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كلمة معالي األمين العام

ياأتتي اإ�ضتدار هتذا التقريتر متزامنتًا متع قيتام هيئتة التقيي�تس بالبدء يف تنفيتذ خطتها ال�ضترتاتيجية 
التتي اعتمتدت متن جمل�تس اإدارة الهيئتة يف اجتماعته 22 )الريا�تس، 5 نوفمتر 2015م( لالأعتوام 
)2016-2020(م والتتي �ضيغتت تلبيتة لتحقيتق التن�ضتيق والتكامتل والرتابط بني التدول الأع�ضاء يف 
جميع امليادين ذات العالقة باأن�ضطة التقيي�س واجلودة، وحتفيزًا لوجود ت�ضريعات جتارية و�ضناعية 
وجمركية مطبقة لنواة �ضوق خليجية م�ضرتكة ي�ضاهم يف اإزالة العوائق الفنية بني الدول الأع�ضاء، و 
تطوير قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها كما ي�ضاهم يف حماية امل�ضتهلك والبيئة 
وال�ضحتة العامتة، وت�ضتجيع ال�ضناعات واملنتجات اخلليجية مبتا يدعم القت�ضاد بالدول الأع�ضاء و 

يتما�ضتى مع اأهداف الحتاد اجلمركي. 
ل عتام 2015م نهايتة تنفيتذ اخلطتة ال�ضترتاتيجية للهيئتة )2013 - 2015(م حيث مت ا�ضتتكمال  �ضتكَّ
تطويتر البنيتة التحتيتة للجتودة وبنتاء �ضتراكة م�ضتتدامة متع الأطتراف املعنية حلماية �ضحة و�ضتالمة 
امل�ضتهلك و البيئة وت�ضهيل التبادل التجاري وت�ضجيع ال�ضناعة اخلليجية. ومنذ بداية العام مت و�ضع 
خطتط ت�ضتغيلية وا�ضحتة املعتامل لتمكتني خمتلتف الإدارات والأق�ضتام يف الهيئة متن الو�ضول اىل تلك 

الأهداف خالل الفرتة امل�ضتتهدفة. 
ويف هتذا التقريتر �ضتيتم اإلقتاء ال�ضتوء علتى اأبترز متا حتقتق ختالل عتام 2015م والتتي تت�ضمتن نظرة 

علتى اأداء الهيئتة ومنجزاتهتا وفقتًا للغايات ال�ضترتاتيجية. 

نبيل بن  أمين مال
األمين العام للهيئة
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األستاذ/ زايد بن راشد الزياني                     
وزير الصناعة والتجارة والسياحة

مملكة البحرين

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

الدكتور/ يوسف محمد عبداهلل  العلي
وزير التجارة والصناعة 

 دولة الكويت

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

الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة 
وزير التجارة والصناعة 

المملكة العربية السعودية

األستاذ/ أحمد بن عامر محمد الحميدي
وزير البلدية والبيئة

دولة قطر

الدكتور/ محمد بن سعيد السعدي                   
وزير الصناعة والتجارة 

الجمهورية اليمنية

أصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة



الدكتور/ عبد اهلل أحمد
وكيل الوزارة المساعد للمواصفات 

وحماية المستهلك - وزارة الصناعة 
والتجارة - مملكة البحرين

المهندس/  سامي بن سالم الساحب
مدير عام المديرية العامة 

للمواصفات والمقاييس وزارة 
التجارة  والصناعة  - سلطنة عمان

األستاذ/ فهاد بن سحاب المطيري
الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع 

شئون المواصفات والخدمات الصناعية 
الهيئة العامة للصناعة - دولة الكويت

األستاذ/ 
عبد اهلل بن عبد القادر المعيني

مدير عام هيئة اإلمارات 
 للمواصفات والمقاييس اإلمارات 

العربية المتحدة

الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي
محافظ الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة  
المملكة العربية السعودية

الدكتور/ محمد سيف الكواري
الوكيل المساعد لشئون المختبرات 

والتقييس - وزارة البيئة
دولة قطر

األستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات 

والمقاييس وضبط الجودة  
الجمهورية اليمنية

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الفني للهيئة



األهداف الرئيسية للهيئة

تهتدف الهيئتة اإىل م�ضتاعدة جمل�تس التعتاون علتى حتقيق اأهدافه املن�ضو�س عليهتا يف كل من نظامه 
الأ�ضا�ضتي والتفاقية القت�ضادية بني دول جمل�تس التعاون بتوحيد اأن�ضتطة التقيي�س املختلفة ومتابعة 
تطبيقهتا واللتتزام بهتا بالتعتاون والتن�ضتيق متع اأجهتزة التقيي�تس بالتدول الأع�ضتاء ومبتا ي�ضتاهم يف 
تطويتر قطاعاتهتا الإنتاجيتة واخلدميتة وتنميتة التجتارة بينهتا وحمايتة امل�ضتتهلك والبيئتة وال�ضحتة 
العامتة وت�ضتجيع ال�ضناعتات واملنتجتات الزراعيتة اخلليجيتة مبتا يحقتق دعتم القت�ضتاد اخلليجتي 
واملحافظة على مكت�ضبات دول املجل�س، وي�ضاهم يف تقلي�س العوائق الفنية للتجارة مبا يتما�ضى مع 

اأهتداف الحتتاد اجلمركي.
وللهيئة في سبيل تحقيق هذه األهداف القيام، وعلى األخص، ما يلي:

1. و�ضتع اخلطتط ال�ضتتتتتتاملة لن�ضتتتتتاطات التقيي�تس يف الهيئتتتتة وفقتًا لحتيتتتتاجات التدول الأع�ضتاء 
واإمكانياتهتا، ولهتا يف ذلتك ال�ضتتعانة باأجهتزة التقيي�تس الوطنية يف الدول الأع�ضاء بح�ضتب اأ�ضتلوب 

دليتل العمل الفنتي للهيئة. 
2. و�ضتع واعتمتاد وحتديتث ون�ضتر اللوائتح الفنيتة واملوا�ضفات القيا�ضتية اخلليجية واإجتراءات تقومي 
املطابقتة اخلليجيتة لل�ضتلع واملنتجتات واأجهتزة القيا�تس واملعايترة والتعاريتف والرمتوز وامل�ضطلحات 
الفنيتة وا�ضترتاطات تنفيتذ واأ�ضتاليب �ضتحب العينتات والفح�تس والختبتار واملعايترة طبقتا للوائتح 

التنفيذيتة ال�ضتادرة بذلك.
3. اإعداد م�ضتاريع اللوائح الفنية واملوا�ضفات القيا�ضتية اخلليجية ح�ضتب اأ�ضتلوب لوائح العمل الفني 

بالهيئة.
٤. و�ضتع النظتم واللوائتح والأدلتة اخلا�ضتة بتنظيتم اأعمتال القيا�تس واملعايترة القانونيتة وال�ضناعيتة 

ومتابعتة تطبيقها بعتد اعتمادها.
5. و�ضتع النظتم واللوائتح والتعليمتات والأدلتة لإجتراءات تقتومي املطابقة مبا يف ذلتك عالمة اجلودة 

و�ضتارة املطابقة و�ضتهادات املطابقة اخلليجية ونظم العتماد املختلفة.
6. متابعتة تطبيتق اللوائتح الفنيتة واملوا�ضفتات القيا�ضتية واإجتراءات تقتومي املطابقتة اخلليجيتة عتن 

طريتق اأجهتزة التقيي�تس بالتدول الأع�ضاء.
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7. القيتام بالبحتوث والدرا�ضتات بهتدف تطويتر وتوحيتد مفاهيتم وطترق واأ�ضتاليب العمتل يف الهيئتة 
واأجهتزة التقيي�تس بالتدول الأع�ضاء.

8. و�ضتع وتنفيتذ خطتط التدريتب علتى الن�ضتاطات التتي تخت�تس بهتا الهيئتة بهتدف تطويتر معتارف 
ومهتارات العاملتني يف التقيي�تس بالتدول الأع�ضتاء.

9. ن�ضر التوعية الالزمة ب�ضاأن التقيي�س من خالل الو�ضائل املالئمة لذلك.
10. حفتظ املوا�ضفتات القيا�ضتية اخلليجيتة والعربيتة والإقليميتة والدولية واملراجتع والكتب يف مركز 
للمعلومات �ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ ي�ضتهل من عمليات ا�ضترتجاعها وال�ضتتفادة منها 
وتنظيم وتنفيذ �ضروط واإجراءات ور�ضوم الع�ضوية يف املركز للموؤ�ض�ضات والأفراد الراغبني بذلك.
11. تن�ضتيق مواقتف التدول الأع�ضتاء يف اجتماعتات الهيئتات العربيتة والإقليمية والدوليتة العاملة يف 
جمال التقيي�س التي ي�ضارك فيها ل�ضمان متثيل م�ضالح الدول الأع�ضاء عند اإعداد واعتماد اللوائح 

الفنية واملوا�ضفات القيا�ضية واإجراءات تقومي املطابقة والقرارات ال�ضادرة عن هذه الهيئات.
12. ال�ضرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم اأغرا�س الهيئة.

13. تقدمي امل�ضورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول الأع�ضاء.

الرؤية:
الريادة يف التقيي�س للو�ضول اإىل التميز اإقليميًا ودوليًا.                                

الرسالة:
ال�ضتعي اإىل توحيد اأن�ضتطة التقيي�تس املختلفة ومتابعة تطبيقها واللتزام بها يف الدول الأع�ضاء وفقًا 
لأف�ضتل املمار�ضتات الدوليتة؛ مبتا ي�ضتهم يف حمايتة امل�ضتتهلك وال�ضحتة العامة والبيئتة، ودعم وتنمية 

القت�ضتاد يف الدول الأع�ضاء.

القيم:
الأمانة، ال�ضفافية، العمل بروح الفريق،  احليادية،  البداع والبتكار.
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الخطة االستراتيجية للهيئة )2013-2015(م

هيئتة التقيي�تس تفختر باأنهتا اأحتد املوؤ�ض�ضتات الإقليميتة التتي تعتمد منهجيتة التخطيط ال�ضترتاتيجي 
وتلتتزم براجمته واأهدافته يف و�ضتع خطتط عملهتا ال�ضتنوية، وعليته فاإنته متن ال�ضتروري اأن نقدم هذا 
النموذج لواقع الإجناز والتقييم ملا حتقق من اخلطة ال�ضرتاتيجية للهيئة )2013 - 2015(م التي 

اعتمتدت متن جمل�تس اإدارة الهيئتة املوقتر يف اجتماعته 16 )الريا�تس، 03 اأكتوبر 2012م(.
قامت الأمانة العامة بت�ضكيل فريق متابعة تنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجية الذي قام بدوره بو�ضع خطة 
�ضتاملة مل�ضتاعدة اإدارات واأق�ضتام الهيئتة املختلفتة لتنفيتذ اخلطتة متن ختالل  و�ضتع اآليتة متابعة تعمل 

على حتديد التعديالت والتح�ضتينات املطلوبة لتح�ضتني الأداء و�ضمان تنفيذ الرامج واملبادرات.
ول بد من الإ�ضتارة اإىل اأن م�ضتار تنفيذ مراحل اخلطة ال�ضترتاتيجية قد اأثرت عليها بع�س العقبات 
والتتي اأثبتتت الهيئتة مقدرتهتا علتى تخطتي معظمهتا، ورغتم كل ذلتك فاإننتا نعتقتد اأن متا حتقتق متن 
م�ضتاريع ومبتادرات ت�ضمنتهتا اخلطتة ال�ضترتاتيجية هتو منتوذج ي�ضتتحق اإبرازه خ�ضو�ضتًا مع الدعم 

الكبتر التذي تتلقتاه الهيئتة متن جمل�تس الإدارة واملجل�تس الفنتي. 

أبرز إنجازات ومؤشرات أداء الخطة االستراتيجية لعام 2015م 
ا�ضتتمرارًا لنهتج هيئتة التقيي�تس يف التخطيتط ال�ضترتاتيجي وبعتد اأن مت بحمتد اهلل حتقيتق اجنازات 
كان لهتا الثتر الكبتر يف تعزيتز ر�ضتالة الهيئتة متن ختالل خطتهتا ال�ضترتاتيجية )2013-2015(م، 
قامتت الهيئتة بتقييتم وبيتان التحديتات التتي واجهتهتا ختالل هتذه الفترتة، حيث مت حتديتد الهداف 
ال�ضرتاتيجية التي ت�ضعى الهيئة اىل حتقيقها مبا ين�ضجم مع الهداف والأولويات املتمثلة يف الدول 

الع�ضاء.  
و�ضتعت الهيئة من خالل خطتها ال�ضترتاتيجية اىل رفع كفاءة وفاعلية دورها من خالل عدة برامج 
مت ت�ضميمهتا لتح�ضتني اخلدمتات املقدمتة كمتا مت  حتديتد املعوقتات التتي تواجه تنفيتذ اخلطة بكافة 
املجالت املالية والدارية والفنية والتعامل معها يف التقارير التي ترفع للمجل�س الفني بهدف تذليلها 

وايجاد احللول املنا�ضبة لها. 
متتتتن   %  82 ن�ضتبته  متا  حتقيتق  ا�ضتتطاعت  قتد  احلمتد  وهلل  الهيئتة  اأن  اىل  الإ�ضتتتتتتارة  نتود  وعليته 
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م�ضتهدفتتتتات موؤ�ضتتتترات الأداء التتي ت�ضمنتتتتتها خطتتتتتها ال�ضرتاتيجيتتتتتة )2013- 2015(م، ومتن 
اأهمهتا اإ�ضتدار اأكتر متن 21 األتف موا�ضفتة قيا�ضتية ولئحتة فنيتة خليجيتة وتدريتب اأكتر متن 5000 
متدرب من اأجهزة التقيي�س واجلهات ذات العالقة يف الدول الأع�ضاء و العرتاف الدويل بالتجمع 

.)RMO( اخلليجتي للمرتولوجيتا كهيئتة اإقليميتة للمرتولوجيتا

نسبة اإلنجاز على مستوى األهداف 

نسبة اإلنجاز الهــــــــــدف الرقم

% 85 تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة 1

% 41 تطوير مركز خدمة شامل لتوفير الدعم الفني للصادرات الخليجية  2

% 90 تعزيز الرقابة على السوق الخليجية المشتركة  3

% 100 تطوير شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين 4

% 75 اعادة هندسة  العمليات والتحول إلى منظمة رقمية 5

% 90 ربط واستثمار الجهود الوطنية في الدول األعضاء والمنظمات 6

% 85 تطوير مركز تدريب متخصص في مجاالت التقييس والجودة 7

% 87 السعي لتحقيق االكتفاء الذاتي ماليًا 8
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس



اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس

المهام:
تعتتر اإدارة املوا�ضفتات واملقايي�تس متن الإدارات الرئي�ضتية يف الهيئتة وهتي تديتر ن�ضتاط املوا�ضفتات 
املتمثل يف عملية اإعداد املوا�ضفات القيا�ضتية واللوائح الفنية اخلليجية وحتديثها ومتابعة ن�ضتاطات 
واإجنتازات اللجتان الفنيتة واإعتداد التقاريتر الدوريتة، ون�ضتاط املقايي�تس املتمثتل يف تطويتر اأن�ضتطة 
املقايي�تس )املرتولوجيا( وموائمتها مع املمار�ضتات الدولية و�ضمان �ضحة القيا�ضتات وزيادة الثقة يف 

نتائتج الفح�تس والختبتار و�ضتوًل اإىل العرتاف التدويل املتبادل. 

