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نبذة عن المركز الوطني للقياس والمعايرة 



ومنالهيئةبتنظيمالخاصالوزراءمجلسوقراروالمعايرة،القياسبنظامالخاصالكريمالملكيللمرسومانفاذا  

جودةقتحقيفيوالمعايرةالقياسدوربأهميةوالجودةوالمقاييسللمواصفاتالسعوديةللهيئةاستراتيجيمنطلق

القياسوأدواتألجهزةالمترولوجياالسنادبتحقيقوالمعايرةللقياسالوطنيالمركزيقوم.والخدماتالمنتجات

SI))الدوليالنظاموحداتإلىبالمملكة Unitsالسعوديةالعربيةللمملكةكمرجعالمركزحققهاوالتي.

مقدمة



طهاورباسناديتهامبدألتحقيقالوطنيةالقياسمعاييربجميعاالحتفاظبهاالمناطالوطنيةالجهةويعتبر،م1986عامالمركزُأنشى

.فرنساباريسفي()والمقاييسلألوزانالدوليالمكتبمعاألساسيةالدوليةبالوحدات

دور المركز الوطني للقياس والمعايرة

هـ1431/ 6/ 17وتاريخ 216قرار مجلس الوزراء برقم 
جودة تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وال

المادة السابعة 
المرجعهوللهيئةالتابعوالمعايرةللقياسالوطنيالمركز

واالختبارالقياسأجهزةدقةمنبالتحققالمعنيالوطني
جميعفيوالخدميةالصناعيةالمنشآتفيالمستخدمة

المعايرةشهاداتومنحالقطاعات

هـ1434/11/13و تاريخ ( 51/م)المرسوم الملكي الصادر برقم 
لنظام القياس والمعايرة بالمملكة 

(3/ أ )المادة الثامنة 
ةالمرجعيالمعاييرحفظلضمانالعالقةذاتالجهاتمعالتنسيق

بحالةالعاملةالمعاييرحفظوكذلكالمعتمدة،المختبراتفي
وحداتإلىبإسنادهادوليًا،ومعايرتهاالمختبراتتلكفيجيدة

ركزالمفيالمحفوظةللقياس،الوطنيةوالمعاييرالدوليالنظام

ايرةوالمعللقياسالوطنيبالمركزممثلةالهيئةأصبحت
والوقتالترددنظامعلىاإلشرافبهاالمناطالجهةهي
المملكةفي



مجاالت المعايرة 

قياسات الكتلة 
القياسات الكهربائية

القياس 
والمعايرة

التدريب

اختبار 
الكفاءة 

الفنية
المواد 

المرجعية

االستشارة 
الفنية

ربط الوقت 
الوطني

مختبر متقدم30يضم المركز 

مقارنة دولية49شارك المركز •
مقارنة دولية25نشر نتائج •
قدرة 27المعترف بها CMCاإلمكانات الفنية •

فنية
مختبرات16المختبرات المعتمدة دوليا •
123خدمات القياس والمعايرة المعتمدة •

التدريب الفني في مجال القياس 
والمعايرة

مختبرفي ة/طالبعدد 
دورة متخصصة في المترولوجيا

االستشارة الفنية
أبحاث علمية مشتركة3

أوراق علمية بحثية في مجلة المترولوجيا نشر 
الدولية

اإلخالء الطبي الجويتدريب وتأهيل منسوبي 
بالمؤسسة العامة تشغيل مركز القياس والمعايرة 

.للصناعات العسكرية

خدمة الوقت الوطني
جهات مربوطة بالتوقيت الوطني

معدل اتصال بالوقت الوطني لكل ساعة60,000

العضوية ، والكيمياء : انتاج مواد مرجعية في مجاالتبرامج اختبارات الكفاءة الفنية
الكهربائية، الغازات

