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يف   متميزًا  جهازًا  نكون  اأن 

التقيي�س  جماالت  كافة 

واجلودة على امل�ستوى الوطني 

واالإقليمي والدويل.

ر�ؤيـــة الهيئة
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       1- عن�سر العمليات الداخلية.

تنفيذ اأعمال الهيئة من خالل عمليات فاعلة وذات كفاءة.    

2- عن�سر امل�ستفيدين.

حتقيق اأعلى م�ستوى لر�سى امل�ستفيدين الداخليني واخلارجيني.    

3- عن�سر التعلم والنمو.

تطبيق منهجية التعلم والتطور امل�ستمر يف الهيئة.    

4- العن�سر املايل.

تنمية املوارد الذاتية واال�ستفادة منها.        

ر�سالـــة الهيئة

الأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة

ونظم  القيا�سية  املوا�سفات  اإ�سدار  خالل  من  العامة  امل�سلحة  و�سمان  امل�ستهلك  حماية 

اجلودة وتطبيقها.
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اأع�ساء جمل�س االإدارة
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�سعادة الدكتور 

حمد بن �سليمان الق�سومي

م�ساعد مدير عام م�سلحة 

اجلمارك ممثل وزارة املالية

ع�سوًا

�سعادة اللواء 

فهد بن �سعود الب�سر 

مدير عام االإدارة العامة للمرور 

 ممثل وزارة الداخلية

ع�سوًا

�سعادة املهند�س 

حمد بن اإبراهيم املعجل

مدير عام االإدارة الهند�سية 

ممثل وزارة ال�سوؤون 

البلدية والقروية

ع�سوًا

�سعادة الدكتور 

اإبراهيم �سعد املهيزع

نائب رئي�س الهيئة العامة 

للغذاء والدواء لقطاع الغذاء

ممثل الهيئة العامة 

للغذاء والدواء 

ع�سوًا

�سعادة الدكتور 

فهد بن �سالح ال�سلطان

ممثل قطاع االأعمال

ع�سوًا

�سعادة املهند�س 

ح�سني ح�سن اأبو داوود

ممثل قطاع االأعمال

ع�سوًا

�سعادة االأ�ستاذ

عبداهلل بن عبداللطيف اجلرب 

ممثل قطاع االأعمال

ع�سوًا

معايل االأ�ستاذ

نبيل بن اأمني مال

مدير عام الهيئة 

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

نائبًا

�سعادة االأ�ستاذ

عبداهلل بن عبدالرحمن 

احلمودي

وكيل وزارة التجارة وال�سناعة 

للتجارة اخلارجية ممثل وزارة 

التجارة وال�سناعة

ع�سوًا

�سعادة االأ�ستاذ

عبداهلل بن عبداهلل العبيد

وكيل وزارة الزراعة ل�سوؤون 

االأبحاث والتنمية الزراعية 

ممثل وزارة الزراعة

ع�سوًا

�سعادة االأ�ستاذ

عبداهلل بن زامل الدري�س 

وكيل وزارة ال�سحة ل�سئون 

املختربات وبنوك الدم 

ممثل وزارة ال�سحة

ع�سوًا

�سعادة االأ�ستاذ

لوؤي بن اأحمد امل�سلم 

وكيل وزارة املياه والكهرباء 

ل�سئون التخطيط والربامج 

ممثل وزارة املياه والكهرباء

ع�سوًا

معايل االأ�ستاذ

عبد اهلل بن اأحمد زينل علي 

ر�سا 

وزير التجارة وال�سناعة 

رئي�س جمل�س االإدارة  

رئي�سًا
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يكون للم�سطلحات الواردة يف التقرير املعاين التالية :

التقيي�س:

اأ�س�س وقواعد تو�سع لتنظيم ن�ساط معني وبتعاون كافة االأطراف املعنية لهدف رئي�سي وهو حتقيق االقت�ساد االأمثل ، مع مراعاة  اإعداد وتطبيق  عملية 

ظروف االأداء ومتطلبات ال�سالمة.

املوا�سفة القيا�سية:

اخل�سائ�س  اأو  العامة  االإر�سادات  اأو  القواعد  واملتكرر،  العام  لال�ستخدام  تقدم  بها،  معرتف  جهة  قبل  من  واعتمادها  عام  باتفاق  و�سعها  يتم  "وثيقة 
املتعلقة باالأن�سطة اأو نتائجها بهدف حتقيق الدرجة املثلى من النظام والرتتيب داخل �سياق معني".

اجلــودة:

" مدى مالئمة املنتج لال�ستعمال " اأو " مدى حتقيق املنتج لرغبات امل�ستهلك " اأو "مدى مطابقة املنتج للموا�سفات املو�سوعة " اأو " جمموعة ال�سمات 
املميزة لكيان والتي توؤثر يف قدرته على تلبية االحتياجات املعلنة وال�سمنية  " )ايزو(.

�سبط اجلودة:

امل�ستهلك".  ر�سا  ينال  الذي  االأمثل  االقت�سادي  امل�ستوى  يف  االإنتاج  تقدمي  و  املنتج  حت�سني  اإىل  الرامية  العمليات  "جمموعة 

تعريف بامل�سطلحات: 
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تاأكيد اجلودة:

." اجلودة  ملتطلبات  املالءمة  بوجود  الثقة  لتوافر  احلاجة  عند  اإظهارها  ويتم  اجلودة  نظام  يف  املطبقة  والنظامية  املخططة  االأن�سطة  "كافة 

عالمة املطابقة:

ملوا�سفة  مطابقة  اخلدمة  اأو  الت�سنيع  عملية  اأو  املنتج  اأن  يف  الثقة  وتو�سح  املطابقة  �سهادات  نظام  قواعد  مبوجب  ت�ستخدم  اأو  تطبق  حمددة  "عالمة 
قيا�سية معينة اأو وثيقة قيا�سية اأخرى".

عالمة اجلــودة:

باإنتاجها خالل فرتة معينة"  العالمة  له بحمل  امل�سرح  امل�سنع  يقوم  التي  املنتجات  بو�سعها على  ي�سمح   ، الوطني  التقيي�س  "عالمة معتمدة من جهاز 
)�سنة يف العادة( ويف مقابل ذلك يقوم اجلهاز بفر�س نظام من التفتي�س الفني،والتاأكد با�ستمرار من مطابقة االإنتاج للموا�سفات القيا�سية الوطنية".

�سهادة املطابقــة:

قيا�سية  ملوا�سفة  مطابقة  بدقة  املعرفة  اخلدمة  اأو  الت�سنيع  عملية  اأو  املنتج  باأن  الثقة  تعطي  باملطابقة  ال�سهادة  نظام  قواعد  مبوجب  ت�سدر  "وثيقة 
معينة اأو وثيقة قيا�سية اأخرى". وعادة ما تكون املوا�سفات القيا�سية الوطنية يف حالة قيام اجلهاز الوطني للتقيي�س باإ�سدار هذه ال�سهادة ، ويف �سبيل ذلك 

يتم �سحب العينات واإجراء االختبارات ال�سرورية للتاأكد من هذه املطابقة.
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كلمة معالي
 وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة 
الهيئةالعربية السعودية 
للمواصفات والمقاييس 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�سعودية  العربية  بالهيئة  اخلا�س  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم  بني  اأ�سع  اأن  ي�سرين 

اإجنازات  ير�سد  والذي  1429/1428هـ  املايل  للعام  واملقايي�س  للموا�سفات 

وم�ساريع الهيئة يف العام املن�سرم ويظهر جليًا من خالل االأرقام واالإح�سائيات 

مدى حر�س الهيئة على توفري اأق�سى درجات احلماية للمواطن واملقيم من خالل 

ثقافة  ون�سر  العامة  امل�سلحة  مبداأ  على  اأ�سا�سها  يف  ترتكز  طموحة  اإ�سرتاتيجية 

اجلودة بني خمتلف قطاعات املجتمع وال�سناعة على حٍد �سواء.

ففي ال�سنوات االأخرية ، متكنت اململكة العربية ال�سعودية من و�سع نف�سها كمناف�س 

اقت�سادي اإقليمي ف�سال عن االقت�ساديات العاملية ، وقد و�سلت اإىل هذه املرحلة 

من خالل اإتباع درجات متقدمة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ واالإدارة.

ومن ثم فال يخفى على اأحد حجم امل�ساهمات التي قدمتها الهيئة العربية ال�سعودية 

امل�ستهلك  الوطنية واحلفاظ على �سحة  ال�سناعة  لتعزيز  واملقايي�س  للموا�سفات 

وحماية البيئة وال�سالمة العامة.
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فوجود هيئة املوا�سفات واملقايي�س اأ�سبح اأحد اأهم العوامل الرئي�سية وراء اإن�ساء 

�سناعات وطنية قادرة على املناف�سة يف ال�سوق العاملية وفقًا للمعايري الدولية هذا 

باالإ�سافة اإىل كونها ت�سهل تدفق ال�سلع عرب احلدود الدولية وتو�سع نطاق التبادل 

التجاري بني البلدان.

ومن هنا قامت الهيئة خالل العام املايل املن�سرم باعتماد ما جمموعه )5176( 

املوا�سفات  جمموع  لي�سبح  القطاعات  خمتلف  �سملت  �سعودية  قيا�سية  موا�سفة 

القيا�سية ال�سعودية التي مت اإعتمادها )14664( موا�سفة .

وتوا�سل الهيئة جهودها خللق جمتمع �سناعي وخدمي على اأ�س�س را�سخة ومبادئ 

وا�سحة تهدف اإىل تقدمي اأق�سى ما ميكن تقدميه للم�ستهلك وامل�ستثمر على حد �سواء 

ومن هنا توؤكد االأرقام الواردة يف هذا التقرير اأن الهيئة قامت مبنح )26( من�ساأة 

تراخي�س باإ�ستعمال عالمة اجلودة على منتجاتها وبذلك ي�سبح جمموع ال�سركات 

وامل�سانع التي ُمنحت حق و�سع عالمة اجلودة على منتجاتها )212( من�ساأة يف كل 

من اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي وجمهورية م�سر العربية وال�سني.

وعلى ال�سعيدين الدويل واالإقليمي وا�سلت الهيئة االإ�سرتاك يف املنظمات والهيئات 

الدولية واالإقليمية والعربية وكانت الهيئة حا�سرة بقوة يف العديد من االجتماعات 

واللجان باالإ�سافة اإىل امل�ساركة الفاعلة يف العديد من املوؤمترات والندوات العلمية 

اإعداد الدرا�سات والتقارير وذلك يف خمتلف  اإىل  واحللقات الدرا�سية باالإ�سافة 

جماالت املوا�سفات واملقايي�س واجلودة.

التجارة  منظمة  اتفاقية  مع  مت�سيًا  املن�سرم  املايل  العام  خالل  الهيئة  وقامت 

العاملية اخلا�سة بالعوائق الفنية للتجارة )TBT( ومن اأجل حماية امل�ستهلك من 

املنتجات امل�ستوردة غري املطابقة للموا�سفات القيا�سية بتوقيع برامج لالعرتاف 

املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة مع )14( دولة.

وكان نتيجة حلالة احلراك واحل�سور القوي للهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س على كافة امل�ستويات املحلية والدولية اأن ح�سلت الهيئة يف العام املا�سي 

على �سهادة حتقيق متطلبات نظام اإدارة اجلودة )اآيزو 2000/9001( كاأول جهاز 

حكومي خا�سع لنظام اخلدمة املدنية يح�سل على هذه ال�سهادة الدولية.

ومن هنا توا�سل الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س امل�سي قدمًا يف 

دورها الرائد خلدمة هذا الوطن احلبيب من خالل دمج رائع بني مواكبة املتطلبات 

وحماية  جهة  من  الدويل  ال�سوق  يف  املناف�سة  اإىل  توؤهلها  التي  الدولية  واملعايري 

امل�ستهلك املحلي وتبني همومه وق�ساياه من جهة اأخرى.

�ساهم يف  لكل من  والعرفان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  تقدمي  اإال  ي�سعني  النهاية ال  ويف 

ت�سهده  الذي  والتقدم  التطور  حجم  يج�سد  الذي  العمالق  ال�سرح  هذا  تطوير 

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  توجيهات  ظل  يف  احلبيبة  مملكتنا 

عبدالعزيز و�سمو ويل عهده االأمني – حفظهما اهلل- .

                  وزيـر التجـارة وال�سـناعـة 

                  رئيـ�س جملـ�س اإدارة الهيئــة 

          عبداهلل بن اأحمد زينل علي ر�سا
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تقديم معالي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مدير عام الهيئة العربية السعودية 
للمواصفات والمقاييس

نحو تطوير وحتديث اإدارتها واأجهزتها وخمترباتها من خالل اتباع درجات متقدمة من 

التخطيط والتنظيم والتنفيذ لتحقيق هدفها االأ�سمى ، وهو خدمة هذا الوطن الغايل 

ثقافة  ون�سر  العامة  وال�سالمة  البيئة  وحماية  امل�ستهلك  و�سالمة  �سحة  على  واحلفاظ 

اجلودة بني خمتلف قطاعات املجتمع . 

املايل  العام  عن  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  تقدمي  وي�سرفني  ي�سعدين  املنطلق  هذا  ومن 

 ، للمملكة  الثامنة  التنمية  الرابعة من خطة  ال�سنة  والذي ميثل   ، 1429هـ   / 1428هـ 

والذي �سهدت فيه الهيئة نقلة نوعية ح�سارية متميزة حيث ا�ستطاعت الهيئة ) بحمد 

اهلل ( اأن تتجاوز الكثري من االأهداف التي حددتها اخلطة املوكلة اإليها لتنفيذ توجيهات 

العمل  وبرامج  خطط  تنفيذ  يف  االإ�سراع  �سرورة  اإىل  والرامية  املوقر  االإدارة  جمل�س 

لتلبية متطلبات املرحلة الراهنة ، فقد قامت الهيئة باعتماد ) 5176 ( موا�سفة قيا�سية 

قيا�سية  موا�سفات  وتعديل )9(  �سعودية  قيا�سية  موا�سفة  �سعودية وحتديث )1039( 

�سعودية باالإ�سافة اإىل )3907( م�سروع موا�سفة قيا�سية �سعودية يف مرحلة الدرا�سة 

 ، واالإعداد وبذلك ي�سبح جمموع ما مت اعتماده )14664( موا�سفة قيا�سية �سعودية 

وميثل هذا االإجناز خطوة جيدة وغري م�سبوقة يف تاريخ الهيئة بهدف مواكبة التطورات 

املت�سارعة التي ت�سهدها اململكة على خمتلف امل�ستويات الوطنية واالإقليمية ، والدولية ، 

 .) WTO ( يف ظل ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية

اجلودة  عالمة  با�ستعمال  ترخي�سًا  من�ساأة   )  26  ( منح  مت  املايل  العام  هذا  وخالل 

على منتجاتها  وبذلك اأ�سبح جمموع ال�سركات وامل�سانع التي منحت حق و�سع عالمة 

اجلودة على منتجاتها )212( من�ساأة. وتطرق التقرير ال�سنوي اأي�سًا اإىل جمال اعتماد 

اخلدمات ، حيث بلغ جمموع املختربات املعتمدة من قبل الهيئة ) 29 ( خمتربًا ، وبلغ 

عدد التو�سيات اخلا�سة مبنح �سهادات الت�سدير للمنتجات الغذائية ) 398 ( تو�سية ، 

 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  ن�ستعني  وبه  العاملني  رب  هلل  احلمد 

واملر�سلني،،،

وثبات  بعزمية  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  العربية  الهيئة  عام مت�سي  بعد  عامًا 

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 14
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

15للعام املايل 1429/1428هـ



كما قامت الهيئة بالتوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات 

للموا�سفات  امل�ستوردة  ال�سلع  مطابقة  من  التاأكد  بهدف   ، دولة   )  14  ( مع  اجلودة 

القيا�سية ال�سعودية حماية للم�ستهلك ودعمًا لالقت�ساد الوطني ، وهي )تركيا - املانيا 

 – – م�سر  – كوريا اجلنوبية  – ماليزيا  – تون�س  اإفريقيا  جنوب   – االأرجنتني   –
ال�سني- االأردن – اندوني�سيا – �سنغافورة – باك�ستان - الفلبني( وجاري التفاو�س مع 

دول اأخرى، كما قدمت الهيئة ) 784 ( اإ�ست�سارة فنية جلهات عدة ، وقامت بدرا�سة ما 

جمموعه )845 ( ترخي�سًا �سناعيًا. 

كما مت تعيني ) 24 ( موظفًا من االإداريني والفنيني ال�سعوديني ، وبلغت ن�سبة ال�سعودة 

بالهيئة )100% ( ، واأي�سًا مت ابتعاث ) 5 ( من من�سوبي الهيئة للح�سول على درجات عليا 

وعاد ) 3 ( مبتعثني بعد ح�سولهم على درجة البكالوريو�س و املاج�ستري والدكتوراه.

ومن اأبرز االإجنازات التي حققتها الهيئة ح�سولها على �سهادة ت�سجيل النظام االإداري                   

) االآيزو 9001 / 2000  ( كاأول جهاز حكومي خا�سع لنظام اخلدمة املدنية يح�سل 

الهيئة  اأن�سطة  توافق  على  وا�سحة  داللة  يدل  الذي  االأمر  الدولية  ال�سهادة  هذه  على 

التطوير  حتقيق  على  العليا  االإدارة  حر�س  يعك�س  كما  دوليًا،  بها  املعمول  املعايري  مع 

والتح�سني امل�ستمر وتلبية رغبات ومتطلبات عمالئها وامل�ستفيدين من خدماتها ، كما 

تبنت الهيئة خطة اإ�سرتاتيجية طموحة مت اعتمادها من قبل جمل�س االإدارة يف اجتماعه 

رقم  ) 126( وتاريخ 1 / 12 / 1428هـ ، وتّوجت هذه اخلطة االإ�سرتاتيجية مبباركة 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز )حفظه اهلل( ، وجاري حاليًا 

تنفيذ هذه اخلطة وفق جداول زمنية حمددة حيث �سخرت لها الهيئة كافة االإمكانيات 

املادية والب�سرية الالزمة لتنفيذها باأرقى م�ستوى . 

