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التـقــــــرير الســــــــنوي لعـــــــام 2012
تـمـهــــــــــــــــــيـد
يعترب التكامل االقت�صادي يف عامل اليوم هو العامل اال�سرتاتيجي الأه��م يف حتديد
مراكز القوى ،وانطالق ًا من هذه احلقيقة ي�شكل التكامل االقت�صادي بني الدول الأع�ضاء
يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حمور ًا �أ�سا�سي ًا من حماور العمل امل�شرتك يف �إطار
جمل�س التعاون ،وتبنى مقام املجل�س الأعلى خالل اجتماعاته ال�سنوية العديد من القرارات
املهمة يف املجال االقت�صادي والتي دفعت بالعمل االقت�صادي امل�شرتك خطوات كبرية الى
الأمام.
وكان من �أهم هذه القرارات املتعلقة باالحتاد اجلمركي وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
تطوير االتفاقية االقت�صادية مبا يتالءم مع تطور العمل امل�شرتك وا�ستكمال متطلبات التكامل
االقت�صادي بني دول املجل�س ،حيث و�ضعت هذه االتفاقية �أ�س�س ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
وطورت �أ�سلوب العمل امل�شرتك بني دول املجل�س ونقلته من مرحلة التن�سيـق والتعاون الى
مرحلة الرتابط والتكامل  ،كما حددت خطوات التكامل االقت�صادي بد ًء ب�إقامة منطقة
التجارة احل��رة ،ثم االحت��اد اجلمركي ،ثم ا�ستكمال ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،وانتهاء
باالحتاد النقدي واالقت�صادي ،و�إقامة امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة الالزمة لذلك.وقد مت توقيعها يف
اجتماع املجل�س الأعلى يف دورته الثانية والع�شرين التي عقدت يف م�سقط  31 -30دي�سمرب
2001م.
وحر�ص ًا من قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ـــ حفظهم اهلل ـــ على تعزيز
م�سرية التكامل االقت�صادي ورغب ًة يف نقله الى مراحل متقدمة ،وا�ستجابة ملتطلبات االحتاد
اجلمركي وحتقيق ًا لأه��داف النظام اال�سا�سي للمجل�س واالتفاقية االقت�صادية فقد قرر
املجل�س الأعلى يف نف�س الإجتماع �إن�شاء هيئة خليجية م�ستقلة جديدة للموا�صفات واملقايي�س
حتت م�سمى (هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية) تهدف �إلى مواكبة
ما يتطلبه قيام االحتاد اجلمركي من توحيد املوا�صفات واملقايي�س بالدول الأع�ضاء و�ضمان
�سالمة وجودة ال�سلع التي تدخل �إلى �أ�سواق دول املجل�س ،ملا فيه �صالح مواطنيها واملقيمني بها
وحتقيق التن�سيق امل�ستمر بني �أجهزة التقيي�س القائمة يف كل منها.
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كلمة الأمني العام
احلمد هلل رب العاملني وبه ن�ستعني وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
بتوفيق من املولى عز وج��ل ،ي�سرنا �أن نقدم التقرير
ال�سنوي لهيئة التقيي�س ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية لعام 2012م وهو العام الثامن من عمر الهيئة.
ه��ذا التقرير ي�برز لنا �أه��م الإجن� ��ازات التي حتققت
نبيـــل بـن �أمــــني مـــال
للإ�ستفادة منها يف املزيد من النجاح ،و�أهم هذه الإجنازات
الأمـ ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ــام
�أعتماد جمل�س الإدارة املوقر اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة
للأعوام (2015-2013م) ،و�أعتماد  340موا�صفة قيا�سية
والئحة فنية خليجية� ،إلى جانب �إعتماد م�شروع دليل الإعرتاف
املتبادل ب�شهادات املطابقة وعالمات اجلودة بني الدول الأع�ضاء ،وتنيفذ اخلطة التدريبية بكاملها
بالإ�ضافة الى عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة موازية .كما مت و�ضع حجر الأ�سا�س للمبنى الدائم لالمانة
العامة للهيئة وجاري تنفيذ امل�شروع على �أن ينجز خالل عامني �إن �شاء اهلل.
حيث كانت هذه الإجنازات متوافقة للتوجيهات الكرمية من �أ�صحاب املعايل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وثمرة للتعاون الكبري والبناء بني �أجهزة التقيي�س يف الدول الأع�ضاء بع�ضها ببع�ض وبينها والأمانة العامة
لهيئة التقيي�س ،وجهود جميع الأطراف الأخرى ذات العالقة لتحقيق ر�سالة و�أهداف الهيئة.
و�إنه ل�شرف لنا جميع ًا يف الأمانة العامة لهيئة التقيي�س �أن ن�ستعر�ض تلك الإجنازات املتحققه خالل
ع��ام 2012م من خالل هذه التقرير ال�سنوي املوجز الذي يربز فيه العمل امل�شرتك املن�شود وحتدياته
ومتطلباته لدى من�سوبي الهيئة الذين �أخذوا على عواتقهم م�س�ؤولية حتقيق �أق�صى درجات التن�سيق
والتعاون بني الدول الأع�ضاء يف جمال التقيي�س بكل الو�سائل املمكنة.

والله ولي التوفيق
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الر�ؤيــــــــــــــــة:
الريادة يف التقيي�س للو�صول
�إلى التميز �إقليمي ًا ودولي ًا.

الر�ســـــــــــالة:

ال���س�ع��ي �إل���ى ت��وح�ي��د �أن�شطة
ال�ت�ق�ي�ي����س امل�خ�ت�ل�ف��ة وم�ت��اب�ع��ة
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا والإل � �ت� ��زام ب �ه��ا يف
ال��دول الأع���ض��اء وف�ق� ًا لأف�ضل
املمار�سات الدولية؛ مبا ي�سهم
يف حماية امل�ستهلك وال�صحة
العامة والبيئة ،ودع��م وتنمية
الإقت�صاد يف الدول الأع�ضاء.
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التـقــــــرير الســــــــنوي لعـــــــام 2012
�أهــداف الهيئــة ومهـــــامها
تهدف الهيئة �إلى م�ساعدة الدول الأع�ضاء على حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها يف كل
من نظامها الأ�سا�سي واالتفاقية االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون بتوحيد �أن�شطة التقيي�س
املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتن�سيق مع �أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء
ومبا ي�ساهم يف تطوير قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها وحماية امل�ستهلك
والبيئة وال�صحة العامة وت�شجيع ال�صناعات واملنتجات الزراعية اخلليجية مبا يحقق دعم
االقت�صاد اخلليجي واملحافظة على مكت�سبات دول املجل�س ،وي�ساهم يف تقلي�ص العوائق
الفنية للتجارة مبا يتما�شى مع �أهداف االحتاد اجلمركي.
وللهيئة يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف القيام ،وعلى الأخ�ص ،مبا يلي:
• و�ضع اخلطط ال�شاملة لن�شاطات التقيي�س يف الهيئة وفق ًا الحتياجات الدول الأع�ضاء
و�إمكانياتها ،ولها يف ذلك اال�ستعانة ب�أجهزة التقيي�س الوطنية يف الدول الأع�ضاء بح�سب
�أ�سلوب دليل العمل الفني للهيئة.
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• و�ضع و�إعتماد وحتديث ون�شر اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية اخلليجية و�إج��راءات تقومي
املطابقة اخلليجية لل�سلع واملنتجات و�أجهزة القيا�س واملعايرة والتعاريف والرموز وامل�صطلحات الفنية
و�إ�شرتاطات تنفيذ و�أ�ساليب �سحب العينات والفح�ص والإختبار واملعايرة طبقا للوائح التنفيذية ال�صادرة
بذلك.
• �إعداد م�شاريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية اخلليجية ح�سب �أ�سلوب لوائح العمل الفني
بالهيئة.
• و�ضع النظم واللوائح والأدلة اخلا�صة بتنظيم �أعمال القيا�س واملعايرة القانونية وال�صناعية ومتابعة
تطبيقها بعد �إعتمادها.
• تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول الأع�ضاء.
• متابعة تطبيق اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية و�إجراءات تقومي املطابقة اخلليجية عن طريق
�أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
• الإ�شرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم �أغرا�ض الهيئة.
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التـقــــــرير الســــــــنوي لعـــــــام 2012
املقـر الدائـم للأمـانة العـامة للهيئـة
نظمت الأمانة العامة حف ًال لو�ضع حجر الأ�سا�س ملقرها الدائم يف حي ال�سفارات
مبدينة الريا�ض وذلك يوم الأح��د � 10صفر  1434هـ املوافق  23دي�سمرب 2012م حتت
كل من معايل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير
رعاية ٍ
التجارة وال�صناعة باململكة العربية ال�سعودية ع�ضو جمل�س
الإدارة ومعايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير البيئة
واملياه بدولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الإدارة
لعام 2012م.
ه��ذا وح�ضر احلفل ع��دد كبري من �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة �سفراء الدول الأع�ضاء لدى اململكة ،وعدد من
ممثلي اجلهات احلكومية والإعالمية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ومت تغطية احلفل من و�سائل الإعالم يف الدول
الأع�ضاء.
وقد تقدم معايل الأمني العام للهيئة بال�شكر والتقدير
ملقام حكومة اململكة العربية ال�سعودية وعلى ر�أ�سها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود على التكفل والدعم املادي واملعنوي
لتنفيذ املقر الدائم للأمانة العامة للهيئة واملتابعة امل�ستمرة
لإجنازه ب�شكل �سريع ،كما �شكر اجلهات احلكومية املعنية
يف اململكة العربية ال�سعودية على اهتمامهم وتعاونهم
لإجنازه بال�شكل امل�أمول.
وقد حر�صت الأمانة العامة على �أن يكون مقرها الدائم
م�ساند ًا لها لتنفيذ توجهات وتطلعات الدول الأع�ضاء حيث
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ا�شتمل على مركز ًا للتدريب ومركز ًا للدعم الفني للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومركز ًا للمعلومات
�آخذ ًا بعني الإعتبار متطلبات كود البناء ال�سعودي ليكون مبنى منوذجي ًا ،هذا وقد بلغت قيمة م�شروع
التنفيذ حوايل ال�سبعني مليون ريال �سعودي على �أن ينجز خالل عامني �إن �شاء اهلل.
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التـقــــــرير الســــــــنوي لعـــــــام 2012
نـ�شـــاطـات الهـيـئـــــة
�إدارة الـمـوا�صـفــــــات والـمـقــــــايي�س