 : المواصفات
َ
أوال

اأبرز اإجنازات وموؤ�ضرات الأداء لن�ضاط املوا�ضفات  

 إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية:
 اإزداد عدد املوا�ضفات القيا�ضية خالل عام 2015م مبا ن�ضبته 33 % ، حيث مت بتوفيق اهلل اعتماد 

عدد )5372( موا�ضفة قيا�ضية/لئحة فنية خليجية.

2006    2007    2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015 
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 عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المحدثة:
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 التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية:
 ان�ضمتام الهيئتة كع�ضتو مراقتب يف جلنتة العوائق الفنية للتجتارة )TBT( يف منظمة التجارة العاملية 

)WTO(، وامل�ضتاركة يف اإلقتاء كلمتة يف الجتمتاع 65 للجنتة )جنيف، 17-18 مار�تس 2015م(.

 امل�ضتاركة كع�ضو مراقب يف م�ضتروع املنظمة الدولية للتقيي�تس )ISO( لدول ال�ضترق الأو�ضتط و�ضتمال 
اأفريقيتا "MENA-STAR" وتقتدمي ورقتة الهيئتة يف الجتماع الأول للم�ضتروع )جنيف، 31 مار�تس- 01 

اإبريل 2015م(.
 امل�ضتاهمة يف اإعتداد اتفاقيتتي التعتاون متع املنظمتتني الأوروبيتة )CEN( و )CENELEC( وتت�ضمتن 
اأبرز بنودهما تبني املوا�ضفات القيا�ضتية الأوروبية ال�ضادرة منهما، ون�ضتر وبيع وترجمة املوا�ضفات 

القيا�ضية الأوروبية.
 امل�ضتاركة بورقتة عمتل يف حلقتة العمتل الوطنيتة حتول اتفاقيتتي )SPS( و )TBT( )م�ضتقط، 16-15 

نوفمر 2015م(.
 اإجنتاز اآليتة الإخطتار املوحتد مل�ضتاريع اللوائتح الفنيتة اخلليجيتة وت�ضويباتهتا واإ�ضافاتهتا يف جلنتة 

.)WTO(يف منظمتة التجتارة العامليتة )TBT( العوائتق الفنيتة للتجتارة
 �ضتدور اأول موا�ضفتة قيا�ضتية دوليتة عتن املنظمتة الدوليتة للتقيي�تس )ISO( تعتمتد علتى موا�ضفتتتتتة 
قيا�ضتية خليجيتة معتمتدة، والتتي �ضتدرت عتن املنظمتة برقتم "ISO 16961” اخلا�ضتة بتت "�ضناعتات 
البترتول والغتاز الطبيعتي والبرتوكيماويتات: الدهان والتبطتني الداخلي ل�ضهاريتج الفولذ للتخزين 

فتوق الر�س".
)MTCP( اخلا�تس مبوا�ضفتات احلتالل  املاليتزي   تقتدمي عر�تس وامل�ضتاركة يف ح�ضتور الرنامتج 
والبنيتة التحتيتة للحتالل للتدول الأع�ضتاء يف منظمتة املوؤمتتر الإ�ضتالمي )ماليزيتا، 19 - 27 اكتوبتر 

2015م(. 
 امل�ضتاركة يف اجتمتاع جمموعتة اإدارة الرتجمتة العربيتة يف الهيئتة امل�ضريتة للموا�ضفتات واجلتودة 
)القاهترة، 03-05 فرايتر 2015م( وتتويل ترجمتة 19 موا�ضفتة قيا�ضتية دوليتة اإىل اللغتة العربيتة.

 التطوير المؤسسي:
 حتديث "دليل العمل الفني للموا�ضفات – اجلزء 1 – النظام وطرق العمل".

 امل�ضاركة باإعداد وتنظيم املنتدى اخلليجي الأول للتقيي�س يف التعليم.
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 تطوير وتعزيز القدرات الفنية:
 تقدمي حما�ضرات وامل�ضاركة يف الرامج التدريبية التالية:

 دورة "الت�ضريعات واملوا�ضفات القيا�ضية اخلليجية لالأغذية احلالل"، )الريا�س، 25-27 مايو 2015(.
 دورة "البيانات والدعتاءات التغذوية وال�ضحية للمنتجات الغذائية" )الريا�س، 18-19 مايو 2015(.

 امل�ضاركة يف عدد من الأن�ضطة واملوؤمترات والدورات التدريبية على امل�ضتوى اخلليجي والدويل.

 تعزيز العمل الخليجي المشترك:
 تنفيتذ اأجهتزة التقيي�تس الوطنيتة يف التدول الأع�ضتاء اآليتة الخطتار املوحتد مل�ضتاريع اللوائتح الفنيتة 
اخلليجيتة وت�ضويباتهتا واإ�ضافاتهتا لالإخطتار عنهتا لتدى �ضتكرتارية جلنتة العوائتق الفنيتة )TBT( يف 

العامليتة. التجتارة  منظمتة 
 امل�ضاركة يف و�ضع الدليل اخلليجي للرقابة على الأغذية امل�ضتوردة عر منافذ دول جمل�س التعاون 
اخلليجتي، وامل�ضتاركة يف ور�ضتة العمتل التدريبيتة حتول اآليتات تطبيتق الدليتل اخلليجتي للرقابتة علتى 

الأغذيتة امل�ضتتوردة عتر منافتذ دول جمل�تس التعاون اخلليجي )اأبو ظبتي، 26-29 يناير 2015م(.
 تقدمي ورقة عمل وح�ضور الجتماع 6 للجنة اخلليجية للتغذية )الكويت، 10-12 فراير 2015م(.

 ح�ضور الجتماع 23 للجنة اخلليجية ل�ضالمة الأغذية )جدة، 21 اإبريل 2015م(.
 امل�ضتاركة بورقتة عمتل يف منتتدى احلتوار الثالتث بتني جمل�تس التعتاون والوليتات املتحتدة المريكية 

للتجتارة وال�ضتتثمار )الدوحتة، 1٤-16 يونيتو 2015م(.
 امل�ضتاركة يف و�ضتع قانتون الغتذاء اخلليجتي املوحتد، وح�ضتور الجتمتاع اخلام�تس للفريتق اخلليجتي 

املكلتف باإعتداد لئحتته التنفيذيتة )الكويتت، 9-11 يونيو 2015م(.
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 تقدمي ورقة عمل وح�ضور الجتماع ال�ضابع للجنة اخلليجية للتغذية )الدوحة، 11-10 نوفمر 2015م( 
 ح�ضتور الجتمتاع الرابع والع�ضترين للجنتة �ضالمتة الأغذيتتتة )الريا�س، 26-25 نوفمر 2015م(.
ال�ضحتة  وزراء  متن جمل�تس  املنبثقتة  التبتغ  ملكافحتة  اخلليجيتة  اللجنتة  اجتماعتات  امل�ضتاركة يف   
اخلليجتي، والتعتاون والتن�ضتيق متع املكتب التنفيذي للمجل�تس، وتبتادل الآراء واملقرتحات واملعلومات 

مبتا يحقتق اجلهتود والطموحتات امل�ضترتكة بتني الهيئتة واملكتتب التنفيتذي.
 تنظيم وح�ضور ور�ضة عمل "م�ضروبات الطاقة" )دبي، 7 - 8 دي�ضمر 2015م(.

 : المقاييس
ً
 ثانيا

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لعام 2015م:
 )RMO( العتتتتراف الدولتتتتي بالتجتمتتتع اخلليجتتتي للمرتولوجيتتتتا كهيئتتتتتة اإقليميتتتتتة للمرتولوجيا 

بحمد اهلل وف�ضله ثم بجهود العاملني يف ن�ضاط املرتولوجيا يف الدول الأع�ضاء يف الهيئة ومب�ضاعدة 
الهتدف ال�ضترتاتيجي  للمرتولوجيتا، مت حتقيتق  التجمتع اخلليجتي  امل�ضتاركني يف  الأع�ضتاء  التدول 
 )RMO( والو�ضتول بالتجمتع اخلليجتي للمرتولوجيتا اإىل العرتاف الدويل كهيئة اإقليمية للمرتولوجيا
مبوجتب قترار اللجنتتتتتتتة الدوليتتتتتتتة لتالأوزان واملقتتتتتتايي�س )CIPM( يف الجتمتتتتاع 10٤ )باري�تس، 16-

15 اأكتوبتر 2015م(. ووفتق خارطتة الطريق اأدناه:

2015

2014
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2012

2011

2010
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 تطوير وتعزيز القدرات الفنية 
)EURAMET( امل�ضاركة يف اجتماعات اللجان الفنية للهيئة الأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية 

1 - جلنة اجلودة للمرتولوجيا )EURAMET TC Q( )جمهورية الت�ضيك، 19-17 مار�س 2015م(.
بهتا)EURAMET TC Mass()البو�ضتنة  املرتبطتة  والكميتات  الكتلتة  لقيا�ضتات  الفنيتة  اللجنتة   -  2

2015م(. اإبريتل   13-17 والهر�ضتك، 
الكتوري  الوطنتي  واملعهتد   )UME( للمرتولوجيتا  الرتكتي  الوطنتي  املعهتد   م�ضتاركة خمت�ضتني متن 

للمرتولوجيتا: للتجمتع اخلليجتي  الفنيتة  للجتان  التاليتة  )KRISS( يف الجتماعتات  للمرتولوجيتا 
1 - اللجنة الفنية لقيا�ضات الكتلة والكميات املرتبطة بها )دبي، 2٤ مايو 2015م(.

2 - جلنة اجلودة للمرتولوجيا )دبي، 26 مايو 2015م(.
3 - اللجنة الفنية للقيا�ضات احلرارية والأبعاد )الريا�س، 22 نوفمر 2015م(.

٤ - اللجنة الفنيتتتتة للقيتا�ضات الكهربائيتة والوقتت والرتدد )الريتا�س، 22 نوفمر 2015م(.
5 - اللجنة الفنيتة لقيتتا�ضات الكتتتتلة والكميتات املرتبطتتتتة بها )الريا�س، 23 نوفمر 2015م(.

6 - التجمع اخلليجي للمرتولوجيا )الريا�س، 25 نوفمر 2015م(.

 )Inter Laboratory Comparison( برامج وخطط المقارنات البينية 

 )EURAMET( 1 - التعاون مع الهيئة األوروبية لمعاهد القياس الوطنية
.)Pressure( في مجال قياسات الضغط

2 - اللجنة الفنية للقياسات الكهربائية والمغناطيسية والوقت والتردد:

 DC Voltage standard at  
 V and 1.018 V 10

 معيار فرق الجهد للتيار المستمر 
عند 10 فولت و 1.018 فولت

 DC Resistance at 100  معيار المقاومة للتيار المستمر عند 100 اوم
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Transportable Rubidium
Oscillator at 10 MHz 

 معيار قياس الذبذبات
)جهاز الروبيديوم المحمول(  عند 10 ميغاهيرتز

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

 Force measurement
)GULFMET M.F.01 ( 

قياس القوة

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

 قياس الضغط  حتى 7 ميغا باسكال  في 
الوسط الغازي

   Comparison of 1 kg stainless   
steel mass 

 معيار الكتلة عند 1 كغ )ستانلس ستيل (.

4 - اللجنة الفنية للقياسات الحرارية 

    Inter-comparison for Standard
 Platinum Resistance 
 )Thermometers ( SPRT

 مقياس الحرارة 
)SPRT(  ذات المقاومة البالتنيوم

5 - التدريب المتخصص ألعضاء اللجان الفنية في التجمع الخليجي للمترولوجيا:

 )EMI( ورشة عمل بعنوان "قياسات األبعـــاد"/ معهد اإلمارات للمترولوجيــــــــا 
)أبو ظبي ٨٠-10 ديسمبر 2015(.

 دورة تدريبية " تطبيقات المترولوجيا القانونية )الدوحة 1٤-1٧ ديسمبر 2015م(.
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 التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية
امل�ضاركة يف الجتماعات والفعاليات  التالية:

1. الجتماع 33 للجنتة امل�ضرتكة للهيئات املرتولوجية الإقليمية )JCRB(  )باري�س، 18 - 19 مار�س 2015م(.
2. الجتماع 3٤ للجنة امل�ضرتكة للهيئات املرتولوجية الإقليمية )JCRB( )ا�ضتانا، 8-9 �ضبتمر 2015م(.