كما ت�سمن التقرير ن�ساطات جائزة امللك عبدالعزيز للجودة حيث اختتمت الهيئة اأعمال 

الدورة االأوىل جلائزة امللك عبد العزيز للجودة وقد مت االإعالن عن الفائزين باجلائزة 

الهيئة  اإدارة  وال�سناعة رئي�س جمل�س  التجارة  االأوىل من قبل معايل وزير  يف دورتها 

للجائزة وا�ست�سافت  اأف�سل املمار�سات  الهيئة ملتقى للجودة مت فيه عر�س  ، وعقدت 

للتحدث خالل فعاليات  العامل  امللتقى عددًا من كبار خرباء اجلودة يف  الهيئة خالل 

امللتقى، كما مت فيه عر�س اأف�سل املمار�سات لل�سركات الفائزة باجلائزة لال�ستفادة من 

جتربتها العملية واأ�ساليبها املتميزة يف ا�ستيفاء متطلبات ومعايري اجلائزة التي و�سعتها 

الهيئة والتي ت�ساهي مثيالتها من  جوائز اجلودة العاملية.

وعلى ال�سعيدين االإقليمي والدويل ، بذلت الهيئة جهودًا ملمو�سة من خالل ح�سورها 

جمال  يف  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من  العديد  ع�سوية  يف  الفعالة  وم�ساركتها   ، املتميز 

وامل�ستجدات  املتغريات  مواكبة  لها  يتيح  الذي  االأمر  واجلودة،  واملقايي�س  املوا�سفات 

التعاون  اأوا�سر  وتعزيز   ، املنظمات  التي ت�سدرها هذه  القرارات  والتاأثري يف  الدولية 

متوازنة مبا  اأ�س�س  على  املجال  املتقدمة يف هذا  والهيئات  االأجهزة  الفني مع خمتلف 

ي�ساهم ) يف املح�سلة النهائية ( يف حتقيق امل�سالح الوطنية للمملكة ب�سكل خا�س ، 

وامل�سالح العربية واالإ�سالمية ب�سكل عام ، يف ظل توجيهات خادم احلرمني ال�سريفني 

و�سمو ويل عهده االأمني )حفظهما اهلل (.  

 

                                                                   نائب رئي�س جمل�س االإدارة

                                                                                   مدير عام

                                             الهيئة العربيةال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 
                                                                               

                                                                            نــبيل بــن اأميــن مـال
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اتخذ جمل�س اإدارة الهيئة العديد من القرارات التي تهدف لتطوير العمل 

بالهيئـة . حيث تـم اعتمـاد )5176( موا�سفة قيا�سية �سعودية جديدة يف خمتلف 

اأ�سبح جمموع ما مت اعتمـاده )14664( موا�سفة قيا�سية  القطاعات وبذلك 

تعديل  مت  كما  �سعودية  قيا�سية  موا�سفة   )1039( حتديث  مت  وقد   ، �سعودية 

)9( موا�سفات قيا�سية �سعودية ، هذا ويوجد باالإ�سافة لذلك حوايل )3907( 

م�سروع موا�سفة قيا�سية �سعودية يف مراحل الدرا�سة واالإعداد املختلفة متهيدًا 

العتمادها كموا�سفات قيا�سية �سعودية. 

كما مت منح )26( من�ساأة تراخي�س باإ�ستعمال عالمة اجلودة على منتجاتها 

وبذلك اأ�سبح جمموع ال�سركات وامل�سانع التي منحت حق و�سع عالمة اجلودة 

على منتجاتها )212( من�ساأة .

ويف جمال اعتماد اخلدمات بلغ جمموع املختربات املعتمدة من قبل الهيئة 

)29( خمترب ، و قد بلغ عدد التو�سيات مبنح �سهادات الت�سدير للمنتجات 

الهيئة  قامت  كما  تو�سية،   )398( العـام  هذا  امل�سدرة  للم�سـانع  الغذائية  

بالتوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة 

مع )13( دولة، وقامت الهيئـة بتقديـم )784( ا�ست�سارة فنيـة جلهـات خمتلفة، 

كمـا قامت الهيئـة خـالل هذا العـام بدرا�سـة)845( ترخي�سا �سناعيا .

اإختبارها مبختربات الهيئة )6429(  اإجمايل عدد العينات التي مت  و بلغ 

مـــلــخـ�س الـتقــرير

عينة ، كما بلغ عدد العينات التي مت معايرتها مبخترب املعايرة )247( عينة .

والعربية  االإقليمية  والهيئات  املنظمات  يف  االإ�سرتاك  الهيئة  ووا�سلت 

والدولية و�ساركت يف بع�س اجتماعاتها، كما قامت الهيئة باال�سرتاك يف العديد 

من االجتماعات واللجان، واإعداد العديد من الدرا�سات والتقارير وذلك يف 

خمتلف جماالت التقيي�س والرقابة على اجلودة، وقد �ساركت الهيئة يف العديد 

من املوؤمترات والندوات العلمية واحللقات الدرا�سية واملحا�سرات.

1429/1428هـ )155.837.00(  املايل  للعام  الهيئة  ميزانية  وبـلغت 

�سعودي. ريال 

اأجل  من  ال�سعوديني  والفنيني  االإداريني  من  موظفًا   )24( تعيني  مت  كما 

ن�سبة  بلغت  كمـا  اأعمالها.  الإجنـاز  الـالزمة  الوطنية  بالكوادر  الهيئة  تدعيم 

اإبتعاث عدد )5( من  الـر�سميني بالهيئة )100%(. ومت  املوظفني ال�سعوديني 

من�سوبي الهيئة للح�سول على درجات عليا وعاد عدد )3( مبتعثني بعد ح�سول 

االأول على درجة البكالوريو�س والثاين على  املاج�ستري والثالث على الدكتوراه 

وقد �سارك )406( من من�سوبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل 

وخارج اململكة .  

خالل  اإجنازات  من  الهيئة  حققته  ما  مقارنة   )1( رقم  اجلدول  ويو�سح 

العام املايل 1429/1428هـ بامل�ستهدف باخلطة العامة للتنمية للهيئة خالل 
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العـام املايل 1429/1428هـ.

كما ح�سلت الهيئة على �سهادة حتقيق متطلبات نظام اإدارة اجلودة )ايزو 

2000/9001( كاأول جهاز حكومي خا�سع لنظام اخلدمة املدنية يح�سل على 

هذه ال�سهادة الدولية.

اأبرز املعوقات التي تواجهها الهيئة نق�س الكوادر الوطنية يف معظم  ومن 

التخ�س�سات الفنية  مما يتطلب دعمها بوظائف فنية منا�سبة وتقدمي احلوافز 

ال�سرورية جلذب التخ�س�سات الالزمة ودعم بند التدريب و االإبتعاث، و�سرورة 

تعزيز اإمكانات الهيئة املالية مبا يتيح لها تي�سري نظام اللجان الفنية لتتمكن من 

اإعداد اأكرب عدد ممكن من املوا�سفات القيا�سية، كما حتتاج الهيئة ال�ستكمال 

االإمكانات املخربيه يف جماالت املوا�سفات واجلودة والقيا�س واملعايرة .



جدول رقم )1 (

مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل 1429/1428هـ بامل�ستهدف باخلطة العامة للتنمية خالل العـام املايل 1429/1428هـ

البنــــد
املتحقق

)املنجز الفعلي(

امل�ستهدف باخلطة

العامة للتنمية

الن�سبة املئوية للمتحقق

اإىل امل�ستهدف

3570 %)*(5176145عـدد املوا�سفـات القيا�سية املعتـمدة. 

4192 %104825تعـديل وحتـديث املوا�سفات. 

251 %406162عدد املوظفني الذين مت تدريبهم.

125 %54االإبتـعاث لـلدرجات العلـيا.

 100 % 22اخلـريجـني بدرجـات عليا. 

260 %2610عدد امل�سانع املرخ�س لها با�ستعمال عالمة اجلودة.

159 %398250عدد التو�سيات باإ�سدار �سهادات الت�سدير للمنتجات الغذائية. 

224 %784350عـدد اال�ستـ�سارات الفنـية. 

56 %)**(8451500 عدد الرتاخي�س ال�سناعية املدرو�سة. 

80 %64298000عدد العينات املختربة مبخترب �سبط اجلودة.

 17 %)***(2471500عدد املعايرات التي متت مبخترب املعايرة.

200 %21اإعتماد املـخـتـبـرات. 

.)WTO( نظرًا لقيام الهيئة بتبني عدد كبري من املوا�سفات القيا�سية الدولية واعتمادها كموا�سفات قيا�سية �سعودية طبقًا ملتطلبات منظمة التجارة العاملية )*(

)**( قلة عدد الرتاخي�س ال�سناعية امل�ستلمة من وزارة التجارة وال�سناعة والهيئة العامة لال�ستثمار. 

)***( قلة عدد طلبات املعايرة الواردة للمخترب.
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مت اإعداد التقرير ال�سنوي عن اأعمال ون�ساطات الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س للعام املايل 1429/1428هـ تنفيذا للمادة )29( من نظام 

جمل�س الوزراء ال�سادر باالأمـر املـلكي رقم )اأ/13( وتاريخ 1414/3/3هـ التي تلزم جميع الوزارات واالأجهزة احلكومية باأن ترفع اإىل مقام رئي�س جمل�س 

املنق�سية وما واجهها من �سعوبات وما تراه من  املالية  ال�سنة  للتنمية خالل  العامة  الوزراء تقريرا عن ما حققته من اإجنازات مقارنة مبا ورد يف اخلطة 

مقرتحات حل�سن �سري العمل بها .

وتت�سمن اخلطة اخلم�سية الثامنة للهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايـي�س اعتمــاد )725( موا�سفة قيا�سية �سعودية، ومنـح )50( من�ساأة وطنية 

عالمـة اجلـودة ، واإ�سدار )1250( تو�سية باإ�سدار �سهادة ت�سدير للمنتجات الغذائية ، ودرا�سة )7500( ترخي�س �سناعي تـرد من وزارة التجارة وال�سناعـة 

، وتقدمي )1750( ا�ست�سارة فنية جلهات خمتلفة، وحتليل )40000( عينة، واإجراء )7500( معايرة ، واعتماد )5( خمتربات من القطاع اخلا�س ،وتدريب 

)810( موظفا، واإبتعاث )7( موظفني لنيل درجة املاج�ستري و )5( موظفيـن لنيـل درجة الدكتـوراه، وزيادة ن�سبـة ال�سعودة مـن )99.7%( اإىل )%100(. 

وتهدف اخلطة ال�سنوية للهيئة للعام املايل1429/1428هـ اإىل اعتمــاد  )145( موا�سفة قيا�سية �سعودية، ومنـح )10( من�ساآت وطنية عالمـة اجلـودة ، 

واإ�سدار )250( تو�سية باإ�سدار �سهـادة ت�سدير للمنتجات الغذائية، ودرا�سة )1500( ترخي�س �سناعي ترد من وزارة التجارة وال�سناعة ، وتقدمي )350( 

ا�ست�سارة فنية جلهات خمتلفة ، وحتليل )8000( عينة، واإجراء )1500( معايرة ، واعتماد )1( خمترب من القطـاع اخلا�س ، وتدريـب )162( موظفا، واإبتعاث 

)2( موظف لنيل درجة املاج�ستري ، و)2( موظف لنيل درجـة الدكتوراه واملحافظة على ن�سبة ال�سعودة املتحققة )%100 (.

وقد مت جمع البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير من خالل التقارير الن�سف �سنوية التي تعدها اإدارات الهيئة وفروعها عن اأن�سطتها واإجنازاتها 

ب�سفة دورية كل �ستة اأ�سهر ، اإ�سافة اإىل حما�سر اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة . 

ومت درا�سة وحتليل هذه البيانات واملعلومات وو�سع بع�س منها يف �سكل ر�سوم بيانية اأو جداول مثل اجلدول رقم )1( والذي يو�سح مقارنة ما حققته الهيئة 

من اإجنازات خالل العام املايل 1428/ 1429هـ بامل�ستهدف باخلطة العامة للتنمية خالل العـام املايل 1428/ 1429هـ .

مـــقـدمــة
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الو�سع الراهن للهيئة :

اأن�سئت الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س مبقت�سى املر�سوم 

امللكي رقم م / 10 وتاريخ 1392/3/3هـ كهيئة ذات �سخ�سية اعتبارية وميزانية 

م�ستقلة ، ويقوم بر�سم ال�سيا�سة العامة للهيئة جمل�س اإدارة يراأ�سه معايل وزير 

التجارة وال�سناعة ، وي�سم ممثلني لالأطراف الرئي�سية املعنية بالتقيي�س يف 

اململكة . وجمل�س اإدارة الهيئة هو املهيمن على �سوؤونها وو�سع �سيا�ستها واتخاذ 

مـا يلزم حل�سن قيامها مبهامها ، ويقوم نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة معايل 

مدير عام الهيئة بتنفيذ قـرارات املجـل�س ومتـابعتها ، والتـاأكد من ح�سن �سيـر 

يف  فروعها  وكذا  واالإدارية  الفنية  اإداراتها  على  وي�سرف   ، الهـيئة  يف  العمل 

منطقة مكة املكرمة واملـنطقة ال�سرقية ومنطقة تبوك. 

وتقوم الهيئة باملهام التالية :

امل�ستويات  التي حتدد  لل�سلع واخلدمات  القيا�سية  املوا�سفات  اإ�سدار   -1

املالئمة للجودة وتراعي اأحكام ال�سريعة الغراء ، وتعمل على حماية امل�ستهلك 

والبيئة وال�سوق الوطنية وتدعيم االقت�ساد الوطني . 

دقة  لكفالة  العينات  اأخذ  واأ�ساليب   ، االختبار  طرق  وتوحيد  حتديد   -2

ومتثيل النتائج . 

النظام  مع  يتم�سى  مبا  اململكة  يف  امل�ستخدم  القيا�س  نظام  توحيد   -3

الدويل ) SI ( واإ�سدار املوا�سفات القيا�سية الأدوات واأجهزة القيا�س والفح�س 

الو�سع الراهن للهيئة

القيا�س امل�ستخدمة يف  واالختبار وطرق معايرتها والعمل على �سبط معايري 

خمتلف امل�ستويات وتطبيق نظم املعايرات العلمية وال�سناعية والقانونية .

وتوحيد  وحتديد  وامل�ستهلك  والتاجر  املنتج  الإر�ساد  الرموز  توحيد   -4

امل�سطلحات والتعاريف الفنية حتديدا للمفاهيم ومنعا للت�سارب واالزدواجية 

يف املعاين امل�ستخدمة واإ�سهاما يف جهود التعريب. 

اإجراء الدرا�سات والبحوث للتاأكد من مالءمة املوا�سفات القيا�سية ،   -5

واإيجاد احللول املالئمة ملختلف م�ساكل اجلودة . 

تدريب الكوادر الوطنية العاملة يف خمتلف القطاعات التنموية .   -6

على  املختلفة  واأن�سطته  التقيي�س  عن  احلديثة  املعلومات  توفري   -7

امل�ستويات الوطنية واالإقليمية والدولية وتزويد خمتلف االأطراف املعنية بها 

من خالل مركز املعلومات ، واالإجابة عن اال�ستف�سارات التي تقدمها خمتلف 

االأطراف املعنية . 

تعريف االأطراف املعنية باأن�سطة الهيئة واالأ�ساليب املالئمة لال�ستفادة   -8

منها واالإعالم عما يجري على االأ�سعدة االإقليمية والدولية . 

الرتاخي�س  يف  ين�س  حيث   ، الوليدة  للقطاعات  امل�سورة  تقدمي   -9

ال�سناعية على �سرورة مراجعة الهيئة ال�ست�سارتها يف كل ما يتعلق مب�ساكل 

التقيي�س واجلودة . 
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على  اجلودة  عالمة  تطبيق  طريق  عن  الوطنية  ال�سناعة  ت�سجيـع   -10

اإيجاد  على  والعمل   . ال�سعودية  القيـا�سية  للموا�سفات  املطابقة  منتجاتها 

احللول املالئمة مل�ساكل اجلودة التي تعوق التطبيق ، وتدعيـم الثقـة يف املنتجات 

الوطنية عن طريق تطبيق نظام �سهادات الت�سدير .

والقيا�س  واالختبار  الفح�س  جمال  يف  العاملة  املختربات  اعتـماد   -11

من  عري�سة  قاعدة  لتوفري  يوؤدي  مبا  بينها  الربط  على  والعمل  واملعايرة 

اخلدمات املخربية املوثوق يف نتائجها . 

يف  اإنتاجها  اأمام  الطريق  وفتح  الوطنية  ال�سناعة  حتديث  ت�سجيع   -12

املطابقة  ل�سهادات  املانحة  اجلهات  اعتماد  طـريق  عن  العاملية  االأ�سواق 

للموا�سفات القيا�سية الدولية ) ايزو 9000 ، وااليزو 14000(. 

التوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل مع الهيئات االأجنبية يف جمال   -13

�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة.

امل�ساركة يف املنظـمات االإقليمية والدولية واحلر�س على عدم �سدور   -14

االقت�سادي  التعاون  دعم  يف  واالإ�سـهام  الوطنية  امل�سلحة  مع  يتعار�س  ما 

التعاون  جمل�س  دول  مع  التكامل  دعم  االأخ�س  وعلى  والدويل  العربي 

اخلليجي. 
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يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من االإدارات العامة هي :

 االإدارة العامة للموا�سفات 

 وت�سمل االإدارات التالية :

اإدارة املنتجات الزراعيـة والغذائيـة.

اإدارة املنتجات امليكانيكيـة واملعدنية.

اإدارة املنتجات الكيميائيـة والبرتولية.

اإدارة املنتجات الكهربائية واالإلكرتونية.

اإدارة الت�سييد ومواد البناء.

اإدارة منتجات الغــزل والـن�سـيج.

اإدارة موا�سفات املقايي�س واملوازين.

اإدارة اللجان الفنية.

االإدارة العامة ل�سبط اجلودة:

وت�سمل االإدارات التالية:

اإدارة عالمة اجلودة و�سهادات املطابقة.

اإدارة االعرتاف املتبادل.

التنظيم الإداري للهيئة 

التنظيم الإداري للهيئة :

اإدارة �سهادات نظم االإدارة.

اإدارة االإعتماد.

االإدارة العامة للمختربات 

    وت�سمل خمتربين رئي�سيني :

خمترب �سبط اجلودة:

وت�سمل املختربات التالية:-

خمترب الكيمياء.

خمترب املواد العامة.

