  عامـــٍل، و)26(  لجـــان كعضـــٍو 

مراقـــٍب.
ــاركات  ــرز مشـ ــم )39( أبـ ــدوُل رقـ ــح الجـ وُيوّضـ
واالجتماعـــات  النشـــاطات  فـــي  الهيئـــة 
ــى  ــة إلـ ــر، إضافـ ــرة التقريـ ــال فتـ ــة خـ الدوليـ
مجموعـــة مـــن االجتماعـــات الثنائيـــة مـــع بعـــض 
الســـفراء والمســـؤولين عـــن التقييـــس فـــي 
الـــدول الصديقـــة؛ لمناقشـــة بعـــض القضايـــا 

ــس. ــاالت التقييـ ــي  مجـ ــتركة فـ المشـ

ــام 1955م  ــة تأسســـت عـ ــة ُدوليـ هـــي منظمـ
هـــا بمدينـــة باريـــس – فرنســـا تعمـــُل علـــى  ومقرُّ
ــس  ــق بالمقاييـ ــا يتعلـ ــع مـ ــم جميـ ــق وتقديـ توثيـ
القانونيـــة، كمـــا تعنـــي بتوصيـــف اشـــتراطات 
وخصائـــص ومراتـــب أجهـــزة القيـــاس المختلفـــة؛ 
الُدوليـــة  والوثائـــق  التوصيـــات  بإصـــدار  وذلـــك 
وتعمـــُل أيًضـــا علـــى تســـهيل إقامـــة عاقـــات 
التعـــاون بيـــن جهـــات المقاييـــس القانونيـــة فـــي 

ــن: ــة مـ ــون المنظمـ ــاء، وتتكـ ــدول األعضـ الـ

المؤتمـر الُدولـي للمقاييـس القانونيـة.	 
اللجنــــة الُدوليــــة للمقاييــــس القانونيــــة 	 

.)CIML (
المكتــــب الُدولــــي للمقاييــــس القانونيــــة 	 

.)BIML(

فـــي  العامليـــن  األعضـــاء  عـــدد  ويبلـــغ 
األعضـــاء  وعـــدد  عضـــًوا،   )62( المنظمـــة 
ــان  ــدد اللجـ ــُغ عـ ــا يبلـ ــًوا، كمـ المراقبيـــن )65( عضـ
ــُغ  الفنيـــة فـــي المنظمـــة )18( لجنـــة فنيـــة، ويبلـ
عـــدد اللجـــان الفنيـــة الفرعيـــة )46( لجنـــة فنيـــة 
فرعيـــة. وقـــد انضمـــت الهيئـــة إلـــى عضويـــة 
تتلقـــى  حيـــث  1991م؛  العـــام  فـــي  المنظمـــة 
بدراســـة  وتقـــوم  ومراســـاتها،  إصداراتهـــا 
مشـــاريع المواصفـــات والتوصيـــات والتصويـــت 
كمرجـــع  التوصيـــات  هـــذه  واســـتخدام  عليهـــا، 
المواصفـــات  مشـــاريع  إعـــداد  عنـــد  رئيـــس 
القياســـية الســـعودية، وُتشـــارك الهيئـــة بحضـــور 
االجتماعـــات الدوريـــة للمنظمـــة، وَتشـــترُك فـــي 
أعمـــال )7( لجـــان فنيـــة رئيســـة، وأعمـــال )8( لجـــان 

فنيـــة فرعيـــة.

عدد األعضاء العاملين 
في المنظمة

٦٢عضوًا

عدد األعضاء العاملين

عضوًا ٨٦
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جدول رقم )39(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقرير

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

الدورة رقم )2( للجنة السعودية اإلسبانية المشتركة
18-1439/05/19هـ 
04-2018/02/05م

الرياض

الدورة رقم )10( للجنة السعودية األيرلندية المشتركة.
03-1439/06/05ه
19- 2018/02/21م

دبلن – أيرلندا

االجتماع األول لفريق المتابعة للجنة السعودية الباكستانية المشتركة
1439/06/11هـ 
2018/02/27م

وزارة التجارة واالستثمار – الرياض

الدورة رقم )12( للجنة السعودية البنجادشية المشتركة
26-1439/06/27هـ
14-2018/03/15م

الرياض

الدورة رقم )2( للجنة السعودية الطاجيكية المشتركة
15-1439/07/16هـ
01-2018/04/02م

الرياض

زيارة رئيس المنظمة الدولية للتقييس األيزو )السيد جون والتر( للهيئة.
1439/08/13هـ
2018/04/29م

مقر الهيئة بالرياض

الدورة رقم )3( للجنة السعودية المالطية المشتركة
16-1439/08/18هـ
02-2018/05/04م

فاليتا – مالطا

الدورة رقم )2( للجنة السعودية الفنلندية المشتركة
22-1439/08/23هـ
06-2018/05/07م

الرياض

)ISO/ COUNCIL/CSC/FIN(  للجنة المالية )اجتماع رقم )64
1439/08/21ه
2018/05/07م

WebEx اتصال مرئي عبر

 )TIFA( لمجلس التجارة واالستثمار السعودي األمريكي )الدورة رقم )6
21-1439/08/25هـ
07-2018/05/11م

واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية

)SAMR( زيارة نائب رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين
1439/11/19هـ
2018/08/01م

مقر الهيئة بالرياض

دورة رقم )75( للجنة السعودية النيوزلندية المشتركة
26-1439/11/28هـ
08-2018/08/10م

أوكاند – نيوزلندا

الدورة رقم )11( للجنة السعودية السويسرية المشتركة
02-1440/01/04هـ
12-2018/09/14م

بيرن – سويسرا 

 ISO( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )االجتماع  رقم )107
ISO/( للجنة شؤون الدول النامية )(، واالجتماع  رقم )52Council

)ISO/GA( للجمعية العمومية )(، واالجتماع رقم )41DEVCO

14-1440/01/18هـ
24-2018/09/28م

جنيف – سويسرا

 )CIML( للجنة الدولية للمقاييس القانونية )االجتماع رقم )53
01/29 - 1440/02/03هـ

09-2018/10/12م
هامبورج – ألمانيا

  )IEC( للهيئة الُدولية الكهروتقنية  )االجتماع العام رقم )82
13-1440/02/17هـ
22-2018/10/26م

كوريا – بوسان

الدورة رقم )5( للجنة السعودية الفلبينية المشتركة
29-1440/02/30ه
07-2018/11/08م

مانيا – جمهورية الفلبين

الدورة رقم )6( للجنة السعودية األوكرانية المشتركة
03/28-1440/04/02هـ

06-2018/12/09م
كييف – أوكرانيا

اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار السعودية الصينية
03/28-1440/04/02هـ

06-2018/12/09م
بكين - الصين

قامـــت الهيئـــة بتوقيـــع مجموعـــة مـــن برامـــج 
ــات  ــات والهيئـ ــع بعـــض الجهـ ــي مـ ــاون الفنـ التعـ
ــر  ــي تطويـ ــا فـ ــن خبراتهـ ــتفادة مـ ــة لاسـ األجنبيـ
علـــى  للوقـــوِف  وكذلـــك  المعرفـــة،  ونقـــل 

التوجهـــات العالميـــة فـــي مجـــال التقييـــس.

 وُتعقـــد هـــذه البرامـــج مـــع مجموعـــة مـــن 
نقـــل  بهـــدف  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
وتوطيـــن المعرفـــة واالرتقـــاء بمســـتوى األداء 
مـــن خـــال إيفـــاد خبـــراء فـــي مجـــاالت التقييـــس 
إلـــى الهيئـــة أو  المختلفـــة مـــن تلـــك الجهـــات 
تنفيـــذ برامـــج تدريبيـــة تخصصيـــة، كمـــا يتـــُم تبـــادل 
المعلومـــات الفنيـــة المتعلقـــة بالتقييـــس والقيـــام 
بزيـــارات ميدانيـــة للجهـــات المعنيـــة بتلـــك الـــدول؛ 
للوقـــوف علـــى أحـــدث التطـــورات فـــي مجـــاالت 
التقييـــس والمعايـــرة والجـــودة. ويعـــرُض الجـــدول 
رقـــم )40( برامـــج التعـــاون الفنـــي الموّقعـــة خـــال 

العـــام 2018م.

٢/1٠  االتفاقات ومذكرات التفاهم 
وبرامج التعاون مع أجهزة التقييس 

والمعايرة األجنبية

جدول رقم )40(: برامج التعاون الفني الموقعة مع جهات خارجية خالل فترة التقرير

تاريخ التوقيعالبرنامج

)NEMA( 2018/10/03مبرنامج تعاون فني بين الهيئة والجمعية الوطنية األمريكية لمصنعي األجهزة الكهربائية

)SIS( 2018/9/25مبرنامج تعاون فني بين الهيئة ومعهد المواصفات السويدي

2018/4/18مبرنامج تعاون فني بين الهيئة والمعهد الجزائري للتقييس

)ANOR( 2018/3/05مبرنامج تعاون فني بين الهيئة و وكالة المواصفات والجودة في جمهورية الكاميرون
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١١
وحدات العمل 
المتخصصة

َتحتضن الهيئة عددًا من وحدات العمل المتخصصة وهي 
كما يلي:
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ــد  ــك عبـ ــزة الملـ ــاء جائـ ــى إنشـ ــة علـ ــامية الكريمـ ــة السـ ــدرت الموافقـ َصـ
ــخ 1420/11/27هــــ، والتـــي  ــة رقـــم )7/ب/18670( وتاريـ ــودة بالبرقيـ ــز للجـ العزيـ
إلـــى رفـــع مســـتوى الجـــودة والكفـــاءة واإلنتاجيـــة فـــي مختلـــف  تهـــدف 
ــال  ــي مجـ ــدة فـ ــعودية الرائـ ــارب السـ ــف بالتجـ ــة، والتعريـ ــات بالمملكـ القطاعـ
الجـــودة وإتاحـــة الفرصـــة لاســـتفادة منهـــا. وُتمنـــُح الجائـــزة للقطاعـــات التـــي 

ــاالت الجـــودة والتميـــز الُمؤسســـي.  ُتحقـــق معـــدالت متقدمـــة فـــي مجـ

يـــرأس اللجنـــة العليـــا للجائـــزة معالـــي وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار، وينـــوب 
عنـــه معالـــي أميـــن عـــام الجائـــزة محافـــظ الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات 
والمقاييـــس والجـــودة، ويشـــترك فـــي عضويتهـــا ممثليـــن عـــن الجهـــات 

ــة: التاليـ

1/11  أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

١/١/١١  اللجنة العليا للجائزة

المدير التنفيذي 
للجائزة

القطاع الخاصالقطاع الحكومي

وهي المنشآت الحكومية والتابعة لها مثل 
الوزارات والهيئات والمؤسسات بحيث 

تكون الجهة ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة، ويحق لهذه الجهة ترشيح نفسها 

أو من تراه من الوكاالت أو المراكز أو 
اإلدارات التابعة لها تنظيميًا.  

وهي المنشآت الخاصة (المنشآت 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
والمجمعات التعليمية االهلية 

والجامعات األهلية والمستشفيات 
الخاصة التي تزيد عن (١٠٠) سرير فما 

فوق).

القطاع غير الربحي

وهي تشمل فئتين األولى الجمعيات 
الخيرية، والفئة الثانية المؤسسات غير 

الربحية.

عقـــدت اللجنـــة العليـــا خـــالل فتـــرة هـــذا التقريـــر اجتماَعْيـــن؛ همـــا االجتمـــاع 
رقـــم )1٦( واالجتمـــاع رقـــم )1٧(؛ حيـــث وافقـــت اللجنـــة فـــي اجتماعهـــا الســـادس 
عشـــر المنعقـــد بتاريـــخ 1٤٣٩/٠٤/٢٧هــــ الموافـــق ٢٠1٨/٠1/1٤م علـــى إدراج 
القطاعيـــن الحكومـــي وغيـــر الربحـــي إضافـــة إلـــى القطـــاع الخـــاص الُمـــْدرج فـــي 
الـــدورات الســـابقة، وبذلـــك أصبحـــت الفئـــات فـــي الـــدورة الرابعـــة مـــن الجائـــزة 

كالتالـــي:

خفض عدد سنوات االحتفاظ للمنشآت 	 
الفائزة بشعار الجائزة من ثاث سنوات 

إلى سنتين.

 فتح المجال لمشاركة المنشآت الفائزة 	 
في الدورات التالية )مع تقييد إعان 
فوزها بتحقيق مستوى تميز أعلى(. 

١/١/١/١١  نشاطات اللجنة العليا للجائزة

الموافقة على تصنيف المؤشر 	 
الوطني للتميز.

تعديل مسمى نموذج التميز ليصبح 	 
»النموذج الوطني للتميز المؤسسي«.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها السابع 
عشر المنعقد بتاريخ 1440/02/05هـ 

الموافق 2018/10/14م على عدٍد من 
القرارات من بينها:
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الخطــة الزمنية للدورة الرابعة ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م
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بـــدأت أمانـــة الجائـــزة فـــي بدايـــة هـــذا العـــام 
ــزة،  ــن الجائـ ــة مـ ــدورة الرابعـ ــاق الـ ــداد إلطـ باإلعـ
وذلـــك بعـــد فتـــح المجـــال أمـــام القطـــاع الحكومـــي 
والقطـــاع غيـــر الربحـــي للمنافســـة ألول مـــرة، 
حيـــث تـــم إطـــاق الخطـــة الزمنيـــة للـــدورة، والتـــي 
ــا  ــررًا لهـ ــر 2018م، وكان مقـ ــدأت فـــي 25 فبرايـ بـ
االنتهـــاء فـــي ديســـمبر 2018م بحفـــل تكريـــم 
المنشـــآت الفائـــزة والملتقـــى الرابـــع ألفضـــل 

ــي. ــز المؤسسـ ــي التميـ ــات فـ الممارسـ

ــة  ــة الزمنيـ ــم )25( الخطـ ــكل رقـ ــح الشـ ويوضـ
للـــدورة الرابعـــة.

أوال
إدارة نشاطات الدورة الرابعة 

٢/١/١١  أهم نشاطات أمانة الجائزة

  شكل رقم )2٥(: الخطة الزمنية  لمنافسات الدورة الرابعة

فـــي 	  الصحـــة  وزارة  الـــوزارات:  فئـــة 
الفضـــي. المســـتوى 

ــة 	  ــة: المؤسسـ ــات الحكوميـ ــة الهيئـ  فئـ
فـــي  المالحـــة  الميـــاه  لتحليـــة  العامـــة 
والمؤسســـة  الفضـــي،  المســـتوى 
والمهنـــي  التقنـــي  للتدريـــب  العامـــة 
ومناطـــق  الصناعيـــة  المـــدن  وهيئـــة 

البرونـــزي. المســـتوى  فـــي  التقنيـــة 

فئـــة الجهـــات التابعـــة للـــوزارات: وكالـــة 	 
الزيـــارة  لشـــؤون  والعمـــرة  الحـــج  وزارة 
المســـتوى  فـــي  المنـــورة  بالمدينـــة 
الفضـــي، وصنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة 
الســـعودي فـــي المســـتوى البرونـــزي.

الحكومـــي: 	  العالـــي  التعليـــم  فئـــة 
الجامعـــة اإلســـامية فـــي المســـتوى 
فـــي  المجمعـــة  وجامعـــة  الفضـــي، 
طـــب  وكليـــة  البرونـــزي،  المســـتوى 
األســـنان بجامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز 

البرونـــزي.  المســـتوى  فـــي 

الحكومـــي: 	  الصحـــي  القطـــاع  فئـــة 
الطبيـــة  اللـــه  عبـــد  الملـــك  مدينـــة 
ــتوى  ــي المسـ ــة فـ ــة المقدسـ بالعاصمـ
عبـــد  الملـــك  ومستشـــفى  الفضـــي، 

١ - اإلعالن عن المنشآت الفائزة 
في الدورة الرابعة 

اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز الجامعـــي فـــي 
ومستشـــفى  الفضـــي،  المســـتوى 
بالدمـــام  التخصصـــي  فهـــد  الملـــك 
مدينـــة  الفضـــي،  المســـتوى  فـــي 
الملـــك فهـــد  الطبيـــة  فـــي المســـتوى 

البرونـــزي.

الخـــاص: 	  الصحـــي  القطـــاع  فئـــة 
التخصصـــي  الموســـى  مستشـــفى 
الفضـــي. المســـتوى  فـــي  بالجائـــزة 

الكبيـــرة: 	  اإلنتاجيـــة  المنشـــآت  فئـــة 
ــدودة  ــوك المحـ ــكان كمبيبلـ ــركة العبيـ شـ
الغـــاز  )SIG(، ومعمـــل تجزئـــة ســـوائل 
العربيـــة  والشـــركة  بينبـــع،  الطبيعـــي 
فـــي  )بتروكيميـــا(  للبتروكيماويـــات 
المســـتوى الذهبـــي، الشـــركة الشـــرقية 
ـــت  ـــات )شـــرق( وشـــركة الزي للبتروكيماوي
العربيـــة الســـعودية )أرامكـــو( – معامـــل 

بقيـــق فـــي المســـتوى الفضـــي. 

ــا  ــآت التـــي أبـــدت رغبتهـ ــدد المنشـ ــل عـ وصـ
بالتقـــدم للجائـــزة إلـــى أكثـــر مـــن )300( منشـــأة 
ــابقة،  ــدورة السـ ــن الـ ــن 200% عـ ــى مـ ــادة أعلـ بزيـ
ــات  ــأة متطلبـ ــا )134( منشـ ــن بينهـ ــتكملت مـ اسـ
ــأة  ــا وصلـــت )40( منشـ التقييـــم المكتبـــي، بينمـ
ــزة  ــا بالجائـ ــازت منهـ ــم النهائـــي فـ ــة التقييـ لمرحلـ

)26( منشـــأة. 

وقد جاءت النتائج كالتالي: 

فئـــة المنشـــآت اإلنتاجيـــة المتوســـطة: 	 
للمنتجـــات  العبيـــكان  مصنـــع 
الباســـتيكية فـــي المســـتوى الفضـــي، 
للطباعـــة والتغليـــف  العبيـــكان  شـــركة 

البرونـــزي. المســـتوى  فـــي 

الكبيـــرة: 	  الخدميـــة  المنشـــآت  فئـــة 
شـــركة االتصـــاالت الســـعودية والشـــركة 
الســـعودية للكهربـــاء فـــي المســـتوى 
الذهبـــي، شـــركة درعـــة للتجـــارة فـــي 

الفضـــي. المســـتوى 

القطـــاع غيـــر الربحـــي: جمعيـــة زمـــزم 	 
للخدمـــات الصحيـــة التطوعيـــة الخيريـــة 
فئـــة  عـــن  المكرمـــة  مكـــة  بمنطقـــة 
المســـتوى  فـــي  الخيريـــة  الجمعيـــات 
البرونـــزي، المعهـــد الوطنـــي للتدريـــب 
غيـــر  المنشـــآت  فئـــة  عـــن  الصناعـــي 

البرونـــزي. المســـتوى  فـــي  الربحيـــة 

٣٠٠
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منشأة أبدت رغبتها 
بالتقدم للجائزة

بزيادة أعلى من

عن الدورة السابقة

٢٦
منشأة فازت في الجائزة



١٨١ ١٨٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

ـــة  ـــا الرابعـــة منظوم ـــزة فـــي دورته أطلقـــت الجائ
تميـــز نـــت، وهـــي منظومـــة إلكترونيـــة لمتابعـــة 
معاييـــر  وفـــق  المؤسســـي  التميـــز  واســـتدامة 
الجائـــزة، كمـــا يمكـــن للمنشـــآت مـــن خـــال هـــذه 
المنظومـــة االشـــتراك فـــي دورات الجائـــزة واســـتام 

التقاريـــر بشـــكل إلكترونـــي كامـــل.
ـــا يســـاعد  ـــا تفاعليًّ وتوفـــر المنظومـــة حـــاًّ إلكترونيًّ
ـــر  ـــز والجـــودة وفـــق معايي ـــات التمي ـــاء منهجي علـــى بن
ــة  ــتدامة، باإلضافـ ــة مسـ ــات ذكيـ ــزة وبممارسـ الجائـ
إلـــى توفيـــر نظـــام إلكترونـــي إلدارة مؤشـــرات األداء 
المؤسســـية واالســـتراتيجية والتشـــغيلية عبـــر نظـــام 

ذكـــي تكاملـــي مســـتدام. 