امل�ضتتديرة  الطاولتة  واجتمتاع   ،)CIML(القانونيتة للمرتولوجيتا  الدوليتة  للجنتة   50 التت  الجتمتاع   .3
للمرتولوجيتا  اخلليجتي  التجمتع  ومتثيتل   )RLMO( القانونيتة  للمرتولوجيتا  الإقليميتة  للمنظمتات 

2015م(. اأكتوبتر   22-19  ، )اركا�ضتون 
 )BIPM CCs( ٤. اجتماعتتتتات اللجتتتتتتان ال�ضت�ضتارية التابعتة للمكتتب الدولتتتتتي لتتالأوزان واملقتتايي�س
متتن ختتتتتتالل املركتتز التتوطني للمعتايتتتترة التتابع للهيئتة ال�ضتعودية للموا�ضتفات واملقتايي�س واجلتودة :
 اللجنة ال�ضت�ضارية للكتلتة والكميات املرتبطتتتتة بها )CCM( )الريا�س، 28-27 فراير 2015م(.
 اللجنة ال�ضت�ضارية للقيا�ضات الكهربائية واملغناطي�ضية )CCEM( )الريا�س، 13-12 مار�س 2015م(.

 اللجنتة ال�ضت�ضارية لقيا�ضات الوقت والرتدد )CCTF( )الريتتتتتا�س، 18-17 �ضبتمر 2015م(.
 اللجنة ال�ضت�ضارية لقيا�ضات الأبعاد )CCL( )الريا�س، 2٤-23 �ضبتمر 2015م(. 

5. تنظيم املنتدى اخلليجي الأول للمرتولوجيا مع منظمة اخلليج لال�ضت�ضتارات ال�ضناعية )جويك( 
)الدوحة، 1٤ - 15 دي�ضمر 2015م(.

 تطوير اإلجراءات وتعزيز األداء 
1. حتديث "دليل عمل اللجان الفنية املرتولوجية" و"دليل عمل جلنة اجلودة".

2. ا�ضتحداث جلنة فنية متخ�ض�ضة يف جمال قيا�ضات الأبعاد.
3. اإعتتادة تعيتتني روؤ�ضتتاء واأُمنتتاء اللجتتان الفنيتتة.

.)e -GULFMET( ٤. اإعداد دورية اإلكرتونية حتت عنوان
5. البدء يف برامج املقارنات البينية.

6. مراجعة نظم اإدارة اجلودة )QMS( ملخترات القيا�س الوطنية.

 المترولوجيا القانونية 
1. اعتمتاد "دليتل بتعريتف امل�ضاعفتات وامل�ضاعفتات الفرعيتة والأجتزاء والبتوادئ للنظتام التدويل 

للوحتدات وطترق التعبتر عتن الكميتات املقا�ضتة". 
2. متابعتة تفعيتل نظتام )قانتون( القيا�تس املوحد للدول الأع�ضاء يف هيئة التقيي�تس من خالل اإعداد 

واإ�ضدار الأدلة التف�ضرية لهذا النظام )القانون(.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المطابقة



اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المطابقة

المهام:
تقتوم اإدارة �ضتوؤون املطابقتة بتوحيتد النظتم واللوائتح والأدلتة اخلا�ضتة بتحقتق املطابقتة مبتا يف ذلك 
�ضتارة املطابقتة و�ضتهادات املطابقتة اخلليجيتة واإجتراءات تقتومي املطابقتة املختلفتة و�ضبتط اجلتودة 
والعتماد، ومتابعة تطبيقها واللتزام بها بالتعاون والتن�ضيق مع اأجهزة التقيي�س الوطنية، مبا يعزز 

ال�ضتوق اخلليجية امل�ضترتكة ويحقق التكامل القت�ضادي املن�ضتود.
ويف اإطتار اخلطتة ال�ضترتاتيجية للهيئتة )2015-2013(م الهادفتة اإىل تعزيتز الرقابتة علتى ال�ضتوق 
اخلليجية امل�ضترتكة وت�ضتريع وترة العمل يف تنفيذ املنظومة الت�ضتريعية ل�ضبط املنتجات يف ال�ضتوق 
اخلليجية امل�ضترتكة، مت العمل على تنفيذ املبادرات املتعلقة بالت�ضتريعات الفنية، �ضتهادات املطابقة 

اخلليجيتة للمركبتات والإطتارات، تعيتني جهتات تقتومي املطابقتة، ون�ضتاط العتماد.

: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بإصدار التشريعات الفنية 
ً
أوال

 إصدار التشريعات:

1. الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية:
تنفيتذا لقترار جمل�تس اإدارة الهيئتة املوقتر يف اجتماعته 20 )الريا�تس، 05 نوفمتر 201٤م(، 
قامتت الإدارة بالتن�ضتيق متع التدول الأع�ضتاء بتنفيتذ حمالت اإعالمية وتوعويتة بكل من مملكة 
البحريتن و�ضتلطنة عمتان ودولتة قطتر، حتول الالئحتة الفنيتة اخلليجيتة لالأجهتزة واملعتدات 
الكهربائية )BD-1٤200٤-01(، التي �ضتدخل حيز التطبيق الإلزامي ابتداء من 01 يوليو 2016م.

2. مشروع نظام سالمة المنتجات الصناعية:
تنفيتذا لقترار املجل�تس الفنتي يف اجتماعته 31 )الريا�تس 29-30 دي�ضتمر 2013م( قامتت الإدارة 
بتنظيم ور�ضتة عمل حول املنظومة الت�ضتريعية والإطار املوؤ�ض�ضتي ل�ضبط �ضتالمة املنتجات يف ال�ضتوق 
اخلليجيتة وم�ضتح الأ�ضتواق )الريا�تس، 16-1٤ �ضتبتمر 2015م(، ح�ضرهتا اأع�ضتاء فريق العمل، ومت 

ا�ضتتكمال امل�ضتودة النهائيتة لنظام �ضتالمة املنتجتات ال�ضناعية.
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3. مسودة الالئحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل:
قامتت الإدارة باإعتداد م�ضتودة الالئحتة الفنيتة اخلليجيتة مل�ضتتح�ضرات التجميتل التتي �ضتتمكن متن 

توحيتد اإجتراءات �ضبتط �ضتالمة م�ضتتح�ضرات التجميتل داختل اأ�ضتواق التدول الأع�ضاء.
4. دليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية

مت اعتمتاد دليتل اإ�ضتدار اللوائتح الفنيتة اخلليجيتة لفئتات املنتجتات )BD152203-01( متن جمل�تس 
الإدارة املوقر يف اجتماعه 22 )الريا�س، 05 نوفمر 2015م(. والذي يو�ضح طريقة واأ�ضلوب العمل 
لإعتداد و�ضياغتة ومراجعتة واعتمتاد اإ�ضتدار اللوائتح الفنيتة اخلليجيتة واإجتراءات تقتومي املطابقتة 

اخلليجيتة والأدلتة ال�ضرت�ضتادية ذات العالقتة. 
 بناء القدرات الفنية لدى الدول األعضاء:

يف اإطتار م�ضتروع بنتاء القتدرات الفنيتة للتدول الأع�ضتاء بهتدف ربتط وا�ضتتثمار اجلهتود الوطنيتة يف 
التدول الأع�ضتاء واملنظمتات ذات العالقتة يف جمتالت التقيي�تس، ومتن اأجتل و�ضتع ت�ضتور اأويل حتول 
احللول املعرفية املنا�ضبة لدعم اإجراءات الدول الأع�ضاء يف جمال �ضبط �ضالمة املنتجات وحماية 
التدول  ا�ضتتعرا�س جتتارب  ور�ضتة عمتل متخ�ض�ضتة مت خاللهتا  بتنفيتذ  الإدارة  قامتت  امل�ضتتهلك، 
الأع�ضاء يف جمال تبادل وتوثيق املعلومات حول املخاطر وال�ضكاوى والبالغات واحلوادث من جهة، 

والتجتارب العامليتة امل�ضتابهة من جهتة اأخرى.

 الدراسات واالستشارات الفنية:
تنفيتذًا لقترار املجل�تس الفنتي يف اجتماعته 35 )الريا�تس، 8-9 اأبريتل 2015م( ب�ضتاأن و�ضتع م�ضتروع 
متكامتل ملتابعتة تطبيتق املنظومتة الت�ضتريعية ل�ضبتط �ضتالمة املنتجتات، قامتت الإدارة بالتعاقتد متع 
اخلبر الدويل تيري بوركوانيي رفقة خبر متخ�ض�س يف م�ضتح ال�ضتوق، لتنفيذ هذا امل�ضتروع الذي 

ينق�ضتم اإىل ثتالث مراحل اأ�ضا�ضتية:
1. حتديتد الإطتار الأن�ضتب علتى علتى ال�ضعيتد الإقليمتي والوطنتي فيمتا يخ�س كل العنا�ضتر الالزمة 

)الأنظمتة والعنا�ضتر الخرى للبنيتة التحتية للجودة(.
2. تقييم الو�ضع احلايل على ال�ضعيدين الوطني والإقليمي بالنظر اإىل الإطار الأن�ضب ومن ثم حتديد 
الفجتوة علتى ال�ضعيديتن، ممتا �ضتيمكن متن فترز دولتة اأو اأكتر ممكن اعتبارهتا متقدمة يف جمتال بناء 

املوؤ�ض�ضتات والأنظمة ذات العالقة والراغبة يف الرت�ضتيح لتطبيق خطة زمنية ل�ضتتكمال البناء.
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3. اإعتداد تو�ضيتات عمليتة وخطتة زمنيتة وا�ضحتة املعتامل ل�ضتتكمال البنتاء علتى ال�ضعيتد الإقليمتي 
حتقيتق  ت�ضمتن  )2016-2020(م  ال�ضترتاتيجية  خطتهتا  �ضمتن  تطبيقهتا  للهيئتة  ميكتن  والوطنتي 

الأهتداف املحتددة.
وقتد مت تنظيتم ور�ضتة العمتل حتول املنظومتة الت�ضتريعية والإطتار املوؤ�ض�ضتي ل�ضبتط �ضتالمة املنتجتات 
يف ال�ضتوق اخلليجيتة وم�ضتح الأ�ضتواق )الريا�تس، 16-1٤ �ضتبتمر 2015م(، ح�ضرهتا اأع�ضتاء فريتق 

العمتل املكلتف باإ�ضتدار م�ضتودة النظام اخلليجي ل�ضتالمة املنتجات وم�ضتح ال�ضتوق.
من جهة اأخرى، مت اإ�ضدار التقرير النهائي لال�ضت�ضارة الفنية �ضامال نتائج درا�ضة الفجوة للمرحلة 
الثانيتة وتو�ضيتات اخلبريتن حتول اأهتم العنا�ضتر الواجتب تعديلهتا اأو دعمهتا متن ختالل توجهتات 
ا�ضترتاتيجية وفقتا لروؤيتة اخلبريتن. كمتا ت�ضمتن التقريتر النهائتي مقترتح خطتة عمتل دقيقتة ميكتن 
القيتام بهتا متن ختالل اآليتة مرنة متكن لأي من التدول الأع�ضاء تنفيذها اأختذا بالعتبار اخلا�ضيات 

والأولويتات الوطنيتة، وذلتك دون التعار�تس متع امل�ضتروع الإقليمي املوحد.

 التوعية والتواصل والتدريب:
�ضتاهمت الإدارة يف تنفيتذ مبتادرات الهيئتة الهادفتة اإىل تعزيتز التوا�ضتل متع اجلهتات ذات العالقة، 
وباملنظومتة الت�ضتريعية ل�ضبتط �ضتالمة املنتجتات بوجته خا�تس وكذلتك �ضتبل التعاون متع كل اجلهات 
ذات العالقة من اأجل التطبيق الأن�ضب لآليات املنظومة حيث �ضاركت الإدارة يف املوؤمتر الدويل حول 
ت�ضريعات دول ال�ضرق الأو�ضط اخلا�ضة مب�ضتح�ضرات التجميل )باري�س، 7 دي�ضمر 2015م( واملنظم 
متن قبتل اجلمعيتة الفرن�ضتية للمن�ضتاآت ال�ضغترة واملتو�ضتطة املتخ�ض�ضتة يف �ضناعتة م�ضتتح�ضرات 
التجميتل )COSMED( بتقتدمي عرو�تس مرئيتة حتول الهيئتة واملتطلبتات اخلليجيتة لعتمتاد وتعيتني 
هيئتات تقتومي املطابقتة واإجتراءات التعيتني، وكتذا م�ضتروع الالئحتة الفنيتة اخلليجيتة مل�ضتتح�ضرات 

التجميل.
 ،)Taiwan( وتايتوان )Hong Kong( كمتا متتت امل�ضتاركة يف عتدد متن النتدوات بتكل متن هونتغ كونتغ
 Hong Kong Accreditation( موجهتتتتتتتة اإىل جهتتتتتات تقتومي املطابقتتتتتة ومقيمتي جهتاز العتمتاد 
Service HKAS(، ومقيمتي جهتاز العتمتاد التايتواين)TAF(  واجلهتات ذات العالقتة وذلك لتحقيق 

الأهتداف التالية:
1. التعريف باملنظومة الت�ضريعية ل�ضبط �ضالمة املنتجات داخل ال�ضوق امل�ضرتكة للدول الأع�ضاء.
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واملعتدات  والأجهتزة  الأطفتال  )لعتب  القطاعيتة  اخلليجيتة  الفنيتة  اللوائتح  التعريتف مبتطلبتات   .2
الكهربائيتة منخف�ضتة اجلهتد(، �ضتاملة املتطلبتات الأ�ضا�ضتية لل�ضتالمة واإجتراءات تقتومي املطابقتة.