خدمات المركز الوطني للقياس والمعايرة



المكتب الدولي 
لألوزان والمقاييس

المراجع الوطنية

المراجع الثانوية
المختبرات المعتمدة

أدوات القياس
األسواق والمصانع 

إسناد القياسإسنادية القياس 



الهيكل التنظيمي للمركز 
المركز الوطني للقياس والمعايرة

إدارة قياسات 
الكتلة

القوةالكتلة

الضغط

العزوم

الصالدة

الحجوم

اللزوجةالكثافة

الجاذبية

إدارة قياسات 
الضوء

االشعاع الضوئي

الضوء المرئي

التحليل الطيفي

إدارة قياسات 
الوقت والتردد

الوقت والتردد

الصوتيات

الميكروويف

االهتزازات

إدارة القياسات 
الكهربائية

الجهد

القدرة والطاقة

الممانعة

الكهرومغناطيسية

إدارة القياسات 
الحرارية

التوصيل الحراري

الرطوبة

االشعاع الحراري

إدارة قياسات 
االطوال

االبعاد

الطول الموجي

قوالب القياس

االسطح

إدارة القياسات 
الكيميائية

الغازات
الكيمياء 
العضوية
الكيمياء 
الكهربائية

إدارة المساندة 
وجودة المعايرة

الجودة

المساندة الفنية

إدارة استشارات 
القياس

المواد المرجعية

تطوير المجاالت 
البحثية والفنية

وحدة تنظيم اختبارات 
الكفاءة الفنية

وحدة سالمة 
المختبرات



اختبارات الكفاءة الفنية



خدمة اختبار الكفاءة الفنية 

تحديد مشاكل االختبار أو القياس-التأكد من كفاءة األداء-
تحسين األداء-مقارنة األساليب واإلجراءات-
مقارنة قدرات المشاركين-تثقيف الموظفين-
التحقق من حسابات االرتياب-توفير ثقة إضافية لعمالء المختبرات -

خدمة اختبار الكفاءة الفنية 

: وصف الخدمة
هي خدمة تتيح للمستفيدين من مختبرات القياس والمعايرة سواء الخاصة او العامة او حتى من خارج 

المملكة بالتحقق من كفاءة عمليات وآليات قياس ومعايرة أجهزة المختبرات وذلك من خالل المشاركة في
كفاءة الفنية برامج الكفاءة الفنية التي تطرحها الهيئة ومقارنتها بينيًا بنتائج الهيئة للحصول على تقرير ال

.الذي تصدره الهيئة للمشاركين وفق متطلبات المواصفة الدولية 

:الخدمةأهداف 



رحلة اطالق برنامج كفاءة

تخطيط 
البرامج

على مدار السنة

إطالق 
البرنامج

يتم اطالق البرنامج 
في حال وجود ثالثة 

مشاركين

إعداد 
البروتوكول

أسابيع عمل4

استقبال 
طلبات 

االشتراك 
عقب االنطالق

االشتراك مفتوح الى
شهر من بداية 

البرنامج

عمل 
القياسات 

جوارسال النتائ
حسب طبيعة البرنامج

التقرير 
النهائي 

أسابيع عمل 4-6
بعد اخر مشترك



مدة طويلةاستقراريه الجهازألية تقديم الخدمة
استقراريه الجهازقصيرةمدة تكلفة  عاليةنسبة خطر قليلة 

نسبة خطر عالية قليلةتكلفة 

أنواع اختبارات الكفاءة الفنية 



البروتوكول الفني لبرامج الكفاءة

المدى المراد عمل القياسات 
تفاصيل الجهاز المستخدم في 

البرنامج
تعليمات المشاركين 

المتطلبات على المشاركين
السرية

كيفية التعامل ونقل الجهاز
تقييم النتائج
كتابة التقرير 
االطار الزمني

الشكاوي واالعتراض

إجراءات الخاصة بالبرنامج
إجراءات عمل القياسات

مصادر الخطأ واالرتياب, التحذيرات 
النتائج 



البروتوكول الفني لبرامج الكفاءة



الكفاءةجلبرامالتقرير الفني 



شروط االشتراك في برامج الكفاءة الفنية
عميد إرسال نموذج تعميد للمركز الوطني للقياس والمعايرة بختم معتمد وتوقيع نيابة عن الجهة الطالبة خالل سبعه أيام عمل من تاريخ الت