�أو َال :ق�س ــم الـمـوا�صـف ـ ــات
تركز �سيا�سة الق�سم على �أن تكون عملية �إع��داد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية
اخلليجية مبنية على �أ�س�س وا�ضحة موجهة �أ�سا�س ًا حلماية �صحة و�سالمة امل�ستهلك وحماية البيئة
وارتباطها باحتياجات ال�سوق وجميع الأطراف ذات العالقة ولدعم ال�صناعة الوطنية اخلليجية
بت�سهيل و�صولها �إلى الأ�سواق الدولية وتلبية متطلبات منظمة التجارة العاملية واالحتاد اجلمركي
بني دول جمل�س التعاون ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى و متطلبات دول املجل�س و�شركائها
التجاريني .و�أن ت�سعى للتوافق واالن�سجام مع املوا�صفات القيا�سية الدولية و�إزالة �أية معوقات فنية
للتجارة.
مت �إعداد خطة املوا�صفات القيا�سية لعام 2012م عن طريق نظام املوا�صفات الإلكرتوين ومت
�إقرارها من اللجنة العامة واعتمدت من املجل�س الفني  ،وكان عدد م�شاريع اخلطة ما يربو على
 946م�شروع ًا ،وكان من �أبرزها:
 تفعيل �آلية امل�سار ال�سريع �إع��داد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية عن طريق اللجان الفنية اخلليجيةللموا�صفات
 تطوير �أدلة العمل الفني رفع قدرات العاملني يف اللجان الفنية و�إدارة املوا�صفات واملقايي�س من خالل امل�شاركة يف تنظيم�أو تقدمي دورات تدريبية معتمدة للإدارة �ضمن خطة التدريب.
 حت�سني جودة املوا�صفات القيا�سية وزيادة الطلب عليها. امل�شاركة يف �أن�شطة وم�ؤمترات ذات العالقة على امل�ستوى اخلليجي والدويل.مت �أعتماد  340موا�صفة قيا�سية والئحة فنية خليجية خالل العام 2012م (منها 296 :
موا�صفة قيا�سية خليجية و  44الئحة فنية خليجية) .وقد بلغ �إجمايل عدد املوا�صفات القيا�سية
واللوائح الفنية اخلليجية التي مت �إعتمادها حتى نهاية عام 2012م  6863موا�صفة قيا�سية والئحة
فنية خليجية معتمدة (منها  5478 :موا�صفة قيا�سية خليجية و  1372الئحة فنية خليجية).
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الـمـوا�صفــــات القيا�سية الـخليجـــية الـمـعـتمــــدة عام 2012م
الــدولــــــــــــــــــــــــــــــة

( )TC1كـيـمـيــــــــــــــــاء

( )TC2مـيـكـــــــــــانـيـكــا

( )TC2/SC1مركبات و�إطارات

( )TC3كــهـــــــــــــــــربــاء

( )TC4مـقــــــــــــــــايـيـ�س

( )TC5غــــــــــــــــذائيــــة

( )TC6تـ�شــــــــــــــــيــيـد

( )TC7نــفــــــــــــــــــــــــط

( )TC8مـعـلــــــــــــــومــات

( )TC9طـاقة كـهربائية

( )TC10مـيــــــــــــــــــــــــاه

الـمـجـمــــــــــــــــــــــــوع

الإمــــــــــــــارات

5

0

5

8

0

5

4

12

0

0

0

39

البـحــــــــــــريـن

0

0

0

5

0

0

6

1

0

0

0

12

الـ�سـعـــــــــوديـة

35

6

0

0

26

0

11

5

7

1

6

97

عـمـــــــــــــــــــــان

3

0

0

1

1

1

5

7

0

6

0

24

قـطــــــــــــــــــــــر

18

4

17

11

3

6

1

4

0

6

0

70

الـكـــــــــــــــويـت

0

5

0

0

3

1

32

13

0

0

0

54

الـيـمـــــــــــــــــــن

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الـمـجـمــــــــــوع

61

15

22

25

33

13

59

42

7

13

6

296

الـلـــوائـح الفـنيـــة الـخليجــــية الـمـعـتمــــدة عام 2012م
الــدولــــــــــــــــة

()TC2/SC1

()TC4

الإمــــــــــــــارات

0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
1

البـحــــــــــــريـن
الـ�سـعـــــــــوديـة
عـمـــــــــــــــــــــان
قـطــــــــــــــــــــــر
الـكـــــــــــــــويـت
الـيـمـــــــــــــــــــن
الـمـجـمــــــــــوع

مـركـبات و�إطـارات مـقــــــــــــــايـيـ�س

()TC5

()TC5/SC1

6
4
11
2
14
4
0
41

0
0
0
0
1
0
0
1

غــــــــــــــــذائيــــة بطـاقات الأغـذائية الـمـجـمــــــــــــوع

6
5
11
2
15
5
0
44
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التـقــــــرير الســــــــنوي لعـــــــام 2012
�إجـمـــايل عـــدد الـمــوا�صفـــات الـقـيـا�ســــية الـخـلـيـجـــــية
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الـلــجـــــــــــنـة الـفـنـيــــــــــــــة

