




















أعضاء مجلس اإلدارة







ي�صرين اأن اأقدم التقرير ال�صنوي عن اأعمال واأن�صطة الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1432 هـ - 1433 هـ وما حققته 
من اإجنازات مقارنة مبا ورد يف خطتها حيث يو�صح التقرير اعتماد الهيئة هذا العام ) 2879 ( موا�صفة قيا�صية �صعودية جديدة مبعدل اأداء ميثل 

)191%( عن املعدل املفرت�س يف خطة التنمية للعام املايل 1432 هــ - 1433 هـ.
اإىل  التناف�صية بهدف النفاذ    كما وا�صلت الهيئة تعزيز الو�صائل والإجراءات الهادفة اإىل الإ�صهام يف تطوير ال�صناعة الوطنية ورفع قدرتها 

الأ�صواق الإقليمية والدولية ودعم ال�صادرات وتنويع م�صادر الدخل مبا يتما�صى مع تطلعات حكومتنا الر�صيده .
ومن اأبرز املنجزات التي �صهدتها الهيئة هذا العام �صدور موافقة جمل�س الإدارة املوقر على ان�صمام )اململكة العربية ال�صعودية( ممثلة يف الهيئة 
ملعهد الدول الإ�صالمية للموا�صفات واملقايي�س )برتكيا( وتد�صني موقع الهيئة اللكرتوين )البوابة اللكرتونية (وزيادة اخلدمات التي تقدمها 
على النرتنت, لت�صبح �صمن اخلم�س الأوائل من اجلهات احلكومية التي تطبق التعامالت احلكومية اللكرتونية الأمر الذي �صوف ي�صهم )باإذن 
اهلل(   يف النهو�س والرتقاء مب�صتوى الأداء وتقدمي اخلدمات ملختلف القطاعات التجارية وال�صناعية يف جمالت التقيي�س واجلودة باأف�صل �صورة 

ممكنة , واحل�صول على ر�صا امل�صتفيدين من خدمات الهيئة ,والتطوير والتح�صني امل�صتمر.
ومن ناحية اأخرى وا�صلت الهيئة جهودها للم�صاركة يف العديد من الجتماعات واللجان املنبثقة عن املنظمات والهيئات الإقليمية املعنية بالتقيي�س 
واجلودة, و تعزيز اأوا�صر التعاون الفني مع خمتلف الأجهزة والهيئات املتقدمة يف هذا املجال على اأ�ص�س متوازنة,فالتقيي�س )كما هو معروف( 
 )WTO( يوؤثر يف تي�صري �صبل التجارة على امل�صتويني الإقليمي والدويل , كما اأنه يعترب من الو�صائل الفعالة التي تدعو منظمة التجارة العاملية
لإ�صتخدامه وتطبيقه من اأجل تعزيز التجارة البينية بني الدول, والعمل على اإزالة العوائق الفنية عن طريق تطبيق املوا�صفات القيا�صية الدولية 

ومواكبة النظام العاملي اجلديد.
 ) ويف اخلتام( يجدر بنا التنويه اىل اأن الجنازات التي حققتها الهيئة مل تكن لتتحقق )اإل بف�صل اهلل اوًل( ثم بف�صل الدعم امل�صتمر والت�صجيع 
الأمني )حفظهما  العزيز و�صمو ويل عهده  امللك عبد اهلل بن عبد  ال�صريفني  راأ�صها خادم احلرمني  الر�صيدة وعلى  املتوا�صل من لدن قيادتنا 

اهلل(..�صائلني اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يكلل جهود العاملني املخل�صني بالتوفيق وال�صداد.

كلمة معايل الأ�ضتاذ / عبد اهلل بن احمد زينل علي ر�ضا 
وزير التجارة وال�ضناعة

ورئي�س جمل�س اإدارة
الهيئة ال�ضعودية للموا�ضفات واملقايي�س واجلودة



نوعيه  نقله  الهيئة  فيه  والذي �صهدت  لعام 1432هـ/1433هـ  واملقايي�س واجلودة  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  واأن�صطة  اأعمال  ال�صنوي عن  التقرير  اأقدم  اأن  ي�صرين 
باعتمادها )2879( موا�صفة قيا�صيه معظمها مت تبنيها من املوا�صفات القيا�صية  الدولية للتما�صي مع ا�صرتاطات ومتطلبات منظمة التجارة العاملية)WTO(ومواكبة 

امل�صتجدات  والتطورات املت�صارعه التي ت�صهدها اململكة على خمتلف امل�صتويات الوطنية والإقليمية والعاملية لتعزيز م�صرية التنمية ال�صاملة يف هذا الوطن املعطاء .
كما يعك�س التقرير اجلهود احلثيثة التي بذلتها الهيئة خالل العام املايل 1432-1433هـ لتنفيذ الربامج املدرجة يف خطة التنمية وموا�صلة ن�صاطاتها لتنفيذ املهام 

املناطه بها خلدمة املجتمع ال�صعودي والقت�صاد الوطني على اأف�صل وجه.
 ويو�صح التقرير ال�صنوي بجالء  اأن الهيئة ا�صتطاعت بحمد اهلل ان تتجاوز الكثري من الأهداف التي حددتها اخلطة املوكلة اإليها تنفيذا لتوجيهات جمل�س الإدارة املوقر 

والرامية اإىل �صرورة الإ�صراع يف تنفيذ خطط وبرامج العمل لتلبية متطلبات املرحلة الراهنة.
الآن  الهيئة وحتى  اإن�صاء  التي �صدرت منذ  ال�صعودية  القيا�صيه  املوا�صفات  يبلغ عدد  القيا�صية وبذلك  املوا�صفات  اإجناز )191%( من خطة  الهيئة من   فقد متكنت 
)23398(موا�صفه قيا�صيه اىل جانب اإعداد )950(م�صروع موا�صفه قيا�صيه يف املراحل املختلفه, بالإ�صافة اإىل اإجناز  )115%( من خطة التدريب و)123%( من 
خطة عالمة اجلودة, حيث مت خالل هذا العام 1432-1433هـ الرتخي�س )ل�صبعة وثالثني(م�صنعًا جديدًا با�صتعمال عالمة اجلوده وبذلك ي�صبح جمموع امل�صانع 
التي منحت حق و�صع عالمة اجلوده على منتجاتها)270(م�صنعًا منذ تطبيق عالمة اجلودة عام 1407هـ وحتى الن, كما مت اإجناز  )272%( من خطة ال�صت�صارات 

الفنية و)89%( من خطة اختبار العينات و)120%( من خطة �صهادات الت�صدير للمنتجات الغذائية.
اأما يف جمال اعتماد املختربات فقد مت اعتماد )11( خمتربًا جديدًا وجتديد الرتخي�س لـ )24( خمتربًا  كما مت التوقيع على برامج لالإعرتاف املتبادل ب�صهادات 

املطابقة وعالمة اجلودة مع )15( دولة اإىل جانب درا�صة )116( ترخي�صًا �صناعيًا.
التدريب, وعالمة اجلودة,  باململكة مثل  التنموية  القطاعات  ن�صبة الإجناز فيها ب�صورة جيده  متثل خدمات مبا�صرة ملختلف  ازدادت  التي  الأن�صطة  اأن معظم  ومن املالحظ  
و�صهادات املطابقة, و�صهادات الت�صدير, وال�صت�صارات الفنية وخدمات الفح�س والختبار  وغريها مما يعك�س التفاعل املتزايد بني الهيئة وخمتلف موؤ�ص�صات وقطاعات التنمية 
باململكة واجلهود احلثيثة التي تبذل خلدمة القت�صاد الوطني, والنهو�س والرتقاء بال�صناعة الوطنية ودعم قدراتها التناف�صية ملواكبة املتغريات العاملية اجلديده والإ�صتفاده من 

فر�صها,  والإ�صتجابه لتحدياتها, يف تعظيم القيمة امل�صافه لل�صناعة الوطنيه وزيادة معدلت النمو.
 ومن اأهم وابرز الإجنازات التي �صهدتها الهيئة تف�صل خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز )حفظه اهلل (برعاية امللتقى الثالث للجودة التي نظمته 
الهيئة بالتعاون مع كاًل من مركز امللك فهد للجودة باملنطقة ال�صرقيه , والغرفة التجاريه ال�صناعية باملنطقة ال�صرقيه,وذلك حتت �صعار )نحو خدمات ومنتجات 
مناف�صة عامليًا( وقام باإفتتاحه نيابة عن خادم احلرمني ال�صريفني معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة, حيث ا�صت�صافت الهيئة عددًا من كبار 
اأف�صل التجارب الناجحة يف دول العامل  خرباء اجلودة يف العامل, ومت من خالله ا�صتعرا�س اف�صل  املمار�صات والتطبيقات يف جمال اجلودة اإىل جانب ا�صتعرا�س 
املتقدم, لالإ�صتفاده منها يف دعم تطبيقات اجلوده  يف اململكة, ودعم اجلهود الهادفه  اإىل ن�صر ثقافة اجلوده , لتحقيق التميز واإحداث نقله نوعيه متطورة يف خمتلف 

القطاعات الإنتاجية واخلدمية واحلكومية  و�صوًل للعاملية.
 كما �صهد هذا العام الإنتهاء من اإن�صاء املركز الوطني للقيا�س واملعايرة والبدء يف جتهيزه, وبناء نظام الرتدد والوقت باململكه , بالإ�صافة اىل اإطالق اأعمال )الدورة 
الثالثة ( جلائزة امللك عبد العزيز للجودة خالل فعاليات امللتقى الثالث للجودة, واإدخال قطاع التعليم �صمن هذه الدورة ,وبداأت اجلائزة يف ا�صتقبال طلبات املن�صاآت 

الوطنية الراغبه يف احل�صول عليها .
وعلى ال�صعيد الإقليمي والدويل بذلت الهيئة جهودُا ملمو�صة من خالل ح�صورها املتميز وم�صاركتها الفعالة يف ع�صوية العديد من املنظمات واملوؤ�ص�صات يف جمال 
املوا�صفات واملقايي�س واجلودة مثل املنظمة الدوليه للتقيي�س)الأيزو(وكذلك اإن�صمام اململكة ممثله بالهيئة يف ع�صوية اتفاقية املرت )BIPM ( الأمر الذي يتيح لها 
بينهما , مبا  التعاون  اأوجه  بالتقيي�س واجلودة, وتعزيز  العالقة  الهيئات واملنظمات ذات  التي ت�صدرها  القرارات  والتاأثري يف  الدولية  املتغريات وامل�صتجدات  مواكبة 
ي�صهم يف حتقيق امل�صالح الوطنية للمملكة ب�صكل خا�س, وامل�صالح العربيه والإ�صالمية ب�صكل عام , يف ظل توجيهات خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده الأمني 

)حفظهما اهلل( �صائلني اهلل عزوجل اأن يوفق اجلميع خلدمة هذا الوطن املعطاء .
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رؤية الهيئة
اأن نكون جهازًا مرجعيًا يف املوا�صفات واملقايي�س واجلودة على امل�صتوى الوطني والإقليمي والدويل.

رسالة الهيئة
حماية امل�صتهلك واملحافظة على ال�صالمة وال�صحة وحماية البيئة و�صمان امل�صلحة العامة من خالل اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية ونظم اجلودة والقيا�س واملعايرة وتطبيقها.

األهداف اإلستراتيجية للهيئة:

عن�ضر العمليات الداخلية.- 1
تنفيذ اأعمال الهيئة من خالل عمليات فاعلة وذات كفاءة.

عن�ضر امل�ضتفيدين.- 2
حتقيق اأعلى م�صتوى لر�صى امل�صتفيدين الداخليني واخلارجيني.

عن�ضر التعلم والنمو.- 3
تطبيق منهجية التعلم والتطور امل�صتمر يف الهيئة.

العن�ضر املايل.- 4
تنمية املوارد الذاتية وال�صتفادة منها.



الِقيـَــْم:-

الإخال�س والتفاين.- 2اللتزام بتعاليم ال�صريعة الإ�صالمية يف اأعمالها.- 1

اجلودة يف الأداء والتح�صني امل�صتمر.- 4احليادية.- 3

الإنتاجية.- 6ال�صفافية.- 5

العمل بروح الفريق الواحد.- 8الإبداع والتميز.- 7

التعاون وامل�صاركة.- 9



رؤية خادم الحرمين الشريفين 
المستقبلية للجودة في المملكة لعام 2020م

“ المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها 
معيارًا عالميًا للجودة واإلتقان”



تعريف بالمصطلحات:-

يكون للم�صطلحات الواردة يف التقرير املعاين التالية :

التقيي�س :
عملية اإعداد وتطبيق اأ�ص�س وقواعد تو�صع لتنظيم ن�صاط معني وبتعاون كافة الأطراف املعنية لهدف رئي�صي وهو حتقيق القت�صاد الأمثل , مع مراعاة ظروف الأداء ومتطلبات 

ال�صالمة.

املوا�ضفة القيا�ضية :
باتفاق عام واعتمادها من قبل جهة معرتف بها , تقدم لال�صتخدام العام واملتكرر , القواعد اأو الإر�صادات العامة اأو اخل�صائ�س املتعلقة بالأن�صطة اأو  و�صعها  يتم  “وثيقة 

نتائجها بهدف حتقيق الدرجة املثلى من النظام والرتتيب داخل �صياق معني”.

اجلــودة :
“اأو” مدى حتقيق املنتج لرغبات امل�صتهلك “ اأو ”مدى مطابقة املنتج للموا�صفات املو�صوعة “اأو” جمموعة ال�صمات املميزة لكيان والتي  “ مدى مالئمة املنتج لال�صتعمال 

توؤثر يف قدرته على تلبية الحتياجات املعلنة وال�صمنية ” )اآيزو(.

�ضبط اجلودة :
اإىل حت�صني املنتج و تقدمي الإنتاج يف امل�صتوى القت�صادي الأمثل الذي ينال ر�صا امل�صتهلك”.  الرامية  العمليات  “جمموعة 

تاأكيد اجلودة :
والنظامية املطبقة يف نظام اجلودة ويتم اإظهارها عند احلاجة لتوافر الثقة بوجود املالئمة ملتطلبات اجلودة ”. املخططة  الأن�صطة  “كافة 



عالمة املطابقة : 
اأو ت�صتخدم مبوجب قواعد نظام �صهادات املطابقة وتو�صح الثقة يف اأن املنتج اأو عملية الت�صنيع اأو اخلدمة مطابقة ملوا�صفة قيا�صية معينة اأو وثيقة  تطبق  حمددة  “عالمة 

قيا�صية اأخرى”.

عالمة اجلــودة :
من جهاز التقيي�س الوطني , ي�صمح بو�صعها على املنتجات التي يقوم امل�صنع امل�صرح له بحمل العالمة باإنتاجها خالل فرتة معينة” )�صنة يف العادة( ويف  معتمدة  “عالمة 

مقابل ذلك يقوم اجلهاز بفر�س نظام من التفتي�س الفني,والتاأكد با�صتمرار من مطابقة الإنتاج للموا�صفات القيا�صية الوطنية”.

�ضهادة املطابقــة :
الثقة باأن املنتج اأو عملية الت�صنيع اأو اخلدمة املعرفة بدقة مطابقة ملوا�صفة قيا�صية معينة اأو وثيقة قيا�صية  تعطي  باملطابقة  ال�صهادة  نظام  قواعد  مبوجب  ت�صدر  “وثيقة 
اأخرى”. وعادة ما تكون املوا�صفات القيا�صية الوطنية يف حالة قيام اجلهاز الوطني للتقيي�س باإ�صدار هذه ال�صهادة , ويف �صبيل ذلك يتم �صحب العينات واإجراء الختبارات 

ال�صرورية للتاأكد من هذه املطابقة.