نظاًمـــا  نـــت(  )تميـــز  منظومـــة  توفـــر  كمـــا 
ـــا إلدارة الجـــودة وتوثيـــق النمـــاذج واألرشـــفة  إلكترونيًّ
اإللكترونيـــة لعمليـــات وخدمـــات المنشـــأة، وتســـاعد 
علـــى إطـــاق لوحـــات عـــرض نتائـــج األداء اإللكترونيـــة 
والتقاريـــر الذكيـــة لـــأداء المؤسســـي علـــى مســـتوى 

ــر الجائـــزة.  المعاييـــر واإلدارات وفـــق معاييـ

ــز  ــي تعزيـ ــا فـ ــة أيًضـ ــذه المنظومـ ــهم هـ وتسـ
قـــدرات القـــادة والعامليـــن في مختلف المســـتويات 
ــة  ــؤولية الفاعلـ ــاركة والمسـ ــو المشـ ــة نحـ الوظيفيـ
للجـــودة والتميـــز، كمـــا تتيـــح التدريـــب علـــى أدوات 
وتقنيـــات التقييـــم المؤسســـي الذاتـــي الـــدوري 
ـــا  وحصـــر نقـــاط القـــوة ومجـــاالت التحســـين إلكترونًي

نحـــو تحســـين مســـتمر ومســـتدام.

وقـــد أســـهمت منظومـــة »تميـــز نـــت« فـــي 
دعـــِم التحـــوِل اإللكترونـــِي ألعمـــال الجائـــزة فـــي 

دورتهـــا الرابعـــة مـــن خـــال:
تمكيـــن المنشـــآت مـــن تقديـــم طلباتهـــا 	 

بشـــكل كامـــل.
عبـــر 	  التقييـــم والتحكيـــم  إجـــراء عمليـــات 

رقميـــة متكاملـــة. آليـــة 
توفيـــر مؤشـــرات أداء واضحـــة ومحـــددة 	 

لـــكل أعمـــال الـــدورة الرابعـــة.
مســـاعدة المنشـــآت فـــي تتبـــع معـــدالت 	 

التحســـن والتطـــور وفـــق مخرجـــات عمليـــات 
ـــة. ـــة والميداني ـــم المكتبي التقيي

تمكين المنشآت من تقديم 
طلباتها بشكل كامل

توفير مؤشرات أداء 
واضحة ومحددة لكل 
أعمال الدورة الرابعة

مساعدة المنشآت في تتبع 
معدالت التحسن والتطور 

وفق مخرجات عمليات 
التقييم المكتبية والميدانية

٢ - إطالق منظومة تميز نت

توفر منظومة تميز نت نظاًما 
ا إلدارة الجودة وتوثيق  إلكترونيًّ

النماذج واألرشفة اإللكترونية 
لعمليات وخدمات المنشأة

ألفضـــل  دراســـة  بإجـــراء  الجائـــزة  قامـــت 
الممارســـات فـــي مجـــال تصنيـــف مســـتويات 
رحلـــة  ودعـــم  والتكريـــم  المؤسســـي  التميـــز 
التميـــز، ومـــن أبـــرز الجوائـــز التـــي تـــم دراســـة 
الجائـــزة  للجـــودة،  األوروبيـــة  الجائـــزة  تجربتهـــا 
ـــزة الشـــيخ  ـــزة األســـترالية، جائ الســـنغافورية، الجائ

لتصنيـــف  الوطنـــي  المؤشـــر  إطـــاق  تـــم 
المنشـــآت المتميـــزة ضمـــن نشـــاطات الـــدورة 
الرابعـــة للجائـــزة، حيـــث تـــم االعتمـــاد علـــى هـــذا 
ممارســـات  نضـــج  مســـتوى  لتحديـــد  المؤشـــر 
ومبـــادئ  لمعاييـــر  وفًقـــا  المؤسســـي  التميـــز 
نمـــوذج التميـــز للجائـــزة؛ حيـــث يتـــم منـــح المنشـــأة 
ـــى  ـــاًء عل ـــف ِبن المســـتوى المناســـب فـــي التصني
ـــد هـــذا المؤشـــر وســـيلًة  ـــا ُيع ـــم. كم ـــة التقيي نتيج
فّعالـــًة أمـــام المنشـــآت لمواصلـــة رحلـــة التميـــز، 

وقـــد توصلـــت الدراســـة إلـــى توصيـــٍة بتحديـــِد 
منهجيـــة دعـــم مســـيرة التميـــز فـــي المملكـــة 
مســـارات  تصميـــم  فـــي  البـــدء  خـــال  مـــن 
)أوليـــة( للتميـــز ُتمّهـــد لتطبيـــق نمـــوذج التميـــز 
ـــد إطـــار  ـــمَّ تحدي ـــك ت ـــل ذل ـــٍل، ومـــن أج بشـــكٍل كام
للتميـــز(  الوطنـــي  )المؤشـــر  تصنيـــف وطنـــي 
ِبنـــاًء علـــى مســـتوى النضـــج فـــي ممارســـات 
للتقـــدم  دافًعـــا  ويشـــكل  المؤسســـي  التميـــز 
ـــارًة  فـــي رحلـــة التميـــز؛ بحيـــث يكـــون التصنيـــف عب
ـــز  ـــة التمي ـــُل بدايتهـــا رحل ـــّدة تمث عـــن مســـتويات ع
وصـــواًل إلـــى أعلـــى مســـتوى، وهـــو النمـــوذج 
تكريـــم  ويتـــم  بـــه،  يحتـــذى  الـــذي  العالمـــي 
المنشـــآت التـــي تـــّم إدراُجهـــا فـــي التصنيـــف. 

٣ - دراسة المقارنة المعيارية لتصنيف وتكريم 
المنشآت الفائزة ودعم رحلة التميز

 إطالق مؤشر تصنيف المنشآت 
المتميزة:

للتميـــز. الكنديـــة  الجائـــزة  لامتيـــاز،  خليفـــة 
ــرف علـــى  ــة إلـــى التعـ ــد هدفـــت الدراسـ وقـ
تصنيـــف  مجـــال  فـــي  الممارســـات  أفضـــل 
ــز المؤسســـي وتكريـــم ودعـــم  ــتويات التميـ مسـ
ـــز، وإعـــداد تصنيـــف وطنـــي خـــاص.  مســـيرة التمي

وصـــواًل لموقـــع ريـــادي ُيحتـــذى بـــه فـــي التميـــز 
المؤسســـي. 

ــز  ــتويات للتميـ ــة مسـ ــاد أربعـ ــم اعتمـ ــد تـ وقـ
الماســـي  المســـتوى  هـــي  المؤسســـي؛ 
وتســـتهدف  والبرونـــزي،  والفضـــي  والذهبـــي 
هـــذه الخطـــوة تحفيـــَز المنشـــآت علـــى مواصلـــة 
العمـــل الحثيـــث نحـــو الوصـــول لمســـتوى أفضـــل 

فـــي رحلـــة التميـــز المؤسســـي.

ــي: ــا يلـ ــملت مـ وشـ
أسلوب تصنيف المنشآت المشاركة	 
أسلوب تكريم المنشآت	 
ــراد 	  ــز لأفـ ــيرة التميـ ــم مسـ ــلوب دعـ أسـ

والمنشـــآت
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نحـــو  حثيـــث  الجائـــزة بشـــكل  إدارة  تســـعى 
تمكيـــن األفـــراد والمنشـــآت مـــن فهـــم واســـتيعاب 
ــي، وآليـــة  ــز المؤسسـ ــي للتميـ ــوذج الوطنـ النمـ
التقييـــم المتبعـــة، حيـــث تعمـــل على التأهيـــل 
مـــن خـــال الحقائـــب التدريبيـــة األساســـية التاليـــة:

١- برنامج المقيم الداخلي 
المعتمد 

تتطلـــع الجائـــزة مـــن خـــال برنامـــج المقيـــم 
الداخلـــي المعتمـــد إلـــى إعـــداد وتأهيـــل مقيميـــن 
داخلييـــن ذوي كفـــاءة عاليـــة وفـــق نمـــوذج التميـــز 
البرنامـــج  المؤسســـي للجائـــزة. ويهـــدُف هـــذا 
التدريبـــي إلـــى إطـــاع المتدربيـــن علـــى نمـــوذج 
ـــه يمثـــل اإلطـــار  ـــزة؛ كون ـــز المؤسســـي للجائ التمي
ـــز المؤسســـي  الَمرجعـــي لتطبيـــق الجـــودة والتمي
علـــى  التعـــّرف  جانـــب  إلـــى  المملكـــة،  فـــي 
مهـــارات التقييـــم وآلياتـــه، ودوره فـــي مســـاعدة 
ــاءة  ــتوى كفـ ــع مسـ ــر ورفـ ــآت علـــى تطويـ المنشـ

األداء بهـــا. 

وقـــد قدمـــت الجائـــزة خـــال فتـــرة هـــذا التقريـــر 
هـــة لأفـــراد،  ـــا منهـــا )16( موجَّ )32( برنامًجـــا تدريبيًّ
تقديُمهـــا  تـــمَّ  برنامًجـــا   )16( إلـــى  باإلضافـــِة 
ــام  ــن لعـ ــدُد المتدربيـ ــل عـ ــآت؛ حيـــث وصـ للمنشـ
2018م )492( متدرًبـــا بمعـــّدل زيـــادة 135% عـــن 
العـــام الماضـــي، وتوضـــح الجـــداول رقـــم )41( 
التـــي  للبرامـــج  المتدربيـــن  توزيـــع   )42( ورقـــم 

ــة. ــدن المملكـ ــي مـ ــدت فـ عقـ

ثانيًا
التدريب والتأهيل 

 عدد
المتدربين المدينة م

16 جمعية الجودة بجازان 1
16 جامعة اإلمام 2
66 وزارة الصحة 3
جامعة المجمعة 16 5
16 مستشفى دلة 6
15 جمعية الجودة بنجران 10
18 التخصصات الصحية 8
14 مستشفى الملك عبدالله الجامعي 9
16 جمعية الجودة بمكة المكرمة 12
13 صندوق التنمية العقارية 13

16  الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام 14

16 مشروع مكة للجودة 15

16  مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة
المكرمة 16

2٥4 اإلجمالي

عدد المتدربين عدد الدورات المدينة م

92 6 الرياض 1
30 2 جدة 2
32 2 الدمام 3
9 1 حائل 5
14 1 بريدة 6
16 1 10 أبها
15 1 المدينة المنورة 8
14 1 تبوك 9
16 1 جازان 12

238 16 اإلجمالي 13

 جدول رقم )42(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي
المقدم للمنشآت خالل فترة التقرير

 جدول رقم )41(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم
لألفراد خالل فترة التقرير

 متدرب ضمن
 برنامج المقيم

 الداخلي
المعتمد لألفراد

٢٣٨

 إجمالي عدد متدربين برنامج
 المقيم الداخلي المعتمد

الموجه لألفراد والمنشآت

٤٩٢

٢- برنامج كتابة تقارير المشاركة 
للمنشآت

توّفـــُر أمانـــة الجائـــزة برامـــج تأهيليـــة تســـتهدُف 
تعريـــَف المنشـــآت المتقدمـــة لدخـــول منافســـاتها 
ـــة تقاريـــر المشـــاركة فـــي  علـــى طـــرق وآليـــات كتاب
الجائـــزة، وفًقـــا للمعاييـــر والمتطلبـــات الخاصـــة 
بهـــا؛ حيـــث تتـــم إقامـــة كّل برنامـــٍج علـــى مـــدار 
ــا  ــم مـــن خالهـ ــاعة، يتـ ــن بمعـــدل )16( سـ يوميـ
اســـتعراض جميـــع اآلليـــات والتفاصيـــل الخاصـــة 
ــس  ــث تعكـ ــاركة؛ بحيـ ــر المشـ ــة تقاريـ ــرق كتابـ بطـ
ــودة والتميـــز  ــات الجـ ــي لممارسـ ــع الحقيقـ الواقـ
بالمنشـــأة، وفًقـــا لمعاييـــر نمـــوذج التميـــز الخـــاص 
ــزة، وقـــد عقـــدت فـــرق العمـــل )4( برامـــج  بالجائـ
ــدول  ــي الجـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــب مـ ــة حسـ تدريبيـ

ــم )43(. رقـ

٣- برامج تدريب المقيمين

ـــاِر المقيميـــن الـــذي  ـــزُة علـــى اختي تحـــرُص الجائ
يتمتعـــون بقـــدٍر عـــاٍل مـــن االحترافيـــة والخبـــرة فـــي 
مجـــال التقييـــم علـــى التميـــز المؤسســـي؛ حيـــث 
تّمـــت عمليـــات اختيـــار المقيـــم بخطـــوات عـــّدة، 
ـــي  ـــي والتأهيل ـــر الدعـــم الفن ـــّم توفي ـــّم يت ومـــن َث
لهـــم قبـــل بدايـــة عمليـــة التقييـــم للمنشـــآت 
المتنافســـة علـــى الجائـــزة، وفـــي هـــذا اإلطـــار 
نظمـــت الجائـــزة )4( برامـــج تدريبيـــة، اســـتفاد منهـــا 
)58( مقيًمـــا حســـب مـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول 

رقـــم )44(.

عدد المتدربين المدينة
20 الرياض
20 الرياض
18 جدة
14 الدمام

عدد المتدربين المدينة
9 الرياض
16 جدة
األردن 25
اإلمارات 8

جدول رقم )44(: عدد المتدربين في برامج تدريب المقيمين خالل فترة التقرير

جدول رقم )43(: عدد المتدربين في برنامج كتابة تقارير المشاركة للمنشآت 
خالل فترة التقرير

المجموع

 برامج تدريبية
مقّيمًا   استفاد منها

متدربدورات
٤

٤٨٥

٧٢
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شـــهدت فتـــرة التقريـــر وضمـــن أعمـــال الـــدورة 
الرابعـــة مـــن الجائـــزة العديـــَد مـــن األنشـــطة ذات 
الصلـــة بعمليـــات التقييـــم والتحكيـــم؛ حيـــث بلـــغ 
إجمالـــي ســـاعات عمـــل فـــرق التقييـــم أكثـــر مـــن 
مقيًمـــا   )42( خالهـــا  شـــارك  ســـاعة،   )2690(
فـــي )14( فريًقـــا ُمتخصًصـــا ألعمـــال التقييـــم، 
ـــا مفّصـــًا  كمـــا تـــم إصـــدار )40( تقريـــًرا تعقيبيًّ
للمنشـــآت يضـــم نقـــاط القـــوة وفـــرص التحســـين 
لضمـــان االســـتمرارية فـــي رحلـــة تحقيـــق التميـــز 
مـــن  أكثـــر  الجائـــزة  إدارة  قدمـــت  المؤسســـي، 
)400( ســـاعة دعـــم فنـــي للمنشـــآت خـــال مرحلـــة 

ــزة.  ــات الجائـ ــى منافسـ ــى علـ ــدم األولـ التقـ
ترســـيخ  علـــى  الجائـــزة  أمانـــة  وتحـــرص 

ثالثًا
أعمال التقييم والتحكيم 

شـــاركت الجائـــزة فـــي عـــدد مـــن المعـــارض 
بهـــدف  المحاضـــرات  وتقديـــم  والمؤتمـــرات 
نمـــوذج  ونشـــر  بالجائـــزة  والتوعيـــة  التعريـــف 
التميـــز الُمؤسســـي علـــى أكبـــر شـــريحة ُممكنـــة 

القطاعـــات. مـــن 

رابعًا
المشاركة في المعارض 

والمؤتمرات

إجمالي ساعات عمل 
فرق التقييم

٢,٦٩٠
متخصص 

ألعمال التقييم

شارك 
خاللها

٤٢
1٤ في فريقمقيمًا

االحترافيـــة فـــي نشـــاطات التقييـــم والتحكيـــم 
وفـــق الممارســـات العالميـــة فـــي هـــذا الجانـــب؛ 
إذ تعتمـــد عمليـــة التقييـــم علـــى مـــدى تطبيـــق 
وفـــق  الثمانيـــة  الجائـــزة  لمعاييـــر  المنشـــآت 
نمـــوذج التميـــز، وتســـتخدم الجائـــزة أداة التقييـــم 
المؤسســـي »إتقـــان« لقيـــاس مســـتوى النضـــج 

المؤسســـي. 

بمراحـــل  المنشـــآت  قبـــول  عمليـــة  وتمـــر 
والتقـــدم  المنشـــآت  تســـجيل  مـــن  تبـــدأ  عـــّدة 
ُمحكمـــة  آليـــة  الجائـــزة  تتبـــع  حيـــث  ـــا،  إلكترونيًّ
وتمـــر  األولـــى،  الفـــرز  بعمليـــة  تبـــدأ  للتقييـــم 
عبـــر سلســـلة مـــن خطـــوات التقييـــم المكتبـــي 

ـــة  ـــم مـــع لجن ـــر التقيي ـــي ومناقشـــة تقاري والميدان
التحكيـــم وتنتهـــي بإرســـال تقريـــر تعقيبـــي لجميـــع 

المنشـــآت المشـــاركة فـــي الجائـــزة. 

ويتـــم اعتمـــاد نتائـــج التقاريـــر بعـــد مرحلـــة 
ــم  ــّم تتـ ــن َثـ ــي، ومـ ــي والَميَدانـ ــم المكتبـ التقييـ
مراجعـــة التقاريـــر المقدمـــة مـــن فـــرق التقييـــم 
مـــن ِقبـــل لجنـــة التحكيـــم، والتـــي تضـــم فـــي 
عضويتهـــا خبـــراء فـــي مجـــال الجـــودة والتميـــز 
حـــول  التقييـــم  فـــرق  لمناقشـــة  المؤسســـي؛ 
التقاريـــر المرفوعـــة ليتـــّم إقـــرار نتائـــج المنشـــآت 
والرفـــع بهـــا للجنـــة العليـــا للجائـــزة العتمادهـــا.

لجهـــاٍز  نـــواة  بتكويـــن  البـــدء  علـــى  ِحرصـــًا 
مســـتقٍل يتوّلـــى اإلشـــراَف علـــى نشـــاط االعتمـــاد 
للمختبـــرات، فقـــد صـــدر قـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة 
ـــة الســـعودية لاعتمـــاد  عـــام 2004م بإنشـــاء اللجن
ـــة مـــن  ـــة مجموع ـــة وعضوي برئاســـة محافـــظ الهيئ
المختصيـــن مـــن الجهـــات ذات العاقـــة؛ بهـــدف 
المختبـــرات،  اعتمـــاد  نشـــاط  علـــى  اإلشـــراف 
وجهـــات التفتيـــش والجهـــات المانحـــة للشـــهادات. 