خمترب املنتجات الغذائية.

خمترب الت�سييد ومواد البناء.

خمترب املنتجات امليكانيكية واملعدنية.

خمترب املنتجات الكهربائية واالإلكرتونية.

خمترب الن�سيج.
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املخترب الوطني للقيا�س واملعايرة:

وي�سمل املختربات التالية:-

خمترب االأبعاد.

خمترب احلجوم.

خمترب الكتلة.

خمترب ال�سغط والقوة.

خمترب القيا�سات الكهربائية.

خمترب القيا�سات احلرارية.

خمترب الوقت والرتدد.

االإدارة العامة للتحقق من املطابقة:

وت�سمل االإدارات التالية:

اإدارة التحقق من املطابقة الداخلية.

اإدارة التحقق من املطابقة اخلارجية.

كما ت�سم الهيئة اأي�سا االإدارات التالية :

االإدارة العامة لل�سوؤون االإدارية واملالية . 

االإدارة العامة للتعاون الدويل . 

االإدارة العامة للعالقات العامة واالإعالم .

االإدارة العامة لتقنية املعلومات . 

االإدارة العامة للمتابعة .  

االإدارة العامة للتخطيط والتطوير .

االإدارة العامة للم�ساريع والت�سغيل وال�سيانة .

اإدارة تطوير نظام اجلودة.

اإدارة وحدة املراجعة الداخلية.

اإدارة وحدة العلوم والتقنية.

كما يتبع للهيئة ثالثة فروع رئي�سيه :

فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة .

فرع الهيئة باملنطقة ال�سرقية .

فرع الهيئة مبنطقة تبوك.

اإ�سافة اإىل:-

مكتب الهيئة مبنفذ احلديثة.
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اللجنة الوطنية لالعتماد

اإدارة العالقات العامة واالإعالم

فرع املنطقة ال�سرقية

مكتب املدير العام

فرع منطقة مكة املكرمة

جمل�س االإدارة

اإدارة تطوير نظام اجلودة

وحدة العلوم والتقنية

االإدارة العامة االإدارة العامة للموا�سفات

ل�سبط اجلودة

االإدارة العامة 
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جدول  رقم )2(

الو�سع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهـــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

اإجمايل الوظائف الت�سنيف الوظيفي

املتوفرة يف نهاية 

ال�سنة املالية ال�سابقة

اإجمايل الوظائف 

املعتمدة لل�سنة 

املالية احلالية

التغري 

يف عدد 

الوظائف

الوظائف ال�ساغرة  اإجمايل الوظائف امل�سغولة خالل العام

يف نهاية ال�سنة 

املالية احلالية  الفئات الرئي�سية
الفئات 

الفرعية

غري �سعودي�سعــودي

اإناثذكوراإناثذكور

اأ- الباب االأول:

--------7678263اإداريون 

--------1521575134مهنيون

--------1351394135مهنيون م�ساعدون وفنيون

--------51--5555كتبة

--------14--1919عمال مهرة

--------12--1515عمال عاديون

--------45246311408       جمموع الباب االأول

ب- الباب الثاين :

اخلرباء على بند الدرا�سات

55------5----

----------------غري ذلك )حتدد(

----5------55جمموع الباب الثاين
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)تابع( جدول رقم )2(

الو�سع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1428/ 1429هـ

اجلهـــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

اإجمايل الوظائف الت�سنيف الوظيفي

املتوفرة يف نهاية 

ال�سنة املالية 

ال�سابقة

اإجمايل الوظائف 

املعتمدة لل�سنة 

املالية احلالية

التغري يف عدد 

الوظائف

اإجمايل الوظائف امل�سغولة خالل العام
الوظائف 

ال�ساغرة  يف 

نهاية ال�سنة 

املالية احلالية  الفئات الرئي�سية
الفئات 

الفرعية

غري �سعودي�سعــودي

اإناثذكوراإناثذكور

ج- الباب الثالث:

ال�سيانة والت�سغيل : 

) توظيف مبا�سر (

--ـ4ـ1801855181

اإداريون 

مهنيون

مهنيون م�ساعدون وفنيون

كتبة

عمال مهرة

عمال عاديون

--ـ4ـ1801855181جمموع الباب الثالث

--ـ9ـ63765316589االإجمايل
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جدول رقم )3(  

الو�سع الراهن للمباين اململوكة للدولة وامل�ستاأجرة

للعام املايل 1428 / 1429هـ

اجلهــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

عدد االأدوارم�ستاأجرمملوكا�سم املبنى/املوقعم
قيمة االإيجار 

ال�سنوي )ريال(
مالحظاتنوع اال�ستخدام

املقر الرئي�سي للهيئة4 اأدوار + 2 بدروم√مبنى االإدارة العامة الرئي�سي الريا�س1

مقر خمترب �سبط اجلودة بالهيئة3 اأدوار + 2 بدروم√مبنى خمتربات الهيئة بالريا�س2

مقر فرع الهيئة باملنطقة ال�سرقية4 اأدوار + 1 بدروم√مبنى فرع الهيئة باملنطقة ال�سرقية3

مقر فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة4 اأدوار + 1 بدروم√مبنى فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة4

ور�سة ال�سياراتدور واحد√مبنى ور�سة ال�سيارات5

م�ستودع الكيماويات والزجاجياتدورين√مبنى م�ستودع الكيماويات والزجاجيات6
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التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

33للعام املايل 1429/1428هـ
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 32

تهدف  التي  والتو�سيات  القرارات  العديد من  الهيئة  اإدارة  ا�سدر جمل�س 

اإىل تطوير العمل بالهيئة منهـا:

 /1427 املايل  للعام  الهيئة  ن�ساط  ال�سنوي عن  التقرير  املوافقة على   -

1428هـ وعلى طباعته بال�سيغة النهائية ومن ثم رفعه للمقام ال�سامي.

اعتماد )5176( موا�سفة قيا�سية �سعودية جديدة وحتديث )1039(   -

موا�سفـة قيا�سية �سعودية وتعديل )9( موا�سفات قيا�سية �سعودية. 

القيا�سية  املوا�سفات  مل�ساريع  املقرتحة  ال�سنوية  املوافقة على اخلطة   -

للجان الفنية للعام املايل 1429/1428هـ.

املوافقة على اعتماد تكاليف االختبارات مبختربات الهيئة.  -

املايل  العام  عن  للهيئة  اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  على  املوافقة   -

1428/1427هـ على اأن يكمل الالزم لرفعه للجهات املخت�سة.

املوافقة على �سرف مكافاأة املحا�سب القانوين مقابل اأتعابه والبالغة   -

)29.500( ريال.

املوافقة على اإ�سناد تدقيق ومراجعة ح�سابات الهيئة ملكتب طالل اأبو   -

غزاله و�سركاه مببلغ )25.000( ريال ملدة ثالث �سنوات قادمة.

املوافقة على اعتماد م�سروع ميزانية الهيئة للعام املايل 1430/1429هـ   -

على اأن يكمل الالزم لرفعها لوزارة املالية.

1- املوا�سفـات القيا�سية :

اإجنازات الهيئة خالل ال�سنة الرابعة من خطة التنمية الثامنة للعام املايل  1429/1428هـ

القرارات الرئي�سية ال�سـادرة من جمل�س االإدارة:
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التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

33للعام املايل 1429/1428هـ
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 32

ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  الإعداد  �سنوية  خطة  بو�سع  الهيئة  تقوم 

وذلك طبقًا لال�ستطالعات التي جتريها الهيئة ملعرفة االحتياجات واملتطلبات 

منتجني  من  اململكة  يف  القطاعات  �ستى  من  القيا�سية  املوا�سفات  هذه  من 

القيا�سية  املوا�سفات  اأولويات هذه  باالعتبار  واالأخذ  وم�ستوردين  وم�ستهلكني 

للمنتجات الوطنية واال�ستهالكية االأ�سا�سية التي تتعلق بال�سالمة واالأمان . 

طرق  اأي�سًا  ت�سمل  بل  فقط  املنتجات  على  املوا�سفات  خطة  تقت�سر  وال 

االختبار اخلا�سة بها واأ�ساليب اأخذ العينات والرموز وامل�سطلحات الفنية . 

ومتر عملية اإعداد املوا�سفات القيا�سية بعدة مراحل تبداأ بت�سكيل اللجان 

الفنية املتخ�س�سة واإعداد الدرا�سة املكتبية وامليدانية واملخربية ومن ثم توزيع 

االأخرى  والدول  باململكة  املعنية  اجلهات  على  القيا�سية  املوا�سفات  م�ساريع 

ذات العالقة وتنتهي باالعتماد من جمل�س اإدارة الهيئة الإ�سدارها كموا�سفات 

القرى(  )اأم  الر�سمية  اجلريدة  يف  عنها  االإعالن  ثم  ومن  �سعودية  قيا�سية 

وحتديد فرتة زمنية لالإلزام بها. 

العـام اعتماد )5176( موا�سفة قيا�سية �سعودية  هذا وقد مت خـالل هذا 

موا�سفات   )9( وتعديل  �سعودية  قيا�سية  موا�سفة   )1039( حتديث  مت  كما 

قيا�سية �سعودية فـي خمتلف القطاعات ال�سناعية. 

وقد بلغ عدد املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة والتي اأ�سدرتها الهيئة 

عـدد املوا�سفــاتالقطــــــاع

213الزراعيـة والغذائيـة

629الت�سييـد ومواد البنـاء

983الكهربائية واالإلكرتونية

1310امليكانيكيـة واملعدنية

1250الكيميائيـة والبرتولية

128الغــزل والـن�سـيج

656املقاييــ�س واملعايرة

5اجلودة

-املعلومات

2التحقق من املطابقة

5176االإجــمالـــي

1- املوا�سفـات القيا�سية

1- املوا�سفـات القيا�سية :

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

33للعام املايل 1429/1428هـ 32



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

35للعام املايل 1429/1428هـ 34

حوايل  اإىل  باالإ�سافة  هذا  �سعودية،  قيا�سية  موا�سفة   )14664( االآن  حتى 

واالإعداد  الدرا�سة  مراحل  يف  �سعودية  قيا�سية  موا�سفة  م�سروع   )3907(

املختلفة متهيدًا العتمادها كموا�سفات قيا�سية �سعودية .

1/ 1 املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي مت اعتمادها اأو حتديثها اأو تعديلها:

اأ ـ املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي مت اعتمادها:

 وقد �سملت هذه املوا�سفات القطاعات املختلفة التاليـة:

ب – املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي مت حتديثها :  

128

5

2

656

1250

1310

983

629

213

ر�سم بياين رقم )1(

املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة خالل العام املايل 1429/1428هـ

)ح�سب القطاعات(

الزراعية والغذائية

الت�سييد ومواد البناء

الكهربائية واالإلكرتونية

امليكانيكية واملعدنية

الكيميائية والبرتولية

التحقق من املطابقة

املقايي�س واملعايرة

اجلودة

الغزل والن�سيج

عدد املوا�سفـــاتالقطــــــاع

124الزراعيـة والغذائيـة

154الت�سييـد ومواد البنـاء

254الكهربائية واالإلكرتونية

82امليكانيكيـة واملعدنية

214الكيميائيـة والبرتولية

82الغــزل والـن�سـيج

129املقاييــ�س واملعايرة

1039االإجــمالـــي
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التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س
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۱٤

۱۸۰
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۲۷٤

ج – املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي مت تعديلها :-

ر�سم بياين رقم )2(

املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املحدثة خالل العام املايل 1429/1428هـ

)ح�سب القطاعات(

الزراعية والغذائية

الت�سييد ومواد البناء

الكهربائية واالإلكرتونية

امليكانيكية واملعدنية

الكيميائية والبرتولية

املقايي�س واملعايرة

الغزل والن�سيج

عدد املوا�سفـــاتالقطــــــاع

5الزراعيـة والغذائيـة

1الت�سييـد ومواد البنـاء

ـالكهربائية واالإلكرتونية

2امليكانيكيـة واملعدنية

ـالكيميائيـة والبرتولية

1الغــزل والـن�سـيج

ـاملقاييــ�س واملعايرة

ـاجلودة

ـتقنية املعلومات

9االإجــمالـــي



2/1  م�ساريع املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية التي حتت االإعداد:-

عـدد امل�ساريعالقطــــــاع

142الزراعيـة والغذائيـة

471الت�سييـد ومواد البنـاء

851الكهربائية واالإلكرتونية

1080امليكانيكيـة واملعدنية

1202الكيميائيـة والبرتولية

65الغــزل والـن�سـيج

504املقاييــ�س واملعايرة

2التحقق من املطابقة

3907االإجــمالـــي

الت�سييد ومواد البناء

الزراعية والغذائية

الكهربائية واالإلكرتونية

امليكانيكية واملعدنية

الكيميائية والبرتولية

الغزل والن�سيج

املقايي�س واملوازين

ر�سم بياين رقم )3(

م�ساريع املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية حتت االإعداد 

)ح�سب القطاعات(

۱٤۲
٥۰٤ ٤۷۱

۸٥۱

۱۰۸۰

۱۲۰۲

٦٥
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القياسية

السنة املالية

ر�سم بيانى رقم )4(

تطور عدد املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة

1409/1408

1417/1416

1429/1428

1413/1412

1425/1424

1421/1420

1411/1410

1419/1418

1415/1414

1427/1426

1423/1422

1410/1409

1418/1417

1414/1413

1426/1425

1422/1421

1412/1411

1420/1419

1416/1415

1428/1427

1424/1423

3/1 اللجــــان الفنيــة :

اإن قيام الهيئة باإعداد املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية عن طريق اللجان الفنية 

يهدف اإىل تطوير عملية اإعداد م�ساريع املوا�سفات القيا�سية بزيادة م�ساركة 

االأطراف املعنية يف عمليات االإعداد عن طريق اإتاحة الفر�سة لل�سناعة الوطنية 

االأكادميية  واجلهات  واال�ستهالكية  احلكومية  واجلهات  وامل�ستوردين  والتجار 

والبحثية للم�ساركة يف جلان عامة وفنية يتم ت�سكيلها ب�سورة متوازنة من بني 

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

37للعام املايل 1429/1428هـ



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

39للعام املايل 1429/1428هـ 38

املعنيني باملوا�سيع التي يتم اإعداد م�ساريع موا�سفات قيا�سية لها. 

يف  الوطنية  القيا�سية  املوا�سفات  اإعداد  يف  املتبع  االأ�سلوب  هو  وهذا 

يوؤدي  الدولية مما  القيا�سية  املوا�سفات  اإعداد  وكذلك يف  املتقدمة  الدول 

كافة  احتياجات  تلبي  التي  الوطنية  القيا�سية  املوا�سفات  اإىل  التو�سل  اإىل 

االأطراف املعنية وحتقق امل�سلحة الوطنية.

وت�سم اللجان العامة والفنية يف ع�سويتها )412( ع�سوًا موزعني على 

)7( جلان عامة تنبثق عنها )40( جلنة فنية.

 

التي حتققت  الفنية  للجان  واالإجنازات  الن�ساطات  اأهم  ومن 

خالل هذا العام : 

- ا�ستمرت فرق العمل املنبثقة عن اللجان والتي ت�سم يف ع�سويتها اأع�ساء 

اللجان الفنية ، اإ�سافة اإىل بع�س املخت�سني من خارج اللجان يف اأعمـالها 

العمل  بلغ عدد فرق  املكلفة بها، وقد  القيا�سية  املوا�سفات  الإجناز م�ساريع 

)1018( فريقًا ، حتى االآن منها )139( فريق عمل خالل فرتة التقرير.

- عقدت اللجان العامة والفنية )56( اجتماعًا خالل فرتة التقرير . 

قبل  من  تعد  التي  ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  م�ساريع  عدد  بلغ   -

اللجان الفنية )391( م�سروعًا.

-  بلغ اإجمايل عدد املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة والتي اأعــدت 

مـن قبل اللجــان الفنيـــة )1212( موا�سفة قيا�سية �سعودية حتى االآن. 



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

39للعام املايل 1429/1428هـ 38

تطبـيق  و  املختربات  واعتماد  املطابقة  و�سهادات  اجلودة  عالمة  وت�سمل 

اأنظمة اإدارة اجلودة واأنظمة اإدارة البيئة طبقًا للموا�سفات القيا�سية الدولية 

واالعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة . 

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

كاأول جهاز حكومي خا�سع لنظام اخلدمة املدنية يح�سل على �سهادة ت�سجيل 

النظام االإداري )اأيزو 2000/9001( ويف احتفال اأقيم باملنا�سبة يف مقر الهيئة 

االأ�ستاذ/ عبداهلل  ت�سلم معايل  2008/5/3م  املوافق  1429/4/27هـ  بتاريخ 

بن اأحمد زينل علي ر�سا وزير التجارة وال�سناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

، �سهادة نظم اإدارة اجلودة )اآيزو2000/9001(، والتي مت منحها للهيئة من 

قبل املعهد الرتكي للموا�سفات، بعد ا�ستيفاء الهيئة لكافة متطلبات ال�سهادة،  

باجلمهورية  وال�سناعة  التجارة  وزير  جاغاليان  ظفر  املهند�س  معايل  من 

الهيئة  اأمني مال مدير عام  بن  نبيل  اال�ستاذ  كل من معايل  بح�سور  الرتكية 

و�سعادة االأ�ستاذ كنعان مالطيايل رئي�س املعهد الرتكي للموا�سفات.

وياأتي ح�سول الهيئة على هذه ال�سهادة ثمرة جلهود كافة من�سوبي الهيئة يف 

تطبيق ا�سرتاطات ومتطلبات هذه املوا�سفة القيا�سية الدولية، بهدف تطوير 

تدعم  التي  اجلودة  جمال  يف  وامل�ستجدات  املتغريات  ملواكبة  الهيئة  اأن�سطة 

2-  �سبط اجلــودة :

م�ستوى حت�سني االأداء يف كافة القطاعات االإنتاجية واخلدمية و�ست�سهم هذه 

ال�سهادة يف حت�سني االأداء والرقي باأن�سطة وبرامج الهيئة لتقدمي خدماتها 

تعرت�س  التي  والعقبات  ال�سعاب  تذليل  يف  ت�سهم  كما  وي�سر،  �سهولة  بكل 

من  العديد  هناك  اأن  كما  االأكمل  الوجه  على  دورها  لتوؤدي  الهيئة  م�سرية 

الفوائد واالأنعكا�سات االإيجابية التي تعود على الهيئة من تطبيق هذا النظام 

الكفاءة  ورفع  دولية م�سرتكة،  تفاهم  لغة  واإيجاد  املعايري  توحيد  متمثلة يف 

االإدارية والفنية للهيئة والعمل على تخفيف التكاليف والهدر.