الـعـــــــــــــــدد

قطاع الت�شييد ومواد البناء

715

قطاع الكيمياء والن�سيج

1241

قطاع املعلومات وتقنية املعلومات

199

قطاع املقايي�س

638

قطاع املنتجات الغذائية والزراعية

1098

قطاع املنتجات الكهربائية وااللكرتونية

938

قطاع املنتجات امليكانيكية واملعدنية

1439

قطاع �صناعة النفط والغاز

408

قطاع معدات �إنتاج ونقل وتوزيع املياه

10

قطاع معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

20

غري ذلك

157

الـمـجـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

6863

ثـانـي ـ ـاً :قـ�س ـ ـ ــم الـمـق ـ ـ ــايي�س
ت�سعى الهيئة الى تعزيز البينية التحتية يف جمال املقايي�س فقد مت اعتماد نظام (قانون) القيا�س
املوحد للدول الأع�ضاء يف الهيئة ،وتقوم الهيئة حالي ًا التن�سيق مع الدول االع�ضاء بتفعيله بعد ان ا�صدرت
عدد من االدلة التف�سريية.
لقد عملت الهيئة على تعزيز موقف التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETلالعرتاف به
كهيئة �إقليمية للمرتولوجيا ( ،)RMOفقد تقدم التجمع اخلليجي للمرتولوجيا بتاريخ  20فرباير2012م
بطلب ملدير املكتب ال��دويل ل�ل��أوزان واملقايي�س ()BIPM
رئي�س اللجنة امل�شرتكة لهيئات امل�ترول��وج�ي��ا الإقليمية
( )JCRBللأن�ضمام �إلى اللجنة واالعرتاف بالتجمع كهيئة
�إقليمية للمرتولوجيا.
ك�م��ا مت ت�صميم واط�ل�اق م��وق��ع التجمع اخلليجي
للمرتولوجيا على ال�شبكة العنكبوتية www.gulfmet.org
وتزويده باملعلومات عن البنية التحتية للمرتولوجيا يف الدول
االع�ضاء باال�ضافة الى قدرات القيا�س واملعايرة ()CMCS
لكل دول من الدول االع�ضاء.
وبناء على دعوة مدير املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س
( )BIPMفقد �شارك وفد من التجمع اخلليجي يف الإجتماع
التا�سع والع�شرين للجنة امل�شرتكة للمنظمات االقليمية
17
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املرتولوجية ( )JCRBالذي عقد يف مدينة غايرث�سبريغ /الواليات املتحدة االمريكية خالل
الفرتة � 26- 25سبتمرب2012م حيث مت مناق�شة طلب التجمع للأن�ضمام �إل��ى اللجنة
واالعرتاف بالتجمع كهيئة �إقليمية للمرتولوجيا (.)RMO
وبهدف تطوير قدرات الفنية لتجمع اخلليجي للمرتولوجيا ،فقد مت تفعيل مذكرة التفاهم
التي وقعت مع املعهـــد الوطني الرتكي للمرتولوجيا ( )UMEبتاريخ (2011/08/15م) .من
خالل التوقيع على خارطة الطريق ( ،)Roadmapوالتي مبوجبها ان�ضم املعهد الوطني
الرتكي للمرتولوجيا �إلى التجمع اخلليجي للمرتولوجيا كع�ضو م�شارك .وبهدف تر�سيخ العمل
امل�ؤ�س�سي لدى للجان الفنية املرتولوجية املنبثقة عن التجمع اخلليجي للمرتولوجيا فقد مت
�إعداد واعتماد �أدلة و�إجراءات العمل التالية:
 دليل عمل اللجان الفنية دليل عمل جلنة اجلودة �إجراء مراجعة نظام �إدارة اجلودة . دليل املقارنات البينية دليل ت�سجيل املقارنات البينية. دليل التقدمي املبدئي لنظام �إدارة اجلودة . دليل �آلية الرقابة على املواد املرجعية امل�سجلة. -دليل زيارة املوقع من قبل مراجعي الأقران �ضمن �إطار اتفاقية االعرتاف املتبادل (.)CIPM MRA
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�إدارة الـمـطـــــــــابـقـة:
تهدف �إدارة املطابقة الى حتقيق متطلبات الآمان وال�سالمة يف ال�سلع واملنتجات ل�ضمان �صحة
و�سالمة امل�ستهلك واملحافظة على �سالمة البيئة .وت�شمل الأهداف اخلا�صة ب�أق�سام املطابقة وال�شهادات
واالعتماد والدرا�سات واملتابعة الفنية وفق ًا للأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة.
الأن�شطة املتعلقة ب�إ�صدار وحتديث اللوائح الفنية اخلليجية:

 -1نظام �سالمة املنتجات ال�صناعية
قامت الأمانة العامة بو�ضع م�سودة مبدئية للنظام ،كما قامت الأمانة العامة بتنظيم ور�شة عمل
متخ�ص�صة يف مو�ضوع النظام (دبي 26-25 ،نوفمرب 2012م) قدمها �إثنان من اخلرباء العامليني  .كما
مت يف �إجتماع اللجنة اخلام�س ع�شر ( 28-27نوفمرب 2012م) االتفاق على الأخذ بتو�صيات الندوة مع
تكليف الأمانة العامة بو�ضع م�سودة مبنية على ما جاء يف الندوة ويف الإجتماع .

 -2دليل الإعرتاف املتبادل ب�شهادات املطابقة وعالمات اجلودة
وافق جمل�س الإدارة يف اجتماعه اخلام�س ع�شر (الريا�ض 16 ،مايو )2012على الدليل و�أقره على
�أن يطبق جتريبيا ملدة �سنة ثم يعاد عر�ض النتائج  .وقد مت ت�شكيل جلنة تقييم النظراء.

 -3الئحة التحقق من املطابقة للعب الأطفال (املحدّثة)
انهى فريق العمل املكلف �إعداد الن�سخة املحدثة من الالئحة ومت رفع امل�سودة للجنة التحقق من املطابقة.

 -4الئحة التحقق من املطابقة للأجهزة الكهربائية منخف�ضة اجلهد – الالئحة العامة
مت االنتهاء من م�سودة فريق العمل و�أر�سلت لرئا�سة اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة.
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الأن�شطة املتعلقة ب�شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات وتقارير
االختبار والعينات:
بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة املوقر الثاين (الكويت� 12 ،أكتوبر 2004م) بقيام الهيئـة
ب�إ�صـدار �شهادة مطابقة موحدة للمركبات اجلديدة والإطارات امل�ستوردة لدول املجل�س ،وقرار
جمل�س الإدارة املوقر الثالث (الريا�ض 31،مايو 2005م) بقيام الأمانة العامة لهيئة التقيي�س
ب�إجراءات الت�صديق على �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة والإطارات .فقد مت
درا�سة �شهادات املطابقة اخلليجية الواردة للهيئة ومرفقاتها من نتائج اختبارات �أو اختبارات
بالإ�ضافة �إلى ح�ضور بع�ض االختبارات التي يقوم بها ال�صانع �أو املختربات املخت�صة مب�شاركة
املخت�صني من الدول الأع�ضاء وذلك كالتايل:

• �شهادات املركبات والإطارات:
بلغ عدد �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات التي تقدمت بها ال�شركات
املنتجة �إلى الهيئة للم�صادقة عليها خالل العام  2012م كما يلي:
 (� )3480شهادة للمركبات (مقبولة  ،3051مرفو�ضة  ،399حتت الدرا�سة )30�)20571( -شهادة للإطارات (مقبولة  ،19933مرفو�ضة  ،543حتت الدرا�سة )95
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• تقارير االختبار اخلا�صة باملركبات
ُتلزم الإجراءات املتعلقة بامل�صادقة على �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة على منتجي
املركبات عند تقدمهم ب�شهادات مطابقة لطرازات مل ي�سبق اعتماد �شهادات مطابقة خليجية لها على
تقدمي نتائج اختبارات ت�ؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�صفات القيا�سية اخلليجية والوطنية لدول املجل�س
وموا�صفات املن�ش�أ يف حالة عدم وجود ما يناظرها.
وقد تقدمت بع�ض ال�شركات املنتجة للمركبات بعدد  127تقرير يف العام  2012م تو�ضح نتائج الإختبارات
للطرازات اجلديدة التي تنوي ت�سويقها يف دول جمل�س التعاون  ،وقد مت درا�ستها و�إتخاذ الالزم ب�ش�أنها.