وقـــد تـــّم حتـــى اآلن اعتمـــاد أكثـــر مـــن )100( 
جهـــة منهـــا )86( جهـــة ســـارية االعتمـــاد وهـــي 

)83( مختبـــر و)3( جهـــات تفتيـــش.

)SAC( ٢/11  اللجنة السعودية لالعتماد

تنفيـــذًا للمهـــام المحـــددة فـــي تنظيمهـــا، 	 
ــة  ــة العامـ ــق الائحـ ــة بتطبيـ ــوُم اللجنـ َتقـ
الصـــادرة  التقييـــم،  جهـــات  العتمـــاد 
باجتماعـــه  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  بقـــرار 
رقـــم )161( وتاريـــخ 1438/10/24هــــ طبقـــًا 
القياســـية  المواصفـــات  لمتطلبـــات 
ـــة ذات العاقـــة وتهـــدُف إجـــراءات  الدولي
االعتمـــاد إلـــى التأكـــد مـــن جـــدارة وكفـــاءة 
جهـــات  فـــي  الُمتاحـــة  الخدمـــة  أداء 
فتـــرة  خـــال  وتـــَم  المطابقـــة.  تقييـــم 
التقريـــر تجديـــد االعتمـــاد لــــ )21( مختبـــرًا 
واعتمـــاد )14( مختبـــرًا جديـــدًا وجهتـــي 
تفتيـــش، ليصـــل إجمالـــي عـــدد الجهـــات 
المعتمـــدة )85( جهـــة. وَيعكـــُس الرســـم 
الجهـــات  توزيـــع   )19( رقـــم  البيانـــي 
المعتمـــدة حســـب النشـــاط. كمـــا ُيوضـــح 
الرســـم البيانـــي رقـــم )20( توزيـــع هـــذه 
ـــف مناطـــق  ـــى مختل ـــَا عل الجهـــات جغرافي

المملكـــة.

االنتهـــاء مـــن مشـــروع تحويـــل خدمـــة 	 
االعتمـــاد إلـــى خدمـــة إلكترونيـــة كاملـــة

١/٢/١١  أهم إنجازات اللجنة خالل فترة التقرير

تـــَم -بفضـــل اللـــه- االنتهـــاُء مـــن مشـــروع 
ــة إلكترونيـــة  ــاد إلـــى خدمـ ــة االعتمـ تحويـــل خدمـ
بشـــكل كامـــل بجميـــع مراحلهـــا بـــدءًا مـــن تقديـــم 
الطلـــب وانتهـــاًء بإصـــدار الشـــهادة. حيـــث ُيســـاعد 

هـــذا التحـــول الرقمـــي علـــى:
َتمكيـــن المســـتفيدين مـــن خدمـــات اللجنـــة  –

مـــن التقديـــم عليهـــا بيســـٍر وســـهولة، 
إلكترونـــي  بشـــكل  طلباتهـــم  ومتابعـــة 

ــاد. ــة االعتمـ ــل عمليـ ــوال مراحـ طـ
األداء  – اإلنجاز ومراقبـــة  كفـــاءة  رفـــع 

. فية بشـــفا
توثيق األعمال وحوكمة اإلجراءات. –
تحليـــل عمليـــة االعتمـــاد وتحديـــد النقـــاط  –

الَحرجـــة للتمكـــن مـــن تطويرهـــا بشـــكل 
مســـتمر.

وقـــد كان للتحـــول اإللكترونـــي فـــي خدمـــات 
االعتمـــاد نتائـــج إيجابيـــة متميـــزة؛ حيـــُث أصبـــح 
عمليـــة  فـــي  المشـــاركين  جميـــع  بإمـــكان 
لجـــان  أعضـــاء  أو  مقيميـــن  ســـواًء  االعتمـــاد 
أو مســـتفيدين مـــن الدخـــول علـــى النظـــام 
مـــن خـــال الحســـابات الخاصـــة بهـــم، وإتمـــام 

ـــة  وتســـتعين وزارة التجـــارة واالســـتثمار والهيئ
للدفـــاع  العامـــة  والمديريـــة  للجمـــارك  العامـــة 
ــا اللجنـــة  المدنـــي بهـــذه الجهـــات التـــي اعتمدتهـ
الجـــودة  لمنظومـــة  األساســـية  األركان  كأحـــد 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ وذلـــك للُمســـاهمة 
المســـتوردة  والُمنتجـــات  الِســـلع  فســـح  فـــي 
وتســـهيل إجـــراءات الفســـح الجمركـــي، والحفـــاظ 
وحمايـــة  العامـــة  والســـامة  الصحـــة  علـــى 

المســـتهلك.

ــراءات فـــي أي وقـــت  ــة اإلجـ ــم ومتابعـ مهامهـ
ودون عنـــاء، وهـــو مـــا ســـاعد فـــي تقليـــل الفتـــرة 
الزمنيـــة التـــي تســـتغرقها عمليـــة االعتمـــاد 
مـــن المتوســـط التقريبـــي )260( يوًمـــا، بدايـــة 
حتـــى  العـــام 2016م،  فـــي  النظـــام  تطبيـــق 

أصبحـــت )175( يوًمـــا خـــال العـــام 2018م.

جهة خاصة 
سارية االعتماد

٨٦

تهدُف إجراءات االعتماد 
إلى التأكد من جدارة 
وكفاءة أداء الخدمة 

الُمتاحة في جهات تقييم 
المطابقة

 ساعة
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الجبيل

إدارة 	  لنظـــام  الُمســـتمر  التطويـــر 
القياســـية  للمواصفـــة  طبقـــًا  للجنـــة 
ــد  ــا ُيعـ ــو مـ ــزو )17011(، وهـ ــة أيـ الدوليـ
متطلبـــًا أساســـيًا لحصـــول اللجنـــة علـــى 
االعتـــراف ضمـــن المنظمـــات الُدوليـــة 
االعتمـــاد،  نشـــاط  علـــى  المشـــرفة 
ـــراءات  ـــدء فـــي إج ـــة الب وتســـتهدف اللجن
ـــراف  تقديـــم طلـــب الحصـــول علـــى االعت

2019م. العـــام  خـــال  الدولـــي 

اللجنـــة 	  ُمشـــاركة  تعزيـــز  اســـتمرار 
الُدوليـــة  المنظمـــات  اجتماعـــات  فـــي 
االعتمـــاد. بنشـــاط  المعنيـــة  واإلقليميـــة 

رفـــع مشـــروع تنظيـــم )المركـــز الســـعودي 	 
تمهيـــدًا  المعنيـــة  للجهـــات  لاعتمـــاد( 
الســـتقالية اللجنـــة الســـعودية لاعتمـــاد 
وَتحولهـــا إلـــى جهـــاز مســـتقل وهـــو حاليـــًا 

فـــي المراحـــل النهائيـــة إلقـــراره.

تطويـــر قاعـــدة بيانـــات خاصـــة بالمقيميـــن 	 
والخبـــراء مـــن ذوي الكفـــاءة فـــي مجـــال 
لاســـتعانة  الفنيـــة  االعتمـــاد  أنشـــطة 
بهـــم فـــي أعمـــال اللجنـــة مـــا يعطيهـــا 
القـــدرة علـــى االنتشـــار وتغطيـــة جميـــع 

ــهولة. ــر وسـ ــة بيسـ ــق المملكـ مناطـ

موافقـــة المقـــام الســـامي الكريـــم علـــى 	 
الدولـــي  للمنتـــدى  اللجنـــة  انضمـــام 
لهيئـــات اعتمـــاد حـــال األمـــر الذي يســـهم 
والممارســـات  المعاييـــر  توحيـــد  فـــي 
وتأكيـــدًا  النشـــاط  هـــذا  فـــي  الدوليـــة 
علـــى أن تكـــون المملكـــة رائـــدًة فيـــه.

 عدد الجهاتالمجال
النسبة المئويةالمعتمدة

2023.3التشييد ومواد البناء
910.5القياس والمعايرة

1112.8الكهربائية واإللكترونية
1214الكيميائية والبترولية
78.1الميكانيكية والعدنية

1011.6الغذائية والزراعية
910.5النسيج

55.8المواد العامة
 التفتيش على األلعاب في مدن الماهي

الترفيهية
2

2.3
11.1التفتيش على المصاعد والسالم الكهربائية

100%86اإلجمالي

رسم بياني رقم )19(: توزيع الجهات المعتمدة حسب النشاط

الجهات المعتمدة بحسب المجال

جدول رقم )4٥(: عدد الجهات المعتمدة حسب النشاط

دعدد الجهاتالمدينة

34%29الرياض

27%23جدة

9%8الخبر

21%18الدمام

5%4الجبيل

1%1الخرج

1%1بقيق

1%1القطيف

1%1األحساء

100%86المجموع

رسم بياني رقم )20(: توزيع الجهات المعتمدة جغرافيًا في مختلف مدن المملكة

 جدول رقم )46(: توزيع الجهات المعتمدة حسب المدينة
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والمرجعيـــة  اإلقليميـــة  الريـــادة  لتحقيـــِق  رؤيتهـــا  وفـــق 
العلميـــة فـــي نشـــاطات التقييـــس، تـــّم تأســـيُس مركـــِز األبحـــاث 
والدراســـات ليكـــون نـــواًة للتأصيـــل العلمـــي فـــي مجـــاالت 

المواصفـــات والقيـــاس والمعايـــرة.

فـــي 	  ِعلميـــٍة  بحـــوٍث  مجموعـــة  إجـــراء 
التاليـــة: المجـــاالت 

غـــازات  – وخـــواص  خصائـــص  دراســـة 
التبريـــد البديلـــة ومـــدة مائمتهـــا للعمـــل 
واالســـتخدام بالســـعودية، بالتعـــاون مـــع 
الهندســـة بجامعـــة اإلمـــام عبـــد  كليـــة 

الرحمـــن الفيصـــل.
الموجـــات  – تداخـــل  تأثيـــر  دراســـة 

مـــن  الصـــادرة  الكهرومغناطيســـية 
أنظمـــة  علـــى  المحمولـــة  األجهـــزة 
التحكـــم بالمركبـــات، بالتعـــاون مـــع كليـــة 
ســـعود.  الملـــك  بجامعـــة  الهندســـة 

دراســـة الخـــواص الكيميائيـــة والفيزيائيـــة  –
للبـــاس اإلحـــرام وقيـــاس تأثيرهـــا علـــى 

خصائـــص الرطوبـــة النســـبية. 
ســـعودية  – قياســـية  مواصفـــة  وضـــع 

البنـــاء. لمـــواد  اإلشـــعاعية  للحـــدود 

٣/11  مركز األبحاث والدراسات 

١/٣/١١  أبرز األعمال التي نفذها 
المركز خالل فترة التقرير

تقييـــم المقترحـــات البحثيـــة لمجموعـــة 	 
فـــي  والدراســـات  األبحـــاث  مـــن 

التاليـــة: المجـــاالت 
ـــر الســـامة فـــي  – ـــم معايي ـــاس وتقوي  قي

الكهربائيـــة  الغـــرف  مدافـــئ  تصميـــم 
المتنقلـــة.

فـــي  – الضجيـــج  مســـتوى   تقييـــم 
اســـتيفاء  مـــن  والتأكـــد  المســـاجد، 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  المتطلبـــات 

القياســـية. المواصفـــات 
ـــا  – علميًّ المناســـبة  الطـــرق   تحديـــد 

ـــد  ـــن فورمالديهاي للكشـــف عـــن الميامي
أدوات  فـــي  اليوريـــا فورمالديهايـــد  أو 

منـــه. المصنوعـــة  المائـــدة 
 دراســـة جـــودة المبـــردات )ســـائل التبريـــد(  –

علـــى أداء وكفـــاءة أجهـــزة التكييـــف.

إنشـــاء وتطويـــر نظـــام إلكترونـــي ألتمتـــة 	 
والدراســـات  األبحـــاث  مركـــز  أعمـــال 

بالهيئـــة.
تطويـــر نظـــام إلكترونـــي ألتمتـــة أعمـــال 	 

مركـــز األبحـــاث والدراســـات بالهيئـــة.
تزويـــد إدارات ومختبـــرات الهيئـــة بالمراجع 	 

يقـــوم  والتـــي  المختلفـــة،  العلميـــة 
المركـــُز بتوفيرهـــا مـــن خـــال االشـــتراك 

بمصـــادر وقواعـــد المعلومـــات.
الدعـــُم العلمـــيُّ وترجمـــُة بعـــض األفـــام 	 

بمجـــاالت  العاقـــة  ذاِت  التوعويـــة 
المختلفـــة. التقييـــس 

َتتوّلى وحدة العلوم والتقنية مهاّم اإلشراف والمتابعة مع 
الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بمهاّم الهيئة ضمن الخطة 
مهام  الوحدة  تتوّلى  كما  واالبتكار،  والتقنية  للعلوم  الوطنية 
شركاء  مع  الفني  والتعاون  التفاهم  مذكرات  وتنسيق  إدارة 

الهيئة من الجهات ذاِت العالقة.

٤/11  وحدة العلوم والتقنية 

االشـــــراف والمتابعــــة مـــع مدينـــة الملـــك 	 
عبـــد العزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة علـــى برنامـــج 
خطـــة »معرفـــة«، والمشـــاركة فـــي مشـــروع 
الــمســـــــح الوطنـــــــي لمــــــــؤشرات العـــلـــــوم 

والتقنيـــة واالبتـــكار.
دعـــم هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 	 

والجهـــات األخـــرى المســـتفيدة بالمعرفـــات 
الخاصـــة بهـــا )المعـــرف الرقمـــي لأشـــياء 

 .)Digital Identifier Object OID
إعـــداد وإشـــراف الوحـــدة علـــى برامـــج التعـــاون 	 

القطـــاع  جهـــات  مـــع  المشـــترك  الفنـــي 
الحكومـــي والقطـــاع الخـــاص ومـــن أبرزهـــا:

المديرية العامة للدفاع المدني. –
الهيئة العامة للمساحة. –
الهيئة العامة للغذاء والدواء. –
الهيئة العامة للترفيه. –
شركة التصنيع الوطنية. –

١/٤/١١  أبرز نشاطات الوحدة 
خالل فترة التقرير

المــتـابــعـــة واإلشــــــراف عـــلــى مـــشــــروع 	 
قامـــوس المصطلحـــات الفنيـــة المترجمـــة.

إدارة وتنسيـــــق توقــــيع عـــدد )36( مذكـــرة 	 
ـــاون مختلفـــة مـــع مجموعـــة مـــن الجهـــات  تعـ
ـــي  ـــكومية ومؤسســـات المجتمـــع المدن الحـ

ــا.  ــة تفعيلهـ ــاص ومتابعـ ــاع الخـ والقطـ



١٩١ ١٩٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

الحالةاسم الجهةم

الهيئة العامة للغذاء والدواء1

 تَم التوقيع وجاٍر متابعة
 التفعيل

الهيئة العامة للمساحة2

الدفاع المدني3

الهيئة العامة للترفيه4

األمن العام5

وزارة الدفاع6

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية7

وزارة التعليم8

وزارة اإلسكان9

وزارة العمل والتنمية االجتماعية10

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل11

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة12

شركة المياه الوطنية13

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني14

هيئة تنمية الصادرات السعودية15

شركة الكهرباء16

 وزارة المياه والكهرباء17

 أرامكو18

 سابك19

الجمعية السعودية للجودة20

المعهد العالي للصناعات المطاطية21

شركة التصنيع الوطنية22

جمعية حماية المستهلك23

الجمعية العلمية الملكية األردنية24

المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية25

الهيئة العالمية للوسائل التقنية – رابطة العالم اإلسامي26

المديرية العامة للسجون27

جامعة الملك عبد العزيز28

 جاٍر اإلعداد والتنسيق للتوقيع

مجلس الغرف السعودية29

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة30

جامعة أم القرى31

وزارة الحج والعمرة32

مؤسسة البريد السعودي33

الهيئة العامة للجمارك34

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات35

أمانة المنطقة الشرقية36

االنتهاء من إعداد 

مذكرة تعاون مختلفة مع 
عدد من الجهات الحكومية 

ومؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص 

ومتابعة تفعيلها

٣٦
فـــي  المســـتفيدين  خدمـــة  مراكـــز  تهـــدُف 
ــة  ــة مكـ ــة بمنطقـ ــز الرئيـــس وفرعـــي الهيئـ المركـ
تقديـــم  إلـــى  الشـــرقية  والمنطقـــة  المكرمـــة 
أفضـــل الخدمـــات للمســـتفيدين، والمســـاهمِة 
ــن  ــق مـ ــم، والتحقـ ــات معهـ ــد العاقـ ــي توطيـ فـ
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة بمـــا ُيســـهم فـــي دعـــم 
ـــام  ـــمَّ خـــال ع ـــي. وقـــد ت ونمـــو االقتصـــاد الوطن
2018م اســـتقبال ومعالجـــة )18.081( استفســـار؛ 
حيـــث تّمـــت معالجـــة )14.909( استفســـار وفـــق 

الرد على االستفسارات. 1
ُيقـــوم المركـــُز باســـتقبال االستفســـارات 
المســـتفيد  عـــن طريـــق حضـــور  ســـواًء 
للمركـــز أو االتصـــال بالرقـــم الموّحـــد أو 
البريـــد اإللكترونـــي، ويتوّلـــى موظفـــو 
إحالتهـــا  أو  عليهـــا  اإلجابـــة  المركـــز 
لـــإلدارة المختصـــة بالهيئـــة. وقـــد بلغـــت 
عليهـــا  الـــردُّ  تـــّم  التـــي  االستفســـارات 
خــــال فتـــرة التقريـــر )18.081( استفســـار؛ 
حيـــث ُتمثـــل هـــذه االستفســـارات جميـــع 
وُتوضـــح  الهيئـــة.  وإدارات  قطاعـــات 
و)22(   )21( رقـــم  البيانيـــة  الرســـوم 
و)23( و)24( و)25( عـــدد االستفســـارات 
ــة  ــال ونوعيـ ــائل االتصـ ــكاوى ووسـ والشـ
ــارات ونســـبة االغـــاق حســـب  االستفسـ
اتفاقيـــة مســـتوى الخدمة.متابعـــة البريـــد 
البريـــد  ُيعتبـــر  للهيئـــة،  اإللكترونـــي 
ــول  ــرع لوصـ ــيلَة األسـ ــي الوسـ اإللكترونـ
إلـــى  والخارجـــي  الداخلـــي  المســـتفيد 
المركـــز  ويســـتقبل  عنـــاء،  دون  حاجتـــه 
البريـــد الـــوارد مـــن المســـتفيد علـــى البريـــد 
اإللكترونـــي الُمخصـــص لهـــذا الغـــرض 

١/٥/١١  مهام مركز خدمة 
المستفيدين

يتولـــى مركـــز خدمـــة المســـتفيدين مجموعـــة 
االرتقـــاء  إلـــى  تهـــدُف  التـــي  المهـــام  مـــن 
العاقـــة.  ذاِت  والجهـــات  الشـــركاء  بخدمـــات 

ومـــن أهـــم تلـــك المهـــام مـــا يلـــي:

٥/11  مركز خدمة المستفيدين

اإلجابـــُة  وتتـــم   ،)info@saso.gov.sa(
االستفســـار  إحالـــة  أو  مباشـــرة  عليـــه 
لـــإلدارة المختصـــة مـــع اســـتمرار المتابعـــة 
مـــع اإلدارة المعنيـــة حتـــى يتـــم الـــرد علـــى 

الطلـــب. المســـتفيد وإنهـــاء 

مــتـــابــعــــة نــقــطــــة االسـتـفـســــار . 2
)ENQUIRYPOINT(

البريـــد  هـــي  االستفســـار  نقطـــة 
منظمـــة  لـــدى  الُمعتمـــد  اإللكترونـــي 
والخاصـــة   ،)WTO( العالميـــة  التجـــارة 
التجـــارة  أمـــام  الفنيـــة  العوائـــق  بلجنـــة 
تجهيـــز  طريقهـــا  عـــن  ويتـــم   ،)TBT(
جهـــات  وإخطـــارات  الهيئـــة  إخطـــارات 
للغـــذاء  العامـــة  )الهيئـــة  مثـــل  أخـــرى 
وإرســـالها  الصحـــة(  وزارة  والـــدواء، 
َثـــَم  العالميـــة، ومـــن  التجـــارة  لمنظمـــة 
رفـــع المشـــاريع التـــي تـــَم اإلخطـــار عنهـــا 
علـــى موقـــع الهيئـــة اإللكترونـــي لتتمكـــن 
الجهـــة ذاِت االختصـــاص مـــن الحصـــول 
البريـــد  متابعـــة  وتتـــم  مباشـــرة.  عليهـــا 

اإللكترونـــي

بمـــا  عمـــل(  )يومـــي  المحـــدد  الجـــودة  معيـــار 
ـــَم تســـجيل عـــدد )3.172(  نســـبته 82.46%، بينمـــا ت
استفســـار متأخـــر عـــن الوقـــت المحـــدد »يومـــي 
عمـــل« أي مـــا نســـبته 17.54% نظـــًرا للطبيعـــة 
الفنيـــة لتلـــك االستفســـارات، ووصلـــت نســـبة 
الزيـــادة فـــي عـــدد االستفســـارات الـــواردة للهيئـــة 
ـــام  ـــًة بالع ـــى 84.65% مقارن ـــر إل ـــرة التقري ـــال فت خ
الســـابق، كمـــا تراجعـــت عـــدد الشـــكاوى فـــي هـــذا 

ــي. ــام الماضـ ــن العـ ــدار 76.92% عـ ــام بمقـ العـ

 )enquirypoint@saso.gov.sa(
واســـتقبال الماحظـــات وتوجيههـــا للجهـــة 
المختصـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد اإلخطـــارات 
ــال  ــار خـ ــة االستفسـ ــر نقطـ ــذة عبـ الُمنفـ

فتـــرة التقريـــر )54( إخطـــارًا.