2/2 عـــالمة اجلــودة :

با�ستعمال  املن�ساآت  من  ممكن  عدد  الأكرب  الرتخي�س  اإىل  الهيئة  تهدف 

عالمة اجلودة على منتجاتها املطابقة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية وذلك 

املنتج  من  كل  مل�سلحة  اجلودة  عالمة  منح  يف  الهيئة  اأهداف  اأحد  لتحقيق 

وامل�ستهلك والتاجر وحماية اجلميع من �ستى و�سائل الغ�س واخلداع وت�سجيع 

ال�سناعة الوطنية ملواجهة املناف�سة من ال�سناعات االأجنبية . 

حيث مت اعتماد الئحـة عالمة اجلـودة  بتاريخ 1405/9/17هـ ومت البدء 

1407/2/25هـ. ومت حتديث الئحة عالمة اجلودة والئحة  بتاريخ  بتطبيقها 

�سهادات املطابقة واعتماد ال�سعار اجلديد لالئحة اجلودة يف االجتماع رقم 

)124( ملجل�س اإدارة الهيئة الذي عقد بتاريخ 1428/2/20هـ.

االآن  با�ستعمال عالمة اجلودة حتى  لها  املرخ�س  امل�سانع  بلغ عدد  وقد   

)212( م�سنعًا تقوم باإنتاج حوايل )67( �سلعة حتمل عالمة اجلودة . 

ويتم الرتخي�س وجتديد الرتخي�س باإتباع نظم دقيقة للتفتي�س والتدقيق 

واختبارها  اإنتاجها  من  عينات  و�سحب  فيها  اجلودة  و�سبط  امل�سانع  على 

وتقدمي امل�سورة الفنية لهذه امل�سانع ب�ساأن �سبط اجلودة وحت�سينها.

وخالل العام احلايل مت منح الرتخي�س لـ )26( من�ساأة . 

وفيما يلي بيان باملن�ساآت ومنتجاتها التي مت منحها الرتخي�س با�ستعمال 

عالمة اجلودة خالل هذا العام:

جدول رقم ) 4 (

بيان بال�سركات وامل�سانع التي منحت تراخي�س با�ستعمال عالمة اجلودة على منتجاتها خالل عام 

1429/1428هـ 

املنتج املرخ�س لها�سـم املن�ســاأةم

اأنابيب عديد كلوريد الربوبلني ال�ستعمال املياه.م�سنع اجلزيرة للمنتجات البال�ستيكية. 1

مواقد الطهو املنزلية )اأفران الغاز( ماركة  )تكنو جاز( )م�سر(. �سركة ال�سرقية ل�سناعة االإجهزة املنزلية )تكنو(.2

اأ�سياخ ال�سلب ت�سليح اخلر�سانة ذات  نتوء باأقطار )25.24( مم.م�سنع طيبة اخلليج للحديد.3

ال�سركة الفنية الأعمال الدهانات املحدودة. 4
الدهانات امل�ستحلبة دهانات االلكيد الزيتية  )املطفاأة( ، 

)اللماعه( ،) �سبه اللماعة(. 

�سركة منتجات االملنيوم املحدودة.5
قطاعات االملنيوم ) املوؤك�سد، املطلي ، غري املطلي ( ) امل�سقول 

وغري امل�سقول(.

�سركة فري�س األيكرتيك ) بوتاجاز (.6
مواقد الطهو املنزلية ) اأفران الغاز ( مبقا�سات خمتلفة ماركة 

)فري�س( )م�سر(.

ال�سوكالته )االإمارات(.�سركة مار�س لالأغذية جي �سي �سي.7

مياه ال�سرب املعباأة.م�سنع مناهل الق�سيم ال�سحية.8

األواح اأملنيوم.�سركة م�سنع تقنية االألواح.9

ال�سماغ )ال�سني ال�سعبية(.�سركة �سوز ديلون.10

االأ�سمنت.م�سنع اأ�سمنت املدينة.11

فواني�س.�سركة الرائد العربي لل�سناعة.12

فواني�س.�سركة االإنارة الوطنية.13

الدهانات.�سركة م�سنع ال�سرق االأو�سط للدهانات.14

مر�سحات ال�سيارات )م�سر(.�سركة �سناعة فالتر ال�سيارات.15

ال�سمامات البوابية )م�سر(.�سركة �سناعات التحكم يف ال�سوائل.16

البطاط�س املقلية.ال�سركة الوطنية ل�سناعة الب�سكويت.17

القواطع الكهربائية.�سركة م�سنع ال�سرق االأو�سط للعدادات.18

مواقد الطهو املنزلية )م�سر(.ال�سركة العاملية ل�سناعات التكييف.19

اجلنب املطبوخ.�سركة دانيا لالأغذية.20

االأ�سمنت.�سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية.21

مواقد الطهو املنزلية.)م�سر(.�سركة الدلتا ال�سناعية »ايديال«.22

الطوب امل�سنوع من الطني املحروق.م�سانع اخلياط للطوب االأحمر.23

اأعمدة االإنارة احلديدية.�سركة ه�سام هالل ال�سويدي لل�سناعات احلديدية24

بالط ال�سرياميك املزجج )جدران(.�سركة �سناعة ال�سرياميك العربية املحددة 25

اأ�سياخ ال�سلب لت�سليح اخلر�سانة.�سركة اليمامة حلديد الت�سليح26

كما متت زيارة عدد من امل�سانع بغر�س التفتي�س املبدئي وال تزال تلك امل�سانع حتت اإجراءات الرتخي�س ومن ثم 

�سيتم منحها حق و�سع عالمة اجلودة على منتجاتها بعد ا�ستكمال كافة ال�سروط واملتطلبات.
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3/2ـ �سهادات الت�سدير للمنتجات الغذائية :

على  حفاظًا  الوطنية  امل�سانع  �سادرات  على  التفتي�س  لتطبيق  متهيدًا 

�سمعتها و�سمانًا لقدرتها على  مناف�سة ال�سلع امل�سابهة يف الدول االأخرى ، تقوم 

الهيئة يف الوقت احلا�سر بالتفتي�س على امل�سانع الوطنية املنتجة ل�سلع غذائية 

ــدر اإلــى اخلارج للتاأكـد مــن تطبيقهـا لال�سرتاطـات ال�سحيـة الواردة فـي  ُت�سّ

املوا�سفة القيا�سية ال�سعودية رقـــم )م ق �س1984/220( »ال�سروط ال�سحية 

يف م�سانع االأغذية والعاملني بها« وللتاأكد من مطابقة هذه ال�سلع لال�سرتاطات 

ذلك  �سوء  وعلى  وال�سالمة  ال�سحة  على  حفاظًا  وامليكروبيولوجية  ال�سحيـة 

يتم اإعطاء امل�سنع تو�سية لوزارة التجارة وال�سناعة مبنحه �سهادة �سالحية 

للت�سدير �سارية املفعول ملدة �ستة اأ�سهر وقد بلغ عدد التو�سيات مبنح �سهادات 

الت�سدير لهذا العام )398( تو�سية منحت لـ )199( م�سنع .
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4/2ـ اعتماد املختربات : 

بتاريخ  ال�سادرة  املختربات  اعتماد  الئحة  بتطبيق  الهيئة  تقوم 

رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اجتماع  يف  حتديثها  مت  والتي   ، 1407/2/25هـ 

)111( وتاريخ 1423/9/18هـ طبقا ملتطلبات املوا�سفة القيا�سية ال�سعودية 

االآيزو)2002/17025( ودليل االآيزو رقم )58(،  بهدف التاأكد من جدارة 

االأمثل  التطبيق  اإىل  وللو�سول  املختربات  يف  املتاحة  اخلدمة  اأداء  وكفاءة 

تطبيق  ويف   ، اخلدمات  واعتماد  املطابقة  و�سهادة  اجلودة  عالمة  لالئحة 

نظام مكافحة الغ�س التجاري.

عدد  اإجمايل  يكون  وبذلك  خمتربين  اعتماد  العام  هذا  خالل  ومت 

وطنيًا  خمتربًا   )27( االآن  حتى  باعتمـادها  الهيئة  قامت  التي  املختربات 

واملعدنية،  الكيميائية  املجاالت  يف  االختبارات  من  كبري  عدد  باإجراء  تقوم 

تقومي  اإجراء  يتم  حيث  واملعايرة  واالإ�سعاع  البناء،  ومواد  واالإن�سائية 

ال�سعودية )17025(، كذلك  القيا�سية  املوا�سفة  ملتطلبات  وفقا  للمختربات 

نتائجه  ودقة  للمخترب  الفنية  والكفاءة  لالإمكانات  كامل  تقومي  اإجراء  يتم 

مت  وقد   . �سنتني  ملدة  باالعتماد  �سهادة  منحه  قبل  وال�سهادات  والتقارير 

خالل هذا العام جتديد االعتماد ملختربين. 

للموا�سفات  البيئة طبقًا  اإدارة  واأنظمة  اإدارة اجلودة  اأنظمة  ـ    5/2

القيا�سية الدولية:

مت  والتي  املطابقة  �سهادات  منح  جهات  اإعتماد  الئحة  بتطبيق  الهيئة  ت�سعى 

وذلك  1423/9/18هـ  وتاريخ   )111( رقم  الهيئة  اإدارة  مبجل�س  اعتمادها 

خدمات  يف  الثقة  حتقيق  اأجل  من   ، اخلدمات  اعتماد  برنامج  من  كجزء 

ال�سهادات وتعزيز القبول الدويل ل�سهادات املطابقة ال�سادرة يف اململكة.

وي�سمل جمال الالئحة اإعتماد جهات منح  �سهادات املطابقة مثل:-

جهات منح �سهادات نظم اإدارة اجلودة )اأيزو 9000(.  -1

جهات منح �سهادات نظم اإدارة البيئة ) اأيزو 14000(.  -2
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جهات منح �سهادات وعالمات املطابقة للمنتجات.  -3

جهات منح �سهادات الها�سب.  -4

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

االنتاجية  للقطاعات   2000/9001 االآيزو  �سهادة  ملنح  الهيئة  توجه  �سمن 

واخلدمية  جلميع اجلهات احلكومية واخلا�سة. مت اإكمال تاأهيل الهيئة لتكون 

جهة مانحه وتعتمد من جهاز االعتماد الدويل.

اجلودة(  اإدارة  )نظم   2000/9001 االآيزو  �سهادة  مبنح  الهيئة  قامت  وقد 

لكل من:-

1- االإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة ال�سحة.

2- اإدارة التدريب امل�سرتك باملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.

3-  املجموعة الطبية املتحدة.

وذلك بعد ا�ستيفائها وحتقيقها ملتطلبات وا�سرتاطات احل�سول على املوا�سفة 

القيا�سية الدولية اآيزو 2000/9001.

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

من منطلق حماية امل�ستهلك واحلد من دخول �سلع غري مطابقة للموا�سفات 

تطبيق  متابعة  يف  بامل�ساهمة  الهيئة  تقوم  اململكة  اإىل   ال�سعودية  القيا�سية 

املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية على الواردات مع اجلهات الرقابية يف اململكة، 

وذلك وفقًا ملا يلي :

اأ- التاأكد من مطابقة بع�س ال�سلع للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية:-

لفح�سها  منها  عينات  و�سحب  االأ�سواق  على  للتفتي�س  �سنوية  خطة  و�سع  مت 

مبختربات الهيئة والتاأكد من مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية وكانت 

ال�سلع امل�ستهدفة يف اخلطة )15( �سلعة : » ع�سل النحل ، تو�سيالت كهربائية، 

�سوكوالته ، اأداوت امليالمني ، زيوت حمركات ، �سوائل نقل اآيل ، زيوت ترو�س، 

زيوت هيدروليك ، م�ستح�سرات جتميل ، حفائظ ن�سائية ، منا�سف ورقية ، 

مناديل ورقية ، ع�سائر فواكه م�سكلة ، مياه �سرب معباأة ، جمففات �سعر.

كما قامت الهيئة بزيارة و�سحب عينات من االإنتاج لعدد )58( م�سنعًا ومعمل 
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من  للتاأكد  الهيئة  مبختربات  لفح�سها  البلديات  تراخي�س  ن�ساط  اإطار  يف 

مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية. 

ب ـ االعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة:

املطابقة  ب�سهادات  املتبادل  باالإعرتاف  اإدارة خا�سة  باإن�ساء  الهيئة  قامت 

وعالمات اجلودة بتاريخ 1429/1/24هـ. وياأتي ذلك تطبيقًا لقرار معايل 

اخلا�س  1425/6/21هـ  وتاريخ   6386 رقم  وال�سناعة  التجارة  وزير 

الفنية  العوائق  اتفاقية  مع  ومت�سيًا  للمملكة،  امل�ستوردة  ال�سلع  ف�سح  باآلية 

الهيئة،  عن  ال�سادرة  املطابقة  �سهادة  لالئحة  وتطبيقًا   )TBT( للتجارة 

للموا�سفات  املطابقة  غري  امل�ستوردة  املنتجات  من  امل�ستهلك  وحلماية 

التي  املطابقة  �سهادات  منح  جهات  من  وللتحقق   ، بها  اخلا�سة  القيا�سية 

امل�سدرة. الدولة  يف  االإعتماد  جهاز  من  معتمدة  باأنها  ال�سهادات  ت�سدر 

وقد مت توقيع برامج االإعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة وعالمات اجلودة 

مع )13( دولة وهي ) اأملانيا – االأرجنتني – جنوب اأفريقيا – تون�س – االأردن 

– �سنغافورة – ماليزيا – كوريا اجلنوبية – باك�ستان – تركيا – م�سر – 
ال�سني – اندوني�سيا(. وجاري التفاو�س مع عدد من الدول للتوقيع معها على 

برامج االعرتاف املتبادل.

ج ـ منح �سهادات املطابقة:

منتجاتها  ملطابقة  مطابقة  �سهادات  من�ساآت  خم�س  مبنح  الهيئة  قامت 

للموا�سفات القيا�سية املعنية وهي:

- موؤ�س�سة بدر ال�سبوح )خالطات �سحية(.

- �سركة اجلازع للكيماويات )خر�سانات(.

- موؤ�س�سة �سمري حامد اأزهر التجارية)اأحمر ال�سفاه(.

- امل�سنع احلديث لل�سخانات والربدات واملكيفات )�سخانات املاء(.

- موؤ�س�سة الدائرة الوا�سعة )مفتاح حامي من الت�سرب االأر�سي(.

د ـ تقديـم اال�ست�سارات الفنيـة : 

الوطنية  وامل�سانع  احلكومية  اجلهات  مندوبي  من  الكثري  للهيئة  يفد 

وامل�ستوردين والتجار لطلب امل�سورة الفنية فيما يتعلق مب�ساكل االإنتاج وتطبيق 

 ، االإي�ساحية  البيانات  وبطاقات  امل�ستوردة  ال�سلع  القيا�سية على  املوا�سفات 

هذا   . �سعوبات  من  يواجههم  قد  ما  وتذليل  فنيًا  م�ساكلهم  مناق�سة  ويتم 

وقد مت تقديـم )784( م�سورة فنية لعدد من اجلهـات املختلفة منهـا جهـات 

حكومية وم�سانع وطنية وموؤ�س�سات جتارية.
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:)GMP( ـ  -  �سهادة االأداء الت�سنيعي اجليد ـ  ه

قامت الهيئة مبنح �سهادة االأداء الت�سنيعي اجليد )GMP( لكل من :-

- ال�سركة الوطنية للمنتجات الطبية )�سماد(.

- �سركة ال�سفاء ل�سناعة احلقن الطبية املحدودة.

و ـ بطاقة كفاءة ا�ستهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية:

قامت الهيئة بالرتخي�س با�ستعمال بطاقة كفاءة ا�ستهالك الطاقة لالأجهزة 

الكهربائية لكل من ال�سركات التالية:

- �سركة العي�سى ل�سناعة التربيد والتكييف.

- �سركة اإبراهيم اجلفايل واإخوانه.

- م�سنع الزامل للمكيفات.

احلكومية  اجلهات  من  املقدمة  للعينات  اختبار  تقارير  اإ�سدار  ـ  ز 

واملوؤ�س�سات وامل�سانع الوطنية وامل�ستوردين والتجار :

اأ�سدرت الهيئة )4915( تقرير اختبار لعدد )6429( عينة مقدمة من جهات 

حكومية وم�سانع وطنية وموؤ�س�سات و�سركات وجتار وم�ستوردين اأفراد ، حيث 

مت اختبارها وموافاة اجلهات املعنية بالنتائج. 

ح ـ تنظيم الرتاخي�س ال�سناعيـة : 

تقوم كل من وزارة التجارة وال�سناعة والهيئة 

العامة لال�ستثمار مبوافاة الهيئة ب�سور من 

الرتاخي�س ال�سناعية التي ت�سدرها ب�ساأن 

م�سانع  تو�سعة  اأو  جديدة  م�سانع  اإقامة 

قائمة اأو تعديل طاقتها االإنتاجية.

وتقوم الهيئة بت�سجيل ودرا�سة املعلومات املدونة يف هذه الرتاخي�س لتحديد 

موقفها من حيث وجود ) اأو عدم وجود ( موا�سفات قيا�سية �سعودية معتمدة 

ملنتجات هذه امل�سانع اأو م�ساريع موا�سفات لها حتت االإعداد والدرا�سة كما 

تقوم الهيئة باالت�سال بهذه امل�سانع لاللتزام باملوا�سفات القيا�سية ال�سعودية 

يف حالة وجودها اأو لطلب اإيفاد مندوب فني من امل�سنع للمناق�سة مع الفنيني 

لهذه  قيا�سية  موا�سفة  م�سروع  وجود  حالة  يف  االإنتاج  موا�سفات  الهيئة  يف 

املنتجات، ويف حالة عدم وجود موا�سفات قيا�سية اأو م�ساريع موا�سفات يتم 

اإدراج م�سروع املوا�سفة القيا�سية �سمن خطة الهيئة . 
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االلتزام  على  وال�سركات  امل�سانع  اأ�سحاب  الهيئة  حتث  االأحوال  جميع  ويف 

بالنظام الدويل لوحدات القيا�س وتوفري املختربات والفنيني املدربني الإجراء 

االختبارات ونظم اجلودة ل�سمان �سبط جودة االإنتاج . 