• �إختبارات الإطارات بالتعاون مع خمترب �إقليمي للإطارات
للت�أكد من م�صداقية �شهادات املطابقة املقدمة من م�صنعي الإطارات مت التعاون مع خمترب �إقليمي
للإطارات وهو خمترب الأجماد لفح�ص الإطارات ،وقد مت خالل عام 2012م �إر�سال  169عينة �إطارات
�إلى املخترب لفح�صها و�إختبارهـا وفق ًا للوائح الفنية اخلليجية ذات العالقة.

• ترتيب زيارات ميدانية وح�ضور �إختبارات عملية مع املخت�صني يف الدول الأع�ضاء
مت ترتيب لزيارة � 22شركة �صانعة للمركبات وذلك حل�ضور الإختبارات املتعلقة بال�سالمة وخا�صة
ما يتعلق بال�صدم منها للمركبات التي �ست�صدر �إلى دول املجل�س.
مت ترتيب لزيارة � 13شركة �صانعة الإطارات وذلك لالطالع على مراحل الإنتاج والت�أكد من تطبيق
�أنظمة �ضبط اجلودة بالإ�ضافة �إلى �سحب عينات من الإطارات واختبارها يف خمترب الأجماد للت�أكد من
مطابقتها ملتطلبات اللوائح الفنية اخلليجية ذات العالقة.
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هـ) عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي ال�شركات املنتجة للمركبات والإطارات
�سعي ًا لتو�ضيح نظام �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإط��ارات والإج��راءات
املتعلقة بها ،فقد مت االجتماع مع العديد من ال�شركات املنتجة للمركبات والإطارات املو�ضحة
�أدناه لإعطائهم فكرة عن املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية اخلا�صة باملركبات
والإطارات والرد على �أي ا�ستف�سارات فنية ب�ش�أنها.
الفعاليات التي مت امل�شاركة بها:
 امل�شاركة يف م�ؤمتر النقل يف ال�شرق الأو�سط (دبي 8-6 ،مار�س 2012م) ،و�إلقاء ورقة عن:“املركبات التجارية – مراقبة الوزن وحماية الطريق”.
 امل�شاركة يف اجتماع جمل�س ال�شرق الأو�سط ملنتجي املركبات ( MEACدبي 28 ،نوفمرب2012م) ،وتقدمي ورقة عمل عن دور الهيئة يف ا�صدار اللوائح الفنية اخلليجية وتطبيقها من
خالل �شهادات املطابقة املتعلقة باملركبات.
 امل�شاركة يف فعالية حفل افتتاح مركز خمتربات ( )TUVراين الند العربية (جدة 8 ،دي�سمرب 2012م) (خمترب الإنارة والأجهزة الكهربائية وخمترب فح�ص قطع غيار ال�سيارات).
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�أن�شطـــة الإعتمـــاد اخلليــجي
ن�شاطات مركز الإعتماد الـخليجي ( )GACكع�ضو يف املنظمة الدولية للإعتماد ILAC

بعد متكن مركز الإعتماد اخلليجي من احل�صول على ع�ضوية للمنظمة الدولية لإعتماد
املختربات  ILACكع�ضو منت�سب ( . )Affiliate Memberفقد مت خالل عام 2012م القيام
بالن�شاطات التالية:
• �أر�سل مركز الإعتماد اخلليجي م�ستجدات ن�شاطاته مدعمة ب�صور ون�شاطات �إختبارات
الكفاءة والتي �أدرجتها جلنة التوعية والإعالم يف ن�شرة منظمة  ILACالثانية لعام 2012م.
• تبعا لطلب جلنة التوعية والإعالم للمنظمة ،قام مركز الإعتماد اخلليجي بتقدمي الرتجمة
العربية للفيديو الإعالين لعام 2012م ،علم ًا ب�أن مركز الإعتماد اخلليجي هو الذي تقدم
مبقرتح �إ�ضافة ترجمات لفيديوهات املنظمة عام  ،2011والتي القت �إعجاب �أع�ضاء �أجهزة
الإعتماد على امل�ستوى الدويل و �أ�صبحت بذلك �سيا�سة متبعة من املنظمة.
• متت متابعة تطور املوا�صفات القيا�سية الدولية يف جمال الإعتماد ومناق�شات منظمة الـ
 ILACواملنظمات الإقليمية لها ،وقد مت تعميم م�شروع املوا�صفة القيا�سية الدولية ISO/IEC
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 17024املتعلقة مبتطلبات منح ال�شهادات على الأفراد و املوا�صفة القيا�سية الدولية 17065 ISO/IEC
املتعلقة مبنح ال�شهادات على املنتجات.
ن�شاطات املركز يف و�ضع البنية التحتية الفنية لعمليات الإعتماد
متهيدا لبدء ن�شاطات الإعتماد اخلليجي ،يقوم ق�سم الإعتماد بتجهيز وتطوير البنية التحتية ال�ضرورية
لعمل مركز الإعتماد ،ومن �أهم امل�شاريع التي يقودها ق�سم الإعتماد ما يلي:
• قواعد معلومات اخلرباء :ت�شهد قواعد معلومات الرت�شح ملقومي الإعتماد تطورا متوا�صال لعدد امل�شاركني،
وقد مت خالل هذا العام ت�سجيل  32خبري ًا جديد ًا يف قواعد البيانات لي�صل العدد الإجمايل للخرباء امل�سجلني
 84خبريا.