ملخص التقرير

اتخذ جمل�س اإدارة الهيئة العديد من القرارات التي تهدف لتطوير العمل بالهيئـة . حيث تـم اعتمـاد )2879( موا�صفة قيا�صية �صعودية جديدة يف خمتلف القطاعات وبذلك 
اأ�صبح جمموع ما مت اعتمـاده )23398( موا�صفة قيا�صية �صعودية , وقد مت حتديث )1333( موا�صفة قيا�صية �صعودية كما مت تعديل )1( موا�صفات قيا�صية �صعودية , هذا 

ويوجد بالإ�صافة لذلك حوايل )950( م�صروع موا�صفة قيا�صية �صعودية يف مراحل الدرا�صة والإعداد املختلفة متهيدًا لعتمادها كموا�صفات قيا�صية �صعودية. 
كما مت منح )37( من�صاأة تراخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة على منتجاتها وبذلك اأ�صبح جمموع ال�صركات وامل�صانع التي منحت حق و�صع عالمة اجلودة على 

منتجاتها )270( من�صاأة .
ويف جمال اعتماد اخلدمات بلغ جمموع املختربات املعتمدة هذا العام من قبل الهيئة )11( خمتربا , وقد بلغ عدد التو�صيات مبنح �صهادات الت�صدير للمنتجات 
الغذائية  للم�صـانع امل�صدرة هذا العـام )359( تو�صية, كما قامت الهيئة بالتوقيع على برامج لالعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمات اجلودة مع )15( 

دولة, وقامت الهيئـة بتقديـم)816( ا�صت�صارة فنيـة جلهـات خمتلفة, كمـا قامت الهيئـة خـالل هذا العـام بدرا�صـة)116( ترخي�صا �صناعيا .
و بلغ اإجمايل عدد العينات التي مت اختبارها مبختربات الهيئة )6242( عينة , كما بلغ عدد العينات التي مت معايرتها مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة 

)821( عينة .
ووا�صلت الهيئة الإ�صرتاك يف املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية و�صاركت يف بع�س اجتماعاتها, كما قامت الهيئة بال�صرتاك يف العديد من الجتماعات 
واللجان, واإعداد العديد من الدرا�صات والتقارير وذلك يف خمتلف جمالت التقيي�س والرقابة على اجلودة, وقد �صاركت الهيئة يف العديد من املوؤمترات والندوات 

العلمية واحللقات الدرا�صية واملحا�صرات.
وبـلغت ميزانية الهيئة للعام املايل 1433/1432هـ)154.286.000( ريال �صعودي.

كما مت تعيني )26( موظفًا من الإداريني والفنيني ال�صعوديني من اأجل تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية الـالزمة لإجنـاز اأعمالها. كمـا بلغت ن�صبة املوظفني ال�صعوديني 



الـر�صميني بالهيئة )100%(. ومت اإبتعاث عدد )5( من من�صوبي الهيئة للح�صول على درجات عليا وعاد عدد )2( من املبتعثني بعد ح�صولهما على درجة املاج�صتري, وقد 
�صارك )346( من من�صوبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة.  

ويو�صح اجلدول رقم )1( مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل 1433/1432هـ بامل�صتهدف باخلطة العامة للتنمية للهيئة خالل العـام املايل 1433/1432هـ.
وقد حظيت الهيئة خالل هذا العام بالرعاية ال�صامية من لدن خادم احلرمني ال�صريفني بافتتاح عدد من م�صاريعها ورعايته كذلك للملتقى الثالث للجودة. 

ومن اأبرز املعوقات التي تواجهها الهيئة نق�س الكوادر الوطنية يف معظم التخ�ص�صات الفنية  مما يتطلب دعمها بوظائف فنية منا�صبة وتقدمي احلوافز ال�صرورية جلذب 
التخ�ص�صات الالزمة ودعم بند التدريب و الإبتعاث, و�صرورة تعزيز اإمكانات الهيئة املالية مبا يتيح لها تي�صري نظام اللجان الفنية لتتمكن من اإعداد اأكرب عدد ممكن من 

املوا�صفات القيا�صية, كما حتتاج الهيئة ل�صتكمال الإمكانات املخربيه يف جمالت املوا�صفات واجلودة والقيا�س واملعايرة .





جدول رقم )1 (
مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل1433/1432هـ
بامل�ضتهدف باخلطة العامة للتنمية خالل العـام املايل1433/1432هـ

املتحققالبنــــد
)املنجز الفعلي(

امل�ضتهدف
باخلطةالعامة للتنمية

الن�ضبة املئوية للمتحقق
اإىل امل�ضتهدف

191%28791500عـدد املوا�صفـات القيا�صية املعتـمدة.
889%1334150تعـديل وحتـديث املوا�صفات.

115%346300عدد املوظفني الذين مت تدريبهم.
125%54الإبتـعاث لـلدرجات العلـيا.
100%22اخلـريجـني بدرجـات عليا.

123%3730عدد امل�صانع املرخ�س لها با�صتعمال عالمة اجلودة.
120%359300عدد التو�صيات باإ�صدار �صهادات الت�صدير للمنتجات الغذائية.

272%816300عـدد ال�صتـ�صارات الفنـية.
89%62427000عدد العينات املختربة مبخترب �صبط اجلودة.

164%821500عدد املعايرات التي متت مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة.
250%114اإعتماد املـخـتـبـرات.



المقدمة:
مت اإعداد التقرير ال�صنوي عن اأعمال ون�صاطات الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1433/1432هـ تنفيذا للمادة )29( من نظام جمل�س الوزراء 
ال�صادر بالأمـر املـلكي رقم )اأ/13( وتاريخ 1414/3/3هـ التي تلزم جميع الوزارات والأجهزة احلكومية باأن ترفع اإىل مقام رئي�س جمل�س الوزراء تقريرا عن ما حققته من 

اإجنازات مقارنة مبا ورد يف اخلطة العامة للتنمية خالل ال�صنة املالية املنق�صية وما واجهها من �صعوبات وما تراه من مقرتحات حل�صن �صري العمل بها .
وتت�صمن اخلطة اخلم�صية التا�صعة للهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايـي�س واجلودة اعتمــاد )7500( موا�صفة قيا�صية �صعودية, ومنـح )150( من�صاأة وطنية عالمـة اجلـودة, 
واإ�صدار )1500( تو�صية باإ�صدار �صهادة ت�صدير للمنتجات الغذائية , ودرا�صة )4250( ترخي�س �صناعي تـرد من وزارة التجارة وال�صناعـة , وتقدمي )1500( ا�صت�صارة 
فنية جلهات خمتلفة, وحتليل )35000( عينة, واإجراء )2500( معايرة , واعتماد )20( خمتربًا من القطاع اخلا�س ,وتدريب )1500( موظفا, واإبتعاث )7( موظفني لنيل 

درجة املاج�صتري و )5( موظفيـن لنيـل درجة الدكتـوراه, واملحافظة على ن�صبـة ال�صعودة املحققة )%100(. 
وهدفت اخلطة ال�صنوية للهيئة للعام املايل1433/1432هـ اإىل اعتمــاد  )1500( موا�صفة قيا�صية �صعودية, ومنـح )30( من�صاآت وطنية عالمـة اجلـودة ,واإ�صدار )300( 
تو�صية مبنح �صهـادات الت�صدير للمنتجات الغذائية, ودرا�صة )850( ترخي�س �صناعي ترد من وزارة التجارة وال�صناعة , وتقدمي )300( ا�صت�صارة فنية جلهات خمتلفة , 
وحتليل )7000( عينة, واإجراء )500( معايرة , واعتماد )4( خمتربات من القطـاع اخلا�س , وتدريـب )300( موظفا, واإبتعاث )2( موظف لنيل درجة املاج�صتري , و)2( 

موظف لنيل درجـة الدكتوراه واملحافظة على ن�صبة ال�صعودة املتحققة )%100 (.
وقد مت جمع البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير من خالل التقارير الن�صف �صنوية التي تعدها اإدارات الهيئة وفروعها عن اأن�صطتها واإجنازاتها ب�صفة دورية كل �صتة 

اأ�صهر , اإ�صافة اإىل حما�صر اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة . 
ومت درا�صة وحتليل هذه البيانات واملعلومات وو�صع بع�س منها يف �صكل ر�صوم بيانية اأو جداول مثل اجلدول رقم )1( والذي يو�صح مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل 

العام املايل 1433/1432هـ بامل�صتهدف باخلطة العامة للتنمية خالل العـام املايل 1433/1432هـ.



الوضع الراهن للهيئة:
اأن�صئت الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س مبقت�صى املر�صوم امللكي رقم م / 10 وتاريخ 1392/3/3هـ كهيئة ذات �صخ�صية اعتبارية وميزانية م�صتقلة يناط بها كل ما يتعلق 
باأن�صطة التقيي�س , ويقوم بر�صم ال�صيا�صة العامة للهيئة جمل�س اإدارة يراأ�صه معايل وزير التجارة وال�صناعة , وي�صم ممثلني لالأطراف الرئي�صية املعنية بالتقيي�س من القطاعني احلكومي 
واخلا�س يف اململكة و�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 61 وتاريخ 1430/2/28هـ  بتعديل م�صمى “ الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س “ اإىل “ الهيئة ال�صعودية للموا�صفات 
واملقايي�س واجلودة “ واإعادة هيكلة الهيئة , واإ�صناد مهام وم�صئوليات جديدة لها تعزز من ر�صالتها يف خدمة خمتلف القطاعات التنموية يف اململكة. وجمل�س اإدارة الهيئة هو املهيمن 
على �صوؤونها وو�صع �صيا�صتها واتخاذ مـا يلزم حل�صن قيامها مبهامها , ويقوم نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة حمافظ الهيئة بتنفيذ قـرارات املجـل�س ومتـابعتها , والتـاأكد من ح�صن �صيـر 

العمل يف الهـيئة , وي�صرف على اإداراتها الفنية والإدارية وكذا فروعها يف منطقة مكة املكرمة واملـنطقة ال�صرقية ومنطقة تبوك ومنطقة جازان ومكتب الهيئة مبنفذ احلديثة. 

أهداف الهيئة :
اإ�صدار موا�صفات قيا�صية �صعودية واأنظمة واأدلة اجلودة وتقومي املطابقة , تتوافق مع املوا�صفات القيا�صية والأدلة الدولية , وحتقق متطلبات اتفاقية منظمة - 1

التجارة العاملية يف هذا املجال , وتكون متوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية وحمققة مل�صالح اململكة.
توفري احلماية ال�صحية والبيئية وال�صالمة العامة , من خالل املوا�صفات واللوائح الفنية املعتمدة من الهيئة.- 2
�صمان جودة املنتجات الوطنية من خالل اعتماد موا�صفات قيا�صية �صعودية مالئمة متكن املنتجات الوطنية من املناف�صة يف الأ�صواق املحلية والدولية , والعمل - 3

على حماية اأ�صواق اململكة من ال�صلع املغ�صو�صة واملقلدة.

ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة باملهام التالية:-
و�صع واعتماد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية لل�صلع واملنتجات واخلدمات واأجهزة القيا�س واملعايرة وحتديد اأ�صاليب اأخذ العينات وطرق الختبار والتفتي�س - 1

الفني واأنظمة اجلودة وحتديد اأ�ص�س و�صروط التنفيذ الفنية والت�صنيفات والر�صومات الهند�صية وامل�صطلحات والتعاريف والرموز وغري ذلك مما ي�صدر عن 
املجل�س يف جمال املوا�صفات واملقايي�س واملعايرة واجلودة , با�صتثناء املنتجات الغذائية والدوائية.



ن�صر املوا�صفات القيا�صية بالطرق التي تراها , ول تعترب نافذة اإل بعد الإعالن عنها يف اجلريدة الر�صمية .- 2
اإ�صدار لوائح اإجراءات تقومي املطابقة لل�صلع واملنتجات واخلدمات طبقًا للموا�صفات القيا�صية املعتمدة.- 3
اإ�صدار لوائح اإجراءات الرتخي�س لعالمة اجلودة للمنتجات املحلية وامل�صتوردة املطابقة للموا�صفات القيا�صية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق ا�صتخدامها, وتطبيق - 4

تلك اللوائح.
منح عالمة اجلودة للمنتجات , على اأن متنح عالمة اجلودة للمنتجات التي تدخل يف اخت�صا�س الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ميكن منح عالمة جودة لها بعد - 5

موافقتها.
اإ�صدار وتطبيق لوائح اإجراءات منح �صهادات ت�صجيل اأنظمة اجلودة واأنظمة البيئة وال�صالمة وغريها من الأنظمة التي يعتمدها جمل�س اإدارة الهيئة .- 6
ن�صر التوعية الالزمة باملوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي املطابقة والقيا�س واملعايرة .- 7
تن�صيق اأعمال املوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي املطابقة والقيا�س واملعايرة باململكة والعرتاف املتبادل مع اجلهات املناظرة بالدول الأخرى .- 8
تطبيق النظام الوطني للقيا�س واملعايرة يف اململكة .- 9
التاأكد من تطبيق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية الإلزامية )اللوائح الفنية( والختيارية ولوائح اإجراءات تقومي املطابقة بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.- 10
منح �صهادات املطابقة طبقًا للموا�صفات القيا�صية املعتمدة بالن�صبة للمنتجات املحلية واملعدة للت�صدير واملنتجات امل�صتوردة .- 11
القيام بجميع اأعمال العتماد مبا فيها اعتماد املختربات وجهات منح ال�صهادات لأنظمة اجلودة .- 12
اإن�صاء قاعدة معلومات يف جمالت عمل الهيئة , وتبادل املعلومات مع اجلهات املحلية والإقليمية والدولية .- 13
العلمي - 14 البحث  ومراكز  واجلامعات  والهيئات  ال�صركات  مع  والتعاون  ون�صاطاتها,  باأعمالها  تتعلق  التي  ال�صت�صارية  وتقدمي اخلدمات   , والدرا�صات  البحوث  اإجراء 

وغريها من اجلهات التي تزاول اأعماًل م�صابهة لأعمال الهيئة .
مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجالت عمل الهيئة , وتطويرها , واقرتاح التعديالت الالزمة عليها , لتواكب متطلبات اجلودة وال�صالمة , واإحالتها - 15

اإىل اجلهات املخت�صة , لدرا�صتها واإ�صدارها وفقًا للطرق النظامية .
القيام باأعمال جهة الإخطار ومركز ال�صتف�صار لتفاقية العوائق الفنية للتجارة اخلا�صة مبنظمة التجارة العاملية .- 16
ال�صرتاك يف املنظمات الإقليمية والدولية املتعلقة باملوا�صفات واملقايي�س واملعايرة واجلودة ومتثيل اململكة يف هذه املنظمات.- 17



التنظيم اإلداري للهيئة :
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات العامة هي :

• الإدارة العامة للموا�صفات 	
• الإدارة العامة ل�صبط اجلودة 	
• الإدارة العامة للمختربات . 	
• املركز الوطني للقيا�س واملعايرة.	
• الإدارة العامة للتحقق من املطابقة.	
• الإدارة العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية . 	
• اإدارة التعاون الدويل . 	
• اإدارة العالقات العامة .	
• الإدارة العامة لتقنية املعلومات. 	
• اإدارة املتابعة .  	
• اإدارة التخطيط والتطوير .	
• اإدارة املراجعة الداخلية. 	

كما يتبع للهيئة الفروع التالية  :
• فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة .	
• فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية .	
• فرع الهيئة مبنطقة تبوك.	
• فرع الهيئة مبنطقة جازان.	
• مكتب الهيئة مبنفذ احلديثة.	



