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كلمة معالي األمين العام

نبيل بن أمين مال
األمين العام للهيئة

ي�أت�ي �إ�ص�دار ه�ذا التقري�ر متزامن� ًا م�ع قي�ام هيئ�ة التقيي��س بالبدء يف تنفي�ذ خطتها اال�ستراتيجية
الت�ي اعتم�دت م�ن جمل��س �إدارة الهيئ�ة يف اجتماع�ه ( 22الريا��ض 5 ,نوفمبر 2015م) للأع�وام
()٢٠٢٠-٢٠١٦م والت�ي �صيغ�ت تلبي�ة لتحقي�ق التن�س�يق والتكام�ل والرتابط بني ال�دول الأع�ضاء يف
جميع امليادين ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س واجلودة ،وحتفيز ًا لوجود ت�شريعات جتارية و�صناعية
وجمركية مطبقة لنواة �سوق خليجية م�شرتكة ي�ساهم يف �إزالة العوائق الفنية بني الدول الأع�ضاء ،و
تطوير قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها كما ي�ساهم يف حماية امل�ستهلك والبيئة
وال�صح�ة العام�ة ،وت�ش�جيع ال�صناعات واملنتجات اخلليجية مب�ا يدعم االقت�صاد بالدول الأع�ضاء و
يتما�ش�ى مع �أهداف االحتاد اجلمركي.
�ش� َّكل ع�ام 2015م نهاي�ة تنفي�ذ اخلط�ة اال�ستراتيجية للهيئ�ة ()2015 - 2013م حيث مت ا�س�تكمال
تطوي�ر البني�ة التحتي�ة للج�ودة وبن�اء �ش�راكة م�س�تدامة م�ع الأط�راف املعنية حلماية �صحة و�سلامة
امل�ستهلك و البيئة وت�سهيل التبادل التجاري وت�شجيع ال�صناعة اخلليجية .ومنذ بداية العام مت و�ضع
خط�ط ت�ش�غيلية وا�ضح�ة املع�امل لتمكين خمتل�ف الإدارات والأق�س�ام يف الهيئة م�ن الو�صول اىل تلك
الأهداف خالل الفرتة امل�س�تهدفة.
ويف ه�ذا التقري�ر �س�يتم �إلق�اء ال�ض�وء عل�ى �أب�رز م�ا حتق�ق خلال ع�ام 2015م والت�ي تت�ضم�ن نظرة
عل�ى �أداء الهيئ�ة ومنجزاته�ا وفق� ًا للغايات اال�ستراتيجية.
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أصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة

الدكتور /راشد أحمد بن فهد
وزير البيئة والمياه  -دولة
اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ /زايد بن راشد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
مملكة البحرين

الدكتور /توفيق بن فوزان الربيعة
وزير التجارة والصناعة
المملكة العربية السعودية

الدكتور /علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة “رئيس المجلس
للدورة الحالية 2015م” -سلطنة عمان

األستاذ /أحمد بن عامر محمد الحميدي
وزير البلدية والبيئة
دولة قطر

الدكتور /يوسف محمد عبداهلل العلي
وزير التجارة والصناعة
دولة الكويت

الدكتور /محمد بن سعيد السعدي
وزير الصناعة والتجارة
الجمهورية اليمنية

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الفني للهيئة

األستاذ/
عبد اهلل بن عبد القادر المعيني
مدير عام هيئة اإلمارات
للمواصفات والمقاييس اإلمارات
العربية المتحدة

الدكتور /عبد اهلل أحمد
وكيل الوزارة المساعد للمواصفات
وحماية المستهلك  -وزارة الصناعة
والتجارة  -مملكة البحرين

الدكتور /سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة
المملكة العربية السعودية

المهندس /سامي بن سالم الساحب
مدير عام المديرية العامة
للمواصفات والمقاييس وزارة
التجارة والصناعة  -سلطنة عمان

الدكتور /محمد سيف الكواري
الوكيل المساعد لشئون المختبرات
والتقييس  -وزارة البيئة
دولة قطر

األستاذ /فهاد بن سحاب المطيري
الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع
شئون المواصفات والخدمات الصناعية
الهيئة العامة للصناعة  -دولة الكويت

األستاذ /وليد عبد الرحمن عثمان
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات
والمقاييس وضبط الجودة
الجمهورية اليمنية

األهداف الرئيسية للهيئة
ته�دف الهيئ�ة �إىل م�س�اعدة جمل��س التع�اون عل�ى حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليه�ا يف كل من نظامه
الأ�سا�س�ي واالتفاقية االقت�صادية بني دول جمل��س التعاون بتوحيد �أن�ش�طة التقيي�س املختلفة ومتابعة
تطبيقه�ا وااللت�زام به�ا بالتع�اون والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س بال�دول الأع�ض�اء ومب�ا ي�س�اهم يف
تطوي�ر قطاعاته�ا الإنتاجي�ة واخلدمي�ة وتنمي�ة التج�ارة بينه�ا وحماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�صح�ة
العام�ة وت�ش�جيع ال�صناع�ات واملنتج�ات الزراعي�ة اخلليجي�ة مب�ا يحق�ق دع�م االقت�ص�اد اخلليج�ي
واملحافظة على مكت�سبات دول املجل�س ،وي�ساهم يف تقلي�ص العوائق الفنية للتجارة مبا يتما�شى مع
�أه�داف االحت�اد اجلمركي.
وللهيئة في سبيل تحقيق هذه األهداف القيام ،وعلى األخص ،ما يلي:

 .1و�ض�ع اخلط�ط ال�شـــــ�املة لن�شــــ�اطات التقيي��س يف الهيئـــ�ة وفق� ًا الحتيـــ�اجات ال�دول الأع�ض�اء
و�إمكانياته�ا ،وله�ا يف ذل�ك اال�س�تعانة ب�أجه�زة التقيي��س الوطنية يف الدول الأع�ضاء بح�س�ب �أ�س�لوب
دلي�ل العمل الفن�ي للهيئة.
 .2و�ض�ع واعتم�اد وحتدي�ث ون�ش�ر اللوائ�ح الفني�ة واملوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية و�إج�راءات تقومي
املطابق�ة اخلليجي�ة لل�س�لع واملنتج�ات و�أجه�زة القيا��س واملعاي�رة والتعاري�ف والرم�وز وامل�صطلحات
الفني�ة وا�شتراطات تنفي�ذ و�أ�س�اليب �س�حب العين�ات والفح��ص واالختب�ار واملعاي�رة طبق�ا للوائ�ح
التنفيذي�ة ال�ص�ادرة بذلك.
� .3إعداد م�ش�اريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية ح�س�ب �أ�س�لوب لوائح العمل الفني
بالهيئة.
 .4و�ض�ع النظ�م واللوائ�ح والأدل�ة اخلا�ص�ة بتنظي�م �أعم�ال القيا��س واملعاي�رة القانوني�ة وال�صناعي�ة
ومتابع�ة تطبيقها بع�د اعتمادها.
 .5و�ض�ع النظ�م واللوائ�ح والتعليم�ات والأدل�ة لإج�راءات تق�ومي املطابقة مبا يف ذل�ك عالمة اجلودة
و�ش�ارة املطابقة و�ش�هادات املطابقة اخلليجية ونظم االعتماد املختلفة.
 .6متابع�ة تطبي�ق اللوائ�ح الفني�ة واملوا�صف�ات القيا�س�ية و�إج�راءات تق�ومي املطابق�ة اخلليجي�ة ع�ن
طري�ق �أجه�زة التقيي��س بال�دول الأع�ضاء.
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 .7القي�ام بالبح�وث والدرا�س�ات به�دف تطوي�ر وتوحي�د مفاهي�م وط�رق و�أ�س�اليب العم�ل يف الهيئ�ة
و�أجه�زة التقيي��س بال�دول الأع�ضاء.
 .8و�ض�ع وتنفي�ذ خط�ط التدري�ب عل�ى الن�ش�اطات الت�ي تخت��ص به�ا الهيئ�ة به�دف تطوي�ر مع�ارف
ومه�ارات العاملين يف التقيي��س بال�دول الأع�ض�اء.
 .9ن�شر التوعية الالزمة ب�ش�أن التقيي�س من خالل الو�سائل املالئمة لذلك.
 .10حف�ظ املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والعربي�ة والإقليمي�ة والدولية واملراج�ع والكتب يف مركز
للمعلومات �ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ ي�س�هل من عمليات ا�سترجاعها واال�س�تفادة منها
وتنظيم وتنفيذ �شروط و�إجراءات ور�سوم الع�ضوية يف املركز للم�ؤ�س�سات والأفراد الراغبني بذلك.
 .11تن�س�يق مواق�ف ال�دول الأع�ض�اء يف اجتماع�ات الهيئ�ات العربي�ة والإقليمية والدولي�ة العاملة يف
جمال التقيي�س التي ي�شارك فيها ل�ضمان متثيل م�صالح الدول الأع�ضاء عند �إعداد واعتماد اللوائح
الفنية واملوا�صفات القيا�سية و�إجراءات تقومي املطابقة والقرارات ال�صادرة عن هذه الهيئات.
 .12اال�شرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم �أغرا�ض الهيئة.
 .13تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول الأع�ضاء.

الرؤية:

الريادة يف التقيي�س للو�صول �إىل التميز �إقليمي ًا ودولي ًا.

الرسالة:

ال�س�عي �إىل توحيد �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها يف الدول الأع�ضاء وفق ًا
لأف�ض�ل املمار�س�ات الدولي�ة؛ مب�ا ي�س�هم يف حماي�ة امل�س�تهلك وال�صح�ة العامة والبيئ�ة ،ودعم وتنمية
االقت�ص�اد يف الدول الأع�ضاء.

القيم:

الأمانة ،ال�شفافية ،العمل بروح الفريق ،احليادية ،االبداع واالبتكار.
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الخطة االستراتيجية للهيئة ()2015-2013م
هيئ�ة التقيي��س تفخ�ر ب�أنه�ا �أح�د امل�ؤ�س�س�ات الإقليمي�ة الت�ي تعتمد منهجي�ة التخطيط اال�ستراتيجي
وتلت�زم براجم�ه و�أهداف�ه يف و�ض�ع خط�ط عمله�ا ال�س�نوية ،وعلي�ه ف�إن�ه م�ن ال�ض�روري �أن نقدم هذا
النموذج لواقع الإجناز والتقييم ملا حتقق من اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة ()2015 - 2013م التي
اعتم�دت م�ن جمل��س �إدارة الهيئ�ة املوق�ر يف اجتماع�ه ( 16الريا��ض� 03 ،أكتوبر 2012م).
قامت الأمانة العامة بت�شكيل فريق متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية الذي قام بدوره بو�ضع خطة
�ش�املة مل�س�اعدة �إدارات و�أق�س�ام الهيئ�ة املختلف�ة لتنفي�ذ اخلط�ة م�ن خلال و�ض�ع �آلي�ة متابعة تعمل
على حتديد التعديالت والتح�س�ينات املطلوبة لتح�سين الأداء و�ضمان تنفيذ الربامج واملبادرات.
وال بد من الإ�ش�ارة �إىل �أن م�س�ار تنفيذ مراحل اخلطة اال�ستراتيجية قد �أثرت عليها بع�ض العقبات
والت�ي �أثبت�ت الهيئ�ة مقدرته�ا عل�ى تخط�ي معظمه�ا ،ورغ�م كل ذل�ك ف�إنن�ا نعتق�د �أن م�ا حتق�ق م�ن
م�ش�اريع ومب�ادرات ت�ضمنته�ا اخلط�ة اال�ستراتيجية ه�و من�وذج ي�س�تحق �إبرازه خ�صو�ص� ًا مع الدعم
الكبير ال�ذي تتلق�اه الهيئ�ة م�ن جمل��س الإدارة واملجل��س الفن�ي.

أبرز إنجازات ومؤشرات أداء الخطة االستراتيجية لعام 2015م

ا�س�تمرار ًا لنه�ج هيئ�ة التقيي��س يف التخطي�ط اال�ستراتيجي وبع�د �أن مت بحم�د اهلل حتقي�ق اجنازات
كان له�ا االث�ر الكبير يف تعزي�ز ر�س�الة الهيئ�ة م�ن خلال خطته�ا اال�ستراتيجية ()٢٠١٥-٢٠١٣م،
قام�ت الهيئ�ة بتقيي�م وبي�ان التحدي�ات الت�ي واجهته�ا خلال ه�ذه الفترة ،حيث مت حتدي�د االهداف
اال�سرتاتيجية التي ت�سعى الهيئة اىل حتقيقها مبا ين�سجم مع االهداف والأولويات املتمثلة يف الدول
االع�ضاء.
و�س�عت الهيئة من خالل خطتها اال�ستراتيجية اىل رفع كفاءة وفاعلية دورها من خالل عدة برامج
مت ت�صميمه�ا لتح�سين اخلدم�ات املقدم�ة كم�ا مت حتدي�د املعوق�ات الت�ي تواجه تنفي�ذ اخلطة بكافة
املجاالت املالية واالدارية والفنية والتعامل معها يف التقارير التي ترفع للمجل�س الفني بهدف تذليلها
وايجاد احللول املنا�سبة لها.
وعلي�ه ن�ود الإ�شـــــ�ارة اىل �أن الهيئ�ة وهلل احلم�د ق�د ا�س�تطاعت حتقي�ق م�ا ن�س�بته  % 82مـــ�ن
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م�ستهدفـــ�ات م�ؤ�شـــ�رات الأداء الت�ي ت�ضمنتـــ�ها خطتـــ�ها اال�سرتاتيجيــــ�ة ()2015 -2013م ،وم�ن
�أهمه�ا �إ�ص�دار �أكثر م�ن � 21أل�ف موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة وتدري�ب �أكثر م�ن 5000
متدرب من �أجهزة التقيي�س واجلهات ذات العالقة يف الدول الأع�ضاء و االعرتاف الدويل بالتجمع
اخلليج�ي للمرتولوجي�ا كهيئ�ة �إقليمي�ة للمرتولوجي�ا (.)RMO

نسبة اإلنجاز على مستوى األهداف
الرقم

الهــــــــــدف

نسبة اإلنجاز

1

تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة

% 85

2

تطوير مركز خدمة شامل لتوفير الدعم الفني للصادرات الخليجية

% 41

3

تعزيز الرقابة على السوق الخليجية المشتركة

% 90

4

تطوير شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين

% 100

5

اعادة هندسة العمليات والتحول إلى منظمة رقمية

% 75

6

ربط واستثمار الجهود الوطنية في الدول األعضاء والمنظمات

% 90

7

تطوير مركز تدريب متخصص في مجاالت التقييس والجودة

% 85

8

السعي لتحقيق االكتفاء الذاتي مالي ًا

% 87
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس

اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس
المهام:

تعتبر �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س م�ن الإدارات الرئي�س�ية يف الهيئ�ة وه�ي تدي�ر ن�ش�اط املوا�صف�ات
املتمثل يف عملية �إعداد املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح الفنية اخلليجية وحتديثها ومتابعة ن�ش�اطات
و�إجن�ازات اللج�ان الفني�ة و�إع�داد التقاري�ر الدوري�ة ،ون�ش�اط املقايي��س املتمث�ل يف تطوي�ر �أن�ش�طة
املقايي��س (املرتولوجيا) وموائمتها مع املمار�س�ات الدولية و�ضمان �صحة القيا�س�ات وزيادة الثقة يف
نتائ�ج الفح��ص واالختب�ار و�ص�و ًال �إىل االعرتاف ال�دويل املتبادل.