• موقع واب مركز الإعتماد اخلليجي :تبعا لإنتهاء �إدارة اخلدمات الفنية من جتهيز الأر�ضية التقنية اجلديدة
ملوقع هيئة التقيي�س ،قام مركز الإعتماد ب�إدخال البيانات املتعلقة مبركز الإعتماد و�إن�شاء ال�صفحات الرئي�سية
والفرعية للموقع� ،إ�ضافة �إلى الوثائق التي ميكن حتميلها مبا�شرة من املوقع.
• ترجمة وثائق و�إجراءات املركز ونطاقات العمل :مت الإنتهاء من الرتجمة ،ومتت مراجعة  %90من وثائق
و�إجراءات املركز ملواءمة الرتجمة مع املعنى الفني للوثائق.
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التوعــــية والإعـــالم حــول مركـــــز الإعتمـــاد الـخـلـــــيـجي
يقوم ق�سم الإعتماد بعمليات توا�صل وتعريف بالإعتماد و�أهدافه وبراجمه ،وقد مت ما يلي:
�أ /تنظيم �إحتفال باليوم العاملي للإعتماد (الريا�ض 9 ،يونيو 2012م) مبقر هيئة التقيي�س
متت فيه دعوة العاملني يف الهيئة وبع�ض الأطراف املعنية مت خالله تقدمي عر�ض عن الإعتماد
ون�شاط الهيئة يف املجال كما قدم معايل �أمني عام الهيئة كلمة بهذه املنا�سبة.
ب /تنظيم �إحتفالية باليوم العاملي للإعتماد (م�سقط 6 ،يونيو 2012م ) باملديرية العامة
للموا�صفات واملقايي�س ب�سلطنة عمان مت خالله تقدمي كلمة معايل �أمني عام الهيئة والكلمة
امل�شرتكة ملنظمتي الـ  ILACوالـ.IAF
ج /تقدمي  6دورات تدريبية متخ�ص�صة حول املوا�صفات القيا�سية يف جمال االعتماد �شارك
فيها حوايل  135متدرب من الدول الأع�ضاء.
ن�شــــاطـات �إختبـــــارات الـكـفــــاءة
 بد�أ ق�سم الإعتماد يف و�ضع نظام اجلودة ووثائق العمل اخلا�صة بن�شاط �إختبارات الكفاءةوفق املوا�صفة القيا�سية الدولية .17043 ISO/IEC
 مت قبول ع�ضوية الهيئة يف منظمة EPTISوه ��ي امل�ن�ظ�م��ة ال��دول�ي��ة
لإختبارات الكفاءة واملرجع الأول
لكل العاملني يف جمال �إختبارات
الكفاءة ومت �إ�ستكمال الإج��راءات
ال�ل�إداري��ة واملالية لهذه الع�ضوية
للبدء بالن�شاط خالل عام 2013م.
كما �أن��ه مت البدء يف التعاون
م��ع ع��دد م��ن اجل�ه��ات التي تنظم
ع�م�ل�ي��ات �إخ �ت �ب��ارات ال �ك �ف��اءة يف
الدول الأع�ضاء.
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الأن�شطـــــــة الـمـتعلـقـــــة بتعــــــيني وت�سجـــــيل الـجهـــــات الـقـــــبولة
نظمت الهيئة ور�شة عمل متخ�ص�صة (دبي  23 ،دي�سمرب2012م ) للعاملني يف �أجهزة التعيني يف الدول
الأع�ضاء وذلك ملعرفة �آلية التعيني وخ�صو�ص ًا التعيني املتعدد .
وقد �أقر املجل�س الفني يف اجتماعه الثامن والع�شرون (مكة املكرمة  31-30 ،دي�سمرب 2012م)
وثيقة تكاليف التعيني والت�سجيل وتو�صيات اللجنة يف اجتماعاتها الثالثة .
وقد بذلت الهيئة جهود ًا حلث جهات تقومي املطابقة للعمل �ضمن املنظومة الت�شريعية اخلليجية
ل�ضبط املنتجات يف ال�سوق اخلليجية من خالل تعيينهم عرب احد جهات التعيني يف الدول الأع�ضاء حيث
مت االجتماع مع عدد من ممثلي جهات تقومي املطابقة وكذلك زيارة بع�ض اجلهات الكربى املتخ�ص�صة
بتقومي املطابقة وامل�شاركة يف منتدى املطابقة واالعتماد يف الدول النامية ( جمهورية ال�صني ال�شعبية ،
 5-7دي�سمرب 2012م)  ،حيث مت فيه تقدمي ورقة عمل لآليات التعيني واملتطلبات اخلا�صة بذلك .وجاري
درا�سة طلبات مقدمة جلهات التعيني يف الدول الأع�ضاء من قبل جهات تقومي املطابقة .
ويف ما يتعلق بت�سجيل اجلهات املقبولة لدى الهيئة ف�إن �أمانة اللجنة قد �أن�ش�أت �سج ًال لتلك املن�ش�آت يتم
حتديثه ب�شكل م�ستمر وعر�ضه على موقع الهيئة الر�سمي  ,ومل يتم ت�سجيل �سوى من�ش�أة واحدة فقط للعمل
كجهة مقبولة لأعمال التحقق من املطابقة لالئحة لعب الأطفال.
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�إدارة اخلــــدمـات الـفـنـيــــة
د�أبت �إدارة اخلدمات الفنية منذ بداية العام 2012م على ت�أ�صيل مفهوم العمل امل�ؤ�س�سي
يف عدد من االجتاهات ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر ،تطوير بيئة عمل موحدة لتطوير �أية
�أنظمة جديدة  ،بالإ�ضافة �إلى ت�أ�سي�س بنية حتتية تقنية �أف�ضل ل�ضمان ا�ستمرارية العمل ،وتطوير
�إج��راءات عمل لتوفري البيانات وبناء قواعد املعلومات وتوفري اخلدمات للم�ستفيدين يف جميع
�أن�شطة التقيي�س املختلفة.
وحر�صت الإدارة على التن�سيق والتعاون الوثيق مع �إدارات الهيئة املختلفة يف ح�صر متطلبات
العمل الفني يف جميع �أن�شطة الهيئة ،لأخذها بعني االعتبار يف عمليات التطوير ،حيث مت و�ضع
حمفظة للم�شاريع التقنية واملعلوماتية ح�سب اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة (2015-2013م).
ويف نهاية العام �أنهت الإدارة ( )21م�شروع/مبادرة كانت قد و�ضعتها الإدارة يف خطتها
الت�شغيلية للعام 2012م.
�أو ًال :تقنيـــــــة الـمـعـلـــــــومـات

البنية التحتية التقنية
ل�ضمان �إ�ستمرارية العمل ب�شكل فعال فقد قامت الإدارة بتوفري ال�صيانة الوقائية للبنية
التحتية لزيادة �أمن ال�شبكة والأجهزة ومت تركيب برنامج  WSUSلعمل حتديث جلميع منتجات
�شركة مايكرو�سوفت املوجودة بال�شبكة وعمل  service packلربنامج مكافح الفريو�سات كما
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يتم حتديث قاعدة بيانات برنامج رخ�ص مكافح الفريو�سات ب�شكل يومي وحتميل التحديثات اجلديدة
لنظام ت�شغيل الوندوز وتوزيعها على الأجهزة املرتبطة بال�شبكة لزيادة �أمن الأجهزة � ،أما يف ما يخ�ص
توفري ال�صيانة العالجية للبنية التحتية فقد مت تلقي عدد ( )330طلب �صيانة توزعت على �صيانة
احلا�سب الآيل والربامج والفريو�سات والربيد الإلكرتوين والإنرتنت والتجهيز الفوري لالجتماعات.

تطوير النظم الإلكرتونية:
مت االنتهاء من تطوير النظام امل�ش ّغل جلميع �إجراءات العمل ومت �إطالق �إجراء الدعم الفني ك�أول
�إجراء عمل خارجي ي�ستخدم هذا النظام ومت التدريب عليه بحيث يكون متاح جلميع املوظفني.

تـط ـ ــوير ن ـظـ ـ ــام الدع ــم الف ـ ــني:
مت تطوير نظام الدعم الفني الذي مت اتاحته جلميع امل�ستخدمني من الدول الأع�ضاء وربطه بجميع
النظم الإلكرتونية املعمول بها يف الهيئة بهدف ت�سهيل طلبات ال�صيانة و�سهوله املتابعة حلالة كل طلب
و�ضمان عدم تكرار الإ�شكاليات التي قد حتدث فيها وتطوير خدمات الهيئة الإلكرتونية للم�ستفيدين.

تطوير نظام اللجان الفنية اخلليجية والوطنية بالدول الأع�ضاء –املرحله الثانية:
مت تطوير هذا النظام حيث مت �إعادة ت�صميمه بالكامل ليكون عبارة عن جمموعة من �إجراءات
العمل التي متت هند�ستها بعناية لت�سهيل وت�سريع العمل الفني لإعداد املوا�صفات وتطوير �إجراءات العمل
اخلا�صة باللجان الفنية وتخفيف الدعم الفني املطلوب.

تطوير مواقع �إلكرتونية للجان الفنية والتوجيهية:
مت تطوير نظام معلومات اللجان الفنية والتوجيهية بحيث ميكن ا�ستعرا�ض بيانات كل جلنة من
اللجان اخلليجية ،مثل الأع�ضاء واخلطط وامل�شاريع اخلا�صة باللجنة وطلبات االجتماعات واملرا�سالت
و�سيتم �إطالقها مع نظام اللجان الفنية اجلديد.

تطوير املواقع الإلكرتونية للهيئة:
مت تطوير املواقع الإلكرتونية وذلك بتطوير نظام �إدارة املحتوى اخلا�ص بالهيئة حيث مت حت�سني �أداء
النظام ب�شكل كبري ومت �إعادة ت�صميم النظام لإدارة املحتوى الإلكرتوين جلميع مواقع الويب اخلا�صة
بالهيئة من مكان واحد  ،ومت ا�ستخدامه يف �إطالق املواقع التالية :موقع الهيئة  ،موقع التجمع اخلليجي
للمرتولوجيا  ،موقع امل�ستهلك اخلليجي والأنرتانت الداخلية.
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كذلك فقد مت تطوير موقع الهيئة ال�ستخدام النظام واجلدول التايل يو�ضح عدد زوار
املوقع �شهري ًا.

