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كلمة معالي األمين العام

اإدارة  جمل�س  العتماد  تتويجًا  التقرير  هذا  اإ�صدار  ياأتي    
العربية  لدول اخلليج  التعاون  التقيي�س لدول جمل�س  هيئة 
للخطة اال�صرتاتيجية للهيئة للأعوام    )2013-2015م( 
لتعلن عن مرحلة جديدة واعدة تزخر بخطط ا�صرتاتيجية 
منذ  التقيي�س  هيئة  م�صرية  بها  حفلت  طاملا  والتي  طموحة 
اإن�صاءها يف عام 2004م. حيث جاءت اخلطة اال�صرتاتيجية 
ال��دول  ب��ن  وال��رتاب��ط  والتكامل  التن�صيق  لتحقيق  تلبية 
التقيي�س  باأن�صطة  العلقة  ذات  امليادين  جميع  يف  االأع�صاء 
و�صناعية  جتارية  ت�رشيعات  لوجود  وحتفيزًا  واجل��ودة، 
يف  ي�صاهم  م�صرتك  خليجي  �صوق  لنواة  مطبقة  وجمركية 
كما  االأع�صاء،  الدول  بن  وتقلي�صها  الفنية  العوائق  اإزالة 
وتنمية  واخلدمية  االإنتاجية  قطاعاتها  تطوير  يف  ي�صاهم 
العامة،  امل�صتهلك والبيئة وال�صحة  التجارة بينها وحماية 
يدعم  مب��ا  اخلليجية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����ص��ن��اع��ات  وت�صجيع 
اأهداف االحتاد  يتما�صى مع  و  االأع�صاء  بالدول  االقت�صاد 

اجلمركي. 
عملها  م�صرية  يف  حت��ول  ب��داي��ة  للهيئة  2013م  ع��ام  �صكل 
على  الرتكيز  مت  حيث  اخلطة  لتنفيذ  االأول  العام  باعتباره 
مع  م�صتدامة  وبناء �رشاكة  للجودة  التحتية  البنية  تطوير 
والبيئة  امل�صتهلك  و�صلمة  �صحة  حلماية  املعنية  االأط��راف 
اخلليجية.  ال�صناعة  وت�صجيع  التجاري  التبادل  وت�صهيل 
ومنذ بداية العام مت و�صع خطط ت�صغيلية وا�صحة املعامل 
لتمكن خمتلف االإدارات واالأق�صام يف الهيئة من الو�صول 

الى تلك االأهداف خلل الفرتة امل�صتهدفة. 

حتقق  ما  اأب��رز  على  ال�صوء  اإلقاء  �صيتم  التقرير  ه��ذا  ويف 
الهيئة  اأداء  على  نظرة  تت�صمن  والتي  2013م  عام  خلل 
وم��ن��ج��زات��ه��ا وف��ق��ًا ل��ل��غ��اي��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة. ك��م��ا �صيتم 
التقيي�س  اأجهزة  من  الهيئة  �رشكاء  اإجن��ازات  ا�صتعرا�س 
االأع�صاء  ال��دول  تعاون  واأثمر  االأع�صاء.  بالدول  الوطنية 
حراكًا ملحوظًا من خلل االجتماعات التي عقدت والربامج 

واملوؤمترات التي �صاهمت بها الدول االأع�صاء. 
اأب��رز االإجن��ازات خلل عام 2013م اإ�صدار اأكرث من  ومن  
 14000 من  خليجية  فنية  والئحة  قيا�صية  موا�صفة   6000
موا�صفة قيا�صية تاأمل الهيئة اإ�صدارها خلل ثلث �صنوات 
واإن�صاء  اخلليجي،  االعتماد  مركز  اتفاقية  واإق��رار  اخلطة، 
التجمع اخلليجي للمختربات، وعقد املوؤمتر اخلليجي االأول 
لكفاءة املختربات، وعق���د املوؤمتر اخلليجي االأول لل�صلم���ة 
من  وا�صع  �صدى  املوؤمترين  لهذين  كان  وقد  ال�صيارات،  يف 
املميز لهما، وقد �صارك فيهما خمت�صون من  النجاح  خلل 
ذات  اخلا�صة  والقطاعات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 
العلقة باالإ�صافة اإلى ال�رشكات امل�صنعة. كما قامت الهيئة 
اي�صًا باإ�صدار الئحة ال�صلمة للعب االأطفال، واإجناز عدد من 
م�صاريع تطوير اخلدمات االإلكرتونية وتدريب 941 متدرب.

خدمة  يف  وير�صاه  يحبه  مل��ا  اهلل  يوفقنا  اأن  ن��اأم��ل  واأخ���ريًا 
�صعوبنا واأوطاننا واأن يعطي هذا التقرير البيان الوا�صح 
للإجنازات التي حققتها هيئة التقيي�س خلل العام 2013م 
االإدارة  بالنجاح وفق توجيهات جمل�س  يكلل م�صعانا  واأن 

املوقر.
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أصحاب المعالي
أعضاء مجلس اإلدارة

معالي الدكتور
سعد الــدين بن طــالــب

وزير الصناعة والتجارة

ة: 
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م
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مه
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ا

معالي الدكتور
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وزير البيئة
  :

طر
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د

معالي الدكتور
حســن بن عبداهلل  فخــرو

وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس 
إدارة هيئة التقييس ) لعام 2013م(  

  :
ن
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بح

ة ال
ك
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م
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أصحاب المعالي والسعادة
أعضاء المجلس الفني

سعادة األستاذ
وليد عبدالرحمن عثمان   

 مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات 
والمقاييس وضبط الجودة

ة: 
ني

م
الي

ة 
وري

مه
لج

ا

سعادة األستاذ
سعود ناصر الخصيبي   

مدير عام المديرية العامة للمواصفات 
والمقاييس - وزارة التجارة الصناعة 

ن :
ما

 ع
نة

ط
سل

 سعادة األستاذ
 محمد صالح بدري

مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات 
والمقاييس بالوكالة

ة :
حد

مت
ة ال

ربي
لع

ت ا
ارا

إلم
ا

سعادة األستاذ
فهاد بن سحاب المطيري

الوكيل المساعد ونائب المدير العام 
لقطاع شؤون المواصفات والخدمات 

الصناعية- الهيئة العامة للصناعة

ت: 
وي

ك
ة ال

ول
د

 معالي  الدكتور
سعد عثمان القصبي     

 محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة.

ة: 
دي

عو
س

ة ال
ربي

لع
ة ا

ك
مل

م
ال

سعادة الدكتور
محمد سيف الكواري  

الوكيل المساعد لشؤون المختبرات 
والتقييس- وزارة البيئة

  :
طر

ة ق
ول

د

سعادة  الدكتور
عبداهلل أحمد عبداهلل 

وكيل الوزارة المساعد للمواصفات 
وحماية المستهلك 

  :
ن

ري
بح

ة ال
ك

مل
م
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الخطة االستراتيجية للهيئة لألعوام )2013-2015م(

األهداف الرئيسية للهيئة

اأهدافه  حتقيق  على  التعاون  جمل�س  م�صاعدة  اإل��ى  الهيئة  تهدف 
املن�صو�س عليها يف كٍل من نظامه االأ�صا�صي واالتفاقية االقت�صادية 
بها  وااللتزام  تطبيقها  ومتابعة  املختلفة  التقيي�س  اأن�صطة  بتوحيد 
ومبا  االأع�صاء  بالدول  التقيي�س  اأجهزة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 
التجارة  وتنمية  واخلدمية  االإنتاجية  قطاعاتها  تطوير  يف  ي�صاهم 
وت�صجيع  ال��ع��ام��ة،  وال�صحة  والبيئة  امل�صتهلك  وحماية  بينها، 
ال�صناعات واملنتجات مبا يحقق دعم االقت�صاد يف الدول االأع�صاء، 
وي�صاهم يف تقلي�س العوائق الفنية للتجارة مبا يتما�صى مع اأهداف 

االحتاد اجلمركي.
القيام، وعلى االأخ�س، مبا  االأهداف  وللهيئة يف �صبيل حتقيق هذه 

يلي:
• وفقًا 	 الهيئة  يف  التقيي�س  لن�صاطات  ال�صاملة  اخلطط  و�صع 

الح��ت��ي��اج��ات ال����دول االأع�����ص��اء واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا، ول��ه��ا يف ذل��ك 
االأع�صاء  ال���دول  يف  الوطنية  التقيي�س  ب��اأج��ه��زة  اال�صتعانة 

بح�صب اأ�صلوب دليل العمل الفني للهيئة. 
• واملوا�صفات 	 الفنية  اللوائح  ون�رش  وحتديث  واعتماد  و�صع 

القيا�صية اخلليجية واإجراءات تقومي املطابقة اخلليجية لل�صلع 
والرموز  والتعاريف  واملعايرة  القيا�س  واأجهزة  واملنتجات 
�صحب  واأ�صاليب  تنفيذ  وا���ص��رتاط��ات  الفنية  وامل�صطلحات 
العينات والفح�س واالختبار واملعايرة طبقا للوائح التنفيذية 

ال�صادرة بذلك.
• اإعداد م�صاريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�صية اخلليجية 	

ح�صب اأ�صلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
• اأع��م��ال 	 و���ص��ع ال��ن��ظ��م وال��ل��وائ��ح واالأدل�����ة اخل��ا���ص��ة بتنظيم 

القيا�س واملعايرة القانونية وال�صناعية ومتابعة تطبيقها بعد 
اعتمادها.

• تقدمي امل�صورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول االأع�صاء.	
• متابعة تطبيق اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�صية واإجراءات 	

بالدول  التقيي�س  اأجهزة  طريق  عن  اخلليجية  املطابقة  تقومي 
االأع�صاء.

• للتقيي�س 	 والدولية  واالإقليمية  العربية  الهيئات  يف  اال�صرتاك 
التي تخدم اأغرا�س الهيئة.

هيئة التقيي�س تفخر باأنها اإحدى املوؤ�ص�صات االإقليمية التي تعتمد 
يف  واأه��داف��ه  ب��رباجم��ه  وتلتزم  اال�صرتاتيجي  التخطيط  منهجية 
نقدم  اأن  ال�رشوري  من  فاإنه  وعليه  ال�صنوية،  عملها  و�صع خطط 
هذا النموذج لواقع االإجناز واملتابعة والتقييم ملا حتقق من اخلطة 
اال�صرتاتيجية للهيئة للأعوام )2013– 2015م( التي اعتمدت من 
)الريا�س،  ال�صاد�س ع�رش  اجتماعه  املوقر يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

03 اأكتوبر 2012م(.
اخل��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  ف��ري��ق  بت�صكيل  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة   قامت 
اال�صرتاتيجية الذي قام بدوره بو�صع خطة �صاملة مل�صاعدة اإدارات 

واأق�صام الهيئة املختلفة لتنفيذ اخلطة من خلل و�صع اآلية متابعة 
تعمل على حتديد التعديلت والتح�صينات املطلوبة لتح�صن االأداء 

و�صمان تنفيذ الربامج واملبادرات.
وال بد من االإ�صارة الى اأن م�صار تنفيذ مراحل اخلطة اال�صرتاتيجية 
على  مقدرتها  الهيئة  اأثبتت  والتي  العقبات  بع�س  عليها  اأث��رت  قد 
تخطي معظمها، ورغم كل ذلك فاإننا نعتقد اأن ما حتقق من م�صاريع 
ي�صتحق  من��وذج  هو  اال�صرتاتيجية  اخلطة  ت�صمنتها  وم��ب��ادرات 
اإب��رازه خ�صو�صًا مع الدعم الكبري الذي تتلقاه الهيئة من جمل�س 

االإدارة املوقر واملجل�س الفني. 
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الرؤية:
الريادة يف التقيي�س للو�صول اإلى التميز اإقليميًا ودوليًا.

الرسالة:
ال�صعي اإلى توحيد اأن�صطة التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها يف الدول االأع�صاء وفقًا الأف�صل املمار�صات 

الدولية؛ مبا ي�صهم يف حماية امل�صتهلك وال�صحة العامة والبيئة، ودعم وتنمية االقت�صاد يف الدول االأع�صاء.