َ
أوال  :المواصفات

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط املوا�صفات
إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية:

�إزداد عدد املوا�صفات القيا�سية خالل عام 2015م مبا ن�سبته  ، % 33حيث مت بتوفيق اهلل اعتماد
عدد ( )5372موا�صفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية.
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عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المحدثة:
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التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية:

ان�ضم�ام الهيئ�ة كع�ض�و مراق�ب يف جلن�ة العوائق الفنية للتج�ارة ( )TBTيف منظمة التجارة العاملية
( ،)WTOوامل�ش�اركة يف �إلق�اء كلم�ة يف االجتم�اع  65للجن�ة (جنيف ١٨-١٧ ،مار��س 2015م).
امل�ش�اركة كع�ضو مراقب يف م�ش�روع املنظمة الدولية للتقيي��س ( )ISOلدول ال�ش�رق الأو�س�ط و�ش�مال
�أفريقي�ا " "MENA-STARوتق�دمي ورق�ة الهيئ�ة يف االجتماع الأول للم�ش�روع (جنيف 31 ،مار��س01 -
�إبريل 2015م).
امل�س�اهمة يف �إع�داد اتفاقيت�ي التع�اون م�ع املنظمتين الأوروبي�ة ( )CENو ( )CENELECوتت�ضم�ن
�أبرز بنودهما تبني املوا�صفات القيا�س�ية الأوروبية ال�صادرة منهما ،ون�ش�ر وبيع وترجمة املوا�صفات
القيا�سية الأوروبية.
امل�ش�اركة بورق�ة عم�ل يف حلق�ة العم�ل الوطني�ة ح�ول اتفاقيت�ي ( )SPSو (( )TBTم�س�قط١٦-١٥ ,
نوفمرب 2015م).
�إجن�از �آلي�ة الإخط�ار املوح�د مل�ش�اريع اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة وت�صويباته�ا و�إ�ضافاته�ا يف جلن�ة
العوائ�ق الفني�ة للتج�ارة ( )TBTيف منظم�ة التج�ارة العاملي�ة(.)WTO
�ص�دور �أول موا�صف�ة قيا�س�ية دولي�ة ع�ن املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ( )ISOتعتم�د عل�ى موا�صفــــ�ة
قيا�س�ية خليجي�ة معتم�دة ,والت�ي �ص�درت ع�ن املنظم�ة برق�م " ”16961 ISOاخلا�ص�ة ب�ـ "�صناع�ات
البترول والغ�از الطبيع�ي والبرتوكيماوي�ات :الدهان والتبطين الداخلي ل�صهاري�ج الفوالذ للتخزين
ف�وق االر�ض".
تق�دمي عر��ض وامل�ش�اركة يف ح�ض�ور الربنام�ج املالي�زي ( )MTCPاخلا��ص مبوا�صف�ات احللال
والبني�ة التحتي�ة للحلال لل�دول الأع�ض�اء يف منظم�ة امل�ؤمت�ر الإ�سلامي (ماليزي�ا 27 - 19 ,اكتوب�ر
2015م).
امل�ش�اركة يف اجتم�اع جمموع�ة �إدارة الرتجم�ة العربي�ة يف الهيئ�ة امل�صري�ة للموا�صف�ات واجل�ودة
(القاه�رة ٠٥-٠٣ ،فرباي�ر 2015م) وت�ويل ترجم�ة  19موا�صف�ة قيا�س�ية دولي�ة �إىل اللغ�ة العربي�ة.

التطوير المؤسسي:

حتديث "دليل العمل الفني للموا�صفات – اجلزء  – 1النظام وطرق العمل
امل�شاركة ب�إعداد وتنظيم املنتدى اخلليجي الأول للتقيي�س يف التعليم.
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تطوير وتعزيز القدرات الفنية:

تقدمي حما�ضرات وامل�شاركة يف الربامج التدريبية التالية:
دورة "الت�شريعات واملوا�صفات القيا�سية اخلليجية للأغذية احلالل"( ،الريا�ض ٢٧-٢٥ ،مايو .)2015
دورة "البيانات واالدعـاءات التغذوية وال�صحية للمنتجات الغذائية" (الريا�ض ١٩-١٨ ،مايو .)2015
امل�شاركة يف عدد من الأن�شطة وامل�ؤمترات والدورات التدريبية على امل�ستوى اخلليجي والدويل.

تعزيز العمل الخليجي المشترك:

تنفي�ذ �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة يف ال�دول الأع�ض�اء �آلي�ة االخط�ار املوح�د مل�ش�اريع اللوائ�ح الفني�ة
اخلليجي�ة وت�صويباته�ا و�إ�ضافاته�ا للإخط�ار عنه�ا ل�دى �س�كرتارية جلن�ة العوائ�ق الفني�ة ( )TBTيف
منظم�ة التج�ارة العاملي�ة.
امل�شاركة يف و�ضع الدليل اخلليجي للرقابة على الأغذية امل�ستوردة عرب منافذ دول جمل�س التعاون
اخلليج�ي ،وامل�ش�اركة يف ور�ش�ة العم�ل التدريبي�ة ح�ول �آلي�ات تطبي�ق الدلي�ل اخلليج�ي للرقاب�ة عل�ى
الأغذي�ة امل�س�توردة عبر مناف�ذ دول جمل��س التعاون اخلليجي (�أبو ظب�ي 29-26 ،يناير 2015م).
تقدمي ورقة عمل وح�ضور االجتماع  6للجنة اخلليجية للتغذية (الكويت ١٢-١٠ ،فرباير 2015م).
ح�ضور االجتماع  23للجنة اخلليجية ل�سالمة الأغذية (جدة� 21 ،إبريل 2015م).
امل�ش�اركة بورق�ة عم�ل يف منت�دى احل�وار الثال�ث بين جمل��س التع�اون والوالي�ات املتح�دة االمريكية
للتج�ارة واال�س�تثمار (الدوح�ة ١٦-١٤ ،يوني�و 2015م).
امل�ش�اركة يف و�ض�ع قان�ون الغ�ذاء اخلليج�ي املوح�د ،وح�ض�ور االجتم�اع اخلام��س للفري�ق اخلليج�ي
املكل�ف ب�إع�داد الئحت�ه التنفيذي�ة (الكوي�ت 11-9 ،يونيو 2015م).

2015
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تقدمي ورقة عمل وح�ضور االجتماع ال�سابع للجنة اخلليجية للتغذية (الدوحة 1٠-1١ ،نوفمرب 2015م)
ح�ضـور االجتمـاع الرابع والع�شـرين للجنـة �سالمـة الأغذيـــة (الريا�ض 2٥-2٦ ،نوفمرب 2015م).
امل�ش�اركة يف اجتماع�ات اللجن�ة اخلليجي�ة ملكافح�ة التب�غ املنبثق�ة م�ن جمل��س وزراء ال�صح�ة
اخلليج�ي ،والتع�اون والتن�س�يق م�ع املكتب التنفيذي للمجل��س ،وتب�ادل الآراء واملقرتحات واملعلومات
مب�ا يحق�ق اجله�ود والطموح�ات امل�شتركة بين الهيئ�ة واملكت�ب التنفي�ذي.
تنظيم وح�ضور ور�شة عمل "م�شروبات الطاقة" (دبي 8 - 7 ،دي�سمرب 2015م).

ً
ثانيا  :المقاييس

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لعام 2015م:

االعتـــراف الدولــــي بالتجـمـــع اخلليجـــي للمرتولوجيــــا كهيئـــــة �إقليميـــــة للمرتولوجيا
بحمد اهلل وف�ضله ثم بجهود العاملني يف ن�شاط املرتولوجيا يف الدول الأع�ضاء يف الهيئة ومب�ساعدة
ال�دول الأع�ض�اء امل�ش�اركني يف التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ،مت حتقي�ق اله�دف اال�ستراتيجي
والو�ص�ول بالتجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا �إىل االعرتاف الدويل كهيئة �إقليمية للمرتولوجيا ()RMO
مبوج�ب ق�رار اللجنــــــ�ة الدوليــــــ�ة لل�أوزان واملقـــــ�ايي�س ( )CIPMيف االجتمـــ�اع ( 104باري��س-1٦ ،
� 1٥أكتوب�ر 2015م) .ووف�ق خارط�ة الطريق �أدناه:
()RMO
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تطوير وتعزيز القدرات الفنية

امل�شاركة يف اجتماعات اللجان الفنية للهيئة الأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية
 - 1جلنة اجلودة للمرتولوجيا (( )EURAMET TC Qجمهورية الت�شيك 1٧-1٩ ،مار�س 2015م).
 - 2اللجن�ة الفني�ة لقيا�س�ات الكتل�ة والكمي�ات املرتبط�ة به�ا(()EURAMET TC Massالبو�س�نة
والهر�س�ك� 1٣-1٧ ،إبري�ل 2015م).
م�ش�اركة خمت�صين م�ن املعه�د الوطن�ي الرتك�ي للمرتولوجي�ا ( )UMEواملعه�د الوطن�ي الك�وري
للمرتولوجي�ا ( )KRISSيف االجتماع�ات التالي�ة للج�ان الفني�ة للتجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا:
 - 1اللجنة الفنية لقيا�سات الكتلة والكميات املرتبطة بها (دبي 24 ،مايو 2015م).
 - 2جلنة اجلودة للمرتولوجيا (دبي 26 ،مايو 2015م).
 - 3اللجنة الفنية للقيا�سات احلرارية والأبعاد (الريا�ض 22 ،نوفمرب 2015م).
 - 4اللجنة الفنيــــة للقيـا�سات الكهربائيـة والوقـت والرتدد (الريـا�ض 22 ،نوفمرب 2015م).
 - 5اللجنة الفنيـة لقيــا�سات الكتـــلة والكميـات املرتبطــــة بها (الريا�ض 23 ،نوفمرب 2015م).
 - 6التجمع اخلليجي للمرتولوجيا (الريا�ض 25 ،نوفمرب 2015م).
()EURAMET

برامج وخطط المقارنات البينية ()Inter Laboratory Comparison
 - 1التعاون مع الهيئة األوروبية لمعاهد القياس الوطنية ()EURAMET
في مجال قياسات الضغط (.)Pressure
 - 2اللجنة الفنية للقياسات الكهربائية والمغناطيسية والوقت والتردد:
معيار فرق الجهد للتيار المستمر
عند  10فولت و  1.018فولت
معيار المقاومة للتيار المستمر عند  100اوم

DC Voltage standard at
V and 1.018 V 10
DC Resistance at 100
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معيار قياس الذبذبات
(جهاز الروبيديوم المحمول) عند  10ميغاهيرتز

Transportable Rubidium
Oscillator at 10 MHz

 - ٣اللجنة الفنية لقياسات الكتلة والكميات المرتبطة بها (:)GULFMET M-M 01
قياس القوة

Force measurement
( )GULFMET M.F.01

قياس الضغط حتى  7ميغا باسكال في
الوسط الغازي

Pilot an inter-comparison in the
field of pressure (up to 7 MPa in
)Gas media

معيار الكتلة عند  1كغ (ستانلس ستيل ).

Comparison of 1 kg stainless
steel mass

 - 4اللجنة الفنية للقياسات الحرارية
مقياس الحرارة
ذات المقاومة البالتنيوم ()SPRT

Inter-comparison for Standard
Platinum Resistance
)Thermometers ) SPRT

 - 5التدريب المتخصص ألعضاء اللجان الفنية في التجمع الخليجي للمترولوجيا:
ورشة عمل بعنوان "قياسات األبعـــاد" /معهد اإلمارات للمترولوجيــــــــا ()EMI
(أبو ظبي  10-٨٠ديسمبر .)2015
دورة تدريبية " تطبيقات المترولوجيا القانونية (الدوحة  1٧-1٤ديسمبر 2015م).
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التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية

امل�شاركة يف االجتماعات والفعاليات التالية:
 .1االجتماع  33للجنـة امل�شرتكة للهيئات املرتولوجية الإقليمية (( )JCRBباري�س 19 - 18 ،مار�س 2015م).
 .2االجتماع  34للجنة امل�شرتكة للهيئات املرتولوجية الإقليمية (( )JCRBا�ستانا� ٩-٨ ،سبتمرب 2015م).
 .3االجتم�اع ال�ـ  50للجن�ة الدولي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة( ،)CIMLواجتم�اع الطاول�ة امل�س�تديرة
للمنظم�ات الإقليمي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة ( )RLMOومتثي�ل التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا
(اركا�ش�ون � ٢٢-١٩ ،أكتوب�ر 2015م).
 .4اجتماعـــ�ات اللجـــــ�ان اال�ست�ش�ارية التابع�ة للمكت�ب الدولــــ�ي لـل�أوزان واملقـ�ايي�س ()BIPM CCs
مـ�ن خـــــلال املركـ�ز الـ�وطني للمعـايــــرة التـابع للهيئـة ال�سـعودية للموا�صـفات واملقـايي�س واجلـودة :
اللجنة اال�ست�شارية للكتلـة والكميات املرتبطــــة بها (( )CCMالريا�ض 2٧-2٨ ،فرباير 2015م).
اللجنة اال�ست�شارية للقيا�سات الكهربائية واملغناطي�سية (( )CCEMالريا�ض 1٢-1٣ ،مار�س 2015م).
اللجنـة اال�ست�شارية لقيا�سات الوقت والرتدد (( )CCTFالريـــــا�ض� 1٧-1٨ ،سبتمرب 2015م).
اللجنة اال�ست�شارية لقيا�سات الأبعاد (( )CCLالريا�ض� 2٣-2٤ ،سبتمرب 2015م).
 .5تنظيم املنتدى اخلليجي الأول للمرتولوجيا مع منظمة اخلليج لال�ست�ش�ارات ال�صناعية (جويك)
(الدوحة 15 - 14 ،دي�سمرب 2015م).