تطوير نظام الدليل العام لهيئة التقيي�س:
مت تطوير نظام الدليل العام للهيئة  GSO Global Directoryوهو نظام يقوم بحفظ
بيانات امل�ستخدمني ب�شكل مركزي و�إدارة عمليات ت�سجيل الدخول واخل��روج املوحد �إلى
اخلدمات الإلكرتونية املختلفة للهيئة  ،كما ويقوم النظام بحفظ بيانات امللف ال�شخ�صي
املوحد لأي م�ستخدم وت�سجيل جميع عمليات الدخول الناجحة و الفا�شلة وذل��ك حلماية
ح�سابات امل�ستخدمني من الإخرتاق.
كما يتم من خالله �إدارة �صالحيات الإ�ستخدام ب�شكل مركزي جلميع التطبيقات ،ومينح
النظام اح�صائيات دقيقة عن عدد امل�ستخدمني الفعليني لكل خدمة من خدمات الهيئة و�آخر
عمليات الدخول لأي م�ستخدم.
ويظهر اجلدول التايل عدد امل�ستخدمني الفعليني جلميع خدمات الهيئة الإلكرتونية
ح�سب ال�شهر منذ �إطالق النظام اجلديد.
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الـمـ�سـتـخـــــدمــني الـفـعـلـــــــيني

الـ�شـــــــــــــهـر

556

2012 - 10

754

2012 - 11

762

2012 - 12

نـظـ ـ ــام الـتـ ـ ــدريـب:
ي�شمل النظام �آلية الرت�شيح حل�ضور الدورات التدريبية (بع�ض التقارير والإح�صائيات ال�سنوية)،
يظهر اجلدول التايل �أعداد امل�ستخدمني الفعليني �شهري ًا لنظام التدريب-:
عـــــــــدد الـمـ�سـتـخــــــــدمــني

الـ�شـــــــــــــهـر

21

2012 - 10

59

2012 - 11

101

2012 - 12

تـطـ ــوير نـظ ـ ــام تـب ـ ــادل الـمـعـلـ ــومات الـ�س ـ ــريـع

:RAPEX

مت الإنتهاء من تطوير النظام ومت ربط �إدارة ال�صالحيات اخلا�صة به من خالل الدليل العام للهيئة
وكذلك ربط تف�ضيالت امل�ستخدم �أي�ض ًا.

تـط ـ ــويـر الأنـتـرنـت وب ــوابـة الـمــوظـف – الـمـرحـلـ ــه الـث ـ ــانـيـة:
مت الإنتهاء من تطوير موقع الإنرتانت ومت �إطالقه ومت الإنتهاء من جمموعة من املالحظات الواردة
من امل�ستخدمني بهدف ت�سهيل عملية �إدارة املحتوى حيث مت حت�سني �أداء النظام ب�شكل كبري جد ًا.

نـظـ ـ ــام عـ�ض ـ ــويـة مـراكـ ـ ــز الـمـعـلـ ـ ــومـات:
يهدف النظام �إلى تقدمي خدمات متميزة للم�ستفيددين لدى ت�سجيلهم يف ع�ضوية مركز املعلومات
بالهيئة ومنها الإخطار الدوري بكل امل�ستجدات يف القطاعات التي يهتمون بها وكذلك توفري خ�صومات
على املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية لدى �شرائها �إ�ضافة �إلى خ�صومات على الدورات التدريبية التي
تنفذها الهيئة.

نـظـ ـ ــام دعــم اتـخ ـ ــاذ الق ـ ـ ــرارات:
مت الإنتهاء من تطوير نظام دعم اتخاذ القرارات والذي �سي�ساهم ب�شكل كبري يف تطوير العمل
الداخلي بني الإدارات وم�ساعدة متخذي القرار يف الهيئة وذلك بجمع اح�صائيات عن جميع االن�شطة
واظهارها ب�شكل �سهل ومن�سق و مقارنته بال�سنوات ال�سابقة  ,كما مت تزويد النظام بعدد  33تقرير
اح�صائي و ر�سم بياين ديناميكي ت�شمل كال من البيانات املالية و�ش�ؤون املوظفني واخلدمات الفنية
و�شهادات املطابقة و�أعمال اللجان الفنية والتدريب.
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نـظـ ـ ــام التـحـ�ص ـ ــيل الإلـك ـ ـ ـ ــرتوين:

مت تطوير خدمة التح�صيل الإلكرتوين وهي ومن اخلدمات االلكرتونية امل�ساندة للأنظمة
والتي تتيح �إمكانية ت�سديد ر�سوم اخلدمات التي توفرها الهيئة للم�ستفيدين على موقع
الهيئة االلكرتوين عن طريق ا�ستخدام البطاقات البنكية ( ،)Master Cardوقد مت ربط كل
من دليل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية االلكرتوين وكذلك نظام �أمتتة �شهادات املطابقة
اخلليجية للإطارات وال�سيارات وكذلك نظام ع�ضوية مراكز املعلومات مع هذه اخلدمة مبا
يتيح للعمالء ت�سديد الر�سوم املرتبطة بهذه اخلدمات مبا�شرة.

نظام الت�صويت الإلكرتوين:

مت ا�ستكمال تطوير نظام الت�صويت االلكرتوين خالل عام 2012م ،حيث مت ربط النظام
مع بوابة الدخول املوحد وتطوير �شا�شاته ،والعمل م�ستمر على ا�ستكمال ربطه مع الن�سخة
املحدثة لنظام اللجان الفنية اخلليجية االلكرتوين واملنتديات.

نظام �أمتتة �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات:

يهدف نظام �شهادات املطابقة �إلى �أمتتة �إجراءات احل�صول على �شهادات املطابقة اخلليجية
للمركبات والإطارات مبا يحقق �أر�شفة جميع البيانات املرتبطة وكذلك �ضبط �إجراء العمل وتوحيده
لكافة اجلهات امل�صنعة للمركبات والإط��ارات وت�سهيل عملية تقدمي الطلبات وكذلك التح�صيل
املايل و�إمكانية متابعة حالة الطلب املقدم ،مبا يحقق خدمة �أف�ضل لل�شركات امل�صنعة.
وحر�صت الهيئة على التطوير امل�ستمر لهذا النظام وتقدمي خدمات جديدة با�ستخدام �أحدث
التقنيات املعلوماتية الرائدة يف هذا الع�صر ،حيث �أطلقت الأمانة العامة يف بداية 2012م خدمة
اخلتم االلكرتوين لل�شهادات املعتمدة ،مبا يزيد من وثوقية ال�شهادة ويجعلها حتدي ًا حقيقي ًا يف
وجه التالعب وتزوير حمتواها ،الأمر الذي انعك�س �إيجابي ًا على عدد ال�شهادات املقدمة خالل عام
2012م بزيادة قدرها  %13يف �إجمايل عدد ال�شهادات كما يو�ضح املخطط التايل:
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الـ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

2012

2011

عدد �شهادات الإطارات

20237

17644

عدد �شهادات املركبات

3076

2954

الـمـجـمـــــــــــــــــــــــــوع

23313

20598

نظام دليل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية االلكرتوين:
يهدف دليل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية االلكرتوين �إلى توفري بوابة الكرتونية متكن جميع
امل�ستفيدين من �أنظمة الهيئة والراغبني باحل�صول على املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية ب�شكل
الكرتوين مي�سر� ،إ�ضافة �إلى توفري خا�صية ربط املوا�صفات القيا�سية اخلليجية باملوا�صفات القيا�سية
الوطنية املقابلة لها .كما يتيح النظام خدمة الت�سديد االلكرتوين لدى �شراء املوا�صفات القيا�سية وكذلك
التحميل املبا�شر لها مبا يحقق خدمة �أف�ضل للم�ستفيدين.
ثـــانـيــ ًا :مـركـــــــــز الـمـعـلــــــومـات
�إميان ًا من الهيئة ب�أهمية مراكز املعلومات ودورها يف توفري املعلومات ال�ضرورية حول املوا�صفات
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية للجهات امل�ستفيدة ،فقد قامت بت�أ�سي�س مركز للمعلومات يعمل على
توفري املعلومات بجميع �أنواعها و�أ�شكالها للمهتمني والباحثني بقطاع التقيي�س واجلودة و�أتاحت للراغبني
من اجلهات املهتمة وامل�ستفيدة باال�شرتاك يف ع�ضوية املركز ،و�أولت هذا املو�ضوع اهتمام ًا بت�شكيل جلنة
توجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات يف �أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء تهدف �إلى توحيد �إجراءات
العمل وترابطها مع بع�ضها البع�ض لتحقيق �أعلى درجات التكامل املعلوماتي الذي يخدم جميع �أن�شطة
التقيي�س الأخرى ،وتتولى الأمانة العامة رئا�سة و�أمانة هذه اللجنة وت�شارك بفعالية يف خمرجاتها.
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مبيع ـ ــات الـمـوا�صف ـ ــات الـقـيا�سـ ــية
يقوم املركز كذلك بتوفري املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والأجنبية والدولية وكذلك
املراجع الفنية للم�ستفيدين منها من �أع�ضاء اللجان اخلليجية والدول الأع�ضاء  ،حيث مت
�إتاحة جميع املوا�صفات القيا�سية اخلليجية للدول الأع�ضاء عن طريق نظام �إلكرتوين مت
ت�صميمه وتطويره خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ومت �إعطائهم ال�صالحية الالزمة على النظام ،
ع�لاوة على ذل��ك يقوم املركز ببيع املوا�صفات القيا�سية اخلليجية وكذلك بع�ض
املوا�صفات القيا�سية الدولية التي ترتبط الهيئة معها باتفاقية بيع مثل موا�صفات ()ASTM
وقد بلغ عدد املوا�صفات القيا�سية التي مت بيعها خالل عام 2012م ( )1198موا�صفة ب�إرتفاع
قدره  %140عن مامت بيعه يف عام 2011م.