القيم:
• االأمانة.	
• العمل بروح الفريق.	
• ال�صفافية.	
• احليادية.	
• االإبداع واالبتكار.	
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أبرز إنجازات
ومؤشرات األداء الخطة 

االستراتيجية لعام 2013م  
عام  اأب��رز ما حتقق خلل  ال�صوء على  اإلقاء  �صيتم  التقرير  يف هذا 
وفقًا  ومنجزاتها  الهيئة  اأداء  على  نظرة  تت�صمن  والتي  2013م 
وال�صناعة  التجارة  تنمية  وه��ي  االأرب��ع��ة  اال�صرتاتيجية  للغايات 
يف  الفاعلة  امل�صاهمة  االأع�صاء،  ال��دول  يف  الوطني  االقت�صاد  ودعم 
حماية امل�صتهلك والبيئة وال�صحة العامة، حتقيق التميز يف االأداء 

املوؤ�ص�صي، وتنمية موارد الهيئة.
وعليه نود االإ�صارة الى اأن الهيئة وهلل احلمد قد ا�صتطاعت يف العام 
موؤ�رشات  م�صتهدفات  من   %31 ن�صبته  ما  حتقيق  للخطة  االأول 
)2013م-  للأعوام  اال�صرتاتيجية  خطتها  ت�صمنتها  التي  االأداء 
قيا�صية  موا�صفة   6000 من  اأكرث  اإ�صدار  اأهمها  ومن  2015م(، 
الهيئة  تاأمل  قيا�صية  موا�صفة   14000 من  خليجية  فنية  والئحة 

اإ�صدارها خلل ثلث �صنوات اخلطة.
اخلليجي  وال��ت��ج��م��ع  اخلليجي  االع��ت��م��اد  م��رك��ز  اإن�����ص��اء  مت  ك��م��ا   
للمختربات. كما قامت الهيئة باإ�صدار الئحة ال�صلمة للعب االأطفال 
وتطوير النظام االإلكرتوين الإجراءات االعتماد ومت تنفيذ 3 م�صاريع 

م�صرتكة يف جمال االعتماد. 
اإما يف ما يخ�س تقدمي درا�صات وا�صت�صارات فنية فاأنه خلل هذا 
العام مت اإجناز ا�صت�صارة فنية حول اأنظمة االإدارة جلهات التفتي�س 
اآيزو 17020، وكذلك مت اإجناز  طبقا للموا�صفة القيا�صية الدولية 
درا�صة حول اأنظمة ال�صلمة لدى الدول االأع�صاء، من خلل املوارد 
ثانية  درا�صة  الإج��راء  بالتعاقد  الهيئة  قامت  كما  للهيئة.  الداخلية 
جمال  يف  االأع�صاء  ال��دول  لدى  املتبعة  وال�صيا�صات  االأنظمة  حول 

�صلمة املنتجات وحماية امل�صتهلك، باال�صتعانة بخربة خارجية.
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  الق�صوى  اال�صتفادة  على  الهيئة  رك��زت 
جم��االت  يف  خمت�س   400 ت��دري��ب  ا���ص��ت��ه��داف  مت  حيث  املعتمدة 
التدريبية  للخطة  م��وازي��ة  دورات  عقد  اإل��ى  باالإ�صافة  التقيي�س، 
املعتمدة وبلغ اإجمايل عدد امل�صاركن يف هذه الدورات 941 م�صاركا.
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عدد م�ؤ�سرات االأهداف اال�سرتاتيجيةالغايات اال�سرتاتيجية
االأداء 

ن�سبة 
االإجناز حتى 

نهاية عام 
2013م

ودع��م  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  تنمية 
االقت�صاد الوطني يف الدول االأع�صاء

33%13تطوير البنية التحتية للتقيي�س واجلودة

تطوير مركز خدمة �صامل لتوفري الدعم الفني لل�صادرات اخلليجية 
11%3وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف جمال التقيي�س

امل�����ص��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ح��م��اي��ة 
امل�صتهلك والبيئة وال�صحة العامة

وترية  وت�رشيع  امل�صرتكة  اخلليجية  ال�صوق  على  الرقابة  تعزيز 
ال�صوق  يف  املنتجات  ل�صبط  الت�رشيعية  املنظومة  تنفيذ  يف  العمل 

اخلليجية امل�صرتكة
8%33

50%3تطوير �صهادة اجلودة اخلليجية ملراكز خدمة امل�صتفيدين

حتقيق التميز يف االأداء املوؤ�ص�صي
24%5اإعادة هند�صة العمليات والتحول اإلى منظمة رقمية

ربط وا�صتثمار اجلهود الوطنية يف الدول االأع�صاء واملنظمات ذات 
42%10العلقة يف جماالت التقيي�س

تنمية موارد الهيئة
32%4تطوير مركز تدريب متخ�ص�س يف جماالت التقيي�س واجلودة

37%8ال�صعي لتحقيق االكتفاء الذاتي ماليًا
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس

المهام:
تعترب اإدارة املوا�صفات واملقايي�س من االإدارات الرئي�صية يف الهيئة 
املوا�صفات  اإع��داد  عملية  يف  املتمثل  املوا�صفات  ن�صاط  تدير  وهي 
ن�صاطات  ومتابعة  وحتديثها  اخلليجية  الفنية  واللوائح  القيا�صية 
واإجنازات اللجان الفنية واإعداد التقارير الدورية، ون�صاط املقايي�س 
مع  وموائمتها  )املرتولوجيا(  املقايي�س  اأن�صطة  يف تطوير  املتمثل 
املمار�صات الدولية و�صمان �صحة القيا�صات وزيادة الثقة يف نتائج 

الفح�س واالختبار و�صواًل اإلى االعرتاف الدويل املتبادل.

 

أواَل : المواصفات
املوا�صفات  اإع����داد  عملية  ت��ك��ون  اأن  على  الق�صم  �صيا�صة  ت��رك��ز 
وا�صحة  اأ�ص�س  على  مبنية  اخلليجية  الفنية  واللوائح  القيا�صية 
موجهة لدعم ال�صناعة الوطنية يف الدول االأع�صاء بت�صهيل و�صولها 
العاملية،  التجارة  منظمة  متطلبات  وتلبية  الدولية،  االأ�صواق  اإلى 

التجارة  ومنطقة  التعاون،  جمل�س  دول  بن  اجلمركي  واالحت��اد 
احلرة العربية الكربى، واأن تكون املوا�صفات القيا�صية اخلليجية 
ذات  الأط���راف  وجميع  ال�صوق  باحتياجات  وارت��ب��اط  عالقة  ذات 
القيا�صية  املوا�صفات  مع  واالن�صجام  للتوافق  ت�صعى  واأن  العلقة 
الدولية واإزالة اأية معوقات فنية للتجارة، وتكون منا�صبة الأغرا�س 

التحقق من املطابقة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء 
لنشاط المواصفات  

امل�ا�سفات القيا�سية/الل�ائح الفنية اخلليجية املعتمدة
خليجية،  فنية  قيا�صية/الئحة  موا�صفة   )5942( عدد  اعتماد  مت 
اخلطة  يف  قيا�صية  موا�صفة   )4000( هو  امل�صتهدف  العدد  وك��ان 

اال�صرتاتيجية، اأي بزيادة بن�صبة %86.7. 
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صفة اإلصدار:
تنوعت الوثائق ال�صادرة عن اإدارة املوا�صفات واملقايي�س بن 
لوائح فنية خليجية، وموا�صفات قيا�صية خليجية، وترجمة 

ملوا�صفات قيا�صية/لوائح فنية خليجية.

 ومتثل املوا�صفات القيا�صية اخلليجية الناجت االأكرب ملخرجات 
االإدارة.

القطاعات:
• تغطي املوا�صفات القيا�صية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة 	

خمتلف القطاعات االإنتاجية. 
• اأولت الهيئة اهتمامًا بت�صكيل اللجان الفنية اخلليجية ملختلف 	

رئي�صية  جلنة   )20( اإل��ى  عددها  و�صل  واملنتجات  القطاعات 
وفرعية.

• االأج��ه��زة 	 ملوا�صفات  اخلليجية  الفنية  اللجنة  ا�صتحداث  مت 
ملوا�صفات  اخلليجية  الفنية  واللجنة  الطبية  وامل�صتلزمات 

م�صتح�رشات التجميل والعناية ال�صخ�صية.
• اإلكرتوين خا�س باأعمال واأن�صطة فريق عمل 	 اإن�صاء منتدى  مت 

فني خليجي خا�س مبنتجات احللل �صمن موقع الهيئة، كما 

مت العمل على تطوير وحتديث املوا�صفات القيا�صية واللوائح 
 3 ودرا�صة  فنية(  لوائح   3( باحللل  املتعلقة  اخلليجية  الفنية 
م�صاريع بالتبني من موا�صفات املعهد االإ�صلمي للموا�صفات 
االإ�صلمي  التعاون  منظمة  من  املنبثق   SMIIC ال�  واملقايي�س 
املوؤمترات  يف  بفاعلية  الهيئة  م�صاركة  اإل��ى  اإ�صافة   ،)OIC(

واملنتديات العربية والعاملية املتعلقة باحللل.
• موقع 	 �صمن  اخلليجي  البناء  بكود  خا�س  موقع  اإن�صاء  مت 

الهيئة االإلكرتوين يت�صمن جميع الوثائق ذات العلقة بالكود 
على  املوقع  ي�صتمل  كما  والفعاليات،  االجتماعات  وحما�رش 
الفنية  الفني وللجان  العليا واملكتب  للجنة  اإلكرتونية  منتديات 

للكود )10 جلان(.
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ثانيًا : المقاييس
التجمع  ق���درات  تعزيز  يف  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  الهيئة  توا�صل 
كفاءته  ورف���ع  الفنية   )GULFMET( للمرتولوجيا  اخلليجي 
الفاعلة  االإقليمية  املرتولوجية  الهيئات  م�صتوى  اإلى  به  للو�صول 
اإقليمية  م��رتول��وج��ي��ا  كهيئة  ب��ه  ال����دويل  االع����رتاف  اإل���ى  و���ص��واًل 

   .)RMO(

اأبرز اإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط املقايي�س  
ا�ستكمال البنية التاأ�سي�سية للتجمع

الت�صغيلية  خطته  تنفيذ  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  ا�صتكمل 
التاأ�صي�صية  البنية  اإلى ا�صتكمال  التي تهدف  ) 2012- 2013م(  

للتجمع وتر�صيخ العمل املوؤ�ص�صي، حيث مت ما يلي: 
العمود . أ تعترب  التي  املرتولوجية  الفنية  اللجان  ت�صكيل  اإع��ادة 

الفقري للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا والتي تلعب دورًا مهمًا 
يف حتقيق اأهداف التجمع.

اإعداد اأدلة العمل املتعلقة باللجان الفنية وهي كما يلي:. ب
• 	 Guideline for اإدارة اجلودة  دليل التقرير ال�صنوي لنظام 

QMS Annual Report
• 	  Guideline for QMS   دليل اإعادة تقييم نظام اإدارة اجلودة

Re-evaluation

تطوير وتعزيز القدرات الفنية 
الوطني  الرتكي  واملعهد  الهيئة  بن  ما  التفاهم  مذكرة  تفعيل  مت 
للمرتولوجيا )UME( وبناًء على اخلطة التنفيذية خلارطة الطريق 

واالإطار الزمني لها فقد مت تنفيذ ما يلي :
• اإلى 	  )UME( للمرتولوجيا  الرتكي  الوطني  املعهد  ان�صمام 

 Associate( التجمع اخلليجي للمرتولوجيا كع�صو م�صارك
Member( وامل�صاركة يف فعاليات التجمع.

• من 	 مكون   )Joint Delegation  ( م�صرتك  بوفد  امل�صاركة 
الرتكي  الوطني  واملعهد  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع 

للهيئة  الفنية  اللجان  اجتماعات  يف   )UME( للمرتولوجيا 
.) EURAMET( االأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية

• الكتلة 	 لكميات  البينية  امل��ق��ارن��ات  ب��رام��ج  لتنفيذ  التخطيط 
وال�����ص��غ��ط، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ال��رتك��ي 

.)Pilot Lab( كمخترب منوذج )UME( للمرتولوجيا
• التجمع 	 يف  الفنية  ال��ل��ج��ان  الأع�����ص��اء  املتخ�ص�س  ال��ت��دري��ب 

اخلليجي للمرتولوجيا وذلك من خلل تنفيذ ور�س عمل.

االنضمام لعضوية التجمع الخليجي 
للمترولوجيا:

متت املوافقة على طلب كل من جمهورية م�رش العربية وجمهورية 
A - )للبو�صنة والهر�صك للن�صمام للتجمع كاأع�صاء م�صاركن 

التجمع  ق��درات  تعزيز  بهدف  وذلك   )sociate Member
اخلليجي للمرتولوجيا الفنية وتبادل اخلربات مع الدول املتقدمة.

توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد 
)KRISS( الوطني الكوري للمترولوجيا

مت  توقيع مذكرة  التفاهم مع  املعهد الوطني الكوري للمرتولوجيا 
)KRISS( )�صيئول، 21 اأكتوبر 2013م( على غرار مذكرة التفاهم 
 )UME( التي مت توقيعها مع املعهد الرتكي الوطني للمرتولوجيا
واال�صتفادة الوا�صحة من مذكرة  التفاهم يف تعزيز قدرات التجمع 

اخلليجي للمرتولوجيا وجلانه الفنية.