تطوير اإلجراءات وتعزيز األداء

 .1حتديث "دليل عمل اللجان الفنية املرتولوجية" و"دليل عمل جلنة اجلودة".
 .2ا�ستحداث جلنة فنية متخ�ص�صة يف جمال قيا�سات الأبعاد.
� .3إعــادة تعيــني ر�ؤ�ســاء و�أُمنــاء اللجــان الفنيــة.
� .4إعداد دورية �إلكرتونية حتت عنوان (.)e -GULFMET
 .5البدء يف برامج املقارنات البينية.
 .6مراجعة نظم �إدارة اجلودة ( )QMSملختربات القيا�س الوطنية.

المترولوجيا القانونية

 .1اعتم�اد "دلي�ل بتعري�ف امل�ضاعف�ات وامل�ضاعف�ات الفرعي�ة والأج�زاء والب�وادئ للنظ�ام ال�دويل
للوح�دات وط�رق التعبير ع�ن الكمي�ات املقا�س�ة".
 .2متابع�ة تفعي�ل نظ�ام (قان�ون) القيا��س املوحد للدول الأع�ضاء يف هيئة التقيي��س من خالل �إعداد
و�إ�صدار الأدلة التف�سريية لهذا النظام (القانون).
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المطابقة

المهام:

اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المطابقة

تق�وم �إدارة �ش��ؤون املطابق�ة بتوحي�د النظ�م واللوائ�ح والأدل�ة اخلا�ص�ة بتحق�ق املطابق�ة مب�ا يف ذلك
�ش�ارة املطابق�ة و�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة و�إج�راءات تق�ومي املطابق�ة املختلف�ة و�ضب�ط اجل�ودة
واالعتماد ،ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتن�سيق مع �أجهزة التقيي�س الوطنية ،مبا يعزز
ال�س�وق اخلليجية امل�شتركة ويحقق التكامل االقت�صادي املن�ش�ود.
ويف �إط�ار اخلط�ة اال�ستراتيجية للهيئ�ة ()201٣-201٥م الهادف�ة �إىل تعزي�ز الرقاب�ة عل�ى ال�س�وق
اخلليجية امل�شتركة وت�س�ريع وترية العمل يف تنفيذ املنظومة الت�ش�ريعية ل�ضبط املنتجات يف ال�س�وق
اخلليجية امل�شتركة ،مت العمل على تنفيذ املبادرات املتعلقة بالت�ش�ريعات الفنية� ،ش�هادات املطابقة
اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات ،تعيين جه�ات تق�ومي املطابق�ة ،ون�ش�اط االعتماد.
ً
أوال :أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بإصدار التشريعات الفنية

إصدار التشريعات:
 .1الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية:

تنفي�ذا لق�رار جمل��س �إدارة الهيئ�ة املوق�ر يف اجتماع�ه ( 20الريا��ض 05 ،نوفمبر 2014م)،
قام�ت الإدارة بالتن�س�يق م�ع ال�دول الأع�ض�اء بتنفي�ذ حمالت �إعالمية وتوعوي�ة بكل من مملكة
البحري�ن و�س�لطنة عم�ان ودول�ة قط�ر ،ح�ول الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة للأجه�زة واملع�دات
الكهربائية ( ،)01-142004-BDالتي �ستدخل حيز التطبيق الإلزامي ابتداء من  01يوليو 2016م.
 .2مشروع نظام سالمة المنتجات الصناعية:

تنفي�ذا لق�رار املجل��س الفن�ي يف اجتماع�ه ( 31الريا��ض  ٣٠-٢٩دي�س�مرب 2013م) قام�ت الإدارة
بتنظيم ور�ش�ة عمل حول املنظومة الت�ش�ريعية والإطار امل�ؤ�س�س�ي ل�ضبط �سلامة املنتجات يف ال�س�وق
اخلليجي�ة وم�س�ح الأ�س�واق (الريا��ض� 1٤-1٦ ،س�بتمرب 2015م) ،ح�ضره�ا �أع�ض�اء فريق العمل ،ومت
ا�س�تكمال امل�س�ودة النهائي�ة لنظام �سلامة املنتج�ات ال�صناعية.
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 .3مسودة الالئحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل:

قام�ت الإدارة ب�إع�داد م�س�ودة الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة مل�س�تح�ضرات التجمي�ل الت�ي �س�تمكن م�ن
توحي�د �إج�راءات �ضب�ط �سلامة م�س�تح�ضرات التجمي�ل داخ�ل �أ�س�واق ال�دول الأع�ضاء.
 .4دليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية

مت اعتم�اد دلي�ل �إ�ص�دار اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة لفئ�ات املنتج�ات ( )01-BD152203م�ن جمل��س
الإدارة املوقر يف اجتماعه ( 22الريا�ض 05 ،نوفمرب 2015م) .والذي يو�ضح طريقة و�أ�سلوب العمل
لإع�داد و�صياغ�ة ومراجع�ة واعتم�اد �إ�ص�دار اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة و�إج�راءات تق�ومي املطابق�ة
اخلليجي�ة والأدل�ة اال�سرت�ش�ادية ذات العالق�ة.

بناء القدرات الفنية لدى الدول األعضاء:

يف �إط�ار م�ش�روع بن�اء الق�درات الفني�ة لل�دول الأع�ض�اء به�دف رب�ط وا�س�تثمار اجله�ود الوطني�ة يف
ال�دول الأع�ض�اء واملنظم�ات ذات العالق�ة يف جم�االت التقيي��س ،وم�ن �أج�ل و�ض�ع ت�ص�ور �أويل ح�ول
احللول املعرفية املنا�سبة لدعم �إجراءات الدول الأع�ضاء يف جمال �ضبط �سالمة املنتجات وحماية
امل�س�تهلك ،قام�ت الإدارة بتنفي�ذ ور�ش�ة عم�ل متخ�ص�ص�ة مت خالله�ا ا�س�تعرا�ض جت�ارب ال�دول
الأع�ضاء يف جمال تبادل وتوثيق املعلومات حول املخاطر وال�شكاوى والبالغات واحلوادث من جهة،
والتج�ارب العاملي�ة امل�ش�ابهة من جه�ة �أخرى.

الدراسات واالستشارات الفنية:

تنفي�ذ ًا لق�رار املجل��س الفن�ي يف اجتماع�ه ( 35الريا��ض� ٩-٨ ،أبري�ل 2015م) ب�ش��أن و�ض�ع م�ش�روع
متكام�ل ملتابع�ة تطبي�ق املنظوم�ة الت�ش�ريعية ل�ضب�ط �سلامة املنتج�ات ،قام�ت الإدارة بالتعاق�د م�ع
اخلبري الدويل تيريي بوركوانيي رفقة خبري متخ�ص�ص يف م�س�ح ال�س�وق ،لتنفيذ هذا امل�ش�روع الذي
ينق�س�م �إىل ثلاث مراحل �أ�سا�س�ية:
 .1حتدي�د الإط�ار الأن�س�ب عل�ى عل�ى ال�صعي�د الإقليم�ي والوطن�ي فيم�ا يخ�ص كل العنا�ص�ر الالزمة
(الأنظم�ة والعنا�ص�ر االخرى للبني�ة التحتية للجودة).
 .2تقييم الو�ضع احلايل على ال�صعيدين الوطني والإقليمي بالنظر �إىل الإطار الأن�سب ومن ثم حتديد
الفج�وة عل�ى ال�صعيدي�ن ،مم�ا �س�يمكن م�ن ف�رز دول�ة �أو �أكثر ممكن اعتباره�ا متقدمة يف جم�ال بناء
امل�ؤ�س�س�ات والأنظمة ذات العالقة والراغبة يف الرت�ش�يح لتطبيق خطة زمنية ال�س�تكمال البناء.
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� .3إع�داد تو�صي�ات عملي�ة وخط�ة زمني�ة وا�ضح�ة املع�امل ال�س�تكمال البن�اء عل�ى ال�صعي�د الإقليم�ي
والوطن�ي ميك�ن للهيئ�ة تطبيقه�ا �ضم�ن خطته�ا اال�ستراتيجية ()٢٠٢٠-٢٠١٦م ت�ضم�ن حتقي�ق
الأه�داف املح�ددة.
وق�د مت تنظي�م ور�ش�ة العم�ل ح�ول املنظوم�ة الت�ش�ريعية والإط�ار امل�ؤ�س�س�ي ل�ضب�ط �سلامة املنتج�ات
يف ال�س�وق اخلليجي�ة وم�س�ح الأ�س�واق (الريا��ض� 1٤-1٦ ،س�بتمرب 2015م) ،ح�ضره�ا �أع�ض�اء فري�ق
العم�ل املكل�ف ب�إ�ص�دار م�س�ودة النظام اخلليجي ل�سلامة املنتجات وم�س�ح ال�س�وق.
من جهة �أخرى ،مت �إ�صدار التقرير النهائي لال�ست�شارة الفنية �شامال نتائج درا�سة الفجوة للمرحلة
الثاني�ة وتو�صي�ات اخلبريي�ن ح�ول �أه�م العنا�ص�ر الواج�ب تعديله�ا �أو دعمه�ا م�ن خلال توجه�ات
ا�ستراتيجية وفق�ا لر�ؤي�ة اخلبريي�ن .كم�ا ت�ضم�ن التقري�ر النهائ�ي مقترح خط�ة عم�ل دقيق�ة ميك�ن
القي�ام به�ا م�ن خلال �آلي�ة مرنة متكن لأي من ال�دول الأع�ضاء تنفيذها �أخ�ذا باالعتبار اخلا�صيات
والأولوي�ات الوطني�ة ،وذل�ك دون التعار��ض م�ع امل�ش�روع الإقليمي املوحد.

التوعية والتواصل والتدريب:

�س�اهمت الإدارة يف تنفي�ذ مب�ادرات الهيئ�ة الهادف�ة �إىل تعزي�ز التوا�ص�ل م�ع اجله�ات ذات العالقة،
وباملنظوم�ة الت�ش�ريعية ل�ضب�ط �سلامة املنتج�ات بوج�ه خا��ص وكذل�ك �س�بل التعاون م�ع كل اجلهات
ذات العالقة من �أجل التطبيق الأن�سب لآليات املنظومة حيث �شاركت الإدارة يف امل�ؤمتر الدويل حول
ت�شريعات دول ال�شرق الأو�سط اخلا�صة مب�ستح�ضرات التجميل (باري�س 7 ،دي�سمرب 2015م) واملنظم
م�ن قب�ل اجلمعي�ة الفرن�س�ية للمن�ش��آت ال�صغيرة واملتو�س�طة املتخ�ص�ص�ة يف �صناع�ة م�س�تح�ضرات
التجمي�ل ( )COSMEDبتق�دمي عرو��ض مرئي�ة ح�ول الهيئ�ة واملتطلب�ات اخلليجي�ة العتم�اد وتعيين
هيئ�ات تق�ومي املطابق�ة و�إج�راءات التعيين ،وك�ذا م�ش�روع الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة مل�س�تح�ضرات
التجميل.
كم�ا مت�ت امل�ش�اركة يف ع�دد م�ن الن�دوات ب�كل م�ن هون�غ كون�غ ( )Hong Kongوتاي�وان (،)Taiwan
موجهــــــ�ة �إىل جهــــ�ات تق�ومي املطابقــــ�ة ومقيم�ي جه�از االعتم�اد (Hong Kong Accreditation
 ،)Service HKASومقيم�ي جه�از االعتم�اد التاي�واين( )TAFواجله�ات ذات العالق�ة وذلك لتحقيق
الأه�داف التالية:
 .1التعريف باملنظومة الت�شريعية ل�ضبط �سالمة املنتجات داخل ال�سوق امل�شرتكة للدول الأع�ضاء.
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 .2التعري�ف مبتطلب�ات اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة القطاعي�ة (لع�ب الأطف�ال والأجه�زة واملع�دات
الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د)� ،ش�املة املتطلب�ات الأ�سا�س�ية لل�سلامة و�إج�راءات تق�ومي املطابق�ة.
 .3التعريف باملتطلبات اخلليجية العتماد وتعيني هيئات تقومي املطابقة و�شرح �إجراءات التعيني.
 .4عق�د لق�اءات م�ع خم�س�ة جه�ات تق�ومي مطابق�ة معتم�دة م�ن جه�از االعتم�اد التاي�واين (،)TAF
وذل�ك لتق�دمي �ش�رح مف�ص�ل لإج�راءات التعيين والوق�وف عل�ى جاهزيته�ا للتق�دم بطلب�ات التعيين.
م�ن جه�ة �أخ�رى� ،ش�اركت الإدارة يف ور��ش عم�ل ح�ول املتطلبات اخلليجي�ة للعب الأطف�ال والأجهزة
الكهربائي�ة وتعيين هيئ�ات تق�ومي املطابق�ة ونظ�ام االعتم�اد يف جمال احلالل ،يف كل من �س�نغافورة
واندوني�سيا.
 .5قام�ت الإدارة ب�إع�داد وتنفي�ذ دورات تدريبي�ة متخ�ص�ص�ة �ضم�ن الربنام�ج التدريب�ي للهيئ�ة
( )2015-2013م.
ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالتشريعات الفنية:

 .1ن�سبة �إجناز مبادرة تنفيذ برامج تدريبية متخ�ص�صة.% 96 :
 .2ن�سبة �إجناز مبادرة تقدمي درا�سات وا�ست�شارات فنية.% 86 :
 .3ن�سبة �إجناز مبادرة بناء القدرات الفنية.% 98 :
 .4ن�سبة �إجناز مبادرة بناء الت�شريعات الفنية.% 80 :

98%
80%
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96%
86%

ً
ثانيا :أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بشهادات المطابقة
الخليجية للمركبات واإلطارات
األنشطة المتعلقة بشهادات المطابقة الخليجية للمركبات
واإلطارات وتقارير االختبار والعينات

بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة ( 2الكويت � 12أكتوبر 2004م) بقيام الهيئـ�ة ب�إ�صـ�دار �شهادة مطابقة
موح�دة للمركب�ات اجلدي�دة والإط�ارات امل�س�توردة لدول املجل��س ،وقرار جمل��س الإدارة ( 3الريا�ض
 31ماي�و 2005م) بقي�ام الأمان�ة العام�ة لهيئ�ة التقيي��س ب�إجراءات الت�صديق على �ش�هادات املطابقة
اخلليجي�ة للمركبات اجلديدة والإطارات.
فق�د مت درا�س�ة �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة ال�واردة للهيئ�ة ومرفقاته�ا م�ن نتائ�ج اختب�ارات �أو
اختب�ارات تق�وم الهيئ�ة ب�إجرائه�ا �أو ح�ضوره�ا ،وفيم�ا يل�ي �إح�صائي�ة لع�دد تل�ك ال�ش�هادات:

 .1شهادات المركبات واإلطارات:

بل�غ ع�دد �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات والدراج�ات الناري�ة الت�ي تقدم�ت به�ا
ال�ش�ركات املنتج�ة �إىل الهيئ�ة للم�صادق�ة عليه�ا خلال الع�ام  2015م كم�ا يل�ي:
� 4089شهادة للمركبات (مقبولة  ،3851مرفو�ضة  ،234حتت الدرا�سة .)4
� 31410شهادة للإطارات (مقبولة  ،30368مرفو�ضة  ،985حتت الدرا�سة .)57
� 236شهادات الدراجات النارية (مقبولة  ، 142مرفو�ضة  74حتت الدرا�سة .)20
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 .2تقارير االختبار الخاصة بالمركبات

ُتل�زم الإج�راءات املتعلق�ة بامل�صادق�ة عل�ى �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات اجلدي�دة عل�ى
منتج�ي املركب�ات عن�د تقدمه�م ب�ش�هادات مطابق�ة لط�رازات مل ي�س�بق اعتم�اد �ش�هادات مطابق�ة
خليجية لها على تقدمي نتائج اختبارات ت�ؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�صفات القيا�سية اخلليجية
والوطني�ة ل�دول املجل��س وموا�صف�ات املن�ش��أ يف حال�ة ع�دم وج�ود م�ا يناظره�ا.
وق�د تقدم�ت بع��ض ال�ش�ركات املنتج�ة للمركب�ات بع�دد  2273تقري�ر يف الع�ام  2015م تو�ض�ح نتائ�ج
االختب�ارات للط�رازات اجلدي�دة الت�ي تن�وي ت�س�ويقها يف ال�دول الأع�ض�اء ،وق�د مت درا�س�تها واتخاذ
الالزم ب�ش��أنها.
 .3اختبارات اإلطارات بالتعاون مع مختبر إقليمي لإلطارات

مت التع�اون م�ع خمتبر �إقليم�ي للإط�ارات وه�و خمتبر الأجم�اد لفح��ص الإط�ارات للت�أك�د م�ن
م�صداقية �شهادات املطابقة املقدمة من م�صنعي الإطارات ،وقد مت خالل عام 2015م �إر�سال 293
عين�ة �إط�ارات �إىل املختبر لفح�صه�ا واختبارهـ�ا وفق� ًا للوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ذات العالق�ة.
 .4ترتيب زيارات ميدانية وحضور اختبارات عملية بالتنسيق مع الدول األعضاء

مت ترتيب لزيارة � 28ش�ركة �صانعة للمركبات وذلك حل�ضور االختبارات املتعلقة بال�سلامة وخا�صة
م�ا يتعل�ق بال�ص�دم واختب�ارات املكاب�ح لع�دد  42ط�راز ،كم�ا مت ترتي�ب لزي�ارة � 20ش�ركة �صانع�ة
الإط�ارات وذل�ك لالطلاع عل�ى مراح�ل الإنت�اج والت�أك�د من تطبي�ق �أنظمة �ضبط اجل�ودة بالإ�ضافة
�إىل �س�حب عين�ات م�ن الإط�ارات واختباره�ا يف خمتبر الأجم�اد للت�أك�د م�ن مطابقته�ا ملتطلب�ات
اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ذات العالق�ة.

 .5عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي الشركات المنتجة للمركبات واإلطارات

مت االجتماع مع العديد من ال�ش�ركات املنتجة للمركبات والإطارات لإعطائهم فكرة عن املوا�صفات
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية لتو�ضيح نظام �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات
والإجراءات املتعلقة بها والرد على �أي ا�ستف�سارات فنية ب�ش�أنها.
 .6مالحظات الدول األعضاء على المركبات الحاصلة على شهادات المطابقة

ورد للهيئ�ة م�ن ال�دول الأع�ض�اء خلال عام 2015م بع�ض املالحظات على املركبات ،وقد مت التحقق
من تلك املالحظات والتن�سيق مع ال�شركات ال�صانعة لإجراء حمالت ا�ستدعاء للحاالت املتكررة.
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 .7تحديث النظام االلكتروني لشهادات المطابقة

مت حتدي�ث الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة رق�م " 2015/GSO42املتطلب�ات اخلا�ص�ة مركب�ات الط�رق
والإطارات" ،والتي ت�ضمن العديد من ا�شتراطات ومتطلبات ال�سلامة بالإ�ضافة �إىل البنود املتعلقة
بكفاءة ا�س�تهالك الوقود مبا ي�ش�مل البطاقة اخلا�صة بكفاءة الطاقة.

االستشارات الفنية والمراسالت

مت حتديث نظام �شهادات املطابقة االلكرتوين ،ورود العديد من اال�ستف�سارات التي تتعلق ب�شهادات
املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات اجلدي�دة والإط�ارات والإج�راءات اخلا�ص�ة به�ا  ،وع�ن املوا�صف�ات
القيا�س�ية اخلليجية والوطنية لدول املجل��س املطلوب تطبيقها.

كفاءة استهالك الوقود

مت �إخطار ال�شركات ال�صانعة ملركبات الطرق والإطارات باخلطوات التي �ستتبناها الهيئة من خالل
نظام �ش�هادات املطابقة لتزويد ال�س�يارات باملل�صق اخلا�ص بكفاءة ا�س�تهالك الوقود ،واالختبارات
املتعلقة مبقاومة الدوران وااللت�صاق الرطب للإطارات اخلا�صة بها.

الفعاليات التي تم المشاركة بها

دورة متطلبات خف�ض ا�ستهالك الوقود اخلا�صة بالإطارات يف (باري�س) 2015/08/20-17م.
الندوة الفنية املتخ�ص�صة يف تقنية ال�سيارات الهجني ( Hybrid Carsطوكيو ) 2015/10/31-28م.
امل�ؤمتر الدويل ملركبات امل�ستقبل االبتكار يف جمال ل�سيارات الكهربائية والهجينة (دبي ) 2015/11/9-8م.
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ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي األول:

تطوير منتجات وخدمات الهيئة وتنويعها:
م

الهدف

١

تطوير نظم شهادات
المطابقة وعالمات
الجودة

وصف النشاط/المبادرة
زيادة  % 5لعدد الشهادات
التي يتم المصادقة عليها

مسئولية التنفيذ
قسم الشهادات

قسم الشهادات/
تنظيم الزيارات الميدانية
للتحقق من مطابقة اللوائح وممثلي الدول
األعضاء
الفنية الخليجية المعنية.

مؤشر األداء
ارتفع عدد الشهادات
المصادق عليها % 5.3
تم زيارة  28شركة
مركبات و 20شركة
إطارات و 5شركات
دراجات نارية

تطوير إجراءات التحقق
من مطابقة اللوائح
الفنية الخليجية المعنية

قسم الشهادات/
إدارة الخدمات
الفنية

تحديث النظام
اإللكتروني لشهادات
المطابقة

التوسع في السلع
التي تعنى بالشهادات
الخليجية لتشمل ما
قرره مجلس إدارة الهيئة
لجميع أصناف اإلطارات
والمركبات

قسم الشهادات

تم البدء في
المصادقة على
شهادات المطابقة
الخاصة بإطارات
الدراجات الرباعية.

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثاني:

زيادة حجم التعاون:
م

الهدف

وصف النشاط/المبادرة
المشاركة في المؤتمر
الدولي لمركبات المستقبل
االبتكار في مجال لسيارات
الكهربائية والهجينة

١

2
٣

مسئولية التنفيذ

مؤشر األداء

قسم الشهادات

حضور المؤتمر

تعزيز التعاون مع الهيئات المشاركة في الندوة
والمنظمات اإلقليمية
الفنية المتخصصة في
والدولية.
تقنية السيارات الهجين
Hybrid Cars

قسم الشهادات

حضور الندوة

تطوير االستفسارات في
زيادة التواصل والترابط
المعلوماتي مع الجهات ذات نظام شهادات المطابقة
اإللكتروني
العالقة بأنشطة التقييس.

قسم الشهادات/
إدارة الخدمات
الفنية

لتسهيل إجراءات
الفسح

المساهمة في تأهيل
المختصين في القطاع
العام والخاص

تنظيم دورة متطلبات
خفض استهالك الوقود
الخاصة باإلطارات

قسم الشهادات/
قسم التدريب

المشاركة بورقة عمل عن
المتطلبات الجديدة لبطاقة
كفاءة استهالك الوقود
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ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثالث:

األتمته والخدمات المعلوماتية:
م

الهدف

١

العمل على تحويل
الهيئة إلى منظمة
إلكترونية.

وصف النشاط/المبادرة
تطوير نظام شهادات
المطابقة اإللكتروني

مسئولية التنفيذ
قسم الشهادات/
إدارة الخدمات
الفنية

مؤشر األداء
تحديث النظام
اإللكتروني
لشهادات المطابقة

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الرابع:

تنمية الموارد المالية للهيئة:
م

الهدف

١

تنمية الموارد المالية
للهيئة

2

ترشيد التكلفة

وصف النشاط/المبادرة
زيادة عدد المستفيدين
من شهادات المطابقة
الخليجية
التنسيق مع الشركات
لتحمل تكاليف االختبارات

مسئولية التنفيذ

مؤشر األداء

قسم الشهادات

ارتفاع دخل
الشهادات بنسبة تزيد
على  % 5.4بالمقارنة
مع العام الماضي

قسم الشهادات

حصر وتحصيل
التكاليف

ً
ثالثا :أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتعيين جهات
تقويم المطابقة:

مت تفعي�ل التعيين جله�ات تق�ومي املطابقة للمنتجات اخلا�ضعة للمنظومة الت�ش�ريعية ل�ضبط �سلامة
املنتجات يف �أ�سواق الدول الأع�ضاء ،حيث بد�أ تعيني جهات تقومي مطابقة يف جمال الالئحة الفنية
اخلليجي�ة الأجه�زة الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د بالإ�ضاف�ة اىل جم�ال الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة
للعب االطفال.
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إنجازات التعيين لجهات تقويم المطابقة:
أنشطة التعيين:

 14جهة تقومي مطابقة مت قبول تعيينها.
 43طلب للتعيني من جهة تقومي مطابقة تلقتها الهيئة.
 25ملف تعيني يف مرحلة التقييم الفني "املرحلة النهائية للتعيني".
جهتني تقومي مطابقة مت رف�ض تعيينها.
جهتني معينة خ�ضعت للتدقيق الدوري ال�سنوي للتحقق من ا�ستمرار كفاءة �إجراءات تعيينها.
 20دولة حول العامل تتواجد فيها جهات تقومي املطابقة املقبولة �أو املتقدمة للتعيني وفق املنظومة
الت�شريعية اخلليجية ل�سالمة املنتجات.
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مجاالت التعيين:
مجال الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال:
الجهات المقبولة

طلبات التعيين في مرحلة التقييم الفني

جهات مرفوضة

8

11

2

مجال الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد:
الجهات المقبولة

طلبات التعيين في مرحلة التقييم الفني

6

14

إنجازات في جانب التطوير و التحديث للتعيين بالعام 2015م:
النظام االليكتروني للتعيين :

.
مت يف �ش�هر �س�بتمرب 2015م تد�شين العم�ل بالنظ�ام االليكتـ�روين للتعـ�يني
كنافذة اليكرتونية تتم جميع اجراءات التعيني من خاللها مما عمل على ت�سهيل االجراءات ,وتوثيقها
وحتقيق انطالقه ثابته للهيئة يف جمال التعيني ليواكب التطورات التقنية وت�سخريها لت�سهيل االجراءات
والرق�ي باليات العمل.

