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كلمة معالي األمين العام
ي�أتي �إ�صدار هذا التقرير تتويج ًا العتماد جمل�س �إدارة
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
للخطة اال�سرتاتيجية للهيئة للأعوام (2015-2013م)
لتعلن عن مرحلة جديدة واعدة تزخر بخطط ا�سرتاتيجية
طموحة والتي طاملا حفلت بها م�سرية هيئة التقيي�س منذ
�إن�شاءها يف عام 2004م .حيث جاءت اخلطة اال�سرتاتيجية
تلبية لتحقيق التن�سيق والتكامل وال�تراب��ط ب�ين ال��دول
الأع�ضاء يف جميع امليادين ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س
واجل��ودة ،وحتفيز ًا لوجود ت�رشيعات جتارية و�صناعية
وجمركية مطبقة لنواة �سوق خليجي م�شرتك ي�ساهم يف
�إزالة العوائق الفنية وتقلي�صها بني الدول الأع�ضاء ،كما
ي�ساهم يف تطوير قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية
التجارة بينها وحماية امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة،
وت�شجيع ال���ص�ن��اع��ات وامل�ن�ت�ج��ات اخلليجية مب��ا يدعم
االقت�صاد بالدول الأع�ضاء و يتما�شى مع �أهداف االحتاد
اجلمركي.
�شكل ع��ام 2013م للهيئة ب��داي��ة حت��ول يف م�سرية عملها
باعتباره العام الأول لتنفيذ اخلطة حيث مت الرتكيز على
تطوير البنية التحتية للجودة وبناء �رشاكة م�ستدامة مع
الأط��راف املعنية حلماية �صحة و�سالمة امل�ستهلك والبيئة
وت�سهيل التبادل التجاري وت�شجيع ال�صناعة اخلليجية.
ومنذ بداية العام مت و�ضع خطط ت�شغيلية وا�ضحة املعامل
لتمكني خمتلف الإدارات والأق�سام يف الهيئة من الو�صول
الى تلك الأهداف خالل الفرتة امل�ستهدفة.

ويف ه��ذا التقرير �سيتم �إلقاء ال�ضوء على �أب��رز ما حتقق
خالل عام 2013م والتي تت�ضمن نظرة على �أداء الهيئة
وم�ن�ج��زات�ه��ا وف �ق � ًا ل�ل�غ��اي��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة .ك�م��ا �سيتم
ا�ستعرا�ض �إجن��ازات �رشكاء الهيئة من �أجهزة التقيي�س
الوطنية بالدول الأع�ضاء .و�أثمر تعاون ال��دول الأع�ضاء
حراك ًا ملحوظ ًا من خالل االجتماعات التي عقدت والربامج
وامل�ؤمترات التي �ساهمت بها الدول الأع�ضاء.
ومن �أب��رز الإجن��ازات خالل عام 2013م �إ�صدار �أكرث من
 6000موا�صفة قيا�سية والئحة فنية خليجية من 14000
موا�صفة قيا�سية ت�أمل الهيئة �إ�صدارها خالل ثالث �سنوات
اخلطة ،و�إق��رار اتفاقية مركز االعتماد اخلليجي ،و�إن�شاء
التجمع اخلليجي للمختربات ،وعقد امل�ؤمتر اخلليجي الأول
لكفاءة املختربات ،وعقـــد امل�ؤمتر اخلليجي الأول لل�سالمـــة
يف ال�سيارات ،وقد كان لهذين امل�ؤمترين �صدى وا�سع من
خالل النجاح املميز لهما ،وقد �شارك فيهما خمت�صون من
العديد م��ن اجل�ه��ات احلكومية والقطاعات اخلا�صة ذات
العالقة بالإ�ضافة �إلى ال�رشكات امل�صنعة .كما قامت الهيئة
اي�ض ًا ب�إ�صدار الئحة ال�سالمة للعب الأطفال ،و�إجناز عدد من
م�شاريع تطوير اخلدمات الإلكرتونية وتدريب  941متدرب.
و�أخ�ي�ر ًا ن��أم��ل �أن يوفقنا اهلل مل��ا يحبه وير�ضاه يف خدمة
�شعوبنا و�أوطاننا و�أن يعطي هذا التقرير البيان الوا�ضح
للإجنازات التي حققتها هيئة التقيي�س خالل العام 2013م
و�أن يكلل م�سعانا بالنجاح وفق توجيهات جمل�س الإدارة
املوقر.
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أصحاب المعالي

أعضاء مجلس اإلدارة
المملكة العربية السعودية:

مملكة البحرين:

اإلمارات العربية المتحدة :

معالي الدكتور

معالي الدكتور

حســن بن عبداهلل فخــرو

توفيــق بن فــوزان الربيعــة

راشد أحمد بن فهد

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

وزير التجارة والصناعة

وزير البيئة والمياه

دولة قطر:

دولة الكويت:

سلطنة عمان :

معالي األستاذ

معالي الدكتور

معالي الدكتور

معالي األستاذ

عبداهلل بن مبارك المعضادي

أنــس خالــد الصــالــح

علي بن مسعود السنيدي

وزير البيئة

وزير التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

الجمهورية اليمنية:
معالي الدكتور

سعد الــدين بن طــالــب
وزير الصناعة والتجارة
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أصحاب المعالي والسعادة

أعضاء المجلس الفني

المملكة العربية السعودية:

مملكة البحرين:

اإلمارات العربية المتحدة :

معالي الدكتور

سعادة الدكتور

سعد عثمان القصبي

عبداهلل أحمد عبداهلل

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة.

وكيل الوزارة المساعد للمواصفات
وحماية المستهلك

دولة قطر:

دولة الكويت:

الوكيل المساعد لشؤون المختبرات
والتقييس -وزارة البيئة

محمد صالح بدري
مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس بالوكالة

سلطنة عمان :

سعادة الدكتور

محمد سيف الكواري

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

فهاد بن سحاب المطيري

سعود ناصر الخصيبي

الوكيل المساعد ونائب المدير العام
لقطاع شؤون المواصفات والخدمات
الصناعية -الهيئة العامة للصناعة

مدير عام المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس  -وزارة التجارة الصناعة

الجمهورية اليمنية:
سعادة األستاذ

وليد عبدالرحمن عثمان
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات
والمقاييس وضبط الجودة
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األهداف الرئيسية للهيئة
تهدف الهيئة �إل��ى م�ساعدة جمل�س التعاون على حتقيق �أهدافه
املن�صو�ص عليها يف ك ٍل من نظامه الأ�سا�سي واالتفاقية االقت�صادية
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 ال�ع��ام��ة ،وت�شجيع
ال�صناعات واملنتجات مبا يحقق دعم االقت�صاد يف الدول الأع�ضاء،
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
الح�ت�ي��اج��ات ال ��دول الأع �� �ض��اء و�إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا ،ول�ه��ا يف ذل��ك
اال�ستعانة ب��أج�ه��زة التقيي�س الوطنية يف ال��دول الأع�ضاء
بح�سب �أ�سلوب دليل العمل الفني للهيئة.
•و�ضع واعتماد وحتديث ون�رش اللوائح الفنية واملوا�صفات

القيا�سية اخلليجية و�إجراءات تقومي املطابقة اخلليجية لل�سلع
واملنتجات و�أجهزة القيا�س واملعايرة والتعاريف والرموز
وامل�صطلحات الفنية وا��ش�تراط��ات تنفيذ و�أ�ساليب �سحب
العينات والفح�ص واالختبار 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��ض��ع ال�ن�ظ��م وال �ل��وائ��ح والأدل� ��ة اخل��ا��ص��ة بتنظيم �أع�م��ال
القيا�س واملعايرة القانونية وال�صناعية ومتابعة تطبيقها بعد
اعتمادها.
•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.
•اال�شرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س
التي تخدم �أغرا�ض الهيئة.

الخطة االستراتيجية للهيئة لألعوام (2015-2013م)
هيئة التقيي�س تفخر ب�أنها �إحدى امل�ؤ�س�سات الإقليمية التي تعتمد
منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي وتلتزم ب�براجم��ه و�أه��داف��ه يف
و�ضع خطط عملها ال�سنوية ،وعليه ف�إنه من ال�رضوري �أن نقدم
هذا النموذج لواقع الإجناز واملتابعة والتقييم ملا حتقق من اخلطة
اال�سرتاتيجية للهيئة للأعوام (2015 –2013م) التي اعتمدت من
جمل�س �إدارة الهيئة املوقر يف اجتماعه ال�ساد�س ع�رش (الريا�ض،
� 03أكتوبر 2012م).
قامت الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة بت�شكيل ف��ري��ق م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ اخل�ط��ة
اال�سرتاتيجية الذي قام بدوره بو�ضع خطة �شاملة مل�ساعدة �إدارات
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و�أق�سام الهيئة املختلفة لتنفيذ اخلطة من خالل و�ضع �آلية متابعة
تعمل على حتديد التعديالت والتح�سينات املطلوبة لتح�سني الأداء
و�ضمان تنفيذ الربامج واملبادرات.
وال بد من الإ�شارة الى �أن م�سار تنفيذ مراحل اخلطة اال�سرتاتيجية
قد �أث��رت عليها بع�ض العقبات والتي �أثبتت الهيئة مقدرتها على
تخطي معظمها ،ورغم كل ذلك ف�إننا نعتقد �أن ما حتقق من م�شاريع
وم �ب��ادرات ت�ضمنتها اخلطة اال�سرتاتيجية هو من��وذج ي�ستحق
�إب��رازه خ�صو�ص ًا مع الدعم الكبري الذي تتلقاه الهيئة من جمل�س
الإدارة املوقر واملجل�س الفني.
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الرؤية:
الريادة يف التقيي�س للو�صول �إلى التميز �إقليمي ًا ودولي ًا.

الرسالة:
ال�سعي �إلى توحيد �أن�شطة التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها يف الدول الأع�ضاء وفق ًا لأف�ضل املمار�سات
الدولية؛ مبا ي�سهم يف حماية امل�ستهلك وال�صحة العامة والبيئة ،ودعم وتنمية االقت�صاد يف الدول الأع�ضاء.

القيم:
•الأمانة.
•العمل بروح الفريق.
•ال�شفافية.
•احليادية.
•الإبداع واالبتكار.
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أبرز إنجازات

ومؤشرات األداء الخطة
االستراتيجية لعام 2013م

يف هذا التقرير �سيتم �إلقاء ال�ضوء على �أب��رز ما حتقق خالل عام
2013م والتي تت�ضمن نظرة على �أداء الهيئة ومنجزاتها وفق ًا
للغايات اال�سرتاتيجية الأرب�ع��ة وه��ي تنمية التجارة وال�صناعة
ودعم االقت�صاد الوطني يف ال��دول الأع�ضاء ،امل�ساهمة الفاعلة يف
حماية امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة ،حتقيق التميز يف الأداء
امل�ؤ�س�سي ،وتنمية موارد الهيئة.
وعليه نود الإ�شارة الى �أن الهيئة وهلل احلمد قد ا�ستطاعت يف العام
الأول للخطة حتقيق ما ن�سبته  %31من م�ستهدفات م�ؤ�رشات
الأداء التي ت�ضمنتها خطتها اال�سرتاتيجية للأعوام (2013م-
2015م) ،ومن �أهمها �إ�صدار �أكرث من  6000موا�صفة قيا�سية
والئحة فنية خليجية من  14000موا�صفة قيا�سية ت�أمل الهيئة
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�إ�صدارها خالل ثالث �سنوات اخلطة.
ك�م��ا مت �إن �� �ش��اء م��رك��ز االع �ت �م��اد اخلليجي وال�ت�ج�م��ع اخلليجي
للمختربات .كما قامت الهيئة ب�إ�صدار الئحة ال�سالمة للعب الأطفال
وتطوير النظام الإلكرتوين لإجراءات االعتماد ومت تنفيذ  3م�شاريع
م�شرتكة يف جمال االعتماد.
�إما يف ما يخ�ص تقدمي درا�سات وا�ست�شارات فنية ف�أنه خالل هذا
العام مت �إجناز ا�ست�شارة فنية حول �أنظمة الإدارة جلهات التفتي�ش
طبقا للموا�صفة القيا�سية الدولية �آيزو  ،17020وكذلك مت �إجناز
درا�سة حول �أنظمة ال�سالمة لدى الدول الأع�ضاء ،من خالل املوارد
الداخلية للهيئة .كما قامت الهيئة بالتعاقد لإج��راء درا�سة ثانية
حول الأنظمة وال�سيا�سات املتبعة لدى ال��دول الأع�ضاء يف جمال
�سالمة املنتجات وحماية امل�ستهلك ،باال�ستعانة بخربة خارجية.
رك��زت الهيئة على اال�ستفادة الق�صوى م��ن ال�برام��ج التدريبية
املعتمدة حيث مت ا��س�ت�ه��داف ت��دري��ب  400خمت�ص يف جم��االت
التقيي�س ،بالإ�ضافة �إل��ى عقد دورات م��وازي��ة للخطة التدريبية
املعتمدة وبلغ �إجمايل عدد امل�شاركني يف هذه الدورات  941م�شاركا.