الخارطة التنظيمية  
للهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة  
املعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري 

1429/8/30هـ 

جمل�س الإدارة

املحافظ

مكتب املحافظ

اإدارة التخطيط والتطوير

الإدارة القانونية

اإدارة العالقات العامة

املراقب املايل

اإدارة املراجعة الداخلية

الإدارة العامة لل�ضئون 
الإدارية واملالية الإدارة العامة 

لتقنية املعلومات
نائب املحافظ

فرع الهيئة باملنطقة
الغربية

فرع الهيئة باملنطقة
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الإدارة العامة للتحقق 
من املطابقة

الإدارة العامة 
للموا�ضفات

الإدارة العامة 
ل�ضبط اجلودة

الإدارة العامة 
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اإدارة التعاون الدويل

مكتب جائزة امللك عبدالعزيز للجودة

اإدارة املتابعة

وحدة مراقبة 
املخزون



جدول  رقم ) 2 (
الو�ضع الراهن للقوى العاملة للعام املايل 1433/1432هـ للهيئة

الت�صنيف الوظيفي
اإجمايل الوظائف 
املتوفرة يف نهاية 

ال�صنة املالية ال�صابقة

اإجمايل الوظائف 
املعتمدة لل�صنة 
املالية احلالية

التغري يف عدد 
الوظائف

اإجمايل الوظائف امل�صغولة خالل 
الوظائف ال�صاغرة  العام

يف نهاية ال�صنة 
املالية احلالية  الفئات الفئات الرئي�صية

الفرعية

غري �صعودي�صعــودي

اإناثذكوراإناثذكور

اأ- الباب الأول:
7071113اإداريون 
1531671425مهنيون

1321522016مهنيون م�صاعدون وفنيون
323313كتبة

--1818عمال مهرة
--1313عمال عاديون

4184543657جمموع الباب الأول

ب- الباب الثاين :
--44اخلرباء على بندالدرا�صات

----غري ذلك )حتدد(
--44جمموع الباب الثاين



جدول رقم )  3  (
الو�ضع الراهن للمباين اململوكة للدولة وامل�ضتاأجرة

للعام املايل 1433/1432هـ للهيئة

قيمة الإيجار عدد الأدوارم�ضتاأجرمملوكا�ضم املبنى/املوقعم
مالحظاتنوع ال�ضتخدامال�ضنوي )ريال(

املقر الرئي�صي للهيئة4اأدوار + 2 بدروممبنى الإدارة العامة الرئي�صي الريا�س1

مقر خمترب �صبط اجلودة الهيئة3 اأدوار + 2 بدروممبنى خمتربات الريا�س2

مقر فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية4 اأدوار + 1 بدروممبنى فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية3

مقر فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة4 اأدوار + 1 بدروممبنى فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة4

فح�س ال�صيارات دور واحدمبنى خمترب ال�صيارات5

م�صتودع الكيماويات والزجاجياتدورينمبنى م�صتودع الكيماويات والزجاجيات6

مقر فرع الهيئة مبنطقة تبوك95.000 ريالدورينمبنى فرع الهيئة مبنطقة تبوك7

مقر فرع الهيئة مبنطقة جازان98.000 ريالدور واحدمبنى فرع الهيئة مبنطقة جازان8



إنجازات الهيئة خالل السنة الثانية من
خطة التنمية التاسعة للعام المالي1433/1432هـ

القرارات الرئي�ضية ال�ضـادرة من جمل�س الإدارة :
مت خالل فرتة التقرير عقد عدة اجتماعات ملجل�س اإدارة الهيئة وهي الجتماع رقم )135( بتاريخ1432/3/12هـ , الجتماع رقم )136( بتاريخ1432/5/28هـ , الجتماع 

رقم )137( بتاريخ 1432/9/10هـ.
وقد ا�صدر جمل�س اإدارة الهيئة العديد من القرارات والتو�صيات التي تهدف اإىل تطوير العمل بالهيئة منهـا:

اعتماد )2879( موا�صفة قيا�صية �صعودية جديدة , وحتديث )1333( موا�صفة قيا�صية �صعودية , وتعديل )1( موا�صفة قيا�صية �صعودية.- 
- املوافقة على ان�صمام الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة )ممثلة للمملكة العربية ال�صعودية( ملعهد الدول الإ�صالمية للموا�صفات واملقايي�س )تركيا(.

- تد�صني موقع الهيئة الإلكرتوين- البوابة الإلكرتونية- وحث الهيئة على تطوير التعامالت الإلكرتونية وزيادة اخلدمات التي تقدمها على النرتنت لت�صبح �صمن 
اخلم�س الأوائل يف تطبيق التعامالت واحلكومة الإلكرتونية.

- طلب اإدراج برامج جديدة منها مراقبة األعاب ومالب�س وم�صتلزمات الأطفال , بناء نظام الرتدد والوقت , ت�صغيل املركز الوطني للقيا�س واملعايرة , م�صروع اإن�صاء 
وجتهيز مباين املختربات مبنطقة تبوك �صمن امل�صاريع اجلديدة املطلوب اإدراجها بامليزانية.

اأ�صحاب  باإعادة النظر يف م�صروع ميزانية العام املايل 1434/1433هـ ورفع بع�س امل�صاريع التي مت مناق�صتها ويحق لها ال�صتعانة مبن تراه من  - قيام الهيئة 
ال�صعادة اأع�صاء املجل�س.



1- المواصفـات القياسية :

تقوم الهيئة بو�صع خطة �صنوية لإعداد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية وذلك طبقًا لال�صتطالعات التي جتريها الهيئة ملعرفة الحتياجات واملتطلبات من هذه املوا�صفات 
القيا�صية من �صتى القطاعات يف اململكة من منتجني وم�صتهلكني وم�صتوردين والأخذ بالعتبار اأولويات هذه املوا�صفات القيا�صية للمنتجات الوطنية وال�صتهالكية الأ�صا�صية 

التي تتعلق بال�صالمة والأمان . 
ول تقت�صر خطة املوا�صفات على املنتجات فقط بل ت�صمل اأي�صًا طرق الختبار اخلا�صة بها واأ�صاليب اأخذ العينات والرموز وامل�صطلحات الفنية . 

ومتر عملية اإعداد املوا�صفات القيا�صية بعدة مراحل تبداأ بت�صكيل اللجان الفنية املتخ�ص�صة واإعداد الدرا�صة املكتبية وامليدانية واملخربية ومن ثم توزيع م�صاريع املوا�صفات 
القيا�صية على اجلهات املعنية باململكة والدول الأخرى ذات العالقة وتنتهي بالعتماد من جمل�س اإدارة الهيئة لإ�صدارها كموا�صفات قيا�صية �صعودية ومن ثم الإعالن عنها 

يف اجلريدة الر�صمية )اأم القرى( وحتديد فرتة زمنية لالإلزام بها. 
هذا وقد مت خـالل هذا العـام اعتماد )2879( موا�صفة قيا�صية �صعودية كما مت حتديث )1333( موا�صفة قيا�صية �صعودية وتعديل)1( موا�صفة قيا�صية �صعودية فـي خمتلف 

القطاعات ال�صناعية. 
وقد بلغ عدد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة والتي اأ�صدرتها الهيئة حتى الآن )23398( موا�صفة قيا�صية �صعودية . هذا بالإ�صافة اإىل حوايل )950( م�صروع موا�صفة 

قيا�صية �صعودية يف مراحل الدرا�صة والإعداد املختلفة متهيدًا لعتمادها كموا�صفات قيا�صية �صعودية .
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1/ 1 املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت اعتمادها اأو حتديثها اأو تعديلها:
اأ ـ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت اعتمادها :

وقد �صملت هذه املوا�صفات القطاعات املختلفة التاليـة :

عدد املوا�ضفـــاتالقطــــــاع

75الزراعيـة والغذائيـة

506الت�صييـد ومواد البنـاء

315الكهربائية والإلكرتونية

784امليكانيكيـة واملعدنية

963الكيميائيـة والبرتولية

115الغــزل والـن�صـيج

118املقاييــ�س واملوازين

3تقنية املعلومات

2879الإجــمالـــي
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ب ـ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت حتديثها :

عدد املوا�ضفـــاتالقطــــــاع

783الت�صييـد ومواد البنـاء

274الكهربائية والإلكرتونية

111امليكانيكيـة واملعدنية

116الكيميائيـة والبرتولية

36الغــزل والـن�صـيج

3املقاييــ�س واملوازين

10تقنية املعلومات

1333الإجــمالـــي



ج ـ املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي مت تعديلها:
مت خالل هذا العام تعديل موا�صفة قيا�صية واحدة يف قطاع املنتجات الكيميائية والبرتولية.

2/1- م�ضاريع املوا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية التي حتت الإعداد:-

عـدد امل�ضاريعالقطــــــاع

121الت�صييـد ومواد البنـاء

140الكهربائية والإلكرتونية

98امليكانيكيـة واملعدنية

383الكيميائيـة والبرتولية

10الغــزل والـن�صـيج

198املقاييــ�س واملوازين

950الإجــمالـــي 0
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3/1 - اللجــــان الفنيــة :

• وت�صم اللجان العامة والفنية يف ع�صويتها ) 350( ع�صوًا موزعني على )  6 ( جلان عامة تنبثق عنها تقريبا ) 32( جلنة فنية. 	
ومن اأهم الن�صاطات والإجنازات للجان الفنية التي حتققت خالل هذه الفرتة : 

• ا�صتمرت فرق العمل املنبثقة عن اللجان والتي ت�صم يف ع�صويتها اأع�صاء اللجان الفنية , اإ�صافة اإىل بع�س املخت�صني من خارج اللجان يف اأعمـالها لإجناز م�صاريع   	
املوا�صفات القيا�صية املكلفة بها, وقد بلغ عدد فرق العمل )183( فريقًا , حتى الآن منها )20( فريق عمل خالل هذه الفرتة.

• عقدت اللجان العامة والفنية )15( اجتماعًا خالل هذه الفرتة. 	
• بلغ عدد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية التي تعد من قبل اللجان الفنية )89( م�صروعًا.	
• بلغ اإجمايل عدد املوا�صفات القيا�صية املعتمدة والتي اأعدت من قبل اللجان الفنية )5168( موا�صفة قيا�صية حتى الآن. 	



2- ضبط الجودة

واأنظمة  اإدارة اجلودة  اأنظمة  و تطبـيق  املختربات  واعتماد  املطابقة  و�صهادات  وت�صمل عالمة اجلودة 
اإدارة البيئة طبقًا للموا�صفات القيا�صية الدولية والعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة . 

1/2 – ح�ضول الهيئة على �ضهادة الآيزو )2008/9001(:-

النظام  ت�صجيل  �صهادة  على  يح�صل  املدنية  اخلدمة  لنظام  خا�صع  حكومي  جهاز  اأول  الهيئة  تعترب 
الإداري )اآيزو 2008/9001( وقد مت خالل هذا العام تدقيق نظام اإدارة اجلودة اآيزو 9001 على جميع 
وال�صكاوى  القرتاحات  ور�صد  اجلودة  لنظام  الإدارة  مراجعة  اجتماعات  عدة  وعقد  الهيئة   اإدارات 
الإدارة  مراجعة  لتو�صيات  الثالث طبقًا  اإ�صداره  نظام اجلودة يف  دليل  وتطوير  اإعداده  من  والنتهاء 

وحتديث دليل اجلودة .
وكذلك مت اإعادة تطوير وتوثيق عمليات الهيئة واإجراءات وتعليمات العمل امل�صغلة لها.

بالريا�س  الرئي�صي  املركز  من  كل  يف  الهيئة  ملن�صوبي  اجلودة  عن  حما�صرات  خم�س  تقدمي  مت  كما 
وفروعها يف منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�صرقية.

2/2ـ عالمة اجلودة :

تهدف الهيئة اإىل الرتخي�س لأكرب عدد ممكن من املن�صاآت با�صتعمال عالمة اجلودة على منتجاتها 
اجلودة  عالمة  منح  يف  الهيئة  اأهداف  اأحد  لتحقيق  وذلك  ال�صعودية  القيا�صية  للموا�صفات  املطابقة 



مل�صلحة كل من املنتج وامل�صتهلك والتاجر وحماية اجلميع من �صتى و�صائل الغ�س واخلداع وت�صجيع ال�صناعة 
مطابقة  على  الهيئة  متنحها  التي  اجلودة  عالمة  وتدل   , الأجنبية  ال�صناعات  من  املناف�صة  ملواجهة  الوطنية 

املنتجات للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. 
حيث مت اعتماد لئحـة عالمة اجلـودة  بتاريخ 1405/9/17هـ ومت البدء بتطبيقها بتاريخ 1407/2/25هـ. ومت 
حتديث لئحة عالمة اجلودة ولئحة �صهادات املطابقة واعتماد ال�صعار اجلديد لعالمة اجلودة يف الجتماع رقم 

)124( ملجل�س اإدارة الهيئة الذي عقد بتاريخ 1428/2/20هـ.
وقد بلغ عدد امل�صانع املرخ�س لها با�صتعمال عالمة اجلودة حتى الآن )270( م�صنعًا. 

فيها  اجلودة  و�صبط  امل�صانع  على  والتدقيق  للتفتي�س  دقيقة  نظم  باإتباع  الرتخي�س  وجتديد  الرتخي�س  ويتم 
و�صحب عينات من اإنتاجها واختبارها وتقدمي امل�صورة الفنية لهذه امل�صانع ب�صاأن �صبط اجلودة وحت�صينها.

وخالل العام احلايل مت منح الرتخي�س لـ )37( من�صاأة . 
وفيما يلي بيان باملن�صاآت ومنتجاتها التي مت منحها الرتخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة خالل هذا العام:



جــدول )4(
بيان بال�ضركات وامل�ضانع التي منحت تراخي�س با�ضتعمال عالمة اجلودة

على منتجاتها خالل العام املايل 1433/1432هـ

املنتج املرخ�س لها�ضـم املن�ضــاأةم

الدهانات�صركة الهيبة ل�صناعة الدهانات واملعاجني1
�صراب الفاكهةم�صنع زلل للمياه )م�صنع الع�صائر(2
اأنابيب ال�صرف ال�صحيال�صركة العربية ل�صناعة اأنابيب املياه املحدودة3
اأنابيب ال�صغط�صركة �صناعة اأنابيب امل�صتقبل4
اأ�صمنت�صركة اأ�صمنت اجلوف5
مياه ال�صرب املعباأةم�صنع بريين للمياه واملرطبات6
الأ�صالك املجدولة�صركة الفي�صل لل�صناعات احلديدية7
اأعمدة الإنارةال�صركة  الوطنية للجلفنة والأعمدة احلديدية8
املحولت الكهربائية�صركة اإيه بي بي لل�صناعات الكهربائية املحدودة9

املحولت الكهربائيةال�صركة املتحدة للمحولت الكهربائية10



املنتج املرخ�س لها�ضـم املن�ضــاأةم

املوا�صريال�صركة ال�صعودية لهياكل جنف الفلور�صنت املحدودة11
األواح جب�صيةال�صركة املتحدة لل�صناعات التعدينية12
اأعمدة الإنارةم�صنع عميقة للفواني�س والأعمدة13
اأنابيب حديد الزهرال�صركة العاملية لأنابيب الدكتايل14
�صخانات املاء�صركة الدلتا ال�صناعية »اأيديال«)م�صنع �صخانات املاء(.15
الدهانات�صركة راأ�س اخليمة لالأ�صباغ16
معجون الأ�صنان�صركة يونيليفر م�صرق ملنتجات العناية ال�صخ�صية.17
اأنابيب حديد الدكتايل�صركة جندل �صو املحدودة18
اأ�صياخ ال�صلب�صركة احلمرية للحديد19
القاب�صات واملقاب�س�صركة بانا�صونيك لل�صناعات الكهربائية20
الثالجات�صركة اإلكرتو �صتار لل�صناعات الهند�صية21
املالب�س الداخلية�صركة �صاندوجن لوران�س للن�صيج املحدودة22
الثوب�صركة �صوزو مارلني للمالب�س والن�صيج املحدودة23
كابالت�صركة امل�صك لكابالت اجلهد24



املنتج املرخ�س لها�ضـم املن�ضــاأةم

كابالت�صركة ال�صرق الأو�صط )م�صك الأردن(25
اأنابيب ال�صرف ال�صحي�صركة جممع م�صانع الأنابيب26
الأنابيب الفخارية�صركة اخلزف لالأنابيب27
الأدوات ال�صحية�صركة زنوبيا ل�صناعة ال�صرياميك28
لوحات التوزيعم�صنع املوؤ�ص�صة العربية العاملية29
فواني�س الإنارة وامل�صابيح�صركة زهو نغ�صان اأوبل لالإنارة30
حوامل الكابالت�صركة هياكل جنف الفلور�صنت31
فواني�س الإنارة�صركة م�صنع الأ�صواء لإنتاج الإنارة32
الأ�صمنت�صركة اأ�صمنت الريا�س33
الكابالت�صركة كابالت البحر الأحمر34
فواني�س الإنارة الإلكرتونيةDLD�صركة 35
األواح العزل احلراريم�صنع ال�صناعات املتميزة36
مر�صحات ال�صيارات�صركة فالتر املطلق37



كما متت زيارة عدد من امل�صانع بغر�س التفتي�س املبدئي ول تزال تلك امل�صانع حتت اإجراءات الرتخي�س ومن ثم �صيتم منحها حق و�صع عالمة اجلودة على منتجاتها بعد 
ا�صتكمال كافة ال�صروط واملتطلبات.