الـمــوا�صـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

2011

2012

املوا�صفات القيا�سية اخلليجية

489

1198

 ASTMموا�صفات

56

30

ASTM CD

8

10

وكانت �إيرادات بيع املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية على النحو التايل:
طــــــــــريقـــة الـبـيـــــــع

2009

2010

�إيرادات مركز خدمات امل�ستفيدين 33377.41 27579.46
�إيرادات املوقع الإلكرتوين
الإجمايل

34

175

20595

53972.41 27754.46

2011

2012

47938

34334.5

61495

88880

109433

123214.5

مت وهلل احلمد يف هذه ال�سنة زيادة اجمايل مبيعات املوا�صفات بن�سبة قاربت الـ  %12حيث مت حتقيق
مبيعات مببلغ  123214.5ريال �سعودي مقارنة مببلغ  109433ريال �سعودي لعام 2011م ،ويالحظ �أن
 %72من اجمايل مبيعات املوا�صفات ل�سنة 2012م متت عن طريق املوقع الإلكرتوين وي�أتي ذلك مت�شي ًا
مع �سيا�سة الهيئة الرامية الى حتويل جميع معامالتها ب�شكل �إلكرتوين.
�أي�ض ًا مما جتدر الإ�شارة اليه هو منو ن�سبة مبيعات املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية
عن طريق املوقع االلكرتوين بن�سبة جاوزت الـ  %44عن مامت حتقيقه يف 2011م حيث و�صلت مبيعات
املوقع االلكرتوين لعام 2012م  88,880ريال �سعودي مقارنة مببلغ  61,495ريال �سعودي لعام 2011م.

�إدارة الإ�سـتـفـ�سـ ـ ـ ـ ــارات
ويعمل املركز على الرد على اال�ستف�سارات الواردة للهيئة حيث بلغت اال�ستف�سارات الواردة �إلى مركز
املعلومات وخدمات امل�ستفيدين خالل عام 2012م على النحو التايل:
طــــــريقـة اال�سـتـفـ�ســـــار

2011

2012

احل�ضور �شخ�صي ًا

2294

1915

الهاتف

3330

2665

الفاك�س

13

0

الربيد االلكرتوين

741

1390

االجمايل

6378

5970
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ويالحظ من الر�سم البياين �أعاله ا�ستمرار انخفا�ض اال�ستف�سارات الوارده للهيئة ب�شكل
عام وذلك نتيجة للجهود التي مت بذلها من قبل ادارة اخلدمات الفنية بالتعاون والتن�سيق مع
ادارات الهيئة املختلفه حيث مت �إطالق ن�سخة جديدة من املوقع االلكرتوين للهيئة يحتوي على
الكثري من املعلومات املهمة وال�ضرورية التي تهم امل�ستفيدين من خدمات الهيئة مما كان له
الأثر البالغ يف انخفا�ض اال�ستف�سارات الوارده للهيئة ،اي�ضا مما �ساهم يف عملية انخفا�ض
اال�ستف�سارات توفر موقع البيع االلكرتوين للموا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية
حيث �أ�صبح بامكان امل�ستفيدين امتام اجراءات عملية �شراء املوا�صفات القيا�سية ب�شكل كامل
وبطريقة الكرتونية وعلى مدى ايام اال�سبوع.
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الـمكـتبــة الإلكـ ــرتونية وقـ ــواعد الـمعل ـ ــومـ ــات

و�إميان ًا من الهيئة ب�أهمية املكتبة فلقد عملت على تطوير مكتبة الهيئة حيث مت العمل على �إن�شاء
مكتبة �إلكرتونية تتما�شى مع �أغرا�ض الهيئة وما تربوا �إليه من �أهداف وتطلعات تخدم النمو والتعاون
االقت�صادي يف جمال تعميم املعلومات اخلا�صة بالتقيي�س ب�صفة �إلكرتونية  ،وعليه مت توقيع اتفاقية
م�ساعدة فنية من البنك الإ�سالمي للتنمية لتنفيذ م�شروع ت�أ�سي�س مكتبة �إلكرتونية ومت توقيع االتفاقية
مع �شركة النظم العربية ومت البدء يف تنفيذ امل�شروع و�سيتم �إطالق امل�شروع خالل العام 2013م  ،وعملت
الهيئة على تطوير نظام لت�صنيف وح�صر حمتويات املكتبة ومت �إ�ضافة ما يقارب  550كتاب مبا فيها
املجالت والتقارير ال�سنوية والأدلة للجهات احلكومية واخلا�صة بدول جمل�س التعاون.
وتهدف الأمانة العامة �إلى �إ�صدار �أدلة متخ�ص�صة يف جمال التقيي�س وذلك ت�أكيد ًا الهتمامها
باجلودة وتطبيقاتها ب�إ�صدار هذه الأدلة التي تهدف لإبراز جهود اجلهات احلكومية واخلا�صة بدول
جمل�س التعاون يف تطبيق �أنظمة �إدارة اجلودة يف �أجهزتها وقطاعاتها املختلفة وحث وت�شجيع اجلهات
وال�شركات التي مل تطبق هذه الأنظمة للبدء يف تطبيقها وال�سعي للح�صول على ال�شهادات لال�ستفادة منها
يف حت�سني �أدائها وتقليل كلفة الإنتاج والرتويج عن منتجاتها يف الأ�سواق اخلليجية والعاملية ،بالإ�ضافة
�إلى تعريف العامل بجودة و�أداء وخدمات اجلهات وال�شركات العاملة بدول جمل�س التعاون هذا وقد مت
االنتهاء من بناء قواعد و�أدلة معلوماتية حيث مت االنتهاء من جتهيز قاعدة بيانات باملختربات اخلا�صة
بالدول الأع�ضاء وقاعدة بيانات بالهيئات واملنظمات الدولية للتقيي�س و�سيتم �إ�صدار ما يقارب ()13
دليل متخ�ص�ص خالل ا�سرتايجية الهيئة للأعوام 2013م – 2015م.
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ن�شـــاط التعـــاون الـدولــي
قامت الأمانة العامة بتعميم خطة عمل عامة معتمدة من املجل�س الفني على الدول
الأع�ضاء وهي مبثابة خارطة طريق لت�سهيل اال�ستفادة الق�صوى من مذكرات التفاهم التي
وقعتها الهيئة مع الأطراف ذات العالقة ،واملعتمدة من املجل�س الفني ،على الدول الأع�ضاء
للعمل على تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع الأمانة العامة.
وقد قامت الأمانة العامة كذلك بال�سعي لبدء وتوطيد عالقات التعاون مع املنظمات
والهيئات اخلليجية التي تعمل حتت مظلة جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية بهدف
ت�شجيعها على تقدمي مدخالتها لدعم عملية التقيي�س بني دول جمل�س التعاون .كما مت االتفاق
مع اجلمعية العلمية امللكية الأردنية على ت�أ�سي�س عالقات للتعاون الفني والعلمي بني اجلمعية
والهيئة.
وعلى �صعيد امل�شاركات الدولية� ،شاركت الهيئة يف االجتماع ال�سنوي لهيئة الد�ستور
الغذائي « كودك�س املنتاريو�س» ( ،)CACوكذلك يف اجتماعات جلنة التنمية “ديفكو”
واجلمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�س( )ISOب�صفتها ع�ضو مراقب وكذلك الهيئة
الدولية الكهروتقنية(.)IEC
وقد عقدت لقاءات جانبية مثمرة بني الهيئة وبع�ض املنظمات الإقليمية واجلمعيات
الوطنية لتوطيد عالقات التعاون الفني القائمة بني الهيئة وتلك اجلهات.
وتدعيما للتعاون الإ�سالمي يف جمال التقيي�س ،فقد �شاركت االمانة العامة يف اجتماع جمل�س
�إدارة معهد املوا�صفات واملقايي�س للدول اال�سالمية ( )SMIICحيث مت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون
الفني بني الهيئة واملعهد .و�شاركت كذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية للمعهد�( ،أنطاليا نوفمرب
2012م) .كما �شاركت يف منتدى الر�ؤو�ساء التنفيذيني لأجهزة التقيي�س يف املنطقة العربية الذي
نظمته املنظمة الدولية للتقيي�س (ايزو) وا�ست�ضافته الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
(الريا�ض دي�سمرب 2012م) .وا�ست�ضافت الأمانة العامة اجتماع مع م�س�ؤولني من مكتب املمثل التجاري
الأمريكي ( )USTRووزارة التجارة االمريكية وم�س�ؤولني من ال�سفارة الأمريكية يف الريا�ض ،حيث مت
االتفاق �أن يتم التعاون بني الهيئة ووزارة التجارة الأمريكية يف ت�شجيع تطبيق “�شراكة دوفال” بني
الهيئة وبقية الدول العربية يف جمال املوا�صفات واملقايي�س .ويف هذا االطار مت االتفاق على تنظيم
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م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا “ مينا ” حول �إعداد املوا�صفات و�أف�ضل املمار�سات اجليدة للت�شريع خالل
الفرتة  22-20مايو 2013م يف الدار البي�ضاء -اململكة املغربية.
كما �شاركت الأمانة العامة يف االجتماع الدوري للملحقني التجاريني ل�سفارات االحتاد الأوروبي للريا�ض
وذلك مبقر امللحقية الأوروبية بالريا�ض ،حيث مت التعريف بالهيئة وبحث جوانب التعاون.
وكذلك زار امللحق الزراعي الأمريكي مقر الهيئة وعقد اجتماعا مع الأمني العام واملخت�صني حيث مت
االتفاق على تدعيم التعاون بني اجلانبني وتطوير عالقات التعاون بني الهيئة ووزارة الزراعة الأمريكية
وهيئة الغذاء والدواء االمريكية والعمل على و�ضعها يف اطار مذكرات تفاهم.
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نـ�شــــــاط الـتــــــدريـب