الغايات اال�سرتاتيجية

الأهداف اال�سرتاتيجية
تطوير البنية التحتية للتقيي�س واجلودة

13

%33

3

%11

8

%33

3

%50

5

%24

10

%42

تطوير مركز تدريب متخ�ص�ص يف جماالت التقيي�س واجلودة

4

%32

ال�سعي لتحقيق االكتفاء الذاتي مالي ًا

8

تنمية ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة ودع��م
االقت�صاد الوطني يف الدول الأع�ضاء تطوير مركز خدمة �شامل لتوفري الدعم الفني لل�صادرات اخلليجية
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف جمال التقيي�س
تعزيز الرقابة على ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة وت�رسيع وترية
امل �� �س��اه �م��ة ال �ف��اع �ل��ة يف ح�م��اي��ة العمل يف تنفيذ املنظومة الت�رشيعية ل�ضبط املنتجات يف ال�سوق
امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة اخلليجية امل�شرتكة
تطوير �شهادة اجلودة اخلليجية ملراكز خدمة امل�ستفيدين
�إعادة هند�سة العمليات والتحول �إلى منظمة رقمية

حتقيق التميز يف الأداء امل�ؤ�س�سي ربط وا�ستثمار اجلهود الوطنية يف الدول الأع�ضاء واملنظمات ذات
العالقة يف جماالت التقيي�س
تنمية موارد الهيئة

ن�سبة
عدد م�ؤ�شرات الإجناز حتى
نهاية عام
الأداء
2013م

%37

التقرير السنوية 1435 - 1434هـ

17

اإلنجازات ومؤشرات األداء

نشاط المواصفات والمقاييس

المهام:
تعترب �إدارة املوا�صفات واملقايي�س من الإدارات الرئي�سية يف الهيئة
وهي تدير ن�شاط املوا�صفات املتمثل يف عملية �إع��داد املوا�صفات
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية وحتديثها ومتابعة ن�شاطات
و�إجنازات اللجان الفنية و�إعداد التقارير الدورية ،ون�شاط املقايي�س
املتمثل يف تطوير �أن�شطة املقايي�س (املرتولوجيا) وموائمتها مع
املمار�سات الدولية و�ضمان �صحة القيا�سات وزيادة الثقة يف نتائج
الفح�ص واالختبار و�صو ًال �إلى االعرتاف الدويل املتبادل.
أو َال  :المواصفات
ت��رك��ز �سيا�سة الق�سم على �أن ت�ك��ون عملية �إع ��داد املوا�صفات
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية مبنية على �أ�س�س وا�ضحة
موجهة لدعم ال�صناعة الوطنية يف الدول الأع�ضاء بت�سهيل و�صولها
�إلى الأ�سواق الدولية ،وتلبية متطلبات منظمة التجارة العاملية،
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واالحت��اد اجلمركي بني دول جمل�س التعاون ،ومنطقة التجارة
احلرة العربية الكربى ،و�أن تكون املوا�صفات القيا�سية اخلليجية
ذات عالقة وارت�ب��اط باحتياجات ال�سوق وجميع الأط��راف ذات
العالقة و�أن ت�سعى للتوافق واالن�سجام مع املوا�صفات القيا�سية
الدولية و�إزالة �أية معوقات فنية للتجارة ،وتكون منا�سبة لأغرا�ض
التحقق من املطابقة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء
لنشاط المواصفات
املوا�صفات القيا�سية/اللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة
مت اعتماد عدد ( )5942موا�صفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية،
وك��ان العدد امل�ستهدف هو ( )4000موا�صفة قيا�سية يف اخلطة
اال�سرتاتيجية� ،أي بزيادة بن�سبة .%86.7

صفة اإلصدار:
تنوعت الوثائق ال�صادرة عن �إدارة املوا�صفات واملقايي�س بني
لوائح فنية خليجية ،وموا�صفات قيا�سية خليجية ،وترجمة

ملوا�صفات قيا�سية/لوائح فنية خليجية.
ومتثل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية الناجت الأكرب ملخرجات
الإدارة.

القطاعات:
•تغطي املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة
خمتلف القطاعات الإنتاجية.
•�أولت الهيئة اهتمام ًا بت�شكيل اللجان الفنية اخلليجية ملختلف
القطاعات واملنتجات و�صل عددها �إل��ى ( )20جلنة رئي�سية
وفرعية.
•مت ا�ستحداث اللجنة الفنية اخلليجية ملوا�صفات الأج�ه��زة
وامل�ستلزمات الطبية واللجنة الفنية اخلليجية ملوا�صفات
م�ستح�رضات التجميل والعناية ال�شخ�صية.
•مت �إن�شاء منتدى �إلكرتوين خا�ص ب�أعمال و�أن�شطة فريق عمل
فني خليجي خا�ص مبنتجات احلالل �ضمن موقع الهيئة ،كما

مت العمل على تطوير وحتديث املوا�صفات القيا�سية واللوائح
الفنية اخلليجية املتعلقة باحلالل ( 3لوائح فنية) ودرا�سة 3
م�شاريع بالتبني من موا�صفات املعهد الإ�سالمي للموا�صفات
واملقايي�س الـ  SMIICاملنبثق من منظمة التعاون الإ�سالمي
(� ،)OICإ�ضافة �إل��ى م�شاركة الهيئة بفاعلية يف امل�ؤمترات
واملنتديات العربية والعاملية املتعلقة باحلالل.
•مت �إن�شاء موقع خا�ص بكود البناء اخلليجي �ضمن موقع
الهيئة الإلكرتوين يت�ضمن جميع الوثائق ذات العالقة بالكود
وحما�رض االجتماعات والفعاليات ،كما ي�شتمل املوقع على
منتديات �إلكرتونية للجنة العليا واملكتب الفني وللجان الفنية
للكود ( 10جلان).
التقرير السنوية 1435 - 1434هـ
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ثانيًا  :المقاييس
توا�صل الهيئة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف تعزيز ق��درات التجمع
اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETالفنية ورف��ع كفاءته
للو�صول به �إلى م�ستوى الهيئات املرتولوجية الإقليمية الفاعلة
و� �ص��و ًال �إل ��ى االع �ت�راف ال ��دويل ب��ه كهيئة م�ترول��وج�ي��ا �إقليمية
(.)RMO

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط املقايي�س
ا�ستكمال البنية الت�أ�سي�سية للتجمع

ا�ستكمل التجمع اخلليجي للمرتولوجيا تنفيذ خطته الت�شغيلية
( 2013 -2012م) التي تهدف �إلى ا�ستكمال البنية الت�أ�سي�سية
للتجمع وتر�سيخ العمل امل�ؤ�س�سي ،حيث مت ما يلي:
أ.أ�إع��ادة ت�شكيل اللجان الفنية املرتولوجية التي تعترب العمود
الفقري للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا والتي تلعب دور ًا مهم ًا
يف حتقيق �أهداف التجمع.
ب.ب�إعداد �أدلة العمل املتعلقة باللجان الفنية وهي كما يلي:
•دليل التقرير ال�سنوي لنظام �إدارة اجلودة Guideline for
QMS Annual Report

•دليل �إعادة تقييم نظام �إدارة اجلودة

Guideline for QMS

Re-evaluation

تطوير وتعزيز القدرات الفنية
مت تفعيل مذكرة التفاهم ما بني الهيئة واملعهد الرتكي الوطني
للمرتولوجيا ( )UMEوبنا ًء على اخلطة التنفيذية خلارطة الطريق
والإطار الزمني لها فقد مت تنفيذ ما يلي :
•ان�ضمام املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا (� )UMEإلى
التجمع اخلليجي للمرتولوجيا كع�ضو م�شارك (Associate
 )Memberوامل�شاركة يف فعاليات التجمع.
•امل�شاركة بوفد م�شرتك (  )Joint Delegationمكون من
التجمع اخلليجي للمرتولوجيا واملعهد الوطني الرتكي
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للمرتولوجيا ( )UMEيف اجتماعات اللجان الفنية للهيئة
الأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية (.) EURAMET
•التخطيط لتنفيذ ب��رام��ج امل�ق��ارن��ات البينية لكميات الكتلة
وال �� �ض �غ��ط ،وذل ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل�ع�ه��د ال��وط �ن��ي ال�ترك��ي
للمرتولوجيا ( )UMEكمخترب منوذج (.)Pilot Lab
•ال�ت��دري��ب املتخ�ص�ص لأع���ض��اء ال�ل�ج��ان الفنية يف التجمع
اخلليجي للمرتولوجيا وذلك من خالل تنفيذ ور�ش عمل.
االنضمام لعضوية التجمع الخليجي
للمترولوجيا:
متت املوافقة على طلب كل من جمهورية م�رص العربية وجمهورية
البو�سنة والهر�سك لالن�ضمام للتجمع ك�أع�ضاء م�شاركني(  (A s
 )sociate Memberوذلك بهدف تعزيز ق��درات التجمع
اخلليجي للمرتولوجيا الفنية وتبادل اخلربات مع الدول املتقدمة.
توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد
الوطني الكوري للمترولوجيا ()KRISS
مت توقيع مذكرة التفاهم مع املعهد الوطني الكوري للمرتولوجيا
(�( )KRISSسيئول� 21 ،أكتوبر 2013م) على غرار مذكرة التفاهم
التي مت توقيعها مع املعهد الرتكي الوطني للمرتولوجيا ()UME
واال�ستفادة الوا�ضحة من مذكرة التفاهم يف تعزيز قدرات التجمع
اخلليجي للمرتولوجيا وجلانه الفنية.
المترولوجيا القانونية
مت تفعيل نظام (قانون) القيا�س املوحد للدول االع�ضاء يف هيئة
التقيي�س من خالل �إع��داد و�إ�صدار الأدل��ة التف�سريية لهذا النظام
(القانون) التالية:
•دليل �آلية الرقابة على املواد املرجعية امل�سجلة.
•دليل تخويل (ترخي�ص) جهات التحقق والتفتي�ش على �أدوات
القيا�س اخلا�ضعة للرقابة املرتولوجية.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط املطابقة
املهام:

تقوم �إدارة املطابقة بتوحيد النظم واللوائح والأدل ��ة اخلا�صة
بتحقق املطابقة مب��ا يف ذل��ك ��ش��ارة املطابقة و��ش�ه��ادات املطابقة
اخلليجية و�إج� ��راءات تقومي املطابقة املختلفة و�ضبط اجل��ودة
واالعتماد ،ومتابعة تطبيقها واالل�ت��زام بها بالتعاون والتن�سيق
مع �أجهزة التقيي�س الوطنية ،مبا يعزز ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
ويحقق التكامل االقت�صادي املن�شود.
أب���رز إن��ج��ازات وم��ؤش��رات األداء ب��إص��دار
التشريعات الفنية

 .1الالئحة الفنية اخلليجية للعب الأطفال:

مت اعتماد الالئحة الفنية اخلليجية للعب الأطفال من قبل جمل�س �إدارة
الهيئة املوقر يف اجتماعه ال�سابع ع�رش (الريا�ض 08 ،مايو ،)2013
والذي حدد تاريخ ال�رشوع يف التطبيق مع بداية �سنة 2014م.