( )www.gso.org sa/nb
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تطوير آلية وإجراءات العمل:

مت حتدي�ث �إج�راءات العم�ل والآلي�ات امل�س�تخدمة للتحق�ق م�ن كف�اءة تنفي�ذ �إج�راءات التعيين وف�ق
�أح�دث الأ�س�اليب الدولي�ة يف ه�ذا املج�ال حيث يتم التحقق من كف�اءة اجلهات بالإ�ضافة �إىل تطوير
ع�دد م�ن الإج�راءات و من�اذج العم�ل كم�ا مت �إع�داد �آلية لتج�س�يد ال�ش�فافية و �ضمان الكف�اءة الفنية
تتمث�ل ب�إن�ش�اء نظ�ام خا��ص بالتظلمات حيال ق�رارات التعيني.

بناء القدرات للدول األعضاء في مجال تعيين جهات تقويم المطابقة:

مت تنفيذ برنامج تدريبي يف جمال "�إعداد مقومي هيئات تقومي املطابقة لعمليات التعيني ( م�س�توى
متقدم) (الكويت  1١-1٣مايو 2015م).

2015
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التطوير في الجانب التشريعي:

مت �إع�داد م�س�ودة نهائي�ة لالئح�ة اخلليجي�ة لتعيين جه�ات تق�ومي املطابق�ة الت�ي ته�دف �إىل حتدي�د
املعايير والآلي�ة املتخ�ذة لتعيين جه�ات تق�ومي املطابق�ة املتقدمة لت�صب�ح جهات مقبولة م�ن �أجل تقدمي
خدم�ات تق�ومي املطابق�ة وفق� ًا للوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة املعتمدة.
مت �إعداد البنية الت�شريعية للتظلمات املقدمة من جهات تقومي املطابقة حيال قرارات العيني و الذي
يعد من االجراءات املهمة لعملية التعيني و حتقق ال�شفافية والكفاءة الفنية يف التعيني للجهات.

التطوير في الجانب التنظيمي للتعيين:

مت �إع�داد حتدي�ث دلي�ل عم�ل اللجن�ة اخلليجي�ة التوجيهي�ة للتعيين و مت في�ه تطوي�ر منهجي�ة العم�ل
و�صالحي�ات اللجن�ة كجه�ة الب�ت يف التظلم�ات املقدم�ة م�ن جه�ات تق�ومي املطابق�ة.

ً
رابعا:أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بنشاط االعتماد:
 .1تطوير البنية التحتية الفنية لالعتماد في الدول األعضاء

االستشارات الفنية للدول األعضاء في مجال االعتماد
المرحلة

األنشطة
البنية التنظيمية والتقنية

المرحلة األولى

مراجعة مطابقة القوانين والتشريعات الوطنية لالعتماد.
دراسة الجهات ذات التأثير على حيادية أنشطة االعتماد.
استعراض ومناقشة وثائق وإجراءات االعتماد الخليجي.
تحديد اللجان الفنية لالعتماد وكيفية عملها.
الربط مع قاعدة معلومات الجهات المعتمدة لمركز االعتماد الخليجي.
بناء القدرات الفنية للعاملين في قسم االعتماد

المرحلة الثانية

 6دورات تدريبية للمقيمين.
 4دورات تدريبية للعاملين في قسم االعتماد:
الربط مع نظام الجودة لمركز االعتماد الخليجي
اختيار  15مقيم جودة ومقيم فني.
تكوين قاعدة معلومات المقيمين:
إطالق نشاط االعتماد الخليجي بسلطنة عمان:

المرحلة الثالثة
واألخيرة
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قيام مركز االعتماد بـ  3عمليات التقييم األولي بالتعاون مع جهاز اعتماد معترف به.
تأهيل  5مقيمين من طرف جهاز اعتماد معترف به.
تصميم حملة توعوية حول نشاط االعتماد الخليجي بسلطنة عمان.

تبعا حل�صول هيئة التقيي�س على موافقة وزارة ال�صناعة والتجارة ب�سلطنة عمان على القيام مب�شروع
م�س�اندة املديري�ة العام�ة للموا�صف�ات واملقايي��س لتطوي�ر االعتم�اد اخلليج�ي ب�س�لطنة عم�ان ،فق�د مت
توقي�ع اتفاقي�ة تفاه�م لتنفي�ذ امل�ش�روع ،كما مت تنفيذ اال�ست�ش�ارة بنجاح واحلم�د هلل وذلك كما يلي:
م

اسم البرنامج

الجهة المنظمة

عدد المختبرات المشاركة

1

برنامج االختبارات الطبية

مختبرات البرج الطبية

58

2

برنامج فحص الخرسانة

وزارة الصناعة اإلندونيسية

25

3

برنامج نسب الكحول في المشروبات
الحالل الدورة الثانية

Global Proficiency
نيوزيالندا

30

4

تحليل العناصر السامة في دقيق القمح

منظمة APLAC

17

5

برنامج فحص منتجات النسيج

معهد البحر األبيض المتوسط
لمنح الشهادات إيطاليا

20

6

برنامج التفتيش على الرافعات

معهد البحر األبيض المتوسط
لمنح الشهادات إيطاليا

تم تطوير البرنامج وفي
طور التطبيق ،المتوقع
 20مختبر في 2016م

تقييم النظراء واالعتراف المتبادل

تقدم�ت الهيئ�ة الإماراتي�ة للموا�صف�ات واملقايي��س ( )ESMAبطل�ب االعتراف املتب�ادل ب�ش�هادات
املطابقة وعالمة اجلودة لديها ،ومت القيام بتقييم النظراء للهيئة الإماراتية يف �ش�هر �س�بتمرب 2015م
وا�س�تكمال الإج�راءات الالزم�ة.

تطوير برامج اختبارات كفاءة

مت تطوي�ر ع�دد م�ن برام�ج اختب�ارات الكفاءة وتنفيذ عدد من الربامج املطورة كما مت ت�س�هيل م�ش�اركة
املختربات اخلليجية يف برامج اختبارات الكفاءة الدولية.
 .2تعيين جهات منح الشهادات لمراكز خدمة المستفيدين

مت اعتم�اد دلي�ل �ش�هادة اجل�ودة اخلليجي�ة ملراك�ز خدم�ة امل�س�تفيدين م�ن قب�ل جمل��س الإدارة املوق�ر
يف اجتماعه الواحد والع�شرين (الدوحة 21 ،مايو 2015م) ،ومتت التوعية للجهات املانحة لل�شهادات
حول املو�ضوع.

2015
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مت تنظيم دورة تدريبية لفائدة اجلهات املانحة لل�شهادات على اخلدمات حول متطلبات دليل �شهادة
اجلودة اخلليجية ملراكز خدمة امل�ستفيدين وطرق التدقيق على مراكز اخلدمة.
مت تلق�ي �أوىل طلب�ات الت�س�جيل الالزم�ة للجه�ات الراغب�ة يف من�ح �ش�هادة اجل�ودة اخلليجي�ة ملراك�ز
خدمة امل�س�تفيدين.
قام�ت هيئ�ة التقيي��س بتوقي�ع اتفاقي�ة تع�اون م�ع مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي للقي�ام بالتقيي�م الفن�ي
جله�ات من�ح ال�ش�هادات الراغب�ة يف الت�س�جيل ل�دى الهيئ�ة ملنح �ش�هادة اجلودة اخلليجي�ة ملراكز خدمة
امل�س�تفيدين.
 .3إدارة سكرتارية التجمع الخليجي للمختبرات

مت �إع�داد وتنظي�م االجتم�اع الثال�ث للجمعي�ة العمومي�ة للتجم�ع اخلليج�ي للمختبرات (دبي  26مار��س
2015م) ،وكان من �أهم خمرجاته و�ضع خطة عمل للتجمع اخلليجي للمختربات ،ومبا�شرة �إجراءات
الت�س�جيل القان�وين للتجمع ب�إمارة دب�ي كجمعية للمختربات اخلليجية.
 .4المشاركة في اللجان والتظاهرات الخليجية والدولية

متت امل�شاركة يف عدد من اللجان والفعاليات املتعلقة باالعتماد وتقومي املطابقة:
امل�ؤمتر اخلليجي الثالث لكفاءة املختربات (دبي 2٤-2٥ ،مار�س 2015م).
جلنة �سالمة الأغذية اخلليجية(.جدة� 21 ،أبريل 2015م).
النقا�شات الثنائية مع عدد من �سفارات الدول الأجنبية حول مو�ضوع احلالل (ا�سرتاليا ،نيوزيالندا،
كندا ،ايطاليا ،ا�سبانيا ،هولندا.)...،
االجتماعات مع جهات تقومي املطابقة ل�شرح وتو�ضيح �إجراءات التعيني.
االجتماع مع جهات منح �شهادات احلالل.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية

اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية
مقدمة:

ا�س�تمرت الإدارة عل�ى تطوي�ر البني�ة التحتي�ة التقني�ة الت�ي ميكن م�ن خاللها دعم جمي�ع �إدارات الهيئة
لت�أهي�ل مفه�وم العم�ل امل�ؤ�س�س�ي و مت و�ض�ع حمفظ�ة للم�ش�اريع التقني�ة واملعلوماتي�ة يف الهيئ�ة للأع�وام
الثلاث املن�صرم�ة وللأع�وام اخلم��س القادم�ة .كم�ا قام�ت بتوفير اخلدم�ات املعلوماتي�ة ال�ضروري�ة
الداعم�ة لعم�ل �إدارات الهيئ�ة املختلف�ة وكذل�ك اللج�ان الفني�ة اخلليجي�ة م�ن خلال توثي�ق املوا�صف�ات
القيا�سية اخلليجية وتوفري املراجع واملوا�صفات القيا�سية الأجنبية والدولية التي يحتاجون �إليها حيث
جتاوز عددها ( )10,221موا�صفة قيا�س�ية والئحة فنية خليجية ،هذا بالإ�ضافة �إىل درا�س�ة عدد ًا من
امل�ش�اريع املعلوماتي�ة لتحدي�د الفوائ�د الت�ي �س�تعود على ال�دول الأع�ضاء من خلال تنفيذها.
وت�ؤكد الأمانة العامة على �أهمية التوعية والإعالم وت�أثريهما يف تو�ضيح ونقل ر�سالة و�أهداف التقيي�س
�إىل كل اجلهات املعنية ،ون�شر مفاهيم و�أن�شطة التقيي�س املختلفة ودورها يف دعم االقت�صاد الوطني من
خلا دع�م ال�صناع�ة والتب�ادل التج�اري بين الدول الأع�ضاء و�ضم�ان �أن ما يعر�ض يف الأ�س�واق وال ي�أثر
�سلب ًا عل ال�صحة العامة والبيئة ،والتعريف بهيئة التقيي�س ومنتجاتها وخدماتها يف جماالت املوا�صفات
واملقايي�س واملطابقة والتدريب واالعتماد.
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ً
أوال :أبرز إنجــــازات ومؤشـــرات األداء لنشـــاط تقنيــــة المعلومات
(البنية التحتية التقنية):
نظام االجتماعات اإللكترونية:

مت حتديث النظام و�إ�ضافة بع�ض املميزات له والتي ت�ضمن �سرعة نقل ال�صورة وال�صوت ب�شكل وا�ضح
لت�أمني جهاز �آخر ال�ستخدامه يف ربط االجتماعات خارج الهيئة بالنظام االلكرتوين.
استضافة موقع الهيئة اإللكتروني:

مت جتدي�د عق�د ا�س�ت�ضافة موق�ع الهيئ�ة واالنظم�ة الإلكرتونية مع �إحدى ال�ش�ركات املتخ�ص�صة ل�ضمان
عمله�ا ب�ش�كل فع�ال ،ومت و�ض�ع املتطلب�ات الفني�ة اللازم توفريه�ا يف مق�ر الهيئ�ة الدائ�م ال�س�ت�ضافتها
الحق� ًا يف مق�ر الهيئة.
رفع كفاءة أجهزة الربط الشبكي (:) Switches

مت تركي�ب جه�از رب�ط �ش�بكي رئي�س�ي ع�ايل ال�س�رعة لدع�م ال�ش�بكة الداخلي�ة و�إدارته�ا ،وكذل�ك رب�ط
جميع موزعات ال�ش�بكة الفرعية عن طريق تو�صيل كوابل الياف ب�صرية ،وتق�س�يم ال�ش�بكة اىل �ش�بكات
افرتا�ضي�ة (.)VLANs
تطوير نظام النسخ االحتياطي ونظام التخزين (:) SAN Storage

مت توفير مكتب�ة للن�س�خ االحتياط�ي وجه�از للتخزي�ن ال�ش�بكي  ، SANوذل�ك لزي�ادة �س�رعة حف�ظ
وا�سترجاع البيان�ات ،كذل�ك مت جتدي�د الرخ��ص وعق�د �صيان�ة نظ�ام الن�س�خ االحتياط�ي م�ع �إح�دى
ال�ش�ركات املتخ�ص�ص�ة للمحافظ�ة عليه�ا م�ن املخاط�ر الت�ي ت��ؤدي اىل فق�دان املعلوم�ات .
رخص األنظمة االلكترونية والبرامج المساعدة:

مت جتدي�د و�إ�ضاف�ة رخ��ص جدي�دة لأنظم�ة قواع�د البيان�ات والربام�ج امل�س�اعدة املتخ�ص�ص�ة وذل�ك
لتح�سين �أدائه�ا وفعاليته�ا ولإ�ضاف�ة بع��ض املمي�زات اجلدي�دة.
الصيانة الوقائية للبنية التحتية:

مت جتدي�د رخ�ص�ة برنام�ج مكاف�ح الفريو�س�ات وحتديث�ه ب�ش�كل يوم�ي ،وحتدي�ث جمي�ع الربام�ج وذل�ك
ب�إ�ضاف�ة ممي�زات جدي�دة ل�ضمان عملها ب�ش�كل فعال.
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مشروع إدارة الكوارث -:

مت االنته�اء م�ن تركي�ب �أجه�زة امل�ش�روع يف كل م�ن الهيئ�ة العام�ة لل�صناع�ة بالكوي�ت والأمان�ة العام�ة
ملجل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة ومق�ر هيئ�ة التقيي��س .
البنية التحية التقنية لمركز االعتماد الخليجي-:

 - 1مت توفير خدم�ة الإنرتن�ت للمرك�ز وذل�ك لربط�ة بال�ش�بكات اخلارجي�ة ،ومت توفير ع�دد ( )2خ�ادم
بغرف�ة اخلادم�ات للأنظم�ة الداخلية وقاع�دة البيانات .
 - 2توفري عدد ( )2خادم ال�ست�ضافة موقع املركز الإلكرتوين وقاعدة البيانات.
المقسم الهاتفي :

مت توفير نظ�ام متط�ور( )IP Telephonyبدي�ل للنظ�ام الق�دمي كما مت ا�س�تبدال جميع الأجه�زة الهاتفية
املكتبية ب�أجهزة جديدة متوافقة مع النظام اجلديد.