: على البريد االليكتروني
ويرجى إشعارنا بذلك على البريد . أيام10سيتم اصدار وإرسال رقم سداد من نظام سداد للمدفوعات ويجب دفع التكلفة المطلوبة خالل 

.االليكتروني السابق
.إرسال بروتوكول القياس لكم بواسطة منسق البرنامج قبل بدء البرنامج بخمسة أيام عمل

سيتم العينات التي سترسل لكم من المركز إلجراء القياسات عليها، وفي حالة فقدها او تلفها من قبلكم/ التزامكم بالمحافظة على االجهزة 
(قيمة الجهاز مضاف اليها قيمة المعايرة). مطالبتكم بالتعويض المادي

المتسبب عدم التواصل بشكل نهائي مع المشاركين بشأن النتائج قبل صدور التقرير وفي حال المخالفة للمركز الحق في حجب نتائج المشارك
.  في ذلك

.العينات من والى المركز الوطني للقياس والمعايرة/ نقل األجهزة / يتحمل المشترك تكاليف شحن 
تكلفة خدمة اختبار الكفاءة

معايرة الجهاز
.تكلفة معايرة الجهاز المستخدم في برنامج الكفاءة

الشحن
.يتحمل المشترك تكاليف نقل الجهاز من والى المركز الوطني للقياس والمعايرة

mailto:nmcc.pt@saso.gov.sa


وحدة تنظيم اختبارات الكفاءة الفنية



خدمة اختبار الكفاءة الفنية 
البرامج السابقة

برامج فنية 9لـ 23مجموع المشاركين , خالل ثالث سنوات الماضية اطلق المركز برامج اختبارات كفاءة فنية 

المختبرات المرجعية 
لفنية مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة هي المختبرات المرجعية التي تستند عليها وحدة تنظيم اختبارات الكفاءة ا

في عمل القياسات

اعتماد 
يق الوحدة تتبع متطلبات المواصفة الدولية في أعمالها وبخٍط متوازي تعمل الوحدة على الحصول على االعتماد الدولي لتحق

استقاللية وحيادة الوحدة 
.تضمن الوحدة استقاللية وحيادية اعمالها من أي تأثير خارجي قد يأثر على الخدمات التي تقدمها

عمل قياسات في كامل المدى
.يمكن للمشارك عمل القياسات في جزء من المجال حسب االحتياج بشرط ان ال يأثر ذلك صحة القياسات

وقف التسجيل 
طلبات االشتراك في برامج اختبارات الكفاءة الفنية سوف تكون مفتوحة الى شهر من تاريخ انطالق البرنامج

وحدة تنظيم اختبارات كفاءة فنية 



2022برامج سنة 



2022برامج تم إطالقها لسنة 
No. حالة البرنامج(عالمتوق)التقرير صدورتاريخ بداية البرنامجتكلفة المشاركةالبرنامج

1Voltage: Calibration of 6.5 DMM2200JanuarySeptember

2Mass: Calibration of balances400FebruaryMay

3Temperature: Calibration of the Platinum Resistance Thermometer (PRT)1800MarsAugust

4Pressure: pressure gauge (Oil media)600April-

5Electrical: Calibration of capacitance on calibrator1500May-

6Dimensional: Calibration of Vernier Caliper300June-

7Dimensional: Calibration of External Micrometer300June-

8Mass: Calibration of masses1300July-

9Torque: Torque wrench Hand torque tools1950August-

10Temperature: Calibration of the Thermocouple1800September-

11Pressure: pressure gauge (Gas media)600November-

12Density: Hydrometer700December-

13Temperature: Relative humidity and temperature1800June-

مكتمللم يبدأوقف التسجيلبدأ:  حالة البرنامج



شكرا جزيال  