المترولوجيا القانونية 
هيئة  يف  االع�صاء  للدول  املوحد  القيا�س  )قانون(  نظام  تفعيل  مت 
النظام  لهذا  التف�صريية  االأدل��ة  واإ�صدار  اإع��داد  خلل  من  التقيي�س 

)القانون( التالية:
• دليل اآلية الرقابة على املواد املرجعية امل�صجلة.	
• دليل تخويل )ترخي�س( جهات التحقق والتفتي�س على اأدوات 	

القيا�س اخلا�صعة للرقابة املرتولوجية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط املطابقة

املهام:
اخلا�صة  واالأدل���ة  واللوائح  النظم  بتوحيد  املطابقة  اإدارة  تقوم 
املطابقة  و���ص��ه��ادات  املطابقة  ���ص��ارة  ذل��ك  يف  مب��ا  املطابقة  بتحقق 
اجل��ودة  و�صبط  املختلفة  املطابقة  تقومي  واإج����راءات  اخلليجية 
والتن�صيق  بالتعاون  بها  واالل��ت��زام  تطبيقها  واالعتماد، ومتابعة 
مع اأجهزة التقيي�س الوطنية، مبا يعزز ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة 

ويحقق التكامل االقت�صادي املن�صود.

بــإصــدار  األداء  ــرات  ــؤش وم ــازات  ــج إن أبـــرز 
التشريعات الفنية 

1. الالئحة الفنية اخلليجية للعب االأطفال:
مت اعتماد اللئحة الفنية اخلليجية للعب االأطفال من قبل جمل�س اإدارة 
الهيئة املوقر يف اجتماعه ال�صابع ع�رش )الريا�س، 08 مايو 2013(، 

والذي حدد تاريخ ال�رشوع يف التطبيق مع بداية �صنة 2014م.

2. اللئحة الفنية اخلليجية للأجهزة واملعدات الكهربائية:
مت تنظيم ور�صة حول اإجراءات تقومي املطابقة للجنة الدولية الكهرو 
تقنية )IECEE CB SCHEME( على هام�س االجتماع 
ال�صابع ع�رش للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة )الريا�س، 05-

الفنية  اللئحة  م�صودة  على  املوافقة  ومت��ت   ،)2013 يونيو   06
اخلليجية للأجهزة واملعدات الكهربائية املوجهة للإخطار من قبل 
اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة خلل اجتماعها الثامن ع�رش 

)الريا�س، 28-29 دي�صمرب 2013(.

3. م�شروع نظام �شلمة املنتجات ال�شناعية:
جمال  يف  الفنية  لل�صت�صارات  عاملي  قانوين  خبري  مع  التعاقد  مت 
اللجنة  موقع  على  النهائي  التقرير  ن�رش  ومت  املنتجات،  �صلمة 

اخلليجية للتحقق من املطابقة. 

4. �شري م�شاريع اإ�شدار الت�شريعات �شمن ا�شرتاتيجية 
الهيئة)2015-2013(:

أنشطة التدريب:
االأول��ى خا�صة مبتطلبات  متخ�ص�صتن  دورت��ن  وتنفيذ  اإع��داد  مت 
خا�صة  والثانية  املطابقة،  لتقومي  املقبولة  اجلهات  تعين  واآليات 
الكهربائية �صمن الربنامج  ال�صلمة للأجهزة واملعدات  مبتطلبات 

التدريبي للهيئة ومبادرات اخلطة اال�صرتاتيجية. 

الدراسات واالستشارات الفنية:
الدول  لدى  لل�صلمة  القانونية  االأطر  اأولى حول  درا�صة  اإجناز  مت 
االأع�صاء، والتي تربز اأوجه القوة والنق�س لهذه االطر بالنظر اإلى 
اأهم العنا�رش اللزمة لو�صع نظام متكامل اأخذا باملبادئ العاملية يف 
جمال ال�صلمة. ومت عر�صها على اأع�صاء اللجنة اخلليجية للتحقق 

من املطابقة وتوفريها على منتدى اللجنة.

ب�شهادات  املتعلقة  الأداء  وم�ؤ�شرات  اإجن��ازات  اأبرز 
وتقارير  والإط���ارات  للمركبات  اخلليجية  املطابقة 

الختبار والعينات
للمركبات  اخلليجية  املطابقة  ب�صهادات  املتعلقة  االأن�صطة  اأوًل: 

واالإطارات وتقارير االختبار والعينات.

اأ( �شهادات املركبات والإطارات:
التي  واالإط���ارات  للمركبات  اخلليجية  املطابقة  �صهادات  عدد  بلغ 

تقدمت بها ال�رشكات املنتجة اإلى الهيئة للم�صادقة عليها كما يلي:
• 3529 �صهادة لل�صيارات )مقبولة 3328، مرفو�صة 170، حتت 	

الدرا�صة 31(.
• للإطارات )مقبولة 23639، مرفو�صة 327، 	 �صهادة   24180

حتت الدرا�صة 214(.

ب( تقارير الختبار اخلا�شة باملركبات 
ُتلزم االإجراءات املتعلقة بامل�صادقة على �صهادات املطابقة اخلليجية 
ب�صهادات  تقدمهم  عند  املركبات  منتجي  على  اجلديدة  للمركبات 
لها  خليجية  مطابقة  �صهادات  اعتماد  ي�صبق  مل  لطرازات  مطابقة 
على تقدمي نتائج اختبارات توؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�صفات 
يف  املن�صاأ  وموا�صفات  املجل�س  لدول  والوطنية  اخلليجية  القيا�صية 

حالة عدم وجود ما يناظرها.
تو�صح  للمركبات  املنتجة  ال�رشكات  من  تقرير   137 درا�صة  ومت 
نتائج االختبارات للطرازات اجلديدة التي تنوي ت�صويقها يف الدول 

االأع�صاء.

ج( اختبارات الإطارات بالتعاون مع خمترب اإقليمي للإطارات
مت اإر�صال 94 عينة اإطارات اإلى خمترب اإقليمي للإطارات لفح�صها 
واختباره�ا وفقًا للوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة وذلك للتاأكد 

من م�صداقية �صهادات املطابقة املقدمة من م�صنعي االإطارات.

د( ترتيب زيارات ميدانية وح�ش�ر اختبارات عملية 
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باإجراء  والهيئة  االأع�صاء  الدول  املخت�صن من  ت�صكيل فريق من   
الزيارات امليدانية وح�صور االختبارات العملية كالتايل:

زيارة 29 �رشكة �صانعة للمركبات وذلك حل�صور االختبارات . 1
واختبارات  بال�صدم  يتعلق  م��ا  وخا�صة  بال�صلمة  املتعلقة 

املكابح لعدد 40 طراز والتي �صت�صدر اإلى الدول االأع�صاء.
زيارة 19 �رشكة �صانعة االإطارات وذلك للطلع على مراحل . 2

االإنتاج والتاأكد من تطبيق اأنظمة �صبط اجلودة باالإ�صافة اإلى 
�صحب عينات من االإطارات واختبارها يف خمترب االأجماد للتاأكد 

من مطابقتها ملتطلبات اللوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة.

ثانياً: ال�شت�شارات الفنية واملرا�شلت
ال��ع��دي��د من  ���ص��اح��ب ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ���ص��ه��ادات امل��ط��اب��ق��ة ورود 
التي  ا�صتف�صار(   3800 ي��ق��ارب  م��ا  ع��دده��ا  )بلغ  اال�صتف�صارات 

تتعلق ب�صهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة واالإطارات 
اخلليجية  القيا�صية  املوا�صفات  وعن  بها،  اخلا�صة  واالإج���راءات 

والوطنية لدول املجل�س املطلوب تطبيقها.

ثالثاً : امل�ؤمتر اخلليجي الأول لل�شلمة يف ال�شيارات:
املوؤمتر  بعق���د  الفني�ة  اخلدمات  اإدارة  مع  بالتعاون  االإدارة  قامت 
اخلليجي االأول لل�صلم���ة يف ال�صيارات )دبي، 3-4 نوفمرب2013 
املميز  النجاح  خلل  من  وا�صع  �صدى  املوؤمتر  لهذا  كان  وقد  م(، 
للموؤمتر وقد �صارك فيه العديد من اجلهات احلكومية والقطاعات 

اخلا�صة ذات العلقة باالإ�صافة اإلى ال�رشكات امل�صنعة.

رابعاً : كفاءة ا�شتهلك ال�ق�د:
مت عر�س ت�صور عام لرفع كفاءة ا�صتهلك الوقود يف املركبات التي 

ت�صدر اإلى الدول االأع�صاء من خلل ثلث حماور:
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• عامليًا 	 املطبقة  االخ��ت��ب��ار  ك��ف��اءة  قيا�س  اخ��ت��ب��ار  ط��رق  تبني 
 New European( اجلديدة  االأوربية  القيا�س  طريقة  وهي 
امل��وح��د  االأم��ري��ك��ي  وامل��ع��ي��ار   Driving Cycle )NEDC
 Corporate Average Fuel Economy )CAFE(
ومعادلتها ح�صب جداول التحويل التي مت تطويرها من قبل 

.)IEA( وكالة الطاقة الدولية
• تبني املوا�صفات القيا�صية الدولية يف جمال مقاومة الدحرجة 	

االلت�صاق  متطلبات  مع  بالتوازي  كفاءتها  لرفع  ل��لإط��ارات 
الرطب لها.

• و�صع مل�صق على املركبات يبن معدل ا�صتهلك الوقود لها 	
لتو�صيح ذلك للم�صتهلك قبل �رشاء املركبة.

المتعلقة  األداء  ومؤشرات  إنجازات  أبرز 
بنشاط االعتماد الخليجي

اإقرار اتفاقية مركز العتماد اخلليجي وتعديل البن�د 
وفق قرار جمل�س الدارة

اعتماد  م��اي��و2013م(   08 )ال��ري��ا���س،  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ق��رر 
اتفاقية مركز االعتماد اخلليجي )GAC( بناء على الدرا�صة املعدة 

من هيئة التقيي�س.

ومركز  التقيي�س  هيئة  ب��ن  تفاهم  حم�شر  ت�قيع 
العتماد اخلليجي

االأول  اجتماعه  يف  اخلليجي  االعتماد  مركز  اإدارة  جمل�س  اأق��ر 

وقع  ال��ذي  االجتماع  اأك��ت��وب��ر2013م( حم�رش   2 )ال��ري��ا���س، 
بن الهيئة ومركز االعتماد اخلليجي والذي يو�صح االجراءات 
توفري  حيث  م��ن  والهيئة  االعتماد  مركز  ب��ن  للعلقة  املنظمة 
امل����وارد ال��ب�����رشي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��لزم��ة لعمل امل��رك��ز خ���لل ف��رتة 
وال�رشية  واال�صتقللية  احليادية  ي�صمن  مبا  بالهيئة  احت�صانه 

الأعمال املركز.

اأعمال مركز العتماد  التقيي�س يف دعم  ن�شاطات هيئة 
 ILAC اخلليجي كع�ش� يف املنظمة الدولية للعتماد

الدولية  للمنظمة  امل��رك��ز  ع�صوية  اإط���ار  يف  الهيئة،  وا�صلت 
Affiliate Me - منت�صب  كع�صو   ILAC املختربات  ععتماد 

من  املنظمة  ن�صاطات  يف  للمركز  الفعالة  امل�صاركة  دع��م   ،ber
خلل متابعة امل�صتجدات ودرا�صة الوثائق التي تعممها املنظمة 
وتطلب اإبداء مرئيات االأع�صاء عليها وقد تقدم املركز للمنظمة 
A -  للدولية بطلب للح�صول علي الع�صوية كم�صارك يف املنظمة

.sociate Member

الفنية  التحتية  البنية  و�شع  يف  الهيئة   ن�شاطات 
لعمليات االعتماد

بتجهيز  اخلليجي  االعتماد  ن�صاطات  لبدء  متهيدا  الهيئة  قامت 
وتطوير البنية التحتية ال�رشورية حيث بداأ باإن�صاء قواعد معلومات 
اخلرباء التي �صهدت تطورا متوا�صل لعدد امل�صاركن، لي�صل العدد 

االجمايل اإلى 305 خبريا.
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االعتماد  نشاط  حــول  واإلعـــالم  التوعية 
الخليجي

واأه��داف��ه  ب��االع��ت��م��اد  وت��ع��ري��ف  ت��وا���ص��ل  بعمليات  الهيئة  ت��ق��وم 
وبراجمه، وقد مت خا�صة يف هذا االإطار ما يلي:

• مت تنظيم احتفال باليوم العاملي للعتماد مبقر هيئة التقيي�س 	
)الريا�س، 9 يونيو 2013م( متت فيه دعوة العاملن يف الهيئة 
املعنية مت خلله تقدمي عر�س عن االعتماد  االأط��راف  وبع�س 
ون�صاط الهيئة يف املجال كما قدم معايل اأمني عام الهيئة كلمة 

بهذه  باملنا�صبة.
• ال���ص��ت��ج��اب��ة اإل����ى ت�����ص��اوؤلت ع���دة خم��ت��رات ح���ول ن�صاط 	

اختبارات الكفاءة واإر�صادهم اإلى الربامج التي ت�صتجيب اإلى 
 ،ASTM واأي�صاEPTIS احتياجاتهم من خلل قواعد بيانات

.FAPAS و  BIPEAو

ن�شاطات اختبارات الكفاءة
مت تطوير عدد من برامج اختبارات الكفاءة  وتعميمها على الدول 

االأع�صاء للم�صاركة.