ً
ثانيا:أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتطوير النظم اإللكترونية:
موقع هيئة التقييس

مت اال�س�تمرار يف ا�س�تخدام نظ�ام �إح�صائي�ات جوج�ل " "Google Analyticsللح�ص�ول على �إح�صائيات
حول زوار املوقع .وب�ش�كل عام يوجد ازدياد بن�س�بة  %36يف عدد الزيارات عن ال�س�نة املا�ضية
Sessions
Sessions

01-Jan- 2015 31- Dec-2015
01-Jan- 2014 31- Dec-2014
30,000

1-Nov 2015 30 Nov 2015
Sessions: 23,133
1-Nov 2014 30 Nov 2014
Sessions: 16,230
Change: 42,53%

October 2015

15,000

uly 2015

نظام شهادات المطابقة الخليجية

April 2015J

متت �إعادة تطوير نظام �شهادات املطابقة ب�شكل كلي لتلبية متطلبات �إدارة �ش�ؤون املطابقة وتعديالتها
اجلذري�ة عل�ى النم�اذج اخلا�ص�ة ب�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة وتولي�د ل�صاق�ات كفاءة الطاق�ة ،و�أبرز
مميزات النظام اجلديد:
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 .1اعتم�اد تقني�ات ال�ـ  XMLيف تخزي�ن بيان�ات ال�ش�هادات ليتمك�ن النظ�ام معاجل�ة عدة �إ�ص�دارات من
ال�ش�هادات م�ع مراع�ات اختالف بياناتها الفنية بني ال�س�نني.
 .2اعتم�اد تقني�ات جدي�دة يف تولي�د ملف�ات ال�ش�هادات وف�رت املرون�ة الكافي�ة لي�صب�ح �ش�كل ال�ش�هادة
�أكثر احرتافي�ة ،و�أ�س�رع يف اال�س�تعرا�ض ،و�أق�ل حجم� ًا عن�د التخزي�ن.
 .3ت�سهيل الإجراء وتب�سيطه �إىل خطوات وا�ضحة للعميل ومت اال�ستغناء عن النماذج الإ�ضافية كلي ًا.
� .4إدخال بيانات حمالت اال�ستدعاء وحتديد الطرازات التي ت�شملها ب�شكل �أكرث دقة.
 .5توليد بطاقات كفاءة الطاقة اخلا�صة بال�س�يارات والإطارات �آلي ًا وبدقة عالية وت�ضمينها ()QR Code
لعر�ض البيانات الفنية للمركبة و�أي حمالت ا�س�تدعاء مرتبطة بالطراز.
 .6مت توفير ل�وح حتك�م ( )Dashboardللم�صن�ع وللمخت�صين ليعطيه�م ر�س�ومات بيانية ت�س�هل الو�صول
للمعلومات املطلوبة ب�ش�كل �أ�سرع.

نظام التعيين

مت تطوير و�إطالق نظام التعيني للجهات املقبولة بحيث يتمكن امل�ستفيد من تقدمي طلبات التعيني وحتديد
جمال التعيني ورفع الوثائق الداعمة للطلب ومتابعة خطوات �إجراء التعيني والتوا�صل مع املخت�صني.

Not Notified
Notified

13
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Request Initiation
Intial Review
Published
Administrative Assessment
Technical Assessment
Notified
Request Not accepted
Notification Rejected

نظام التخطيط المالي لالستراتيجية

مت تطوير نظام متخ�ص�ص ل�ضبط التكاليف املالية للخطة اال�ستراتيجية يتمتع ب�س�هولة يف عمليات
الإدخال للبيانات املختلفة وجمموعة كبرية من التقارير التف�صيلية.

األدلة وقواعد المعلومات

مت �إج�راء العدي�د م�ن التح�س�ينات عل�ى نظ�ام دلي�ل اجله�ات احلا�صل�ة عل�ى �ش�هادات نظ�م الإدارة
ودليل جهات تقومي املطابقة ومت ن�شر الإ�صدارات املطبوعة ككتب �إلكرتونية ميكن ت�صفحها ب�سهولة
عبر الأجهزة املكتبي�ة �أو �أجهزة اجلوال.
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الربط اإللكتروني

 .1مت تنفي�ذ رب�ط �إلكتروين م�ع هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س لنق�ل بيان�ات الإط�ارات
احلا�صل�ة عل�ى �ش�هادة املطابق�ة اخلليجي�ة م�ع بياناته�ا الفني�ة.
 .2مت تنفي�ذ رب�ط �إلكتروين م�ع الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة لنق�ل بيان�ات
�ش�هادات املطابق�ة لل�س�يارات والإط�ارات والدراج�ات الناري�ة ومع�دالت كفاءة الطاق�ة اخلا�صة بها.
 .3مت تنفي�ذ رب�ط �أويل م�ع املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ( )ISOللتحق�ق م�ن �صح�ة البيان�ات الأ�سا�س�ية
للموا�صفات القيا�س�ية قبل �إدخالها يف نظام التبني ال�س�ريع.

منهجية التطوير واألدوات المساعدة

اعتم�دت الهيئ�ة منهجي�ة التطوي�ر املرن للأنظمة االلكرتوني�ة ( )Agile Methodologyوقامت بتطبيق
نظام ( )JIRAملتابعة املهام اخلا�صة ب�أعمال تطوير الأنظمة ومت تهيئته وتفعيل ا�س�تخدامه لتح�سين
�أداء عملي�ة تطوي�ر الأنظم�ة الإلكرتوني�ة .كم�ا مت حت�سين عملي�ات الدعم الفني من خالل ا�س�تخدام
نظ�ام ( )User Voiceومت توفير قاع�دة معرفي�ة لكيفي�ة ا�س�تخدام �أنظم�ة الهيئ�ة واال�س�تفادة منه�ا .و
مت الإ�س�تمرار با�س�تخدام نظام ( )New Relicملراقبة �أداء الأنظمة وحت�سين �أدائها والقيام بعمليات
ال�صيان�ة الوقائي�ة له�ا .ومت التح�ول ال�س�تخدام نظ�ام ( )Mandrillاخلا��ص ب��إدارة ر�س�ائل الربي�د
الإلكتروين ومراقب�ة و�صولها وم�دى التفاعل معها.

ً
ثالثا :أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بمركز المعلومات:

مت �إتاح�ة اخلدم�ات املعلوماتي�ة ال�ضروري�ة الداعم�ة لعم�ل �إدارات الهيئ�ة املختلف�ة وكذل�ك اللج�ان
الفني�ة اخلليجي�ة م�ن خلال توثي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة وتوفير املراج�ع واملوا�صف�ات
القيا�س�ية الأجنبي�ة والدولي�ة الت�ي يحتاجون �إليه�ا حيث جتاوز عددها ( )30,000موا�صفة قيا�س�ية
خليجي�ة ودولي�ة و�أجنبي�ة و بال�رد على اال�ستف�س�ارات الواردة �إليها من اجله�ات احلكومية واخلا�صة
( 3,000ا�ستف�س�ار).

متابعة أعمال اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات:

ويف اط�ار التع�اون م�ع ال�دول الأع�ض�اء ت�س�عى اللجن�ة التوجيهي�ة لبن�اء ورب�ط مراك�ز املعلوم�ات م�ن
خالل اجتماعاتها لتفعيل مبد�أ التكامل املعلوماتي الإلكرتوين و�أكدت خالل اجتماعها ( 16الكويت،
 ٢٣-٢٢مار��س 2015م) على �س�رعة التنفيذ و�ضرورة التكامل يف تنفيذ عدد من امل�ش�اريع امل�شتركة
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ومن �أهمها يف الوقت احلايل ا�س�تكمال ت�أ�سي��س عدد من قواعد املعلومات والأدلة متخ�ص�صة ذات
العالقة ب�أن�شطة التقيي�س ،والعمل على االنتهاء من درا�سة قيا�س ر�ضا املتعاملني مع �أجهزة التقيي�س
بهدف و�ضع التو�صيات التي من �ش��أنها حت�سين خمرجاتها وتطوير خدماتها.

توفير وبيع المواصفات القياسية الخليجية والدولية:

يق�وم املرك�ز بتوفير املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة والأجنبي�ة والدولي�ة وكذل�ك
املراجع الفنية للم�ستفيدين منها من �أع�ضاء اللجان اخلليجية والدول الأع�ضاء .كما يقوم املركز ببيع
املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة وكذل�ك بع��ض املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة التي ترتب�ط الهيئة معها
باتفاقي�ة بي�ع مث�ل موا�صف�ات اجلمعي�ة الأمريكي�ة لالختب�ار وامل�واد ( ،)ASTMكم�ا من�ت ن�س�بة مبيعات
املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح الفنية اخلليجية عن طريق املوقع االلكرتوين بن�س�بة جتاوزت الـ .% 94

المكتبة اإللكترونية وقواعد المعلومات:

قامت الأمانة العامة للهيئة من االنتهاء من �إ�صدار الأدلة التالية:
 .1حتديث مو�س�وعة اجلهات احلا�صلة على �ش�هادات نظم الإدارة يف الدول الأع�ضاء والعمل جاري
لإ�صدار الن�س�خة الثالثة ،ومما جتدر الإ�ش�ارة �إليه �أن عدد اجلهات امل�س�جلة يف الإ�صدار الثالث بلغ
�أكرث من  2000جهة م�سجلة بزياده قدرها �أكرث من  % 92عن ما مت ت�سجيله يف الإ�صدار الثاين.
 .2دلي�ل جه�ات تق�ومي املطابق�ة (املختبرات ،جه�ات التفتي��ش ،جه�ات من�ح ال�ش�هادات) العامل�ة يف
ال�دول الأع�ضاء -الإ�ص�دار الثاين.
� .3إ�صدار دليل خدمات �أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
كم�ا ا�س�تمرت بالعم�ل عل�ى بن�اء وحتدي�ث الأدلة املعلوماتي�ة ال�ضرورية الداعمة لعم�ل �إدارات الهيئة
املختلف�ة وكذلك اللج�ان الفنية اخلليجية والدول الأع�ضاء.
وم�ن جه�ة �أخ�رى ،قام�ت الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة بالعم�ل عل�ى توفير وجتدي�د العدي�د م�ن م�ص�ادر
املعلوم�ات املتخ�ص�ص�ة باملكتب�ة االلكرتوني�ة وذل�ك من خالل �إتاحة نظام يق�وم بتوفري حلول البحث
واال�سترجاع واال�س�تعرا�ض املي�س�ر مل�ص�ادر املعلوم�ات االلكرتوني�ة الت�ي مت توفريه�ا ،وم�ن �أه�م
النا�ش�رين املخت�صين ومنه�ا
( ،)EBESCO PUBLISHING, IEEE, CABI, ASTM, IGI GLOBALكم�ا مت تغذيته�ا باملوا�صف�ات
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية وبع�ض املوا�صفات القيا�سية الدولية مثل ( )ASTMوبذلك ت�صبح
املكتب�ة الإلكرتوني�ة للهيئ�ة �أول مكتبة �إلكرتونية متخ�ص�صة بالتقيي��س.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التوعية واإلعالم

اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التوعية واإلعالم
يتمث�ل دور التوعي�ة والإعلام يف حتقي�ق �أه�داف الهيئ�ة يف الو�ص�ول �إىل جمي�ع �ش�رائح املجتم�ع يف
ال�دول الأع�ض�اء به�دف زي�ادة الوع�ي ب�أهمي�ة التقيي��س ودوره يف دع�م االقت�ص�اد الوطن�ي ،وحماي�ة
امل�س�تهلك وال�صح�ة والبيئ�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل الت�س�ويق ملنتج�ات وخدمات الهيئة يف جم�ال املوا�صفات
واملقايي��س واملطابق�ة والتدري�ب واالعتم�اد ومتابع�ة التط�ورات وامل�س�تجدات يف جم�ال التقيي��س يف
الدول الأع�ضاء و ن�شر حتقيقات �صحفية للتوعية والتعريف ب�أن�شطة الهيئة و�إعداد حمالت �إعالمية
عن �أن�شطة الهيئة وخدمات الهيئة يف كافة املجاالت والإ�شراف على ت�صميم و�إعداد جملة الهيئـ�ة،
والعم�ل عل�ى توزيعها وفق القواع�د املقررة.

ً
أوال :أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط التوعية واإلعالم
تنفيذ برامج توعوية
 .1فيلم توعوي عن �شارة املطابقة.
 .2فيلم توعوي عن املوا�صفات.
 .3فيلم تعريفي عن املقايي�س.
 .4فيلم تعريفي عن االعتماد.

تنفيذ كتيبات ومطويات توعوية

مت تنفيذ عدد  7كتيبات ومطويات توعوية.
 .1كتيب الئحة الأجهزة الكهربائية.
 .2مطوية الئحة الأجهزة الكهربائية.
 .3كتيب االحتفال باليوم العاملي لالعتماد 2015م.
 .4مطوية املكتبة الإلكرتونية.
 .5مطوية الدراجات النارية.
 .6مطوية ال�سالمة يف ال�سيارات والإطارات.
 .7مطوية امل�صاعد وال�سالمل املتحركة.
كم�ا مت �إعـــ�داد حمتــــ�وى ع�ش�ر مطويـــ�ات توعوي�ة ب�أ�س�لوب جدي�د (انفوجرافي�ك) ،والتعاق�د م�ع
�ش�ركة متخ�ص�ص�ة لتنفيذه�ا ،وحالي� ًا يف مرحل�ة الت�صمي�م.
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إصدار أعداد من مجلة التقييس الخليجي

مت ا�صدار الأعداد ()١١-٦من جملة التقيي�س اخلليجي.