3/2ـ �ضهادات الت�ضدير للمنتجات الغذائية :

متهيدًا لتطبيق التفتي�س على �صادرات امل�صانع الوطنية حفاظًا على �صمعتها و�صمانًا لقدرتها على  مناف�صة ال�صلع امل�صابهة يف الدول الأخرى , تقوم الهيئة يف الوقت احلا�صر 
اإلــى اخلارج للتاأكـد مــن تطبيقهـا لال�صـــــرتاطـات ال�صحيـة الواردة فـي املوا�صفة القيا�صية ال�صعودية رقـــم  ــدر  بالتفتي�س على امل�صانع الوطنية املنتجة ل�صلع غذائية ُت�صّ
)م ق �س1984/220( “ال�صروط ال�صحية يف م�صانع الأغذية والعاملني بها” وللتاأكد من مطابقة هذه ال�صلع لال�صرتاطات ال�صحيـة وامليكروبيولوجية حفاظًا على ال�صحة 
وال�صالمة وعلى �صوء ذلك يتم اإعطاء امل�صنع تو�صية لوزارة التجارة وال�صناعة مبنحه �صهادة �صالحية للت�صدير �صارية املفعول ملدة �صتة اأ�صهر وقد بلغ عدد التو�صيات مبنح 

�صهادات الت�صدير لهذا العام )12( تو�صيات منحت لـ )359( م�صنع .
كما مت مطالبة جميع املن�صاآت الغذائية بتحقيق متطلبات املوا�صفة القيا�صية الدولية اآيزو22000 “نظم اإدارة �صالمة الغذاء” لأنها اأ�صبحت متطلب اأ�صا�س للح�صول على ال�صهادة.

4/2ـ اعتماد املختربات : 

تقوم الهيئة بتطبيق لئحة اعتماد املختربات ال�صادرة بتاريخ 1407/2/25هـ , والتي مت حتديثها يف اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة رقم )111( وتاريخ 1423/9/18هـ طبقا 
ملتطلبات املوا�صفة القيا�صية ال�صعودية الآيزو)2002/17025( ودليل الآيزو رقم )58(,  بهدف التاأكد من جدارة وكفاءة اأداء اخلدمة املتاحة يف املختربات وللو�صول اإىل 

التطبيق الأمثل لالئحة عالمة اجلودة و�صهادة املطابقة واعتماد اخلدمات , ويف تطبيق نظام مكافحة الغ�س التجاري.
ومت خالل هذا العام اعتماد)11( خمتربا وبذلك يكون اإجمايل عدد املختربات التي قامت الهيئة باعتمـادها حتى الآن )48( خمتربًا وطنيًا تقوم باإجراء عدد كبري من 
الختبارات يف املجالت الكيميائية , واملعدنية, والإن�صائية ومواد البناء, والإ�صعاع , واملعايرة حيث يتم اإجراء تقومي للمختربات وفقا ملتطلبات املوا�صفة القيا�صية ال�صعودية 
)17025(, كذلك يتم اإجراء تقومي كامل لالإمكانات والكفاءة الفنية للمخترب ودقة نتائجه والتقارير وال�صهادات قبل منحه �صهادة بالعتماد ملدة �صنتني . وقد مت خالل هذا 

العام جتديد العتماد لـ)24( خمترب. 



5/2 ـ  اأنظمة اإدارة اجلودة واأنظمة اإدارة البيئة طبقًا للموا�ضفات القيا�ضية الدولية:

ت�صعى الهيئة بتطبيق لئحة اإعتماد جهات منح �صهادات املطابقة والتي مت اعتمادها مبجل�س اإدارة الهيئة رقم )111( وتاريخ 1423/9/18هـ وذلك كجزء من برنامج اعتماد 
اخلدمات , من اأجل حتقيق الثقة يف خدمات ال�صهادات وتعزيز القبول الدويل ل�صهادات املطابقة ال�صادرة يف اململكة.

وي�صمل جمال الالئحة اإعتماد جهات منح  �صهادات املطابقة مثل:-
جهات منح �صهادات نظم اإدارة اجلودة )اآيزو 9000(.- 1
جهات منح �صهادات نظم اإدارة البيئة ) اآيزو 14000(.- 2
جهات منح �صهادات وعالمات املطابقة للمنتجات.- 3
جهات منح �صهادات الها�صب.- 4

6/2 ـ منح �ضهادة نظم اإدارة اجلودة الآيزو 2008/9001:

�صمن توجه الهيئة ملنح �صهادة الآيزو 2008/9001 للقطاعات الإنتاجية واخلدمية  جلميع اجلهات احلكومية واخلا�صة. مت اإكمال تاأهيل الهيئة لتكون جهة مانحه ومعتمده 
من جهاز العتماد الدويل.

اإدارة اجلودة( خالل هذه الفرتة ملركز خرباء القت�صاد, وذلك بعد ا�صتيفائه وحتقيقه ملتطلبات وا�صرتاطات  وقد قامت الهيئة مبنح �صهادة الآيزو 2008/9001 )نظم 
احل�صول على املوا�صفة القيا�صية الدولية اآيزو 2008/9001, وبذلك يبلغ جمموع اجلهات التي منحتها الهيئة �صهادة الآيزو 2008/9001 )7( جهات.

7/2ـ امل�ضاهمة يف متابعة تطبيق املوا�ضفات القيا�ضية: 

من منطلق حماية امل�صتهلك واحلد من دخول �صلع غري مطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية اإىل  اململكة تقوم الهيئة بامل�صاهمة يف متابعة تطبيق املوا�صفات القيا�صية 
ال�صعودية على الواردات مع اجلهات الرقابية يف اململكة, وذلك وفقًا ملا يلي :



اأ- التاأكد من مطابقة بع�س ال�ضلع للموا�ضفات القيا�ضية ال�ضعودية:-
مت و�صع خطة �صنوية للتفتي�س على الأ�صواق و�صحب عينات منها لفح�صها مبختربات الهيئة والتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية وكانت ال�صلع امل�صتهدفة يف 

اخلطة :«ع�صل – تو�صيالت كهربائية – األعاب اأطفال – دهانات – طفايات حريق – اإطارات – زيوت حمركات – مناديل – مواقد غاز«.
مطابقتها  من  للتاأكد  الهيئة  مبختربات  لفح�صها  البلديات  تراخي�س  ن�صاط  اإطار  يف  ومعمل  م�صنعًا   )125( لعدد  الإنتاج  من  عينات  و�صحب  بزيارة  الهيئة  قامت  كما 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. 
ب ـ العرتاف املتبادل ب�ضهادات املطابقة وعالمات اجلودة:

قامت الهيئة باإن�صاء اإدارة خا�صة بالإعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمات اجلودة بتاريخ 1429/1/24هـ. وياأتي ذلك تطبيقًا لقرار معايل وزير التجارة وال�صناعة 
�صهادة  لالئحة  وتطبيقًا   )TBT( الدولية للتجارة  الفنية  العوائق  اتفاقية  مع  ومت�صيًا  للمملكة,  امل�صتوردة  ال�صلع  ف�صح  باآلية  وتاريخ 1425/6/21هـ اخلا�س  رقم 6386 
املطابقة ال�صادرة عن الهيئة, وحلماية امل�صتهلك من املنتجات امل�صتوردة غري املطابقة للموا�صفات القيا�صية اخلا�صة بها , وللتحقق من جهات منح �صهادات املطابقة التي 

ت�صدر ال�صهادات باأنها معتمدة من جهاز الإعتماد يف الدولة امل�صدرة.
وقد مت توقيع برامج الإعرتاف املتبادل ب�صهادات املطابقة وعالمات اجلودة مع )15( دولة وهي )اأملانيا – الأرجنتني – جنوب اأفريقيا – تون�س – الأردن – �صنغافورة – 
ماليزيا – كوريا اجلنوبية – باك�صتان – تركيا – م�صر – ال�صني – اندوني�صيا- الفلبني- اأ�صبانيا( وجاري التفاو�س مع )5( دول هي )كندا – ت�صيلي – الهند – اليابان 

املتبادل. العرتاف  برامج  على  معها  للتوقيع  – �صريلنكا( 
وتقوم الهيئة بالتحقق من �صحة �صهادات املطابقة ال�صادرة من اجلهات املعتمدة.

كما تقوم الهيئة كذلك بتزويد اجلهات املعنية )وزارة التجارة وال�صناعة – م�صلحة اجلمارك( مبا يرد للهيئة من �صهادات مطابقة �صادرة عن اجلهات املعرتف بها واملوقع 
معها برامج اعرتاف متبادل.

وقد مت توقيع )3( برامج اعرتاف خالل هذه الفرتة مع :



.Rheimland-TUV توقيع برنامج اعرتاف ب�صهادات املطابقة مع �صركة -

.+APPLUS   توقيع برنامج اعرتاف ب�صهادات املطابقة مع �صركة اأي بل�س الأ�صبانية -

.AENOR توقيع برنامج اعرتاف ب�صهادات املطابقة مع اجلمعية الأ�صبانية للموا�صفات وال�صهادات -

د ـ تقديـم ال�ضت�ضارات الفنيـة : 
يفد للهيئة الكثري من مندوبي اجلهات احلكومية وامل�صانع الوطنية وامل�صتوردين والتجار لطلب امل�صورة الفنية فيما يتعلق مب�صاكل الإنتاج وتطبيق املوا�صفات القيا�صية على 

ال�صلع امل�صتوردة وبطاقات البيانات الإي�صاحية , ويتم مناق�صة م�صاكلهم فنيًا وتذليل ما قد يواجههم من �صعوبات . 
هذا وقد مت تقديـم )816( م�صورة فنية لعدد من اجلهـات املختلفة منهـا جهـات حكومية وم�صانع وطنية وموؤ�ص�صات جتارية .

و ـ بطاقة كفاءة ا�ضتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية:
قامت الهيئة بالرتخي�س با�صتعمال بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية لكل من الأجهزة التالية:

- الثالجات.
- املكيفات.

- الغ�صالت.
ز ـ اإ�ضدار تقارير اختبار للعينات املقدمة من اجلهات احلكومية واملوؤ�ض�ضات وامل�ضانع الوطنية وامل�ضتوردين والتجار :

اأ�صدرت الهيئة )4771( تقرير اختبار لعدد )6242( عينة مقدمة من جهات حكومية وم�صانع وطنية وموؤ�ص�صات و�صركات وجتار وم�صتوردين اأفراد , حيث مت اختبارها 
وموافاة اجلهات املعنية بالنتائج. 



ح ـ ال�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة :
ا�صتمرارًا لتنفيذ التو�صيات التي اأُقرت يف الجتماع الذي عقد بني الهيئة وم�صلحة اجلمارك ب�صاأن قيام الهيئة بفح�س ال�صيارات امل�صتعملة وال�صخ�صية امل�صتوردة , فقد مت 
فح�س ال�صيارات غري امل�صحوبة ب�صهادات مطابقة من بلد املن�صاأ والتي وردت خالل هذا العام اإىل خمتربات الهيئة بالريا�س وفرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة وفرع الهيئة 
باملنطقة ال�صرقية وفرع الهيئة مبنطقة تبوك وفرع الهيئة مبنطقة جازان ومكتب الهيئة مبنفذ احلديثة وحتديد مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعنية ويف 

حالة عدم املطابقة لأحد البنود الواردة يف املوا�صفات يتم توجيه �صاحب ال�صيارة لإجراء التعديالت املنا�صبة على ال�صيارة ومن ثم اإعادة الفح�س. 
وعند مطابقة ال�صيارة جلميع البنود الواردة يف املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعنية يتم خماطبة م�صلحة اجلمارك اأو اأحد فروعها بنتيجة الفح�س واملوافقة على ت�صجيلها. 
هـذا وقـد تـم خالل هذا العام فحـ�س )99520( �صيـارة يف كل من: وحدة فح�س ال�صيارات بالريا�س )25829( �صيارة وفرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة )34206( �صيارة 
احلديثة  مبنفذ  الهيئة  ومكتب  �صيارة   )234( جازان  مبنطقة  الهيئة  وفرع  �صيارة   )1275( تبوك  مبنطقة  الهيئة  وفرع  �صيارة   )18603( ال�صرقية  باملنطقة  الهيئة  وفرع 

)19373( �صيارة.



3- اإلدارة العامة للمختبرات:
تقوم خمتربات الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة بدور كبري كجهاز حتكيمي فني, 
يتم احل�صول  التي  النتائج  دقة  للتاأكد من مدى  واملتطلبات  الأ�ص�س  العديد من  فيها  تتوفر  حيث 
عليها وذلك من خالل الأجهزة العلمية الدقيقة املتوفرة لدى املختربات, وتعترب املختربات مثاًل 
ملدى القدرة على اتخاذ القرار النهائي حلل م�صكلة قائمة مهما كان نوعها اأو موقعها , وت�صتقبل 
والكهربائية  والزراعية  الغذائية  ال�صلع  اأ�صناف  كافة  من  العينات  للمختربات  العامة  الإدارة 
والإلكرتونية وامليكانيكية واملعدنية والكيميائية والبرتولية والغزل والن�صيج والت�صييد ومواد البناء 
لكافة  املختربات خدماتها  تقدم  , كما  العينات  باختبار هذه  يقوم  العامة حيث  واملواد  واملبيدات 
اإدارات الهيئة لتحقيق اأهدافها مثل اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية للمنتجات وطرق اختبارها وتطبيق 
عالمة اجلودة و�صهادات املطابقة, وكذلك تقدم خدماتها اإىل جمهور املنتجني والتجار وامل�صتهلكني 
حيث تقوم باختبار واإ�صدار تقارير الختبار , كما تقوم باإجراء التحاليل والختبارات على العينات 

التي ترد من اجلمارك وتقرير مدى اإمكانية ف�صحها من عدمه . 
اإمكاناتها لتتمكن من م�صايرة التقدم العلمي يف جمال طرق  وتعمل املختربات دائمًا على تطوير 

الختبارات وذلك بتوفري الأجهزة احلديثة وتطبيق طرق الختبار املتقدمة . 
القيا�صية  املوا�صفات  امل�صاعدة يف و�صع م�صاريع  لغر�س  بعمل درا�صات وبحوث  املخترب  يقوم  كما 
والتحديد الأمثل ملتطلبات هذه املوا�صفات القيا�صية اإما للتاأكد من دقة الختبارات التي جترى واإما 
الهيئة لتطبيق  اإعداد وتهيئة خمتربات  العمل حاليًا على  املنتجات وجاري  لتح�صني جودة ونوعية 

متطلبات العتماد طبقًا للموا�صفة القيا�صية الدولية اآيزو )2002/17025(.
وقد وا�صلت الإدارة العامة للمختربات خالل هذه الفرتة مهامها وفقًا ملا يلي :



1/3- خمترب �ضبط  اجلودة :-

  يف جمال اختبار العينات : 
قام خمترب �صبط اجلودة وخمترب فرعي الهيئة يف كل من منطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�صرقية بتحليل العديد من العينات التي وردت اإليها والتي بلغت )6242( عينة 

ملختلف املنتجات ال�صناعية, وتبني منها اأن )1652( عينة غري مطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية, واأعد عنها )4771( تقريرًا وذلك وفقًا ملا يلي :

خمترب الت�ضييد ومواد البناء : 
مت اإعداد )329( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار)344( عينة والتي تبني منهـا عـدم مطابقـة )161( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية .

خمترب املنتجات الكهربائية والإلكرتونية : 
مت اإعداد )497( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )1016( عينة والتي تبني منها عدم مطابقة  )552( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية .

خمترب املنتجات امليكانيكية واملعدنية: 
مت اإعداد )552( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )683( عينة والتي تبني منها عدم مطابقة  )202( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

خمترب الكيمياء : 
مت اإعداد )2215( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار)2954( عينة والتي تبني منها عدم مطابقة )488( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية . 

خمترب املواد العامـة : 
مت اإعداد )1047( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار)1078( عينة والتي تبني منها عـدم مطابقـة )197( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية .

خمترب الن�ضيـج : 
مت اإعداد )167( تقريرًا وذلك عن حتليل واختبار )167( عينة والتي تبني منها عدم مطابقة )52( عينة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. 



2/3- املركز الوطني للقيا�س واملعايرة : 

من املعلوم اأن القيا�س واملعايرة يعترب من الدعامات الأ�صا�صية لل�صناعة والتجارة والبحث العلمي و اخلدمات الطبية واملعدات الع�صكرية ول ميكن اأن تقوم �صناعة متطورة 
اأو جتارة عادلة من غري معايري ومقايي�س موحدة , ودقيقة , مدعمة بنظام معايرة وطني قوي ودقيق.

ومن منطلق م�صئولية الهيئة عن تاأمني معايري القيا�س الوطنية واأجهزة املعايرة يف جمالت القيا�س املختلفة باأعلى م�صتوى للدقة يف اململكة , وتكون م�صندة جميعها اإىل 
وحدات القيا�س الدولية املتفق عليها , لذا كان من ال�صروري اإن�صاء املركز الوطني للقيا�س واملعايرة بالهيئة. 

ومن خالل اتفاقية التعاون مع منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية )اليونيدو( مت جتهيز املركز, ومن خالل اتفاقيات التعاون الفني مع كل من اجلانب الأملاين واجلانب 
الربيطاين واجلانب الياباين واجلانب الهندي بالإ�صافة اإىل اليونيدو , فقد مت تدريب الفنيني ال�صعوديني داخل املخترب ويف خارج اململكة بحيث اأ�صبحوا على م�صتوى عال 

من الكفاءة يف جمال القيا�س واملعايرة . 

ـ فـي جمال اختبار العينـات :

بلغ عدد العينات التي و�صلت ملختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة )821( عينة واأعد عنها )611( تقريرًا على النحو التايل: 

خمترب الأبعاد:
عدد العينات   )41(.

عدد ال�صهادات )41(.

خمترب احلجوم:

عدد العينات )29(. 
عدد �صهادات املعايرة / التحقق )27( . 



خمترب الكتلـة : 

عدد العينات )527(. 
عدد �صهادات املعايرة /التحقق )319( .

خمترب ال�ضغط والقوة : 

عدد العينات )33( . 
عدد �صهادات املعايرة /التحقق )33( .

خمترب القيا�ضات الكهربائية :

عدد العينات )45( . 
عدد �صهادات املعايرة / التحقق )45( . 

خمترب القيا�ضات احلرارية : 

عدد العينات )138( عينة . 
عدد ال�صهادات )138( �صهادة .

خمترب الوقت والرتدد : 

عدد العينات )8( عينة . 
عدد ال�صهادات )8( �صهادة .



4- العالقات العامة واإلعـالم : 

تعد العالقات العامة والإعالم هي املراآة التي تعك�س �صورة الهيئة جلميع الأطرف املعنية, وتكوين �صورة ذهنية اإيجابية عن الدور املهم الذي تلعبه الهيئة يف �صبيل حماية 
امل�صتهلك ودعم القت�صاد الوطني.

من هذا املنطلق ت�صاهم العالقات العامة ب�صكل فّعال يف التعريف باأهمية التقيي�س , وت�صليط ال�صوء على اأن�صطته , والعمل على غر�س املفاهيم ال�صحيحة عن التقيي�س 
,حيث اأن النجاح يف جمال التقيي�س يعتمد على مدى تفاعل الأطراف املعنية به �صواء كان ذلك اأثناء مراحل اإعداد املوا�صفات القيا�صية اأو خالل تطبيقها, والعمل على 

توفري الو�صائل الالزمة لاللتزام بها, اإ�صافة لتوفري نظم �صبط اجلودة و تاأكيد اجلودة اأو خمتربات الفح�س والختبار وغريها.

1/4 الإعـــالم :  
ن�صرها يف جميع  والتي مت  الهيئة  بها  �صاركت  اأو  التي نظمتها  والفعاليات  الهيئة  واأن�صطة  املتعلقة بجميع جمالت  ال�صحفية  املو�صوعات  العديد من  وكتابة  اإعـداد  مت 

ال�صحف املحلية و عدد من املجالت والتي يزيد عددها عن )86( م�صاركة اإعالمية.

- اليوم اخلليجي ال�ضاد�س حلماية امل�ضتهلك )2011/3/1م(:
�صاركت الهيئة باليوم اخلليجي ال�صاد�س للم�صتهلك  والذي عقد حتت �صعار« تر�صيد ال�صتهالك.. هدفنا« يوم الثالثاء 1432/3/26هـ املوافق 2011/3/1م من خالل 
اإعداد خرب �صحفي وتقرير مت توزيعه على جميع ال�صحف ون�صره يف ثاين يوم لالحتفال باملنا�صبة واإن�صاء رابط على املوقع الإلكرتوين للهيئة ن�صرت فيه كل املطبوعات 
اخلا�صة باملنا�صبة واإعداد كتيب يت�صمن �صعار هذا العام واإعداد ملف خا�س باملنا�صبة �صمن العدد اجلديد من جملة »امل�صتهلك واجلودة« بالإ�صافة اإىل تعريف بالهيئة 

ودورها يف هذا املجال وبع�س املعلومات التوعوية ومت توزيعه يف املعار�س التي ت�صارك فيها الهيئة.

- اليوم العربي للتقيي�س )2011/3/25م(:
�صاركت الهيئة  باليوم العربي للتقيي�س الذي �صادف 1432/4/21هـ املوافق2011/3/26م  والذي عقد حتت �صعار “ �صالمة واأمن املنتجات حماية للم�صتهلك ودعم 
لل�صادرات” ومن خالله مت اإعداد خرب �صحفي وتقرير مت توزيعه على جميع ال�صحف ون�صر يف يوم الحتفال باملنا�صبة وعقد لقاء تليفزيوين مع القناة القت�صادية 



ال�صعودية, واإن�صاء رابط على املوقع اللكرتوين للهيئة ن�صرت فيه كل املطبوعات اخلا�صة باملنا�صبة ودعوة  طالب املدار�س واجلامعات وبع�س اجلهات لالحتفاء بهذا اليوم 
داخل مقر الهيئة بالريا�س وفرع منطقة مكة املكرمة وفرع املنطقة ال�صرقية واإعداد كتيب خا�س بهذه املنا�صبة وتغطية خا�صة للمنا�صبة يف جملة”امل�صتهلك واجلودة”.

- اليوم العاملي للقيا�س )  20/مايو /2011م (:
�صاركت الهيئة العامل بالحتفاء باليوم العاملي للقيا�س الذي �صادف هذا العام 1432/6/18هـ املوافق 2011/5/21م وقد اختارت املنظمة الدولية للتقيي�س �صعارًا يتم الرتكيز 
عليه خالل هذا العـام لإي�صـاح دور التقيي�س والأجهـزة الوطنيــة فيــه وكـان ال�صعـار لهذا العـام حتـت عنـــوان)»القيا�صات الكيميائية ... حلياتنا وم�صتقبلنا«( ومت و�صع خطة 
اإعالمية متكاملة لتغطية هذه املنا�صبة �صملت التن�صيق مع عدد من املعاهد واملدار�س واجلامعات وامل�صانع احلا�صلة على عالمة اجلودة حل�صور فعاليات هذا اليوم واإعداد 
خرب �صحفي ومطوية ورقية و اإلكرتونية وخماطبة و�صائل الإعالم لتغطية فعاليات هذه املنا�صبة كما مت حتديد يوم ال�صبت 1432/6/18هـ املوافق 2011/5/21م لتنظيم 
فعاليات اليوم املفتوح للطالب , والذي مت من خالله عر�س فيلم  الهيئة وفيلم اجلودة والإتقان , وحما�صرة عن املركز الوطني للقيا�س واملعايرة ودوره  يف تقدمي خدمات 

القيا�س واملعايرة للقطاعات احلكومية واخلا�صة, وحما�صرة عن القيا�س واملعايرة .. الأهمية والتطلعات داخل اململكة.

-اليوم العاملي لالعتماد )14-7-1432هـ(:
�صاركت الهيئة العامل يف الحتفاء باليوم العاملي لالعتماد , والذي يوافق للتا�صع من �صهر يونيو من كل عام , وامل�صادف هذا العام لتاريخ 14- رجب – 1432هـ وذلك حتت 

�صعار »العتماد مل�صاندة عمل امل�صرعني«.

2/4 ـ املعـــار�س:

تعترب املعار�س و�صيلة هامة لإبراز ن�صاطات الهيئة والتعريف بها وامل�صاهمة يف توعية امل�صتهلك, وبالتايل فاإن الهيئة ت�صارك يف معظم املعار�س ويتم اإعداد برامج اإعالمية 
واإر�صادية يف كافة املعار�س التي ت�صارك فيها وذلك بعر�س الأفالم الوثائقية والفقرات التلفزيونية الفنية وكذلك ال�صرائح الفيلمية املتخ�ص�صة يف جمالت التقيي�س واجلودة 

و�صالمة امل�صتهلك , اإىل جانب توزيع املطبوعات واملل�صقات اإ�صهاما منها يف تعريف جمهور امل�صتهلكني باأهمية التقيي�س .
وقد �صاركت الهيئة خالل فرتة التقرير يف عدد من املعار�س التي مت تنظيمها يف مناطق اململكة املختلفة ومنها:-



معر�س اأ�صبوع املرور اخلليجي ال�صابع والع�صرين والذي اأقيم ابتداء من 1432/4/8هـ وملدة اأ�صبوع . - 

معر�س املنتدى الدويل للتعليم العام والذي عقد خالل الفرتة 14-1432/4/17هـ.- 

املعر�س امل�صاحب ليوم املهنة ال�صنوي الثالث بعنوان » �صراكـــة نحــو التمــيز » والذي اأقيم خـالل الفتـرة 21-1432/4/22هـ .- 

معــــــر�س يــــوم املهنــــــة ال�صنـــــوي الثـــــاين للتخ�ص�صــــات الهند�صيـــــة واملعمــــارية والذي اأقيـــم خـــالل الفتـــرة 28-1432/4/29هـ .- 

معر�س الهيئة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ) اجلنادرية ( يف دورته ال�صاد�صة والع�صرين خالل الفرتة 9-1432/5/5هـ .- 

املعر�س امل�صاحب مللتقى جودة املعلومات والذي عقد يف مقر الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س بتاريخ 1432/5/15هـ .- 

املعر�س ال�صعودي للكهرباء والتكييف و الإنارة والذي اأقيم خالل الفرتة 26-1432/6/29هـ مبركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.- 

معر�س كن داعيًا خالل الفرتة 11-1432/8/21هـ.- 

املعر�س امل�صاحب للملتقى الثالث للجودة خالل الفرتة 4-1432/11/6هـ.- 

معر�س البناء ال�صعودي والذي عقد خالل الفرتة  18-1432/11/21هـ.- 



5- التطوير

1/5-  تطوير املختربات :-

مت تدعيم خمتربات الهيئة بكل من الريا�س وفرعيها مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�صرقية بعدد )25( جهاز حديث ومتطور ويف خمتلف التخ�ص�صات. 

2/5ـ تطوير تقنية املعلومات:-

التقيي�س حيث يعتمد جناحه على �صرعة توفر املعلومات  اأهمية يف جمال  الأ�صا�صية لأي منظمة معا�صرة ويزداد الأمر  النجاح  اأحدث املعلومات من مقومات  يعترب توفر 
احلديثة , فاملوا�صفات القيا�صية يجب اأن تواكب التطورات العاملية ال�صريعة يف العلوم والتقنية وكذا الأمر يف خمتلف اأن�صطة التقيي�س , لذا فقد حر�صت الهيئة على اإن�صاء 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات وتطويرها لتوفري اأحدث املعلومات بحيث تواكب املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية اأحدث التطورات العلمية عن طريق اإعداد النظم الكفيلة 

املدعومة باملخت�صني يف جمال املعلومات لو�صعها حتت ت�صرف املعنيني بالتقيي�س.

اأ ـ املكتبــة :

الكتب واملطبوعات العربية والأجنبية : 
و�صل للمكتبة خالل هذا العام )371( كتابًا ومطبوعًا يف خمتلف املو�صوعات ما بني اإهداء و�صراء وتبادل مت ت�صجيلها وت�صنيفها ثم اأدخلت بياناتها يف احلا�صب الآيل لي�صل 

اإجمايل عدد الكتب واملطبوعات العربية والأجنبية املدخلة يف احلا�صب الآيل )9886( كتابًا ومطبوعًا. 
بلغ عدد املجالت العربية والأجنبية املهداة واملتبادلة )873( جملة . 	•
بلغ عدد ال�صرتاكات يف الدوريات العربية والأجنبية )13( دورية علمية . 	•

زوار املكتبة :

- بلغ عدد زوار املكتبة )1183( زائر من داخل وخارج الهيئة .



ب- قامت اإدارة ال�ضتف�ضارات وخدمات الأع�ضاء بالأعمال التالية:

عمل )260( خطاب دعوة لالن�صمام لع�صوية تقنية املعلومات وا�صتقطاب عدد)34( ع�صوًا حتى الآن يف ع�صوية تقنية املعلومات.	•
ا�صتقبال والرد خـالل هذا العام على حـوايل )6753( ا�صتف�صارًا مت ا�صتالمها عن طريق الهاتف والفاك�س واخلطابات واحل�صور ال�صخ�صي والربيد الإلكرتوين.	•

- بيع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

.  TBT تزويد اجلهات الطالبة بامل�صاريع التي مت الإخطار عنها على نقطة -

 .  TBT  الرد على ال�صتف�صارات الواردة على نقطة ال�صتف�صار -

- تزويد اإدارات الهيئة وبع�س الدوائر احلكومية باملوا�صفات القيا�صية الكرتونيا.

- حتديث بيانات املوا�صفات القيا�صية وتوفري املوا�صفات غري املتوفرة لالإدارة العامة للموا�صفات.

ج ـ قام ق�ضم احلا�ضـب الآلـي  بالأعمال التالية: 

• تركيب اأجهزة توزيع �صبكية جديدة يف الكبينة الرئي�صة و عمل اإعداد النتقال اإىل خط ال�صبكة اجلديد وذلك لت�صريع اخلدمة.	

• عمل م�صح ميداين جلميع كبائن الفروع و ت�صجيل النواق�س بغر�س تطوير ال�صبكة و حل م�صاكل ربط الفروع باملركز الرئي�صي .	

• عمل طلبات جلميع املوظفني اجلدد لإ�صافة ح�صابات لهم على الأنظمة املربوطة على �صبكة الهيئة واإن�صاء بريد اإلكرتوين لهم.	

• اإعادة توزيع الطابعات ال�صبكية و ال�صخ�صية ليتم ال�صتفادة املثلى منها يف جميع الإدارات ويف الفروع و املكاتب التابعة لها .	

• النتهاء من برنامج »�صاهر« الذي يقوم بر�صد حركة �صيارات الهيئة الذي يخدم اإدارة اخلدمات العامة.	



• – النتدابات - خارج الدوام وغريها ( 	 تفعيل البوابة الداخلية جلميع موظفي الهيئة والفروع والتي يوجد بها بيانات املوظف )الراتب ال�صهري 
ونظام املوا�صفات باللغة العربية والجنليزية.