 .2الالئحة الفنية اخلليجية للأجهزة واملعدات الكهربائية:

مت تنظيم ور�شة حول �إجراءات تقومي املطابقة للجنة الدولية الكهرو
تقنية ( )IECEE CB SCHEMEعلى هام�ش االجتماع
ال�سابع ع�رش للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة (الريا�ض-05 ،
 06يونيو  ،)2013ومت��ت املوافقة على م�سودة الالئحة الفنية
اخلليجية للأجهزة واملعدات الكهربائية املوجهة للإخطار من قبل
اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة خالل اجتماعها الثامن ع�رش
(الريا�ض 29-28 ،دي�سمرب .)2013

 .3م�شروع نظام �سالمة املنتجات ال�صناعية:

مت التعاقد مع خبري قانوين عاملي لال�ست�شارات الفنية يف جمال
�سالمة املنتجات ،ومت ن�رش التقرير النهائي على موقع اللجنة
اخلليجية للتحقق من املطابقة.

� .4سري م�شاريع �إ�صدار الت�شريعات �ضمن ا�سرتاتيجية
الهيئة(:)2015-2013
أنشطة التدريب:
مت �إع��داد وتنفيذ دورت�ين متخ�ص�صتني الأول��ى خا�صة مبتطلبات
و�آليات تعيني اجلهات املقبولة لتقومي املطابقة ،والثانية خا�صة
مبتطلبات ال�سالمة للأجهزة واملعدات الكهربائية �ضمن الربنامج

التدريبي للهيئة ومبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية.
الدراسات واالستشارات الفنية:
مت �إجناز درا�سة �أولى حول الأطر القانونية لل�سالمة لدى الدول
الأع�ضاء ،والتي تربز �أوجه القوة والنق�ص لهذه االطر بالنظر �إلى
�أهم العنا�رص الالزمة لو�ضع نظام متكامل �أخذا باملبادئ العاملية يف
جمال ال�سالمة .ومت عر�ضها على �أع�ضاء اللجنة اخلليجية للتحقق
من املطابقة وتوفريها على منتدى اللجنة.

�أبرز �إجن��ازات وم�ؤ�شرات الأداء املتعلقة ب�شهادات
املطابقة اخلليجية للمركبات والإط���ارات وتقارير
االختبار والعينات
�أو ًال :الأن�شطة املتعلقة ب�شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات

والإطارات وتقارير االختبار والعينات.

�أ) �شهادات املركبات والإطارات:

بلغ عدد �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإط��ارات التي
تقدمت بها ال�رشكات املنتجة �إلى الهيئة للم�صادقة عليها كما يلي:
•� 3529شهادة لل�سيارات (مقبولة  ،3328مرفو�ضة  ،170حتت
الدرا�سة .)31
•� 24180شهادة للإطارات (مقبولة  ،23639مرفو�ضة ،327
حتت الدرا�سة .)214

ب) تقارير االختبار اخلا�صة باملركبات
تُلزم 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.
ومت درا�سة  137تقرير من ال�رشكات املنتجة للمركبات تو�ضح
نتائج االختبارات للطرازات اجلديدة التي تنوي ت�سويقها يف الدول
الأع�ضاء.

ج) اختبارات الإطارات بالتعاون مع خمترب �إقليمي للإطارات
مت �إر�سال  94عينة �إطارات �إلى خمترب �إقليمي للإطارات لفح�صها
واختبارهـا وفق ًا للوائح الفنية اخلليجية ذات العالقة وذلك للت�أكد
من م�صداقية �شهادات املطابقة املقدمة من م�صنعي الإطارات.

د) ترتيب زيارات ميدانية وح�ضور اختبارات عملية
التقرير السنوية 1435 - 1434هـ
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ت�شكيل فريق من املخت�صني من الدول الأع�ضاء والهيئة ب�إجراء
الزيارات امليدانية وح�ضور االختبارات العملية كالتايل:
1.1زيارة � 29رشكة �صانعة للمركبات وذلك حل�ضور االختبارات
املتعلقة بال�سالمة وخا�صة م��ا يتعلق بال�صدم واختبارات
املكابح لعدد  40طراز والتي �ست�صدر �إلى الدول الأع�ضاء.
2.2زيارة � 19رشكة �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.

قامت الإدارة بالتعاون مع �إدارة اخلدمات الفنيـة بعقـــد امل�ؤمتر
اخلليجي الأول لل�سالمـــة يف ال�سيارات (دبي 4-3 ،نوفمرب2013
م) ،وقد كان لهذا امل�ؤمتر �صدى وا�سع من خالل النجاح املميز
للم�ؤمتر وقد �شارك فيه العديد من اجلهات احلكومية والقطاعات
اخلا�صة ذات العالقة بالإ�ضافة �إلى ال�رشكات امل�صنعة.

ثانياً :اال�ست�شارات الفنية واملرا�سالت

رابعاً  :كفاءة ا�ستهالك الوقود:

� �ص��اح��ب ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام � �ش �ه��ادات امل �ط��اب �ق��ة ورود ال �ع��دي��د من
اال�ستف�سارات (بلغ ع��دده��ا م��ا ي�ق��ارب  3800ا�ستف�سار) التي
022

تتعلق ب�شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة والإطارات
والإج ��راءات اخلا�صة بها ،وعن املوا�صفات القيا�سية اخلليجية
والوطنية لدول املجل�س املطلوب تطبيقها.
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ثالثاً  :امل�ؤمتر اخلليجي الأول لل�سالمة يف ال�سيارات:

مت عر�ض ت�صور عام لرفع كفاءة ا�ستهالك الوقود يف املركبات التي
ت�صدر �إلى الدول الأع�ضاء من خالل ثالث حماور:

•تبني ط��رق اخ�ت�ب��ار قيا�س ك �ف��اءة االخ�ت�ب��ار املطبقة عاملي ًا
وهي طريقة القيا�س الأوربية اجلديدة (New European
 Driving Cycle (NEDCوامل �ع �ي��ار الأم��ري �ك��ي امل��وح��د
(Corporate Average Fuel Economy (CAFE
ومعادلتها ح�سب جداول التحويل التي مت تطويرها من قبل
وكالة الطاقة الدولية (.)IEA
•تبني املوا�صفات القيا�سية الدولية يف جمال مقاومة الدحرجة
ل�ل�إط��ارات لرفع كفاءتها بالتوازي مع متطلبات االلت�صاق
الرطب لها.
•و�ضع مل�صق على املركبات يبني معدل ا�ستهالك الوقود لها
لتو�ضيح ذلك للم�ستهلك قبل �رشاء املركبة.
أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة
بنشاط االعتماد الخليجي

�إقرار اتفاقية مركز االعتماد اخلليجي وتعديل البنود
وفق قرار جمل�س االدارة

ق��رر جمل�س �إدارة الهيئة (ال��ري��ا���ض 08 ،م��اي��و2013م) اعتماد
اتفاقية مركز االعتماد اخلليجي ( )GACبناء على الدرا�سة املعدة
من هيئة التقيي�س.

توقيع حم�ضر تفاهم ب�ين هيئة التقيي�س ومركز
االعتماد اخلليجي
�أق��ر جمل�س �إدارة مركز االعتماد اخلليجي يف اجتماعه الأول

(ال��ري��ا���ض� 2 ،أك �ت��وب��ر2013م) حم�رض االجتماع ال��ذي وقع
بني الهيئة ومركز االعتماد اخلليجي والذي يو�ضح االجراءات
املنظمة للعالقة ب�ين مركز االعتماد والهيئة م��ن حيث توفري
امل� ��وارد ال�ب���شري��ة وال�ف�ن�ي��ة ال�لازم��ة لعمل امل��رك��ز خ�ل�ال ف�ترة
احت�ضانه بالهيئة مبا ي�ضمن احليادية واال�ستقاللية وال�رسية
لأعمال املركز.

ن�شاطات هيئة التقيي�س يف دعم �أعمال مركز االعتماد
اخلليجي كع�ضو يف املنظمة الدولية لالعتماد ILAC

وا�صلت الهيئة ،يف �إط��ار ع�ضوية امل��رك��ز للمنظمة الدولية
العتماد املختربا ت  ILACكع�ضو منت�سب Affiliate Me m
 ،berدع��م امل�شاركة الفعالة للمركز يف ن�شاطات املنظمة من
خالل متابعة امل�ستجدات ودرا�سة الوثائق التي تعممها املنظمة
وتطلب �إبداء مرئيات الأع�ضاء عليها وقد تقدم املركز للمنظمة
الدولية بطلب للح�صول علي الع�ضوية كم�شارك يف املنظم ة A s
.sociate Member

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

قامت الهيئة متهيدا لبدء ن�شاطات االعتماد اخلليجي بتجهيز
وتطوير البنية التحتية ال�رضورية حيث بد�أ ب�إن�شاء قواعد معلومات
اخلرباء التي �شهدت تطورا متوا�صال لعدد امل�شاركني ،لي�صل العدد
االجمايل �إلى  305خبريا.
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التوعية واإلع�ل�ام ح��ول نشاط االعتماد
الخليجي
ت�ق��وم الهيئة بعمليات ت��وا��ص��ل وت�ع��ري��ف ب��االع�ت�م��اد و�أه��داف��ه
وبراجمه ،وقد مت خا�صة يف هذا الإطار ما يلي:
•مت تنظيم احتفال باليوم العاملي لالعتماد مبقر هيئة التقيي�س
(الريا�ض 9 ،يونيو 2013م) متت فيه دعوة العاملني يف الهيئة
وبع�ض الأط��راف املعنية مت خالله تقدمي عر�ض عن االعتماد
ون�شاط الهيئة يف املجال كما قدم معايل �أمني عام الهيئة كلمة
بهذه باملنا�سبة.
•اال��س�ت�ج��اب��ة �إل���ى ت �� �س��ا�ؤالت ع ��دة خم �ت�برات ح ��ول ن�شاط
اختبارات الكفاءة و�إر�شادهم �إلى الربامج التي ت�ستجيب �إلى
احتياجاتهم من خالل قواعد بيانات EPTISو�أي�ضا ،ASTM
و BIPEAو .FAPAS

ن�شاطات اختبارات الكفاءة

مت تطوير عدد من برامج اختبارات الكفاءة وتعميمها على الدول
الأع�ضاء للم�شاركة.