3. التعريف باملتطلبات اخلليجية لعتماد وتعيني هيئات تقومي املطابقة و�ضرح اإجراءات التعيني.
 ،)TAF( ٤. عقتد لقتاءات متع خم�ضتة جهتات تقتومي مطابقتة معتمتدة متن جهتاز العتمتاد التايتواين
وذلتك لتقتدمي �ضترح مف�ضتل لإجتراءات التعيتني والوقتوف علتى جاهزيتهتا للتقتدم بطلبتات التعيتني.
متن جهتة اأخترى، �ضتاركت الإدارة يف ور�تس عمتل حتول املتطلبات اخلليجيتة للعب الأطفتال والأجهزة 
الكهربائيتة وتعيتني هيئتات تقتومي املطابقتة ونظتام العتمتاد يف جمال احلالل، يف كل من �ضتنغافورة 

واندوني�ضيا.
للهيئتة  التدريبتي  الرنامتج  تدريبيتة متخ�ض�ضتة �ضمتن  وتنفيتذ دورات  باإعتداد  الإدارة  5. قامتت 

)2013-2015(م.

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالتشريعات الفنية:
1. ن�ضبة اإجناز مبادرة تنفيذ برامج تدريبية متخ�ض�ضة: 96 %.
2. ن�ضبة اإجناز مبادرة تقدمي درا�ضات وا�ضت�ضارات فنية: 86 %.

3. ن�ضبة اإجناز مبادرة بناء القدرات الفنية: 98 %.
٤. ن�ضبة اإجناز مبادرة بناء الت�ضريعات الفنية: 80 %.

80%86%

98%96%
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: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بشهادات المطابقة 
ً
ثانيا

الخليجية للمركبات واإلطارات 

 األنشطة المتعلقة بشهادات المطابقة الخليجية للمركبات 
واإلطارات وتقارير االختبار والعينات

بناًء على قرار جمل�س الإدارة 2 )الكويت 12 اأكتوبر 200٤م( بقيام الهيئتتة باإ�ضتتدار �ضهادة مطابقة 
موحتدة للمركبتات اجلديتدة والإطتارات امل�ضتتوردة لدول املجل�تس، وقرار جمل�تس الإدارة 3 )الريا�س 
31 مايتو 2005م( بقيتام الأمانتة العامتة لهيئتة التقيي�تس باإجراءات الت�ضديق على �ضتهادات املطابقة 

اخلليجيتة للمركبات اجلديدة والإطارات.
اأو  نتائتج اختبتارات  للهيئتة ومرفقاتهتا متن  التواردة  فقتد مت درا�ضتة �ضتهادات املطابقتة اخلليجيتة 

اختبتارات تقتوم الهيئتة باإجرائهتا اأو ح�ضورهتا، وفيمتا يلتي اإح�ضائيتة لعتدد تلتك ال�ضتهادات:

1. شهادات المركبات واإلطارات:
بلتغ عتدد �ضتهادات املطابقتة اخلليجيتة للمركبتات والإطتارات والدراجتات الناريتة التتي تقدمتت بهتا 

ال�ضتركات املنتجتة اإىل الهيئتة للم�ضادقتة عليهتا ختالل العتام 2015 م كمتا يلتي:
 ٤089 �ضهادة للمركبات )مقبولة 3851، مرفو�ضة 23٤، حتت الدرا�ضة ٤(.

 31٤10 �ضهادة لالإطارات )مقبولة 30368، مرفو�ضة 985، حتت الدرا�ضة 57(.
 236 �ضهادات الدراجات النارية )مقبولة 1٤2 ، مرفو�ضة 7٤ حتت الدرا�ضة 20(.
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2. تقارير االختبار الخاصة بالمركبات
ُتلتزم الإجتراءات املتعلقتة بامل�ضادقتة علتى �ضتهادات املطابقتة اخلليجيتة للمركبتات اجلديتدة علتى 
منتجتي املركبتات عنتد تقدمهتم ب�ضتهادات مطابقتة لطترازات مل ي�ضتبق اعتمتاد �ضتهادات مطابقتة 
خليجية لها على تقدمي نتائج اختبارات توؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�ضفات القيا�ضية اخلليجية 

والوطنيتة لتدول املجل�تس وموا�ضفتات املن�ضتاأ يف حالتة عتدم وجتود متا يناظرهتا.
وقتد تقدمتت بع�تس ال�ضتركات املنتجتة للمركبتات بعتدد 2273 تقريتر يف العتام 2015 م تو�ضتح نتائتج 
الختبتارات للطترازات اجلديتدة التتي تنتوي ت�ضتويقها يف التدول الأع�ضتاء، وقتد مت درا�ضتتها واتخاذ 

الالزم ب�ضتاأنها.

3. اختبارات اإلطارات بالتعاون مع مختبر إقليمي لإلطارات
متن  للتاأكتد  الإطتارات  لفح�تس  الأجمتاد  خمتتر  وهتو  لالإطتارات  اإقليمتي  خمتتر  متع  التعتاون  مت 
م�ضداقية �ضهادات املطابقة املقدمة من م�ضنعي الإطارات، وقد مت خالل عام 2015م اإر�ضال 293 

عينتة اإطتارات اإىل املختتر لفح�ضهتا واختبارهتتا وفقتًا للوائتح الفنيتة اخلليجيتة ذات العالقتة.

4. ترتيب زيارات ميدانية وحضور اختبارات عملية بالتنسيق مع الدول األعضاء 
مت ترتيب لزيارة 28 �ضتركة �ضانعة للمركبات وذلك حل�ضور الختبارات املتعلقة بال�ضتالمة وخا�ضة 
متا يتعلتق بال�ضتدم واختبتارات املكابتح لعتدد ٤2 طتراز، كمتا مت ترتيتب لزيتارة 20 �ضتركة �ضانعتة 
الإطتارات وذلتك لالطتالع علتى مراحتل الإنتتاج والتاأكتد من تطبيتق اأنظمة �ضبط اجلتودة بالإ�ضافة 
اإىل �ضتحب عينتات متن الإطتارات واختبارهتا يف خمتتر الأجمتاد للتاأكتد متن مطابقتهتا ملتطلبتات 

اللوائتح الفنيتة اخلليجيتة ذات العالقتة.
5. عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي الشركات المنتجة للمركبات واإلطارات

مت الجتماع مع العديد من ال�ضتركات املنتجة للمركبات والإطارات لإعطائهم فكرة عن املوا�ضفات 
القيا�ضية واللوائح الفنية اخلليجية لتو�ضيح نظام �ضهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات 

والإجراءات املتعلقة بها والرد على اأي ا�ضتف�ضارات فنية ب�ضاأنها.

6. مالحظات الدول األعضاء على المركبات الحاصلة على شهادات المطابقة
ورد للهيئتة متن التدول الأع�ضتاء ختالل عام 2015م بع�س املالحظات على املركبات، وقد مت التحقق 

من تلك املالحظات والتن�ضيق مع ال�ضركات ال�ضانعة لإجراء حمالت ا�ضتدعاء للحالت املتكررة.
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7. تحديث النظام االلكتروني لشهادات المطابقة
مت حتديتث الالئحتة الفنيتة اخلليجيتة رقتم GSO42/2015 "املتطلبتات اخلا�ضتة مركبتات الطترق 
والإطارات"، والتي ت�ضمن العديد من ا�ضترتاطات ومتطلبات ال�ضتالمة بالإ�ضافة اإىل البنود املتعلقة 

بكفاءة ا�ضتتهالك الوقود مبا ي�ضتمل البطاقة اخلا�ضة بكفاءة الطاقة.

 االستشارات الفنية والمراسالت
مت حتديث نظام �ضهادات املطابقة اللكرتوين، ورود العديد من ال�ضتف�ضارات التي تتعلق ب�ضهادات 
املطابقتة اخلليجيتة للمركبتات اجلديتدة والإطتارات والإجتراءات اخلا�ضتة بهتا ، وعتن املوا�ضفتات 

القيا�ضتية اخلليجية والوطنية لدول املجل�تس املطلوب تطبيقها.

 كفاءة استهالك الوقود
مت اإخطار ال�ضركات ال�ضانعة ملركبات الطرق والإطارات باخلطوات التي �ضتتبناها الهيئة من خالل 
نظام �ضتهادات املطابقة لتزويد ال�ضتيارات باملل�ضق اخلا�س بكفاءة ا�ضتتهالك الوقود، والختبارات 

املتعلقة مبقاومة الدوران واللت�ضاق الرطب لالإطارات اخلا�ضة بها.

 الفعاليات التي تم المشاركة بها
 دورة متطلبات خف�س ا�ضتهالك الوقود اخلا�ضة بالإطارات يف )باري�س( 17-2015/08/20م.
 الندوة الفنية املتخ�ض�ضة يف تقنية ال�ضيارات الهجني Hybrid Cars )طوكيو  (   28-2015/10/31م.
 املوؤمتر الدويل ملركبات امل�ضتقبل البتكار يف جمال ل�ضيارات الكهربائية والهجينة )دبي ( 8-2015/11/9م.
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مؤشر األداء مسئولية التنفيذ وصف النشاط/المبادرة الهدف م

ارتفع عدد الشهادات 
المصادق عليها 5.3 % 

قسم الشهادات زيادة 5 % لعدد الشهادات 
التي يتم المصادقة عليها

تطوير نظم شهادات 
المطابقة وعالمات 

الجودة

١

تم زيارة 28 شركة 
مركبات و20 شركة 

إطارات و5 شركات 
دراجات نارية

قسم الشهادات/ 
وممثلي الدول 

األعضاء

تنظيم الزيارات الميدانية 
للتحقق من مطابقة اللوائح 

الفنية الخليجية المعنية.

تحديث النظام 
اإللكتروني لشهادات 

المطابقة

قسم الشهادات/ 
إدارة الخدمات 

الفنية

تطوير إجراءات التحقق 
من مطابقة اللوائح 

الفنية الخليجية المعنية

تم البدء في 
المصادقة على 

شهادات المطابقة 
الخاصة بإطارات 

الدراجات الرباعية.

قسم الشهادات التوسع في السلع 
التي تعنى بالشهادات 

الخليجية لتشمل ما 
قرره مجلس إدارة الهيئة 

لجميع أصناف اإلطارات 
والمركبات

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي األول: 
تطوير منتجات وخدمات الهيئة وتنويعها:

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثاني:
زيادة حجم التعاون:

مؤشر األداء مسئولية التنفيذ وصف النشاط/المبادرة الهدف م

حضور المؤتمر قسم الشهادات المشاركة في المؤتمر 
الدولي لمركبات المستقبل 

االبتكار في مجال لسيارات 
الكهربائية والهجينة  

تعزيز التعاون مع الهيئات 
والمنظمات اإلقليمية 

والدولية.

حضور الندوة١ قسم الشهادات المشاركة في الندوة 
الفنية المتخصصة في 
تقنية السيارات الهجين 

Hybrid Cars
لتسهيل إجراءات 

الفسح
قسم الشهادات/ 

إدارة الخدمات 
الفنية

تطوير االستفسارات في 
نظام شهادات المطابقة 

اإللكتروني

زيادة التواصل والترابط 
المعلوماتي مع الجهات ذات 

العالقة بأنشطة التقييس. 2

المشاركة بورقة عمل عن 
المتطلبات الجديدة لبطاقة 

كفاءة استهالك الوقود

قسم الشهادات/ 
قسم التدريب

تنظيم دورة متطلبات 
خفض استهالك الوقود 

الخاصة باإلطارات

المساهمة في تأهيل 
المختصين في القطاع 

العام والخاص
٣

31 2015



مؤشر األداء مسئولية التنفيذ وصف النشاط/المبادرة الهدف م

تحديث النظام 
اإللكتروني 

لشهادات المطابقة

قسم الشهادات/ 
إدارة الخدمات 

الفنية

تطوير نظام شهادات 
المطابقة اإللكتروني

العمل على تحويل 
الهيئة إلى منظمة 

إلكترونية.
١

مؤشر األداء مسئولية التنفيذ وصف النشاط/المبادرة الهدف م

ارتفاع دخل 
الشهادات بنسبة تزيد 
على 5.4 % بالمقارنة 

مع العام الماضي

قسم الشهادات زيادة عدد المستفيدين 
من شهادات المطابقة 

الخليجية
تنمية الموارد المالية 

للهيئة ١

حصر وتحصيل 
التكاليف

قسم الشهادات التنسيق مع الشركات 
لتحمل تكاليف االختبارات

ترشيد التكلفة 2

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الرابع: 
تنمية الموارد المالية للهيئة:

ملخص ألهم إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثالث: 
األتمته والخدمات المعلوماتية:

: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتعيين جهات 
ً
ثالثا

تقويم المطابقة:
مت تفعيتل التعيتني جلهتات تقتومي املطابقة للمنتجات اخلا�ضعة للمنظومة الت�ضتريعية ل�ضبط �ضتالمة 
املنتجات يف اأ�ضواق الدول الأع�ضاء، حيث بداأ تعيني جهات تقومي مطابقة يف جمال الالئحة الفنية 
اخلليجيتة  الأجهتزة الكهربائيتة منخف�ضتة اجلهتد بالإ�ضافتة اىل جمتال الالئحتة الفنيتة اخلليجيتة 

للعب الطفال.
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 إنجازات التعيين لجهات تقويم المطابقة:
أنشطة التعيين:

 1٤ جهة تقومي مطابقة مت قبول تعيينها.
 ٤3 طلب للتعيني من جهة تقومي مطابقة تلقتها الهيئة.

 25 ملف تعيني يف مرحلة التقييم الفني "املرحلة النهائية للتعيني".
 جهتني تقومي مطابقة مت رف�س تعيينها.

 جهتني معينة خ�ضعت للتدقيق الدوري ال�ضنوي للتحقق من ا�ضتمرار كفاءة اإجراءات تعيينها.
 20 دولة حول العامل تتواجد فيها جهات تقومي املطابقة املقبولة اأو املتقدمة للتعيني وفق املنظومة 

الت�ضريعية اخلليجية ل�ضالمة املنتجات.