هذا وقد ورد للهيئة خالل هذا العام )845( ترخي�سًا �سناعيًا ي�ستمل على 

اإقامة اأو تو�سعة اأو تعديل اإنتاجية م�سانع موزعة ح�سب نوع الن�ساط ال�سناعي 

على النحو التايل :

عــدد الرتاخي�س ال�سناعيــةالن�ســـاط ال�سنـاعـــي

120�سناعــات غذائيــة

165�سناعات ت�سييد ومواد بناء

58�سناعــات كهربائيــة

180�سناعــات ميكانيكيــة

274�سناعــات كيميائيــة

34�سناعات غـزل ون�سيج

14مقـــايي�س ومعايــرة

845املجموع

�سناعات ت�سييد ومواد البناء

�سناعات غذائية

�سناعات كهربائية

�سناعات ميكانيكية

�سناعات كيميائية

�سناعات غزل والن�سيج

املقايي�س ومعايرة

1434

274

180

58

165

120

ر�سم بياين رقم )8(

عدد الرتاخي�س ال�سناعية التي در�ستها الهيئة خالل العام املايل 1429/1428هـ )ح�سب 

القطاعات(



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

49للعام املايل 1429/1428هـ 48
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 48
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

49للعام املايل 1429/1428هـ

�سبط  ويف  ناحية  من  املعامالت  تنظيم  االأوىل يف  اللبنة  هو  الدقيق  القيا�س 

اإن�ساء  على  الهيئة  حر�ست  لذا   ، اأخرى  ناحية  من  ال�سناعي  االإنتاج  جودة 

خمتربات حديثة ت�ستمل على خمتربين رئي�سني هما خمتبـر �سبـط اجلودة و 

املخترب الوطني للقيا�س واملعايرة.

1/3ـ خمتبـر �سبـط اجلـــودة : 

الغذائية  ال�سلع  اأ�سناف  كافة  من  العينات  اجلـودة  �سبـط  خمتبـر  ي�ستقبل 

والكيميائية  واملعدنية  وامليكانيكية  واالإلكرتونية  والكهربائية  والزراعية 

العامة  واملواد  واملبيدات  البناء  ومواد  والت�سييد  والن�سيج  والغزل  والبرتولية 

اإدارات  لكافة  املخترب خدماته  يقدم  ، كما  العينات  باختبار هذه  يقوم  حيث 

وطرق  للمنتجات  القيا�سية  املوا�سفات  اإ�سدار  مثل  اأهدافها  لتحقيق  الهيئة 

يقدم خدماته  املطابقة، وكذلك  و�سهادات  وتطبيق عالمة اجلودة  اختبارها 

اإىل جمهور املنتجني والتجار وامل�ستهلكني حيث يقوم باختبار واإ�سدار تقارير 

االختبار ، كما يقوم باإجراء التحاليل واالختبارات على العينات التي ترد من 

اجلمارك وتقرير مدى اإمكانية ف�سحها من عدمه . 

ويعمل املخترب دائمًا على تطوير اإمكاناته حتى ميكنه م�سايرة التقدم العلمي يف جمال 

طرق االختبارات وذلك بتوفري االأجهزة احلديثة وتطبيق طرق االختبار املتقدمة . 

م�ساريع  و�سع  يف  امل�ساعدة  لغر�س  وبحوث  درا�سات  بعمل  املخترب  يقوم  كما 

املوا�سفات القيا�سية والتحديد االأمثل ملتطلبات هذه املوا�سفات القيا�سية اإما 

للتاأكد من دقة االختبارات التي جترى واإما لتح�سني جودة ونوعية املنتجات. 

متطلبات  لتطبيق  الهيئة  خمتربات  وتهيئة  اإعداد  على  حاليًا  العمل  ويجري 

االعتماد طبقًا للموا�سفة القيا�سية الدولية اآيزو 17025.

ـ ال�سيارات امل�ستوردة امل�ستعملة :

الهيئة  الذي عقد بني  االجتماع  التي �سدرت يف  التو�سيات  لتنفيذ  ا�ستمرارًا 

وم�سلحة اجلمارك ب�ساأن قيام الهيئة بفح�س ال�سيارات ال�سخ�سية امل�ستوردة 

املن�ساأ  بلد  ال�سيارات غري امل�سحوبة ب�سهادات مطابقة من  ، فقد مت فح�س 

الهيئة  وفرع  بالريا�س  الهيئة  خمتربات  اإىل  العام  هذا  خالل  وردت  والتي 

مبنفذ  الهيئة  ومكتب  ال�سرقية  باملنطقة  الهيئة  وفرع  املكرمة  مكة  مبنطقة 

احلديثة وحتديد مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعنية ويف 

�ساحب  توجيه  يتم  املوا�سفات  يف  الواردة  البنود  الأحد  املطابقة  عدم  حالة 

ال�سيارة الإجراء التعديالت املنا�سبة على ال�سيارة. 

وعند مطابقة ال�سيارة جلميع البنود الواردة يف املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية 

الفح�س  بنتيجة  فروعها  اأحد  اأو  اجلمارك  م�سلحة  خماطبة  يتم  املعنية 

واملوافقة على ت�سجيلها. 

هـذا وقـد تـم خالل هـذا العــام فحـ�س )111.694( �سيــارة منهـا )42.096( 

3-  املـــختـبــرات :



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

51للعام املايل 1429/1428هـ
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 50
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ 50

�سيـارة مبختـربات الهيئــة بالريــا�س و)31.871( �سيارة بفرع الهيئة مبنطقة 

مكة املكرمة و)23.809( �سيارة بفرع الهيئة باملنطقة ال�سرقية و)13.918( 

�سيارة مبكتب الهيئة مبنفذ احلديثة.

وقد وا�سل خمترب �سبط اجلودة خالل هذه الفرتة مهامه وفقًا ملا يلي :

جمال اختبار العينات : 

اإليه والتي بلغت )6429(  قام املخترب بتحليل العديد من العينات التي وردت 

عينة ملختلف املنتجات ال�سناعية، وتبني منها اأن )1060( عينة غري مطابقة 

للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية، واأعد عنها )4915( تقريرًا وذلك وفقًا ملا يلي:

خمترب املنتجات الغذائية : 

مت اإعداد )926( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )1021( عينة والتي تبني 

منها عـدم مطابقـة )80( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية . 

خمترب الت�سييد ومواد البناء : 

تبني  والتي  عينة  واختبار)639(  وذلك عن حتليل  تقريرًا  اإعداد )587(  مت 

منهـا عـدم مطابقـة )276( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية .

خمترب املنتجات الكهربائية واالإلكرتونية : 

مت اإعداد )448( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )1039( عينة والتي تبني 

منها عدم مطابقة  )316( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية .

خمترب املنتجات امليكانيكية واملعدنية: 

تبني  والتي  عينة  واختبار )64(  وذلك عن حتليل  تقريرًا  اإعداد )12(  مت 

منها عدم مطابقة  )4( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية.
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 خمترب الكيمياء :

مت اإعداد )2339( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار)2477( عينة والتي تبني 

منها عدم مطابقة )198( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية . 

خمترب املواد العامـة : 

مت اإعداد )474( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار)1059( عينة والتي تبني 

منها عـدم مطابقـة )131( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية .

خمترب الن�سيـج : 

اإعداد )129( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )129( عينة والتي تبني  مت 

منها عدم مطابقة )55( عينة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية. 

2/3- املخترب الوطني للقيا�س واملعايرة : 

من منطلق م�سئولية الهيئة عن تاأمني معايري القيا�س الوطنية واأجهزة املعايرة 

يف جماالت القيا�س املختلفة باأعلى م�ستوى للدقة يف اململكة ، وتكون م�سندة 

ال�سروري  من  كان  لذا   ، عليها  املتفق  الدولية  القيا�س  وحدات  اإىل  جميعها 

اإن�ساء املخترب الوطني للقيا�س واملعايرة بالهيئة. 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  مع  التعاون  اتفاقية  خالل  ومن 

للمخترب  االأوىل  املرحلة  يعترب  الذي  ـ  احلايل  املخترب  جتهيز  مت  )اليونيدو( 

الوطني للقيا�س واملعايرةـ  ومن خالل اتفاقيات التعاون الفني مع كل من اجلانب 

االأملاين واجلانب الربيطاين واجلانب الياباين واجلانب الهندي باالإ�سافة اإىل 

اليونيدو ، فقد مت تدريب الفنيني ال�سعوديني داخل املخترب ويف خارج اململكة 

بحيث اأ�سبحوا على م�ستوى عال من الكفاءة يف جمال القيا�س واملعايرة . 

ـ فـي جمال اختبار العينـات :

عنها )185(  واأعد  عينة  املعايرة )247(  ملخترب  و�سلت  التي  العينات  عدد  بلغ 

تقريراً. 

خمترب االأبعاد:

عدد العينات   )34(.

عدد ال�سهادات )32(. 64

1039

639

1021
129

1059

2477

خمترب الت�سييد ومواد البناء

خمترب املنتجات الغذائية

خمترب املنتجات الكهربائية واالاإلكرتونية

خمترب املنتجات امليكانيكية واملعدنية

خمترب الكيمياء

خمترب املواد العامة

خمترب الن�سيج

ر�سم بياين رقم )9(

عدد العينات املختربة يف خمترب �سبط اجلودة)ح�سب كل خمترب(
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خمترب احلجوم:

عدد العينات )18(. 

عدد �سهادات املعايرة / التحقق )17( . 

خمترب الكتلـة : 

عدد العينات )91(. 

عدد �سهادات املعايرة /التحقق )40( .

خمترب ال�سغط والقوة : 

عدد العينات )10( . 

عدد �سهادات املعايرة /التحقق )10( .

خمترب القيا�سات الكهربائية :

عدد العينات )27( . 

عدد �سهادات املعايرة / التحقق )27( . 

خمترب القيا�سات احلرارية : 

عدد العينات )64( عينة . 

عدد ال�سهادات )56( �سهادة .

خمترب الوقت والرتدد : 

عدد العينات )3( عينة . 

عدد ال�سهادات )3( �سهادة .

91

18

34
3

64

27

10

خمترب احلجوم

خمترب االأبعاد

خمترب الكتلة

خمترب ال�سغط والقوة

خمترب القيا�سات الكهربائية

خمترب القيا�سات احلرارية

خمترب الرتدد والوقت

ر�سم بياين رقم )10(

عدد العينات املختربة يف خمترب القيا�س واملعايرة)ح�سب كل خمترب(
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تعترب العالقات العامة همزة الو�سل بني  الهيئة واجلهات من جهة والهيئة وو�سائل 

االإعالم املختلفة من جهة اأخرى فهي املراآة التي تعك�س �سورة الهيئة لدى الغري لذا 

فاإن للعالقات العامة واالإعالم دورًا مهمًا يف التعريف باأهمية التقيي�س وت�سليط 

ال�سوء على اأن�سطته والعمل على غر�س املفاهيم ال�سحيحة عن التقيي�س.

حيث اأن  النجاح يف جمال التقيي�س يعتمد على مدى تفاعل االأطراف املعنية به �سواء 

كان ذلك اأثناء مراحل اإعداد املوا�سفات القيا�سية وتطويرها اأو خالل تطبيقها، 

والعمل على توفري الو�سائل الالزمة لاللتزام بها اإ�سافة لتوفري نظم �سبط اجلودة 

و تاأكيد اجلودة املالئمة ، اأو خمتربات الفح�س واالختبار وغريها.

1/4 يف جمال االإعـــالم :  

جماالت  بجميع  املتعلقة  ال�سحفية  املو�سوعات  من  العديد  وكتابة  اإعـداد  مت 

واأن�سطة الهيئة والفعاليات التي نظمتها اأو �ساركت بها الهيئة والتي مت ن�سرها 

يف جميع ال�سحف املحلية و عدد من املجالت مثل:-

ال�سعودية، جملة  العربية  اجلوية  ال�سادرة عن اخلطوط  و�سهاًل  اأهاًل  جملة 

جملة  بالريا�س،  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  عن  ال�سادرة  الريا�س  جتارة 

االقت�ساد ال�سادرة عن الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية، جملة 

جملة  جدة،  مبحافظة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  عن  ال�سادرة  التجارة 

الطريان املدين، جملة الدعوة، جملة عامل االقت�ساد، جملة اجلمارك، جملة 

ال�سورى، جملة عامل ال�سناعة والتجارة، جملة عني امل�ستهلك.

جملة امل�ستهلك واجلودة:-

الهيئة  ت�سدرها  التي  واجلودة  امل�ستهلك  جملة  من  اأعداد  ثالثة  اإ�سدار  مت 

خالل العام املايل 1429/1428هـ:-

- العدد ال�سابع من املجلة الذي �سدر يف �سهر جمادى االأوىل 1429هـ ، مايو 2008م.

- العدد الثامن من املجلة الذي �سدر يف �سهر رجب 1429هـ ، يوليو 2008م.

- العدد التا�سع من املجلة الذي �سدر يف �سهر ذو القعدة 1429هـ ، نوفمرب 2008م.

- التلفزيون :

التلفزيونية مع  اإجراء عدد من املقابالت واللقاءات يف عدد من القنوات  مت 

معايل مدير عام الهيئة وعدد من م�سئوليها الإلقاء ال�سوء على بع�س املوا�سيع 

التي تهم امل�ستهلك ومن هذه القنوات :-

 ،MBC القناة االأوىل بالتلفزيون ال�سعودي، قناة االإخبارية، قناة املجد، قناة 

قناة LBC، قناة CNBC، قناة العقارية، قناة االقت�سادية، قناة بيئتي.

- االإذاعـة:

اإجراء لقاءات اإذاعية يف اإذاعة الريا�س يف برنامج ) مقايي�س �سعودية ( مع عدد 

من املخت�سني  ب�ستى املجاالت املتعلقة باأن�سطة الهيئة باالإ�سافة اإىل عدد من 

الربامج التي متت اإذاعتها من اإذاعة جدة مت من خاللها عمل بع�س اللقاءات 

حول عدد من اأن�سطة الهيئة املختلفة.

4- العالقات العامة واالإعـالم : 
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2/4 ـ اليوم العاملي للتقيي�س ) 14 /10 / 2008م(:

للتقيي�س والذي �سادف هذا  العاملي  باليوم  العامل باالحتفاء  الهيئة  �ساركت 

املنظمة  اختارت  وقد  املوافق2008/10/14م  1429هـ   /10  /14 العام  

دور  الإي�سـاح  العـام  هذا  خالل  عليه  الرتكيز  يتم  �سعارًا  للتقيي�س  الدولية 

عنـــوان   حتـت  العـام  لهذا  ال�سعـار  وكـان  فيــه  الوطنيــة  واالأجهـزة  التقييـ�س 

هذه  لتغطية  متكاملة  اإعالمية  خطة  و�سع  ومت   ) واالآمنة  الذكية  املباين   (

املنا�سبة. حيث مت اإقامة ندوة للتعريف بالهيئة ون�ساطاتها يف كل من الريا�س 

احلكومية  اجلهات  بع�س  ودعوة  1429/10/14هـ  بتاريخ  والدمام  وجدة 

وعدد من امل�سانع الوطنية بكل منطقة.

3/4 ـ املعـــار�س:

تعترب املعار�س و�سيلة هامة الإبراز ن�ساطات الهيئة والتعريف بها وامل�ساهمة 

ويتم  املعار�س  معظم  يف  ت�سارك  الهيئة  فاإن  وبالتايل  امل�ستهلك،  توعية  يف 

اإعداد برامج اإعالمية واإر�سادية يف كافة املعار�س التي ت�سارك فيها وذلك 

ال�سرائح  وكذلك  الفنية  التلفزيونية  والفقرات  الوثائقية  االأفالم  بعر�س 

 ، امل�ستهلك  و�سالمة  واجلودة  التقيي�س  جماالت  يف  املتخ�س�سة  الفيلمية 

جمهور  تعريف  يف  منها  اإ�سهاما  واملل�سقات  املطبوعات  توزيع  جانب  اإىل 
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يف  التقرير  فرتة  خالل  الهيئة  �ساركت  وقد   . التقيي�س  باأهمية  امل�ستهلكني 

عدد من املعار�س التي مت تنظيمها يف مناطق اململكة املختلفة ومنها:-

املدين. للدفاع  العاملي  اليوم  •	معر�س 
والع�سرون. الرابع  اخلليجي  املرور  اأ�سبوع  •	معر�س 

)اجلنادرية(. والع�سرون  الثالث  والثقافة  للرتاث  الوطني  •	املهرجان 
جدة. مبدينة  عقد  الذي  ال�سعودية  وال�سادرات  ال�سناعات  •	معر�س 

الغ�س  من  امل�ستهلك  حلماية  االأول  العربي  للمنتدى  امل�ساحب  •	املعر�س 
التجاري والتقليد الذي عقد مبدينة جدة.

بالريا�س. عقد  الذي  اجلودة  مللتقى  امل�ساحب  • املعر�س 
•	املعر�س الزراعي ال�سعودي 2008م الذي عقد بالريا�س.

4/4 ـ مطابـع الهيئــة :

والكتيبات  املطبوعات  خمتلف  طباعة  يف  كبري  بجهد  الهيئة  مطابع  تقوم 

املنا�سبات  جلميع  الهيئة  ت�سدرها  التي  واملحا�سرات  واملطويات  والن�سرات 

التي تنظمها الهيئة من ندوات ودورات ومعار�س. 
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1/5 – وحدة العلوم والتقنية:-

حر�ست الهيئة على تطوير اإمكاناتها لتتمكن من م�سايرة عجلة التقدم العلمي 

املتوا�سل يف �ستى املجاالت التي لها عالقة مبجال عملها .

وقد مت خالل العام املايل 1429/1428هـ اإن�ساء اإدارة وحدة العلوم والتقنية 

بالهيئة والتي ترتبط اإداريًا مبدير عام الهيئة ومن اأهم املهام الرئي�سية لهذه 

االإدارة هو االإ�سراف االإداري والفني على برامج وم�ساريع اخلطط اخلم�سية 

وتطبيق  الدرا�سات  مركز  م�سروع  اعتماد  مت  وقد  والتنقية  للعلوم  الوطنية 

املوا�سفات بالهيئة كاأحد خمرجات اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية.