• جتميع معلومات عن الفروع والإدارات ب�صبب ا�صتحداث اإدارات جديدة وذلك بغر�س و�صع هذه املعلومات وحتديثها يف املوقع اللكرتوين اخلا�س 	
بالهيئة.

• اإعداد برنامج بنك املعلومات الذي �صوف يكون قاعدة بيانات لالأ�صخا�س املهتمني بعالمة اجلودة.	

د – قام ق�ضم التطبيقات بالأعمال التالية :- 

• ترقية اخلوادم من اإ�صدار 10G  اإىل اإ�صدار 11G  لقاعدة البيانات اأوراكل.	
• تاأمني نظام خا�س لإدارة الن�صخ الحتياطية لكافة البيانات والتطبيقات .	

•  تطوير قاعدة البيانات واإ�صافة اإجراءات وحزم برجمية لربط اخلدمات الإلكرتونية بقاعدة البيانات ل�صهولة الو�صول للمعلومات من قبل امل�صتفيد 	
ولقد مت موؤخرًا ربط بع�س اخلدمات بقاعدة البيانات منها:

•  ع�صوية اجلودة , طلب احل�صول على عالمة اجلودة , ع�صوية مركز املعلومات , �صراء املوا�صفات.	

• التطوير واإ�صافة اإجراءات لربط اخلدمات الإلكرتونية بقاعدة البيانات لتمكني املوظف من �صهولة الو�صول اإىل جميع البيانات الأ�صا�صية ومن هذه 	
اخلدمات : 

الإجازات .        2-  التدرج الوظيفي .            3 - الراتب ال�صهري.- 1
           4-النتدابات .         5- التدريب .                         6- طلب الدعم الفني .
        7- دليل املوا�صفات .                                             8- النظم املعلوماتية .



نظام ال�ضوؤون املالية : 

• اإجناز العمليات والتي من اأهمها مراجعة بنود امليزانية للعام 1433/1432هـ واإجراء التعديالت املطلوبة ومت عمل تقرير الأ�صابري اإك�صيل.	
• تعديل �صا�صة خارج الدوام يف النظام املايل.	
• التعديل على تقرير الدفع املبا�صر وتقرير ك�صف مدفوعات ال�صندوق.	

نظام الت�ضالت الإدارية: ربط الفروع بنظام الت�صالت الإدارية .

نظام امل�ضرتيات :
اإجراء بع�س التعديالت على �صا�صة ملف التعاميد.

نظام �ضوؤون املوظفني: اإجناز العمليات والتي من اأهمها احت�صاب الراتب ال�صهري للموظف واإعداد العالوات ال�صنوية والرتقيات والبدلت والنتدابات 
التي تعتمد على مرتبة ودرجة املوظف بناًء على ال�صلم اجلديد ومت النتهاء من �صلم رواتب موظفي عالمة اجلودة اجلديد ومت تعديل املعادلت و تقرير م�صري 
الرواتب الفرادي مبا يتنا�صب مع ال�صلم اجلديد ومت اإ�صافة خدمات بيانات املوظف على موقع الهيئة وجاري العمل على حتليل لنظام جديد »طلب التوظيف« 
 )Item List ,LOV(ومت التعديل على القوائم امل�صاعدة لإظهار امل�صمى ال�صحيح للوظائف, وت�صغيل تقارير املوظفني يف نظام �صوؤون املوظفني وت�صغيل

)توحيد الأنظمة(.



نظام املوا�ضفات : مت تطوير نظام املوا�صفات يف كاًل من : 
تعديل فواتري املو�صفات.	 
تعديل على تقرير يف نظام املوا�صفات )التكاليف املالية(.	 
اإن�صاء تقرير اك�صل للموا�صفات ح�صب منظمات التبني اخلا�صة بالطاقة الكهربائية .	 
اأ�صعار املوا�صفات ح�صب املنظمة وعدد ال�صفحات.	 
التعديل يف �صا�صة عر�س الأ�صعار يف نظام املوا�صفات بحيث تظهر ن�صبة اخل�صم اخلا�صة بكل ع�صو لكل موا�صفة ح�صب حالة طالب العر�س هل هو 	 

ع�صو يف الهيئة وجمدد ام ل.
تعديل يف �صكل �صا�صات نظام املوا�صفات لكل من :	 

ملف امل�صروعات املقرتحة.. 1
البيانات الأ�صا�صية للم�صاريع.. 2
البيانات الأ�صا�صية للموا�صفات.. 3
اعتماد امل�صروع كموا�صفة.. 4

نظام �ضبط اجلودة : عمل تدريب ملوظفي عالمة اجلودة على النظام كما مت تطوير نظام �صبط اجلودة والنتهاء من تفعيل ع�صوية اجلودة ) اأفراد – 
�صركات ( ب�صكل كامل عن طريق النظام .

 	.)schem one( توحيد الأنظمة يف نظام موحد
 	.logic web اىل  server application ترقيه خادم التطبيقات

نظام املختربات: اإجراء تعديالت لتفعيل نظام امل�صتودعات يف املختربات ومت عمل درا�صة بهذا اخل�صو�س و بناء نظام اإدارة اجلودة اخلا�س بتطبيق الآيزو 
واإن�صاء �صفحة اقرتاحات على الويب , واإجراء تعديل على تقارير يف نظام املختربات , وتعديل �صا�صة اإن�صاء التقارير اخلا�صة بك�صف التوازن.

نظام ال�ضيارات:
اإ�صافة فرع الهيئة مبنطقة جازان لنظام ال�صيارات.	 



نظام املكتبة:

ت�صليمERD  للهيئة العامة للغذاء والدواء.	 
العمل على جمع معلومات جهات الت�صال من الأنظمة املوجودة يف جدول واحد وبناء �صا�صة خا�صة بتعديل بيانات الت�صال ومن ثم بناء �صا�صة 	 

على املوقع لإر�صال بريد الكرتوين جلهات الت�صال وذلك لن�صر الر�صالة الإخبارية اخلا�صة بالهيئة , والعمل على توحيد الأنظمة الإدارية يف البيئة 
املوحدة .

هـ ـ قامت اإدارة تطبيق التعامالت الإلكرتونية بالأعمال التالية : 

اإدارة حمتوى البوابة اخلارجية للهيئة )اأخبار الهيئة , كتب ون�صرات , جملة امل�صتهلك , فعاليات واأن�صطة , الإخطارات وامل�صاريع , الخ(.	 
تدريب موظفي الهيئة على برنامج املهارات الأ�صا�صية لتطبيقات احلا�صب الآيل والتعامالت الإلكرتونية )قدراتك( وذلك بالتن�صيق مع برنامج 	 

التعامالت الإلكرتونية احلكومية )يـ�ّصـر(.
اإعداد تقرير مبيعات املوا�صفات القيا�صية اخلليجية بناًء على طلب اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات بدول جمل�س التعاون.	 
حتليل وتطوير اخلدمات على البوابات الإلكرتونية للهيئة.	 
حتويل ال�صتف�صارات الفنية الواردة من خدمة ا�صاأل والهيئة جتيب على البوابة الإلكرتونية اخلارجية للهيئة.	 
رفع اقرتاح م�صاريع اململكة العربية ال�صعودية لعام 2012م كم�صاريع مقرتحة جديدة يف موقع هيئة التقيي�س اخلليجية بتاريخ 1432/10/13هـ.	 
تعبئة ا�صتبيان القيا�س الرابع للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية وا�صتقبال الأكادمييني من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن للتحقق من 	 

اإجابات الإ�صتبيان.
حتديث خطة التعامالت الإلكرتونية للهيئة للخم�س �صنوات املقبلة.	 
اإ�صافة خدمة تقييم م�صتوى جودة اخلدمات املقدمة للم�صتفيدين وقيا�س م�صتوى ر�صاهم عن اخلدمات املقدمة وم�صتوى ر�صاهم عن البوابة 	 

اخلارجية اإجماًل.
عر�س قائمة امل�صانع احلا�صلة على عالمة اجلودة على البوابة اخلارجية من خالل قراءتها من نظام �صبط اجلودة واإمكانية البحث فيها. 	 
حت�صيل اإيرادات خدمة فح�س ال�صيارات اللكرتونية خالل الفرتة من 1432/1/26هـ اإىل 1433/2/6هـ عن طريق نظام �صداد الآيل .	 



حت�صيل اإيرادات خدمة بيع املوا�صفات اللكرتونية خالل الفرتة من 1432/1/26هـ اإىل 1433/2/6هـ عن طريق نظام �صداد الآيل.	 
حت�صيل اإيرادات خدمة ع�صوية مركز املعلومات اللكرتونية خالل الفرتة من 1432/1/26هـ  اإىل 1433/2/6هـ عن طريق نظام �صداد الآيل.	 

و ـ قام ق�ضم الدعم الفني بالأعمال التالية : 

• 	.\\ eSASO تفعيل نظام الدعم الفني اجلديد على املوقع الداخلي للهيئة
• ا�صتقبال عدد 688 تقريبًا طلب خطي وهاتفي على نظام الدعم الفني واأجنزت كاملة .	
• توزيع وتركيب عدد 50 جهاز حا�صب اآيل مكتبي وعدد طابعات على موظفي الهيئة.	
• �صيانة عدد 18 طابعات �صبه تالفة وال�صتفادة منها يف بع�س اإدارات الهيئة .	
• �صيانة عدد ) 5 ( اأجهزة يف ق�صم ال�صيانة.	
• �صيانة عدد ) 9 ( اأجهزة من من�صوبي الفروع بوا�صطة ال�صيانة عن بعد.	

ز – قام ق�ضم الإنرتنت والإنرتانت بالأعمال التالية :- 

• اإطالق البوابة اخلارجية وتد�صني خدمات جديدة مثل ع�صوية اجلودة وطلب احل�صول على عالمة اجلودة وع�صوية مركز املعلومات وغريها .	
• اإطالق البوابة الداخلية وتد�صني خدمات جديدة كالدعم الفني وا�صتعالم املوظف عن كافة بياناته ونظام اجلودة وغريها.	
• التحديث اليومي ملوقع الهيئة الإلكرتوين الداخلي واخلارجي.	

ح ـ قام ق�ضم ال�ضبكات بالأعمال التالية : 

• اإعداد كرا�صة �صروط وموا�صفات تطوير وحتديث نظام الربيد اللكرتوين بالهيئة.	
• اإعداد كرا�صة �صروط وموا�صفات حتديث ال�صبكة احلا�صوبية يف فروع الهيئة.	
• متديد كيبل األياف �صوئية احتياطي ملبنى وحدة فح�س ال�صيارات .	
• تطوير غرفة احلا�صب الرئي�صية وربطها باملولد الحتياطي للهيئة و توزيع جميع اأحمال الكبائن على منظمات اجلهد )ups( بحيث تعمل بكامل طاقتها اثناء انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي.	
• البدء يف تنفيذ اإن�صاء �صبكة حا�صوبية حملية يف مبنى املواد العامة.	
• 	SASO DC Business Continuity Plan. اإعداد
• اإعداد عدد )4( كيابل �صبكية من فئة CAT 6 لإدارة اخلدمات	



6ـ تنمية القوى البشرية:

داأبت الهيئة منذ اإن�صائها على تنمية وتطوير القوى الب�صرية العاملة بها عن طريق دعمها بالكوادر الوطنية الفنية والإدارية املتخ�ص�صة وتوفري الإبتعاث والتدريب امل�صتمر 
لهذه الكوادر.

1/6 ـ عدد العاملني بالهيئة :
بلغ اإجمايل عدد املوظفني واملتعاقدين وامل�صتخدمني والعمـال بالهيئة خـالل هذه الفرتة )626( �صخ�س منهـم )622( من ال�صعوديني وفقًا ملا يلي : 

عدد املوظفني ال�صعوديني الر�صميني ) 434 ( مبا فيهم امل�صتخدمني .  	•
عدد العاملني على بند عالمة اجلودة )170 ( �صعودي . 	•
عدد العمال على بند الأجور ) 18 ( عاماًل جميعهم من ال�صعوديني . 	•
عدد العاملني على بند برامج التعاون الفني ) 4 ( جميعهم من غري ال�صعوديني .	•

كما بلغت ن�صبة املوظفني ال�صعوديني الر�صميني بالهيئة )%100( .

2/6 ـ تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية :
مت تعيني )26( موظفًا من الإداريني والفنيني ال�صعوديني من اأجل تدعيم الهيئة بالكوادر الوطنية الالزمة لإجناز اأعمالها.

3/6 ـ التــدريب والإبتعـاث :
عليا يف جمالت  �صهادات  للح�صول على  باإبتعاث موظفيها  الهيئة  تقوم  باململكة  التقيي�س  الرتقاء مب�صتوى  اأجل  وكذلك من   , الهيئة  من�صوبي  اأداء  م�صتوى  رفع  اأجل  من 
التخ�ص�س املطلوبة وتوفد من�صوبيها اإىل الدورات التدريبية التي تنظم خارج وداخل اململكة يف املجالت التي تخدم اأعمالها , كما اأنها تقوم بتنظيم دورات تدريبية ي�صارك 

فيها من�صوبو الهيئة واجلهات الأخرى باململكة ودول اخلليج املعنية باأمور التقيي�س.



المبتعثون للحصول على درجات علمية
مت اإبتعاث واإيفاد عدد )5( من من�صوبي الهيئة منهم )3( للح�صول على درجة املاج�صتري و)2( للح�صول على درجة البكالوريو�س وفقا ملا يلي:

مالحظاتاملكاناملـدةاملوؤهـل والتخ�صـ�سال�صــــمم

 ماج�صتري – الفيزياء الإ�صعاعية فالح بن مبارك القحطاين1
 بريطانيا �صنتانالطبية

 املاج�صتري يف جمال علم واإدارة علي بن جوفان الرويلي2
  جامعة جرين ويت�س �صنتاناجلودة والأيزو 22000

 بريطانيا.

 جامعة امللك �صعود �صنتان ماج�صتري موازي - الإدارة العامة فايز بن عويد العنزي3

من 1432/10/16هـ بكالوريو�س تقنية خمتربات كيميائية�صلطان بن حم�صن ال�صفياين4
اإىل 1436/10/16هـ

 الكلية التقنية
بالريا�س

من 1432/10/16هـبكالوريو�س تقنية حمركاتماجد بن �صعيد الغامدي5
اإىل 1436/10/16هـ

 الكلية التقنية
بالريا�س



المبتعثون العائدون بعد إنتهاء بعثاتهم 

مالحظاتاملكــاناملــدةاملوؤهـل والتخ�صـ�سال�صــــمم

بريطانيا �صنتان ماج�صتري – القيا�صات الإ�صعاعية بدر بن نا�صر  الفائز 1

مت اإجتياز املوظف للمرحلة قبل نهايتها بريطانيا �صنتان ماج�صتري - كيمياء حتليليةاإبراهيم بن عبداهلل املو�صى2
باأربعة �صهور. 

دورات تدريبية داخل اململكة : 
مت اإيفاد )218( من من�صوبي الهيئة يف عدة دورات تدريبية فنية واإدارية مبختلف املجالت داخل اململكة وفقًا ملجال عملهم.

دورات تدريبية خارج اململكة : 
مت اإيفاد)128( من من�صوبي الهيـئة يف عدة دورات تدريبية فنية واإدارية مبختلف املجالت خارج اململكة وفقًا ملجال عملهم.