الأن�شطة املتعلقة بتعين وت�شجيل اجلهات املقب�لة:
بتعين  اخلا�صة  والوثائق  االإج��راءات  جميع  باإعداد  الهيئة  قامت 
الفنية  للوائح  التعين وفقًا  الراغبة يف  املطابقة  التحقق من  جهات 
املطابقة  تقومي  جهات  حلث  جهودًا  الهيئة  بذلت  كما  اخلليجية. 
يف  املنتجات  ل�صبط  اخلليجية  الت�رشيعية  املنظومة  �صمن  للعمل 
مت  حيث  الهيئة  طريق  ع��ن  تعيينهم  خ��لل  م��ن  اخلليجية  ال�صوق 
االجتماع املبا�رش يف الهيئة مع عدد من ممثلي جهات تقومي املطابقة 
وكذلك زيارة بع�س اجلهات الكربى املتخ�ص�صة بتقومي املطابقة. 
اأن�صاأت  فقد  الهيئة  لدى  املقبولة  اجلهات  بت�صجيل  يتعلق  ما  ويف 
الهيئة �صجًل لتلك املن�صاآت يتم حتديثه ب�صكل م�صتمر وعر�صه على 

موقع الهيئة الر�صمي.

 
اإلنجازات ومؤشرات األداء

نشاط الخدمات الفنية

املهام:
تعمل اإدارة اخلدمات الفنية على تاأ�صيل مفهوم العمل املوؤ�ص�صي يف 
عدد من االجتاهات ومنها على �صبيل املثال ال احل�رش، تطوير بيئة 
عمل موحدة لتطوير اأية اأنظمة جديدة. باالإ�صافة اإلى تاأ�صي�س بنية 
اإجراءات  اأف�صل ل�صمان ا�صتمرارية العمل، وتطوير  حتتية تقنية 
اخلدمات  وتوفري  املعلومات  قواعد  وبناء  البيانات  لتوفري  عمل 

للم�صتفيدين يف جميع اأن�صطة التقيي�س املختلفة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط تقنية 
المعلومات

اأوًل: البنية التحتية التقنية

نظام الجتماعات اللكرتونية
مت توفري وتركيب نظام االجتماعات االإلكرتونية بحيث تكون القاعة 
االجتماعات  وا�صت�صافة  التقنية  لهذه  داعمة  الهيئة  يف  الرئي�صية 
اجتماعات  عدة  عقد  ومت  االأع�صاء،  ال��دول  جميع  من  االلكرتونية 
جتريبية، والعمل جاري على اإعداد التنظيم للجتماعات االإلكرتونية 

لتنفيذ قرار املجل�س الفني ابتداًء من يناير 2014م.

خدمة الإنرتنت
توفر الهيئة خدمة االإنرتنت ملوظفي الهيئة واخلدمات االإلكرتونية 
التي حتتاجها، ول�صمان جودة هذه اخلدمة مت تغيري تقنية الربط 
اإلى االلياف الب�رشية ذات ال�رشعات العالية، ومت  من املايكرويف 
زيادة �صعتها من 4MB اإلى 12MB وذلك لزيادة فعالية ات�صال مقر 
الهيئة بال�صبكات اخلارجية، ولت�صهيل ربط بع�س اأنواع االأجهزة 
مقر  تغطية  طريق  عن  ال�صلكي  ب�صكل  توفريها  مت  اخلدمة  بهذه 

.Access Points الهيئة بهذه اخلدمة وتركيب

ا�شت�شافة م�قع الهيئة اللكرتوين 
مت نقل ا�صت�صافة املوقع من دبي اإلى الريا�س مع اإ�صافة خادمن 
جديدين لي�صبح العدد ثلثة خوادم كما مت زيادة �رشعة االنرتنت 

ورفع �صعة تبادل البيانات لت�صبح غري حمدودة.

نظام اإدارة الك�ارث
الكوارث  اإدارة  جمال  يف  املتخ�ص�صة  ال�رشكات  اإح��دى  اختيار  مت 
والتقنيات  الربامج  اأف�صل  با�صتخدام  تنفيذه  على  جاري  والعمل 
واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  مقر  من  كل  يف  احلديثة 

واجلودة بالريا�س ومقر الهيئة العامة لل�صناعة بالكويت.
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�شيانة نظام الن�شخ الحتياطي
مت جتديد عقد �صيانة نظام الن�صخ االحتياطي مع اإحدى ال�رشكات 
املتخ�ص�صة يف اأنظمة حفظ وا�صرتجاع املعلومات للحفاظ عليها من 

املخاطر املحتملة التي تودي اإلى فقدها. 

ال�شيانة ال�قائية للبنية التحتية
ب�صكل  وحتديثه  الفريو�صات  مكافح  برنامج  رخ�صة  جتديد  مت 

امل�صتخدمة  ال��ربام��ج  رخ�س  جميع  وجت��دي��د  وحت��دي��ث  ي��وم��ي، 
وا�صتبداله  املراقبة  كامريات  نظام  حتديث  مت  كذلك  بالهيئة. 
العلجية  ال�صيانة  توفري  يخ�س  ما  يف  اأما  متطور.  اأخر  بنظام 
توزعت  �صيانة  طلب   )293( عدد  تلقي  مت  فقد  التحتية  للبنية 
والربيد  والفريو�صات  وال��ربام��ج  االآيل  احلا�صب  �صيانة  على 
ومت  للجتماعات  ال��ف��وري  والتجهيز  واالإن��رتن��ت  االإل��ك��رتوين 

اإجراء اللزم ب�صاأنها.

تطوير النظم اإللكترونية:

نظام التخطيط ال�شرتاتيجي
الإدارة وح��ف��ظ اخلطة  اإل���ك���رتوين  ن��ظ��ام  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت 
اال�صرتاتيجية  الغايات  على  ي�صتمل  التقيي�س  لهيئة  اال�صرتاتيجية 
املبادرات  اإلى  اإ�صافة  االأداء،  واالأهداف اال�صرتاتيجية وموؤ�رشات 
اإلى املهام املطلوبة لتنفيذ هذه املبادرات لتحقيق االأهداف  و�صواًل 
اال�صرتاتيجية. كما يتيح النظام اإمكانية ا�صتخراج تقارير ور�صوم 
ح �صري العمل يف اخلطة اال�صرتاتيجية، وقد  بيانية اإح�صائية تو�صِ

مت اإدخال عدد 54 موؤ�رش اأداء و 1833 مهمة.

نظام الرتا�شل الإلكرتوين
عن  بديًل  ليكون  »توا�صل«  االإلكرتوين  الرتا�صل  نظام  اإ�صدار  مت 
زيادة  على  الرتكيز  ومت  اخلليجية،  الفنية  اللجان  منتديات  نظام 
ن من  اإمكانيات البحث حيث مت ا�صتخدام نظام الإدارة املحتوى ميكِّ
البحث يف جميع املوا�صيع والتعليقات وحتى املرفقات بكل كفاءة 
ب�صكل اليتطلب التطابق التام مع كلمات البحث مما ي�صهل وي�رشع 
هذا  ت�صميم  مت  كما  اأك��رب،  ب�صكل  املطلوبة  للمعلومات  الو�صول 

النظام ب�صكل يلئم االأجهزة املكتبية واالأجهزة اللوحية والكفية.
 

نظام اإدارة معل�مات املق�من 
الت�صجيل  من  االأع�صاء  الدول  يف  املخت�صن  نظام ميكن  تطوير  مت 

من لدى مركز االعتماد اخلليجي ومت القيام بحملة ترويجية  كمقوِّ
خمتلف  م��ن   305 االآن  ح��ت��ى  امل�����ص��ج��ل��ن  ع���دد  وب��ل��غ  للت�صجيل 

التخ�ص�صات واملهارات.

نظام اإدارة معل�مات اجلهات
ومت  اجل��ه��ات  معلومات  ق��اع��دة  واإدارة  لت�صجيل  نظام  تطوير  مت 
�صهادات  على  احلا�صلة  اجلهات  لت�صجيل  النظام  هذا  ا�صتخدام 
جهة،   853 االآن  حتى  امل�صجلة  اجلهات  عدد  وبلغ  االإدارة  نظم  يف 
وال�صهادات  اجلهة  معلومات  اإدخال  يتم  بحيث  النظام  ت�صميم  مت 
خمت�س  فريق  قبل  من  مراجعتها  ذل��ك  بعد  ليتم  عليها  احلا�صلة 
ليتم ن�رشها مبا�رشة على موقع »مو�صوعة اجلهات احلا�صلة على 

�صهادات نظم االإدارة يف الدول االأع�صاء لهيئة التقيي�س«. 
ومت كذلك تطوير النظام لت�صجيل جهات تقومي املطابقة جتهيزًا الإطلق 

»دليل جهات تقومي املطابقة يف الدول االأع�صاء لهيئة التقيي�س«.

امل�اقع الإلكرتونية 
مت اإطلق موقع خا�س ب� »مو�صوعة اجلهات احلا�صلة على �صهادات 
العربية  باللغتن  التقيي�س«  لهيئة  االأع�صاء  الدول  يف  االإدارة  نظم 
لعر�س  و�صفحة  اجلهات  لت�صجيل  منوذجًا  ويحتوي  واالإجنليزية 

اجلهات التي متت مراجعة معلوماتها. 



التقرير السنوية 1434 - 1435هـ026

صيانة وتحسين النظم اإللكترونية:

م�قع هيئة التقيي�س
 »Google Analytics« ج��وج��ل  اإح�����ص��ائ��ي��ات  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد  مت 

للح�صول على اإح�صائيات حول زوار موقع هيئة التقيي�س.

1 . 145،604 التقيي�س  هيئة  ملوقع  للزوار  االإجمايل  العدد  بلغ 
زائرًا، ن�صبة الزائرون اجلدد منهم %42.

امتدت الرقعة اجلغرافية لزوار موقع هيئة التقيي�س لت�صمل . 2
معظم مناطق العامل كما هو مو�صح يف ال�صورة اأدناه حيث مت 
متييز موقع الزوار باللون االأزرق واملناطق االكرث زيارة مت 

متييزها باالأزرق الداكن.

ن�شبة الزوار اجلددعدد الزوارالدولة

%56,99650.42ال�سع�دية1

%11,42135.40الإمارات2

%10,25419.68قطر3

%8,53129.27عمان4

%7,18232.12اليمن5

%6,74722.25الك�يت6

%6,73625.37ال�شن7

%3,89359.39ال�اليات املتحدة8

%3,39024.01اليابان9

%3,18652.01الهند10
تليها  التقيي�س،  هيئة  ملوقع  زوارًا  االأك��رث  ال��دول  كانت  االأع�صاء  ال��دول 
التايل  اجل��دول  ذلك  يبن  كما  والهند  واليابان  املتحدة  والواليات  ال�صن 

للدول الع�رش االأكرث زوارًا.

نظام التدريب
عملية  ت�صبح  بحيث  الهيئة  يف  ال��ت��دري��ب  ق�صم  اج����راءات  اأمت��ت��ة  مت 
اال�صرتاك يف الربامج التدريبية والرت�صيح لها عملية الكرتونية بالكامل 
التدريبية  الربامج  على  واالطلع  معلوماته  اإدارة  للم�صاركن  وتتيح 
فيها.  امل�صارك  للربامج  العلمية  امل��واد  حتميل  اإل��ى  اإ�صافة  املعتمدة، 
يف  التدريب  �صباط  مع  التوا�صل  التدريب  لق�صم  النظام  ي�صهل  كما 
الدول االأع�صاء وي�صاهم يف عملية الت�صويق للربامج التدريبية وي�صدر 
جمموعة من التقارير كك�صوف احل�صور وال�صهادات وتقارير التقييم. 
كما مت حت�صن وت�صهيل اآلية الت�صجيل والرت�صيح يف النظام وانعك�س 

ذلك مبا�رشة على اأرقام امل�صجلن مقارنة بال�صنوات ال�صابقة.

نظام اأمتتة �شهادات املطابقة اخلليجية للإطارات وال�شيارات
اخلليجية  املطابقة  �صهادات  على  احل�صول  اإج����راءات  اأمت��ت��ة  مت 
املرتبطة  البيانات  جميع  اأر�صفة  يحقق  مبا  واالإط��ارات  لل�صيارات 
امل�صنعة  اجل��ه��ات  لكافة  وت��وح��ي��ده  العمل  اإج���راء  �صبط  وك��ذل��ك 
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وكذلك  الطلبات  ت��ق��دمي  عملية  وت�صهيل  وال�����ص��ي��ارات  ل��لإط��ارات 
يعني  مبا  امل��ق��دم،  الطلب  حالة  متابعة  واإمكانية  امل��ايل  التح�صيل 

مبجمله تقدمي خدمة اأف�صل للجهات امل�صنعة.
وحر�صت الهيئة على التطوير امل�صتمر لهذا النظام وتقدمي خدمات 
جديدة با�صتخدام اأحدث التقنيات املعلوماتية الرائدة يف هذا الع�رش 
من  يزيد  مبا  املعتمدة،  لل�صهادات  االل��ك��رتوين  اخلتم  خدمة  مثل 
وثوقية ال�صهادة ويجعلها حتديًا حقيقيًا يف وجه التلعب وتزوير 
يتوافق  مب��ا  ال�صهادات  متطلبات  تعديل  اإل��ى  اإ�صافة  حمتواها، 
واالإط��ارات  بال�صيارات  اخلا�صة  القيا�صية  املوا�صفات  تطور  مع 
املقدمة  ال�صهادات  عدد  على  اإيجابيًا  انعك�س  الذي  االأمر  امل�صنعة، 

خلل عام 2013 بزيادة قدرها %14.5.