للعلوم والتقنية يف و�سع  بالتن�سيق مع مدينة امللك عبدالعزيز  العمل  وجاري 

والتن�سيق  والتقنية  للعلوم  ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  �سمن  وم�ساريع  برامج 

الغايات واالأهداف للخطة  مع بع�س اجلامعات والقطاعات املختلفة لتحقيق 

املعلومات  لنظم  املوا�سفات  قطاع  تطوير  على  العمل  زيادة  ومنها  الوطنية 

اجلغرافية الرقمية حيث مت اعتماد ما يربو على )29( موا�سفة قيا�سية دولية 

وجاري العمل على  ترجمتها من خالل نقل وتوطني العلوم والتقنية.

باالإ�سافة اإيل قيام وحدة العلوم والتقنية بالعمل مع برنامج تطبيق التعامالت 

�سعودية  قيا�سية  موا�سفات  و�سع  على  بالعمل  )ُي�سر(  باململكة  االإلكرتونية 

مل�ساريع االأنظمة النمطية يف برنامج تطبيق التعامالت االإلكرتونية احلكومية 

مع  العمل  وكذلك  حتتية  كبنية  النمطية  لالأنظمة  قيا�سية  ملوا�سفة  كوثيقة 

�سعودية  قيا�سية  موا�سفة  م�سروع  اإعداد  على  ال�سعودي  الربيد   موؤ�س�سة 

)الرتقيم الوطني املوحد للعنونه الربيدية(.

2/5ـ تطوير املختربات :

مت تدعيم خمتربات الهيئة بعدد من االأجهزة احلديثة املتطورة حتى تتمكن 

من مواكبة التقدم العلمي، وتطبيق طرق االإختبار املتقدمة.

3/5ـ  تطوير تقنية املعلومات:-

منظمة  الأي  االأ�سا�سية  النجاح  مقومات  من  املعلومات  اأحدث  توفر  يعترب 

معا�سرة ويزداد االأمر اأهمية يف جمال التقيي�س حيث يعتمد جناحه على �سرعة 

التطورات  تواكب  اأن  يجب  القيا�سية  فاملوا�سفات   ، احلديثة  املعلومات  توفر 

العاملية ال�سريعة يف العلوم والتقنية وكذا االأمر يف خمتلف اأن�سطة التقيي�س ، 

لذا فقد حر�ست الهيئة على اإن�ساء االإدارة العامة لتقنية املعلومات وتطويرها 

اأحدث  ال�سعودية  القيا�سية  اأحدث املعلومات بحيث تواكب املوا�سفات  لتوفري 

باملخت�سني يف  املدعومة  الكفيلة  النظم  اإعداد  العلمية عن طريق  التطورات 

جمال املعلومات لو�سعها حتت ت�سرف املعنيني بالتقيي�س.

5ـ  التطوير :

5ـ التطوير :



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

59للعام املايل 1429/1428هـ 58

اأ ـ املكتبــة : 

الكتب واملطبوعات العربية واالأجنبية : 

و�سل للمكتبة خالل هذا العام )608( كتابًا ومطبوعًا يف خمتلف املو�سوعات 

يف  بياناتها  اأدخلت  ثم  وت�سنيفها  ت�سجيلها  مت  وتبادل  و�سراء  اإهداء  بني  ما 

واالأجنبية  العربية  واملطبوعات  الكتب  عدد  اإجمايل  لي�سل  االآيل  احلا�سب 

املدخلة يف احلا�سب االآيل )4445( كتابًا ومطبوعًا.

•	بلغ عدد املجالت العربية واالأجنبية املهداة واملتبادلة )399( جملة . 

•	بلغ عدد اال�سرتاكات يف الدوريات العربية واالأجنبية )29( دورية علمية. 

زوار املكتبة :

•	بلغ عدد زوار املكتبة )2910( زائر من داخل وخارج الهيئة .

ب ـ اال�ستف�ســارات :

مت الرد خـالل هذا العام على حـوايل )7771( ا�ستف�سارًا مت ا�ستالمها عن طريق 

الهاتف والفاك�س واخلطابات واحل�سور ال�سخ�سي والربيد االإلكرتوين.

ال�سعودية  القيا�سية  مت اخطار اجلهات الر�سمية ذات العالقة باملوا�سفات  	•

التي مت اعتمادها يف اجتماعي جمل�س االإدارة رقم )126( ورقم )127(.

•	بلغ عدد اال�ستف�سارات الواردة على نقطة اال�ستف�سار TBT)40( ا�ستف�سار0

نقطة  على  عنها  االخطار  مت  التي  بامل�ساريع  الطالبة  اجلهات  تزويد  مت  	•

.TBT اال�ستف�سار
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ج ـ احلا�سـب االآلـي : 

•	تدريب عدد )213( موظفًا على الربامج املكتبية من ميكرو�سوفت.

تقنية  اإىل  الرئي�سي  باملركز  الهيئة  فروع  لربط  امل�ستخدمة  التقنية  تغيري  	•

WIMAX لتح�سني االأداء.

•	تاأمني عدد )14( خادم لتحديث اخلوادم امل�ستخدمة يف االأعمال االلكرتونية 

للهيئة.

•	االنتهاء من تطوير موقع الهيئة االلكرتوين.

•	االنتهاء من تطوير خدمة االطالع على املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية ب�سكل 

الكرتوين لالع�ساء.

الهيئة  موقع  على  ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  دليل  تطوير  من  االنتهاء  	•

احلايل.

•	ربط اختبار ال�سيارات و�سراء املوا�سفات القيا�سية من الهيئة بنظام �سداد. 

.)EDI( العمل على ربط بيانات ال�سيارات مع اجلمارك من خالل �سركة	•

•	 حتميل ونقل البيانات )Oracle Database 10g ( على ال�سريفر اجلديد اخلا�س 

باالأنظمة احلالية املطبقة يف الهيئة. 

مباين  يف  اجلديدة  ال�سريفرات  على   )Application Server 10g( حتميل  	•

الهيئة. 

خادم  خالل  من   )  Database Server  ( البيانات  قاعدة  مع  االأنظمة  ربط  	•

( اجلديد.   Application Server 10g( التطبيقات

لكل  خا�سة  ب�سا�سات  اإدارة  كل  اأر�سيف  ليتعامل    Saperion نظام  جتهيز  	•

اإدارة. 

•	جتهيز ربط نظام Saperion على االأنظمة امل�ستخدمة يف الهيئة. 

ال�ستخدام  وذلك   6i من  بداًل   10g اأوراكل  بيئة  اإىل  االأنظمة  جميع  حتويل  	•

جميع االأنظمة عن طريق الويب. 
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حتر�س الهيئة منذ اإن�سائها على تنمية وتطوير القوى الب�سرية العاملة 

بها عن طريق دعمها بالكوادر الوطنية الفنية واالإدارية املتخ�س�سة 

وتوفري االإبتعاث والتدريب امل�ستمر لهذه الكوادر.

1/6 ـ عدد العاملني بالهيئة :

بلغ اإجمايل عدد املوظفني واملتعاقدين وامل�ستخدمني والعمال بالهيئة 

)613( �سخ�س منهـم )602( من ال�سعوديني وفقًا ملا يلي : 

امل�ستخدمني.   فيهم  مبا   )408( الر�سميني  ال�سعوديني  املوظفني  · عدد 
�سعودي   )181( منهم   )185( اجلودة  عالمة  بند  على  العاملني  عدد   ·

و)4( غري �سعودي.

· عدد العاملني على بند برامج التعاون الفني )7( جميعهم من غري ال�سعوديني.
. ال�سعوديني  من  جميعهم  عاماًل   )13( االأجور  بند  على  العمال  · عدد 

كما بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني الر�سميني بالهيئة )%100(.

ر�سم بياين رقم )13(

تطور عدد املوظفني بالهيئة
عدد 

املوظفني

6ـ تنمية القوى الب�سرية:
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2/6 ـ تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية :

تدعيم  اأجل  من  ال�سعوديني  والفنيني  االإداريني  من  موظفًا   )24( تعيني  مت 

الهيئة بالكوادر الوطنية الالزمة الإجناز اأعمالها.

ر�سم بياين رقم )14(

عدد الكوادر الوطنية التي مت توظيفها على وظائف ر�سمية )�سنويًا(
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3/6 ـ التــدريب واالإبتعـاث :

من اأجل رفع م�ستوى اأداء من�سوبي الهيئة ، وكذلك من اأجل االرتقاء مب�ستوى 

التقيي�س باململكة تقوم الهيئة باإبتعاث موظفيها للح�سول على �سهادات عليا 

يف جماالت التخ�س�س املطلوبة وتوفد من�سوبيها اإىل الدورات التدريبية التي 

اأنها تقوم  اأعمالها ، كما  تنظم داخل وخارج اململكة يف املجاالت التي تخدم 

بتنظيم دورات تدريبية ي�سارك فيها من�سوبو الهيئة واجلهات االأخرى باململكة 

ودول اخلليج املعنية باأمور التقيي�س.

1/3/6- املبتعثون واحلا�سلون على درجات علمية : 

مت اإبتعاث عدد )5( من من�سوبي الهيئة للدرا�سات العليا منهم )2( للح�سول 

على درجة الدكتوراه و)3( للح�سول على درجة املاج�ستري وفقا ملا يلي:

الدولةالدرجة والتخ�سـ�ساال�ســــمم

بريطانيادكتوراه – ت�سنيع االأغذيةماجد بن نا�سر احلارثي1

نيوزيلندادكتوراه – الفيزياءم�سعد بن معطي املطريي2

بريطانياماج�ستري – اجلودة ال�ساملةم�سعل بن فالح العتيبي3

بريطانياماج�ستري – فيزياءبدر بن نا�سر الفايز4

بريطانياماج�ستري- االختبارات الطبية واالإ�سعاعيةهاين بن عبدالعزيز العقيلي5

كما عاد ثالثة من مبتعثي الهيئة بعد ح�سولهم على الدرجات التي ابتعثوا من 

اأجلها ح�سب ما يلي:-

الدولةالدرجة والتخ�س�ساال�سمم

بريطانيادكتوراه يف علوم احلا�سبخالد بن اإبرهيم ال�سرثي1

بريطانياماج�ستري يف تقنية املعلوماتعامر بن اأحمد القطحاين2

اأ�سرتاليابكالوري�س يف نظم احلا�سب االآيلبدر بن علي العجيمان3

2/3/6ـ دورات تدريبية داخل اململكة : 

�سارك )244( من من�سوبي الهيئة يف دورات تدريبية داخل اململكة يف خمتلف 

املجاالت الفنية واالإدارية. 

3/3/6ـ دورات تدريبية خارج اململكة : 

�سارك )162( من من�سوبي الهيـئة يف دورات تدريبـية خارج اململكة يف عدد 

من التخ�س�سات الفنية واالإدارية ذات العالقة مبجال عمل الهيئة. 
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ر�سم بياين رقم )15(

عدد موظفي الهيئة الذين مت تدريبهم داخل اململكة
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جدول رقم ) 5 (

عدد امللتحقني واملتخرجني من الدورات التدريبية واالبتعاث يف كل نوع من برامج التدريب

للعام املايل 1429/1428هـ

    اجلهــة : الهيئة العربية ال�سعودية  للموا�سفات واملقايي�س

خريجون ملتحقون
البيــــان

املتحقق امل�ستهدف املتحقق امل�ستهدف

اأوال : املنح الدرا�سية والبعثات : 

1 - - - بكالوريو�س

1 2 3 2 ماج�ستري

1 1 2 2 دكتوراه

3 3 5 4 املجموع الفرعي

ثانيا : التدريب :

93 41 93 41 الدورات االإدارية

141 45 141 45 الدورات املهنية

117 42 117 42 الدورات الفنية واملهنية امل�ساعدة

55 34 55 34 الدورات الكتابية

- - - - دورات حت�سني مهارات العمال

406 162 406 162 املجموع الفرعي

409 165 411 166 املجموع العام
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جدول رقم )6 (

ال�سعودة للعام املايل 1429/1428 هـ

اجلهــة : الهيئة العربية ال�سعودية  للموا�سفات واملقايي�س

املجموع يف نهاية ال�سنة املالية احلاليةاملجموع يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقةالت�سنيف الوظيفي
التغري املتحقق يف ن�سبة ال�سعودة خالل 

ال�سنة

مالحظات
الفئات الرئي�سية

الفئات 

الفرعية
�س %غ . �س�س�س %غ . �س�س�س %غ . �س�س

اأ- الباب االأول:

100%10078%76اإداريون 

100%100157%152مهنيون

100%100139%135مهنيون م�ساعدون وفنيون

100%10055%55كتبة

100%10019%19عمال مهرة

100%10015%15عمال عاديون

100%100463%452جمموع الباب االأول

ب- الباب الثاين :

اخلرباء على بند الدرا�سات

5%1005%100

----غري ذلك )حتدد(

 100%5  100%5جمموع الباب الثاين

-)�س( �سعودي.

- )غ . �س( غري �سعودي
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عالقة  لها  التي  املجاالت  كافة  ت�سمل  عديدة  بن�ساطات  الهيئة  تقوم   

باخت�سا�ساتها على كافة امل�ستويات املحلية واالإقليمية والدولية. 

1/7ـ اللجان واالجتماعات والدرا�سات والتقارير :

اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي:

مت ت�سكيل اللجنة الوطنية لكود  البناء ال�سعودي بناء على االأمر ال�سامي  الكرمي 

رقم 7/ب/3230 وتاريخ 1421/3/9هـ الإعداد كود بناء �سعودي موحد �ساماًل 

حتديد اأ�س�س ومعايري ت�سميم املن�ساآت املقاومة للزالزل.

وقد قامت اللجنة باإعداد اخلطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي 

الإعداد كود بناء موحد يف اململكة العربية ال�سعودية ، وقد مت اعتماد اخلطة 

بناء   ، 1422/6/15هـ  وتاريخ   174 برقم  املوقر  الوزراء  جمل�س  من  العامة 

على ذلك مت ت�سكيل اللجنة اال�ست�سارية وعدد من اللجان الفنية وهي اللجنة 

الفنية  واللجنة  املعمارية  الفنية  واللجنة  والقانونية  االإدارية  للوائح  لفنية  ا 

واللجنة  امليكانيكية  الفنية  واللجنة  الكهربائية  الفنية  واللجنة  االإن�سائية 

الفنية ال�سحية واللجنة الفنية ملتطلبات احلماية من احلريق واللجنة الفنية 

ملتطلبات مقاومة الزالزل.

وقد عقدت اللجنة الوطنية العديد من االجتماعات جرى خاللها متابعة تنفيذ 

الفنية  اللجان  الواردة لها من  العامة ومناق�سة امل�ستجدات واملتغريات  اخلطة 

والتوجيه مبا يحقق اأهداف اخلطة . فاللجنة الوطنية تعمل جاهدة للو�سول اإىل 

حتقيق اأهدافها يف حماية املن�ساآت و�ساكنيها ، وحتقيق امل�سالح االقت�سادية من 

اجل اإعداد كود البناء ال�سعودي وتطوير النظم امل�ستخدمة يف الت�سييد والبناء.

ال�سعودي ومتت  البناء  لكود  العام  االإطار  باإعداد  الوطنية  اللجنة  قامت  كما 

املوافقة عليه من مقام جمل�س الوزراء املوقر يف 1425/11/8هـ.

اأجزاء الكود ،  كما قامت اللجان الفنية املنبثقة عن اللجنة الوطنية باإعداد 

ومراعاتها  املرئيات  لتلقي   ، ممكن  نطاق  اأو�سع  على  املعدة  امل�ساريع  وتوزيع 

، حيث مت االنتهاء من اإعداد متطلبات كود البناء ال�سعودي وت�سليمها للجنة 

الوطنية. وقد مت ا�ستكمال طباعة كود البناء ال�سعودي.

ـ جائزة امللك عبد العزيز للجودة:

رقم7/ ال�سامي  بالقرار  للجودة  العزيز  عبد  امللك  جائزة  ن�سئت 
ُ
اأ

يف  حاليًا  للجائزة  العليا  اللجنة  وتت�سكل  ب/18670وتاريخ1420/11/27هـ 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  من  )الثانية(  دورتها 

عاما  واأمينا  للرئي�س  نائبًا  الهيئة  عام  مدير  ومعايل  للجنة  رئي�سًا  الهيئة 

للجائزة وثمانية اأع�ساء اآخرين ميثلون اجلهات ذات العالقة وُمناط باللجنة 

7ـ  الن�ساط املحلي واالإقليمي والدويل: 
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ر�سم �سيا�سات اجلائزة.

وتهدف اجلائزة اإىل حتفيز القطاعات العامة واخلا�سة على االهتمام مببادئ 

اأ�س�س اجلودة وتطبيقها على امل�ستوى الوطني والتطوير امل�ستمر والعمل على 

رفع م�ستوى اجلودة يف القطاعات ال�سناعية و اخلدمية واملعلوماتية لت�سبح 

قادرة على املناف�سة العاملية.

اأ�سماء ال�سركات الفائزة بجائزة امللك  وقد مت خالل هذا العام االإعالن عن 

عبدالعزيز للجودة يف دورتها االأوىل، حيث تقدم للجائزة )102( �سركة عرب 

اأكملت جميع  التي  �سركة فقط هي  االنرتنت منها )16(  موقع اجلائزة على 

مراحل اجلائزة من ناحية التقييم املكتبي وامليداين وتناف�ست على اجلائزة.

حيث مت االإعالن عن اأ�سماء ال�سركات الفائزة باجلائزة بتاريخ 1429/7/9هـ 

التجارة  وزير  ر�سا  علي  زينل  اأحمد  بن  عبداهلل  االأ�ستاذ/  معايل  قبل  من 

وال�سناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

ورئي�س اللجنة العليا جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة، يف املوؤمتر ال�سحفي 

الذي مت عقده مبقر الهيئة مبا�سرة بعد االنتهاء من االجتماع الثامن للجنة 

العليا للجائزة الإقرار املن�ساآت الفائزة باجلائزة يف دورتها االأوىل.

وال�سركات التي ح�سلت على اجلائزة يف دورتها االأوىل هي:-

يف قطاع ال�سركات االإنتاجية املتو�سطة:-  -1

�سركة �سافوال الأنظمة التغليف.