 2012           2013           2014          2015          2016 
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مجاالت التعيين:
 مجال الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال:

جهات مرفوضة طلبات التعيين في مرحلة التقييم الفني الجهات المقبولة

2 11 8

 مجال الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد:
طلبات التعيين في مرحلة التقييم الفني الجهات المقبولة

14 6

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

 )www.gso.org.sa/nb  ( للتعتتيني  الليكتتتروين  بالنظتام  العمتل  تد�ضتني  �ضتبتمر 2015م  �ضتهر  مت يف 
كنافذة اليكرتونية تتم جميع اجراءات التعيني من خاللها مما عمل على ت�ضهيل الجراءات ،وتوثيقها 
وحتقيق انطالقه ثابته للهيئة يف جمال التعيني ليواكب التطورات التقنية وت�ضخرها لت�ضهيل الجراءات 

والرقتي باليات العمل.
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 تطوير آلية وإجراءات العمل:
مت حتديتث اإجتراءات العمتل والآليتات امل�ضتتخدمة للتحقتق متن كفتاءة تنفيتذ اإجتراءات التعيتني وفتق 
اأحتدث الأ�ضتاليب الدوليتة يف هتذا املجتال حيث يتم التحقق من كفتاءة اجلهات بالإ�ضافة اإىل تطوير 
عتدد متن الإجتراءات و منتاذج العمتل كمتا مت اإعتداد اآلية لتج�ضتيد ال�ضتفافية و �ضمان الكفتاءة الفنية 

تتمثتل باإن�ضتاء نظتام خا�تس بالتظلمات حيال قترارات التعيني.

 بناء القدرات للدول األعضاء في مجال تعيين جهات تقويم المطابقة:
مت تنفيذ برنامج تدريبي يف جمال "اإعداد مقومي هيئات تقومي املطابقة لعمليات التعيني ) م�ضتتوى 

متقدم( )الكويت 13-11 مايو  2015م(.
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التطوير في الجانب التشريعي:
 مت اإعتداد م�ضتودة نهائيتة لالئحتة اخلليجيتة لتعيتني جهتات تقتومي املطابقتة التتي تهتدف اإىل حتديتد 
املعايتر والآليتة املتختذة لتعيتني جهتات تقتومي املطابقتة املتقدمة لت�ضبتح جهات مقبولة متن اأجل تقدمي 

خدمتات تقتومي املطابقتة وفقتًا للوائتح الفنيتة اخلليجيتة املعتمدة.
 مت اإعداد البنية الت�ضريعية للتظلمات املقدمة من جهات تقومي املطابقة حيال قرارات العيني و الذي 

يعد من الجراءات املهمة لعملية التعيني و حتقق ال�ضفافية والكفاءة الفنية يف التعيني للجهات.

التطوير في الجانب التنظيمي للتعيين:
مت اإعتداد حتديتث دليتل عمتل اللجنتة اخلليجيتة التوجيهيتة للتعيتني و مت فيته تطويتر منهجيتة العمتل 

و�ضالحيتات اللجنتة كجهتة البتت يف التظلمتات املقدمتة متن جهتات تقتومي املطابقتة.

:أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بنشاط االعتماد:
ً
رابعا

1. تطوير البنية التحتية الفنية لالعتماد في الدول األعضاء

 االستشارات الفنية للدول األعضاء في مجال االعتماد
األنشطة المرحلة

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

 6 دورات تدريبية للمقيمين.
 4 دورات تدريبية للعاملين في قسم االعتماد:

 الربط مع نظام الجودة لمركز االعتماد الخليجي
 اختيار 15 مقيم جودة ومقيم فني.
 تكوين قاعدة معلومات المقيمين:

إطالق نشاط االعتماد الخليجي بسلطنة عمان:
المرحلة الثالثة 

واألخيرة
 قيام مركز االعتماد بـ 3 عمليات التقييم األولي بالتعاون مع جهاز اعتماد معترف به.

 تأهيل 5 مقيمين من طرف جهاز اعتماد معترف به.
 تصميم حملة توعوية حول نشاط االعتماد الخليجي بسلطنة عمان.
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عدد المختبرات المشاركة الجهة المنظمة اسم البرنامج م

58 مختبرات البرج الطبية برنامج  االختبارات الطبية  1

25 وزارة الصناعة اإلندونيسية برنامج فحص الخرسانة  2

30   Global Proficiency 
نيوزيالندا

برنامج نسب الكحول في المشروبات 
الحالل الدورة الثانية

3

17 APLAC منظمة تحليل العناصر السامة في دقيق القمح 4

20 معهد البحر األبيض المتوسط 
لمنح الشهادات إيطاليا

برنامج فحص منتجات النسيج  5

تم تطوير البرنامج وفي 
طور التطبيق، المتوقع 

20 مختبر في 2016م

معهد البحر األبيض المتوسط 
لمنح الشهادات إيطاليا

برنامج التفتيش على الرافعات 6

 تقييم النظراء واالعتراف المتبادل 
ب�ضتهادات  املتبتادل  العترتاف  بطلتب   )ESMA( واملقايي�تس  للموا�ضفتات  الإماراتيتة  الهيئتة  تقدمتت 
املطابقة وعالمة اجلودة لديها، ومت القيام بتقييم النظراء للهيئة الإماراتية يف �ضتهر �ضتبتمر 2015م 

وا�ضتتكمال الإجتراءات الالزمتة.

 تطوير برامج اختبارات كفاءة
مت تطويتر عتدد متن برامتج اختبتارات الكفاءة وتنفيذ عدد من الرامج املطورة كما مت ت�ضتهيل م�ضتاركة 

املخترات اخلليجية يف برامج اختبارات الكفاءة الدولية. 

2. تعيين جهات منح الشهادات لمراكز خدمة المستفيدين
 مت اعتمتاد دليتل �ضتهادة اجلتودة اخلليجيتة ملراكتز خدمتة امل�ضتتفيدين متن قبتل جمل�تس الإدارة املوقتر 
يف اجتماعه الواحد والع�ضرين )الدوحة، 21 مايو 2015م(، ومتت التوعية للجهات املانحة لل�ضهادات 

حول املو�ضوع.

تبعا حل�ضول هيئة التقيي�س على موافقة وزارة ال�ضناعة والتجارة ب�ضلطنة عمان على القيام مب�ضروع 
م�ضتاندة املديريتة العامتة للموا�ضفتات واملقايي�تس لتطويتر العتمتاد اخلليجتي ب�ضتلطنة عمتان، فقتد مت 

توقيتع اتفاقيتة تفاهتم لتنفيتذ امل�ضتروع، كما مت تنفيذ ال�ضت�ضتارة بنجاح واحلمتد هلل وذلك كما يلي:
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 مت تنظيم دورة تدريبية لفائدة اجلهات املانحة لل�ضهادات على اخلدمات حول متطلبات دليل �ضهادة 
اجلودة اخلليجية ملراكز خدمة امل�ضتفيدين وطرق التدقيق على مراكز اخلدمة.

 مت تلقتي اأوىل طلبتات الت�ضتجيل الالزمتة للجهتات الراغبتة يف منتح �ضتهادة اجلتودة اخلليجيتة ملراكتز 
خدمة امل�ضتتفيدين.

 قامتت هيئتة التقيي�تس بتوقيتع اتفاقيتة تعتاون متع مركتز العتمتاد اخلليجتي للقيتام بالتقييتم الفنتي 
جلهتات منتح ال�ضتهادات الراغبتة يف الت�ضتجيل لتدى الهيئتة ملنح �ضتهادة اجلودة اخلليجيتة ملراكز خدمة 

امل�ضتتفيدين.

3. إدارة سكرتارية التجمع الخليجي للمختبرات
مت اإعتداد وتنظيتم الجتمتاع الثالتث للجمعيتة العموميتة للتجمتع اخلليجتي للمختترات )دبي 26 مار�تس 
2015م(، وكان من اأهم خمرجاته و�ضع خطة عمل للتجمع اخلليجي للمخترات، ومبا�ضرة اإجراءات 

الت�ضتجيل القانتوين للتجمع باإمارة دبتي كجمعية للمخترات اخلليجية.

4. المشاركة في اللجان والتظاهرات الخليجية والدولية
متت امل�ضاركة يف عدد من اللجان والفعاليات املتعلقة بالعتماد وتقومي املطابقة:

 املوؤمتر اخلليجي الثالث لكفاءة املخترات )دبي، 25-2٤ مار�س 2015م(.
 جلنة �ضالمة الأغذية اخلليجية.)جدة، 21 اأبريل 2015م(.

 النقا�ضات الثنائية مع عدد من �ضفارات الدول الأجنبية حول مو�ضوع احلالل )ا�ضرتاليا، نيوزيالندا، 
كندا، ايطاليا، ا�ضبانيا، هولندا،...(.

 الجتماعات مع جهات تقومي املطابقة ل�ضرح وتو�ضيح اإجراءات التعيني.
 الجتماع مع جهات منح �ضهادات احلالل.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية



اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية

مقدمة:
ا�ضتتمرت الإدارة علتى تطويتر البنيتة التحتيتة التقنيتة التتي ميكن متن خاللها دعم جميتع اإدارات الهيئة 
لتاأهيتل مفهتوم العمتل  املوؤ�ض�ضتي و مت و�ضتع حمفظتة للم�ضتاريع التقنيتة واملعلوماتيتة يف الهيئتة لالأعتوام 
الثتالث املن�ضرمتة ولالأعتوام اخلم�تس القادمتة. كمتا قامتت بتوفتر اخلدمتات املعلوماتيتة ال�ضروريتة 
الداعمتة لعمتل اإدارات الهيئتة املختلفتة وكذلتك اللجتان الفنيتة اخلليجيتة متن ختالل توثيتق املوا�ضفتات 
القيا�ضية اخلليجية وتوفر املراجع واملوا�ضفات القيا�ضية الأجنبية والدولية التي يحتاجون اإليها حيث 
جتاوز عددها )10،221( موا�ضفة قيا�ضتية ولئحة فنية خليجية، هذا بالإ�ضافة اإىل درا�ضتة عددًا من 

امل�ضتاريع املعلوماتيتة لتحديتد الفوائتد التتي �ضتتعود على التدول الأع�ضاء من ختالل تنفيذها.
وتوؤكد الأمانة العامة على اأهمية التوعية والإعالم وتاأثرهما يف تو�ضيح ونقل ر�ضالة واأهداف التقيي�س 
اإىل كل اجلهات املعنية، ون�ضر مفاهيم واأن�ضطة التقيي�س املختلفة ودورها يف دعم القت�ضاد الوطني من 
ختال دعتم ال�ضناعتة والتبتادل التجتاري بتني الدول الأع�ضاء و�ضمتان اأن ما يعر�س يف الأ�ضتواق ول ياأثر 
�ضلبًا عل ال�ضحة العامة والبيئة، والتعريف بهيئة التقيي�س ومنتجاتها وخدماتها يف جمالت املوا�ضفات 

واملقايي�س واملطابقة والتدريب والعتماد.
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: أبرز إنجــــازات ومؤشـــرات األداء لنشـــاط تقنيــــة المعلومات
ً
أوال

)البنية التحتية التقنية(:

 نظام االجتماعات اإللكترونية:
مت حتديث النظام واإ�ضافة بع�س املميزات له والتي ت�ضمن �ضرعة نقل ال�ضورة وال�ضوت ب�ضكل وا�ضح 

لتاأمني جهاز اآخر ل�ضتخدامه يف ربط الجتماعات خارج الهيئة بالنظام اللكرتوين.

 استضافة موقع الهيئة اإللكتروني:  
مت جتديتد عقتد ا�ضتت�ضافة موقتع الهيئتة والنظمتة الإلكرتونية مع اإحدى ال�ضتركات املتخ�ض�ضة ل�ضمان 
عملهتا ب�ضتكل فعتال، ومت و�ضتع املتطلبتات الفنيتة التالزم توفرهتا يف مقتر الهيئتة الدائتم ل�ضتت�ضافتها 

لحقتًا يف مقتر الهيئة.

:) Switches( رفع كفاءة أجهزة الربط الشبكي 
مت تركيتب جهتاز ربتط �ضتبكي رئي�ضتي عتايل ال�ضترعة لدعتم ال�ضتبكة الداخليتة واإدارتهتا، وكذلتك ربتط 
جميع موزعات ال�ضتبكة الفرعية عن طريق تو�ضيل كوابل الياف ب�ضرية، وتق�ضتيم ال�ضتبكة اىل �ضتبكات 

 .)VLANs( افرتا�ضيتة

:) SAN Storage( تطوير نظام النسخ االحتياطي ونظام التخزين 
حفتظ  �ضترعة  لزيتادة  وذلتك   ،  SAN ال�ضتبكي  للتخزيتن  وجهتاز  الحتياطتي  للن�ضتخ  مكتبتة  توفتر  مت 
وا�ضترتجاع البيانتات، كذلتك مت جتديتد الرخ�تس وعقتد �ضيانتة نظتام الن�ضتخ الحتياطتي متع اإحتدى 

ال�ضتركات املتخ�ض�ضتة للمحافظتة عليهتا متن املخاطتر التتي تتوؤدي اىل فقتدان املعلومتات .

 رخص األنظمة االلكترونية والبرامج المساعدة:
مت جتديتد واإ�ضافتة رخ�تس جديتدة لأنظمتة قواعتد البيانتات  والرامتج امل�ضتاعدة املتخ�ض�ضتة وذلتك 

لتح�ضتني اأدائهتا  وفعاليتهتا ولإ�ضافتة بع�تس املميتزات اجلديتدة.

 الصيانة الوقائية للبنية التحتية:
مت جتديتد رخ�ضتة برنامتج مكافتح الفرو�ضتات وحتديثته ب�ضتكل يومتي، وحتديتث جميتع الرامتج وذلتك 

باإ�ضافتة مميتزات جديتدة ل�ضمان عملها ب�ضتكل فعال.
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 مشروع إدارة الكوارث :-
مت النتهتاء متن تركيتب اأجهتزة امل�ضتروع يف كل متن الهيئتة العامتة لل�ضناعتة بالكويتت والأمانتة العامتة 

ملجل�تس التعتاون لتدول اخلليتج العربيتة ومقتر هيئتة التقيي�تس  .