نظام دليل امل�ا�شفات القيا�شية اخلليجية اللكرتوين:
مت توفري بوابة الكرتونية متكن جميع العملء امل�صتفيدين من اأنظمة 
واللوائح  القيا�صية  املوا�صفات  على  باحل�صول  والراغبن  الهيئة 
الفنية ب�صكل الكرتوين، اإ�صافة اإلى توفري خا�صية ربط املوا�صفات 
لها مبا  املقابلة  الوطنية  القيا�صية  باملوا�صفات  القيا�صية اخلليجية 
القيا�صية  املوا�صفات  معرفة  يف  للم�صتفيدين  اأف�صل  خدمة  يحقق 

اخلليجية ومقابلتها الوطنية.
كما يتيح النظام خدمة الت�صديد االلكرتوين لدى �رشاء املوا�صفات 
القيا�صية وكذلك التحميل املبا�رش للموا�صفات القيا�صية مبا يحقق 

خدمة اأف�صل للم�صتفيدين. 
خدمة  وت��وف��ري  م�صتمر  ب�صكل  الدليل  تطوير  على  الهيئة  قامت 
العامة  الهيئة  النظام  ه��ذا  على  التطويرية  امللحظات  ا�صتقبال 
باإطلق ن�صخة حمدثة من الدليل تتيح لق�صم خدمات امل�صتفيدين من 
وتوفريها  للم�صتفيدين  القيا�صية  املوا�صفات  �رشاء  طلبات  متابعة 
طلبات  ع��دد  على  اإي��ج��اب��ي��ًا  انعك�س  ال���ذي  االأم���ر  ال��ك��رتون��ي��ًا،  لهم 
املوا�صفات القيا�صية واللوائح الفنية اخلليجية التي مت بيعها خلل 

عام 2013 مقارنة مع االأعوام ال�صابقة.

الن�شخة الثانية من نظام امل�شار ال�شريع:
املتبناة  اخلليجية  القيا�صية  املوا�صفات  اعتماد  اإج���راء  اأمتتة  مت 
اإدارة بيانات هذه  اآلية  النظام  باأ�صلوب امل�صار ال�رشيع حيث يتيح 
اآلية  وف��ق  امللحظات  ال�صتقبال  وتوزيعها  القيا�صية  املوا�صفات 

حمددة ومن ثم اعتمادها.
يف  وال�صيما  منه  واال�صتفادة  النظام  ه��ذا  دع��م  على  الهيئة  قامت 
م�رشوع تبني املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املتبناة عن موا�صفات 
اأ�صلوب  با�صتخدام  خليجية  القيا�صية  كموا�صفات  دولية  قيا�صية 
خليجية  قيا�صية  موا�صفة   )2890( اعتماد  حيث  ال�رشيع  امل�صار 
عن طريق نظام امل�صار ال�رشيع. كما قامت الهيئة بتطوير الن�صخة 
الثانية من نظام امل�صار ال�رشيع ليتيح ا�صتيعاب بيانات املوا�صفات 
املوا�صفات،  هذه  اعتماد  اآلية  املتبناة وحتديث  ال�صعودية  القيا�صية 
مبا يحقق اال�صتخدام االأ�صهل ويرفع كفاءة العمل اإلى درجات اأعلى.

ثانياً: مركز املعل�مات: 
التن�صيق ينب الدول االأع�صاء يف جمال مراكز املعلومات والربط االإلكرتوين:

مبيعات امل�ا�سفات القيا�سية:. أ
مت اإتاحة جميع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية للدول االأع�صاء عن 
طريق نظام اإلكرتوين مت ت�صميمه وتطويره خ�صي�صًا لهذا الغر�س 
عدد  توفري  كما مت   ، النظام  على  اللزمة  ال�صلحية  اإعطائهم  ومت 
واملواد  للختبار  االأمريكية  اجلمعية  من  القيا�صية  املوا�صفات  من 
القيا�صية  املوا�صفات  الفنية اخلليجية وعدد من  للجان   )ASTM(

.)ISO( من املنظمة الدولية للتقيي�س
كما يقوم املركز ببيع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية وكذلك بع�س 
املوا�صفات القيا�صية الدولية التي ترتبط الهيئة معها باتفاقية بيع 
مثل موا�صفات )ASTM( وقد بلغ عدد املوا�صفات القيا�صية التي 
مت بيعها )2263( موا�صفة بزياده قدرها 88% عن ما مت بيعه يف 

عام 2012م.
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اإدارة ال�شتف�شارات:. ب
يعمل املركز على الرد على اال�صتف�صارات الواردة للهيئة حيث بلغت اال�صتف�صارات على النحو التايل:

2013 2012 2011 طريقة اال�صتف�صار
1672 1915 2294 احل�صور �صخ�صيًا
1386 2665 3330 الهاتف

0 0 13 الفاك�س
1040 1390 741 الربيد االلكرتوين
4098 5970 6378 االجمايل

عدد.اال�صتف�صارات الواردة للهيئة للأعوام 2011-2013م

المكتبة اإللكترونية وقواعد المعلومات:
 قامت الهيئة بتنفيذ ور�س عمل يف جميع اأجهزة التقيي�س الوطنية 
االحتياجات  وا�صتق�صاء  بامل�رشوع  للتعريف  االأع�صاء  ب��ال��دول 
وقد  امل�����رشوع،  يف  ت�صمينها  اأج���ل  م��ن  االأع�����ص��اء  ل��ل��دول  الفعلية 
احتوت  والتي  للم�رشوع  اال�صت�صارية  الدرا�صة  من  االنتهاء  مت 
املكتبة  م�رشوع  ت�صغيل  يف  للبدء  الهامة  الوثائق  من  الكثري  على 
االلكرتونية كما مت االنتهاء من تركيب النظام وجاري العمل على 
اإطلق  املاأمول  املخت�صن ومن  املوظفن  لتفعيله وتدريب  اختباره 

م�رشوع املكتبة االإلكرتونية خلل العام 2014م.
ما  اإ�صافة  فقد مت  العلمية  باملواد  املكتبة  اث��راء حمتوى  ويف جمال 
ال�صنوية  والتقارير  امل��ج��لت  فيها  مب��ا  علمية  م��ادة   270 ي��ق��ارب 
االأخذ  مع  االأع�صاء  بالدول  واخلا�صة  احلكومية  للجهات  واالأدل��ة 
بعن االعتبار توفري ن�صخ اإلكرتونية لبع�س تلك املواد وذلك متا�صيًا 
مع توجه الهيئة باإطلق املكتبة االإلكرتونية. ومت البدء يف القواعد 

واالأدلة املعلوماتية التالية:

قاعدة معلومات اأن�صطة وفعاليات التقيي�س الوطنية واالإقليمية . 1
والدولية.

دليل خدمات الهيئة االإلكرتونية.. 2
يف . 3 االإدارة  نظم  �صهادات  على  احلا�صلة  اجلهات  مو�صوعة 

الدول االأع�صاء.
دليل خدمات اأجهزة التقيي�س بالدول االأع�صاء.. 4
التفتي�س، . 5 جهات  )امل��خ��ت��ربات،  املطابقة  تقومي  جهات  دليل 

جهات منح ال�صهادات( العاملة يف الدول االأع�صاء.
يف . 6 اخلليجية  القيا�صية  للموا�صفات  املطابقة  املنتجات  دليل 

الدول االأع�صاء.
دليل معلومات اخلرباء يف ان�صطة التقيي�س.. 7
دليل معلومات اجلهات ذات العلقة باأن�صطة التقيي�س.. 8
دليل املوا�صفات القيا�صية اخلليجية.. 9
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط الت�عية والإعلم

املهام:
يتمثل دور ق�صم التوعية واالإعلم يف متابعة التطورات وامل�صتجدات 
�صحفية  حتقيقات  ون�رش  االأع�����ص��اء  ال���دول  يف  التقيي�س  جم��ال  يف 
عن  اإعلمية  حملت  واإع���داد  الهيئة  باأن�صطة  والتعريف  للتوعية 
على  واالإ���رشاف  املجاالت  كافة  يف  الهيئة  وخدمات  الهيئة  اأن�صطة 
القواعد  وفق  توزيعها  على  والعمل  الهيئة،  واإع��داد جملة  ت�صميم 

املقررة.

الأخبار ال�شحفية: 
مت اإعداد ون�رش عدد 40 خربًا �صحفيًا يف خمتلف و�صائل االإعلم يف 
الدول االأع�صاء، حيث مت ن�رشها يف ال�صحف املطبوعة واالإلكرتونية 
اأكرث من 300 مرة، كما مت اإ�صافة االأخبار املن�صورة يف موقع الهيئة 

االلكرتوين.

امل�قع الإلكرتوين:
قامت الهيئة بن�رش كافة اأخبارها على موقعها االإلكرتوين، وتطوير 
الهيئة  مبنا�صبات  وت��زوي��ده  االإل��ك��رتوين  املوقع  يف  االإع���لم  نافذة 
واإت��اح��ة  التوعوية  املطبوعات  م��ن  كبري  ع��دد  ورف���ع  وفعالياتها 

تنزيلها، واإ�صافة مكتبة ال�صور.

الكتيبات واملط�يات الت�ع�ية:
مت  التوعوية  واملطويات  الكتيبات  من  عدد  حمتوى  الهيئة  اأع��دت   
طباعة بع�صها ون�رشها بهدف امل�صاهمة يف ن�رش التوعية بالتقيي�س 

وكانت على النحو التايل:
1- كتيب عن اختبارات الكفاءة.

2- مطوية عن الو�صائد الهوائية.
3- مطوية عن االحتفال باليوم العاملي للتقيي�س 14 اأكتوبر.

4- كتيب عن كود البناء اخلليجي. 
5- كتيب عن ال�صلمة يف لعب االأطفال. 

6- كتيب عن ال�صلمة يف اإطارات ال�صيارات. 
7- كتيب عن معايرة االجهزة الطبية. 

 امل�ؤمترات واملعار�س:
 املوؤمتر اخلليجي االأول لكفاءة املختربات )دبي، 13 مار�س . 1

2013م( �صارك فيه اأكرث من 180 م�صاركًا من املتخ�ص�صن 
والباحثن واملهتمن.

)دب��ي، 4-3 . 2 ال�صيارات  يف  لل�صلمة  االأول  اخلليجي  املوؤمتر   

نوفمرب 2013م( �صارك يف املوؤمتر اأكرث من 170 م�صاركًا من 
املتخ�ص�صن والباحثن واملهتمن.

معر�س املختربات العربية )دبي، 10-15 مار�س 2013م(.. 3
اأبريل . 4  23-12 )ال��ري��ا���س،  االإن�صائية  امل��خ��ت��ربات  معر�س 

2013م(.
�صبتمرب . 5  10 )اأبها،  ال�صناعي  اال�صتثمار  ملتقى  يف  امل�صاركة 

2013م(.

 

جملة التقيي�س اخلليجي:
التقيي�س  جملة  اإ�صدار  ملوا�صلة  متخ�ص�صة  �رشكة  مع  التعاقد  مت 
اإن  2014م  بداية  من  االأع��داد  واإ�صدار  التنفيذ  و�صيبداأ  اخلليجي 

�صاء اهلل.

 �شفحات الهيئة يف م�اقع الت�ا�شل الجتماعي: 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  لها يف  بتفعيل �صفحات  الهيئة  بداأت 
الهيئة  ون�صاطات  باأخبار  وتغذيتها  يوتيوب(  تويرت،  بوك،  )في�س 
وقد حظت م�صاركتها يف بع�س الفعاليات مبتابعة جيدة من الدول 
تقوم  كما  وم�صاهدة،  متابعة   )3097( ع��دد  وحققت  االأع�����ص��اء، 

مبوا�صلة الن�رش وحتديثها با�صتمرار.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء

نشاط التدريب

املهام: 
وفاعلة  متخ�ص�صة  تدريبية  اأن�صطة  بتقدمي  التدريب  ق�صم  يقوم 
يف  التميز  على  وت�صاعدهم  وال�رشكاء  امل�صتفيدين  توقعات  تفوق 
ال�رشاكة  خلل  من  ال�صوق،  يف  التناف�صية  قدرتهم  وزي��ادة  عملهم 
من  عدد  يقدم  حيث  العاملية  اخلربة  وبيوت  املناظرة  املنظمات  مع 
وكذلك  يقدم  خدمات  العمل  وور���س  واملهنية  التدريبية  الربامج 
التدريب االإلكرتوين والربامج التعاقدية املوجهة ملوظفي ال�رشكات 

اأو موؤ�ص�صات �صواء حكومية اأو خا�صة.