خدمات األعضاء. 3
ُيوفـــر مركـــز خدمـــة المســـتفيدين خدمـــة 
العضويـــة؛ حيـــث يتـــم تزويـــد األعضـــاء 
القياســـية  المواصفـــات  عـــن  بقوائـــم 
التـــي تـــّم اعتماُدهـــا حديًثـــا، باإلضافـــِة 
إلـــى إصـــدارات الهيئـــة. وتّمـــت موافقـــة 
مجلـــس اإلدارة علـــى النســـخة المحدثـــة 
ــُف  ــات الهيئـــة، وتعكـ ــن عضويـــة خدمـ مـ
النظـــام  تطويـــر  علـــى  حالًيـــا  الهيئـــُة 
اإللكترونـــي الخـــاص بالعضويـــة؛ حتـــى 
يضمـــن  بشـــكل  الخدمـــة  تقديـــم  يتـــّم 
ــة  ــا علـــى مجموعـ ــول المنتســـب بهـ حصـ
العضويـــة،  فئـــة  وفـــق  المزايـــا  مـــن 
ويوضـــح الجـــدول رقـــم )48( قائمـــة بتلـــك 

المميـــزات:

استفسارًا تم 
استقبالها 

من االستفسـارات تمت 
معالجتها خالل يومي عمل

نسبة الزيادة في عدد 
االستفسارات لعام 
٢٠1٨ عن عام ٢٠1٧

نسبة النقص في عدد 
الشكاوى لعام ٢٠1٨ 

عن عام ٢٠1٧

1٨.٠٨1

%٧٦.٩٢%٨٤.٦٥-

1٤.٩٠٩

 جدول رقم )47(: قائمة الجهات المستهدفة لبرنامج تفعيل التكامل مع الشركاء من خالل
مذكرات تعاون مشترك
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٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

١٤٦٣

٣٧٥٣

٦٦٥٦

٤٤٧

١٩٨٦

٣٥٢ ٥٣ ١٠٨

١٣٨٠

٥٩٧
٧٤ ١٣٣ ٩

١٩٠ ٣٨ ١٤ ٧ ١ ٨ ٣ ٥٦ ٢

٧٥١

٩٦٤٣٨٧١

٨٢٪١٥ ٪١٨ ١٨,٠٨١

االستفسارات المغلقةشكوى
متأخرة

االستفسارات المغلقة
في الوقت المحدد

استفسار

١٣٢٤٦
البريد اإللكترونياتصالحضور

عدد الشكاوى

عدد الشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعات

SLA نوعية االستفسارات الواردة للمركز نسبة إغالق االستفسارات حسب اتفاقية مستوى الخدمة

٪٦ ٪٤ ٪١

منح
الشهادات

٪١

المطابقة 

٪١

تقنية
المعلومات

٪١

الموارد
البشرية

٪١

السيارات الشؤون المالية
واالدارية

مكتب النائب
للمظابقة والجودة

١٩٣

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      

١٩٢

التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

الذهبيةالمميزات
GOLD

الفضية
SILVER

البرونزية
BRONZE

√√√  اإلعالن عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب

√√√ االشتراك في المجلة االلكترونية

X√√الدعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة

XX√الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو

Xشهريتلقائياإلبالغ بأي تحديث يطرأ على المواصفات التي سبق شراؤها

2٥X%٥0% خصم على تكاليف تقديم طلب الحصول على عالمة الجودة

٥%10%1٥% خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية

)Account Manager( توفير مدير حساب√XX

٥%10%1٥%خصم على شراء المواصفات

٥%10%1٥% خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب

10.000٥.0002.000تكاليف االشتراك السنوي

سم بياني رقم )21(: عدد االستفسارات خالل فترة التقرير بناًء على القطاعات

جدول رقم )48(: مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين

رسم بياني رقم )2٥(: نسبة إغالق االستفسارات حسب اتفاقية 
)SLA( مستوى الخدمة

رسم بياني رقم )24(: نوعية االستفسارات الواردة 
للمركز

رسم بياني رقم )23(: عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

رسم بياني رقم )22(: عدد الشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعات



١٩٥ ١٩٤

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

أنهـــى المركـــز مجموعـــة مـــن النشـــاطات 
خـــالل فتـــرة التقريـــر، ومـــن أهمهـــا: 

لمركـــز 	  التدريبيـــة  القاعـــات  تطويـــر 
ـــة بالمنطقـــة  التدريـــب فـــي فرعـــي الهيئ

المكرمـــة. مكـــة  ومنطقـــة  الشـــرقية 
تنفيـــذ عـــدد )29( برنامـــج تدريبـــي خـــال 	 

قدرهـــا  إنجـــاز  بنســـبة  التقريـــر،  فتـــرة 
ــا هـــو مســـتهدف فـــي الخطـــة  97% ممـ
االســـتراتيجية للهيئـــة، منهـــا عـــدد )15( 
ــة  ــت للمؤسسـ ــي خصصـ ــج تدريبـ برنامـ
وقـــد  العســـكرية،  للصناعـــات  العامـــة 
ــة  ــاعة تدريبيـ ــدد )536( سـ ــم عـ ــَم تقديـ تـ
لــــــ )327( متـــدرب مـــن مختلـــف الجهـــات، 
َو )13( متـــدرب مـــن الهيئـــة. ويُوضـــح 
أهـــم موضوعـــات   )49( رقـــم  الجـــدول 
انعقادهـــا  وأماكـــن  التدريبيـــة  البرامـــج 

والجهـــات المســـتفيدة منهـــا. 

١/6/١١  أبرز نشاطات المركز

ـــد  ـــودة، فق ـــس والج ـــات والتقيي ـــاالت المواصف ـــة العلمـــي فـــي مج ـــدور الهيئ ـــداًد ل امت
تـــَم إنشـــاء مركـــز متخصـــص للتدريـــب والتطويـــر، ُيعنـــى بتوطيـــن ونقـــل المعرفـــة، وتقديـــم 
الـــدورات والبرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــاالت القيـــاس والمعايـــرة والجـــودة 
ــة  ــم أنشـــطته التطويريـ ــز إلـــى تقديـ ــدُف المركـ ــة. ويهـ ــات الهيئـ ــن خدمـ ــتفيدين مـ للمسـ
ـــراء والمدربيـــن،  ـــٍة مـــن أفضـــل الخب ـــه التدريبيـــة علـــى أســـس علميـــة مســـتعينًا بنخب وخدمات
وباالســـتفادِة مـــن الشـــراكات االســـتراتيجية مـــع الجهـــات المناظـــرة ســـعيًا لتحقيـــق رؤيـــة 
المركـــز )تحقيـــق الريـــادة اإلقليميـــة فـــي التدريـــب فـــي مجـــاالت التقييـــس والجـــودة( 
ـــزة  ـــر برامـــج متمي ـــر ثقافـــة التقييـــس والجـــودة عب ـــز: )نشـــر وتطوي ومـــن خـــال رســـالة المرك

ــتفيدين(.  للمسـ

٦/11  مركز التدريب 

للمـــرة 	  دولـــي  تدريبـــي  برنامـــج  عقـــد 
بعنـــوان  األوســـط  بالشـــرق  األولـــى 
 )Lead Assessor( إعـــداد كبيـــر مدققيـــن«
 ISO( وفـــق المواصفـــة القياســـية الدوليـــة

)17025:2017
 	 )JICA( اليابانيـــة  الدولـــي  التعـــاون 

الحكومـــي. القطـــاع  اســـتهدف 
البوابـــة 	  تطويـــر  علـــى  العمـــل  جـــاري 

التدريـــب  مركـــز  لموقـــع  اإللكترونيـــة 
إلكترونيـــًا.  الخدمـــات  جميـــع  لتقديـــم 

جـــاٍر العمـــل فـــي مشـــروع تطويـــر البوابـــة 	 
التدريـــب  مركـــز  لموقـــع  اإللكترونيـــة 
ـــا. البـــدء  لتقديـــم جميـــع الخدمـــات إلكترونيًّ
بإجـــراءات طـــرح مشـــروع تســـويق البرامـــج 

التدريبيـــة لمركـــز التدريـــب. 
البـــدء بإجـــراءات طـــرح مشـــروع تســـويق 	 

البرامـــج التدريبيـــة لمركـــز التدريـــب.
المشـــاركة بمعـــرض فودكـــس الســـعودية 	 

ـــي. الدول
المشاركة بمعرض ألوان السعودية.	 

تحقيق الريادة اإلقليمية في 
التدريب في مجاالت التقييس 

والجودة

رؤية المركز:

 عدد مرات
التنفيذ الجهة المستفيدة المكان البرنامج التدريبي م

مرة واحدة

شركة المختبرات الخاصة )مطابقة(
شركة الفنار

شركة الجردان الدولية
شركة الرقائق اإللكترونية المحدودة

شركة الحوطي للخدمات الفنية

الرياض
أسس المعايرة

)بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والمعايرة(
1

مرة واحدة

وزارة العدل، مدينة الملك فهد الطبية وزارة الحرس الوطني
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

وزارة االسكان
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة لأرصاد والبيئة

المؤسسة العامة للتقاعد
صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(

المؤسسة العامة للموانئ
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

هيئة الهال األحمر

الرياض
مبادئ منهجية الكايزن

بالتعاون مع )JICA( اليابانية
2

مرة واحدة شركة عصر بذور الصويا ومشتقاتها ينبع )ISO 22000(و )ISO 9001( التدريب على المواصفات 3

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض إدارة الجودة الشاملة 4

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض أساليب وأدوات تحسين الجودة 5

مرتان الصناعات العسكرية الرياض
متطلبات نظام إدارة الجودة

)ISO 9001:2015(
6

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض أسلوب كايزن للتحسين المستمر 7

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض آلية سحب العينات 8

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض
إعداد مسئولي جودة للمصانع وتدريبهم وتأهيلهم للعمل كمسئولي جودة 

بالشركات طبقًا لنظام الجودة
9

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض استخدام أجهزة القياسات االلكترونية وتطبيقاتها 10

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض حساب االرتياب وكيفية قراءة شهادة المعايرة 11

مرتان الصناعات العسكرية الرياض )ISO 17025( متطلبات المواصفة القياسية الدولية لكفاءة معامل االختبار 12

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض طرق وتطبيق الضبط اإلحصائي لتأكيد جودة النتائج والسيطرة على العمليات 13

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة 14

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض )NEBOSH( الشهادة العامة الدولية في السامة والصحة المهنية 15

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض )ISO 14001( نظام إدارة البيئة 16

مرة واحدة الصناعات العسكرية الرياض متطلبات )OHSAS( للسامة والصحة المهنية 17

مرة واحدة معرض فوديكس السعودية جدة المفاهيم األساسية للمواصفة الدولية )BRC ( السامة الغذاء 18

مرة واحدة معرض فوديكس  السعودية جدة نظام ممارسات التصنيع الجيد )GMP( لمصانع المواد الغذائية 19

مرة واحدة معرض فوديكس السعودية جدة )ISO 22000( مفاهيم سامة الغذاء وفقًا للمواصفة القياسية الدولية 20

مرة واحدة معرض فوديكس السعودية جدة )HACCP( اعداد مراجع داخلي لنظام سامة الغذاء 21

مرة واحدة شركة سندان
خريجي الجامعات الرياض )ISO 17025:2017( مقدمة للمواصفة القياسية الدولية 22

مرة واحدة شركة سندان
خريجي الجامعات الرياض )ISO 17025:2017( تطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية 23

مرة واحدة شركة سندان
خريجي الجامعات الرياض )ISO 17025:2017( لتدقيق الداخلي طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 24

مرة واحدة

شركة المنصوري الهندسية التخصصية
شركة اس جي اس

شركة سيتكو
شركة الفنار

شركة الرقائق االلكترونية

الرياض
إعداد كبير مدققين

)ISO 17025:2017 Lead Assessor(
)ANAB بالتعاون مع(

25

جدول رقم )49(: قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقرير



١٩7 ١٩6

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

٢٢٠٣١١

عدد المخاطر لعام ٢٠١٧م

عدد المخاطر لعام ٢٠١٨م

خطر استراتيجي

ُتولـــي الهيئـــة لنشـــاط المراجعـــة الداخليـــة 
مـــن  هامـــًا  عنصـــرًا  باعتبـــاره  بالغـــًا  اهتمامـــًا 
عناصـــر تحســـين األداء علـــى المســـتويين الفنـــي 
ــاعد  ــي ُتسـ ــات التـ ــم الُممكنـ ــد أهـ واإلداري، وأحـ
اإلدارة العليـــا فـــي الهيئـــة علـــى الَتحقـــق مـــن 
التـــي  اإلداريـــة واإلجرائيـــة  السياســـات  تنفيـــذ 
ــة  ــل واإلنتاجيـ ــاءة العمـ ــتوى كفـ ــع مسـ ــل رفـ َتكفـ
ــة  ــدة المراجعـ ــع وحـ ــف اإلدارات. وَتتبـ ــي مختلـ فـ
أســـاس  علـــى  المراجعـــة  منهـــج  الداخليـــة 
ـــذي مـــن خالـــه يتـــم توجيـــه أعمـــال  المخاطـــر، وال

ـــة  ـــة أنظمـــة الرقاب ـــد مـــن ســـامة وفعالي  التأك
الــداخـليـــــة فـــي الــــهيئة والتزامهـــــا باألنظمــــة 
والتعليمـــات والسياســـات والخطـــط الخاصـــة بهـــا، 
وضمـــان كفـــاءة وفعاليـــة العمليـــات واإلجـــراءات 

اإلداريـــة والماليـــة. 

٧/11  وحدة المراجعة الداخلية

١/7/١١  أهداف الوحدة 

مراجعــة وتحديث دليــــل السيـــاســــات 	 
واإلجراءات لوحدة المراجعة الداخلية.

تحديـــــث سجل المخاطر وإعداد خطــــة 	 
المراجعة الداخلية.

التثقيــف بالمـراجعة الداخلية لموظفي 	 
الهيئة.

 تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية ومتابعة 	 
الماحظات السابقة.

التدريـــب ونقل المعرفة والخبـرات إلى 	 
موظفي الوحدة.

٢/7/١١  نطاق العمل 

األكثـــر  واألعمـــال  األنشـــطة  نحـــو  لمراجعـــة  ا
خطـــورة وأهميـــة، وفـــي مختلـــف مراحـــل عمليـــة 
ــنوية أو  ــة السـ ــاء الخطـ ــد بنـ ــواء عنـ ــة سـ المراجعـ
عنـــد التخطيـــط وتنفيـــذ مهـــام المراجعـــة. وقـــد 
أصـــدر مجلـــس إدارة الهيئـــة فـــي اجتماعـــه رقـــم 
)161( وتاريـــخ 1438/10/24هــــ قـــرارًا بتشـــكيل لجنـــة 
منبثقـــة عـــن المجلـــس ترتبـــط بهـــا وحـــدة المراجعـــة 
ـــة أحـــد أعضـــاء  ـــرأس هـــذه اللجن ـــًا، وي ـــة فني الداخلي
مجلـــس اإلدارة وتضـــم فـــي عضويتهـــا اثنـــان مـــن 

ــة.  ــارج الهيئـ ــن خـ ــن مـ المختصيـ

اإلدارة العامة للمشروعات الهندسية.. 1
اإلدارة المالية.. 2
المركز الوطني للقياس والمعايرة.. 3

لقيـــاس 	  الرئيســـية  المؤشـــرات  عـــداد  إ
الداخليـــة. المراجعـــة  لوحـــدة   )KPIs( ألداء  ا

 	 Risk( المخاطـــر  ســـجل  حديـــث  ت
إدارة. لـــكل   )R egister

كافـــة 	  ُيوضـــح  ُموحـــد  ســـجل  عـــداد  إ
المخاطـــر باإلضافـــة إلـــى تحديـــد أهـــم 

الهيئـــة.  مســـتوى  علـــى  خطـــر   )20 (
الداخليـــة 	  المراجعـــة  خطـــة  عـــداد  إ

لتنفيذهـــا. الزمنـــي  الجـــدول  و

٣/7/١١  اإلنجازات 

4/7/11  تحليل المخاطر على 
مستوى الهيئة لعام 2018م

رسم بياني رقم )26(: التغير في عدد المخاطر التي تم رصدها بين عامي 2017-2018م

مـــن خـــال العمـــل علـــى تقييـــم المخاطـــر لعـــام 
2018م تبيـــن وجـــود انخفـــاض لعـــدد المخاطـــر 
ـــة  ـــة، مقارن ـــى )220( خطـــر علـــى مســـتوى الهيئ إل
بعـــام 2017م حيـــث كان عـــدد المخاطـــر )311( خطـــر 

ـــة. ـــى مســـتوى الهيئ عل

للماحظـــات 	  متابعـــة  تقريـــر  جـــراء  إ
الهيئـــة. بأعمـــال  الخاصـــة  لســـابقة  ا

إنجـــاز عـــدد )3( عمليـــات مراجعـــة داخليـــة 	 
ـــي: ـــا يل وهـــي كم

٢٢٠
 انخفاض عدد
المخاطر إلى

 خطر على
مستوى الهيئة ويوضـــح الرســـم البيانـــي رقـــم )26( هـــذا 

التغيـــر، كمـــا يبيـــن الرســـم البيانـــي رقـــم )27( 
نتائـــج تحليـــل تلـــك المخاطـــر.
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رسم بياني رقم )27(: نتائج تحليل المخاطر على مستوى الهيئة

ـــن انخفـــاض  ـــم المخاطـــر تبي ـــاء عمـــل تقيي وأثن
ـــة: ـــك لأســـباب التالي المخاطـــر وذل

العمـــل 	  إجـــراءات  وتوثيـــق  حصـــر   تـــم 
الموجـــودة بالهيئـــة ممـــا قلـــل نســـبة 
ــرات  ــر مـــن خـــال متابعـــة مؤشـ المخاطـ
األداء الموجـــودة فـــي كل إجـــراء بشـــكل 

دوري.
 تطويـــر وتنفيـــذ خطـــة تدريبيـــة لكافـــة 	 

قطاعـــات الهيئـــة مـــن خـــال التدريـــب 
والتطويـــر ســـواء علـــى الجانـــب الفنـــي 

اإلداري. أو 
ـــوادر البشـــرية 	  ـــد مـــن الك  اســـتقطاب مزي

المتخصصـــة والمؤهلـــة.