 البنية التحية التقنية لمركز االعتماد الخليجي:-
1 - مت توفتر خدمتة الإنرتنتت للمركتز وذلتك لربطتة بال�ضتبكات اخلارجيتة، ومت توفتر عتدد )2( ختادم 

بغرفتة اخلادمتات لالأنظمتة الداخلية وقاعتدة البيانات .
2 - توفر عدد )2( خادم ل�ضت�ضافة موقع املركز الإلكرتوين وقاعدة البيانات.

 المقسم الهاتفي :
مت توفتر نظتام متطتور)IP Telephony( بديتل للنظتام القتدمي كما مت ا�ضتتبدال جميع الأجهتزة الهاتفية 

املكتبية باأجهزة جديدة متوافقة مع النظام اجلديد.

:أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتطوير النظم اإللكترونية:
ً
ثانيا

 موقع هيئة التقييس
مت ال�ضتتمرار يف ا�ضتتخدام نظتام اإح�ضائيتات جوجتل "Google Analytics" للح�ضتول على اإح�ضائيات 

حول زوار املوقع. وب�ضتكل عام يوجد ازدياد بن�ضتبة 36% يف عدد الزيارات عن ال�ضتنة املا�ضية

 نظام شهادات المطابقة الخليجية
متت اإعادة تطوير نظام �ضهادات املطابقة ب�ضكل كلي لتلبية متطلبات اإدارة �ضوؤون املطابقة وتعديالتها 
اجلذريتة علتى النمتاذج اخلا�ضتة ب�ضتهادات املطابقتة اخلليجيتة وتوليتد ل�ضاقتات كفاءة الطاقتة، واأبرز 

مميزات النظام اجلديد:

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

April 2015J uly 2015 October 2015

15,000

1-Nov  2015  30 Nov 2015
Sessions: 23,133
1-Nov  2014  30 Nov 2014
Sessions: 16,230
    Change: 42,53%
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1. اعتمتاد تقنيتات التت XML يف تخزيتن بيانتات ال�ضتهادات ليتمكتن النظتام معاجلتة عدة اإ�ضتدارات من 
ال�ضتهادات متع مراعتات اختالف بياناتها الفنية بني ال�ضتنني.

2. اعتمتاد تقنيتات جديتدة يف توليتد ملفتات ال�ضتهادات وفترت املرونتة الكافيتة لي�ضبتح �ضتكل ال�ضتهادة 
اأكتر احرتافيتة، واأ�ضترع يف ال�ضتتعرا�س، واأقتل حجمتًا عنتد التخزيتن.

3. ت�ضهيل الإجراء وتب�ضيطه اإىل خطوات وا�ضحة للعميل ومت ال�ضتغناء عن النماذج الإ�ضافية كليًا.
٤. اإدخال بيانات حمالت ال�ضتدعاء وحتديد الطرازات التي ت�ضملها ب�ضكل اأكر دقة.

 )QR Code( 5. توليد بطاقات كفاءة الطاقة اخلا�ضة بال�ضتيارات والإطارات اآليًا وبدقة عالية وت�ضمينها
لعر�س البيانات الفنية للمركبة واأي حمالت ا�ضتتدعاء مرتبطة بالطراز.

6. مت توفتر لتوح حتكتم )Dashboard( للم�ضنتع وللمخت�ضتني ليعطيهتم ر�ضتومات بيانية ت�ضتهل الو�ضول 
للمعلومات املطلوبة ب�ضتكل اأ�ضرع.

 نظام التعيين
مت تطوير واإطالق نظام التعيني للجهات املقبولة بحيث يتمكن امل�ضتفيد من تقدمي طلبات التعيني وحتديد 

جمال التعيني ورفع الوثائق الداعمة للطلب ومتابعة خطوات اإجراء التعيني والتوا�ضل مع املخت�ضني.

 نظام التخطيط المالي لالستراتيجية 
مت تطوير نظام متخ�ض�س ل�ضبط التكاليف املالية للخطة ال�ضترتاتيجية يتمتع ب�ضتهولة يف عمليات 

الإدخال للبيانات املختلفة وجمموعة كبرة من التقارير التف�ضيلية.

 األدلة وقواعد المعلومات
مت اإجتراء العديتد متن التح�ضتينات علتى نظتام دليتل اجلهتات احلا�ضلتة علتى �ضتهادات نظتم الإدارة 
ودليل جهات تقومي املطابقة ومت ن�ضر الإ�ضدارات املطبوعة ككتب اإلكرتونية ميكن ت�ضفحها ب�ضهولة 

عتر الأجهزة املكتبيتة اأو اأجهزة اجلوال.

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

Not Notified
Notified
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 الربط اإللكتروني
الإطتارات  بيانتات  لنقتل  للموا�ضفتات واملقايي�تس  الإمتارات  اإلكترتوين متع هيئتة  تنفيتذ ربتط  1. مت 

احلا�ضلتة علتى �ضتهادة املطابقتة اخلليجيتة متع بياناتهتا الفنيتة.
2. مت تنفيتذ ربتط اإلكترتوين متع الهيئتة ال�ضتعودية للموا�ضفتات واملقايي�تس واجلتودة لنقتل بيانتات 
�ضتهادات املطابقتة لل�ضتيارات والإطتارات والدراجتات الناريتة ومعتدلت كفاءة الطاقتة اخلا�ضة بها.
3. مت تنفيتذ ربتط اأويل متع املنظمتة الدوليتة للتقيي�تس )ISO( للتحقتق متن �ضحتة البيانتات الأ�ضا�ضتية 

للموا�ضفات القيا�ضتية قبل اإدخالها يف نظام التبني ال�ضتريع.

 منهجية التطوير واألدوات المساعدة
اعتمتدت الهيئتة منهجيتة التطويتر املرن لالأنظمة اللكرتونيتة )Agile Methodology( وقامت بتطبيق 
نظام )JIRA( ملتابعة املهام اخلا�ضة باأعمال تطوير الأنظمة ومت تهيئته وتفعيل ا�ضتتخدامه لتح�ضتني 
اأداء عمليتة تطويتر الأنظمتة الإلكرتونيتة. كمتا مت حت�ضتني عمليتات الدعم الفني من خالل ا�ضتتخدام 
نظتام )User Voice( ومت توفتر قاعتدة معرفيتة لكيفيتة ا�ضتتخدام اأنظمتة الهيئتة وال�ضتتفادة منهتا. و 
مت الإ�ضتتمرار با�ضتتخدام نظام )New Relic( ملراقبة اأداء الأنظمة وحت�ضتني اأدائها والقيام بعمليات 
بتاإدارة ر�ضتائل الريتد  )Mandrill( اخلا�تس  التحتول ل�ضتتخدام نظتام  الوقائيتة لهتا. ومت  ال�ضيانتة 

الإلكترتوين ومراقبتة و�ضولها ومتدى التفاعل معها.

: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بمركز المعلومات: 
ً
ثالثا

مت اإتاحتة اخلدمتات املعلوماتيتة ال�ضروريتة الداعمتة لعمتل اإدارات الهيئتة املختلفتة وكذلتك اللجتان 
الفنيتة اخلليجيتة متن ختالل توثيتق املوا�ضفتات القيا�ضتية اخلليجيتة وتوفتر املراجتع واملوا�ضفتات 
القيا�ضتية الأجنبيتة والدوليتة التتي يحتاجون اإليهتا حيث جتاوز عددها )30،000( موا�ضفة قيا�ضتية 
خليجيتة ودوليتة واأجنبيتة و بالترد على ال�ضتف�ضتارات الواردة اإليها من اجلهتات احلكومية واخلا�ضة 

ا�ضتف�ضتار(.  3،000(

 متابعة أعمال اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات:
ويف اطتار التعتاون متع التدول الأع�ضتاء ت�ضتعى اللجنتة التوجيهيتة لبنتاء وربتط مراكتز املعلومتات متن 
خالل اجتماعاتها لتفعيل مبداأ التكامل املعلوماتي الإلكرتوين واأكدت خالل اجتماعها 16 )الكويت، 
22-23 مار�تس 2015م( على �ضترعة التنفيذ و�ضرورة التكامل يف تنفيذ عدد من امل�ضتاريع امل�ضترتكة 
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ومن اأهمها يف الوقت احلايل ا�ضتتكمال تاأ�ضي�تس عدد من قواعد املعلومات والأدلة متخ�ض�ضة ذات 
العالقة باأن�ضطة التقيي�س، والعمل على النتهاء من درا�ضة قيا�س ر�ضا املتعاملني مع اأجهزة التقيي�س 

بهدف و�ضع التو�ضيات التي من �ضتاأنها حت�ضتني خمرجاتها وتطوير خدماتها. 

 توفير وبيع المواصفات القياسية الخليجية والدولية:
وكذلتك  والدوليتة  والأجنبيتة  الفنيتة اخلليجيتة  واللوائتح  القيا�ضتية  املوا�ضفتات  بتوفتر  املركتز  يقتوم 
املراجع الفنية للم�ضتفيدين منها من اأع�ضاء اللجان اخلليجية والدول الأع�ضاء. كما يقوم املركز ببيع 
املوا�ضفتات القيا�ضتية اخلليجيتة وكذلتك بع�تس املوا�ضفتات القيا�ضتية الدوليتة التي ترتبتط الهيئة معها 
باتفاقيتة بيتع مثتل موا�ضفتات اجلمعيتة الأمريكيتة لالختبتار واملتواد )ASTM(، كمتا منتت ن�ضتبة مبيعات 
املوا�ضفات القيا�ضتية واللوائح الفنية اخلليجية عن طريق املوقع اللكرتوين بن�ضتبة جتاوزت الت 9٤ %.

 المكتبة اإللكترونية وقواعد المعلومات:  
قامت الأمانة العامة للهيئة من النتهاء من اإ�ضدار الأدلة التالية:

1. حتديث مو�ضتوعة اجلهات احلا�ضلة على �ضتهادات نظم الإدارة يف الدول الأع�ضاء والعمل جاري 
لإ�ضدار الن�ضتخة الثالثة، ومما جتدر الإ�ضتارة اإليه اأن عدد اجلهات امل�ضتجلة يف الإ�ضدار الثالث بلغ 

اأكر من 2000 جهة م�ضجلة بزياده قدرها اأكر من 92 % عن ما مت ت�ضجيله يف الإ�ضدار الثاين.
2. دليتل جهتات تقتومي املطابقتة )املختترات، جهتات التفتي�تس، جهتات منتح ال�ضتهادات( العاملتة يف 

التدول الأع�ضاء- الإ�ضتدار الثاين.
3. اإ�ضدار دليل خدمات اأجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.

كمتا ا�ضتتمرت بالعمتل علتى بنتاء وحتديتث الأدلة املعلوماتيتة ال�ضرورية الداعمة لعمتل اإدارات الهيئة 
املختلفتة وكذلك اللجتان الفنية اخلليجية والدول الأع�ضاء.

ومتن جهتة اأخترى، قامتت الأمانتة العامتة للهيئتة بالعمتل علتى توفتر وجتديتد العديتد  متن م�ضتادر 
املعلومتات املتخ�ض�ضتة باملكتبتة اللكرتونيتة وذلتك من خالل اإتاحة نظام يقتوم بتوفر حلول البحث 
اأهتم  ومتن  توفرهتا،  مت  التتي  اللكرتونيتة  املعلومتات  مل�ضتادر  املي�ضتر  وال�ضتتعرا�س  وال�ضترتجاع 

النا�ضترين املخت�ضتني ومنهتا 
باملوا�ضفتات  تغذيتهتا  كمتا مت   ،)EBESCO PUBLISHING, IEEE, CABI, ASTM, IGI GLOBAL(

القيا�ضية واللوائح الفنية اخلليجية وبع�س املوا�ضفات القيا�ضية الدولية مثل )ASTM( وبذلك ت�ضبح 
املكتبتة الإلكرتونيتة للهيئتة اأول مكتبة اإلكرتونية متخ�ض�ضة بالتقيي�تس.
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نشاط التوعية واإلعالم

يتمثتل دور التوعيتة والإعتالم يف حتقيتق اأهتداف الهيئتة يف الو�ضتول اإىل جميتع �ضترائح املجتمتع يف 
التدول الأع�ضتاء بهتدف زيتادة الوعتي باأهميتة التقيي�تس ودوره يف دعتم القت�ضتاد الوطنتي، وحمايتة 
امل�ضتتهلك وال�ضحتة والبيئتة، بالإ�ضافتة اإىل الت�ضتويق ملنتجتات وخدمات الهيئة يف جمتال املوا�ضفات 
واملقايي�تس واملطابقتة والتدريتب والعتمتاد ومتابعتة التطتورات وامل�ضتتجدات يف جمتال التقيي�تس يف 
الدول الأع�ضاء و ن�ضر حتقيقات �ضحفية للتوعية والتعريف باأن�ضطة الهيئة واإعداد حمالت اإعالمية 
عن اأن�ضطة الهيئة وخدمات الهيئة يف كافة املجالت والإ�ضراف على ت�ضميم واإعداد جملة الهيئتتة، 

والعمتل علتى توزيعها وفق القواعتد املقررة.

: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط التوعية واإلعالم
ً
أوال

 تنفيذ برامج توعوية
1. فيلم توعوي عن �ضارة املطابقة.

2. فيلم توعوي عن املوا�ضفات.
3. فيلم تعريفي عن املقايي�س.
٤. فيلم تعريفي عن العتماد.

 تنفيذ كتيبات ومطويات توعوية
مت تنفيذ عدد 7 كتيبات ومطويات توعوية.

1. كتيب لئحة الأجهزة الكهربائية.
2. مطوية لئحة الأجهزة الكهربائية.

3. كتيب الحتفال باليوم العاملي لالعتماد 2015م.
٤. مطوية املكتبة الإلكرتونية.
5. مطوية الدراجات النارية.

6. مطوية ال�ضالمة يف ال�ضيارات والإطارات.
7. مطوية امل�ضاعد وال�ضالمل املتحركة.

كمتا مت اإعتتتتداد حمتتتتتتوى ع�ضتر مطويتتتتات توعويتة باأ�ضتلوب جديتد )انفوجرافيتك(، والتعاقتد متع 
�ضتركة متخ�ض�ضتة لتنفيذهتا، وحاليتًا يف مرحلتة الت�ضميتم.
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 إصدار  أعداد من مجلة التقييس الخليجي
مت ا�ضدار الأعداد )6-11(من جملة التقيي�س اخلليجي.