اأبرز اإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التدريب 
قامت الهيئة بتنفيذ )18( برناجمًا تدريبيًا �صمن اخلطة التدريبية 

واجلهات  الوطنية  التقيي�س  اأجهزة  ملن�صوبي  املعتمدة  ال�صنوية 
املعنية بالقطاعن العام واخلا�س يف الدول االأع�صاء، وقد بلغ عدد 
الهيئة  نفذت   كما  متدربًا.   )352( الربامج  هذه  من  امل�صتفيدين 
بلغ  وقد  املوازية  التدريبية  اخلطة  �صمن  تدريبيًا  برناجمًا   )13(
عدد امل�صتفيدين من هذه الربامج )371( متدربًا يف جمال االعتماد، 
وتفعيًل لقرار جمل�س االإدارة املوقر باإطلق اأعمال مركز االعتماد 
من  ع��دد  بتنفيذ  املركز  مع  بالتعاون  الهيئة  قامت  فقد  اخلليجي 
ال��دول  يف  االع��ت��م��اد  مقومي  لتاأهيل  ال��ه��ادف��ة  التدريبية  ال��ربام��ج 
املهنية  لل�صمعة  ونظرًا  م�صاركًا.   )160( منها  ا�صتفاد  االأع�صاء 
للربامج التدريبية التي تقدمها الهيئة فقد نفذت الهيئة العديد من 
طلبات التدريب الداخلي املتخ�ص�س من اأجهزة التقيي�س الوطنية 
ا�صتفاد  االأع�صاء  ال��دول  يف  وال�رشكات  احلكومية  اجلهات  وكذلك 

منها )58( م�صاركًا. 
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ويو�صح الر�صم البياين التايل عدد امل�صاركن يف الربامج التدريبية هذا العام مقارنة باالأعوام ال�صابقة:

من  ع��دد  بتاأهيل  اال�صرتاتيجية  مبادراتها  و�صمن  الهيئة  قامت  كما 
املدربن على م�صتوى الدول االأع�صاء، حيث مت تنفيذ برنامج متخ�ص�س 
لتدريب املدربن، وتقوم الهيئة برتتيب اال�صتفادة من املدربن الذين 
مهام  اإ�صناد  خلل  من  مهاراتهم  ل�صقل  الربنامج  متطلبات  اجتازوا 

تدريبية يف الربامج التي تقدمها الهيئة، مبا يحقق اال�صتفادة منهم.
وحر�صًا من الهيئة على اال�صتفادة املثلى من مذكرات التعاون الفني 
املربمة بينها واجلهات الدولية املناظرة فيما يتعلق بالتدريب وتبادل 
قامت  معها،  اال�صرتاتيجية  وال�����رشاك��ة  العلقة  يعزز  مب��ا  اخل���رباء 
الهيئة بالتن�صيق ال�صت�صافة وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية، ومن 
اأبرزها: املنظمة الدولية للتقيي�س)ISO(  الوكالة الكورية للتكنولوجيا 
واملوا�صفات )KATS(، واللجنة االأوربية للتقيي�س )CEN(، واملعهد 
الرتكي  املوا�صفات  ومعهد   )UME( للمرتولوجيا  الرتكي  الوطني 
)TSE(، ومنظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية )UNIDO(..الخ.

احلكومي  القطاعن  مع  علقاتها  توطيد  على  الهيئة  وحر�صت 
امل�صتهدفة  ال�رشيحة  قاعدة  وتو�صيع  االأع�صاء  الدول  يف  واخلا�س 
خمتلف  يف  ممكنة  ا�صتفادة  اأك��رب  لتحقيق  التدريبية  دورات��ه��ا  يف 
املجاالت ال�صناعية والتجارية واخلدمية، وتوفري فر�س التوا�صل 
وتبادل اخلربات بن املعنين لدعم البنية التحتية للجودة وتعزيز 

العمل اخلليجي امل�صرتك ؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع كل من 
�صعودي  و�رشكة  برتومن  و�رشكة  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة 
حلماية  العامة  والهيئة  دب��ي  وبلدية  بيب�صيكو  و���رشك��ة  اأوج��ي��ه 
امل�صتهلك ب�صلطنة عمان، وكذلك مت تنفيذ العديد من الزيارات على 
للتطبيق  للم�صاركن  الفر�صة  الإتاحة  التدريبية  الربامج  هام�س 
العملي واالطلع على املمار�صات املميزة فيها، مثل االإدارة العامة 
ومعهد  لل�صيارات  كيا  و�رشكة  ببلجيكا،  وال�صناعة  للموؤ�ص�صات 
 KCL( دايو للأبحاث و�رشكة �صام�صوجن وعدد من املختربات مثل

KTL( ، )KASTO(، )CAS(،( بكوريا اجلنوبية.
وال��دول  الهيئة  ب��ن  التدريبية  العملية  ان�صيابية  على  وح��ر���ص��ًا 
التدريب  ل�صباط  تدريبية خم�ص�صة  دورة  الهيئة  نفذت  الأع�صاء، 
ادارة  لنظام  الداخلي  التدقيق  لتطوير مهارات  االأع�صاء  الدول  يف 
التدريب )ISO 10015+ Certification(، وتعمل الهيئة حاليًا على 
تنفيذ م�رشوع حل�صول مركز التدريب على �صهادة جودة التدريب 
مع  بالتن�صيق   ،  ISO 10015+ الدولية  القيا�صية  املوا�صفة  ح�صب 
التجربة  وتعميم  اال�صت�صارة  هذه  من  لل�صتفادة  االأع�صاء  ال��دول 
االأه��داف  يحقق  مبا  جودتها  و�صمان  االج���راءات  توحيد  بهدف 

املن�صودة للعملية التدريبية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء

ن�شاط التط�ير واملتابعة
املهام:

يتمثل دور ق�صم التطوير واملتابعة يف اال�رشاف على تطوير الدليل 
مع  والتن�صيق  االإداري���ة،  امل�صتجدات  �صوء  على  للهيئة  التنظيمي 
الوحدات االإدارية يف متابعة تنفيذ اخلطة االإ�صرتاتيجية ومراجعة 
الهيئة  ن�صاطات  تنظم  التي  والتعليمات  واالأدل��ة  واللوائح  النظم 

االإدارية واملالية والفنية ورفع التو�صيات ب�صاأنها.

مبادرات وم�شاريع  التط�ير واملتابعة
• احل�صول على 3 �صهادات نظم االإدارة املرتبطة باأعمال الهيئة.	
• اإعتماد النظام االأ�صا�صي والهيكل التنظيمي ونظام �صوؤون املوظفن.	

اأبرز اإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لق�شم التط�ير واملتابعة 
ربع  تقارير  باإعداد  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  فريق  قام 
واأق�صام  اإدارات  مل�صاعدة  ومتكاملة  �صاملة  خطة  وو�صع  �صنوية 
اخلطة  متابعة  اآلية  خلل   من  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  لتنفيذ  الهيئة 
اال�صرتاتيجية  االأه���داف  بنقل  الفريق  ق��ام  حيث  االإ�صرتاتيجية، 
وتنفيذها ومتابعتها  اعتمادها  بعدة مراحل من  الواقع  اأر�س  اإلى 
وتقييمها، مو�صحًا اأن املرحلة االأولى متثلت يف و�صع خطة متابعة 
اأهدافها،  حتقيق  نحو  وال�صعي  اال�صرتاتيجية  تنفيذ  عمل  �صري 
والتي انعك�صت من خلل عمل االإدارات واالأق�صام بالهيئة واأجهزة 

التقيي�س الوطنية ك�رشيك فعلي يف تنفيذ اال�صرتاتيجية.
بناء على الغاية االإ�صرتاتيجية » حتقيق التميز يف االأداء املوؤ�ص�صي« 
والهيكل  االأ���ص��ا���ص��ي  ال��ن��ظ��ام  اإع��ت��م��اد   « االأداء  م��وؤ���رش  ولتحقيق 
املحدثة  ال�صيغة  اإعتماد  مت  املوظفن«  ���ص��وؤون  ونظام  التنظيمي 
للنظام االأ�صا�صي للهيئة من قبل جمل�س االإدارة املوقر يف اإجتماعه 

الثامن ع�رش )الريا�س، 02 اأكتوبر 2013م(. 
وا�صتكماًل لتنفيذ امل�رشوع قامت الهيئة باإعداد ال�رشوط املرجعية 
لتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي ونظام �صوؤون املوظفن والرفع 
للمجل�س الفني الإقرارها، حيث وافق املجل�س الفني على قيام الهيئة 
التنظيمية  الهياكل  يف  متخ�ص�س  ا�صت�صاري  مكتب  مع  بالتعاقد 
لتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي يف اإجتماعه احلادي والثلثون 

)الريا�س،29-30 دي�صمرب 2013م(. 
العمليات  هند�صة  اإع��ادة   « االإ�صرتاتيجي  الهدف  لتنفيذ  وحتقيقًا 
والتحول الى منظمة رقمية« قامت الهيئة بتبني م�رشوع احل�صول 
على 3 �صهادات نظم االإدارة املرتبطة باأعمال الهيئة. مت التعاقد مع 
 .9001  ISO اجلودة  ادارة  اأنظمة  بناء  يف  متخ�ص�س  م�صت�صار 

على اأن يتم البدء يف تنفيذ امل�رشوع خلل عام 2014م.

المراجعة  األداء  ومؤشرات  إنجازات  أبــرز 
الداخلية 

يتمثل الدور التقليدي للمراجع الداخلي يف التاأكد من وجود نظام 
ن�س  مهام  من  اليه  اأوك��ل  مبا  والقيام  بكفاءة  يعمل  داخلية  رقابة 
الداخلي  املراجع  قام  حيث  للهيئة.  واملحا�صبي  املايل  النظام  عليه 

باملهام االآتية: 
• مت 	 حيث  عليها  امللحظات  واإب���داء  املالية  ال�صندات  فح�س 

مراجعة عدد 715 �صندات �رشف.
• مت حتديد اللوائح التي حتتاج الى حتديث وجاري العمل على 	

مراجعتها مع اإدارة ال�صوؤون االإدارية واملالية .
• مت اعداد التقرير الن�صف �صنوي للمراجعة الداخلية ومت اإعداد 	

التقرير املايل لعام 2013م ليت�صمن امللحظات والتو�صيات 
الت�صحيحة لتطوير وحت�صن العمل.

• اخل��ارج��ي 	 امل��راج��ع  م��ع  بالتن�صيق  ت��دق��ي��ق  خ��ط��ط  ت�صميم 
لتغطية اأية م�صائل رقابية يتم حتديدها من خلل عقد عدة 4 

اإجتماعات.
• ال�صوؤون 	 اإدارة  مع  واملتابعة  اخلارجي  املدقق  اعمال  متابعة 

االإدارية واملالية لتنفيذ تو�صياته واإجراء التعديلت املطلوبة.
• للمراجعة 	 تخ�صع  قد  اأخ��رى  وظائف  اأو  مهام  باأية  القيام 

والتقييم من قبله بناء على توجيه معايل االأمن العام. 
• مراجعة احل�صاب اخلتامي واإبداء امللحظات الت�صحيحية مع 	

اإدارة ال�صوؤون االإدارية واملالية قبل رفعه الى اللجنة االإدارية 
واملالية.

اإلنجازات ومؤشرات األداء

ن�شاط التعاون الدويل
املهام:

يتمثل دور ق�صم التعاون الدويل يف تدعيم علقات التعاون والتن�صيق 
يف  العاملة  والوطنية  واالقليمية  الدولية  واملنظمات  الهيئة  بن 
جمال التقيي�س بهدف ايجاد تعاون فني واال�صتفادة من ن�صاطاتها 
نقل  هدف  وحتقيق  معها،  والتن�صيق  اخل��ربات  وتبادل  وخدماتها 
على  الهيئة  �صورة  واإب��راز  احلديثة،  الدولية  واملمار�صات  املعرفة 

امل�صتوى الدويل.