لنظـــم 	  مفّصـــل  )فهـــم  أّولـــٌي  َفهـــٌم 
ــكل إدارة(  ــة بـ ــة المتعلقـ ــة الداخليـ الرقابـ
المنوطـــة  اإلدارة  وإجـــراءات  ألعمـــال 
بهـــا، مـــن خـــال دراســـة دليـــل سياســـات 

اإلدارة. وإجـــراءات 
عقـــد لقـــاءات واجتماعـــات مـــع مـــدراء 	 

واألقســـام.  اإلدارات 
تحديـــد الَمخاطـــر الُمتعلقـــة بـــكل إدارة 	 

وتقييمهـــا )عـــاٍل – متوســـط – منخفـــض( 
 – مالـــي   – )اســـتراتيجي  وتصنيفهـــا 
تشـــغيلي – التـــزام( بنـــاًء علـــى األثـــر 

ـــق  ـــة مـــن المخاطـــر تتعل ـــود مجموع ـــظ وج لوح
ـــدرات البشـــرية  ـــى اســـتقطاب الق ـــدرة عل بالق
عليهـــا  المحافظـــة  وصعوبـــة  المؤهلـــة 
ومخاطـــر أخـــرى تتعلـــق بجهـــات خارجيـــة ذات 
ــتمر  ــيق المسـ ــل والتنسـ ــم العمـ ــة ويتـ عاقـ

ــر. ــذه المخاطـ ــدة هـ ــن حـ ــل مـ ــا للتقليـ معهـ

أيضـــًا تـــَم تحليـــل المخاطـــر علـــى مســـتوى كل 
إدارة فـــي الهيئـــة مـــن خـــال التالـــي:

واالحتماليـــة لـــكل خطـــر، وذلـــك لتحديـــد 
الرقابـــة  أوجـــه  ومتابعـــة  المســـؤولية 

لـــكل المخاطـــر.
عقـــد اجتمـــاع ختامـــي مـــع مديـــر اإلدارة؛ 	 

لمناقشـــة وتأكيـــد المخاطـــر المتأصلـــة 
فـــي إدارتـــه والتـــي تعيـــق اإلدارة مـــن 

ــا. ــق أهدافهـ تحقيـ
عقـــد اجتماعـــات مـــع رؤســـاء القطاعـــات 	 

ذات العاقـــة بســـجل المخاطـــر لمتابعـــة 
خطـــط تلـــك القطاعـــات لـــدرء المخاطـــر 

ــاز فـــي ذلـــك. ومســـتويات اإلنجـ

منخفضمتوسطعالي

٪٢٠٪٣٩٪٤١
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ـــًا  ـــة وفق ـــع قطاعـــات الهيئ ـــة لجمي ـــم الخدمـــات االستشـــارية القانوني ـــة تقدي ـــى اإلدارة القانوني َتَتول
لأنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا، كمـــا تقـــوم اإلدارة بإبـــداء الـــرأي القانونـــي، ومراجعـــة مشـــروعات 
العقـــود التـــي ُتقـــرر الهيئـــة إبرامهـــا مـــع الغيـــر، ومباشـــرة كافـــة القضايـــا المقامـــة مـــن الهيئـــة أو ضدهـــا 
أمـــام المحاكـــم، وإعـــداد مشـــروعات اللوائـــح والقواعـــد التنفيذيـــة التـــي تحتـــاج لهـــا الهيئـــة، وكذلـــك 

ـــا. ـــان فيه مراجعـــة محاضـــر اللج

٨/11  إدارة الشؤون القانونية

العمـــل علـــى إعـــداد اإلطـــار النظامـــي 	 
والـــذي  المنتجـــات،  ســـامة  لمبـــادرة 
اســـتكمال  علـــى  العمـــل  يتضمـــن 
المواصفـــات  بنظـــام  الرفـــع  إجـــراءات 
المنتجـــات. ســـامة  ونظـــام  والجـــودة 

ــار النظامـــي 	  ــداد اإلطـ ــل علـــى إعـ  العمـ
ضمـــن  القانونيـــة،  المعايـــرة  لمبـــادرة 
مبـــادرات الهيئـــة فـــي برنامـــج التحـــول 

.2020 الوطنـــي 
 العمـــل علـــى تعديـــل نظـــام القيـــاس 	 

والمعايـــرة.
دراســـة المواصفـــات القياســـية واللوائـــح 	 

الفنيـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة وقبـــل 
ــن مجلـــس اإلدارة. ــا مـ اعتمادهـ

ــة 	  ــراءات القانونيـ ــاذ اإلجـ ــتكمال واتخـ اسـ
الفكريـــة  الملكيـــة  بحمايـــة  الخاصـــة 

. للهيئـــة
التعـــاون 	  برنامـــج  ودراســـة  إعـــداد 

واالتفاقيـــات  التفاهـــم  ومذكـــرات 
المنظمـــات  مـــع  والدوليـــة  المحليـــة 

المناظـــرة. والجهـــات  الدوليـــة 
بالهيئـــة، 	  الخاصـــة  القضايـــا  متابعـــة 

الصـــادرة  األحـــكام  تنفيـــذ  وكذلـــك 
لمصلحـــة الهيئـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

ئيـــة.  القضا
مـــا 	  ومتابعـــة  القانونـــي  الـــرأي  إبـــداء 

يتـــم طرحـــة مـــن مشـــاريع للقطاعـــات 
بالهيئـــة. المختلفـــة 

ومن أهم نشاطات اإلدارة خالل فترة التقرير:

تـــم إنشـــاء مركـــز الوثائـــق والمحفوظـــات وفًقـــا لمتطلبـــات قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )9( وتاريـــخ 
1438/1/2هــــ وبرقيـــة الديـــوان الملكـــي رقـــم )561( وتاريـــخ 1438/1/4هــــ، والتـــي أكـــدت أن يقـــوم كل جهـــاز 

ــاز. حكومـــي بإنشـــاء مركـــز للوثائـــق والمحفوظـــات فـــي المقـــر الرئيـــس للجهـ

التنســـيُق والتكامـــُل مـــع المركـــز الوطنـــي 	 
للوثائـــق والمحفوظـــات فيمـــا يحقـــق خدمـــة 

الوثائـــق وســـامتها.
فهرســـة وثائـــق الجهـــاز، ومســـحها وتكشـــيفها 	 

وتصنيفهـــا، وترميزهـــا، وحفظهـــا، وصيانتهـــا 
والتعليمـــات  واللوائـــح  لأنظمـــة  وفًقـــا 
الخاصـــة  والترميـــز  التصنيـــف  وخطـــط 

بالوثائـــق.
والبيانـــات 	  والمعلومـــات  الوثائـــق  توفيـــر 

الازمـــة للمســـتفيدين وفًقـــا لمـــا تحـــدده 
لذلـــك. المنظمـــة  التعليمـــات 

فـــي 	  المختصـــة  الجهـــات  مـــع  التنســـيق 
المركـــز  فـــي  العامليـــن  لتدريـــب  الجهـــاز 

مهام المركز

االختصـــاص. مجـــال  فـــي  وتأهيلهـــم 
التنســـيق اإلداري والفنـــي ألعمـــال اللجنـــة 	 

ولجـــان  والمحفوظـــات  للوثائـــق  الدائمـــة 
التقويـــم ولجـــان اإلتـــاف ولجـــان الترحيـــل.

ــه 	  ــاز وأنظمتـ ــأة الجهـ ــي لنشـ ــد التاريخـ الرصـ
ومشـــاريعه  وبرامجـــه  وُخططـــه  ولوائحـــه 

واإلجرائيـــة. اإلداريـــة  وتنظيماتـــه 
ــة أماكـــن حفـــظ الوثائـــق 	  ــُل علـــى تهيئـ العمـ

ـــر الوســـائل المناســـبة لحفـــظ الوثائـــق  وتوفي
وحمايتهـــا.

متابعـــة وتقويـــم وتطبيـــق أنظمـــة الوثائـــق 	 
الوحـــدات  ِقبـــل  مـــن  وأدلتهـــا  ولوائحهـــا 

اإلداريـــة فـــي الجهـــاز.

٩/11  مركز الوثائق والمحفوظات

حصر الوثائق التخصصية لإلدارات الفنية.	 
ـــب 	  ـــي مـكـتـ ـــز فـ ـــراءات الــمــركـ ـــق إجـ تـــــوثـــيـ

االســـتراتيجية.
إقامـــة نـــدوة التعريفيـــة لمنســـوبي الهيئـــة 	 

ــز  ــع المركـ ــاون مـ عـــن الوعـــي الوثائـــق بالتعـ
ــات. ــق والمحفوظـ ــي للوثائـ الوطنـ

ــة 	  ــية والــخــدمــ ــع وزارة الـمــالــ ــواصل مـ الــتــ
ـــل الـتـنـظـيـمــــي  ـــاد الـهـيـكـ ـــة العـتـمـ الـمـدنـيـ

للمركـــز.
قيـــام المركـــز بجمـــع قـــرارات إنشـــاء الهيئـــة 	 

ــا. ــا وأنظمتهـ ولوائحهـ
تقديـــم عـــدة رســـائل توعويـــة لموظفـــي 	 

الهيئـــة بالتعـــاون مـــع إدارة العاقـــات العامـــة 
ــام. واإلعـ

اســـتام عـــدد )2.091( وثيقـــة مـــن بعـــض 	 
اإلدارات فـــي الهيئـــة.

حفـــظ عـــدد )165( وثيقـــة مـــن محاضـــر اجتماعات 	 
مجلس اإلدارة الهيئة.

مـحـاضــــر 	  مـــن  وثـيـقــــة   )24( عـــدد  حـفــــظ 
التقييـــس  هيئـــة  إدارة  مجلـــس  اجتماعـــات 

. لخليجيـــة ا
حفـــظ عـــدد )42( وثيقـــة مـــن محاضـــر اجتماعـــات 	 

المجلـــس الفنـــي الخليجي.

إنجازات المركزأعمال المركز

ـــاز 	  العمـــُل مـــع اإلدارات المختصـــة فـــي الجه
الموضوعيـــة والشـــكلية  المعاييـــر  لوضـــع 
المتماثلـــة،  الوثائـــق  وتنميـــط  للوثائـــق، 
ـــا،  ـــة إليه ـــي ال حاج ـــق الت ـــاج الوثائ ـــب إنت وتجنُّ
والتنســـيق مـــع المركـــز الوطنـــي للوثائـــق 

والمحفوظـــات بهـــذا الشـــأن.
تحديـــد احتياجـــات المركـــز اإلداريـــة والماليـــة 	 

إلدراِجهـــا فـــي ميزانيـــة الجهـــاز الســـنوية.
إعـــداد خطـــط وبرامـــج عمـــل المركـــز الســـنوية 	 

والخمســـية.
الوثائـــق 	  مركـــز  وحـــدات  تنظيـــم  يكـــون 

المحفوظـــات، أهدافهـــا ومهماتهـــا، وفًقـــا 
التنظيمـــي. للدليـــل 

٢.٠٩1

1٦٥

وثيقة تم استالمها 
من بعض اإلدارات 
في الهيئة

وثيقة تمحفظها من محاضر 
اجتماعات مجلس اإلدارة الهيئة



٢٠٣ ٢٠٢

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

بـــدأت الجهـــود الوطنيـــة فـــي إصـــدار كـــود البنـــاء 
الســـعودي قبـــل أكثـــر مـــن ثمانيـــة عشـــر عامـــًا 
حينمـــا صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء باعتمـــاد الخطـــة 
العامـــة للجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي، 
البدايـــة  نقطـــة  هـــو  القـــرار  هـــذا  كان  حيـــث 
النطـــاق واحـــدًا مـــن أهـــم الركائـــز التنظيميـــة 
مهـــام  وانتقلـــت  والبنـــاء.   التشـــييد  لقطـــاع 
اإلشـــراف علـــى أعمـــال اللجنـــة خـــال هـــذه الفتـــرة 
بيـــن عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة انتهـــاًء بعـــودة 
مقـــر وأعمـــال اللجنـــة إلـــى الهيئـــة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة وفقـــًا لقـــرار 

مجلـــس الـــوزراء فـــي عـــام 1436هـــــ. 
تحقيـــق  إلـــى  الســـعودي  البنـــاء  كـــود  يهـــدف 
عبـــر  العامـــة  والمنفعـــة  والصحـــة  الســـامة 
ـــة واســـتقرار  ـــات واشـــتراطات تضمـــن متان متطلب
اســـتخدامها،  وســـهولة  والمنشـــآت  المبانـــي 
وحمايـــة األرواح والممتلـــكات، تعزيـــز ممارســـات 

ترشـــيد اســـتهاك الميـــاه والطاقـــة.  

يتضمـــن كـــود البنـــاء الســـعودي عـــددًا 
مـــن األكـــواد المتخصصـــة مـــن بينهـــا:

كود البناء السعودي العام.	 
كود األحمال	 
كود التشييد	 
كود التربة واألساسات	 
كود المنشآت الخرسانية	 
كود المنشآت الطوبية	 
الكود الكهربائي	 
الكود الميكانيكي	 
كود ترشيد الطاقة	 
الكود الصحي	 
كود الحريق	 
كود المباني القائمة	 
كود المباني الخضراء	 

1٠/11  اللجنة الوطنية لكود 
البناء السعودي

ـــة علـــى  ـــة الوطني علـــى مـــدار عاميـــن عملـــت اللجن
أربعـــة محـــاور:

المحور األول
تحديـــث الكـــود مـــن قبـــل الفـــرق الفنيـــة المختلفـــة. 
فنيـــًا  فريقـــًا  عشـــر  ســـتة  تشـــكيل  تـــم  حيـــث 
متخصصـــًا لمراجـــع وتحديـــث الكـــودات المختلفـــة 
ـــوي علـــى )16(  وعددهـــا )11( كـــود رئيســـي، وتحت
ــق  ــة وفريـ ــق المراجعـ ــى فريـ ــة إلـ ــدا.  إضافـ مجلـ
الصياغـــة وفريـــق التغذيـــة الراجعـــة. وتـــم تدشـــين 
الكـــود بنســـخته االلكترونيـــة فـــي 23 ســـبتمبر 
الماضـــي تزامنـــًا مـــع االحتفـــال باليـــوم الوطنـــي 

ــة.  للمملكـ

المحور الثاني
األنظمـــة والتشـــريعات. حيـــث عملـــت اللجنـــة مـــن 
خـــال هـــذا المحـــور علـــى إعـــداد واعتمـــاد الائحـــة 
التنفيذيـــة لنظـــام تطبيـــق الكـــود والئحـــة تصنيـــف 

مخالفـــات كـــود البنـــاء. 

١/١٠/١١  محاور العمل

المحور الثالث
التدريـــب والتأهيـــل، حيـــث تـــم تشـــكيل فريـــق 
عمـــل متخصـــص بالشـــراكة مـــع الهيئـــة الســـعودية 
للمهندســـين لتحديـــد معاييـــر تأهيـــل المكاتـــب 
ــل  ــج التدريـــب والتأهيـ ــداد برامـ ــارية وإعـ االستشـ

للمهندســـين. 

المحور الرابع
ــت  ــث تمـ ــة، حيـ ــال اللجنـ ــة أعمـ ــة وحوكمـ مأسسـ
دراســـة الوضـــع القائـــم لنشـــاطات اللجنـــة الوطنيـــة 
لكـــود البنـــاء الســـعودي وأفضـــل الممارســـات 
العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال والخـــروج بنمـــوذج 
هيكلـــة وحوكمـــة ألعمـــال اللجنـــة بمـــا يناســـب 

المرحلـــة.

صـــدرت موافقـــة مجلـــس الـــوزراء الموقـــر علـــى 
بتاريـــخ  الســـعودي  البنـــاء  كـــود  تطبيـــق  نظـــام 
التنفيذيـــة  الائحـــة  وصـــدرت  1438/04/25هــــ، 
بتاريـــخ 1439/10/14ه، وبـــدأت مراحـــل  للنظـــام 
التطبيـــق ضمـــن خطـــة محـــددة وواضحـــة المعالـــم 
علـــى خمـــس مراحـــل تنتهـــي فـــي شـــهر ذي 
فئـــات  جميـــع  لتشـــمل  1444هــــ،  عـــام  الحجـــة 

المبانـــي فـــي المملكـــة. 

حيث كانت مراحل التطبيق كالتالي:

المرحلة األولى
ـــة شـــهر ذي  ـــى نهاي ـــخ نفـــاذ النظـــام وحت  مـــن تاري
الحجـــة عـــام 1440هــــ، وُيطّبـــق الكـــود خالهـــا علـــى 
ــة،  ــة اإلداريـ ــي الحكوميـ ــة: المبانـ ــي التاليـ المبانـ
23م(،  مـــن  أكثـــر   - )األبـــراج  العاليـــة  المبانـــي 

المستشـــفيات، الفنـــادق.

٢/١٠/١١  مراحل التطبيق 

المرحلة الثانية
نهايـــة  وحتـــى  األولـــى  المرحلـــة  نهايـــة  مـــن 
شـــهر ذي الحجـــة عـــام 1441هــــ، وُيطّبـــق الكـــود 
خالهـــا باإلضافـــِة إلـــى مـــا تـــّم تطبيُقـــه فـــي 
ـــي  ـــة: مبان ـــي التالي ـــى المبان ـــى عل ـــة األول المرحل
التجمعـــات )المســـاجد - المنشـــآت الرياضيـــة(، 
المبانـــي التعليميـــة، المجمعـــات التجاريـــة، أبـــراج 
الصناعيـــة،  والمنشـــآت  المبانـــي  االتصـــاالت، 
عاليـــة  المبانـــي  23م،  مـــن  أقـــل  المبانـــي 

الخطـــورة.