تحقيق  20التفاعل عبــر صفحات التواصل االجتماعي

مت �إن�ش�اء �صفح�ات للهيئ�ة يف بع��ض مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي (في��س ب�وك ،تويتر ،يوتي�وب،
ان�ستجرام) للتعريف بدور الهيئة ون�شر التوعية بالتقيي�س ويتم تزويدها بالأخبار والفعاليات ومواد
التوعي�ة وحتديثه�ا با�س�تمرار.

إنجازات أخرى

� .١إع�داد ون�ش�ر ع�دد  37خبر �صحف�ي يف و�س�ائل الإعلام املختلف�ة ،وق�د ن�ش�رت جمي�ع الأخب�ار يف
و�س�ائل الإعلام املختلف�ة �أكثر م�ن  260مرة.
� .2إدارة املحتوى الإعالمي يف املوقع الإلكرتوين للهيئة ،وحتديثه ب�شكل م�ستمر.
 .3طباعة النظام الأ�سا�سي للهيئة ،والتقرير ال�سنوي لعام 2014م.
 .4تنفيذ هوية �إعالمية جديدة للهيئة:
اختي�ار �ش�عار ن�ص�ي جدي�د ( )SLOGENللهيئ�ة يتنا�س�ب م�ع املرحل�ة وي�ؤك�د عل�ى �أهمي�ة ال�ش�راكة
للو�ص�ول �إىل النجاح�( .ش�راكة م�س�تدامة)
اعتم�اد اخلط�وط الر�س�مية الت�ي �س�يتم تنفيذه�ا على كافة مطبوع�ات الهيئة الر�س�مية والتوعوية،
واختيار الألوان والأ�ش�كال التي تتنا�س�ب مع �أن�ش�طة الهيئة.
�إع�ادة تنفي�ذ مطبوع�ات الهيئ�ة الر�س�مية بح�س�ب الهوية اجلديدة (ورق ر�س�مي� ،أظرف مبقا�س�اته
املختلف�ة ،مل�ف ورق�ي «فولدر» ،ملفات بال�س�تيكية لالجتماعات ،رول �أب).
 .5تنفيذ وطباعة عدد من املواد التعريفية والدعائية ب�شعار الهيئة (قلم فاخر� ،أكيا�س قما�شية  ،فال�ش ميموري).
� .6إعداد ون�شر كلمات للهيئة مبنا�سبة الأيام العربية والعاملية املتعلقة بالتقيي�س.
اليوم العربي للتقيي�س  25مار�س.
اليوم العاملي للمرتولوجيا  20مايو.
اليوم العاملي لالعتماد  9يونيو.
اليوم العاملي للتقيي�س � 14أكتوبر.
 .7ترجمة بو�سرتات الأيام العاملية املتعلقة بالتقيي�س و�إعادة ت�صميمها باللغة العربية.
 .8توثيق فعاليات واجتماعات الهيئة بال�صور الفوتوغرافية والفيديو.
 .9تنفيذ ت�صاميم خمتلفة لبع�ض �أن�شطة الهيئة.
 .10امل�شاركة يف معر�ض امل�صـــــــاعد وال�ســــــالمل املتحـــــركة (الريـــــا�ض  ٨-٦دي�سمرب 2015م).
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توا�صل الأمانة العامة للهيئة بجهود حثيثة ال�س�عي لتدعيم عالقات التعاون والتن�س�يق مع املنظمات
الدولي�ة والإقليمي�ة والوطني�ة للتقيي��س ،واال�س�تفادة م�ن ن�ش�اطاتها وخدماته�ا وتب�ادل اخلبرات
والتن�س�يق معها ،وحتقيق هدف نقل املعرفة واملمار�س�ات الدولية احلديثة ،و�إبراز �صورة الهيئة على
امل�ستوى الدويل وفق توجيهات جمل�س الإدارة  ،وقرارات املنظمة الدولية للتقيي�س (ايزو) التي ت�شجع
على التعاون بني املنظمات االقليمية من جانب واملنظمات �ش�به االقليمية من جانب �آخر مبا يخدم
توفير موا�صف�ات قيا�س�ية دولي�ة تلبي كاف�ة املتطلبات ومتوائمة مع االحتياج�ات الوطنية واالقليمية.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط التعاون الدولي

 .1االجتم�اع م�ع وفــ�د مــ�ن املعهــ�د الــ�وطني الأمريكــ�ي للموا�صف�ات ( )ANSIوالهيئــ�ة الدوليــ�ة
لل�ســ�باكة وامل�ســ��ؤولني امليكــ�انيكيني ( )IAMPOلبحــث جوانــ�ب التعــاون يف �إطار حتالف املوا�صفات،
(الريــ�ا�ض 4 ،فربايــ�ر 2015م).
 .2توقيــ�ع مــ�ذكرة تفـــ�اهم مــ�ع هيئــة املوا�صــفات ال�صـــ�ينية ( )SACللتعـاون فـي جمـاالت التقيـي�س
املختلفـ�ة �أثنـ�اء زيـ�ارة وفـ�د �صـ�يني رفيـ�ع امل�سـ�توى برئا�سـ�ة رئـ�ي�س هيئـ�ة املوا�صف�ات ال�صيني�ة،
(الريــ�ا�ض 22 ،مــ�ار�س 2015م).
 .3تنظـ�يم ور�شـ�ة عمـ�ل بالتعـ�اون بـين الهيئـ�ة والهيئـة الأوروبيـ�ة للتقيـ�ي�س( )CENوالهيئـة الأوروبيـة
للتقيـ�ي�س الكهروتقنـ�ي ( ،)CENCENELECحـ�ول نظـ�ام التقيـ�ي�س الأوروبـ�ي وال�شــ�راكة مــ�ع
ال�صـ�ناعات ال�صــ�غرية واملتو�سـ�طة( ،الريـ�ا�ض 07 ،ابريـ�ل 2015م) ،ح�ضــ�رها �أع�ضــ�اء املجلــ��س
الفني بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من املخت�صني ميثلون عدة جهات خمتلفة من الدول االع�ضاء .كمـا
�شـ�ارك الوفـ�د الأوروبـ�ي فـ�ي اجتمـ�اع اليـ�وم الأول للمجلـ��س الفنـ�ي اخلام�س والثالثني( ،الريا�ض،
� ٩-٨أبري�ل 2015م).
 .4امل�شـــــــــاركة يف االجتمــــــــاع ( )38للجمعيـــــــــة العموميـــــــة ملجل�س املوا�صفـــــات ملنطقــــة الهادئ
( ،)Pacific Area Standardization Council PASCوور�ش�ة العمل حول التقيي��س يف قطاع اخلدمات
(نيودلهي ٥-٤ ،مايو 2015م ) .
 .5تنظي�م ور�ش�ة عم�ل بالتع�اون م�ع معه�د املوا�صف�ات الرتك�ي ( )TSEبح�ض�ور رئي��س املعه�د الرتك�ي
و�أمين ع�ام معهد املوا�صفات واملقايي��س للدول اال�سلامية( ،)SMIICح�ول تبادل التجارب واخلربات
بين الهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء (م�س�قط� ٣-١ ,س�بتمرب 2015م) ،لتعزيز التعاون الفن�ي ودعم التبادل
التجاري بني الدول االع�ضاء بالهيئة واجلمهورية الرتكيـــــة ،وكذلك دعم اتفاقية التجـــارة احلرة
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( )FTAالتي يتم التفاو�ض ب�ش��أنها بني جمل��س التعاون واجلمهورية الرتكية ،وقد �ش�ارك وفد ( TSEو
 )SMIICعايل امل�س�توى يف اجتماع اليوم الأول للمجل��س الفني للهيئة.
 .6امل�ش�اركة يف االجتم�اع ( )49للجن�ة التنمي�ة ( )DEVCOواالجتم�اع ( )38للجمعي�ة العمومي�ة
للمنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س (�( )ISOس�يول� 18-15 ،س�بتمرب 2015م) ،حي�ث مت يف ه�ذه االجتماع�ات
�إقرار خطة العمل للدول النامية للأعوام ()٢٠٢٠-٢٠١٦م  ،وا�ستراتيجية الآيزو للأعوام (-٢٠١٦
)٢٠٢٠م.
 .7امل�ش�اركة يف منت�دى ح�وار ال�صناع�ة بالتن�س�يق م�ع هيئ�ة املوا�صف�ات واالعتم�اد ال�س�نغافورية
(�س�نغافورة 25 - 24 ،نوفمبر 2015م)،
 .8امل�ش�اركة يف منت�دى ح�وار ال�صناع�ة بالتن�س�يق م�ع هيئ�ة املوا�صف�ات الإندوني�س�ية ( 26نوفمبر
2015م).
 .9تنظي�م منت�دى التقيي��س اخلليج�ي الأول يف التعلي�م (الدوح�ة 9-8،دي�س�مرب2015م) برعاي�ة
�سعادة وزير التعليم والتعليم العايل الأمني العام للمجل�س الأعلى للتعليم ،و�سعادة وزير البيئة بدولة
قط�ر ،ومب�ش�اركة ( )10خرباء م�ن دول العامل.
 .10تنفي�ذ ور�ش�ة عم�ل ح�ول تب�ادل التج�ارب بين ال�دول االع�ض�اء يف جم�ال تر�ش�يد الطاق�ة والنق�ل
والوق�ود (دي�س�مرب2015 ،م).
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ي�س�عى مركز التقيي��س اخلليجي للتدريب �إىل ت�أهيل وتنمية مهارات املخت�صني يف جماالت التقيي��س وذلك
م�ن خلال اخلدم�ات الت�ي يقدمه�ا م�ن برام�ج تدريبي�ة وور��ش عم�ل وتدري�ب �إلكتروين ودورات تعاقدي�ة
ومنتدي�ات وملتقي�ات علمي�ة يف جمي�ع �أن�ش�طة التقيي��س وتك�ون موجه�ة لأجه�زة التقيي��س الوطني�ة يف ال�دول
الأع�ض�اء ولل�ش�ركاء م�ن القطاعين الع�ام واخلا��ص ،وميتل�ك املرك�ز �ش�راكة فاعل�ه م�ع خمتل�ف املنظم�ات
وبيوت اخلربة العاملية التي تعمل يف �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة مما مكنه من التميز يف تقدمي خدماته بكل
احرتافي�ة ومهنية.

مجاالت عمل المركز:

يقوم المركز بتقديم خدماته التدريبية للقطاعين العام والخاص في المجاالت التالية:

املوا�صفات القيا�سية.
املرتولوجيا (املقايي�س).
تقومي املطابقة.
كفاءة املختربات.
مراكز معلومات التقيي�س.

خدمات المركز:

يقدم المركز الخدمات التدريبية التالية:

الربامج التدريبية وور�ش العمل.
الربامج املهنية الت�أهيلية.
التدريب الإلكرتوين .on-line training
الربامج التعاقدية املوجهه.
الزيارات التدريبية امليدانية.
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نشاط التطوير والمتابعة
المهام:

يعم�ل ق�س�م التطوي�ر واملتابع�ة على مراجع�ة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم ن�ش�اطات
الهيئة الإدارية واملالية والفنية ورفع التو�صيات ب�ش�أنها على �ضوء امل�ستجدات الإدارية والتن�سيق مع
الوحدات االدارية يف الهيئة ،كما يعمل الق�سم �أي�ض ًا على متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
ورفع التقارير الدورية عن م�ستوى االجناز.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالتطوير والمتابعة
الخطة االستراتيجية للهيئة ()2015-2013م

ق�ام ق�س�م التطوي�ر واملتابع�ة مبتابع�ة و�إعداد تقارير دورية للأمانة العامة وللمجل��س الفني وجمل��س
الإدارة مل�س�توى التنفي�ذ يف مب�ادرات وم�ش�اريع اخلط�ة اال�ستراتيجية املعتم�دة وف�ق منهجي�ة عم�ل
وا�ضح�ة ت�ضم�ن فاعلي�ة تطبي�ق ه�ذه اخلط�ط والربام�ج وامل�ش�اريع وحتقيقها لأهدافها وي�ش�مل ذلك
التقاري�ر املرتبط�ة ب��أداء ه�ذه اخلط�ط والربام�ج وامل�ش�اريع ورف�ع التو�صي�ات ب�ش��أنها.