• الر�ؤي ـ ـ ـ ــة والـمـنـطـلـقـ ـ ـ ــات:
ت�سعى الهيئة من خالل تنفيذ العديد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة للم�ساهمة يف
تنمية الكوادر الفنية العاملة يف �أجهزة التقيي�س الوطنية واجلهات ذات العالقة يف الدول
الأع�ضاء ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سات ومراكز تدريب متخ�ص�صة حملية وخارجية لتواكب
متطلبات العمل املهني ومبا يتما�شى مع معايري الأداء املتميز ،وي�ساهم يف تعزيز ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة واالرتقاء بجودة ال�صناعة اخلليجية ورفع قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق
املحلية والعاملية ،مبا يتما�شى مع معايري الأداء واملوا�صفات العاملية.

• الـخط ــة التــدريبيـ ـ ــة 2012م:

قامت الهيئة بتنفيذ ( )18برناجم ًا تدريبي ًا ملن�سوبي �أجهزة التقيي�س الوطنية واجلهات
املعنية بالقطاعني العام واخلا�ص يف الدول الأع�ضاء ،وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات
التدريب ( )507متدرب منهم( )300م�شارك من �أجهزة التقيي�س الوطنية و( )207من
اجلهات الأخرى ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س يف الدول الأع�ضاء.

• ال�شراكة التدريبية:
حتر�ص الهيئة من خالل براجمها التدريبية على تعزيز ال�شراكة التدريبية مع اجلهات
ذات العالقة وتوطيد عالقاتها مع القطاعني احلكومي واخلا�ص يف الدول الأع�ضاء وتو�سيع
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قاعدة ال�شريحة امل�ستهدفة يف دوراتها التدريبية لتحقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة يف خمتلف املجاالت
ال�صناعية والتجارية واخلدمية ،وتوفري فر�ص التوا�صل وتبادل اخلربات بني املعنيني لبناء البنية التحتية
للجودة وتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يف جمال التقيي�س والأن�شطة ذات العالقة.

• النظام الإلكرتوين للتدريب:

حر�ص ًا من الهيئة على التح�سني امل�ستمر لكافة عملياتها ،فقد قامت بتطوير نظام التدريب
الإلكرتوين و�أخذ مرئيات الدول الأع�ضاء ومالحظتها بعد التطبيق ،للو�صول لنظام متكامل ي�ساهم كثري ًا
يف تطوير مراحل العملية التدريبية وت�سويق الربامج ب�شكل فعال وتنظيم امل�شاركة والت�سجيل يف الربامج
التدريبية و�أمتته جميع مراحل العملية التدريبية ،مبا يحقق اجلودة واال�ستفادة الق�صوى من الو�سائل
التقنية ويوفر الوقت واجلهد والتكلفة للم�س�ؤولني عن العملية التدريبية يف الهيئة و�أجهزة التقيي�س
الوطنية بالدول الأع�ضاء.

• م�شروع �إعداد املدربني والأخ�صائيني الفنيني يف الدول الأع�ضاء:
ويتم العمل على م�شروع ت�أهيل عدد من املدربني الفنيني والأخ�صائيني يف املوا�صفات واملطابقة
واملرتولوجيا واالعتماد على م�ستوى الدول الأع�ضاء يف جماالت التقيي�س والأن�شطة ذات العالقة ،مبا يلبي
القطاعات الفنية امل�ستهدفة �ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية املعتمدة (.)2015-2013
جتدر الإ�شارة �إلى �أن الهيئة قد دربت �أكرث من ( )3756خالل الفرتة املا�ضية بالتعاون مع �أجهزة
التقيي�س الوطنية بالدول الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات ومراكز تدريبية متخ�ص�صة �إقليمية ودولية.
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البنـاء امل�ؤ�س�سي للهيئـة
ركزت الهيئة على جانب التطوير والبناء امل�ؤ�س�سي للنهو�ض بالكوادر الب�شرية وتوفري
�أف�ضل اخل��دم��ات ملوظفيها .وق��د جنحت يف حتقيق �أف�ضل النتائج امل��رج��وة والتي ميكن
تلخي�صها يف الآتي:
• �إعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة لالعوام 2015 - 2013م من جمل�س �إدارة الهيئة
(الريا�ض� ،أكتوبر 2012م).
• البدء يف تطوير نظام �ش�ؤون املوظفني والهيكل التنظيمي والنظام الأ�سا�سي للهيئة.
• �إعداد احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية 2011م.
• �إعداد و�إ�صدار من�شور املوازنة لل�سنة املالية 2013م.
• تنفيذ عدة برامج تدريبية متخ�ص�صة وعلمية ملوظفيها والتي تهدف �إلى �إك�ساب مهارات
فنية وقيادية يف جماالت عدة.
• ا�ستخدام موارد الهيئة اال�ستخدام الأمثل من خالل تقليل النفقات واحل�صول على �أف�ضل
العرو�ض.
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