 تحقيق 20 التفاعل عبــر صفحات التواصل االجتماعي
يوتيتوب،  تويترت،  بتوك،  )في�تس  الجتماعتي  التوا�ضتل  مواقتع  بع�تس  يف  للهيئتة  �ضفحتات  اإن�ضتاء  مت 
ان�ضتجرام( للتعريف بدور الهيئة ون�ضر التوعية بالتقيي�س ويتم تزويدها بالأخبار والفعاليات ومواد 

التوعيتة وحتديثهتا با�ضتتمرار.

 إنجازات أخرى
1. اإعتداد ون�ضتر عتدد 37 ختر �ضحفتي يف و�ضتائل الإعتالم املختلفتة، وقتد ن�ضترت جميتع الأخبتار يف 

و�ضتائل الإعتالم املختلفتة اأكتر متن 260 مرة.
2. اإدارة املحتوى الإعالمي يف املوقع الإلكرتوين للهيئة، وحتديثه ب�ضكل م�ضتمر.

3. طباعة النظام الأ�ضا�ضي للهيئة، والتقرير ال�ضنوي لعام 201٤م.
٤. تنفيذ هوية اإعالمية جديدة للهيئة:

 اختيتار �ضتعار ن�ضتي جديتد )SLOGEN( للهيئتة يتنا�ضتب متع املرحلتة ويوؤكتد علتى اأهميتة ال�ضتراكة 
للو�ضتول اإىل النجاح. )�ضتراكة م�ضتتدامة(

 اعتمتاد اخلطتوط الر�ضتمية التتي �ضتيتم تنفيذهتا على كافة مطبوعتات الهيئة الر�ضتمية والتوعوية، 
واختيار الألوان والأ�ضتكال التي تتنا�ضتب مع اأن�ضتطة الهيئة.

 اإعتادة تنفيتذ مطبوعتات الهيئتة الر�ضتمية بح�ضتب الهوية اجلديدة )ورق ر�ضتمي، اأظرف مبقا�ضتاته 
املختلفتة، ملتف ورقتي »فولدر«، ملفات بال�ضتتيكية لالجتماعات، رول اأب(.

5. تنفيذ وطباعة عدد من املواد التعريفية والدعائية ب�ضعار الهيئة )قلم فاخر، اأكيا�س قما�ضية ، فال�س ميموري(.
6. اإعداد ون�ضر كلمات للهيئة مبنا�ضبة الأيام العربية والعاملية املتعلقة بالتقيي�س.

 اليوم العربي للتقيي�س 25 مار�س.
 اليوم العاملي للمرتولوجيا 20 مايو.

 اليوم العاملي لالعتماد 9 يونيو.
 اليوم العاملي للتقيي�س 1٤ اأكتوبر.

7. ترجمة بو�ضرتات الأيام العاملية املتعلقة بالتقيي�س واإعادة ت�ضميمها باللغة العربية. 
8. توثيق فعاليات واجتماعات الهيئة بال�ضور الفوتوغرافية والفيديو.

9. تنفيذ ت�ضاميم خمتلفة لبع�س اأن�ضطة الهيئة.
10. امل�ضاركة يف معر�س امل�ضتتتتتتتاعد وال�ضتتتتتتالمل املتحتتتتتركة )الريتتتتتا�س 6-8 دي�ضمر 2015م(.
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توا�ضل الأمانة العامة للهيئة بجهود حثيثة ال�ضتعي لتدعيم عالقات التعاون والتن�ضتيق مع املنظمات 
وتبتادل اخلترات  وخدماتهتا  ن�ضتاطاتها  متن  وال�ضتتفادة  للتقيي�تس،  والوطنيتة  والإقليميتة  الدوليتة 
والتن�ضتيق معها، وحتقيق هدف نقل املعرفة واملمار�ضتات الدولية احلديثة، واإبراز �ضورة الهيئة على 
امل�ضتوى الدويل وفق توجيهات جمل�س الإدارة ، وقرارات املنظمة الدولية للتقيي�س )ايزو( التي ت�ضجع 
على التعاون بني املنظمات القليمية من جانب واملنظمات �ضتبه القليمية من جانب اآخر مبا يخدم 
توفتر موا�ضفتات قيا�ضتية دوليتة تلبي كافتة املتطلبات ومتوائمة مع الحتياجتات الوطنية والقليمية. 

 أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط التعاون الدولي
الدوليتتتة  والهيئتتتة   )ANSI( للموا�ضفتات  الأمريكتتتي  التتتوطني  املعهتتتد  متتتن  وفتتتد  متع  الجتمتاع   .1
لل�ضتتتباكة وامل�ضتتتوؤولني امليكتتتانيكيني )IAMPO( لبحتتث جوانتتتب التعتتاون يف اإطار حتالف املوا�ضفات، 

)الريتتتا�س، ٤ فرايتتتر 2015م(.
2. توقيتتتع متتتذكرة تفتتتتاهم متتتع هيئتتة املوا�ضتتفات ال�ضتتتتينية )SAC( للتعتاون فتي جمتالت التقيتي�س 
ال�ضينيتة،  املوا�ضفتات  رئتتي�س هيئتتة  امل�ضتتتوى برئا�ضتتة  وفتتد �ضتتيني رفيتتع  زيتتارة  اأثنتتاء  املختلفتتة 

)الريتتتا�س، 22 متتتار�س 2015م(.
3.  تنظتتيم ور�ضتتة عمتتل بالتعتتاون بتتني الهيئتتة والهيئتة الأوروبيتتة للتقيتتي�س)CEN( والهيئتة الأوروبيتة 
متتتع  وال�ضتتتراكة  الأوروبتتي  التقيتتي�س  نظتتام  حتتول   ،)CENCENELEC( الكهروتقنتتي  للتقيتتي�س 
ال�ضتتناعات ال�ضتتتغرة واملتو�ضتتطة، )الريتتا�س، 07 ابريتتل 2015م(، ح�ضتتترها اأع�ضتتتاء املجلتتت�س 
الفني بالإ�ضافة اإىل عدد كبر من املخت�ضني ميثلون عدة جهات خمتلفة من الدول الع�ضاء. كمتا 
�ضتتارك الوفتتد الأوروبتتي فتتي اجتمتتاع اليتتوم الأول للمجلتت�س الفنتتي اخلام�س والثالثني، )الريا�س، 

اأبريتل 2015م(.   9-8
٤. امل�ضتتتتتتتتتاركة يف الجتمتتتتتتتتاع )38( للجمعيتتتتتتتتتة العموميتتتتتتتة ملجل�س املوا�ضفتتتتتات ملنطقتتتتة الهادئ

 )Pacific Area Standardization Council PASC(، وور�ضتة العمل حول التقيي�تس يف قطاع اخلدمات 
)نيودلهي، ٤-5 مايو 2015م ( .

5. تنظيتم ور�ضتة عمتل بالتعتاون متع معهتد املوا�ضفتات الرتكتي )TSE( بح�ضتور رئي�تس املعهتد الرتكتي 
واأمتني عتام معهد املوا�ضفات واملقايي�تس للدول ال�ضتالمية)SMIIC(، حتول تبادل التجارب واخلرات 
بتني الهيئتة والتدول الأع�ضتاء )م�ضتقط، 1-3 �ضتبتمر 2015م(، لتعزيز التعاون الفنتي ودعم التبادل
التجاري بني الدول الع�ضاء بالهيئة واجلمهورية الرتكيتتتتتة، وكذلك دعم اتفاقية التجتتتارة احلرة
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)FTA( التي يتم التفاو�س ب�ضتاأنها بني جمل�تس التعاون واجلمهورية الرتكية، وقد �ضتارك وفد )TSE و 

SMIIC( عايل امل�ضتتوى يف اجتماع اليوم الأول للمجل�تس الفني للهيئة. 

العموميتة  للجمعيتة   )38( والجتمتاع   )DEVCO( التنميتة  للجنتة   )٤9( الجتمتاع  يف  امل�ضتاركة    .6
للمنظمتة الدوليتة للتقيي�تس )ISO( )�ضتيول، 15-18 �ضتبتمر 2015م(، حيتث مت يف هتذه الجتماعتات 
اإقرار خطة العمل للدول النامية لالأعوام )2016-2020(م ، وا�ضترتاتيجية الآيزو لالأعوام )2016-

2020(م.
ال�ضتنغافورية  والعتمتاد  املوا�ضفتات  متع هيئتة  بالتن�ضتيق  ال�ضناعتة  امل�ضتاركة يف منتتدى حتوار   .7

2015م(،  نوفمتر   25  -  2٤ )�ضتنغافورة، 

8. امل�ضتاركة يف منتتدى حتوار ال�ضناعتة بالتن�ضتيق متع هيئتة املوا�ضفتات الإندوني�ضتية )26 نوفمتر 
2015م(.

برعايتة  دي�ضتمر2015م(  )الدوحتة،9-8  التعليتم  يف  الأول  اخلليجتي  التقيي�تس  منتتدى  تنظيتم   .9
�ضعادة وزير التعليم والتعليم العايل الأمني العام للمجل�س الأعلى للتعليم، و�ضعادة وزير البيئة بدولة 

قطتر، ومب�ضتاركة )10( خراء متن دول العامل. 
10. تنفيتذ ور�ضتة عمتل حتول تبتادل التجتارب بتني التدول الع�ضتاء يف جمتال تر�ضتيد الطاقتة والنقتل 

والوقتود )دي�ضتمر، 2015م(.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التدريب

ي�ضتعى مركز التقيي�تس اخلليجي للتدريب اإىل تاأهيل وتنمية مهارات املخت�ضني يف جمالت التقيي�تس وذلك 
متن ختالل اخلدمتات التتي يقدمهتا متن برامتج تدريبيتة وور�تس عمتل وتدريتب اإلكترتوين ودورات تعاقديتة 
ومنتديتات وملتقيتات علميتة يف جميتع اأن�ضتطة التقيي�تس وتكتون موجهتة لأجهتزة التقيي�تس الوطنيتة يف التدول 
الأع�ضتاء ولل�ضتركاء متن القطاعتني العتام واخلا�تس، وميتلتك املركتز �ضتراكة فاعلته متع خمتلتف املنظمتات 
وبيوت اخلرة العاملية التي تعمل يف اأن�ضتطة التقيي�تس املختلفة مما مكنه من التميز يف تقدمي خدماته بكل 

احرتافيتة ومهنية.
 مجاالت عمل المركز:

يقوم المركز بتقديم خدماته التدريبية للقطاعين العام والخاص في المجاالت التالية:
 املوا�ضفات القيا�ضية.

 املرتولوجيا )املقايي�س(.
 تقومي املطابقة.

 كفاءة املخترات.
 مراكز معلومات التقيي�س.
 خدمات المركز:

يقدم المركز الخدمات التدريبية التالية:
 الرامج التدريبية وور�س العمل.

 الرامج املهنية التاأهيلية. 
.on-line training التدريب الإلكرتوين 

 الرامج التعاقدية املوجهه.
 الزيارات التدريبية امليدانية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التطوير والمتابعة

المهام:
يعمتل ق�ضتم التطويتر واملتابعتة على مراجعتة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم ن�ضتاطات 
الهيئة الإدارية واملالية والفنية ورفع التو�ضيات ب�ضاأنها على �ضوء امل�ضتجدات الإدارية والتن�ضيق مع 
الوحدات الدارية يف الهيئة، كما يعمل الق�ضم اأي�ضًا على متابعة تنفيذ اخلطة ال�ضرتاتيجية للهيئة 

ورفع التقارير الدورية عن م�ضتوى الجناز. 

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالتطوير والمتابعة
 

 الخطة االستراتيجية للهيئة )2013-2015(م
قتام ق�ضتم التطويتر واملتابعتة مبتابعتة واإعداد تقارير دورية لالأمانة العامة وللمجل�تس الفني وجمل�تس 
الإدارة مل�ضتتوى التنفيتذ يف مبتادرات وم�ضتاريع اخلطتة ال�ضترتاتيجية املعتمتدة وفتق منهجيتة عمتل 
وا�ضحتة ت�ضمتن فاعليتة تطبيتق هتذه اخلطتط والرامتج وامل�ضتاريع وحتقيقها لأهدافها وي�ضتمل ذلك 

التقاريتر املرتبطتة بتاأداء هتذه اخلطتط والرامتج وامل�ضتاريع ورفتع التو�ضيتات ب�ضتاأنها.