يف قطاع ال�سركات اخلدمية املتو�سطة:-  -2

مت حجب اجلائزة ، حيث مل ت�سل اأي من ال�سركات للمرحلة النهائية.

يف قطاع املن�ساآت االإنتاجية الكبرية:  -3

    ح�سلت على اجلائزة منا�سفة:-

- �سركة اجلبيل للكيمياويات.

- �سركة االإلكرتونيات املتقدمة.

يف قطاع املن�ساآت اخلدمية الكبرية:-  -4

- �سركة االت�ساالت ال�سعودية.

كما مت خالل هذه الفرتة ما يلي :-

. للجائزة  الثانية  للدورة  ا�ستعدادًا  ولوائحها  اجلائزة  معايري  تطوير   −
للجائزة  العامة  للجنة  ع�سر  واخلام�س  ع�سر  الرابع  االجتماعني  عقد   −

. اال�ست�ساري  الفني  للفريق  والثامن  ال�سابع  االجتماعني  − عقد 
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اللجنة الوطنية ال�سعودية الكهرتقنية:-

ال�سعودية  العربية  بالهيئة  الكهرتقنية  ال�سعودية  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء  مت 

الكهرتقنية  الدولية  الهيئة  اإىل  اململكة  ان�سمام  منذ  واملقايي�س  للموا�سفات 

الوطنية  امل�سالح  جميع  اللجنة  ومتثل   ، 1998م  املوافق  1418هـ  عام   IEC
للجهات املعنية بالكهرباء واالإلكرتونيات ذات العالقة باأن�سطة الهيئة الدولية 

الكهرتقنية IEC ، كما ت�سم اللجنة ممثلني لكل من قطاع اإنتاج ونقل وتوزيع 

وامل�ستهلكني  واملختربات  االأبحاث  ومراكز  وامل�سانع  الكهربائية  الطاقة 

واملوؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة واجلهات احلكومية املعنية. وتعني اللجنة 

واالإلكرتوين  الكهربائي  املجال  يف  والدولية  الوطنية  القيا�سية  باملوا�سفات 

وبع�س جماالت االت�ساالت.

وافق جمل�س اإدارة الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س يف اإجتماعه 

رقم )122( وتاريخ 1427/9/15هـ املوافق 2006/10/8م على اإقرار النظام 

تابعة  تكون  بحيث   )SNEC( الكهرتقنية  ال�سعودية  الوطنية  للجنة  املقرتح 

للهيئة ومن ثم مت ت�سكيل اللجنة االإ�ست�سارية للجنة الوطنية.

ومن اأهم الن�ساطات التي قامت بها اللجنة خالل هذا العام ما يلي :

- االنتهاء من الوثائق االإدارية و املالية للجنة الوطنية ال�سعودية الكهرتقنية.

- عقد اجتماعات اللجنة اال�ست�سارية للجنة الوطنية ال�سعودية الكهرتقنية.
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1429/1428هـ باال�سرتاك  وقد قامت الهيئة خالل العام املايل 

من  عدد  لدرا�سة  امل�سكلة  الفنية  اللجان  من  عدد  اجتماعات  يف 

املوا�سيع ذات العالقة مبجاالت عمل الهيئة ومنها: 

. الطاقة  تر�سيد  لربنامج  االإ�سرافية  اللجنة   −
والتغليف. التعبئه  مواد  �سالمة  جلنة   −

االأجتماعية. للم�سئولية  الوطنية  اللجنة   −
اللجنة الفنية اخلا�سة بت�سدير الروبيان امل�ستزرع لدول االحتاد االوروبي.  −

للبذور. الوطني  للمجل�س  االأ�سا�سي  النظام  م�سروع  اإعداد  جلنة   −
اللجنة امل�سكلة يف هيئة اخلرباء لدرا�سة مو�سوع نظام القيا�س واملعايرة.  −

اللجنة امل�سكلة يف هيئة اخلرباء لدرا�سة مو�سوع العلم ال�سعودي و ال�سعار.   −
التجاري. الغ�س  مكافحة  جلنة   −

− اللجنة الوطنية للتحقق من املطابقة.

2/7ـ املوؤمترات والندوات العلمية واحللقات الدرا�سية واملحا�سرات 

والزيارات:

يف  الدرا�سية  واحللقات  العلمية  الندوات  من  عدد  بتنظيم  الهيئة  قامت   -

جماالت التقيي�س واجلودة املختلفة كما �ساركت يف ح�سور عدد من املوؤمترات 

والندوات واحللقات الدرا�سية التي عقدت داخل وخارج اململكة.

- نظمت الهيئة عدد من املحا�سرات التي قام باإلقائها حما�سرين من داخل 

وخارج الهيئة يف �ستى املجاالت ذات العالقة باأن�سطتها، وقد �سارك يف ح�سور 

هذه املحا�سرات من�سوبي الهيئة اإ�سافة اإىل املهتمني مبو�سوع هذه املحا�سرات 

من القطاعني العام واخلا�س.

- زار الهيئة عدد من كبار امل�سئولني يف الدولة والقطاع اخلا�س اإ�سافة اإىل  

عدد من م�سئويل اأجهزة التقيي�س العربية واالأجنبية، كما قام عدد من م�سئويل 

اململكة وخارجها  العامة واخلا�سة داخل  املوؤ�س�سات  بع�س  اإىل  بزيارة  الهيئة 

التي لها عالقة مبجاالت عمل الهيئة.



¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áÄ«¡∏d …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

`g1429/1428 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d٧١

:á«dhódGh á«Hô©dGh á«ª«∏bE’G äÉÄ«¡dGh äÉª¶æŸG ‘ ∑GÎ°T’G ̀ 3/7

 kÉ«ª«∏bEG ¢ù««≤àdÉH á«æ©ŸG äÉª¶æŸG ≈à°T ‘ ácQÉ°ûŸG áÄ«¡dG AÉ°ûfEG ±GógCG øe

 ¥Éë∏d ∂dPh É¡JÉYÉªàLG ‘ áµ∏ªŸG π«ã“h É¡©e ¿hÉ©àdG ∫OÉÑJh É«dhOh kÉ«HôYh

 ¬Ñ«dÉ°SCG çóMCG ≥«Ñ£Jh ¬æY ∞∏îàdG ΩóYh ¢ù««≤àdG ∫É› ‘ ‹hódG ÖcôdÉH

. áµ∏ªŸG ‘ ¢ù««≤àdÉH á≤∏©àŸG á£°ûfC’G ä’É› ≈à°T ‘

: ä’ÉéŸG √òg ‘ áÄ«¡dG á£°ûfCÉH õLƒe ¿É«H »∏j Éª«ah

 : »``é«∏ÿG •É`°ûædG `1

 .á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ¢ù««≤àdG áÄ«g ájƒ°†Y ‘ áÄ«¡dG ∑Î°ûJ 

 á°SGQóH Ωƒ≤J h ,á«é«∏ÿG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG á£N OGóYEG ‘ áÄ«¡dG ºgÉ°ùJ Éªc

 ∫ƒM …CGôdG AGóHEGh á«é«∏ÿG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ™jQÉ°ûe øe ÒÑc OóY OGóYEGh

.iôNC’G ¢ù∏éŸG ∫hóH áWƒæŸG á«é«∏ÿG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ™jQÉ°ûe

 ∫hO  øe OôJ  »àdG  á«æØdG  äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL ≈∏Y OôdÉH  áÄ«¡dG  Ωƒ≤J  ∂dòc

. ¢ù««≤àdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

: »Hô©dG •É°ûædG `2

 õcôe ` øjó©àdGh á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸG ∫ÉªYCG ‘ áÄ«¡dG ∑QÉ°ûJ

 (1500) ∫ƒM …CGôdG AGóHEGh á°SGQóH áÄ«¡dG âeÉb óbh , ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG

 ™jQÉ°ûe øe OóY OGóYEG ‘ áÄ«¡dG âªgÉ°S Éªc , á«HôY á«°SÉ«b áØ°UGƒe ´hô°ûe

 á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ™jQÉ°ûe ∫ƒM …CGôdG AGóHEGh , á«Hô©dG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG

. äÉYÉ£≤dG ∞∏à ‘ ∂dPh iôNC’G á«Hô©dG ∫hódG Égó©J »àdG á«Hô©dG

   : ‹hódG •É°ûædG `3

: ¢ù««≤àdÉH á«æ©ŸG á«dÉàdG á«dhódG äÉª¶æŸG ‘ áÄ«¡dG ∑Î°ûJ



:(ISO) ¢ù««≤à∏d á«dhódG áª¶æŸG `

 πµ`°ûH ∑QÉ°ûJ Éªc (ISO) ¢ù««≤à∏d á`«dhódG áª¶æŸG ájƒ°†Y ‘ á`Ä«¡dG ∑Î°ûJ

 á`ª¶æŸG IQGOEG ¢ù∏› ‘ Gƒ°†Y ¿ƒµàd âÑîàfG É¡fCG å«M á`Ø∏àîŸG É¡à£°ûfCG ‘ ∫É©a

 h ,Ω1981 ` 1979 øe  IÎØdG ‘ ¤hC’G äGÎa çÓãd ∂dPh ¢ù««≤à∏d á`«dhódG

.Ω2002 – 2001 øe áãdÉãdG IÎØdGh ,Ω 1985 ` 1983 øe á«fÉãdG IÎØdG

 áeÉ©dG  á«©ªé∏d  á©HÉàdG  á«dÉàdG  á°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J  ¿É÷ ‘ áÄ«¡dG  ∑QÉ°ûJ  Éªc

: πeÉY ƒ°†©c hõjÓd

.(INFCO) äÉeƒ∏©ŸG äÉeóNh áª¶fCG áæ÷

 . (CASCO) á≤HÉ£ŸG Ëƒ≤J áæ÷

 . (DEVCO) á«eÉædG ∫hódG ¿hDƒ°T áæ÷

. (COPOLCO) Úµ∏¡à°ùŸG ¿hDƒ°T áæ÷

 . (REMCO) á«©LôŸG OGƒŸG áæ÷ ‘ ÖbGôe ƒ°†©ch

 áÄ«¡dG  ∑Î°ûàa ¢ù««≤à∏d  á«dhódG  áª¶æª∏d  á©HÉàdG  á«æØdG  ¿Éé∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG

 .á«Yôah á«æa áæ÷ (18) ‘ πeÉY ƒ°†©c

:CAC ájòZC’G Qƒà°SO áæ÷ `

 áë°üdG  áª¶æeh  FAO  áYGQõdGh  ájòZC’G  áª¶æe  ÚH  ácÎ°ûe  áæ÷  »g

 äÉØ°UGƒŸG QGó°UEG ∫É› ‘ πª©Jh IóëàŸG ·CÓd á©HÉJ , (WHO) á«ŸÉ©dG

 áÄ«¡dG  Ωƒ≤Jh  ,  ájòZC’ÉH  á°UÉÿG  äÉ«°UƒàdGh  äGOÉ°TQE’Gh  á«°SÉ«≤dG

 áæé∏dG  √òg  ÉgQó°üJ  »àdG  äÉ«°UƒàdGh  äGOÉ°TQE’Gh  äÉØ°UGƒŸG  ΩGóîà°SÉH

 Éªc  ,  ájOƒ©°ùdG  á«°SÉ«≤dG  äÉØ°UGƒŸG  ™jQÉ°ûe  OGóYEG  óæY  »°ù«FQ  ™Lôªc

.É¡JÉYÉªàLG Qƒ°†ëH áÄ«¡dG ∑QÉ°ûJ

:OIML á«fƒfÉ≤dG äGôjÉ©ª∏d á«dhódG áª¶æŸG `

 É«LƒdhÎŸÉH  ≥∏©àj  Ée  ™«ªL  Ëó≤Jh  ≥«KƒJ  ≈∏Y  πª©J  á«dhO  áª¶æe  »g

 É¡JGQGó°UEG ≈≤∏àJh , Ω1991 ΩÉY òæe áª¶æŸG √òg ‘ ƒ°†Y áÄ«¡dGh , á«fƒfÉ≤dG
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ومرا�سالتها ، وتقوم بدرا�سة م�ساريع التو�سيات والت�سويت عليها، كما تقوم 

الهيئة با�ستخدام هذه التو�سيات كمرجع رئي�سي عند اإعداد م�ساريع املوا�سفات 

القيا�سية ال�سعودية ، وت�سارك الهيئة بح�سور اجتماعاتها. 

.)OIML( جلان تابعة لـ )ت�سرتك الهيئة كع�سو عامل يف )4 -

  :IEC ـ الهيئة الدولية الكهروتقنية 

جمال  يف  القيا�سية  املوا�سفات  واإ�سدار  اإعداد  تتوىل  التي  الهيئة  هي 

اإىل  الهيئة  ان�سمت  وقد   ، بها  املتعلقة  والتقنيات  واالإلكرتونيات  الكهرباء 

 . 1998م  عام  ع�سويتها يف 

وتقوم الهيئة با�ستخدام املوا�سفات القيا�سية التي ت�سدرها هذه الهيئة كمرجع 

رئي�سي عند اإعداد م�ساريع املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية ، وت�سارك الهيئة يف 

ح�سور اجتماعاتها .

كع�سو  و   )IEC( جلان  من  جلنة   )12( يف  عامل  كع�سو  الهيئة  وت�سرتك   -

مراقب يف  جلنة واحدة.

والدولية  والعربية  االإقليمية  املنظمات  واإجتماعات  ن�ساطات  ـ 

التي �ساركت فيها الهيئة:

التي عقدت خالل هذه  الن�ساطات واالجتماعات  الهيئة يف عدد من  �ساركت 

الفرتة خليجيًا وعربيًا ودوليًا، حيث �ساركت يف جميع اجتماعات جمل�س االإدارة 

واملجال�س الفنية واللجان العامة والفنية لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية. كما �ساركت يف عدد من االجتماعات والن�ساطات التي 

نظمتها املنظمات العربية والدولية التي ت�سارك الهيئة يف ع�سويتها، ومن هذه 

االجتماعات ما يلي:-

االجتماع الثالث ع�سر للمجل�س الفني لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون   −
لدول اخلليج العربية الذي عقد بقطر من 12-1429/2/13هـ.

عقدت  التي  والتعدين  ال�سناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  اجتماعات   −
خالل الفرتة من 15-1429/3/16هـ يف الريا�س.

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  ملجل�س  الثامن  االجتماع   −
اخلليج العربية الذي عقد بقطر بتاريخ 1429/5/22هـ.

الدولية  بالهيئة  العاملة  اللجان  اإحدى   - ال�سهادات  جلنة  اجتماع   −
يف  1429هـ  /6 /8 -7 من  الفرتة  خالل  عقد  الذي  الكهرتقنيه 

اجلنوبية. كوريا 

الفرتة  االأردن خالل  الذي عقد يف    TC 217رقم الدولية  اللجنة  اجتماع   −
من10- 15/ 6 / 1429هـ.

الذي  اخلليجية   التقيي�س  لهيئة  الفني  للمجل�س  ع�سر  الرابع  االجتماع   −
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عقد خالل الفرتة من 2-1429/9/3هـ مبدينة جدة

بتاريخ  الذي عقد  التقيي�س اخلليجية  اإدارة هيئة  التا�سع ملجل�س  االجتماع   −
1429/9/11هـ مبدينة جدة.

املوؤمتر امل�سرتك لالإحتاد الدويل العتماد املختربات ILAC واملنتدى الدويل   −
لالعتمادIAF الذي عقد خالل الفرتة من 10-1429/10/13هـ بال�سويد. 

 )ISO( للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�س )االجتماع رقم )31  −
واالجتماع رقم )41( للجنة تطوير الدول النامية »DEVCO« والذي عقد 

يف مدينة دبي خالل الفرتة من 12-1429/10/16هـ.

املوؤمتر الدويل الثالث ع�سر للمقايي�س القانونية و اجتماع اللجنة الدولية   −
 /10/27 من  الفرتة  خالل  عقد  الذي   )43  ( رقم  القانونية  للمقايي�س 

ـ11/1/ 1429هـ با�سرتاليا. 

ITU كجهة م�سئولة عن الت�سجيل للمعّرفات  منظمة  يف  الهيئة  ت�سجيل  مت   −
ال�سخ�سية . 

ISO/TC 22( الذي عقد يف كوريا .   ( الدولية  اللجنة  اجتماع   −
عقد  الذي   )IEC( الكهرتقنيه  الدولية  للهيئة  ال�سنوي  العام  االجتماع   −

بالربازيل. 

)COPOLCO( والذي عقد يف  امل�ستهلك  حلماية  الدولية  اللجنة  اجتماع   −

مدينة �سيئول بكوريا اجلنوبية.

التابعة  املعايرة  ملختربات  االإقليمي  الرتابط  جلنة  اجتماع  يف  امل�ساركة   −
التفاقية املرت الذي عقد با�سرتاليا ونيوزلندا.

4/7ـ  التعاون مع اجلهات والهيئات االأجنبية: 

اجلهات  بع�س  مع  الفني  التعاون  برامج  من  جمموعة  بعقد  الهيئة  تقوم 

للوقوف على  اأعمالها وكذلك  االأجنبية وذلك مل�ساعدتها يف تطوير  والهيئات 

اأحدث التطورات يف العامل يف جمال التقيي�س لالرتقاء مب�ستوى اأدائها وحتقيق 

 ، اأمريكا  منها  كثرية  دول  مع  الربامج  هذه  وتعقد  وجه  اأكمل  على  اأهدافها 

وفرن�سا ، والهند ، واليابان ، وتركيا ، وم�سر ، وتايوان ، وكوريا .

اإيفاد خرباء يف جماالت التقيي�س املختلفة اإىل  ومن خالل هذه الربامج يتم 

الهيئة وكذلك يتم تدريب من�سوبي الهيئة يف الدورات التي تعقد يف هذه الدول 

املعلومات  تبادل  يتم  كما   ، اململكة  يف  الدول  هذه  تنظمها  اأن  ميكن  التي  اأو 

به  املعنية  للجهات  ميدانية  بزيارات  والقيام  التقيي�س  باأمور  املتعلقة  الفنية 

للوقوف على اأحدث التطورات يف هذه املجاالت يف �ستى اأنحاء العامل عالوة 

التي  امل�ساكل  ببع�س  تتعلق  التي  والبحوث  الدرا�سات  الهيئة يف  على م�ساركة 

تواجهها يف اأعمالها للو�سول اإىل احللول املنا�سبة لها.
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وفيما يلي بيان باأهم ما مت اإجنازه خالل هذا العام :

املياه  وزارة  تراأ�سه  الذي  الياباين  ال�سعودي  اخلرباء  فريق  مع  امل�ساركة   −
والكهرباء يف اإعداد اخلطة الوطنية لرت�سيد ا�ستهالك الكهرباء ورفع درجة 

الدويل )جايكا(  للتعاون  اليابانية  الوكالة  بالتعاون مع  اإ�ستخدامها  كفاءة 

خالل الفرتة من 1428/2/1- 1429/10/30هـ.