اأبرز اإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التعاون الدويل
• اال�صت�صارية 	 االآ�صيوية  للجنة  االأربعن  االجتماع  يف  امل�صاركة 

اأب��ري��ل   8 )ك���واالمل���ب���ور،   ACCSQ واجل����ودة  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات 
جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب  مناق�صة  مت��ت  ح��ي��ث   ، 2013م( 
املطابقة.  الفنية والتحقق من  املوا�صفات واملقايي�س واللوائح 
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ومت تقدمي عر�س حول هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون.
• ترتيب عقد اجتماعات بن الوفد اخلليجي والهيئة )وا�صنطن، 	

املعهد  يف  امل�صوؤولن  و  2013م(  اأب��ري��ل   26-22 فيلدلفيا، 
الوطني االمريكي للموا�صفات ANSI، ومكتب املمثل التجاري 
والقطاع  احلكومي  القطاع  ع��ن  وممثلن   USTR االم��ري��ك��ي 
يف  امل�صاركة  وكذلك  ال�صيارات.  �صناعة  عن  وممثلن  اخلا�س 
 ASTM واملواد  للفح�س  االمريكية  اجلمعية  مع  عمل  ور�صتي 
للتكييف  االم��ري��ك��ي  املعهد  ال��ب��ن��اء، وم��ع  اال���ص��ت��دام��ة يف  ح��ول 

والتدفئة والتربيد AHRI حول تر�صيد الطاقة. 
• املكتب 	 م��ع  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�����رشق  م��وؤمت��ر  تنظيم 

االأمريكية  التجارة  USTR ووزارة  االأمريكي  التجاري  املمثل 
)الدار  للت�رشيع  اجليدة  واملمار�صات  املوا�صفات  اإعداد  حول 

البي�صاء، 20-22 مايو 2014م(.
• 	 OECD والتنمية  االقت�صادي  التعاون  منظمة  مع  التوا�صل 

للقيام باإعداد ت�صور لربنامج تعاون بن املنظمة والهيئة.
• االأوروب��ي��ة 	 للجنة  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاركة 

الكهروتقني  للتقيي�س  االأوروب��ي��ة  واللجنة   CEN للتقيي�س 
 European الثانية  االأوروب��ي��ة   التقيي�س  وقمة   CENELEC
اخلدمات  يف  التقيي�س  جمال  يف   Standardization Summit

)كوبنهاجن، 18-20 يونيو 2013م(. 
• اللجنتن 	 م��ن  ك��ل  عمل  تن�صيق  على   CEN و  الهيئة  ب��ن  االت��ف��اق 

موا�صفات  اع��داد  12 يف جمال  رقم  واالأوروب��ي��ة   7 رقم  اخلليجية 
اللجنتن  بن  الفني  للتعاون  اتفاقية  توقيع  وقد مت  والغاز.  النفط 
وقعت من قبل املدير العام ل� CEN/CENELEC واأمن عام الهيئة.

• امل�صاركة يف االجتماع ال�صنوي لهيئة الد�صتور الغذائي “ كودك�س 	
املنتاريو�س” ب�صفة ع�صو مراقب )روما،1-5  يوليو 2013م(. 

• واالجتماع 	 )ديفكو(  التنمية  للجنة   45 االجتماع  يف  امل�صاركة 
 )ISO( للتقيي�س  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  العمومية  للجمعية   34

)�صانت بيرت�صربغ، �صبتمرب 2013م(.
• االدارة 	 امل�صوؤولن يف  كبار  الفني بن  للتعاون  مثمرة  اجتماعات 

 AQSIQ العامة للرقابة على اجلودة والتفتي�س واحلجر ال�صحي
وهيئة املوا�صفات ال�صينية SAC )بكن، 8 اأكتوبر 2013م(.

• 	 KATS واملوا�صفات  للتكنولوجيا  الكورية  الوكالة  زي���ارة 
)�صيئول،   KRISS واملعايري  العلمي  للبحث  الكوري  واملعهد 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت  2013م(  اأكتوبر   23-21

الفني بن الهيئة و KRISS يف جمال املرتولوجيا.
• 2013م( 	 نوفمرب   6 )الريا�س،   KATS من  م�صوؤولن  زي��ارة 

العمل  خطة  م�رشوع  يف  وعك�صها  الفنية  االحتياجات  ملناق�صة 
مع الهيئة. وقد مت توقيع هذه اخلطة يف مقر الهيئة بن رئي�س 
واالأم��ن   KATS واملوا�صفات  للتكنولوجيا  الكورية  الوكالة 

العام )الريا�س، 17 دي�صمرب 2013م(.
• ملعهد 	 العمومية  للجمعية  اخل��ام�����س  االج��ت��م��اع  يف  امل�����ص��ارك��ة 

)ا�صطنبول،   SMIIC اال�صلمية  للدول  واملقايي�س  املوا�صفات 
حول  الدولية  ال��ن��دوة  يف  وكذلك  2013م(،  نوفمرب   24-23
كلمة  تقدمي  مت  حيث  العاملي،  االقت�صاد  يف  التقيي�س  تاأثريات 

وورقة عمل يف هذه الندوة.   

اإلنجازات ومؤشرات األداء

اإدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
املهام:

كافة اخلدمات  تقدمي  واملالية  االإداري��ة  ال�صوؤون  اإدارة  دور  يتمثل 
الهيئة  التنظيمية يف  الوحدات  واملالية وامل�صاندة ملختلف  االإداري��ة 
من خلل ا�صتخدام اأحدث النظم واالإجراءات والتح�صن امل�صتمر 
للو�صول الأعلى امل�صتويات واملحافظة على اجلودة واالأداء املتميز 

ومبا يحقق اأهداف الهيئة.
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أبرز إنجازات ومؤشرات األداء إلدارة الشؤون 
اإلدارية والمالية

اأوًل : ال�ش�ؤون الإدارية وامل�ارد الب�شرية
التدريب الداخلي واخلارجي

مت تر�صيح عدد من املوظفن حل�صور 37 دورة تخ�ص�صية. حيث 
بلغت ن�صبة املتدربن من اإجمايل املوظفن )63.7%( تقريبا بحيث 
�صمل التدريب والتطوير كافة االإدارات واالأق�صام بالهيئة كاالآتي: 

اإعداد قيادات ال�شف الثاين
قامت اإدارة ال�صوؤون االإدارية واملالية تاأهيل قيادات ال�صف الثاين 
القيادي  التمكن  يف  دورات  خ��لل  من  وذل��ك  الهيئة  موظفي  من 
تاأهيلها من  التي مت  القيادات  ن�صبة  وبلغت  الثاين  ال�صف  واعداد 

موظفي الهيئة )%19.30(.

الت�ظيف
مت توظيف )11( موظف مبا ي�صكل ن�صب )%19.30(.

ثانياً: ال�ش�ؤون املالية
تخطيط عمليات امل�شروفات 

• يف 	 املنتهية  املالية  لل�صنة  املدققة  غري  امل�رشوفات  اإجمايل  بلغ   
2013/12/31 م مبلغ وقدره 30،708،622 ري�ال �صعودي، 

بزيادة قدرها 19% مقارنة مع ال�صنة ال�صابقة 2012م.

تخطيط عمليات الإيرادات 

يف  املنتهية  املالية  لل�صنة  مدققه  والغري  املحققة  النتائج  على  بناء 
2013/12/31 م ت�صري البيانات اإلى االآتي:

• م  	 2013 املالية  لل�صنة  الهيئة  عن  ال�صادرة  االي���رادات  بلغت 
23،642،314 ري�ال �صعودي، بزيادة قدرها 10% عن اإيرادات 

ال�صنة املالية ال�صابقة 2012م.
• ن�صبته 	 م��ا  املطابقة  �صهادات  م��ن  املح�صلة  االإي����رادات  بلغت 

اإيرادات الهيئة ، حيث بلغت 22،143،733  94% من اإجمايل 
ري�ال �صعودي مقارنة بال�صنة ال�صابقة 2012م.

• اخلليجية 	 القيا�صية  املوا�صفات  من  املح�صلة  االي��رادات  بلغت 
280،834 ري�ال �صعودي بزيادة ن�صبته 101% مقارنة بال�صنة 

ال�صابقة 2012م. 
• بلغت 	 الهيئة  تقيمها  التي  التدريبية  الربامج  اإي���رادات  بلغت 

496،672 ري�ال �صعودي بانخفا�س قدره 15% مقارنة بال�صنة 
ال�صابقة 2012م. 

• ب��ل��غ��ت االإي�������رادات امل��ح�����ص��ل��ة م��ن اال���ص��ت��ث��م��ار يف ال�����ص��ن��دوق 	
اال�صتثمار  الفرن�صي و�صندوق  ال�صعودي  بالبنك  اال�صتثماري 
البنك االأهلي التجاري 197،655 ريال �صعودي بانخفا�س  يف 

بن�صبة 17% مقارنة مع ال�صنة ال�صابقة 2012م. 



037 التقرير السنوية 1434 - 1435هـ

اإلنجازات ومؤشرات األداء للدول األعضاء

هيئة الإمارات للم�ا�شفات واملقايي�س

االإجنازات  لعام 2013م:

و)37( . 1 جديدة  قيا�صية  موا�صفة   )2219( الهيئة  اأ�صدرت 
الئحة فنية جديدة، وحدثت )115( موا�صفة قيا�صية و)21( 

الئحة فنية.
قامت الهيئة باعتماد )13( جهة تقييم مطابقة جديدة.. 2
3 . )7.799( تغطي  مطابقة  �صهادة   )4.027( الهيئة  اأ�صدرت 

منتجًا م�صتوردًا اأو م�صدرًا من واإلى الدولة.
قامت الهيئة مبنح علمات اجلودة ل� )32( �صنفًا من املنتجات . 4

ت�صم )2732( منتجًا من )110( م�صنعًا.
اأ�صدرت الهيئة )634000( مل�صقًا لكفاءة الطاقة.. 5
6 . )317( تنتج  مل��زارع  مطابقة  �صهادة   )22( مبنح  الهيئة  قامت 

منتجًا ع�صويًا، تبلغ م�صاحتها االإجمالية حوايل )6214( هكتار.
اأ�صدرت الهيئة )62( �صهادة مطابقة للبطاقة التحذيرية للتبغ.. 7
قامت الهيئة و�رشكائها بالتحقق من )1250( ميزان ذهب.. 8
قامت الهيئة بالتحقق الدوري من )3538( ا�صطوانة غاز م�صال.. 9

العبوات . 10 الدوري من )35( �صنفًا من  الهيئة بالتحقق  قامت 
املعباأة م�صبقًا.

إدارة المواصفات والمقاييس
مملكة البحرين  

االإجنازات  لعام 2013م:
املعنية . 1 التنمية  جلنة  يف  البحرين  مملكة  بع�صوية  االرتقاء  مت 

ب�صئون الدول النامية ) الديفكو( التابعة للمنظمة االآيزو من 
ع�صو مرا�صل اإلى ع�صو عامل يف يوليه 2013م.

الدولية . 2 الفنية  اللجنة  ع�صوية  اإلى  البحرين  مملكة  ان�صمت 
كع�صو  االآي��زو  للمنظمة  التابعة  اجل��ودة  اإدارة  بنظام  املعنية 

عامل يف يونيه 2013م.

اجتازت وزارة ال�صناعة والتجارة يف يناير 2013م التدقيق . 3
اإدارة  نظام  ل�صهادة  املانحة  ال�رشكة  اأجرته  الذي  اخلارجي 
اجل���ودة االآي����زو 9001 وب��ذل��ك ف���اإن ���ص��ه��ادة ن��ظ��ام اجل��ودة 
�صارية املفعول يف وزارة ال�صناعة والتجارة مبا ي�صمل اإدارة 

املوا�صفات واملقايي�س.
�صاركت اإدارة املوا�صفات واملقايي�س بالت�صويت على 57 م�رشوع . 4

املحلية  الفنية  اللجان  قبل  من  درا�صتها  مت  قد  دولية  موا�صفة 
املوا�صفات  م�صاريع  على  الت�صويت  ن�صبة  وارتفعت  املخت�صة. 

املدرو�صة يف هذا العام مقارنة بالعام املا�صي مبعدل %90.
5 . 225 عدد  واملقايي�س  للموا�صفات  الوطنية  اللجنة  اعتمدت 

موا�صفة قيا�صية و 46 الئحة فنية.
والتن�صيق . 6 بالتعاون  واملقايي�س  املوا�صفات  اإدارة  در�صت 

م�رشوع   481 ع��دد  املخت�صة  واجل��ه��ات  الفنية  اللجان  م��ع 
ملوا�صفات خليجية و23 م�رشوع ملوا�صفات املنظمة العربية 

للتنمية ال�صناعية والتعدين.
املوا�صفات . 7 اإدارة  مبيعات  حجم  يف  ال��زي��ادة  ن�صبة   بلغت 

اخلليجية  الفنية  واللوائح  القيا�صية  للموا�صفات  واملقايي�س 
و�صل  حيث  2012م،  ع��ام  عن   %200 واالأجنبية  والدولية 
مقارنة  2013م  ع��ام  يف  موا�صفة   300 ع��دد  املبيعات  حجم 

ب122 موا�صفة يف العام 2012م.
اأجرت اإدارة املوا�صفات واملقايي�س التفتي�س الدوري على املحلت  . 8

التي تتوفر فيها اأدوات الوزن القيا�س وقد بلغ عدد املحلت التي 
مت التفتي�س عليها 1735 بزيادة قدرها 65% عن عام2012م.

املوازين . 9 معايرة  باإجراء  واملقايي�س  املوا�صفات  اإدارة  قامت 
واأدوات القيا�س على 56 �رشكة وقد بلغ عدد �صهادات املعايرة 
�صهادة   241 مقارنة  �صهادة   277 االإدارة  اأ�صدرتها  التي 

لعام2012م اأي بزيادة بلغت %15.