الأن�شطة املتعلقة بتعيني وت�سجيل اجلهات املقبولة:

قامت الهيئة ب�إعداد جميع الإج��راءات والوثائق اخلا�صة بتعيني
جهات التحقق من املطابقة الراغبة يف التعيني وفق ًا للوائح الفنية
اخلليجية .كما بذلت الهيئة جهود ًا حلث جهات تقومي املطابقة
للعمل �ضمن املنظومة الت�رشيعية اخلليجية ل�ضبط املنتجات يف
ال�سوق اخلليجية م��ن خ�لال تعيينهم ع��ن طريق الهيئة حيث مت
االجتماع املبا�رش يف الهيئة مع عدد من ممثلي جهات تقومي املطابقة
وكذلك زيارة بع�ض اجلهات الكربى املتخ�ص�صة بتقومي املطابقة.
ويف ما يتعلق بت�سجيل اجلهات املقبولة لدى الهيئة فقد �أن�ش�أت
الهيئة �سج ًال لتلك املن�ش�آت يتم حتديثه ب�شكل م�ستمر وعر�ضه على
موقع الهيئة الر�سمي.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية

املهام:

خدمة الإنرتنت

تعمل �إدارة اخلدمات الفنية على ت�أ�صيل مفهوم العمل امل�ؤ�س�سي يف
عدد من االجتاهات ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص ،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 �إجراءات
عمل لتوفري البيانات وبناء قواعد املعلومات وتوفري اخلدمات
للم�ستفيدين يف جميع �أن�شطة التقيي�س املختلفة.

توفر الهيئة خدمة الإنرتنت ملوظفي الهيئة واخلدمات الإلكرتونية
التي حتتاجها ،ول�ضمان جودة هذه اخلدمة مت تغيري تقنية الربط
من املايكرويف �إلى االلياف الب�رصية ذات ال�رسعات العالية ،ومت
زيادة �سعتها من � 4MBإلى  12MBوذلك لزيادة فعالية ات�صال مقر
الهيئة بال�شبكات اخلارجية ،ولت�سهيل ربط بع�ض �أنواع الأجهزة
بهذه اخلدمة مت توفريها ب�شكل ال�سلكي عن طريق تغطية مقر
الهيئة بهذه اخلدمة وتركيب .Access Points

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط تقنية
المعلومات

ا�ست�ضافة موقع الهيئة االلكرتوين

�أو ًال :البنية التحتية التقنية
نظام االجتماعات االلكرتونية

مت توفري وتركيب نظام االجتماعات الإلكرتونية بحيث تكون القاعة
الرئي�سية يف الهيئة داعمة لهذه التقنية وا�ست�ضافة االجتماعات
االلكرتونية من جميع ال��دول الأع�ضاء ،ومت عقد عدة اجتماعات
جتريبية ،والعمل جاري على �إعداد التنظيم لالجتماعات الإلكرتونية
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لتنفيذ قرار املجل�س الفني ابتدا ًء من يناير 2014م.
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مت نقل ا�ست�ضافة املوقع من دبي �إلى الريا�ض مع �إ�ضافة خادمني
جديدين لي�صبح العدد ثالثة خوادم كما مت زيادة �رسعة االنرتنت
ورفع �سعة تبادل البيانات لت�صبح غري حمدودة.

نظام �إدارة الكوارث

مت اختيار �إح��دى ال�رشكات املتخ�ص�صة يف جمال �إدارة الكوارث
والعمل جاري على تنفيذه با�ستخدام �أف�ضل الربامج والتقنيات
احلديثة يف كل من مقر الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة بالريا�ض ومقر الهيئة العامة لل�صناعة بالكويت.

�صيانة نظام الن�سخ االحتياطي

مت جتديد عقد �صيانة نظام الن�سخ االحتياطي مع �إحدى ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف �أنظمة حفظ وا�سرتجاع املعلومات للحفاظ عليها من
املخاطر املحتملة التي تودي �إلى فقدها.

ال�صيانة الوقائية للبنية التحتية

مت جتديد رخ�صة برنامج مكافح الفريو�سات وحتديثه ب�شكل

ي��وم��ي ،وحت��دي��ث وجت��دي��د جميع رخ�ص ال�برام��ج امل�ستخدمة
بالهيئة .كذلك مت حتديث نظام كامريات املراقبة وا�ستبداله
بنظام �أخر متطور� .أما يف ما يخ�ص توفري ال�صيانة العالجية
للبنية التحتية فقد مت تلقي عدد ( )293طلب �صيانة توزعت
على �صيانة احلا�سب الآيل وال�برام��ج والفريو�سات والربيد
الإل �ك�تروين والإن�ترن��ت والتجهيز ال�ف��وري لالجتماعات ومت
�إجراء الالزم ب�ش�أنها.

تطوير النظم اإللكترونية:

نظام التخطيط اال�سرتاتيجي

ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام �إل��ك�ت�روين لإدارة وح �ف��ظ اخلطة
اال�سرتاتيجية لهيئة التقيي�س ي�شتمل على الغايات اال�سرتاتيجية
والأهداف اال�سرتاتيجية وم�ؤ�رشات الأداء� ،إ�ضافة �إلى املبادرات
و�صو ًال �إلى املهام املطلوبة لتنفيذ هذه املبادرات لتحقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية .كما يتيح النظام �إمكانية ا�ستخراج تقارير ور�سوم
تو�ضح �سري العمل يف اخلطة اال�سرتاتيجية ،وقد
بيانية �إح�صائية ِ
مت �إدخال عدد  54م�ؤ�رش �أداء و  1833مهمة.

نظام الرتا�سل الإلكرتوين

مت �إ�صدار نظام الرتا�سل الإلكرتوين «توا�صل» ليكون بدي ًال عن
نظام منتديات اللجان الفنية اخلليجية ،ومت الرتكيز على زيادة
�إمكانيات البحث حيث مت ا�ستخدام نظام لإدارة املحتوى مي ِّكن من
البحث يف جميع املوا�ضيع والتعليقات وحتى املرفقات بكل كفاءة
ب�شكل اليتطلب التطابق التام مع كلمات البحث مما ي�سهل وي�رسع
الو�صول للمعلومات املطلوبة ب�شكل �أك�بر ،كما مت ت�صميم هذا
النظام ب�شكل يالئم الأجهزة املكتبية والأجهزة اللوحية والكفية.

نظام �إدارة معلومات املقومني

مت تطوير نظام ميكن املخت�صني يف الدول الأع�ضاء من الت�سجيل

كمق ِّومني لدى مركز االعتماد اخلليجي ومت القيام بحملة ترويجية
للت�سجيل وب �ل��غ ع ��دد امل���س�ج�ل�ين ح�ت��ى الآن  305م��ن خمتلف
التخ�ص�صات واملهارات.

نظام �إدارة معلومات اجلهات

مت تطوير نظام لت�سجيل و�إدارة ق��اع��دة معلومات اجل�ه��ات ومت
ا�ستخدام هذا النظام لت�سجيل اجلهات احلا�صلة على �شهادات
يف نظم الإدارة وبلغ عدد اجلهات امل�سجلة حتى الآن  853جهة،
مت ت�صميم النظام بحيث يتم �إدخال معلومات اجلهة وال�شهادات
احلا�صلة عليها ليتم بعد ذل��ك مراجعتها من قبل فريق خمت�ص
ليتم ن�رشها مبا�رشة على موقع «مو�سوعة اجلهات احلا�صلة على
�شهادات نظم الإدارة يف الدول الأع�ضاء لهيئة التقيي�س».
ً
ومت كذلك تطوير النظام لت�سجيل جهات تقومي املطابقة جتهيزا لإطالق
«دليل جهات تقومي املطابقة يف الدول الأع�ضاء لهيئة التقيي�س».

املواقع الإلكرتونية

مت �إطالق موقع خا�ص بـ «مو�سوعة اجلهات احلا�صلة على �شهادات
نظم الإدارة يف الدول الأع�ضاء لهيئة التقيي�س» باللغتني العربية
والإجنليزية ويحتوي منوذج ًا لت�سجيل اجلهات و�صفحة لعر�ض
اجلهات التي متت مراجعة معلوماتها.
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صيانة وتحسين النظم اإللكترونية:

موقع هيئة التقيي�س

مت اع�ت�م��اد ن�ظ��ام �إح���ص��ائ�ي��ات ج��وج��ل «»Google Analytics
للح�صول على �إح�صائيات حول زوار موقع هيئة التقيي�س.

الدولة

عدد الزوار

ن�سبة الزوار اجلدد

1

ال�سعودية

56,996

50.42%

2

الإمارات

11,421

35.40%

3

قطر

10,254

19.68%

4

عمان

8,531

29.27%

5

اليمن

7,182

32.12%

6

الكويت

6,747

22.25%

7

ال�صني

6,736

25.37%

8

الواليات املتحدة

3,893

59.39%

9

اليابان

3,390

24.01%

10

الهند

3,186

52.01%

ال��دول الأع�ضاء كانت ال��دول الأك�ثر زوار ًا ملوقع هيئة التقيي�س ،تليها
ال�صني والواليات املتحدة واليابان والهند كما يبني ذلك اجل��دول التايل
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1.1بلغ العدد الإجمايل للزوار ملوقع هيئة التقيي�س 145,604
زائر ًا ،ن�سبة الزائرون اجلدد منهم .%42
2.2امتدت الرقعة اجلغرافية لزوار موقع هيئة التقيي�س لت�شمل
معظم مناطق العامل كما هو مو�ضح يف ال�صورة �أدناه حيث مت
متييز موقع الزوار باللون الأزرق واملناطق االكرث زيارة مت
متييزها بالأزرق الداكن.

للدول الع�رش الأكرث زوار ًا.

نظام التدريب

مت �أمت�ت��ة اج� ��راءات ق�سم ال�ت��دري��ب يف الهيئة بحيث ت�صبح عملية
اال�شرتاك يف الربامج التدريبية والرت�شيح لها عملية الكرتونية بالكامل
وتتيح للم�شاركني �إدارة معلوماته واالطالع على الربامج التدريبية
املعتمدة� ،إ�ضافة �إل��ى حتميل امل��واد العلمية للربامج امل�شارك فيها.
كما ي�سهل النظام لق�سم التدريب التوا�صل مع �ضباط التدريب يف
الدول الأع�ضاء وي�ساهم يف عملية الت�سويق للربامج التدريبية وي�صدر
جمموعة من التقارير كك�شوف احل�ضور وال�شهادات وتقارير التقييم.
كما مت حت�سني وت�سهيل �آلية الت�سجيل والرت�شيح يف النظام وانعك�س
ذلك مبا�رشة على �أرقام امل�سجلني مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.