للموا�سفات  العامة  امل�سرية  الهيئة  مع  الفني  التعاون  برنامج  جتديد   −
واجلودة بتاريخ 21 /1429/1هـ املوافق 2008/1/30م .

التي  النيوزيلندية  ال�سعودية  للجنة  التح�سريي  االجتماع  يف  امل�ساركة   −
عقدت يف الريا�س بتاريخ 1429/6/12هـ.

بتاريخ  للموا�سفات  الرتكي  املعهد  مع  الفني  التعاون  برنامج  جتديد   −
1429/7/19هـ، املوافق2008/7/22م.

التوقيع على جتديد برنامج التعاون الفني مع املعهد االأمريكي للموا�سفات   −
والتقنية )NIST ( بتاريخ 1429/10/14هـ، املوافق2008/10/14م.

التوقيع على برنامج تعاون فني مع كوريا بتاريخ 1429/10/15هـ ، املوافق   −
2008/10/15م.

 )BSMI(سمن برنامج التعاون الفني مع مكتب املوا�سفات والفح�س التايواين�  −
مت اإيفاد خم�سة من من�سوبي الهيئة اإىل تايوان للتدريب يف املجاالت التالية:-

1. عـدد )3( متـدربني فـي جمال االأجهـزة املنزلية الكهربائية خالل الفرتة 3 

-1429/11/11هـ.

من  الفرتة  خالل   ISO/IEC 17052-17021جمـال يف  متدربني   )2( عدد   .2 

3-1429/11/18هـ.
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هذه  من  الق�سوى  االإ�ستفادة  يحقق  مبا  املالية  مواردها  باإدارة  الهيئة  تقوم 

املوارد يف ت�سيري اأعمال الهيئة وتطويرها.

1/8- ميزانية الهيئة وم�سروفاتها:-

 )155.837.000  ( 1429/1428هـ  املـايل  للعام  الهيئـة  ميزانيـة  بلغت 

مليون ريـال �سعـودي .

تفا�سيل �سرف ميزانية الهيئة ح�سب البنود الواردة من وزارة املالية:- 

املبلغالباب

48.834.573.13 ريالاالأول

 11.026.758.40 ريالالثاين

42.049.982.05 ريالالثالث

 27.224.069.86 ريالالرابع

 129.135.383.44 ريالاالإجمايل

2/8- عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها :

و�سري  بتوقيعها  الهيئة  قامت  التي  امل�ساريع  عقود   )7( رقم  اجلدول  يو�سح 

العمل فيها للعام املايل 1429/1428هـ.

3/8-  امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية :

من  1429/1428هـ  املايل  العام  خالل  املنجز   )8( رقم  اجلدول  يو�سح 

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية يف املجاالت املختلفة ومقارنته 

مبا ورد يف اخلطة.
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عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

8 ـ اإدارة املوارد املالية: 

ر�سم بياين رقم )18(
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جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع :خمترب االإطارات واجلنوط 

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام : 

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام :

 التاريخ املتوقع

لالنتهاء

ن�سبة التنفيذ

)%(
املوقع

مدة العقد

)�سهر(

 تاريخ ت�سليم

املوقع

 تاريخ توقيع

العقد

 تاريخ

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

 ا�سم

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1429/8هـ %100 الريا�س 5،5 اأ�سهر 1428/10/13هـ 1427/12/22هـ �سعودي

 دار الدرا�سات

العمرانية

 ا�ست�ساري

اإن�سائي

 ت�سميم خمترب االإطارات

واجلنوط
1

1429/1هـ %75 الريا�س 6 اأ�سهر 1428/10/13هـ 1427/10/14هـ 45534 يورو اأملاين GTZ  ا�ست�ساري

فني

 ت�سميم ومتابعة خمترب

االإطارات واجلنوط
2

1430/7هـ %38 الريا�س 30 �سهر 1428/10/13هـ 1427/10/14هـ 673616 يورو اأملاين GTZ ا�ست�ساري  اأجهزة خمترب االإطارات

واجلنوط

3

1430/7هـ --- الريا�س 30 �سهر 1428/10/13هـ 1427/10/14هـ 333370 يورو اأملاين GTZ ا�ست�ساري

 تدريب فنيي خمترب

االإطارات واجلنوط
4
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تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع :خمترب القيا�س واملعايرة 

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام : 

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام : 

 التاريخ

 املتوقع

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ)%(
املوقع

مدةالعقد

)�سهر(

 تاريخ ت�سليم

املوقع

 تاريخ توقيع

العقد

 تاريخ

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته ا�سم املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1429/12/30هـ %61 الريا�س 24�سهر 1426/5/21هـ 1426/4/29هـ 35395559 �سعودي

 �سركة عرب اململكة

ال�سعودية �سبك

اإن�سائي

 خمترب القيا�س

واملعايرة

1

%100 الريا�س 24�سهر 1426/5/21هـ 1426/4/29هـ 2064000 �سعودي

 دار الدرا�سات

العمرانية

ا�ست�ساري

 االإ�سراف على

 م�سروع خمترب القيا�س

واملعايرة

2
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تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع : م�سروع اأ�سوار مبنى الهيئة بالريا�س

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام :

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام : 

التاريخ املتوقع 

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ

)%(

املوقع
مدة العقد

)�سهر(

تاريخ ت�سليم 

املوقع

تاريخ توقيع 

العقد

تاريخ 

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

ا�سم 

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1429/12/1هـ %95 الريا�س 7 اأ�سهر 1429/1/20هـ 1429/1/5هـ 1،133،740 �سعودي

جمموعة �سعيد 

املالكي

اإن�سائي

م�سروع اإن�ساء  اأ�سوار 

الهيئة

1
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تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع : خمترب املواد العامة بالريا�س

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام : 

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام : 

التاريخ املتوقع 

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ

)%(

املوقع
مدة العقد

)�سهر(

تاريخ ت�سليم 

املوقع

تاريخ توقيع 

العقد

تاريخ 

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته ا�سم املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1430/6هـ %65 الريا�س 18 �سهر 148/6/15هـ 1428/4/12هـ 14.443566 خمتلط

�سركة بيت ماج 

عبديل

اإن�سائي 

مبنى خمترب املواد 

العامة
1

1430/6هـ %89 الريا�س 18 �سهر 1428/7/7هـ 1428/6/15هـ 1،170،000 �سعودي

مكتب �سليمان 

اخلريجي

ا�ست�ساري

االإ�سراف على 

م�سروع خمترب املواد 

العامة

2

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

81للعام املايل 1429/1428هـ 80



تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع :    خمترب ال�سيارات

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام : 

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام : 

التاريخ املتوقع 

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ

)%(

املوقع
مدة العقد

)�سهر(

تاريخ ت�سليم 

املوقع

تاريخ توقيع 

العقد

تاريخ 

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

ا�سم 

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1429/4/22هـ %100 الريا�س 6 ا�سهر 1428/10/22هـ 1428/10/22هـ 1232764،36 �سعودي الكوكب االأر�سي اإن�سائي مبنى خمترب ال�سيارات 1

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

81للعام املايل 1429/1428هـ 80



تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة:

ا�سم امل�ســـــــروع :  اإعادة تاأهيل دورات املياه للمبنى الرئي�سي بالريا�س

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رقم امل�سروع يف امليزانية:

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام: 

التاريخ 

املتوقع 

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ

)%(

املوقع
مدة العقد

)�سهر(

تاريخ ت�سليم 

املوقع

تاريخ توقيع 

العقد

تاريخ 

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

ا�سم 

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1430/1/1هـ %50 الريا�س 7 ا�سهر 1429/5/27هـ 1429/3/24هـ 1429/3/24هـ 870.250 �سعودي

موؤ�س�سة 

احل�سم 

للمقاوالت

اإن�سائي

اإعادة تاأهيل دورات 

املياه للمبنى الرئي�سي 

بالريا�س

1

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

83للعام املايل 1429/1428هـ 82



تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة : الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة :

ا�سم امل�ســـــــروع :  اإعادة تاأهيل التكييف للمبنى الرئي�سي للهيئة بالريا�س

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام :

رقم امل�سروع يف امليزانية :

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام : 

التاريخ املتوقع 

لالنتهاء

ن�سبة 

التنفيذ)%(
املوقع

مدة 

العقد

)�سهر(

تاريخ ت�سليم 

املوقع

تاريخ توقيع 

العقد

تاريخ 

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

ا�سم 

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1430/5/26هـ %60 الريا�س 10 ا�سهر 1429/6/27هـ 1429/6/17هـ 1429/6/5هـ 5،937،537 �سعودي

املجموعة 

اخلليجية

اإن�سائي

 اإعادة تاأهيل التكييف 

للمبنى الرئي�سي 

بالريا�س

1

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

83للعام املايل 1429/1428هـ 82



تابع جدول رقم )7(

عقود امل�ساريع املوقعة و�سري العمل فيها

للعام املايل1429/1428هـ

اجلهـــــــــــة: الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س

التكلفة االإجمالية للم�سروع يف امليزانيـة:

ا�سم امل�ســـــــروع :  توريد وتركيب �سنرتال ملبنى الهيئة ومبنى املختربات

املعتمد للم�سروع يف ميزانية الدولة للعام: 

رقم امل�سروع يف امليزانية:

املعتمد للم�سروع يف ميزانية اجلهة للعام:

 

 التاريخ املتوقع

لالنتهاء

ن�سبة التنفيذ

)%(
املوقع

مدة العقد

)�سهر(

 تاريخ ت�سليم

املوقع

 تاريخ توقيع

العقد

 تاريخ

الرت�سية

قيمة العقد

)ريال(
جن�سيته

 ا�سم

املقاول

نوعه

)**(
ا�سم العقد م

1/19/

1430هـ

%95 الريا�س 4 ا�سابيع 1429/8/17هـ 1429/8/2هـ 1429/8/2هـ 915،000 �سعودي

 �سركة بعد

لالإت�ساالت

اإن�سائي

 توريد وتركيب  �سنرتال

الهيئة

1

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

85للعام املايل 1429/1428هـ 84



جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

 

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

ا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

اإن�ساء و جتهيز مباين املختربات يف جدةا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

30/02/0003/01/00/4رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

نوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

24.961.000اإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةم�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

3.000.000املعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1423/1422هـ1421 / 1422هـتاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1426 / 1427هـتاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

12.950.000املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

18.533.950اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته ) 100 %( من  امل�سروع الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

جدةموقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

الهل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )100%(  والرتاكمي )100%( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

85للعام املايل 1429/1428هـ 84



تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

املخترباتا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

اإن�ساء وجتهيز مباين املختربات يف الدماما�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

30/02/0004/01/00/4رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

نوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

21.465.000اإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

2.234.000املعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1423/1422هـ1422/1421هـتاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1427/1426تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

1.087.764املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

20.196.764اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )100%(من  امل�سروع الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

موقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي ) 100 %(  والرتاكمي ) 100 %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

87للعام املايل 1429/1428هـ 86



تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

 

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

املخترباتا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

اإن�ساء وجتهيز خمتربات القيا�س واملعايرة مع االإ�سرافا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

6/00/00/4هـ / 10رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

حتت التنفيذنوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

16050.000.000 مليون ريالاإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةميزانية الدولة م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

11.517.427.000 مليون ريالاملعتمـد لهذا العـــــام: 1428/   1429هـ

1424/1423هـ1423/1422هـتاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1430/1429هـ1430/1429هـتاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

3.380.000املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

19.009.000اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع                 الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

الريا�سموقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

ال هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

87للعام املايل 1429/1428هـ 86



التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

89للعام املايل 1429/1428هـ 88
التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

للعام املايل 1429/1428هـ

التقرير ال�صنوي للهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س

89للعام املايل 1429/1428هـ 88

تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

املخترباتا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

اإن�ساء وجتهيز خمتربات املواد العامة ومرافقها مع االإ�سرافا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

هـ / 11رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

نوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

2525.000.000 مليون ريالاإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةميزانية الدولة م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

5.8712.000.000 مليون ريالاملعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1425/1424هـ 1425/1424هـ تاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1430/1429هـ 1430/1429هـ تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

5.878.106املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

10.367.106اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

الريا�س موقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

ال هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.
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تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

املخترباتا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

اإن�ساء خمترب االإطارات وال�سيارات وقطع الغيارا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

8/00/00/4رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

نوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

35.000.000اإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةميزانية الدولة م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

815.000.000 مليون ريالاملعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1425/1424هـ 1425/1424هـ تاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1430/1429هـ1430/1429هـتاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

726.796املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

4.314.796اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع )         %(                 الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

الريا�س موقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

ال هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.
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تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

ا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

حت�سني ورفع كفاءة املرافق واخلدماتا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

جديدنوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

4.000.000اإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةم�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

1.500.000املعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1428/1427هـ تاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

377.208املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

1.668.208اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع )        %(                 الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

موقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.
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تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

ا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

تاأهيل اأجهزة التكييف وامل�ساعد بالهيئةا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

جديدنوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

6.600.000اإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

4.000.000املعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1428/1427هـتاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

807.785املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

807.809اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع )       %(                 الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

الريا�س موقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

الهل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.
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تابع جدول رقم )8(

امل�سروعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

للعام املايل 1429/1428هـ

اجلهــة :  الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س  

يف امليزانية )*(يف اخلطةبيانات امل�سروع

ا�سم الربنــــــــــــامج الرئي�ســــــي:

     ا�سم الربنــــــــــــامج الفرعــــــي:

تاأمني اأجهزة ومعدات وخمتربات للهيئةا�سم امل�ســــــــــــــــــروع )**( : 

30/02/0005/00/00/4هـ / 8رقم امل�ســــــــــــــــــــــروع: 

حتت التنفيذنوع امل�ســـــــــــروع )جديد/حتت التنفيذ(:

1014.413.000 مليون ريالاإجمايل تكاليف امل�ســــــــــــــــروع: 

ميزانية الدولةميزانية الدولة م�ســـــــــــــــــــــادر التمويل: 

21.500.000 مليون ريالاملعتمـد لهذا العـــــام: 1428/ 1429هـ

1426/1425هـ 1426/1425هـ تاريخ بدء تنفيذ امل�ســروع:

1430/1429هـ1430/1429هـ تاريخ االنتهاء من تنفيذ امل�سروع:

1.400.000املن�سرف الفعلي على امل�سروع خالل العام:

11.485.000اإجمايل املن�سرف الفعلي على امل�سروع حتى نهاية العام:

اإجناز ما ن�سبته )        %( من  امل�سروع )        %(                 الهدف املحدد للعام: 1429/1428هـ

اأكرث من منطقةموقع امل�سروع )املنطقة/املحافظة/ املدينة/املركز(:

ال هل يعتمد امل�سروع على م�ساريع اأخرى؟ )***(

ال�سنوي )       %(  والرتاكمي )          %( تقـــــدم �ســـــري العمـل:  )****(

معوقات تنفيذ امل�ســــروع واحللول املقــرتحة:

)*( اإذا كان امل�سروع غري معتمد يف اخلطة ، فيتم تعبئة اجلانب االأي�سر فقط )بيانات امليزانية(.

)**( اإذا كان امل�سروع معتمد باأمر �سامي يذكر رقم االأمر ال�سامي وتاريخه.

)***( اإذا كانت االإجابة بنعم الرجاء اإرفاق قائمة باأ�سماء امل�ساريع. 

)****( يذكر ن�سبة اإجناز امل�سروع ال�سنوي والرتاكمي منذ بدء امل�سروع، ون�سبة ا�ستغالل امل�سروع.
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واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  العربية  للهيئة  ال�سنوي  التقرير  ا�ستعر�س 

من   )29( للمادة  تنفيذا  اإعداده  مت  والذي   ، 1429/1428هـ  املايل  للعام 

الهيئة خالل  التي حققتها  واالأعمال  االإجنازات  اأهم   ، الوزراء  نظام جمل�س 

العام املايل 1429/1428هـ. والتي كان من اأبرزها اعتماد )5176( موا�سفة 

قيا�سية �سعودية جديدة ليبلغ جمموع املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة 

)14664( موا�سفة قيا�سية ، ومنح  )26( من�ساأة تراخي�س با�ستعمال عالمة 

ال�سركات احلا�سلة على عالمة اجلودة  لي�سبح عدد  اجلودة على منتجاتها 

مل�سانع  الت�سدير  �سهادات  مبنح  تو�سيه   )398( واإ�سدار  من�ساأة،   )212(

املنتجات الغذائية ، وتقدمي )784( ا�ست�سارة فنية جلهات خمتلفة، ودرا�سة 

)845( ترخي�سا �سناعيا، واختبار )6429( عينة مبختربات الهيئة،  ومعايرة 

)247( عينة مبختربات املعايرة وتعيني )24( موظفا �سعوديا ، وبلغت ن�سبة 

تدريب )406( من من�سوبي  ، كما مت  بالهيئة )%100(  ال�سعوديني  املوظفني 

الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة.

وقد عاد عدد )3( من مبتعثي الهيئة بعد ح�سول اأحدهم على درجة الدكتوراه 

والثاين على درجة املاج�ستري والثالث على درجة البكالوريو�س.

واملاج�ستري.  الدكتوراه  لدرا�سة  الهيئة  موظفي  من   )5( عدد  اإبتعاث  ومت 

اجلودة  اإدارة  نظام  متطلبات  حتقيق  �سهادة  على  الهيئة  ح�سلت  كما 

املدنية  اخلدمة  لنظام  خا�سع  حكومي  جهاز  كاأول  )ايزو،2000/9001( 

يح�سل على هذه ال�سهادة الدولية.

خاتــمــــــــة
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