جدول رقم ) 5 (
ن�ضبة ال�ضعودة يف الهيئة للعام املايل 1433/1432هـ

 التغري املتحقق يف ن�صبة ال�صعودةاملجموع يف نهاية ال�صنة املالية احلاليةاملجموع يف نهاية ال�صنة املالية ال�صابقةالت�صنيف الوظيفي
خالل ال�صنة

مالحظات
 الفئاتالفئات الرئي�صية

�س %غ . �س�س�س %غ . �س�س�س %غ . �س�سالفرعية

اأ- الباب الأول:
100%-10071%-10071%-70 اإداريون
100%-100167%-100167%-153مهنيون

100%-100152%-100152%-132مهنيون م�صاعدون وفنيون
100%-10033%-10033%-32كتبة

100%-10018%-10018%-18عمال مهرة
100%-10013%-10013%-13عمال عاديون

100%100454%100454%386جمموع الباب الأول

ب- الباب الثاين :
 اخلرباء على

بندالدرا�صات
4-4-

غري ذلك )حتدد(
44جمموع الباب الثاين



7 ـ النشاط المحلي واإلقليمي والدولي: 

اأهم الفعاليات التي قامت بها الهيئة:-
من اأهم الفعاليات التي قامت بها الهيئة خالل هذا العام ما يلي:

1/7- امللتقى الثالث للجودة :
قامت الهيئة بتنظيم امللتقى الثالث للجودة بالتعاون مع مركز امللك فهد بن عبدالعزيز للجودة حتت �صعار)نحو خدمات ومنتجات مناف�صه عامليا( حتت رعاية خادم احلرمني 
ال�صريفني  نيابة عن خادم احلرمني  بافتتاحه  الفرتة 4-1432/11/6هـ حيث قام  ال�صرقية خالل  باملنطقة  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  ال�صريفني )حفظه اهلل( يف مقر 

)حفظه اهلل( معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الأ�صتاذ/ عبداهلل بن احمد زينل علي ر�صا.  
2/7- جائزة امللك عبد العزيز للجودة:

• اأن�صئت جائزة امللك عبد العزيز للجودة بالقرار ال�صامي رقم 7/ب/18670وتاريخ 1420/11/27هـ.	
• تت�صكل اللجنة العليا للجائزة  من معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي�صَا ومعايل حمافظ الهيئة نائبا للرئي�س واأمينا عاما للجائزة وثمانية اأع�صاء اآخرين ميثلون اجلهات ذات العالقة.	
•  تقوم اللجنة العليا بر�صم �صيا�صات اجلائزة .	
• تهدف اجلائزة اإىل حتفيز القطاعات العامة واخلا�صة على الهتمام مببادئ واأ�ص�س اجلودة وتطبيقها على امل�صتوى الوطني والتطوير امل�صتمر والعمل على رفع م�صتوى 	

اجلودة يف القطاعات ال�صناعية واخلدمية واملعلوماتية لت�صبح قادرة على املناف�صة العاملية .
• مت خالل هذا العام:	

• تطوير معايري اجلائزة ا�صتعداد للدورة الثالثة للجائزة.	
• العمل على اإعداد درا�صة م�صروع برج اجلودة لدعم جائزة امللك عبدالعزيز للجودة.	
• عقد )1(  اجتماع للجنة العليا للجائزة .	
• عقد )4(  اجتماع للجنة العامة للجائزة .	
• عقد )7(  اجتماع للجنة اإعداد معايري القطاع التعليمي.	
• عقد )4(  اجتماع للجنة اإعداد معايري القطاع ال�صحي.	



3/7 - اللجان والجتماعات والدرا�ضات والتقارير:

اللجنة الوطنية ال�ضعودية الكهرتقنية:-
اإدارة الهيئة على تنظيم اللجنة الوطنية  IEC 1998م, كما متت موافقة جمل�س  متت موافقة املقام ال�صامي الكرمي على ا�صرتاك الهيئة يف الهيئة الدولية الكهرتقنيه 
ال�صعودية الكهرتقنيه بالهيئة , يراأ�س اللجنة معايل حمافظ الهيئة ويتكون اأع�صائها من جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة ذات العالقة باملوا�صيع الكهرتقنيه مثل وزارة 
املياه والكهرباء و�صركات الكهرباء , وتعمل هذه اللجنة على متثيل امل�صالح الوطنية يف اأن�صطة الهيئة الدولية الكهرتقنيه وتهيئة ال�صبل والو�صائل الكفيلة بالتن�صيق والتعاون 

بني اأع�صائها يف جميع املجالت املتعلقة بهذه الأن�صطة.
اأهداف اللجنة :

رفع م�صتوى املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية لالأجهزة الكهربائية والإلكرتونية.	 
التاأثري يف اأن�صطة الهيئة الدولية الكهرتقنيه مبا يخدم امل�صالح الوطنية للمملكة.	 
تعزيز و�صع ال�صناعة الوطنية اأمام التكتالت الدولية بعد ان�صمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية WTO نهاية 2005م.	 
توحيد اجلهود امل�صرتكة بني اأع�صائها وا�صتثمارها للو�صول اإىل موا�صفات قيا�صية وطنية تراعي م�صالح جميع الأطراف.	 
تفعيل الآليات العملية لاللتزام بتطبيق املوا�صفات القيا�صية الوطنية يف املجال الكهرتقني وقد قامت اللجنة هذا العام مبا يلي:-	 

امل�صاركة يف فرق العمل التي تنظمها وزارة املياة والكهرباء بخ�صو�س تغيري جهد توزيع الكهرباء باململكة اىل اجلهد الدويل 230 / 400 فولت.	 
امل�صاركة يف ع�صوية اللجنة اخلا�صة بكود التوزيع الكهربائي بالتعاون مع اجلهات املعنية باململكة مثل هيئة تنظيم الكهرباء والنتاج املزدوج.	 
امل�صاركة يف ور�صة العمل اخلا�صة بالتقيي�س الكهربائي ودوره يف ف�صح ال�صلع واملنتجات الكهربائية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الرنويجية الكهرتقنية وخمتربات 	 

NENCD بالرنويج.

:)SAC( اللجنة ال�ضعودية لالعتماد
مت تكوين اللجنة ال�صعودية لالعتماد برئا�صة معايل حمافظ الهيئة وذلك بهدف اعتماد املختربات, وجهات التفتي�س واجلهات املانحة لل�صهادات, وقد مت حتى الآن اعتماد 
عدد من املختربات من بينها خمتربات ال�صلع واملنتجات , وخمتربات للمعايرة , وقد ا�صتعانت وزارة التجارة وال�صناعة بهذه املختربات التي اعتمدتها الهيئة للم�صاهمة يف 

ف�صح ال�صلع واملنتجات امل�صتوردة وت�صهيل اإجراءات الف�صح اجلمركي.



اأهدافها:
• تلبية خدمات العتماد ملتطلبات واحتياجات جهات تقومي املطابقة وجميع اجلهات ذات العالقة بالعتماد يف اململكة.	
• حت�صني وتطوير ن�صاط العتماد يف اململكة.	
• بناء الثقة بنتائج خدمات اجلهات املعتمدة من اللجنة.	
• امل�صاهمة يف حماية امل�صتهلك والبيئة.	
• م�صاعدة ال�صلطات الت�صريعية يف اتخاذ القرارات.	
• ت�صهيل التبادل التجاري بني اململكة والدول الأخرى على امل�صتوى الإقليمي والدويل.	
• دعم القت�صاد الوطني.	

مهامها:
• اقرتاح ال�صيا�صات اخلا�صة باأن�صطة العتماد فيما يتوافق مع برنامج العتماد.	
• منح وجتديد ووقف و�صحب وتو�صيع وتقلي�س جمال العتماد لكل من جهات منح ال�صهادات والتفتي�س واملختربات.	
• اقرتاح لوائح اعتماد املختربات واجلهات املانحة لل�صهادات وجهات التفتي�س.	
• تطبيق اتفاقيات العرتاف املتبادل يف جمال العتماد.	

4/7 - املوؤمترات والندوات العلمية واحللقات الدرا�ضية واملحا�ضرات والزيارات:
• حما�صرة »اجلودة..ثقافة...�صلوك...واأ�صلوب عمل« بالرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة �صمن ن�صاطهم للتوعية عن اجلودة بتاريخ 1433/1/17هـ.	
• املنتجات 	 نفاذ  ملناق�صة مو�صوع  املوافق 1433/1/19هـ  الأربعاء  يوم   NEMKO بالتعاون مع جمموعة  الرئي�صي  الهيئة مبقرها  التي نظمتها  العمل  ور�صة 

الكهربائية والإلكرتونية لالأ�صواق العاملية دور التقيي�س والتحقق من املطابقة يف ال�صالمة وكفاءة الطاقة الكهربائية.
• ح�صور اللقاء التوعوي الثالث حول مكا�صب الن�صمام ملنظمة التجارة العاملية والذي عقد بقاعة �صرياتون بجدة �صباح يوم الثنني املوافق 1432/2/6هـ .	
• حما�صرة عن خماطر األعاب الأطفال غري املطابقة للموا�صفات القيا�صية مبدينة جدة بتاريخ 1432/3/10هـ.	



• ح�صور موؤمتر النقل احل�صري 1432/3/18هـ.	
• ح�صور موؤمتر التكلفة الفعالة و امل�صتدامة بالريا�س 1432/4/9هـ.	
• ملتقى جودة املعلومات بالغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س يف 1432/5/15هـ واملعر�س امل�صاحب له.	
• املن�صاآت 	 يف  »ال�صالمة  عنوان  حتت  بالريا�س  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  مبقر  عقدت  التي  العمل  ور�صة  خالل  التفتي�س  جهات  اإعتماد  لئحة  عن  عمل  ورقة 

الرتفيهية« بتاريخ 1432/5/7هـ.
• ورقة عمل عن الأيزو مفهوم وتطبيق يف املنطقة ال�صرقية ب�صركة اأرامكو بتاريخ 1432/6/19هـ.	
• ورقة عمل عن الأيزو مفهوم وتطبيق يف منطقة الق�صيم بتاريخ 1432/7/4هـ.	
• ح�صور ور�صة عمل القيا�س الرابع للتحول للتعامالت الإلكرتونية احلكومية يوم الإثنني1432/10/14هـ بالريا�س.	
• ح�صور موؤمتر CIO Arabia Saudi in Strategies خالل الفرتة 25-1432/12/26هـ بالريا�س.	
• اإقامة دورة توعوية عن الأيزو 9001 وتطبيقاتها يف الهيئة يف �صهر رم�صان املبارك 1432هـ.	
• وكذلك ورقة عمل عن الأيزو مفهوم وتطبيق يف وزارة القت�صاد والتخطيط.	
• زيارة �صركة ال�صالم للطائرات املحدودة والتعرف على الأجهزة غري التدمريية امل�صتخدمة.	
• زيارة خمترب بريوفرتا�س اخلا�س من قبل من�صوبي خمترب الن�صيج لغر�س متابعة عمل املختربات.	
• ح�صور ور�صة العمل التي نظمتها ال�صفارة الفرن�صية بالريا�س عن الكهرباء 2011م.	
• امل�صاركة يف معر�س الكهرباء والإنارة لعام 2011م.	
• ندوة الوقاية من الإ�صعاعات املوؤينه مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية.	
• امل�صاركة يف فريق العمل اخلا�س باإعداد املوا�صفات القيا�صية لكامريات املراقبة بالتعاون مع الأمن العام بوزارة الداخلية.	
• امل�صاركة يف جلنة حتديد املتطلبات العامة للفحو�صات والختبارات يف وزارة التجارة وال�صناعة.	
• موؤمتر)قيا�صات العهدة –التحديات واحللول( ال�صاد�س مبقر �صركة اآرامكو بالدمام.	
• ح�صور منتدى جدة التجاري.	
• ح�صور ندوة اجليوماتك�س املنعقدة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة .	



5/7 - ال�ضرتاك يف املنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية :
من اأهداف اإن�صاء الهيئة امل�صاركة يف �صتى املنظمات املعنية بالتقيي�س اإقليميًا وعربيًا ودوليا وتبادل التعاون معها ومتثيل اململكة يف اجتماعاتها وذلك للحاق بالركب الدويل 

يف جمال التقيي�س وعدم التخلف عنه وتطبيق اأحدث اأ�صاليبه يف �صتى جمالت الأن�صطة املتعلقة بالتقيي�س يف اململكة .
وفيما يلي بيان موجز باأن�صطة الهيئة يف هذه املجالت :

1ـ الن�ضـاط اخلليجــي : 
 ت�صرتك الهيئة يف ع�صوية هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. كما ت�صاهم الهيئة يف اإعداد خطة املوا�صفات القيا�صية اخلليجية , و تقوم بدرا�صة واإعداد 

عدد كبري من م�صاريع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية واإبداء الراأي حول م�صاريع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية املنوطه بدول املجل�س الأخرى.
كذلك تقوم الهيئة بالرد على جميع ال�صتف�صارات الفنية التي ترد من دول جمل�س التعاون يف جمال التقيي�س .

2ـ الن�صاط العربي :
ت�صارك الهيئة يف اأعمال املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ـ مركز املوا�صفات واملقايي�س, وقد �صاهمت الهيئة يف اإعداد عدد من م�صاريع املوا�صفات القيا�صية 

العربية , واإبداء الراأي حول م�صاريع املوا�صفات القيا�صية العربية التي تعدها الدول العربية الأخرى وذلك يف خمتلف القطاعات.

3ـ الن�ضاط الدويل :   
ت�صرتك الهيئة يف املنظمات الدولية التالية املعنية بالتقيي�س :

:)ISO( املنظمة الدولية للتقيي�س -
انتخبت لتكون ع�صوا يف جمل�س اإدارة املنظمـة  اأنها  حيث  املختلفـة  اأن�صطتها  يف  فعال  ب�صـكل  ت�صارك  كما   )ISO( ت�صرتك الهيئـة يف ع�صوية املنظمة الدوليـة للتقيي�س
الدوليـة للتقيي�س وذلك لثالث فرتات الأوىل يف الفرتة  من 1979 ـ 1981م , و الفرتة الثانية من 1983 ـ 1985 م , والفرتة الثالثة من 2000 – 2002م والفرتة الرابعة 

2011– 2012م.
كما ت�صارك الهيئة يف جلان تطوير ال�صيا�صة التالية التابعة للجمعية العامة لاليزو كع�صو عامل :



•	 . )CASCO( جلنة تقومي املطابقة
•	 . )DEVCO( جلنة �صوؤون الدول النامية
•	. )COPOLCO( جلنة �صوؤون امل�صتهلكني
•	 . )REMCO( جلنة املواد املرجعية

اأما بالن�صبة للجان الفنية التابعة للمنظمة الدولية للتقيي�س فت�صرتك الهيئة كع�صو عامل يف )22( جلنة فنية وفرعية فنية بالإ�صافة اإىل ثالث من جلان ال�صيا�صات ليكون 
املجموع )25( جلنة .

وكع�صو مراقب يف )128( جلنة فنية وفرعية.

:  OIML املنظمة الدولية للمعايرات القانونية -
هي منظمة دولية تعمل على توثيق وتقدمي جميع ما يتعلق باملرتولوجيا القانونية , والهيئة ع�صو يف هذه املنظمة منذ عام 1991م , وتتلقى اإ�صداراتها ومرا�صالتها , وتقوم 
بدرا�صة م�صاريع التو�صيات والت�صويت عليها , كما تقوم الهيئة با�صتخدام هذه التو�صيات كمرجع رئي�صي عند اإعداد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية , وت�صارك الهيئة 

.)OIML( جلان تابعة لـ )بح�صور اجتماعاتها , حيث ت�صرتك الهيئة كع�صو عامل يف )4

  :  IEC الهيئة الدولية الكهروتقنية -
هي الهيئة التي تتوىل اإعداد واإ�صدار املوا�صفات القيا�صية يف جمال الكهرباء والإلكرتونيات والتقنيات املتعلقة بها , وقد ان�صمت الهيئة اإىل ع�صويتها يف عام 1998م . 

الهيئة يف ح�صور  وت�صارك   , ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات  م�صاريع  اإعداد  رئي�صي عند  الهيئة كمرجع  التي ت�صدرها هذه  القيا�صية  املوا�صفات  با�صتخدام  الهيئة  وتقوم 
اجتماعاتها , حيث ت�صرتك الهيئة كع�صو عامل يف )113( جلنة من جلان )IEC( وكع�صو مراقب يف جلنة واحدة.