نظام �أمتتة �شهادات املطابقة اخلليجية للإطارات وال�سيارات

مت �أمت�ت��ة �إج���راءات احل�صول على �شهادات املطابقة اخلليجية
لل�سيارات والإط��ارات مبا يحقق �أر�شفة جميع البيانات املرتبطة
وك��ذل��ك �ضبط �إج ��راء العمل وت��وح�ي��ده لكافة اجل�ه��ات امل�صنعة

ل�ل�إط��ارات وال���س�ي��ارات وت�سهيل عملية ت�ق��دمي الطلبات وكذلك
التح�صيل امل��ايل و�إمكانية متابعة حالة الطلب امل�ق��دم ،مبا يعني
مبجمله تقدمي خدمة �أف�ضل للجهات امل�صنعة.
وحر�صت الهيئة على التطوير امل�ستمر لهذا النظام وتقدمي خدمات
جديدة با�ستخدام �أحدث التقنيات املعلوماتية الرائدة يف هذا الع�رص
مثل خدمة اخلتم االل�ك�تروين لل�شهادات املعتمدة ،مبا يزيد من
وثوقية ال�شهادة ويجعلها حتدي ًا حقيقي ًا يف وجه التالعب وتزوير
حمتواها� ،إ�ضافة �إل��ى تعديل متطلبات ال�شهادات مب��ا يتوافق
مع تطور املوا�صفات القيا�سية اخلا�صة بال�سيارات والإط��ارات
امل�صنعة ،الأمر الذي انعك�س �إيجابي ًا على عدد ال�شهادات املقدمة
خالل عام  2013بزيادة قدرها .%14.5

نظام دليل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية االلكرتوين:

مت توفري بوابة الكرتونية متكن جميع العمالء امل�ستفيدين من �أنظمة
الهيئة والراغبني باحل�صول على املوا�صفات القيا�سية واللوائح
الفنية ب�شكل الكرتوين� ،إ�ضافة �إلى توفري خا�صية ربط املوا�صفات
القيا�سية اخلليجية باملوا�صفات القيا�سية الوطنية املقابلة لها مبا
يحقق خدمة �أف�ضل للم�ستفيدين يف معرفة املوا�صفات القيا�سية
اخلليجية ومقابالتها الوطنية.
كما يتيح النظام خدمة الت�سديد االلكرتوين لدى �رشاء املوا�صفات
القيا�سية وكذلك التحميل املبا�رش للموا�صفات القيا�سية مبا يحقق
خدمة �أف�ضل للم�ستفيدين.
قامت الهيئة على تطوير الدليل ب�شكل م�ستمر وت��وف�ير خدمة
ا�ستقبال املالحظات التطويرية على ه��ذا النظام الهيئة العامة
ب�إطالق ن�سخة حمدثة من الدليل تتيح لق�سم خدمات امل�ستفيدين من
متابعة طلبات �رشاء املوا�صفات القيا�سية للم�ستفيدين وتوفريها
لهم ال�ك�ترون�ي� ًا ،الأم ��ر ال��ذي انعك�س �إي�ج��اب�ي� ًا على ع��دد طلبات
املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية التي مت بيعها خالل
عام  2013مقارنة مع الأعوام ال�سابقة.

الن�سخة الثانية من نظام امل�سار ال�سريع:

مت �أمتتة �إج��راء اعتماد املوا�صفات القيا�سية اخلليجية املتبناة
ب�أ�سلوب امل�سار ال�رسيع حيث يتيح النظام �آلية �إدارة بيانات هذه
املوا�صفات القيا�سية وتوزيعها ال�ستقبال املالحظات وف��ق �آلية
حمددة ومن ثم اعتمادها.
قامت الهيئة على دع��م ه��ذا النظام واال�ستفادة منه وال�سيما يف
م�رشوع تبني املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية املتبناة عن موا�صفات
قيا�سية دولية كموا�صفات القيا�سية خليجية با�ستخدام �أ�سلوب
امل�سار ال�رسيع حيث اعتماد ( )2890موا�صفة قيا�سية خليجية
عن طريق نظام امل�سار ال�رسيع .كما قامت الهيئة بتطوير الن�سخة
الثانية من نظام امل�سار ال�رسيع ليتيح ا�ستيعاب بيانات املوا�صفات
القيا�سية ال�سعودية املتبناة وحتديث �آلية اعتماد هذه املوا�صفات،
مبا يحقق اال�ستخدام الأ�سهل ويرفع كفاءة العمل �إلى درجات �أعلى.

ثانياً :مركز املعلومات:

التن�سيق ينب الدول الأع�ضاء يف جمال مراكز املعلومات والربط الإلكرتوين:

أ.أمبيعات املوا�صفات القيا�سية:

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  ،كما مت توفري عدد
من املوا�صفات القيا�سية من اجلمعية الأمريكية لالختبار واملواد
( )ASTMللجان الفنية اخلليجية وعدد من املوا�صفات القيا�سية
من املنظمة الدولية للتقيي�س (.)ISO
كما 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 ( )ASTMوقد بلغ عدد املوا�صفات القيا�سية التي
مت بيعها ( )2263موا�صفة بزياده قدرها  %88عن ما مت بيعه يف
عام 2012م.
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ب.ب�إدارة اال�ستف�سارات:

يعمل املركز على الرد على اال�ستف�سارات الواردة للهيئة حيث بلغت اال�ستف�سارات على النحو التايل:
2012
2011
طريقة اال�ستف�سار
1915
2294
احل�ضور �شخ�صي ًا
2665
3330
الهاتف
0
13
الفاك�س
1390
741
الربيد االلكرتوين
5970
6378
االجمايل

2013
1672
1386
0
1040
4098

عدد.اال�ستف�سارات الواردة للهيئة للأعوام 2013-2011م

المكتبة اإللكترونية وقواعد المعلومات:
قامت الهيئة بتنفيذ ور�ش عمل يف جميع �أجهزة التقيي�س الوطنية
ب��ال��دول الأع�ضاء للتعريف بامل�رشوع وا�ستق�صاء االحتياجات
الفعلية ل�ل��دول الأع���ض��اء م��ن �أج��ل ت�ضمينها يف امل ���شروع ،وقد
مت االنتهاء من الدرا�سة اال�ست�شارية للم�رشوع والتي احتوت
على الكثري من الوثائق الهامة للبدء يف ت�شغيل م�رشوع املكتبة
االلكرتونية كما مت االنتهاء من تركيب النظام وجاري العمل على
اختباره لتفعيله وتدريب املوظفني املخت�صني ومن امل�أمول �إطالق
م�رشوع املكتبة الإلكرتونية خالل العام 2014م.
ويف جمال اث��راء حمتوى املكتبة باملواد العلمية فقد مت �إ�ضافة ما
ي�ق��ارب  270م��ادة علمية مب��ا فيها امل�ج�لات والتقارير ال�سنوية
والأدل��ة للجهات احلكومية واخلا�صة بالدول الأع�ضاء مع الأخذ
بعني االعتبار توفري ن�سخ �إلكرتونية لبع�ض تلك املواد وذلك متا�شي ًا
مع توجه الهيئة ب�إطالق املكتبة الإلكرتونية .ومت البدء يف القواعد
028
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والأدلة املعلوماتية التالية:
1.1قاعدة معلومات �أن�شطة وفعاليات التقيي�س الوطنية والإقليمية
والدولية.
2.2دليل خدمات الهيئة الإلكرتونية.
3.3مو�سوعة اجلهات احلا�صلة على �شهادات نظم الإدارة يف
الدول الأع�ضاء.
4.4دليل خدمات �أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
5.5دليل جهات تقومي املطابقة (امل�خ�ت�برات ،جهات التفتي�ش،
جهات منح ال�شهادات) العاملة يف الدول الأع�ضاء.
6.6دليل املنتجات املطابقة للموا�صفات القيا�سية اخلليجية يف
الدول الأع�ضاء.
7.7دليل معلومات اخلرباء يف ان�شطة التقيي�س.
8.8دليل معلومات اجلهات ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س.
9.9دليل املوا�صفات القيا�سية اخلليجية.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط التوعية والإعالم
املهام:

يتمثل دور ق�سم التوعية والإعالم يف متابعة التطورات وامل�ستجدات
يف جم��ال التقيي�س يف ال��دول الأع���ض��اء ون�رش حتقيقات �صحفية
للتوعية والتعريف ب�أن�شطة الهيئة و�إع��داد حمالت �إعالمية عن
�أن�شطة الهيئة وخدمات الهيئة يف كافة املجاالت والإ��شراف على
ت�صميم و�إع��داد جملة الهيئة ،والعمل على توزيعها وفق القواعد
املقررة.

نوفمرب 2013م) �شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من  170م�شارك ًا من
املتخ�ص�صني والباحثني واملهتمني.
3.3معر�ض املختربات العربية (دبي 15-10 ،مار�س 2013م).
4.4معر�ض امل�خ�ت�برات الإن�شائية (ال��ري��ا���ض� 23-12 ،أبريل
2013م).
5.5امل�شاركة يف ملتقى اال�ستثمار ال�صناعي (�أبها� 10 ،سبتمرب
2013م).

الأخبار ال�صحفية:

مت �إعداد ون�رش عدد  40خرب ًا �صحفي ًا يف خمتلف و�سائل الإعالم يف
الدول الأع�ضاء ،حيث مت ن�رشها يف ال�صحف املطبوعة والإلكرتونية
�أكرث من  300مرة ،كما مت �إ�ضافة الأخبار املن�شورة يف موقع الهيئة
االلكرتوين.

املوقع الإلكرتوين:

قامت الهيئة بن�رش كافة �أخبارها على موقعها الإلكرتوين ،وتطوير
نافذة الإع�ل�ام يف املوقع الإل�ك�تروين وت��زوي��ده مبنا�سبات الهيئة
وفعالياتها ورف��ع ع��دد كبري م��ن املطبوعات التوعوية و�إت��اح��ة
تنزيلها ،و�إ�ضافة مكتبة ال�صور.

الكتيبات واملطويات التوعوية:

�أع��دت الهيئة حمتوى عدد من الكتيبات واملطويات التوعوية مت
طباعة بع�ضها ون�رشها بهدف امل�ساهمة يف ن�رش التوعية بالتقيي�س
وكانت على النحو التايل:
 -1كتيب عن اختبارات الكفاءة.
 -2مطوية عن الو�سائد الهوائية.
 -3مطوية عن االحتفال باليوم العاملي للتقيي�س � 14أكتوبر.
 -4كتيب عن كود البناء اخلليجي.
 -5كتيب عن ال�سالمة يف لعب الأطفال.
 -6كتيب عن ال�سالمة يف �إطارات ال�سيارات.
 -7كتيب عن معايرة االجهزة الطبية.

جملة التقيي�س اخلليجي:

مت التعاقد مع �رشكة متخ�ص�صة ملوا�صلة �إ�صدار جملة التقيي�س
اخلليجي و�سيبد�أ التنفيذ و�إ�صدار الأع��داد من بداية 2014م �إن
�شاء اهلل.

�صفحات الهيئة يف مواقع التوا�صل االجتماعي:

بد�أت الهيئة بتفعيل �صفحات لها يف مواقع التوا�صل االجتماعي
(في�س بوك ،تويرت ،يوتيوب) وتغذيتها ب�أخبار ون�شاطات الهيئة
وقد حظت م�شاركتها يف بع�ض الفعاليات مبتابعة جيدة من الدول
الأع���ض��اء ،وحققت ع��دد ( )3097متابعة وم�شاهدة ،كما تقوم
مبوا�صلة الن�رش وحتديثها با�ستمرار.

امل�ؤمترات واملعار�ض:

 1.1امل�ؤمتر اخلليجي الأول لكفاءة املختربات (دبي 13 ،مار�س
2013م) �شارك فيه �أكرث من  180م�شارك ًا من املتخ�ص�صني
والباحثني واملهتمني.
 2.2امل�ؤمتر اخلليجي الأول لل�سالمة يف ال�سيارات (دب��ي4-3 ،
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التدريب

املهام:

يقوم ق�سم التدريب بتقدمي �أن�شطة تدريبية متخ�ص�صة وفاعلة
تفوق توقعات امل�ستفيدين وال�رشكاء وت�ساعدهم على التميز يف
عملهم وزي��ادة قدرتهم التناف�سية يف ال�سوق ،من خالل ال�رشاكة
مع املنظمات املناظرة وبيوت اخلربة العاملية حيث يقدم عدد من
الربامج التدريبية واملهنية وور���ش العمل وكذلك يقدم خدمات
التدريب الإلكرتوين والربامج التعاقدية املوجهة ملوظفي ال�رشكات
�أو م�ؤ�س�سات �سواء حكومية �أو خا�صة.