المرحلة الثالثة
مـــن نهايـــة المرحلـــة الثانيـــة وحتـــى نهايـــة شـــهر 
ذي الحجـــة عـــام 1442هــــ، وُيطّبـــق الكـــود خالهـــا 
ـــن  ـــه فـــي المرحلتي ـــّم تطبيُق ـــا ت ـــى م باإلضافـــة إل
ـــي  ـــة: مبان ـــي التالي ـــى المبان ـــة عل ـــى والثاني األول
ـــراح، صـــاالت الســـينما،  ـــات )صـــاالت األف التجمع

تـــم تدشـــين النســـخة اإللكترونيـــة لكـــود البنـــاء 
الســـعودي فـــي نســـخته الثانيـــة فـــي 23 ســـبتمبر 
للملكـــة  الوطنـــي  اليـــوم  مـــع  تزامنـــًا  2018م 
العربيـــة الســـعودية. كمـــا تـــم االحتفـــال الرســـمي 
نوفمبـــر   19 اإلثنيـــن  يـــوم  الكـــود  بتدشـــين 
ــي  ــاب المعالـ ــن أصحـ ــدٍد مـ ــاركِة عـ 2018م، بمشـ
حكوميـــة  جهـــة   )18( مـــن  أكثـــر  ومســـؤولي 
وخاصـــة وأكاديميـــة، وذلـــك بعـــد جهـــوٍد متواصلـــٍة 
اســـتمّرت أكثـــر مـــن عاميـــن؛ حيـــث ُتمّثـــل أعمـــاُل 
اللجنـــة أحـــد النمـــاذج الوطنيـــة الُمشـــرفة فـــي 
ــود  ــه جهـ ــل الجماعـــي؛ حيـــث تكاملـــت خالـ العمـ
فـــي  )18( جهـــة حكوميـــة، وشـــارك  مـــن  أكثـــر 

٣/١٠/١١  إطالق كود البناء السعودي

الشـــقق  الصحيـــة،  الرعايـــة  مراكـــز  المســـارح( 
المفروشـــة الفندقيـــة، النـــزل، المبانـــي الســـكنية، 

ــة. ــات الترفيهيـ ومبانـــي الخدمـ

المرحلة الرابعة
مـــن نهايـــة المرحلـــة الثالثـــة وحتـــى نهايـــة شـــهر 
ذي الحجـــة عـــام 1443هــــ، وُيطّبـــق الكـــود خالهـــا 
ــل  ــه فـــي المراحـ ــّم تطبيُقـ ــا تـ ــة إلـــى مـ باإلضافـ
الثـــاث علـــى المبانـــي التاليـــة: مبانـــي األعمـــال 
التلفزيـــون،  محطـــات  البنـــوك،  )المطـــارات 

البريـــد(.

المرحلة الخامسة
مـــن نهايـــة المرحلـــة الرابعـــة وحتـــى نهايـــة شـــهر 
ذي الحجـــة عـــام 1444هــــ، وُيطّبـــق الكـــود خالهـــا 
ــل  ــه فـــي المراحـ ــّم تطبيُقـ ــا تـ ــة إلـــى مـ باإلضافـ
ـــه. ـــاء المصّنفـــة في ـــواع البن ـــع أن ـــى جمي ـــع عل األرب

علـــى  وعمـــل  وأكاديميـــٌة،  فنيـــٌة  ِفـــرٌق  إنجـــازه 
تطويـــره ُمختّصـــون فـــي مجـــاالت متعـــددٍة. 

وأســـند نظـــام تطبيـــق كـــود البنـــاء الســـعودي 
ــدٍد  ــة لعـ ــة والرقابيـ ــام التنظيميـ ــن المهـ ــدًدا مـ عـ
مـــن الجهـــات؛ لضمـــان تطبيـــق فاعـــل وصحيـــح 
لمتطلبـــات واشـــتراطات الكـــود بمـــا يعـــود بالنفـــع 
علـــى المصلحـــة العامـــة، وســـيتوّلى الزمـــاء فـــي 
ــاع المدنـــي، ووزارة  ــة بالدفـ ــة ممثلـ وزارة الداخليـ
الطاقـــة  ووزارة  والقرويـــة،  البلديـــة  الشـــؤون 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة، مهـــام التطبيـــق 

وفـــق مـــا نـــصَّ عليـــه نظـــام تطبيـــق الكـــود. 
وقـــد ســـبق مرحلـــة التطبيـــق عـــدٌد مـــن ورش 

عملـــه  ونطـــاق  بالكـــود  التعريفيـــة  العمـــل 
ومتطلباتـــه، تـــّم تنظيُمهـــا فـــي الُمـــدن الرئيســـة 
بالمملكـــة بمشـــاركٍة واســـعٍة مـــن المختصيـــن 

المجـــال. هـــذا  فـــي  والمهتميـــن 
وجـــاري العمـــل علـــى إطـــاق المرحلـــة األولـــى 
مـــن البرنامـــج التدريبـــي علـــى كـــود البنـــاء نهايـــة 
2019م،  المالـــي  العـــام  مـــن  األول  الشـــهر 
بالشـــراكة مـــع الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين، 
وتتابـــع اللجنـــة الوطنيـــة مـــا يـــرد مـــن ماحظـــات 
علـــى محتويـــات الكـــود ليتـــم بعـــد ذلـــك تحليلهـــا 

وتوثيقهـــا واتخـــاذ الـــازم حيالهـــا. 
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١٢
فروع الهيئة

تقديـــم  فـــي  التوســـع  نحـــو  الحكومـــي  للتوجـــه  تحقيقـــًا 
الخدمـــات للمواطنيـــن فـــي كافـــة أرجـــاء المملكـــة والتيســـير 
ـــى الخدمـــات التـــي ينشـــدونها، قامـــت  عليهـــم للحصـــول عل
الهيئـــة بافتتـــاح عـــددًا مـــن الفـــروع فـــي المناطـــق الرئيســـة 
بالمملكـــة لتقـــوم بتنفيـــذ المهـــام المناطـــة بالهيئـــة بتلـــك 
المهـــام  ببعـــض  الفـــروع  تلـــك  ُتشـــارك  كمـــا  المناطـــق، 
واألعمـــال التـــي يتـــم تنفيذهـــا فـــي إدارات الهيئـــة الرئيســـة. 

ــا يلـــي أهـــم إنجـــازات الفـــروع: وفيمـ
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مختبـــرات  قامـــت  العينـــات  اختبـــار  مجـــال  فـــي 
الهيئـــة بفـــرع منطقـــة مكـــة المكرمـــة بفحـــص 
ـــي وردت إليهـــا؛  ـــات الت ـــد مـــن العين ـــل العدي وتحلي
 )2.084( الـــواردة  العينـــات  مجمـــوع  بلـــغ  حيـــث 
عينـــة، وتبّيـــن أن )689( عينـــة منهـــا غيـــر مطابقـــة 
تـــَم  كمـــا  الســـعودية،  القياســـية  للمواصفـــات 
مســـتوردة؛  مســـتعملة  مركبـــة   )485( فحـــص 
للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات القياســـية 
ــرُع  ــارك الفـ الســـعودية واللوائـــح المعتمـــدة، وشـ
األســـواق  مـــن  متنوعـــة  عينـــات  ســـحب  فـــي 
المحليـــة؛ للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات 
القياســـية الســـعودية؛ حيـــث تـــمَّ ســـحب )1.810( 
لعـــام  العينـــات  مبـــادرة ســـحب  صنـــف ضمـــن 

2018م. 

كمـــا شـــارك الفـــرُع فـــي جـــوالت ضبـــط وحجـــز 
منتجـــات متنوعـــة، وذلـــك ضمـــن برامـــج مشـــتركة 
مـــع وزارة التجـــارة واالســـتثمار؛ حيـــث تّمـــت زيـــارة 
)44( مصنًعـــا وســـحب عينـــات مـــن خطـــوط اإلنتـــاج؛ 
للمواصفـــات  مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد  وذلـــك 
القياســـية الســـعودية، كمـــا قـــام الفـــرع بالتحقـــق 
مـــن صحـــة )1.324( شـــهادة مطابقـــة لمنتجـــات 
ــاء  ــه ومينـ ــد اللـ ــك عبـ ــاء الملـ ــر مينـ ــتوردة عبـ مسـ
جـــدة اإلســـامي والمحالـــة لـــه مـــن ِقبـــل الهيئـــة 
العامـــة للجمـــارك، وشـــارك فـــي )57( زيـــارة دوريـــة 
للتفتيـــش علـــى المصانـــع بغـــرض منـــح )عامـــة 
الجـــودة، شـــهادة تصديـــر، تقييـــم مختبـــرات(، إلـــى 
جانـــِب قيـــام لجـــان التفتيـــش علـــى الماهـــي 
بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة لعـــدد )29( زيـــارة تفتيشـــية 
ــية  ــارة تفتيشـ ــة، وبــــ )25( زيـ ــة المكرمـ ــة مكـ بلجنـ
بلجنـــة  تفتيشـــية  زيـــارات   )9( وبــــ  جـــدة،  بلجنـــة 

ــية. ــارة تفتيشـ ـــمجموع )63( زيـ ـِ الطائـــف وب

1/1٢  فرع الهيئة بمنطقة 
مكة المكرمة

1/1/12  أبرز نشاطات الفرع 

مصنعًا

سحب عينات من 
خطوط اإلنتاج من

٤٤

٦٨٩

1,٣٢٤

٢.٠٨٤
مجموع العينات الواردة

عينة منها غير مطابقة 
للمواصفات القياسية السعودية

شهادة مطابقة 
لمنتجات مستوردة

التحقق من صحة 

ـــز  ـــات لنشـــر وتعزي ـــة مـــن النشـــاطات والفعالي كمـــا شـــارك الفـــرع فـــي مجموع
ثقافـــة الجـــودة فـــي المنطقـــة، والتـــي تنظمهـــا أو ترعاهـــا الهيئـــة بالشـــراكة مـــع 
الجهـــات الفاعلـــة بالمنطقـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــن القطـــاع العـــام والخـــاص، 

ومـــن تلـــك المشـــاركات:

لمجموعـــة 	  الخامـــس  الســـنوي  الملتقـــى 

الجـــودة فـــي قطـــاع الطاقـــة والصناعـــة 23 

2018م. ينايـــر 

الُملتقـــى الســـنوي لمجموعـــة الجـــودة فـــي 	 

القطـــاع الحكومـــي )الجـــودة فـــي القطـــاع 

رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  ودورهـــا  الحكومـــي 

2018/03/07م. بتاريـــخ   )2030 المملكـــة 

فـــي 	  للمواصفـــات  الثالـــث  الملتقـــى 

2018م. أكتوبـــر   14 الصناعـــة 

الوطنـــي 	  لأســـبوع  العلمـــي  الملتقـــى 

2018م نوفمبـــر   06 للجـــودة  عشـــر  الحـــادي 

كما تم تنفيذ ورش عمل على النحو التالي:

المواصفـــات الدوليـــة )تاريخهـــا – تطبيقاتهـــا – 	 

أهـــم أمثلتهـــا( 10 فبرايـــر 2018م.

الجـــودة وتجربـــة العميـــل المميـــز فـــي عصـــر 	 

ــارس 2018م. ــول 10 مـ التحـ

لبنـــاء 	  األداء  فـــي  التميـــز  قيـــادة وصناعـــة 

2018م. أبريـــل   14 المســـتوى  عاليـــة  منشـــأة 

أســـاليب وتقنيـــات ســـحب العينـــات 29 يوليـــو 	 

2018م.

الحديثـــة والتميـــز 	  المفاهيـــم والتطبيقـــات 

2018م. ســـبتمبر   26 المؤسســـي 

مـــن 	  وتطبيقهـــا  وتطويرهـــا  المواصفـــات 

2018م. أكتوبـــر   13 المواصفـــات  أهـــم  خـــال 

المهنيـــة 	  والصحـــة  الســـامة  إدارة  نظـــام 

وفـــق المواصفـــة الدوليـــة )45001 - 2018 

2018م. نوفمبـــر   03  )ISO
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الفـــرُع فـــي ســـحب عينـــات متنوعـــة   وشـــارك 
ــا  ــن مطابقتهـ ــد مـ ــة؛ للتأكـ ــواق المحليـ ــن األسـ مـ
للمواصفـــات القياســـية الســـعودية؛ حيـــث تـــّم 
ـــا لبرنامـــج  ـــل )140( صنًف ـــة تمث ســـحب )2.672( عين
مبـــادرة ســـحب العينـــات، وشـــارك الفـــرُع بالجـــوالت 
الرقابيـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة 
بزيـــارة )56( مصنًعـــا ))10( مصانـــع أجهـــزة كهربائيـــة، 
)45( مصنًعـــا للعـــزل الحـــراري، )1( مصنـــع خزانـــات(، 
وذلـــك ضمـــن الخطـــة الرقابيـــة علـــى األجهـــزة 
الكهربائيـــة، والجـــوالت الرقابيـــة علـــى مصانـــع 
ــق  ــة لفريـ ــة الرقابيـ ــة، والخطـ ــركات الكهربائيـ المحـ
الفحـــص والمراقبـــة والشـــهادات )TIC( بالبرنامـــج 
ــة  ــة، والجـــوالت الرقابيـ ــاءة الطاقـ ــعودي لكفـ السـ
لمتابعـــة تطبيـــق اللوائـــح الفنيـــة. كمـــا َشـــارك 
المصانـــع  مـــن  عينـــة   )45( فـــي ســـحب  الفـــرع 
المحليـــة؛ للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات 
البرامـــج  وذلـــك ضمـــن  الســـعودية،  القياســـية 
المشـــتركة مـــع وزارة التجـــارة واالســـتثمار، وقـــام 
بعمـــل )147( جولـــة توعويـــة خاصـــة بائحـــة أدوات 

ــاه.  ــتهاك الميـ ــيد اسـ ترشـ

٢/1٢  فرع الهيئة بالمنطقة 
الشرقية

١/٢/١٢  أبرز نشاطات الفرع

كذلـــك شـــارك الفـــرُع فـــي عـــدد )30( زيـــارة دوريـــة 
للتفتيـــش علـــى المصانـــع؛ بغـــرض منـــح )عامـــة 
الجودة/شـــهادة تصدير/تقييـــم مختبـــرات( منهـــا 
ـــا، َو )3( مصانـــع خارجيـــة. وُيشـــارك أيًضـــا  )27( داخليًّ
ــودة  ــة الجـ ــر ثقافـ ــات نشـ ــاطات وفعاليـ ــي نشـ فـ
ـــة  فـــي المنطقـــة والتـــي تنظمهـــا أو ترعاهـــا الهيئ
ـــة فـــي هـــذا المجـــال  بالشـــراكة مـــع الجهـــات الفاعل

فـــي المنطقـــة مـــن القطاَعيـــن العـــام والخـــاص.

كمـــا اســـتقبل مركـــز خدمـــة المســـتفيدين بالفـــرع 
مـــا يقـــارب مـــن )3.200( طلـــب استفســـار بواســـطة 

طـــرق االتصـــال المختلفـــة.

مختبـــرات  قامـــت  العينـــات  اختبـــار  مجـــال  فـــي 
بفحـــص  الشـــرقية  المنطقـــة  بفـــرع  الهيئـــة 
ـــي وردت إليهـــا؛  ـــات الت ـــد مـــن العين ـــل العدي وتحلي
حيـــُث بلـــَغ مجمـــوُع العينـــات الـــواردة )879( عينـــة 
ــا  ــة منهـ ــن أن )194( عينـ ــات، تبّيـ ــف المنتجـ لمختلـ
غيـــر مطابقـــٍة للمواصفـــات القياســـية الســـعودية. 
كمـــا تـــّم فحـــُص عـــدد )696( مركبـــة مســـتعملة 
مـــن  للتأكـــد  الفـــرع؛  بمختبـــرات  مســـتوردة 
مطابقتهـــا للمواصفـــات القياســـية الســـعودية 
واللوائـــح المعتمـــدة، المطابقـــة منهـــا )636( وغيـــر 
ـــم تفحـــص حتـــى  ـــة، والتـــي ل المطابقـــة )18( مركب

تاريـــخ هـــذا التقريـــر )42( مركبـــة.

٨٧٩

1٩٤
٠ ٣

مجموُع العينات الواردة

عينة غير مطابقٍة 
للمواصفات القياسية

زيارة دورية للتفتيش 
على المصانع

بغرض منح )عالمة الجودة/شهادة 
تصدير/تقييم مختبرات(

ــتوردة؛ 	  ــتعملة مسـ ــة مسـ فحـــص )39( مركبـ
للمواصفـــات  مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد 
القياســـية الســـعودية، وتبّيـــن أن المركبـــات 

مطابقـــة. جميعهـــا 
ـــات متنوعـــة مـــن 	  المشـــاركة فـــي ســـحب عين

ــا  ــن مطابقتهـ ــد مـ ــة؛ للتأكـ ــواق المحليـ األسـ
ــث  ــعودية؛ حيـ ــية السـ ــات القياسـ للمواصفـ
تـــّم ســـحب )1.001( عينـــة مبـــادرة ســـحب 

ــات. العينـ
الجـــودة 	  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  المشـــاركة 

القياســـية  بالمواصفـــات  والتوعيـــة 
بالمنطقـــة. الســـعودية 

واالســـتثمار 	  التجـــارة  وزارة  مـــع  المشـــاركة 
والتفتيـــش  مختلفـــة،  عينـــة   )26( بســـحب 
علـــى عـــدد )2( مصنـــع للبـــوك والحديـــد 

ـــز خدمـــة المســـتفيدين بالفـــرع 	  اســـتقبال مرك
ـــا. مـــا يقـــارب )78( طلًب

عقـــد ورشـــة عمـــل بالغرفـــة التجاريـــة بعنـــوان 	 
للمصاعـــد  الفنيـــة  بالائحـــة  »التعريـــف 
المبانـــي  فـــي  المســـتخدمة  الكهربائيـــة 

والمنشـــآت«.
عقـــد ورشـــة عمـــل بالغرفـــة التجاريـــة بعنـــوان 	 

»التعريـــف بالائحـــة الفنيـــة لأجهـــزة التـــي 
تعمـــل بالغـــاز«.

ــوان 	  ــم بعنـ ــذي أقيـ ــرض الـ ــاركة بالمعـ المشـ
ــة. ــة الديسـ ــق« بمحافظـ ــق ونبـ »حبـ

باليـــوم 	  التعليـــم  إدارة  مـــع  المشـــاركة 
للجـــودة.  العالمـــي 

التجاريـــة 	  بالغرفـــة  عمـــل  ورشـــة  عقـــد 
للحواجـــز  بالائحـــة  »التعريـــف  بعنـــوان 
للشـــاحنات  والجانبيـــة  والخلفيـــة  األماميـــة 

ات«. لمقطـــور وا
تنفيـــذ الحملـــة التوعويـــة »الائحـــة الفنيـــة 	 

ألدوات ترشـــيد اســـتهاك الميـــاه«.