الخطة االستراتيجية للهيئة ()2020-2016م

قامت الأمانة العامة ب�إعداد خطة عمل لبناء خطتها اال�سرتاتيجية ()٢٠٢٠-٢٠١٦م ،وفق منهجيـــة
بطاقــــ�ة الأداء املتــــ�وازن (  ،) Balanced Score Cardsبالتعـــــ�اون م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة
واجله�ات ذات العالق�ة بال�دول الأع�ض�اء من �أجل تعزيز ا�س�تكمال م�سيرة البن�اء والتكامل للو�صول
�إىل ال�شراكة امل�ستدامة بني الهيئة و�شركائها يف الدول االع�ضاء والهيئات االقليمية والدولية ك�أولوية
يف املرحل�ة القادم�ة ،اتبعت اخلطوات التالية:
 .1حتلي�ل داخل�ي لإعم�ال و�أن�ش�طة الهيئ�ة م�ن خلال ور��ش العم�ل مب�ش�اركة جمي�ع موظف�ي الأمان�ة
العام�ة بالهيئ�ة ،ومراجع�ة ا�ستراتيجيات منظم�ات عاملي�ة �أخ�رى.
 .2عق�د ور��ش عم�ل يف ال�دول االع�ض�اء ملناق�ش�ة مرئياته�م وتطلعاته�م ال�ستراتيجية الهيئ�ة ت�أكيد ًا
لأهمي�ة التكام�ل والتجان��س بين اخلط�ة اال�ستراتيجية للهيئ�ة وبين اخلط�ط اال�ستراتيجية لل�دول
الأع�ضاء.
 .3عقـد املنتدى اخلليجـي الأول ال�ستـراتيجيات التقـيي�س (الدوحة 11-10،مايو 2015م) برعايــــة
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مع�ايل وزي�ر البيئ�ة بدول�ة قط�ر وم�ش�اركة ر�ؤ�س�اء �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة واجله�ات ذات العالق�ة
يف الدول الأع�ضاء وعدد من اجلهات الدولية املناظرة و�إ�شراف املكتب اال�ستـــــ��شاري ()Palladium
العاملـــــ�ي املتخـــ��ص�ص يف التخطي�ط اال�ستراتيجي.
 .4اعتمد جمل�س �إدارة الهيئة يف اجتماعه ( 21الدوحة 21 ،مايو 2015م) اخلارطة لال�سرتاتيجية
للهيئة وتكليف الأمانة العامة با�س�تكمال وثيقة اخلطة اال�ستراتيجية للهيئة بحيث تت�ضمن امل�ش�اريع
واملب�ادرات اال�ستراتيجية الداعم�ة للأه�داف اال�ستراتيجية وم�ؤ�ش�رات الأداء وامل�وارد املطلوب�ة
لتنفيذه�ا ،وعر�ضه�ا عل�ى جمل��س �إدارة الهيئ�ة العتماده�ا يف اجتماعه القادم.
 .5ا�ستكملت االمانة العامة بناء اال�سرتاتيجية بناء على منهجية بطاقة االداء املتوازن ،و�أو�صى الفريق
اخلليجي ال�ستراتيجيات التقيي��س بعد مراجعتها باملوافقة عليها من املجل��س الفني ،ومت اعتماد اخلطة
اال�سرتاتيجية للهيئة من جمل�س �إدارة الهيئة يف اجتماعه  ( 22الريا�ض 05 ،نوفمرب 2015م).

تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة

قامت الأمانة العامة بالتعاقد مع مكتب ا�ست�شاري متخ�ص�ص يف الهياكل التنظيمية لتحديث وتطوير
الهي�كل التنظيم�ي ( ،)HayGroupوت�ش�كيل فري�ق توجيه�ي ( )Steering Committeeللعم�ل م�ع فري�ق
املكت�ب اال�ست�ش�اري .وق�د ق�ام املكت�ب اال�ست�ش�اري بتنفيذ امل�ش�روع وفق اخلطة الزمني�ة والتي ت�ضمنت
مراح�ل الإع�داد والتح�ضير والت�صمي�م و التنفي�ذ ومت تق�دمي تقري�ر متكام�ل ع�ن خمرجات الدرا�س�ة
املقدمة من املكتب اال�ست�شاري مت�ضمن ًا خطة الت�سكني على الوظائف اجلديدة والتبعات املالية املقدرة
للهي�كل التنظيم�ي م�ن خالل الأخذ مبتطلبات اخلطة اال�ستراتيجية للهيئ�ة ()٢٠٢٠-٢٠١٦م مت�ضمنة
الإط�ار الع�ام واملب�ادرات وامل�ش�اريع .ومت اعتم�اد الهي�كل التنظيم�ي اجلدي�د للهيئ�ة يف اجتم�اع جمل��س
الإدارة املوق�ر ( 22الريا��ض 05 ،نوفمبر 2015م).

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالمراجعة الداخلية

ق�ام املراج�ع الداخل�ي بالت�أك�د م�ن وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكف�اءة والقيام مبا �أوكل اليه من
مهام ن�ص عليها النظام املايل واملحا�سبي للهيئة:
 .1املراجع�ة املتوا�صل�ة للنظ�م املالي�ة واملحا�س�بية والإداري�ة للهيئ�ة به�دف تطويره�ا ورف�ع كفاءته�ا
ب�ش�كل م�ستمر.
 .2اتخ�اذ كاف�ة ال�س�بل لفح��ص الإجراءات وال�ضوابط الرقابية املو�ضوع�ة للت�أكد من الإلتزام بكافة
املتطلب�ات القانوني�ة واللوائ�ح والأنظم�ة والإجراءات الداخلية للهيئة والتع�رف على مواطن ال�ضعف
�أو اخللل ملعاجلتها.
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 .3فح�ص ال�سندات املالية و�إبداء املالحظات عليها ب�شكل يومي.
 .4ت�صمي�م خط�ط تدقي�ق بالتن�س�يق م�ع املراجع اخلارجي لتغطية �أية م�س�ائل رقابية؛ بهدف تطوير
وحت�سين م�س�تويات �أداء العم�ل ،والت�أك�د الدائ�م بااللت�زام امل�س�تمر بالقوانين والأنظم�ة واللوائ�ح
الداخلي�ة للهيئة.
 .5متابع�ة �إدارة ال�ش��ؤون الإداري�ة واملالي�ة لتنفي�ذ تو�صي�ات املراج�ع اخلارج�ي و�إج�راء التعديلات
املطلوبة.
 .6مراجع�ة احل�س�اب اخلتام�ي و�إب�داء املالحظ�ات الت�صحيحي�ة م�ع �إدارة ال�ش��ؤون الإداري�ة واملالية
قب�ل رفع�ه اىل اللجنة الإداري�ة واملالية اخلليجية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الشؤون المالية واإلدارية

المهام:
تق�وم �إدارة ال�ش��ؤون الإداري�ة واملالي�ة بتق�دمي كاف�ة اخلدم�ات الإداري�ة واملالي�ة وامل�س�اندة ملختل�ف
الوحــــدات التنظيمية يف الهيئة من خالل ا�ستخدام �أحدث النظم والإجراءات والتح�ســــني امل�ستمر
للو�ص�ول لأعل�ى امل�س�تويات واملحافظ�ة عل�ى اجل�ودة والأداء املتميز ومبا يحقق �أه�داف الهيئة.
أبرز إنجازات ومؤشرات األداء إلدارة الشؤون اإلدارية والمالية
المشروع/المبادرة  :تدريب وتأهيل موظفي الهيئة
التدريب الداخلي والخارجي:

نف�ذت الهيئ�ة ع�دة برام�ج تدريبي�ة متخ�ص�صة وعلمي�ة ملوظفيها بكاف�ة الإدارات والأق�س�ام بالهيئة.
لتعزيز قدرات مواردها الب�شرية والتي تهدف �إىل �إك�ساب مهارات فنية وقيــــادية يف جماالت عــــدة،
حيث مت تر�شيح عدد من املوظفــــني حل�ضـــور  73دورة تخ�ص�صية بلغت ن�سبة املتدربني من �إجمايل
املوظفني ( )% 70تقريب ًا.

المشروع/المبادرة :التوظيف
مت توظيف الكوادر الب�شرية املميزة بالهيئة لتح�سني م�ستوى الإنتاجية ،حيث تعد الهيئة بيئة جاذبة
ال�س�تقطاب الكف�اءات واخلبرات حي�ث مت التوظي�ف ل�ـ ( )5وظائ�ف مب�ا ي�ش�كل ن�س�بة ( )% 71م�ن
اجم�ايل عدد الوظائف ال�ش�اغرة.
المشروع/المبادرة :مد الحماية التأمينية لموظفي الهيئة
جنحت الهيئة بف�ضل اهلل يف �إ�سقاط كامل الغرامة املرتتبة على ت�أخري ت�سجيل موظفي الهيئة.
تخطيط عمليات المصروفات:
 .1بلغ عدد �سندات ال�صرف � 859سند �صرف.
 .2بل�غ �إجم�ايل امل�صروف�ات لل�س�نة املالي�ة املنتهي�ة ف�ى2015/١٢/٣١م مببل�غ  35,782,502ريـ�ال
�سعودي.
 .3بلغت م�صروفات الباب الأول مببلغ  26,264,096ريـال �سعودي.
 .4بلغت م�صروفات الباب الثاين املتعلقة بامل�صاريف الت�شغيلية مببلغ  2,429,930ريـال �سعودي.
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 .5بلغت م�صروفات الباب الثالث مببلغ  275,146ريال �سعودي.
 .6بلغت م�صروفات الباب الرابع املتعلقة بنفقات امل�شاريع مبلغ  6,813,330ريـال �سعودي.
19%

1%
7%

73%

تخطيط عمليات اإليرادات:

 .1بن�اء عل�ى النتائ�ج املحقق�ة لل�س�نة املالي�ة املنتهي�ة فى2015/١٢/٣١م ت�شير البيان�ات للإيرادات
ال�ص�ادرة ع�ن الهيئ�ة لل�س�نة املالي�ة 2015م ق�د بلغ�ت  46,478,630ري�ال �س�عودي ،بزي�ادة قدره�ا
% 8.5
 .2كانت الإيرادات املح�صلة من �شهادات املطابقة العامل الرئي�سي وراء منو ايرادات الهيئة والتي
متثل ما ن�سبته  % 90من �إجمايل �إيرادات الهيئة ،وعليه زادت �إيرادات ال�شهادات بن�سبة  ،%7حيث
بلغت  29,153,469ريال �سعودي.
� .3شكلت االيرادات املح�صلة من املوا�صفات القيا�سية اخلليجية 449,128ريال �سعودي.
 .4بلغت �إيرادات الربامج التدريبية التي تقيمها الهيئة  382,773ريال �سعودي.
 .5الإيرادات املح�صلة من اال�ستثمار يف ال�صندوق اال�ستثماري بالبنك ال�سعودي الفرن�سي و�صندوق
اال�ستثمار يف البنك الأهلي التجاري بلغت  1,704,966ريال �سعودي.
 .6بلغ�ت الإي�رادات املتنوع�ة  984,292ريـ�ال �س�عودي ،وق�د متثل�ت الإي�رادات املتنوعة يف الت�س�ويات
البنكي�ة والدفرتي�ة ،فروق�ات العملات واحل�واالت� ،إي�رادات امل�ؤمت�رات� ،إي�رادات جه�ات التعيين،
مبيع�ات ال�ورق ،مبيع�ات الأ�صول ،و�إي�رادات �أخرى.

إنجازات خارج نطاق الخطة التشغيلية

 .1مت عقد  26اجتماع للجنة امل�شرتيات.
 .2مت ابرام  10عقود بلغت قيمتها الإجمالية  2,077,965ريال �س�عودي تركزت يف م�ش�اريع لتطوير
اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة �أو تطوير البنية التحتية للهيئة.
 .3مت �إ�صدار عدد  81تعميد مببلغ  1,039,407ريـال �سعودي.
 .4بلغ عدد �أوامر االركاب ال�صادرة � 252أمر اركاب بقيمة تبلغ  1,286,439ريال �سعودي.
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التح�ضري و�إعداد مذكرات اجتماع اللجنة الإدارية واملالية ( 25الريا�ض� 0٨-0٧ ,إبريل 2015م)
واالجتماع ( 26م�سقط� 0٣-0١,سبتمرب 2015م).
التح�ضير و�إع�داد مذك�رات ومتابع�ة ق�رارات اجتماع املجل��س الفني ( 35الريا��ض 0٩-0٨ ,ابريل
2015م) ،واالجتماع ( 36م�سقط� 0٣-0٢ ,سبتمرب 2015م) واالجتماع ( 37الريا�ض 21 ,دي�سمرب
2015م).
التح�ضير و�إع�داد مذك�رات ومتابع�ة ق�رارات اجتم�اع جمل��س الإدارة ( 21الدوح�ة 21 ,ماي�و
2015م) ،واجتم�اع جمل��س الإدارة ( 22الريا��ض 05 ,نوفمبر 2015م).
مناق�شة اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة.
مناق�شة ا�ستثمارات الهيئة.
مناق�شة م�ستجدات الت�أمينات االجتماعية.
مناق�شة تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
مناق�شة موازنة مركز االعتماد اخلليجي.
مناق�شة الت�أمني الطبي ملوظفي الهيئة.
االجتماع مع معايل الأمني العام لعر�ض عدد من املوا�ضيع التطويرية.
 .6خدمات الدعم الإداري والعالقات احلكومية:
قام�ت الهيئ�ة بتق�دمي خدم�ات الدعم الإداري ملوظفي الهيئة من خالل ت�س�هيل �إجراءات املوظفني
م�ن ال�دول الأع�ض�اء او املوظفين املقيمين يف اململك�ة العربي�ة ال�سعوديـــــ�ة ،وكذل�ك العمـــ�ل عل�ى
ت�س�هيل زي�ارة من�ســـ�وبي وممثل�ي املنظم�ات و املمثليات الدولية للتن�س�يق وتوقي�ع االتفاقيات وح�ضور
االجتماع�ات وامل�ؤمت�رات الت�ي تقيمه�ا الهيئ�ة داخ�ل اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية ،واخلبراء املتعاق�د
معه�م لتنفي�ذ امل�ش�اريع �أو تق�دمي خدم�ات احرتافي�ة للهيئ�ة .حي�ث مت م�ا يلي:
ا�ستخراج عدد  43ت�أ�شرية زيارة منظمات و ممثليات .
ا�صدار عدد � 23إقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
جتديد ما يقارب � 26إقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
ا�صدار عدد  21ت�أ�شرية زيارة عائلية.
ا�صدار عدد  74ت�أ�شرية خروج وعودة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
اعتمـــــ�اد � 898إج�ازة بجمي�ع �أنـــــ�واعها ،و�إ�صــــ�دار  162تعري�ف ،و�إ�ص�دار �أكثـــ�ر م�ن  42خط�اب
ت�س�هيل �إج�راءات وخطاب�ات بروتوك�والت لت�س�هيل عم�ل موظف�ي الهيئ�ة يف مهمات العمل الر�س�مية.
� .7أهداف الفرتة القادمة:
بناء على اخلطة اال�ستراتيجية للهيئة ( )2020 - 2016م واملعتمدة من قبل جمل��س الإدارة املوقر
�س�يتم اال�س�تمرار يف حتقي�ق الأه�داف ذات العالق�ة املبا�ش�رة �إدارة ال�ش��ؤون الإداري�ة واملالية ح�س�ب
اخلطة اال�سرتاتيجية.
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