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التدريب

قامت الهيئة بتنفيذ ( )18برناجم ًا تدريبي ًا �ضمن اخلطة التدريبية
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ال�سنوية املعتمدة ملن�سوبي �أجهزة التقيي�س الوطنية واجلهات
املعنية بالقطاعني العام واخلا�ص يف الدول الأع�ضاء ،وقد بلغ عدد
امل�ستفيدين من هذه الربامج ( )352متدرب ًا .كما نفذت الهيئة
( )13برناجم ًا تدريبي ًا �ضمن اخلطة التدريبية املوازية وقد بلغ
عدد امل�ستفيدين من هذه الربامج ( )371متدرب ًا يف جمال االعتماد،
وتفعي ًال لقرار جمل�س الإدارة املوقر ب�إطالق �أعمال مركز االعتماد
اخلليجي فقد قامت الهيئة بالتعاون مع املركز بتنفيذ ع��دد من
ال�برام��ج التدريبية ال�ه��ادف��ة لت�أهيل مقومي االع�ت�م��اد يف ال��دول
الأع�ضاء ا�ستفاد منها ( )160م�شارك ًا .ونظر ًا لل�سمعة املهنية
للربامج التدريبية التي تقدمها الهيئة فقد نفذت الهيئة العديد من
طلبات التدريب الداخلي املتخ�ص�ص من �أجهزة التقيي�س الوطنية
وكذلك اجلهات احلكومية وال�رشكات يف ال��دول الأع�ضاء ا�ستفاد
منها ( )58م�شارك ًا.

ويو�ضح الر�سم البياين التايل عدد امل�شاركني يف الربامج التدريبية هذا العام مقارنة بالأعوام ال�سابقة:

كما قامت الهيئة و�ضمن مبادراتها اال�سرتاتيجية بت�أهيل ع��دد من
املدربني على م�ستوى الدول الأع�ضاء ،حيث مت تنفيذ برنامج متخ�ص�ص
لتدريب املدربني ،وتقوم الهيئة برتتيب اال�ستفادة من املدربني الذين
اجتازوا متطلبات الربنامج ل�صقل مهاراتهم من خالل �إ�سناد مهام
تدريبية يف الربامج التي تقدمها الهيئة ،مبا يحقق اال�ستفادة منهم.
وحر�ص ًا من الهيئة على اال�ستفادة املثلى من مذكرات التعاون الفني
املربمة بينها واجلهات الدولية املناظرة فيما يتعلق بالتدريب وتبادل
اخل�ب�راء مب��ا يعزز العالقة وال���شراك��ة اال�سرتاتيجية معها ،قامت
الهيئة بالتن�سيق ال�ست�ضافة وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية ،ومن
�أبرزها :املنظمة الدولية للتقيي�س( )ISOالوكالة الكورية للتكنولوجيا
واملوا�صفات ( ،)KATSواللجنة الأوربية للتقيي�س ( ،)CENواملعهد
الوطني الرتكي للمرتولوجيا ( )UMEومعهد املوا�صفات الرتكي
( ،)TSEومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (..)UNIDOالخ.
وحر�صت الهيئة على توطيد عالقاتها مع القطاعني احلكومي
واخلا�ص يف الدول الأع�ضاء وتو�سيع قاعدة ال�رشيحة امل�ستهدفة
يف دورات �ه��ا التدريبية لتحقيق �أك�بر ا�ستفادة ممكنة يف خمتلف
املجاالت ال�صناعية والتجارية واخلدمية ،وتوفري فر�ص التوا�صل
وتبادل اخلربات بني املعنيني لدعم البنية التحتية للجودة وتعزيز

العمل اخلليجي امل�شرتك ؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع كل من
الهيئة العامة للغذاء وال��دواء و�رشكة برتومني و�رشكة �سعودي
�أوج �ي��ه و��شرك��ة بيب�سيكو وبلدية دب��ي والهيئة العامة حلماية
امل�ستهلك ب�سلطنة عمان ،وكذلك مت تنفيذ العديد من الزيارات على
هام�ش الربامج التدريبية لإتاحة الفر�صة للم�شاركني للتطبيق
العملي واالطالع على املمار�سات املميزة فيها ،مثل الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات وال�صناعة ببلجيكا ،و�رشكة كيا لل�سيارات ومعهد
دايو للأبحاث و�رشكة �سام�سوجن وعدد من املختربات مثل (KCL
 )،(KTL) ، (KASTO)، (CASبكوريا اجلنوبية.
وح��ر��ص� ًا على ان�سيابية العملية التدريبية ب�ين الهيئة وال��دول
الأع�ضاء ،نفذت الهيئة دورة تدريبية خم�ص�صة ل�ضباط التدريب
يف الدول الأع�ضاء لتطوير مهارات التدقيق الداخلي لنظام ادارة
التدريب ( ،)ISO 10015+ Certificationوتعمل الهيئة حالي ًا على
تنفيذ م�رشوع حل�صول مركز التدريب على �شهادة جودة التدريب
ح�سب املوا�صفة القيا�سية الدولية  ، ISO 10015+بالتن�سيق مع
ال��دول الأع�ضاء لال�ستفادة من هذه اال�ست�شارة وتعميم التجربة
بهدف توحيد االج ��راءات و�ضمان جودتها مبا يحقق الأه��داف
املن�شودة للعملية التدريبية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط التطوير واملتابعة
املهام:

يتمثل دور ق�سم التطوير واملتابعة يف اال�رشاف على تطوير الدليل
التنظيمي للهيئة على �ضوء امل�ستجدات الإداري��ة ،والتن�سيق مع
الوحدات الإدارية يف متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية ومراجعة
النظم واللوائح والأدل��ة والتعليمات التي تنظم ن�شاطات الهيئة
الإدارية واملالية والفنية ورفع التو�صيات ب�ش�أنها.

مبادرات وم�شاريع التطوير واملتابعة

•احل�صول على � 3شهادات نظم الإدارة املرتبطة ب�أعمال الهيئة.
•�إعتماد النظام الأ�سا�سي والهيكل التنظيمي ونظام �ش�ؤون املوظفني.

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لق�سم التطوير واملتابعة

قام فريق متابعة تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية ب�إعداد تقارير ربع
�سنوية وو�ضع خطة �شاملة ومتكاملة مل�ساعدة �إدارات و�أق�سام
الهيئة لتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية من خالل �آلية متابعة اخلطة
الإ�سرتاتيجية ،حيث ق��ام الفريق بنقل الأه ��داف اال�سرتاتيجية
�إلى �أر�ض الواقع بعدة مراحل من اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها
وتقييمها ،مو�ضح ًا �أن املرحلة الأولى متثلت يف و�ضع خطة متابعة
�سري عمل تنفيذ اال�سرتاتيجية وال�سعي نحو حتقيق �أهدافها،
والتي انعك�ست من خالل عمل الإدارات والأق�سام بالهيئة و�أجهزة
التقيي�س الوطنية ك�رشيك فعلي يف تنفيذ اال�سرتاتيجية.
بناء على الغاية الإ�سرتاتيجية « حتقيق التميز يف الأداء امل�ؤ�س�سي»
ولتحقيق م ��ؤ��شر الأداء « �إع�ت�م��اد ال�ن�ظ��ام الأ��س��ا��س��ي والهيكل
التنظيمي ونظام ��ش��ؤون املوظفني» مت �إعتماد ال�صيغة املحدثة
للنظام الأ�سا�سي للهيئة من قبل جمل�س الإدارة املوقر يف �إجتماعه
الثامن ع�رش (الريا�ض� 02 ،أكتوبر 2013م).
وا�ستكما ًال لتنفيذ امل�رشوع قامت الهيئة ب�إعداد ال�رشوط املرجعية
لتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي ونظام �ش�ؤون املوظفني والرفع
للمجل�س الفني لإقرارها ،حيث وافق املجل�س الفني على قيام الهيئة
بالتعاقد مع مكتب ا�ست�شاري متخ�ص�ص يف الهياكل التنظيمية
لتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي يف �إجتماعه احلادي والثالثون
(الريا�ض 30-29،دي�سمرب 2013م).
وحتقيق ًا لتنفيذ الهدف الإ�سرتاتيجي « �إع��ادة هند�سة العمليات
والتحول الى منظمة رقمية» قامت الهيئة بتبني م�رشوع احل�صول
على � 3شهادات نظم الإدارة املرتبطة ب�أعمال الهيئة .مت التعاقد مع
م�ست�شار متخ�ص�ص يف بناء �أنظمة ادارة اجلودة .9001 ISO
على �أن يتم البدء يف تنفيذ امل�رشوع خالل عام 2014م.
034
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أب��رز إنجازات ومؤشرات األداء المراجعة
الداخلية
يتمثل الدور التقليدي للمراجع الداخلي يف الت�أكد من وجود نظام
رقابة داخلية يعمل بكفاءة والقيام مبا �أوك��ل اليه من مهام ن�ص
عليه النظام املايل واملحا�سبي للهيئة .حيث قام املراجع الداخلي
باملهام الآتية:
•فح�ص ال�سندات املالية و�إب ��داء املالحظات عليها حيث مت
مراجعة عدد � 715سندات �رصف.
•مت حتديد اللوائح التي حتتاج الى حتديث وجاري العمل على
مراجعتها مع �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
•مت اعداد التقرير الن�صف �سنوي للمراجعة الداخلية ومت �إعداد
التقرير املايل لعام 2013م ليت�ضمن املالحظات والتو�صيات
الت�صحيحة لتطوير وحت�سني العمل.
•ت�صميم خ�ط��ط ت��دق�ي��ق بالتن�سيق م��ع امل��راج��ع اخل��ارج��ي
لتغطية �أية م�سائل رقابية يتم حتديدها من خالل عقد عدة 4
�إجتماعات.
•متابعة اعمال املدقق اخلارجي واملتابعة مع �إدارة ال�ش�ؤون
الإدارية واملالية لتنفيذ تو�صياته و�إجراء التعديالت املطلوبة.
•القيام ب�أية مهام �أو وظائف �أخ��رى قد تخ�ضع للمراجعة
والتقييم من قبله بناء على توجيه معايل الأمني العام.
•مراجعة احل�ساب اخلتامي و�إبداء املالحظات الت�صحيحية مع
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية قبل رفعه الى اللجنة الإدارية
واملالية.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
ن�شاط التعاون الدويل
املهام:

يتمثل دور ق�سم التعاون الدويل يف تدعيم عالقات التعاون والتن�سيق
بني الهيئة واملنظمات الدولية واالقليمية والوطنية العاملة يف
جمال التقيي�س بهدف ايجاد تعاون فني واال�ستفادة من ن�شاطاتها
وخدماتها وتبادل اخل�برات والتن�سيق معها ،وحتقيق هدف نقل
املعرفة واملمار�سات الدولية احلديثة ،و�إب��راز �صورة الهيئة على
امل�ستوى الدويل.

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التعاون الدويل

•امل�شاركة يف االجتماع الأربعني للجنة الآ�سيوية اال�ست�شارية
ل�ل�م��وا��ص�ف��ات واجل� ��ودة ( ACCSQك��واالمل �ب��ور� 8 ،أب��ري��ل
2013م)  ،ح�ي��ث مت��ت مناق�شة ج��وان��ب ال�ت�ع��اون يف جم��ال
املوا�صفات واملقايي�س واللوائح الفنية والتحقق من املطابقة.