٣/1٢  مكتب الهيئة بمنطقة تبوك

1/3/12٣٩  أبرز نشاطات ا لمكتب

٧٨

1,٠٠1

مركبة مستعملة مستوردة تم 
فحصها للتأكد من مطابقتها 

للمواصفات القياسية السعودية

طلب تم استقباله في مركز 
خدمة المستفيدين بالفرع

 عينة تم سحبها في   مبادرة 
سحب العينات



٢١١ ٢١٠

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

تـــّم فحـــص عـــدد )167( مركبـــة مســـتعملة 	 
مطابقتهـــا  مـــن  للتأكـــد  مســـتوردة؛ 
الســـعودية  القياســـية  للمواصفـــات 

المعتمـــدة. واللوائـــح 
وزارة 	  لفـــرع  المحالـــة  العينـــات  نتائـــج  عـــدد 

.)92( واالســـتثمار  التجـــارة 
عـــدد العينـــات المحالـــة لفـــرع مكـــة المكرمـــة 	 

للفحـــص )65(.
ــن 	  ــة مـ ــحب )1.047( عينـ ــي سـ ــاركة فـ المشـ

ضمـــن  جـــازان  منطقـــة  فـــي  األســـواق 
2018م.  لعـــام  ســـليم  برنامـــج 

عمـــل 	  ورشـــة  تنظيـــم  فـــي  المســـاهمة 
التعريـــف بالائحـــة الفنيـــة لأجهـــزة التـــي 

وملحقاتهـــا. بالغـــاز  تعمـــل 
الفنيـــة 	  الائحـــة  حملـــة  فـــي  المشـــاركة 

الميـــاه. ترشـــيد  ألدوات 
زيـــارة عـــدد )6( مصانـــع للتعريـــف بعامـــة 	 

الجـــودة.
المشـــاركة فـــي دورة تأهيـــل أخصائـــي رصـــد 	 

وتحليـــل الحـــوادث
ــوع 	  ــرار وقـ ــة تكـ ــة دراسـ ــاركة فـــي لجنـ المشـ

ــي ــاع المدنـ ــاز بالدفـ ــوادث الغـ حـ
ُيشـــارك الفـــرع فـــي نشـــاطات وفعاليـــات 	 

المنطقـــة،  فـــي  الجـــودة  ثقافـــة  نشـــر 
الهيئـــة  ترعاهـــا  أو  تنظمهـــا  والتـــي 
ــذا  ــي هـ ــة فـ ــات الفاعلـ ــع الجهـ ــراكة مـ بالشـ
المجـــال بالمنطقـــة، ومـــن أهمهـــا الجمعيـــة 

للجـــودة. الســـعودية 
تنفيـــذ عـــدد )2( دورة مقيـــم معتمـــد لجائـــزة 	 

الملـــك عبـــد العزيـــز للجـــودة.

٤/1٢ مكتب الهيئة بمنطقة جازان

1/4/12  أبرز نشاطات المكتب
1٦٧

٦

مركبة مستعملة مستوردة تم 
فحصها للتأكد من مطابقتها 

للمواصفات القياسية السعودية

مصانع تمت زيارتها للتعريف 
بعالمة الجودة

1,٠٤٧
 عينة تم سحبها من األسواق في 
منطقة جازان ضمن برنامج سليم

ـــة مســـتعملة مســـتوردة؛ 	  فحـــص )1.225( مركب
للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا للمواصفـــات القياســـية 
 )1.197( المطابقـــة  الســـيارات  الســـعودية، 

ــر المطابقـــة )28(. وغيـ
الجـــودة 	  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  المشـــاركة 

والتوعيـــة بالمواصفـــات القياســـية الســـعودية 
. لمنطقـــة با

المشـــاركة باللجـــان والجـــوالت الرقابيـــة مـــع 	 
الحكوميـــة. الجهـــات 

مبـــادرة 	  ضمـــن  عينـــة   )1.417( عـــدد  ســـحب 
سحب العينات. 

اســـتقبال عـــدد )41( عينـــة مـــن الهيئـــة العامـــة 	 
واالســـتثمار  التجـــارة  وزارة  وفـــرع  للجمـــارك 
ــا  ــا، وإحالتهـ ــة لهـ ــب التابعـ ــة والمكاتـ بالمنطقـ
لـــإلدارة العامـــة للمختبـــرات بالريـــاض لفحصهـــا.

ـــز خدمـــة المســـتفيدين بالمكتـــب  	  اســـتقبل مرك
مـــا يقـــارب )260( طلـــب استفســـار.

٥/1٢ مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة

1/5/12  أبرز نشاطات المكتب

٢٦٠
طلب استفسار تم استقباله في 

مركز خدمة المستفيدين

1,٢٢٥

٢٨1,٢٢٥

مركبة مستعملة مستوردة تم 
فحصها للتأكد من مطابقتها 

للمواصفات القياسية السعودية

سيارة مطابقة للمواصفات سيارة غير مطابقة للمواصفات



٢١٣ ٢١٢
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١٣
المشروعات
الـهـنـدســيـة

ترتبـــط اإلدارة العامـــة للمشـــروعات الهندســـية بمحافـــظ 
الهيئـــة مباشـــرة، وتتمثـــل أهداُفهـــا فـــي اإلشـــراف علـــى 
النشـــاطات المتعلقـــة بالمنشـــآت: تخطيـــط وتنفيذ وإشـــراف 
والصيانـــة والتشـــغيل للمبانـــي واألجهـــزة والمعـــدات ذات 
وكذلـــك  الهيئـــة،  ونظافـــة  المبانـــي  بتشـــغيل  العالقـــة 
وحـــدات  مـــن  عـــدًدا  وتضـــم  المشـــاريع.  علـــى  اإلشـــراف 

العمـــل الفرعيـــة وهـــي: 



٢١٥ ٢١٤
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األهداف االستراتيجية لإلدارة

المهام

التخطيـــط للمنشـــآت التابعـــة للهيئـــة وإكمـــال . 1
إجـــراءات التراخيـــص والموافقـــات وتقويـــم 

االعتمـــادات الازمـــة.
التنســـيق مـــع اإلدارات المختصـــة بخصـــوص . 2

احتياجاتهـــا مـــن أعمـــال متعلقـــة بالمنشـــآت.
المحافظة على ما يتبع الهيئة من مباٍن.. 3
إعـــداد تصاميـــم مشـــاريع الهيئـــة والعمـــل . 4

خـــال  مـــن  أو  مباشـــرًة  تنفيذهـــا  علـــى 
استشـــارية. مكاتـــب 

1٣  اإلدارة العامة للمشروعات 
الهندسية

إدارة االنشاءاتإدارة تخطيط المنشآت

إدارة السالمة والصحة إدارة المرافق
المهنية

الهندســـية  العامـــة للمشـــروعات  ترتبـــط اإلدارة 
وتتمثـــل  مباشـــرة،  الهيئـــة  محافـــظ  بمعالـــي 
النشـــاطات  علـــى  اإلشـــراف  فـــي  أهداُفهـــا 
ـــذ وإشـــراف  المتعلقـــة بالمنشـــآت: تخطيـــط وتنفي
واألجهـــزة  للمبانـــي  والتشـــغيل  والصيانـــة 
المبانـــي  بتشـــغيل  العاقـــة  ذات  والمعـــدات 
علـــى  اإلشـــراف  وكذلـــك  الهيئـــة،  ونظافـــة 
المشـــاريع. وتضـــم عـــدًدا مـــن وحـــدات العمـــل 

وهـــي: الفرعيـــة 

دعم عملية اتخاذ القرار بالدراسات الهندسية 
والمالية للمشاريع

المتابعة النشطة للمشاريع

التكامل مع البرنامج الوطني لدعم إدارة 
المشروعات في الجهات العامة »مشروعات«

اإلشـــراف علـــى أعمـــال النظافـــة والصيانـــة . 5
والعمـــل علـــى توفيـــر جميـــع مســـتلزماتها.

اإلشـــراف علـــى تجهيـــز المكاتـــب والقاعـــات . 6
الهويـــة  وفـــق  والمعـــدات  باألثـــاث 
المؤسســـية المعتمـــدة بالهيئـــة، وتوفيـــر 
الســـكنية  للوحـــدات  المناســـب  األثـــاث 

بالهيئـــة. الخاصـــة 

ــاء . 7 ــاه والكهربـ ــات الميـ ــراف علـــى خدمـ اإلشـ
علـــى  والمســـاعدة  الصحـــي،  والصـــرف 
الحصـــول علـــى خدمـــات الهاتـــف للســـاكنين 

ــدد. الجـ
العمـــل علـــى تلبيـــة طلبـــات الصيانـــة فـــي . 8

ــة. الهيئـ

المشاريع
العامة

مشاريع العمل
األساسي

٩
١

٢٢

٦

٤

٣

مخطط لها

تحت االجراء

مكتمل

العمـــل 	  بيئـــة  تحســـين  تنفيـــذ  مشـــروع 
األولـــى(. )المرحلـــة 

العمـــل . 1 بيئـــة  تحســـين  تصميـــم  مشـــروع 
الثانيـــة(. )المرحلـــة 

تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للبيئـــة والســـامة . 2
المهنيـــة للمختبـــرات ومنســـوبيها بالريـــاض 

وفرعـــي مكـــة والشـــرقية.
بالمنطقـــة . 3 الطاقـــة  كفـــاءة  مختبـــر  إنشـــاء 

األولـــى(. )المرحلـــة  األولـــى  الصناعيـــة 
تصميـــم مختبـــر كفـــاءة الطاقـــة بالمنطقـــة . 4

الصناعيـــة األولـــى )المرحلـــة الثانيـــة(.
لدعـــم . 5 الوطنـــي  البرنامـــج  معاييـــر  تنفيـــذ 

والتشـــغيل  المشـــروعات  إدارة  مكتـــب 
العامـــة. الجهـــات  فـــي  والصيانـــة 

وفيما يلي بيان بتفاصيل حالة 
مشاريع الهيئة في عام 2018م:

رسم بياني رقم )28(: عدد مشاريع الهيئة خالل فترة التقرير
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قيمة العقد تاريخ البدء مدة العقد العقد

2016/05/01م   7.355.520 36 نظافة ومكافحة الحشرات في المبنى الرئيس والفروع

2016/07/21م       917.280 36 صيانة مبنى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة 

2016/07/21م   1.137.600 36 صيانة مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية                                         

2017/09/13م   3.823.740 36 صيانة المجمع الرئيس بالرياض والمختبرات 

2017/09/20م   2.856.600 36 )BMS( صيانة تكييف المبنى الرئيس

2018/01/16م   1.594.800 36 صيانة مصاعد الهيئة بالمقر الرئيس وفروعها بجدة والدمام

جدول رقم )٥0(: عقود التشغيل والصيانة خالل فترة التقرير

عقود التشغيل والصيانة
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١٤
الموارد البشرية

الكفاءات  استقطاب  على  إنشائها  منذ  الهيئة  تسعى 
البشرية المؤهلة علميًا وتقوم على تطويرهم عمليًا في 
شتى مجاالت اعمالها الفنية  المتخصصة ، مع حرصها على 
والمستمرة  المناسبة  واالبتعاث  التدريب  جوانب  توفير 
الحرمين  خادم  حكومة  دعم  ظل  في  الكوادر  لهذه 
في  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  وتساهم  الشريفين، 
بناء الصف  البدء في  الهيئة االستراتيجية من خالل  خطة 
الثاني من قيادات الهيئة )قادة المستقبل( والتي سوف 
القادم  العام  من  األول  الربع  خالل  ثمارها  الهيئة  تجني 
الحيوي  المشروع  هذا  مراحل  قائدًا   )٤6( باستكمال 
والمهم ، ولدعم اإلبداع وتحفيز الموظفين تشرف اإلدارة 
والمبدعين  المتميزين  لتكريم  السنوي  الحفل  إقامة  على 
من موظفي الهيئة »مبدعون« في عامة الرابع، حيث تَم 
تكريم عدد )٤٥( موظفًا وموظفة من كافة إدارات وفروع 
الهيئة في جوانب األبداع والتميز المختلفة وهي األفكار 
والمبدعة،  المحفزة  والقيادة  المتميز  والعمل  اإلبداعية 
كما تَم تنفيذ برنامج لتهيئة الموظفين الُجدد بالهيئة من 
خالل إعداد وتنفيذ برنامج ُصمم لهذا الغرض وأطلق عليه 
العمل  بيئة  في  اندماجهم  سرعة  لضمان  »مرحبا«،  اسم 
وبصورة مثالية كذلك تم إقامة برنامج لتعزيز قيم الهيئة 
وترسيخها لدى موظفي الهيئة لاللتزام بها وعكسها على 
العمل  بيئة  تطوير  في  للبدء  باإلضافِة  اعمالهم،  جميع 
الوزراء  الدليل اإلرشادي الصادر من مجلس  المادية وفق 

الموقر. والذي انتهت مرحلته األولى هذا العام.
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٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

٦١٥ ٥٩٤ ٦٢٦ ٦٢٢ ٦٥١ ٦٥٩ ٦٦٦ ٦٩٢ ٦٩٤ ٧١٥

كذلـــك تـــَم خـــال فتـــرة التقريـــر إقـــرار مجلـــس 
للهيـــكل  التنظيمـــي  للدليـــل  الموقـــر  الـــوزراء 
ـــاك مســـاهمة  ـــك كان هن ـــة، كذل التنظيمـــي للهيئ
ــة  ــل الهيئـ ــي تمثيـ ــوي فـ ــم النسـ ــزة للقسـ متميـ
مـــع  بالمشـــاركة  الفعاليـــات  مـــن  بالعديـــد 
قطاعـــات التعليـــم المختلفـــة، والتـــي بلـــغ عددهـــا 
والتميـــز  الجـــودة  مجـــاالت  فـــي  فعاليـــة   )18(
الُمؤسســـي لنشـــر ثقافـــة الجـــودة فـــي المجتمـــع 
التعليميـــة كهـــدف اســـتراتيجي  والمؤسســـات 
لمســـاهمة  باإلضافـــة  الهيئـــة،  أهـــداف  مـــن 
ومشـــاركة القســـم فـــي تنظيـــم العديـــد مـــن 
الفعاليـــات والمعـــارض التـــي تشـــارك بهـــا الهيئـــة.

 وفيمـــا يلـــي لمحـــة موجـــزة عـــن قطـــاع المـــوارد 
البشـــرية بالهيئـــة والنشـــاطات المتعلقـــة بهـــا:

ـــن  ـــن والمتعاقدي ـــي عـــدد الموظفي ـــغ إجمال بل
والمســـتخدمين والعمــــال بالهيئـــة خــــال فتـــرة 
التقريـــر )715( موظـــف، بلغـــت نســـبة الموظفيـــن 
الجـــدول  وُيوضـــح   ،%100 منهـــم  الســـعوديين 
رقـــم )51( توزيـــع هـــذا العـــدد علـــى فئـــات العمـــل 

ــة. المختلفـ

1/1٤  القدرات البشرية

العددالعاملين بالهيئة

684الموظفين الرسميين

17الموظفين الرسميين بند المستخدمين

10العاملين على بند عامة الجودة/سعودي

4العاملين على بند األجور

715اإلجمــالي

جدول رقم )٥1(: عدد العاملين بالهيئة

1 ٨

%1٠٠

فعالية في مجاالت الجودة والتميز 
الُمؤسسي لنشر ثقافة الجودة في 

المجتمع والمؤسسات التعليمية

نسبة الموظفين السعوديين 

كمـــا بلـــغ عـــدد الوظائـــف الشـــاغرة بنهايـــة 
فتـــرة التقريـــر )63( وظيفـــة، قامـــت اإلدارة العامـــة 
 )27( عـــدد  تعديـــل  بطلـــب  البشـــرية  للمـــوارد 
وظيفـــة منهـــا مـــن مســـتوياتها اإلداريـــة الحاليـــة 
إلـــى مســـتويات أعلـــى وذلـــك مـــن خـــال ميزانيـــة 
ــام المالـــي 1441/1440هــــ )2019م(.  ــة للعـ الهيئـ

والحاجـــة  الوظائـــف  هـــذه  لطبيعـــة  نظـــرًا 
الماســـة لهـــا فـــي مســـتويات أعلـــى لوجـــود عـــدد 
مـــن الخبـــرات المتميـــزة فـــي الهيئـــة، والتـــي 
ســـوف ترقـــى لمســـتويات وظيفيـــة أعلـــى ومـــا 
يتبقـــى مـــن هـــذه الوظائـــف ســـوف يتنافـــس 
عليهـــا عـــدد مـــن موظفـــي الهيئـــة مـــن خـــال 
مســـابقة وظيفيـــة داخليـــة فـــي بدايـــة العـــام 
الرســـم  وُيوضـــح  تعالـــى  اللـــه  بـــإذن  القـــادم 
الموظفيـــن  أعـــداد  تطـــور   )29( رقـــم  البيانـــي 
بالهيئـــة منـــذ عـــام 2009م وحتـــى عـــام 2018م.

أعـــداد  زيـــادة  عـــدم  ياحـــظ فيهـــا  والتـــي   
ـــرة  ـــة األخي ـــوام الثاث ـــة خـــال األع موظفـــي الهيئ
بســـبب عـــدم اســـتحداث وظائـــف جديـــدة للهيئـــة.

 رسم بياني رقم )29(: تطور أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرة

٢٧

٦٣
عدد الوظائف الشاغرة 

بنهاية فترة التقرير

وظيفة تم طلب تعديلها من 
مستوياتها اإلدارية الحالية إلى 
مستويات أعلى وذلك من خالل 

ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠1٩م
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طاقة متجددة

إدارة المشاريع الهندسية

محاسبة

الفيزياء

الفيزياء

دكتوراه

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستيرطاقة متجددة

١

١

٢

١

١

١

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

أمريكا

قانون تجاري

 إدارة استراتيجيات الجودة

هندسة كهربائية

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستيرهندسة ميكانيكية

١

١

١

١

استراليا

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

التدريب الداخلي

١٠٣٦

فنيإداري

١٥٠٢
٤٦٦

١٠٣٦

التدريب الخارجي

المجموع

المجموع

دورة تدريبة
٤٦٦

دورة تدريبة

إداري

٨٧٨١٥٨
إداريفني

٢٩٣١٧٣
فني

 مجموع الفرص 
التدريبية

 الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

٪٢٢ ٪٧٨

كفـــاءة  مســـتوى  رفـــع  لهـــدف  تحقيقـــًا 
وتأهيـــل منســـوبي الهيئـــة واالرتقـــاء بمســـتوى 
انتاجيتهـــم، وللدعـــم الـــذي حصلـــت عليـــه الهيئـــة 
لبنـــد التدريـــب واالبتعـــاث مـــن خـــال ميزانيـــة 
 )7( بابتعـــاث  الهيئـــة  قامـــت  2018م.  العـــام 

٢/1٤  التدريب واالبتعاث

٧
موظفين تم ابتعاثهم 

للدراسة بالخارج

ــا  ــول علـــى مؤهـــات عليـ ــا للحصـ ــن موظفيهـ مـ
)الماجســـتير والدكتـــوراه( فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت 
ــا  ــة كمـ ــا الهيئـ ــة التـــي تحتاجهـ ــة التخصصيـ الفنيـ

هـــو ُموضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )52(.

كما عاد عدد من موظفي الهيئة بعد حصولهم على المؤهات العليا كما هو ُموضح في الجدول رقم )53(.