 الخطة االستراتيجية للهيئة )2016-2020(م
قامت الأمانة العامة باإعداد خطة عمل لبناء خطتها ال�ضرتاتيجية )2016-2020(م، وفق منهجيتتتة 
(، بالتعتتتتتتاون متع اأجهتزة التقيي�تس الوطنيتة   Balanced Score Cards  ( بطاقتتتتتة الأداء املتتتتتتوازن 
واجلهتات ذات العالقتة بالتدول الأع�ضتاء من اأجل تعزيز ا�ضتتكمال م�ضترة البنتاء والتكامل للو�ضول 
اإىل ال�ضراكة امل�ضتدامة بني الهيئة و�ضركائها يف الدول الع�ضاء والهيئات القليمية والدولية كاأولوية 

يف املرحلتة القادمتة، اتبعت اخلطوات التالية:
1. حتليتل داخلتي لإعمتال واأن�ضتطة الهيئتة متن ختالل ور�تس العمتل مب�ضتاركة جميتع موظفتي الأمانتة 

العامتة بالهيئتة، ومراجعتة ا�ضترتاتيجيات منظمتات عامليتة اأخترى.
2. عقتد ور�تس عمتل يف التدول الع�ضتاء ملناق�ضتة مرئياتهتم وتطلعاتهتم ل�ضترتاتيجية  الهيئتة  تاأكيدًا 
لأهميتة التكامتل والتجان�تس بتني اخلطتة ال�ضترتاتيجية للهيئتة وبتني اخلطتط ال�ضترتاتيجية للتدول 

الأع�ضاء.
3. عقتد املنتدى اخلليجتي الأول ل�ضتتراتيجيات التقتيي�س )الدوحة،10-11 مايو 2015م( برعايتتتتة
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معتايل وزيتر البيئتة بدولتة قطتر وم�ضتاركة روؤ�ضتاء اأجهتزة التقيي�تس الوطنيتة واجلهتات ذات العالقتة 
 )Palladium( يف الدول الأع�ضاء وعدد من اجلهات الدولية املناظرة واإ�ضراف املكتب ال�ضتتتتتتت�ضاري

العاملتتتتتتي املتختتتت�ض�س يف التخطيتط ال�ضترتاتيجي.
٤. اعتمد جمل�س اإدارة الهيئة يف اجتماعه 21 )الدوحة، 21 مايو 2015م(  اخلارطة لال�ضرتاتيجية 
للهيئة وتكليف الأمانة العامة با�ضتتكمال وثيقة اخلطة ال�ضترتاتيجية للهيئة بحيث تت�ضمن امل�ضتاريع 
املطلوبتة  واملتوارد  الأداء  وموؤ�ضترات  ال�ضترتاتيجية  لالأهتداف  الداعمتة  ال�ضترتاتيجية  واملبتادرات 

لتنفيذهتا، وعر�ضهتا علتى جمل�تس اإدارة الهيئتة لعتمادهتا يف اجتماعه القادم.
5. ا�ضتكملت المانة العامة بناء ال�ضرتاتيجية بناء على منهجية بطاقة الداء املتوازن، واأو�ضى الفريق 
اخلليجي ل�ضترتاتيجيات التقيي�تس بعد مراجعتها باملوافقة عليها من املجل�تس الفني، ومت اعتماد اخلطة 

ال�ضرتاتيجية للهيئة من جمل�س اإدارة الهيئة يف اجتماعه 22 ) الريا�س، 05 نوفمر 2015م(.

 تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة
قامت الأمانة العامة بالتعاقد مع مكتب ا�ضت�ضاري متخ�ض�س يف الهياكل التنظيمية لتحديث وتطوير 
فريتق  متع  للعمتل   )Steering Committee( توجيهتي  فريتق  وت�ضتكيل   ،)HayGroup( التنظيمتي  الهيتكل 
املكتتب ال�ضت�ضتاري. وقتد قتام املكتتب ال�ضت�ضتاري بتنفيذ امل�ضتروع وفق اخلطة الزمنيتة والتي ت�ضمنت 
مراحتل  الإعتداد والتح�ضتر والت�ضميتم و التنفيتذ ومت تقتدمي تقريتر متكامتل عتن خمرجات الدرا�ضتة 
املقدمة من املكتب ال�ضت�ضاري مت�ضمنًا خطة الت�ضكني على الوظائف اجلديدة والتبعات املالية املقدرة 
للهيتكل التنظيمتي متن خالل الأخذ مبتطلبات اخلطة ال�ضترتاتيجية للهيئتة )2016-2020(م مت�ضمنة 
الإطتار العتام واملبتادرات وامل�ضتاريع. ومت اعتمتاد الهيتكل التنظيمتي اجلديتد للهيئتة يف اجتمتاع جمل�تس 

الإدارة املوقتر 22 )الريا�تس، 05 نوفمتر 2015م(. 

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالمراجعة الداخلية 
قتام املراجتع الداخلتي بالتاأكتد متن وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفتاءة والقيام مبا اأوكل اليه من 

مهام ن�س عليها النظام املايل واملحا�ضبي للهيئة:
1. املراجعتة املتوا�ضلتة للنظتم املاليتة واملحا�ضتبية والإداريتة للهيئتة بهتدف تطويرهتا ورفتع كفاءتهتا 

ب�ضتكل م�ضتمر.
2. اتختاذ كافتة ال�ضتبل لفح�تس الإجراءات وال�ضوابط الرقابية املو�ضوعتة للتاأكد من الإلتزام بكافة 
املتطلبتات القانونيتة واللوائتح والأنظمتة والإجراءات الداخلية للهيئة والتعترف على مواطن ال�ضعف 

اأو اخللل ملعاجلتها.

57 2015



3. فح�س ال�ضندات املالية واإبداء املالحظات عليها ب�ضكل يومي.
٤. ت�ضميتم خطتط تدقيتق بالتن�ضتيق متع املراجع اخلارجي لتغطية اأية م�ضتائل رقابية؛ بهدف تطوير 
وحت�ضتني م�ضتتويات اأداء العمتل، والتاأكتد الدائتم باللتتزام امل�ضتتمر بالقوانتني والأنظمتة واللوائتح 

الداخليتة للهيئة.
5. متابعتة اإدارة ال�ضتوؤون الإداريتة واملاليتة لتنفيتذ تو�ضيتات املراجتع اخلارجتي واإجتراء التعديتالت 

املطلوبة.
6. مراجعتة احل�ضتاب اخلتامتي واإبتداء املالحظتات الت�ضحيحيتة متع اإدارة ال�ضتوؤون الإداريتة واملالية 

قبتل رفعته اىل اللجنة الإداريتة واملالية اخلليجية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الشؤون المالية واإلدارية المهام:

تقتوم اإدارة ال�ضتوؤون الإداريتة واملاليتة بتقتدمي كافتة اخلدمتات الإداريتة واملاليتة وامل�ضتاندة ملختلتف 
الوحتتتتدات التنظيمية يف الهيئة من خالل ا�ضتخدام اأحدث النظم والإجراءات والتح�ضتتتتني امل�ضتمر 

للو�ضتول لأعلتى امل�ضتتويات واملحافظتة علتى اجلتودة والأداء املتميز ومبا يحقق اأهتداف الهيئة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء إلدارة الشؤون اإلدارية والمالية 
 المشروع/المبادرة : تدريب وتأهيل موظفي الهيئة

التدريب الداخلي والخارجي:
نفتذت الهيئتة عتدة برامتج تدريبيتة متخ�ض�ضة وعلميتة ملوظفيها بكافتة الإدارات والأق�ضتام بالهيئة. 
لتعزيز قدرات مواردها الب�ضرية والتي تهدف اإىل اإك�ضاب مهارات فنية وقيتتتتادية يف جمالت عتتتتدة، 
حيث مت تر�ضيح عدد من املوظفتتتتني حل�ضتتتور 73 دورة تخ�ض�ضية  بلغت ن�ضبة املتدربني من اإجمايل 

املوظفني )70 %( تقريبًا.

 المشروع/المبادرة: التوظيف
مت توظيف الكوادر الب�ضرية املميزة بالهيئة لتح�ضني م�ضتوى الإنتاجية، حيث تعد الهيئة بيئة جاذبة 
ل�ضتتقطاب الكفتاءات واخلترات حيتث مت التوظيتف لتت )5( وظائتف مبتا ي�ضتكل ن�ضتبة )71 %( متن 

اجمتايل عدد الوظائف ال�ضتاغرة.

المشروع/المبادرة: مد الحماية التأمينية لموظفي الهيئة 
جنحت الهيئة بف�ضل اهلل يف اإ�ضقاط كامل الغرامة املرتتبة على تاأخر ت�ضجيل موظفي الهيئة.

 تخطيط عمليات المصروفات:
1. بلغ عدد �ضندات ال�ضرف 859 �ضند �ضرف.

2. بلتغ اإجمتايل امل�ضروفتات لل�ضتنة املاليتة املنتهيتة فتى2015/12/31م مببلتغ 35،782،502 ريتتال 
�ضعودي.

3. بلغت م�ضروفات الباب الأول مببلغ 26،26٤،096 ريتال �ضعودي.
٤. بلغت م�ضروفات الباب الثاين املتعلقة بامل�ضاريف الت�ضغيلية مببلغ 2،٤29،930 ريتال �ضعودي.
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5. بلغت م�ضروفات الباب الثالث مببلغ 275،1٤6 ريال �ضعودي.
6. بلغت م�ضروفات الباب الرابع املتعلقة بنفقات امل�ضاريع مبلغ 6،813،330 ريتال �ضعودي. 

 تخطيط عمليات اإليرادات:
1. بنتاء علتى النتائتج املحققتة لل�ضتنة املاليتة املنتهيتة فى2015/12/31م ت�ضتر البيانتات لالإيرادات 
ال�ضتادرة عتن الهيئتة لل�ضتنة املاليتة 2015م قتد بلغتت ٤6،٤78،630 ريتال �ضتعودي، بزيتادة قدرهتا 

% 8.5
2.  كانت الإيرادات املح�ضلة من �ضهادات املطابقة العامل الرئي�ضي وراء منو ايرادات الهيئة والتي 
متثل ما ن�ضبته 90 % من اإجمايل اإيرادات الهيئة، وعليه زادت اإيرادات ال�ضهادات بن�ضبة 7%، حيث 

بلغت 29،153،٤69 ريال �ضعودي. 
3. �ضكلت اليرادات املح�ضلة من املوا�ضفات القيا�ضية اخلليجية٤٤9،128 ريال �ضعودي.

٤. بلغت اإيرادات الرامج التدريبية التي تقيمها الهيئة 382،773 ريال �ضعودي.
5. الإيرادات املح�ضلة من ال�ضتثمار يف ال�ضندوق ال�ضتثماري بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي و�ضندوق 

ال�ضتثمار يف البنك الأهلي التجاري بلغت 1،70٤،966 ريال �ضعودي.
6. بلغتت الإيترادات املتنوعتة 98٤،292 ريتتال �ضتعودي، وقتد متثلتت الإيترادات املتنوعة يف الت�ضتويات 
البنكيتة والدفرتيتة، فروقتات العمتالت واحلتوالت، اإيترادات املوؤمتترات، اإيترادات جهتات التعيتني، 

مبيعتات التورق، مبيعتات الأ�ضول، واإيترادات اأخرى.

 إنجازات خارج نطاق الخطة التشغيلية
1. مت عقد 26 اجتماع للجنة امل�ضرتيات.

2. مت ابرام 10 عقود بلغت قيمتها الإجمالية 2،077،965 ريال �ضتعودي تركزت يف م�ضتاريع لتطوير 
اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة اأو تطوير البنية التحتية للهيئة.

3. مت اإ�ضدار عدد 81 تعميد مببلغ 1،039،٤07 ريتال �ضعودي.
٤. بلغ عدد اأوامر الركاب ال�ضادرة 252 اأمر اركاب بقيمة تبلغ 1،286،٤39 ريال �ضعودي.

7%

73%

19%
1%
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 التح�ضر واإعداد مذكرات اجتماع اللجنة الإدارية واملالية 25 )الريا�س، 07-08 اإبريل 2015م( 
والجتماع 26 )م�ضقط،01-03 �ضبتمر 2015م(.

 التح�ضتر واإعتداد مذكترات ومتابعتة قترارات اجتماع املجل�تس الفني 35 )الريا�تس، 08-09 ابريل 
2015م(، والجتماع 36 )م�ضقط، 02-03 �ضبتمر 2015م( والجتماع 37 )الريا�س، 21 دي�ضمر 

2015م(.
مايتو   21 )الدوحتة،   21 الإدارة  اجتمتاع جمل�تس  قترارات  ومتابعتة  مذكترات  واإعتداد  التح�ضتر   

2015م(. نوفمتر   05 )الريا�تس،   22 الإدارة  جمل�تس  واجتمتاع  2015م(، 
 مناق�ضة اخلطة ال�ضرتاتيجية للهيئة.

 مناق�ضة ا�ضتثمارات الهيئة.
 مناق�ضة م�ضتجدات التاأمينات الجتماعية.

 مناق�ضة تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
 مناق�ضة موازنة مركز العتماد اخلليجي. 

 مناق�ضة التاأمني الطبي ملوظفي الهيئة.
 الجتماع مع معايل الأمني العام لعر�س عدد من املوا�ضيع التطويرية.

6. خدمات الدعم الإداري والعالقات احلكومية: 
 قامتت الهيئتة بتقتدمي خدمتات الدعم الإداري ملوظفي الهيئة من خالل ت�ضتهيل اإجراءات املوظفني 
متن التدول الأع�ضتاء او املوظفتني املقيمتني يف اململكتة العربيتة ال�ضعوديتتتتتتة، وكذلتك العمتتتتل علتى 
ت�ضتهيل زيتارة من�ضتتتتوبي وممثلتي املنظمتات و املمثليات الدولية للتن�ضتيق وتوقيتع التفاقيات وح�ضور 
الجتماعتات واملوؤمتترات التتي تقيمهتا الهيئتة داختل اململكتة العربيتة ال�ضتعودية، واخلتراء املتعاقتد 

معهتم لتنفيتذ امل�ضتاريع اأو تقتدمي خدمتات احرتافيتة للهيئتة. حيتث مت متا يلي:
 ا�ضتخراج عدد ٤3 تاأ�ضرة زيارة منظمات و ممثليات .

 ا�ضدار عدد 23 اإقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
 جتديد ما يقارب 26 اإقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.

 ا�ضدار عدد 21 تاأ�ضرة زيارة عائلية.
 ا�ضدار عدد 7٤ تاأ�ضرة خروج وعودة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.

 اعتمتتتتتتاد 898 اإجتازة بجميتع اأنتتتتتتواعها، واإ�ضتتتتتدار 162 تعريتف، واإ�ضتدار اأكثتتتتر متن ٤2 خطتاب 
ت�ضتهيل اإجتراءات وخطابتات بروتوكتولت لت�ضتهيل عمتل موظفتي الهيئتة يف مهمات العمل الر�ضتمية.

7. اأهداف الفرتة القادمة:  
بناء على اخلطة ال�ضترتاتيجية للهيئة ) 2016 - 2020(م واملعتمدة من قبل جمل�تس الإدارة املوقر 
�ضتيتم ال�ضتتمرار يف حتقيتق الأهتداف ذات العالقتة املبا�ضترة اإدارة ال�ضتوؤون الإداريتة واملالية ح�ضتب 

اخلطة ال�ضرتاتيجية.
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