ــلــمــواصــفــات  ــة الـــســـعـــوديـــة ل ــئ ــي ــه ال
والمقاييس والجودة

االإجنازات  لعام 2013م:
جديدة . 1 �صعودية  قيا�صية  موا�صفة   )4،606( عدد  اعتماد  مت 

من  اع��ت��م��اده  مت  م��ا  جم��م��وع  لي�صبح  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
قيا�صية  موا�صفة   )27،818( الهيئة  اإن�صاء  منذ  موا�صفات 
قيا�صية  موا�صفة   )913( ع��دد  حت��دي��ث  مت  كما  ���ص��ع��ودي��ة، 
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�صعودية وتعديل )8( موا�صفة قيا�صية �صعودية.
علمة . 2 با�صتعمال  ج��دي��دة  تراخي�س  من�صاأة   )19( منح  مت 

ترخي�س   )13( عدد  �صحب  مت  بينما  منتجاتها  على  اجل��ودة 
لعدم التزامها با�صرتاطات ومتطلبات العلمة لي�صبح جمموع 
اجلودة  علمة  و�صع  حق  منحت  التي  وامل�صانع  ال�رشكات 

على منتجاتها )261( من�صاأة.
خمتربًا، . 3  )56( الهيئة  قبل  من  املعتمدة  املختربات  عدد  بلغ 

للمنتجات  الت�صدير  �صهادات  مبنح  التو�صيات  عدد  بلغ  كما 
الغذائية للم�صانع امل�صدرة هذا العام )365( تو�صية.

قامت الهيئة بتقدمي )1476( ا�صت�صارة فنية جلهات خمتلفة، . 4
باالإ�صافة اإلى درا�صة )190( ترخي�صًا �صناعيًا.

بلغ اإجمايل عدد العينات التي مت اختبارها مبختربات الهيئة . 5
معايرتها  مت  ال��ت��ي  العينات  ع��دد  بلغ  كما  عينة،   )4019(

مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة )1072( عينة.
عمل . 6 فريق   )41( اللجان  عن  املنبثقة  العمل  ف��رق  ع��دد  بلغ 

خمتلف  من  الفنية  اللجان  اأع�صاء  ع�صويتها  يف  ت�صم  والتي 
اللجان  خ��ارج  من  املخت�صن  بع�س  اإل��ى  اإ�صافة  القطاعات، 
املكلفة بها،  القيا�صية  املوا�صفات  اأعمالها الإجناز م�صاريع  يف 
واأجن��زت  اجتماعًا   )11( والفنية  العامة  اللجان  عقدت  وقد 
عدد  اإج��م��ايل  وبلغ  قيا�صية،  موا�صفة  م�����رشوع   )30( ع��دد 
الفنية  اللجان  قبل  من  املعدة  املعتمدة  القيا�صية  املوا�صفات 

)1659( موا�صفة قيا�صية �صعودية.

المديرية العامة للمواصفات والمقاييس 
سلطنة عمان

االإجنازات  لعام 2013م:
مت اإ�صدار الرتاخي�س با�صتعمال علمة اجلودة العمانية لعدد . 1

)9( منتجات خمتلفة.
املختربات . 2 دائ���رة  اإل���ى  ال����واردة  العينات  ع��دد  جم��م��وع  بلغ 

)1650( عينة وذلك الإجراء التحاليل والفحو�صات املطلوبة 
عليها.

مت خماطبة جهات خمتلفة من القطاعين احلكومي و اخلا�س . 3
املوا�صفات  بتقييم  ال��ع��لق��ة  ذات  باملوا�صيع  يتعلق  فيما 
اإلى الدائرة ا�صتف�صارات ومقرتحات من  القيا�صية، كما ورد 
يتعلق  ما  يف  خا�س،  قطاع  اأو  حكومية  �صواء  خمتلفة  جهات 

القيا�صية  باملوا�صفات  تتعلق  بنود  اأو  القيا�صية  باملوا�صفات 
بلغ عددها )60( ا�صتف�صار.

قام املركز بن�رش اأربعة اإخطارات حتت بنود اتفاقية العوائق . 4
.TBT الفنية اأمام التجارة

5 ..)ISO و IEC( موا�صفة قيا�صية دولية )مت بيع عدد )9
مت بيع عدد )430( موا�صفة قيا�صية عمانية وخليجية.. 6
مت معايرة )4201( جهاز ومعدة داخل املخترب وباملوقع.. 7
مت اإعداد 12 موا�صفة قيا�صية خليجية.. 8
اخلليجي . 9 امل��رتول��وج��ي  التجمع  اأدل����ة  اإع����داد  يف  امل�����ص��ارك��ة 

.)GULFMET(
مت دمغ وحتليل )4876130( جرام من امل�صغوالت وال�صبائك . 10

الف�صية والذهبية.

إنجازات عام 2013م:

الفنية »م��وا���ص��ف��ات اال���ص��ت��دام��ة . 1 ال��لئ��ح��ة  م�����رشوع  اإط����لق 
ا�صتغرق  الرئي�صة” والتي  املبادي   - قطر 2030  الإن�صاءات 
الوطنية  قطر  لروؤية  تنفيذًا  ا�صهر   8 يقارب  ما  لها  االع��داد 
)2011م– 2016م(  الوطنية  التنمية  وا�صرتاتيجية   2030
وحماية  االجتماعية  والتنمية  امل�صتدامة  ال�صاملة  وللتنمية 

البيئة وتنميتها.
اإن�صاء اجلنة الفنية العليا املكلفة باإعداد اال�صرتاتيجية العربية . 2

مقرها  و�صيكون  2018م(  )2014م-  ل��لأع��وام  للتقيي�س 
لتتولى و�صع اال�صرتاتيجية  واأمانتها بدولة قطر  ورئا�صتها 
االأع�����ص��اء  ال���دول  م��ع  تنفيذها  ومتابعة  للتقيي�س  العربية 
والتعدين  ال�صناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مع  بالتن�صيق 

بهدف زيادة حجم التجارة البينية العربية.
مت اإ�صدار عدد 36 �صهادة مطابقة  ملختربات املواد.. 3
مت اإ�صدار عدد 10 �صهادة مطابقة ملختربات فح�س تربة.. 4
مت اإ�صدار 38 �صهادة مطابقة مل�صانع طابوق.. 5
مت اإ�صدار 75 �صهادة مطابقة ملحطات االأ�صفلت.. 6
مت اإ�صدار 53  �صهادة مطابقة ملحطات اخلر�صانة اجلاهزة.. 7
مت اإ�صدار 35 �صهادة مطابقة ملنتج اخلر�صانة �صابقة ال�صب.. 8
مت اإ�صدار 6 �صهادة مطابقة ملنتجات ان�صائية اأخرى.. 9

مت درا�صة مطابقة املوا�صفات لعدد 45 عينة منتجات غذائية.. 10
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إدارة المواصفات والمقاييس
بدولة الكويت

اإجنازات عام 2013م:

قامت نقطة اال�صتف�صار الكويتية التفاقية اإزالة العوائق الفنية . 1
للتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية بعمل 48 اإخطار حول 
عام  اإخطار   28 بعمل  مقارنة  تطبيقها،  املزمع  الت�رشيعات 

2012 وبلغت الزيادة %71.

هيئة . 2 م��ع  بالتن�صيق  واملقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات  اإدارة  نظمت 
 TBT التقيي�س اخلليجية ور�صة عمل »اتفاقية العوائق الفنية
ال�صادرتن   SPS النباتية  وال�صحة  ال�صحة  تدابري  واتفاقية 
عن منظمة التجارة العاملية WTO ونقاط ال�صتعالم اخلا�صة 

بها “)الكويت،  28-29 نوفمرب2013م(.

التفاهم بن حكومة دولة الكويت وحكومة . 3 مت توقيع مذكرة 
23 مايو  اأن�صطة التقيي�س )الرباط،  اململكة املغربية يف جمال 

2013م(.

مت امل�صاركة بالت�صويت على )12( م�رشوع موا�صفة دولية قد . 4
مت درا�صتها من قبل اللجان الفنية املحلية املخت�صة.

مت اعتماد عدد )406( موا�صفة قيا�صية كويتية وعدد )63( . 5
الئحة فنية كويتية.

قامت اإدارة املوا�صفات واملقايي�س بالتن�صيق مع اللجان الفنية . 6
موا�صفة  م�رشوع   )274( عدد  بدرا�صة  املخت�صة  واجلهات 
للتنمية  العربية  للمنظمة  خليجية و )77( م�رشوع موا�صفة 

ال�صناعية والتعدين.

فنية . 7 والئحة  قيا�صية  موا�صفة  بن  ما   )585( ع��دد  بيع  مت 
خليجية ودولية واأجنبية.

مت عقد عدد 14 اجتماعًا للجنة الفنية الدائمة للأغذية امل�صكلة . 8
العامة  الهيئة  برئا�صة   2009/3 رق��م  ال����وزاري  ب��ال��ق��رار 
والتغذية  بالغذاء  العلقة  ذات  اجلهات  وع�صوية  لل�صناعة 

بالدولة.

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس 
وضبط الجودة

االإجنازات  لعام 2013م:

متت الرقابة على الواردات والتحقق من االإر�صاليات املخالفة . 1
عرب  وامل�صتوردة  الفنية  وال��ل��وائ��ح  القيا�صية  للموا�صفات 

املنافذ اجلمركية.

م�����ص��ت��وردة . 2 اإر���ص��ال��ي��ة   )68149( م��ط��اب��ق��ة  م��ن  ال��ت��اأك��د  مت 
الهيئة  ومكاتب  ف��روع  عرب  املعتمدة  القيا�صية  للموا�صفات 

باملنافذ اجلمركية.

مت خلل العام الرقابة على عدد )343( من�صاأة حملية و�صبط . 3
)27( خمالفة على من�صاأة وطنية.

من�صاآت . 4  )9( ل�عدد  اجليد  الت�صنيع  ممار�صة  �صهادة  منح  مت 
وطنية .

مت ت�صجيل )60( منتج.. 5

التداول . 6 مراكز  على  الثامنة  اال�صتثنائية  احلملة  تنفيذ  مت 
حمل   )752( على  والرقابة  باملحافظات  املحلية  باالأ�صواق 
و)5112( منتج والتاأكد من مطابقته للموا�صفات القيا�صية، 

منها )812( منتج خمالف مت �صبطه باالأ�صواق.

التي . 7 اإجمايل الكميات  مت فح�س )2934( عينة ذهبية، وبلغ 
مت ك�رشها )521.9( غرام. كما مت من خلل النزول امليداين 
القيا�س  واأدوات  ملوازين  املحلية معايرة  واملن�صاآت  للمحلت 

)21711( ميزان منها )25( ميزان مت م�صادرتها.

مت اعتماد عدد )56( موا�صفات مينية جديدة وحديثة، كما مت . 8
تبني عدد )1( موا�صفة قيا�صية خليجية، وحتديث عدد )2( 
قيا�صية  موا�صفة   )83( واأع��دت  مينية،  قيا�صية  موا�صفات 

خليجية.

مت افتتاح وحدة لفح�س واختبار ال�صموم الفطرية للمنتجات . 9
امل�صتوردة بفرع الهيئة باحلديدة.

مت فح�س عدد )9152( منتج غذائي و�صناعي، واإ�صافة عدد . 10
)12( فح�س جديد مبختربات الهيئة.
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الخاتمة
احلمد هلل رب العاملن، وال�صلة وال�صلم على اأ�رشف اخللق و�صيد املر�صلن نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم. 
�ر لنا اأن ننهي التقرير ال�صنوي لعام 2013م، ويطيب يل اأن اأتقدم  اأ�صكر اهلل جل جلله على ف�صله وامتنانه اأن ي�صَّ
بجزيل ال�صكر واالحرتام وعظيم الف�صل واالمتنان بعد اهلل �صبحانه وتعالى اإلى كًل من اأ�صحاب املعايل وال�صعادة 
اأع�صاء جمل�س االإدارة املوقرين واملجل�س الفني والدول االأع�صاء على ح�صن تعاونها املثمر يف توفريها معلومات 
الهيئة  من�صوبي  وزملئي جميع  اأخ��واين  اأ�صكر  كما  ال�صنوي،  تقريرها  اإع��داد  من  الهيئة  مكنت  قيمة  وبيانات 
على ما بذلوه من جهد يف اإعداد وتنظيم التقرير واإجناز كافة املهام املناطة بالهيئة، وال�صكر مو�صول اأي�صًا لكل 

اجلهات ذات العلقة والتي �صاهمت يف دعم واإخراج هذا التقرير.

وختامًا.. اأ�صاأل املولى- جلت قدرته- اأن يوفقنا جميعًا اإلى ما يحبه وير�صاه، واأن يجعل عملنا كله خال�صًا لوجه 
الكرمي اإنه �صميع جميب.

معايل الأمن العام 
نبيل بن اأمن مل