جدول رقم )٥2(: عدد الموظفين الذين تم ابتعاثهم للدراسة بالخارج خالل فترة التقرير

جدول رقم )٥3(: عدد المبتعثين الذين أنهو الدراسات العليا بالخارج

وســـعيًا مـــن الهيئـــة فـــي تطويـــر قـــدرات 
متكاملـــة  تدريبيـــة  خطـــة  وضعـــت  موظفيهـــا 
ـــارج  ـــل وخ ـــة داخ ـــة تخصصي تتضمـــن دورات تدريبي
المملكـــة فـــي المجـــاالت التـــي تخـــدم نشـــاطاتها، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن جهـــات التقييـــس 
والمعاهـــد  المراكـــز  مـــن  وعـــدد  المتقدمـــة 
بلـــغ  وقـــد  المتميـــزة،  والعالميـــة  اإلقليميـــة 
ــر  ــرة التقريـ ــة خـــال فتـ مجمـــوع الفـــرص التدريبيـ
)1.502( فرصـــة تدريبيـــة، كمـــا هـــو ُموضـــح فـــي 
ــة  ــدورات التدريبيـ ــم )54(. وغطـــت الـ ــدول رقـ الجـ

رسم بياني رقم )30(: نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

جدول رقم )٥4(: مجموع الفرص التدريبية المتاحة لمنسوبي الهيئة

المجـــاالت الفنيـــة واإلداريـــة، حيـــث بلـــغ مجمـــوع 
ـــدورات الداخليـــة )1.036(  فـــرص التدريـــب فـــي ال
تدريـــب  فرصـــة   )878( منهـــا  تدريـــب،  فرصـــة 
ــب  ــة تدريـ ــة، )158( فرصـ ــاالت اإلداريـ ــي المجـ فـ
فـــي المجـــاالت الفنيـــة. بينمـــا بلـــغ عـــدد فـــرص 
التدريـــب فـــي الـــدورات الخارجيـــة )466( فرصـــة 
فـــي  تدريـــب  فرصـــة   )293( منهـــا  تدريـــب، 
ـــة فـــي  ـــة َو )173( فرصـــة تدريبي المجـــاالت اإلداري

تخصصيـــة. فنيـــة  دورات 
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 متوســط عــدد ســاعات
التدريــب لــكل موظــف

 نســبة الموظفيــن
الذين تــم تدريبهم

المستهدف خالل ٢٠١٨

٦٢ ساعة

٪٩٠

المتحقق خالل ٢٠١٨

٥٨٫٤ ساعة

٪٨٤٫٦

ـــدورات  وبالتالـــي بلـــغ عـــدد المتدربيـــن فـــي ال
ــبة %22،  ــدرب بنسـ ــة )331( متـ ــة التخصصيـ الفنيـ
ـــدورات اإلداريـــة )1.171( متـــدرب بنســـبة  وفـــي ال
78%، ويرجـــع ســـبب زيـــادة عـــدد المتدربيـــن فـــي 
البرامـــج التدريبيـــة اإلداريـــة عنهـــا فـــي البرامـــج 
التدريبيـــة الفنيـــة لتركيـــز الهيئـــة خـــال فتـــرة التقريـــر 
علـــى إقامـــة العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
تعزيـــز  مجـــال  فـــي  الهيئـــة  موظفـــي  لجميـــع 
وترســـيخ قيـــم الهيئـــة وفـــق خطتهـــا االســـتراتيجية 
تطويـــر  برامـــج  تفعيـــل  زيـــادة  إلـــى  باإلضافـــة 
كـــون  لموظفيهـــا  اإلنجليزيـــة  اللغـــة  مســـتوى 
ــة إلـــى  ــة، باإلضافـ ــة متخصصـ ــة فنيـ ــة جهـ الهيئـ
إقامـــة العديـــد مـــن البرامـــج التطويريـــة لقـــدرات 
القيـــم  بترســـيخ  المتعلقـــة  الهيئـــة  موظفـــي 
االســـتراتيجية وتطويـــر إجـــراءات العمـــل وإدارة 
والتـــي  األداء،  وإدارة  االســـتراتيجية  المشـــاريع 
ـــة ومؤشـــرات األداء  ـــدم وتحقـــق أهـــداف الهيئ تخ
لخطتهـــا االســـتراتيجية. ويرجـــع الســـبب الرئيـــس 
األعـــوام  عـــن  المتدربيـــن  أعـــداد  زيـــادة  فـــي 

ـــد التدريـــب  ـــة إلـــى التحســـن فـــي دعـــم بن الماضي
ـــة الهيئـــة ووفـــق مـــا  واالبتعـــاث مـــن خـــال ميزاني
وجـــه بـــه المقـــام الســـامي الكريـــم وزارة الماليـــة 
ـــام 2018م،  ـــة ع ـــدًء مـــن ميزاني ـــد ب لدعـــم هـــذا البن
ــج  ــادة البرامـ ــة لزيـ ــة باإلضافـ ــن الهيئـ ــذي مّكـ والـ
التدريبيـــة إلـــى تفعيـــل برامـــج التعـــاون الفنـــي 
فـــي مجـــاالت التدريـــب مـــع جهـــات التقييـــس 
والهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة الخارجيـــة مـــن 

ــة.  ــن المعرفـ ــل وتوطيـ ــج نقـ ــال برامـ خـ

وضمـــن مؤشـــراتها االســـتراتيجية، َتمكنـــت 
ــق  ــتمرار لتحقيـ ــن االسـ ــه- مـ ــل اللـ ــة -بفضـ الهيئـ
ــة  ــدرات الفنيـ ــز القـ ــتراتيجية لتعزيـ ــا االسـ أهدافهـ
ـــَق خـــال  ـــث َتحق ـــة، حي ـــة لموظفـــي الهيئ واإلداري
فتـــرة التقريـــر متوســـط عـــدد ســـاعات تدريـــب لـــكل 
موظـــف بمعـــدل )58.4( ســـاعة تدريبيـــة، كمـــا 
ـــا  ـــر م ـــرة التقري ـــة خـــال فت غطـــت البرامـــج التدريبي
نســـبته 84.6% مـــن مجمـــوع الموظفيـــن، كمـــا هـــو 

ُموضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )55(.

٣٣1

1,1٧1
عدد المتدربين في البرامج 

التدريبية اإلدارية

عدد المتدربين في الدورات الفنية 
التخصصية 

يرجـــع ســـبب زيـــادة عـــدد المتدربيـــن 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة اإلداريـــة عنهـــا 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة الفنيـــة لتركيـــز 
علـــى  التقريـــر  فتـــرة  خـــالل  الهيئـــة 
إقامـــة العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة 
لجميـــع موظفـــي الهيئـــة فـــي مجـــال 
وفـــق  الهيئـــة  قيـــم  وترســـيخ  تعزيـــز 

االســـتراتيجية  خطتهـــا 

جدول رقم )٥٥(: المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير
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١٥
الشؤون المالية

لها  ُيخصص  ما  األول  مصدرين:  من  الهيئة  دخل  يتكون 
من ميزانية الدولة، والثاني: ما تحققه من إيرادات مقابل 
الجودة، وشهادات  )عالمة  تقدمها  التي  الخدمات  بعض 
)المستعملة(،  المستوردة  المركبات  وفحص  المطابقة، 
استهالك  كفاءة  وشهادات  القياسية،  المواصفات  وبيع 

الطاقة(.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق االستفادة القصوى من هذه 
الموارد لتسيير أعمالها وتطويرها بما ُيحقق كفاءة اإلنفاق. 
وبما يخدم أهدافها االستراتيجية وُيوضح الجدول رقم )٥6( 
ُيوضح  كما  التقرير  فترة  المتحققة خالل  اإليرادات  قائمة 
الرسم البياني رقم )٣١( تدرج ُنمو اإليرادات خالل الخمس 
بندًا  المالية قد َخصصت  وزارة  أن  علمًا  السابقة،  سنوات 
ضمن ميزانية الهيئة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ لالستفادة 

من هذه الموارد بمبلغ معتمد )٨٠( مليون ريال.
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٩٣،٦٧٠،٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

٠

٩١،٨٨٧،١٣٨
٨٣،٠٣٢،٥٣٠

٦٤،٢٧٣،٣٣٧

٤٦،٥٦٥،٤١٠

١٤٣٩

٤٧٠

١٤٤٠
١٤٣٨

٤٨٨

١٤٣٩
١٤٣٧

٣٧٦

١٤٣٨
١٤٣٦ 

٤١٢

١٤٣٧
١٤٣٥ 

٤٠٠

١٤٣٦

المبلغ )ريال سعودي(مجال اإليرادات

842.100فحص سيارات

32.841.500بطاقة كفاءة استهاك الطاقة

2.030.163المواصفات القياسية السعودية 

2.332.139تقويم المطابقة

18.208.558منح عامة الجودة

2.274.954اختبار العينات

382.926شهادة مطابقة المنتجات

IECEE 370.000منح شهادات

3.033.500شهادة ترشيد استهاك المياه

17.152.000بطاقة قياس معدل دوران االطارات

119.850لوائح كود البناء

12.523.000معيار اقتصاد الوقود

1.559.393اعتماد المختبرات

93.670.083اإلجمــالي

رسم بياني رقم )31(: تدرج نمو اإليرادات خالل الخمس سنوات السابقة

جدول رقم )٥6(: الموارد المالية من خالل اإليرادات

ـــالي 1440/1439هــــ  ـــة للعـــام المـ ـــة الهيئـ ـــَم اعتمـــاده فـــي ميزانيـ ـــَغ مـــا ت بل
ـــز  ـــة دعـــم وتعزي ـــم خـــال الســـنة المالي ـــال ســـعودي، وقـــد ت )347.183.000( ري
ــًة  بعـــض البنـــود، وُيوضـــح الجـــدول رقـــم )57( توزيـــع ميزانيـــة الهيئـــة موزعـ

علـــى األبـــواب المعتمـــدة فـــي ميزانيـــة الدولـــة:

ـــا،  ـــام بدوره ـــة للقي ـــات الهيئ ـــم احتياج ـــدور مهـــم فـــي دع ـــة »مشـــكورة« ب ـــد قامـــت وزارة المالي وق
وتتطلـــع الهيئـــة لمزيـــٍد مـــن الدعـــم المالـــي الســـتكمال المهـــام المناطـــة بهـــا، ولتحقيـــق التطلعـــات 
واألهـــداف االســـتراتيجية. وُيوضـــح الرســـم البيانـــي رقـــم )32( تطـــور ميزانيـــة الهيئـــة للخمـــس ســـنوات 

ـــام 1436/1435ه الســـابقة منـــذ الع

1/1٥  ميزانية الهيئة ومصروفاتها

المبلغ المعتمدالباب
  )ربط الميزانية(

المبلغ المعتمد بعد التعديل
النسبة

٢٤.٨7%١٠٨.٤٢٠.٠٠٠١١6.٩7٥.٠٠٠تعويضات العاملين

٣٨.٠٩%١٨٣.6٤٨.٠٠٠١7٩.١٤٨.٠٠٠سلع وخدمات

١١.7٢%٥٥.١١٥.٠٠٠٥٥.١١٥.٠٠٠أصول غير مالية

٢٥.٣٢%١١٩.١٣٠.٠١٤-مبادرات التحول الوطني

١٠٠%٣٤7.١٨٣.٠٠٠٤7٠.٣6٨.٠١٤اإلجمــالي

جدول رقم )٥7(: ميزانية الهيئة ومصروفاتها

رسم بياني رقم )32(: تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1436/143٥هـ

٣٤٧.1٨٣
مليون ريال سعودي تَم اعتماده في ميزانيـة الهيئـة
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بنـــود  الجـــدول رقـــم )58( تقســـيم  ُيوضـــح 
الهيئـــة  لقطاعـــات  الميزانيـــة  ومشـــاريع  برامـــج 
وذلـــك  االســـتراتيجية(،  )ميزانيـــة  الرئيســـة 
لســـهولة توجيـــه مصروفـــات البرامـــج والمشـــاريع 
وفـــق الخطـــة االســـتراتيجية واالســـتفادة المثلـــى 
مـــن البنـــود المعتمـــدة لـــكل قطـــاع لتحقيـــق كفـــاءة 
ــا  ــاع. كمـ ــكل قطـ ــة بـ ــداف المنوطـ ــاق لأهـ اإلنفـ

٢/1٥  اإلنفاق على القطاعات 
الرئيسة

اســــم الـقـطـــاعم
المعتمد للقطاع
بآالف الرياالت

المنصرف والمتوقع صرفه 
حتى نهاية العام المالي

بآالف الرياالت
نسبة الصرف

93.68%7.7007.213قطاع المواصفات 1

89.35%41.05036.677قطاع المختبرات 2

94.46%13.90013.129قطاع القياس والمعايرة3

97.73%6.5006.352قطاع المطابقة 4

100%9.0009.000قطاع االبتعاث والتدريب5

93.82%22.64021.240قطاع تقنية المعلومات6

90%9.4068.466قطاع كود البناء السعودي7

92.64%110.196102.077المجموع

م
اســــم الـقـطـــاع

)مبادرات التحول الوطني(
تمويل المبادرات
بآالف الرياالت

المنصرف والمتوقع 
صرفه حتى نهاية العام 

المالي
بآالف الرياالت

نسبة الصرف

38.03%56.407.43221.451.200 إطاق برنامج سامة المنتجات 1

10.33%62.722.5826.481.250إطاق المعايرة القانونية2

23.44%119.130.01427.932.450المجموع

ُيوضـــح الجـــدول رقـــم )59( المعتمـــد والمنصـــرف 
ـــم تمويلهـــا  ـــادرات التحـــول الوطنـــي والتـــي ت لمب
تلـــك  وبرامـــج  لمشـــاريع  الماليـــة  وزارة  مـــن 
1440/1439ه  المالـــي  العـــام  عـــن  المبـــادرات 
ــن  ــث مـ ــع الثالـ ــي الربـ ــم فـ ــة دعـ ــب مناقلـ بموجـ
ــر فـــي  ــه األثـ ــا كان لـ ــي الحالـــي ممـ ــام المالـ العـ

عـــدم الصـــرف علـــى تلـــك المبـــادرات 

جدول رقم )٥8(: ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية

جدول رقم )٥9(: ميزانية مبادرات التحول الوطني ضمن ميزانية الهيئة



٢٣٣ ٢٣٢

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

١٦
أبرز التحديـات 
التي تواجهها 
الهيئة ومقترحات 
التعامل معها

حرصت الهيئُة خالل العام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ على بذل 
جهودها الستثمار طاقاتها وما أتيح لها من موارد لتحقيق 
الهيئة  تزال  ال  الحراك  هذا  وضمن  بها،  المناطة  المهام 

تواجه مجموعًة من التحديات، والتي من أهمها:



٢٣٥ ٢٣٤

١٤٤٠/١٤٣٩هـ      التقرير السنوي  ٢٠١٨م      

تتشـــكل منظومـــة البنيـــة التحتيـــة الوطنيـــة 
وهـــي  فنيـــة  مكونـــات  أربعـــة  مـــن  للجـــودة 
المواصفـــات، المطابقـــة، االعتمـــاد، المترولوجيـــا، 
والتنظيميـــة  اإلداريـــة  الجوانـــب  الـــى  إضافـــة 
المتعلقـــة بالتشـــريعات ذات العاقـــة ونشـــاطات 

مراقبـــة األســـواق.

مـــن أهـــم متطلبـــات فاعليـــة هـــذه المنظومـــة 
ــراف  ــع األطـ ــن جميـ ــة تكامـــل الجهـــود بيـ الوطنيـ
ذات العاقـــة مـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وفـــق محـــددات 
مشـــروع االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة. وهنـــاك 
ــدد  ــرًا لتعـ ــذا التكامـــل نظـ تحـــدي فـــي تحقيـــق هـ
الجهـــات واألطـــراف المعنيـــة ضمـــن منظومـــة 

البنيـــة التحتيـــة الوطنيـــة للجـــودة.

وتطبيـــق  بتبنـــي  اإللـــزام  ضعـــف  مـــازال 
المواصفـــات القياســـية الســـعودية فـــي بعـــض 
ــًا  ــًا واضحـ ــكل تحديـ ــتراتيجية يشـ ــاريع االسـ المشـ
وتفعيـــل  الوطنيـــة  المواصفـــات  توحيـــد  أمـــام 
تطبيقهـــا بمـــا يحقـــق األهـــداف االســـتراتيجية 
لرؤيـــة المملكـــة 2030 والتـــي مـــن أهمهـــا تعزيـــز 

النمـــو االقتصـــادي وتنوعـــه.

ويعتبـــر توحيـــد المواصفـــات القياســـية فـــي 
مهمـــًا  محفـــزًا  االســـتراتيجية  المشـــاريع  هـــذه 
الصناعـــة  ونمـــو  المحلـــي  المحتـــوى  لدعـــم 

تنافســـيتها. وتعزيـــز  الوطنيـــة 

تشـــكيل مجلـــس تنســـيقي للجـــودة ترأســـه الهيئـــة 
مـــن  العاقـــة  ذات  األطـــراف  فيـــه  وتشـــارك 
ــع  ــات المجتمـ ــام والخـــاص ومؤسسـ ــاع العـ القطـ
مبـــادرات  تنفيـــذ  لمتابعـــة  وذلـــك  المدنـــي، 
مشـــروع االســـتراتيجية الوطنيـــة للجـــودة، وترســـيخ 

التكامـــل والتفاعـــل بيـــن تلـــك األطـــراف.

تتطلـــع الهيئـــة إلـــى إلـــزام تلـــك المشـــاريع الحيويـــة 
الوطنيـــة،  القياســـية  المواصفـــات  بتطبيـــق 
والتنســـيق مـــع الهيئـــة فـــي حـــال عـــدم وجـــود 
تبنـــي المواصفـــات  ليتـــم  مواصفـــات وطنيـــة 
ــة. ــات العالميـ ــق الممارسـ ــًا وفـ ــة وطنيـ المطلوبـ

1/1٦  التكامل الفاعل بين جميع األطراف ذات 
العالقة في البنية التحتية الوطنية للجودة

٢/1٦  ضعف االهتمام بتبني المواصفات القياسية 
السعودية في بعض المشاريع الحيوية الوطنية

الحل المقترح

الحل المقترح

يعتبـــر البحـــث العلمـــي متطلبـــًا مهمـــًا لتطويـــر 
أي مجـــال أو قطـــاع، ويتأكـــد ذلـــك فـــي مجـــاالت 
والمعايـــرة.  القيـــاس  وعلـــوم  المواصفـــات 
وهنـــاك حاجـــة ملحـــة لدعـــم هـــذا النشـــاط لتحقيـــق 

ــة: ــداف التاليـ األهـ

فـــي  العلميـــة  لأبحـــاث  بنـــد  تخصيـــص 
ميزانيـــة الهيئـــة وتوفيـــر التمويـــل الكافـــي 
ـــز  ـــي ينفذهـــا مرك ـــة الت ـــاث العلمي ـــم األبح لدع
ـــاص  ـــص كادر خ البحـــوث والدراســـات، وتخصي
درجـــة  حملـــة  مـــن  الباحثيـــن  الســـتقطاب 
الدكتـــوراه والماجســـتير فـــي المركـــز الوطنـــي 

والمعايـــرة. للقيـــاس 

٣/1٦  دعم البحث العلمي في مجال 
المواصفات وعلوم القياس والمعايرة

الحل المقترح

القياســـية 	  المواصفـــات  تطويـــر 
التوجهـــات  يحقـــق  بمـــا  الســـعودية 
الوطنيـــة. والمتطلبـــات  االســـتراتيجية 

والمقارنـــات 	  العلمـــي  النشـــر  تحفيـــز 
القيـــاس  مجـــاالت  فـــي  المرجعيـــة 
ـــًا  ـــًا عالمي ـــر متطلب ـــرة والتـــي تعتب والمعاي
القيـــاس  بمختبـــرات  لاعتـــراف  مهمـــًا 

للقيـــاس  الوطنـــي  بالمركـــز  المرجعيـــة 
والمعايـــرة.

العلميـــة 	  والقـــدرات  الخبـــرات  توطيـــن 
وعلـــوم  المواصفـــات  مجـــاالت  فـــي 
ـــي  ـــا بمـــا يلب ـــرة ودعمه ـــاس والمعاي القي

الوطنيـــة. االحتياجـــات 
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