ومت تقدمي عر�ض حول هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون.
•ترتيب عقد اجتماعات بني الوفد اخلليجي والهيئة (وا�شنطن،
فيالدلفيا� 26-22 ،أب��ري��ل 2013م) و امل�س�ؤولني يف املعهد
الوطني االمريكي للموا�صفات  ،ANSIومكتب املمثل التجاري
االم��ري�ك��ي  USTRوممثلني ع��ن القطاع احلكومي والقطاع
اخلا�ص وممثلني عن �صناعة ال�سيارات .وكذلك امل�شاركة يف
ور�شتي عمل مع اجلمعية االمريكية للفح�ص واملواد ASTM
ح��ول اال��س�ت��دام��ة يف ال�ب�ن��اء ،وم��ع املعهد االم��ري�ك��ي للتكييف
والتدفئة والتربيد  AHRIحول تر�شيد الطاقة.
•تنظيم م��ؤمت��ر ال���شرق الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا م��ع املكتب
املمثل التجاري الأمريكي  USTRووزارة التجارة الأمريكية
حول �إعداد املوا�صفات واملمار�سات اجليدة للت�رشيع (الدار
البي�ضاء 22-20 ،مايو 2014م).
•التوا�صل مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD
للقيام ب�إعداد ت�صور لربنامج تعاون بني املنظمة والهيئة.
•امل�شاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية للجنة الأوروب �ي��ة
للتقيي�س  CENواللجنة الأوروب �ي��ة للتقيي�س الكهروتقني
 CENELECوقمة التقيي�س الأوروب�ي��ة الثانية European
 Standardization Summitيف جمال التقيي�س يف اخلدمات
(كوبنهاجن 20-18 ،يونيو 2013م).
•االت�ف��اق ب�ين الهيئة و  CENعلى تن�سيق عمل ك��ل م��ن اللجنتني
اخلليجية رقم  7والأوروب�ي��ة رقم  12يف جمال اع��داد موا�صفات
النفط والغاز .وقد مت توقيع اتفاقية للتعاون الفني بني اللجنتني
وقعت من قبل املدير العام لـ  CEN/CENELECو�أمني عام الهيئة.
•امل�شاركة يف االجتماع ال�سنوي لهيئة الد�ستور الغذائي “ كودك�س
املنتاريو�س” ب�صفة ع�ضو مراقب (روما 5-1،يوليو 2013م).
•امل�شاركة يف االجتماع  45للجنة التنمية (ديفكو) واالجتماع
 34للجمعية العمومية للمنظمة ال��دول�ي��ة للتقيي�س ()ISO

(�سانت بيرت�سربغ� ،سبتمرب 2013م).
•اجتماعات مثمرة للتعاون الفني بني كبار امل�س�ؤولني يف االدارة
العامة للرقابة على اجلودة والتفتي�ش واحلجر ال�صحي AQSIQ
وهيئة املوا�صفات ال�صينية ( SACبكني� 8 ،أكتوبر 2013م).
•زي��ارة الوكالة الكورية للتكنولوجيا واملوا�صفات KATS
واملعهد الكوري للبحث العلمي واملعايري �( KRISSسيئول،
� 23-21أكتوبر 2013م) ومت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون
الفني بني الهيئة و  KRISSيف جمال املرتولوجيا.
•زي��ارة م�س�ؤولني من ( KATSالريا�ض 6 ،نوفمرب 2013م)
ملناق�شة االحتياجات الفنية وعك�سها يف م�رشوع خطة العمل
مع الهيئة .وقد مت توقيع هذه اخلطة يف مقر الهيئة بني رئي�س
الوكالة الكورية للتكنولوجيا واملوا�صفات  KATSوالأم�ين
العام (الريا�ض 17 ،دي�سمرب 2013م).
•امل���ش��ارك��ة يف االج�ت�م��اع اخل��ام����س للجمعية العمومية ملعهد
املوا�صفات واملقايي�س للدول اال�سالمية ( SMIICا�سطنبول،
 24-23نوفمرب 2013م) ،وكذلك يف ال�ن��دوة الدولية حول
ت�أثريات التقيي�س يف االقت�صاد العاملي ،حيث مت تقدمي كلمة
وورقة عمل يف هذه الندوة.

اإلنجازات ومؤشرات األداء
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
املهام:

يتمثل دور �إدارة ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية تقدمي كافة اخلدمات
الإداري��ة واملالية وامل�ساندة ملختلف الوحدات التنظيمية يف الهيئة
من خالل ا�ستخدام �أحدث النظم والإجراءات والتح�سني امل�ستمر
للو�صول لأعلى امل�ستويات واملحافظة على اجلودة والأداء املتميز
ومبا يحقق �أهداف الهيئة.
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أبرز إنجازات ومؤشرات األداء إلدارة الشؤون
اإلدارية والمالية

�أو ًال  :ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�شرية

التدريب الداخلي واخلارجي
مت تر�شيح عدد من املوظفني حل�ضور  37دورة تخ�ص�صية .حيث
بلغت ن�سبة املتدربني من �إجمايل املوظفني ( )%63.7تقريبا بحيث
�شمل التدريب والتطوير كافة الإدارات والأق�سام بالهيئة كالآتي:

�إعداد قيادات ال�صف الثاين

قامت �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ت�أهيل قيادات ال�صف الثاين
من موظفي الهيئة وذل��ك من خ�لال دورات يف التمكني القيادي
واعداد ال�صف الثاين وبلغت ن�سبة القيادات التي مت ت�أهيلها من
موظفي الهيئة (.)%19.30

التوظيف

مت توظيف ( )11موظف مبا ي�شكل ن�سب (.)%19.30

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

• بلغ �إجمايل امل�رصوفات غري املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف
 2013/12/31م مبلغ وقدره  30,708,622ريـال �سعودي،

036
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بزيادة قدرها  %19مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة 2012م.

تخطيط عمليات الإيرادات
بناء على النتائج املحققة والغري مدققه لل�سنة املالية املنتهية يف
 2013/12/31م ت�شري البيانات �إلى الآتي:
•بلغت االي ��رادات ال�صادرة عن الهيئة لل�سنة املالية  2013م
 23,642,314ريـال �سعودي ،بزيادة قدرها  %10عن �إيرادات
ال�سنة املالية ال�سابقة 2012م.
•بلغت الإي� ��رادات املح�صلة م��ن �شهادات املطابقة م��ا ن�سبته
 %94من �إجمايل �إيرادات الهيئة  ,حيث بلغت 22,143,733
ريـال �سعودي مقارنة بال�سنة ال�سابقة 2012م.
•بلغت االي��رادات املح�صلة من املوا�صفات القيا�سية اخلليجية
 280,834ريـال �سعودي بزيادة ن�سبته  %101مقارنة بال�سنة
ال�سابقة 2012م.
•بلغت �إي��رادات الربامج التدريبية التي تقيمها الهيئة بلغت
 496,672ريـال �سعودي بانخفا�ض قدره  %15مقارنة بال�سنة
ال�سابقة 2012م.
•ب�ل�غ��ت الإي� � ��رادات امل�ح���ص�ل��ة م��ن اال��س�ت�ث�م��ار يف ال���ص�ن��دوق
اال�ستثماري بالبنك ال�سعودي الفرن�سي و�صندوق اال�ستثمار
يف البنك الأهلي التجاري  197,655ريال �سعودي بانخفا�ض
بن�سبة  %17مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة 2012م.

اإلنجازات ومؤشرات األداء للدول األعضاء

هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
الإجنازات لعام 2013م:
�1.1أ�صدرت الهيئة ( )2219موا�صفة قيا�سية جديدة و()37
الئحة فنية جديدة ،وحدثت ( )115موا�صفة قيا�سية و()21
الئحة فنية.
2.2قامت الهيئة باعتماد ( )13جهة تقييم مطابقة جديدة.
�3.3أ�صدرت الهيئة (� )4.027شهادة مطابقة تغطي ()7.799
منتج ًا م�ستورد ًا �أو م�صدر ًا من و�إلى الدولة.
4.4قامت الهيئة مبنح عالمات اجلودة لـ (� )32صنف ًا من املنتجات
ت�ضم ( )2732منتج ًا من ( )110م�صنع ًا.
�5.5أ�صدرت الهيئة ( )634000مل�صق ًا لكفاءة الطاقة.
6.6قامت الهيئة مبنح (� )22شهادة مطابقة مل��زارع تنتج ()317
منتج ًا ع�ضوي ًا ،تبلغ م�ساحتها الإجمالية حوايل ( )6214هكتار.
�7.7أ�صدرت الهيئة (� )62شهادة مطابقة للبطاقة التحذيرية للتبغ.
8.8قامت الهيئة و�رشكائها بالتحقق من ( )1250ميزان ذهب.
9.9قامت الهيئة بالتحقق الدوري من ( )3538ا�سطوانة غاز م�سال.
1010قامت الهيئة بالتحقق الدوري من (� )35صنف ًا من العبوات
املعب�أة م�سبق ًا.

إدارة المواصفات والمقاييس
مملكة البحرين

الإجنازات لعام 2013م:

1.1مت االرتقاء بع�ضوية مملكة البحرين يف جلنة التنمية املعنية
ب�شئون الدول النامية ( الديفكو) التابعة للمنظمة الآيزو من
ع�ضو مرا�سل �إلى ع�ضو عامل يف يوليه 2013م.
2.2ان�ضمت مملكة البحرين �إلى ع�ضوية اللجنة الفنية الدولية
املعنية بنظام �إدارة اجل��ودة التابعة للمنظمة الآي��زو كع�ضو
عامل يف يونيه 2013م.

3.3اجتازت وزارة ال�صناعة والتجارة يف يناير 2013م التدقيق
اخلارجي الذي �أجرته ال�رشكة املانحة ل�شهادة نظام �إدارة
اجل ��ودة الآي ��زو  9001وب��ذل��ك ف ��إن ��ش�ه��ادة ن�ظ��ام اجل��ودة
�سارية املفعول يف وزارة ال�صناعة والتجارة مبا ي�شمل �إدارة
املوا�صفات واملقايي�س.
�4.4شاركت �إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالت�صويت على  57م�رشوع
موا�صفة دولية قد مت درا�ستها من قبل اللجان الفنية املحلية
املخت�صة .وارتفعت ن�سبة الت�صويت على م�شاريع املوا�صفات
املدرو�سة يف هذا العام مقارنة بالعام املا�ضي مبعدل .%90
5.5اعتمدت اللجنة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س عدد 225
موا�صفة قيا�سية و  46الئحة فنية.
6.6در�ست �إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالتعاون والتن�سيق
م��ع اللجان الفنية واجل�ه��ات املخت�صة ع��دد  481م�رشوع
ملوا�صفات خليجية و 23م�رشوع ملوا�صفات املنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتعدين.
7.7بلغت ن�سبة ال��زي��ادة يف حجم مبيعات �إدارة املوا�صفات
واملقايي�س للموا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية
والدولية والأجنبية  %200عن ع��ام 2012م ،حيث و�صل
حجم املبيعات ع��دد  300موا�صفة يف ع��ام 2013م مقارنة
ب 122موا�صفة يف العام 2012م.
�8.8أجرت �إدارة املوا�صفات واملقايي�س التفتي�ش الدوري على املحالت
التي تتوفر فيها �أدوات الوزن القيا�س وقد بلغ عدد املحالت التي
مت التفتي�ش عليها  1735بزيادة قدرها  %65عن عام2012م.
9.9قامت �إدارة املوا�صفات واملقايي�س ب�إجراء معايرة املوازين
و�أدوات القيا�س على � 56رشكة وقد بلغ عدد �شهادات املعايرة
التي �أ�صدرتها الإدارة � 277شهادة مقارنة � 241شهادة
لعام2012م �أي بزيادة بلغت .%15

ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��واص��ف��ات
والمقاييس والجودة

الإجنازات لعام 2013م:

1.1مت اعتماد عدد ( )4,606موا�صفة قيا�سية �سعودية جديدة
يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات لي�صبح جم�م��وع م��ا مت اع�ت�م��اده من
موا�صفات منذ �إن�شاء الهيئة ( )27,818موا�صفة قيا�سية
��س�ع��ودي��ة ،كما مت حت��دي��ث ع��دد ( )913موا�صفة قيا�سية
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�سعودية وتعديل ( )8موا�صفة قيا�سية �سعودية.
2.2مت منح ( )19من�ش�أة تراخي�ص ج��دي��دة با�ستعمال عالمة
اجل��ودة على منتجاتها بينما مت �سحب عدد ( )13ترخي�ص
لعدم التزامها با�شرتاطات ومتطلبات العالمة لي�صبح جمموع
ال�رشكات وامل�صانع التي منحت حق و�ضع عالمة اجلودة
على منتجاتها ( )261من�ش�أة.
3.3بلغ عدد املختربات املعتمدة من قبل الهيئة ( )56خمترب ًا،
كما بلغ عدد التو�صيات مبنح �شهادات الت�صدير للمنتجات
الغذائية للم�صانع امل�صدرة هذا العام ( )365تو�صية.
4.4قامت الهيئة بتقدمي ( )1476ا�ست�شارة فنية جلهات خمتلفة،
بالإ�ضافة �إلى درا�سة ( )190ترخي�ص ًا �صناعي ًا.
5.5بلغ �إجمايل عدد العينات التي مت اختبارها مبختربات الهيئة
( )4019عينة ،كما بلغ ع��دد العينات ال�ت��ي مت معايرتها
مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة ( )1072عينة.
6.6بلغ ع��دد ف��رق العمل املنبثقة عن اللجان ( )41فريق عمل
والتي ت�ضم يف ع�ضويتها �أع�ضاء اللجان الفنية من خمتلف
القطاعات� ،إ�ضافة �إل��ى بع�ض املخت�صني من خ��ارج اللجان
يف �أعمالها لإجناز م�شاريع املوا�صفات القيا�سية املكلفة بها،
وقد عقدت اللجان العامة والفنية ( )11اجتماع ًا و�أجن��زت
ع��دد ( )30م���شروع موا�صفة قيا�سية ،وبلغ �إج�م��ايل عدد
املوا�صفات القيا�سية املعتمدة املعدة من قبل اللجان الفنية
( )1659موا�صفة قيا�سية �سعودية.

المديرية العامة للمواصفات والمقاييس
سلطنة عمان

الإجنازات لعام 2013م:

1.1مت �إ�صدار الرتاخي�ص با�ستعمال عالمة اجلودة العمانية لعدد
( )9منتجات خمتلفة.
2.2بلغ جم�م��وع ع��دد العينات ال���واردة �إل��ى دائ ��رة املختربات
( )1650عينة وذلك لإجراء التحاليل والفحو�صات املطلوبة
عليها.
3.3مت خماطبة جهات خمتلفة من القطاعيني احلكومي و اخلا�ص
فيما يتعلق باملوا�ضيع ذات ال�ع�لاق��ة بتقييم املوا�صفات
القيا�سية ،كما ورد �إلى الدائرة ا�ستف�سارات ومقرتحات من
جهات خمتلفة �سواء حكومية �أو قطاع خا�ص ،يف ما يتعلق
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باملوا�صفات القيا�سية �أو بنود تتعلق باملوا�صفات القيا�سية
بلغ عددها ( )60ا�ستف�سار.
4.4قام املركز بن�رش �أربعة �إخطارات حتت بنود اتفاقية العوائق
الفنية �أمام التجارة .TBT
5.5مت بيع عدد ( )9موا�صفة قيا�سية دولية ( IECو .)ISO
6.6مت بيع عدد ( )430موا�صفة قيا�سية عمانية وخليجية.
7.7مت معايرة ( )4201جهاز ومعدة داخل املخترب وباملوقع.
8.8مت �إعداد  12موا�صفة قيا�سية خليجية.
9.9امل���ش��ارك��ة يف �إع� ��داد �أدل���ة التجمع امل�ترول��وج��ي اخلليجي
(.)GULFMET
1010مت دمغ وحتليل ( )4876130جرام من امل�شغوالت وال�سبائك
الف�ضية والذهبية.

إنجازات عام 2013م:
�1.1إط�ل�اق م ���شروع ال�لائ�ح��ة الفنية «م��وا��ص�ف��ات اال��س�ت��دام��ة
لإن�شاءات قطر  - 2030املبادي الرئي�سة” والتي ا�ستغرق
االع��داد لها ما يقارب  8ا�شهر تنفيذ ًا لر�ؤية قطر الوطنية
 2030وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية (2011م– 2016م)
وللتنمية ال�شاملة امل�ستدامة والتنمية االجتماعية وحماية
البيئة وتنميتها.
�2.2إن�شاء اجلنة الفنية العليا املكلفة ب�إعداد اال�سرتاتيجية العربية
للتقيي�س ل�ل�أع��وام (2014م2018 -م) و�سيكون مقرها
ورئا�ستها و�أمانتها بدولة قطر لتتولى و�ضع اال�سرتاتيجية
العربية للتقيي�س ومتابعة تنفيذها م��ع ال ��دول الأع���ض��اء
بالتن�سيق مع املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين
بهدف زيادة حجم التجارة البينية العربية.
3.3مت �إ�صدار عدد � 36شهادة مطابقة ملختربات املواد.
4.4مت �إ�صدار عدد � 10شهادة مطابقة ملختربات فح�ص تربة.
5.5مت �إ�صدار � 38شهادة مطابقة مل�صانع طابوق.
6.6مت �إ�صدار � 75شهادة مطابقة ملحطات الأ�سفلت.
7.7مت �إ�صدار � 53شهادة مطابقة ملحطات اخلر�سانة اجلاهزة.
8.8مت �إ�صدار � 35شهادة مطابقة ملنتج اخلر�سانة �سابقة ال�صب.
9.9مت �إ�صدار � 6شهادة مطابقة ملنتجات ان�شائية �أخرى.
1010مت درا�سة مطابقة املوا�صفات لعدد  45عينة منتجات غذائية.

إدارة المواصفات والمقاييس
بدولة الكويت

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
وضبط الجودة

�إجنازات عام 2013م:

الإجنازات لعام 2013م:

1.1قامت نقطة اال�ستف�سار الكويتية التفاقية �إزالة العوائق الفنية
للتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية بعمل � 48إخطار حول
الت�رشيعات املزمع تطبيقها ،مقارنة بعمل � 28إخطار عام
 2012وبلغت الزيادة .%71

1.1متت الرقابة على الواردات والتحقق من الإر�ساليات املخالفة
للموا�صفات القيا�سية وال�ل��وائ��ح الفنية وامل�ستوردة عرب
املنافذ اجلمركية.
2.2مت ال �ت ��أك��د م��ن م�ط��اب�ق��ة (� )68149إر� �س��ال �ي��ة م���س�ت��وردة
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة عرب ف��روع ومكاتب الهيئة
باملنافذ اجلمركية.
3.3مت خالل العام الرقابة على عدد ( )343من�ش�أة حملية و�ضبط
( )27خمالفة على من�ش�أة وطنية.
4.4مت منح �شهادة ممار�سة الت�صنيع اجليد لـعدد ( )9من�ش�آت
وطنية .
5.5مت ت�سجيل ( )60منتج.
6.6مت تنفيذ احلملة اال�ستثنائية الثامنة على مراكز التداول
بالأ�سواق املحلية باملحافظات والرقابة على ( )752حمل
و( )5112منتج والت�أكد من مطابقته للموا�صفات القيا�سية،
منها ( )812منتج خمالف مت �ضبطه بالأ�سواق.
7.7مت فح�ص ( )2934عينة ذهبية ،وبلغ �إجمايل الكميات التي
مت ك�رسها ( )521.9غرام .كما مت من خالل النزول امليداين
للمحالت واملن�ش�آت املحلية معايرة ملوازين و�أدوات القيا�س
( )21711ميزان منها ( )25ميزان مت م�صادرتها.
8.8مت اعتماد عدد ( )56موا�صفات مينية جديدة وحديثة ،كما مت
تبني عدد ( )1موا�صفة قيا�سية خليجية ،وحتديث عدد ()2
موا�صفات قيا�سية مينية ،و�أع��دت ( )83موا�صفة قيا�سية
خليجية.
9.9مت افتتاح وحدة لفح�ص واختبار ال�سموم الفطرية للمنتجات
امل�ستوردة بفرع الهيئة باحلديدة.
1010مت فح�ص عدد ( )9152منتج غذائي و�صناعي ،و�إ�ضافة عدد
( )12فح�ص جديد مبختربات الهيئة.

2.2نظمت �إدارة امل��وا��ص�ف��ات واملقايي�س بالتن�سيق م��ع هيئة
التقيي�س اخلليجية ور�شة عمل «اتفاقية العوائق الفنية TBT
واتفاقية تدابري ال�صحة وال�صحة النباتية  SPSال�صادرتني
عن منظمة التجارة العاملية  WTOونقاط اال�ستعالم اخلا�صة
بها “(الكويت 29-28 ،نوفمرب2013م).
3.3مت توقيع مذكرة التفاهم بني حكومة دولة الكويت وحكومة
اململكة املغربية يف جمال �أن�شطة التقيي�س (الرباط 23 ،مايو
2013م).
4.4مت امل�شاركة بالت�صويت على ( )12م�رشوع موا�صفة دولية قد
مت درا�ستها من قبل اللجان الفنية املحلية املخت�صة.
5.5مت اعتماد عدد ( )406موا�صفة قيا�سية كويتية وعدد ()63
الئحة فنية كويتية.
6.6قامت �إدارة املوا�صفات واملقايي�س بالتن�سيق مع اللجان الفنية
واجلهات املخت�صة بدرا�سة عدد ( )274م�رشوع موا�صفة
خليجية و ( )77م�رشوع موا�صفة للمنظمة العربية للتنمية
ال�صناعية والتعدين.
7.7مت بيع ع��دد ( )585ما بني موا�صفة قيا�سية والئحة فنية
خليجية ودولية و�أجنبية.
8.8مت عقد عدد  14اجتماع ًا للجنة الفنية الدائمة للأغذية امل�شكلة
ب��ال�ق��رار ال���وزاري رق��م  2009/3برئا�سة الهيئة العامة
لل�صناعة وع�ضوية اجلهات ذات العالقة بالغذاء والتغذية
بالدولة.
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الخاتمة
احلمد هلل رب العاملني ,وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف اخللق و�سيد املر�سلني نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ي�سـر لنا �أن ننهي التقرير ال�سنوي لعام 2013م ،ويطيب يل �أن �أتقدم
�أ�شكر اهلل جل جالله على ف�ضله وامتنانه �أن َّ
ً
بجزيل ال�شكر واالحرتام وعظيم الف�ضل واالمتنان بعد اهلل �سبحانه وتعالى �إلى كال من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة املوقرين واملجل�س الفني والدول الأع�ضاء على ح�سن تعاونها املثمر يف توفريها معلومات
وبيانات قيمة مكنت الهيئة من �إع��داد تقريرها ال�سنوي ،كما �أ�شكر �أخ��واين وزمالئي جميع من�سوبي الهيئة
على ما بذلوه من جهد يف �إعداد وتنظيم التقرير و�إجناز كافة املهام املناطة بالهيئة ،وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا لكل
اجلهات ذات العالقة والتي �ساهمت يف دعم و�إخراج هذا التقرير.
وختام ًا� ..أ�س�أل املولى -جلت قدرته� -أن يوفقنا جميع ًا �إلى ما يحبه وير�ضاه ،و�أن يجعل عملنا كله خال�ص ًا لوجه
الكرمي �إنه �سميع جميب.

معايل الأمني العام
نبيل بن �أمني مال
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