- الن�ضاطات والإجتماعات الإقليمية والعربية والدولية التي �ضاركت فيها الهيئة :
�صاهمت الهيئة يف عدد من الن�صاطات والجتماعات التي عقدت خالل هذه الفرتة خليجيًا وعربيًا ودوليًا, حيث �صاركت يف جميع اجتماعات جمل�س الإدارة واملجال�س الفنية 

واللجان العامة والفنية لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
كما �صاركت يف عدد من الجتماعات والن�صاطات التي نظمتها املنظمات العربية والدولية التي ت�صارك الهيئة يف ع�صويتها, ومن هذه الجتماعات ما يلي:-



• الندوة اخلا�صة بحماية امل�صتهلك) الدور والطموح ( بال�صارقة بتاريخ 1432/4/2هـ املوافـــــق 7 مار�س 2011م و�صاركت فيها الهيئة بورقة عن دور الهيئة يف 	
حماية امل�صتهلك.

• امللتقى العربي الأول حول »اإدارة املوا�صفات واملقايي�س يف ظل مكافحة الغ�س التجاري وال�صناعي يف ال�صارقة يف الفرتة 2-1432/4/4هـ » و�صاركت الهيئة بورقة 	
عمل عن » دور الهيئة يف مكافحة الغ�س التجاري وحماية امل�صتهلك وجتاربها يف هذا املجال ».

• الجتماع رقم 89 ملجل�س الأيزو الذي عقد يف جنيف يف الفرتة 12-1432/4/13هـ. 	
• اجتماع جلنة العوائق الفنية للتجارة TBT مبقر منظمة التجارة العاملية بجنيف خالل الفرتة 19-1432/4/20هـ.	
• الجتماع الرابع للجنة ال�صت�صارية للمرتولوجيا واجتماعات الربنامج العربي للمرتولوجيا التى عقدت يف الرباط خالل الفرتة 21-1432/5/22هـ.	
• الجتماع احلادي ع�صر للجنة ال�صت�صارية لالعتماد والجتماع الأول للجمعية العمومية للجهاز العربي التن�صيقي لالإعتماد اللذين عقدا بالرباط يف الفتـرة 22-	

1432/5/23هـ.
• الجتماع رقم )36( للجنة ال�صت�صارية العليا للتقيي�س و«ور�صة العمل حول موا�صفات ال�صالمة والأمان« التي عقدت بالرباط يف الفرتة 24-1432/5/25هـ.	
• الجتماع ال�صاد�س للفريق اخلليجي للم�صوؤولية املجتمعية املنعقدة يف ال�صارقة خالل الفرتة 8-1432/6/9هـ املوافق 22-2011/5/23م.	
• املوؤمتر الدويل حلماية امل�صتهلك بهوجن كوجن من تاريخ 1432/5/29هـ اإىل 1432/6/3هـ.	
• الإجتماع الأول اللجنة التنفيذية للجهاز العربي التن�صيقي لالإعتماد الذي عقد خالل الفرتة 9-1432/7/11هـ مبدينة القاهرة .	
• الجتماع رقم )31( للجنة الإ�صرتاتيجية الدائمة ملجل�س الأيزو الذي عقد يف جنيف يوم 1432/7/18هـ.	
• 	-20 املوافق  18-1432/7/19هـ  الفرتة  خالل  بلبنان  بيـروت  يف  عقدت  والتي  اأفريقيا«  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  والتناف�صية  الإبداع  »تعزيز  عمل  ور�صة 

2011/6/21م.
• جل�صة الع�صف الذهني التي نظمتها الأيزو لطرح الأفكار بخ�صو�س منوذج عمل الأيزو, والذي عقدت يف جنيف يف الفرتة 19-1432/7/20هـ.	
• الجتماع التا�صع للجنة التوجيهية ملركز العتماد اخلليجي GAB خالل الفرتة 20-1432/10/21هـ مبدينة دبي .	
• اجتماعات اجلمعية العمومية لاليزو رقم 34 والجتماعات امل�صاحبة لها يف مدينة نيودلهي  يف الهند خالل الفرتة 21-1432/10/25هـ ويف اجتماعات جمل�س 	

اليزو رقم 90 والتي عقدت يف نيودلهي يف الهند يوم 1432/10/26هـ.
• اجتماع املنظمه العربية الدولية للمرتولوجيا القانونية )OIML( رقم46 يف مدينة براغ بجمهورية الت�صيك خالل الفرتة من 12-1432/11/16هـ.	
• املوؤمتر الرابع والع�صرين لالأوزان واملقايي�س واملنعقد بباري�س خالل الفرتة 21-1432/11/25هـ.	



• الإجتماع الثاين ع�صر للجنة الإ�صت�صارية لالإعتماد باملنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين خالل الفرتة 25-1433/1/26هـ مبدينة الرباط .	
• الجتماع الثامن والثالثني اللجنة ال�صت�صارية العليا للتقيي�س والذي عقد يف مدينة الرباط يف املغرب خالل الفرتة 27-1433/1/28هـ. 	
• املنتدى الأول لتقنية املعلومات الذي نظمته املنظمة الدولية للتقيي�س اليزو يف مدينة جنيف يف �صوي�صرا خالل الفرتة 4-1433/1/6هـ.	
• اجتماع برنامج املطابقة الدويل للمنتجات و الأدوات الكهرتقنية و الذي عقد برتكيا.	
• اجتماع اللجنة الفنية اخلليجية التا�صعة اخلا�صة مبوا�صفات معدات توليد ونقل و توزيع الطاقة الكهربائية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.	
• التح�صري لالجتماع ال�صاد�س والأربعني للمنظمة الدولية للمرتولوجيا القانونية.	
• اجتماعات جلنة توحيد املوا�صفات الفنية الكهربائية واملائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.	
• الندوة التي اأقيمت يف ال�صني مب�صاركة CQC 2011م.	
• معر�س جيتك�س دبي 2011م.	
• موؤمتر الكوبلكو بلندن2011م.	
• زيارة عدد من ال�صركات ال�صينية لتزويد املختربات باأحدث الأجهزة يف اختبارات وفح�س العينات.	
• زيارة اختبارات ال�صالمة ل�صتة طرازات تابعة ل�صركةFoton  و�صركةGeely  ال�صينية.	
• املوؤمتر الثاين و الع�صرون لتعزيز ال�صالمة يف املركبات باأمريكا.	
• زيارة الوكالة الوطنية للمرتولوجيا يف اجلمهورية التون�صية وذلك للت�صاور يف �صبل ار�صاء التعاون يف جمال املرتولوجيا .	
• اجتماع جلنة التعاون املائي و الكهربائي التابعة ملجل�س التعاون اخلليجي بدولة الإمارات العربية املتحدة.	
• اجتماع جمموعه عمل تطبيق القوانني وكذلك اجتماعات املنتدى العاملي لتن�صيق اللوائح  اخلا�صة باملركبات من خالل الفرق العاملة )WP.29( يف جنيف.	

6/7- التعاون مع اجلهات والهيئات الأجنبية :
تقوم الهيئة بعقد جمموعة من برامج التعاون الفني مع بع�س اجلهات والهيئات الأجنبية وذلك مل�صاعدتها يف تطوير اأعمالها وكذلك للوقوف على اأحدث التطورات يف العامل 
يف جمال التقيي�س لالرتقاء مب�صتوى اأدائها وحتقيق اأهدافها على اأكمل وجه وتعقد هذه الربامج مع دول كثرية منها اأمريكا , وفرن�صا , والهند , واليابان , وتركيا , وم�صر , 

وتايوان , وكوريا .
ومن خالل هذه الربامج يتم اإيفاد خرباء يف جمالت التقيي�س املختلفة اإىل الهيئة وكذلك يتم تدريب من�صوبي الهيئة يف الدورات التي تعقد يف هذه الدول اأو التي ميكن اأن 



تنظمها هذه الدول يف اململكة , كما يتم تبادل املعلومات الفنية املتعلقة باأمور التقيي�س والقيام بزيارات ميدانية للجهات املعنية به للوقوف على اأحدث التطورات يف هذه 
املجالت يف �صتى اأنحاء العامل عالوة على م�صاركة الهيئة يف الدرا�صات والبحوث التي تتعلق ببع�س امل�صاكل التي تواجهها يف اأعمالها للو�صول اإىل احللول املنا�صبة لها.

وفيما يلي بيان باأهم ما مت اإجنازه خالل هذا العام :
• مت حتديث التوقيع على برنامج التعاون الفني بني الهيئة ومكتب املوا�صفات والفح�س التايواين »BSMI« بتاريخ 1432/3/8هـ املوافق 2011/2/11م.	
• 1432/4/16هـ 	 بتاريخ   »CENELEC»الكهروتقنية الأوروبية  واللجنة   »CEN»للتقيي�س الأوروبية  واللجنة  الهيئة  بني  القيا�صية  املوا�صفات  تبني  اتفاقية  توقيع  مت 

املوافـق2011/3/21م.
• قامت الهيئة بتوقيع برنامج تعاون فني مع الوكالة الحتادية للتنظيم الفني واملرتولوجيا برو�صيا الحتادية »GOSTR« بتاريخ 1432/8/5هـ املوافق 2011/7/6م.	
• قامت الهيئة بتوقيع برنامج تعاون فني مع اجلمعية الأ�صبانية للتقيي�س و اإ�صدار ال�صهادات »AENOR« بتاريخ 1432/10/23هـ املوافق 2011/9/21م.	
• قامت الهيئة بتوقيع برنامج تعاون فني مع الهيئة ال�صودانية للموا�صفات واملقايي�س بتاريخ 1432/10/25هـ املوافق 2011/9/23م.	
• قامت الهيئة بتوقيع برنامج تعاون فني مع معهد املوا�صفات الرتكي »TSE« بتاريخ 1432/10/28هـ املوافق 2011/9/26م, )حتديث(.	



8- إدارة الموارد المالية :

تقوم الهيئة باإدارة مواردها مبا يحقق الإ�صتفادة الق�صوى من هذه املوارد يف ت�صيري اأعمال الهيئة وتطويرها.

1/8- ميزانية الهيئة وم�ضروفاتها:-
بلغت ميزانيـة الهيئـة للعام املـايل 1432/ 1433هـ ) 154.286.000  ( ريـال �صعـودي.

2/8- عقود امل�ضاريع املوقعة و�ضري العمل فيها :
يو�صح اجلدول رقم )6( عقود امل�صاريع التي قامت الهيئة بتوقيعها و�صري العمل فيها للعام املايل 1433/1432هـ.



جدول رقم )6(

عقود امل�ضاريع املوقعة بالهيئة و�ضري العمل فيها للعام املايل 1433/1432هـ

خمترب الإطارات و ال�ضيارات وقطع الغيار. ا�ضم امل�ضـــــــروع : 

التاريخ املتوقع 
لالنتهاء

ن�صبة 
التنفيذ

)%(
املوقع مدة العقد

)�صهر(
تاريخ ت�صليم 

املوقع
تاريخ توقيع 

العقد تاريخ الرت�صية قيمة العقد
)ريال( جن�صيته ا�صم املقاول نوعه ا�صم العقد م

2013/1/21م %35 الريا�س 36 �صهر 1430/7/25 1430/6/30 1430/10/22 34.986.050 خمتلط �صركة بيت ماج 
بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

ال�صليم للمقاولت

اإن�صائي خمترب الإطارات 
وال�صيارات وقطع 

الغيار 

1

2013/1/21م %66 الريا�س 36 �صهر 1430/12/1 1430/11/19 1430/11/19 2.800.000 �صعودي املركز املعماري ا�صت�صاري الإ�صراف على 
خمترب الإطارات 

و ال�صيارات وقطع 
الغيار

2



9ـ المعوقات التي تواجـهها الهيئـة والمقترحات حول التعامل معها:
احللولاملعوقاتم

1
هيئة  مثل  الأخرى  بالهيئات  مقارنة  بالهيئة  خا�س  وظيفي  كادر  وجود  عدم 
الإت�صالت وتقنية املعلومات وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج والهيئة العامة 

لل�صياحة والآثار والهيئة العامة لالإ�صتثمار.

* مت اإعداد كادر مقرتح ومت اإعتماده من جمل�س اإدارة الهيئة بتاريخ10/20/ 1426هـ, ومن ثم مت 
رفعه ملجل�س اخلدمة املدنية وتتابع الهيئة هذا املو�صوع مع جمل�س اخلدمة املدنية.

وتاريخ  ال�صورى رقم 65/121  الفقرة )خام�صًا( من قرار جمل�س  ورد يف  ما  تنفيذ  العمل على   *
1432/1/13هـ التي تن�س على » الإ�صراع يف اإ�صدار الكادر الوظيفي اخلا�س بالهيئة يف اأقرب وقت 
ممكن , ومتهيدًا لذلك, ميكن العمل على تطبيق كادر اأحد اجلهات �صبه احلكومية املماثلة مثل : 

التاأمينات الإجتماعية«.
*وعد معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة بدعم املو�صوع لدى اجلهات العليا.

2

تتمتع  مماثلة  اأخرى  جهات  لدى  وظيفية  فر�س  لوجود  املوؤهلني  املوظفني  ت�صرب 
مبزايا مالية اأف�صل من الهيئة مثل هيئة الإت�صالت وتقنية املعلومات وهيئة تنظيم 
الكهرباء والإنتاج املزدوج والهيئة العامة لل�صياحة والآثار والهيئة العامة لالإ�صتثمار.

قلة الوظائف املعتمدة يف امليزانية ومن ثم قلة الرتقيات الأمر الذي يوؤثر �صلبًا على 3
اإعتماد عدد اأكرب من الوظائف يف ميزانية الهيئة.اأداء املوظف.

التطورات 4 لتواكب  املختربات  اأجهزة  لتاأمني  املخ�ص�صة  املالية  الإعتمادات  قلة 
العلمية املتالحقة يف الإختبارات والتحاليل.

زيادة املبالغ املالية الكافية لتاأمني اأجهزة املختربات التي حتتاجها الهيئة. 

زيادة املبالغ املالية املخ�ص�صة للتدريب والإبتعاث.قلة الإعتمادات املخ�ص�صة للتدريب والإبتعاث لتدريب وتاأهيل املوظفني.5

عدم تثبيت العاملني على بند عالمة اجلودة على وظائف ر�صمية .6

الكرمي رقم  ال�صامي  تنفيذًا لالأمر  بند عالمة اجلودة على وظائف ر�صمية  العاملني على  *تثبيت 
بتاريخ  )1895/م/ب(  رقم  الكرمي  ال�صامي  والأمر  1426هـ   /6/25 بتاريخ  )8422/م.ب( 

1432/3/23هـ.
 *مت خماطبة وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية بهذا اخل�صو�س, وتتم املتابعة معهم 

*وعد معايل وزير التجارة وال�صناعة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة بدعم املو�صوع لدى اجلهات العليا.



خاتــمـــة :

ا�صتعر�س التقرير ال�صنوي للهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1433/1432هـ , والذي مت اإعداده تنفيذا للمادة )29( من نظام جمل�س الوزراء, اأهم 
الإجنازات والأعمال التي حققتها الهيئة خالل العام املايل 1433/1432هـ. والتي كان من اأبرزها اعتماد )2879( موا�صفة قيا�صية �صعودية جديدة ليبلغ جمموع املوا�صفات 
القيا�صية ال�صعودية املعتمدة )23398( موا�صفة قيا�صية , ومنح  )37( من�صاأة تراخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة على منتجاتها لي�صبح عدد ال�صركات احلا�صلة على عالمة 
اجلودة )270( من�صاأة, واإ�صدار )359( تو�صيه مبنح �صهادات الت�صدير مل�صانع املنتجات الغذائية , وتقدمي )816( ا�صت�صارة فنية جلهات خمتلفة,واختبار )6242( عينة 
مبختربات الهيئة,  ومعايرة )821( عينة مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة وتعيني )26( موظفا �صعوديا , وبلغت ن�صبة املوظفني ال�صعوديني على الوظائف الر�صمية 
بالهيئة )100%( , كما مت تدريب )346( من من�صوبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة, وقد عاد عدد)2( من مبتعثي الهيئة بعد ح�صولهما على 

املاج�صتري, ومت اإبتعاث عدد )3( من موظفي الهيئة لدرا�صة املاج�صتري, ومت ابتعاث عدد)2( من موظفي الهيئة لدرا�صة البكالوريو�س.








