




كلمة معالي األمين العام

املعتمدة  اال�سرتاتيجية  خطتها  تنفيذ  التقيي�س  هيئة  ا�ستكمال  مع  متزامنًا  التقرير  هذا  اإ�سدار  ياأتي   
للأعوام )2013-2015م( والتي �سيغت تلبية لتحقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول االأع�ساء 
يف جميع امليادين ذات العلقة باأن�سطة التقيي�س واجلودة، وحتفيزًا لوجود ت�سريعات جتارية و�سناعية 
وجمركية مطبقة لنواة �سوق خليجية م�سرتكة ي�ساهم يف اإزالة العوائق الفنية بني الدول االأع�ساء، وتطوير 
قطاعاتها االإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها، كما ي�ساهم يف حماية امل�ستهلك والبيئة وال�سحة 
مع  ويتما�سى  االأع�ساء  بالدول  االقت�ساد  يدعم  مبا  اخلليجية  واملنتجات  ال�سناعات  وت�سجيع  العامة، 

اأهداف االحتاد اجلمركي. 
ل عام 2014م منطلق لتقييم ما مت اإجنازه خلل عام 2013م حيث مت ا�ستكمال تطوير البنية التحتية  �سكَّ
وت�سهيل  والبيئة  امل�ستهلك  و�سلمة  �سحة  حلماية  املعنية  االأطراف  مع  م�ستدامة  �سراكة  وبناء  للجودة 
التبادل التجاري وت�سجيع ال�سناعة اخلليجية. ومنذ بداية العام مت و�سع خطط ت�سغيلية وا�سحة املعامل 

لتمكني خمتلف االإدارات واالأق�سام يف الهيئة من الو�سول اإىل تلك االأهداف خلل الفرتة امل�ستهدفة. 
ويف هذا التقرير �سيتم اإلقاء ال�سوء على اأبرز ما حتقق خلل عام 2014م والتي تت�سمن نظرة على اأداء 
الهيئة ومنجزاتها وفقًا للغايات اال�سرتاتيجية. كما �سيتم ا�ستعرا�س اإجنازات �سركاء الهيئة من اأجهزة 

التقيي�س الوطنية بالدول االأع�ساء.  
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األهداف الرئيسية للهيئة
تهدف الهيئة اإىل م�ساعدة جمل�س التعاون على حتقيق اأهدافه املن�سو�س عليها يف كل من نظامه االأ�سا�سي 
واالتفاقية االقت�سادية بني دول جمل�س التعاون بتوحيد اأن�سطة التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها 
بالتعاون والتن�سيق مع اأجهزة التقيي�س بالدول االأع�ساء ومبا ي�ساهم يف تطوير قطاعاتها االإنتاجية واخلدمية 
الزراعية  واملنتجات  ال�سناعات  وت�سجيع  العامة  وال�سحة  والبيئة  امل�ستهلك  وحماية  بينها  التجارة  وتنمية 
تقلي�س  يف  وي�ساهم  املجل�س،  دول  مكت�سبات  على  واملحافظة  اخلليجي  االقت�ساد  دعم  يحقق  مبا  اخلليجية 

العوائق الفنية للتجارة مبا يتما�سى مع اأهداف االحتاد اجلمركي.

وللهيئة في سبيل تحقيق هذه األهداف القيام، وعلى األخص، بما يلي:
1. و�سع اخلطط ال�ساملة لن�ساطات التقيي�س يف الهيئة وفقًا الحتياجات الدول االأع�ساء واإمكانياتها، ولها يف 

ذلك اال�ستعانة باأجهزة التقيي�س الوطنية يف الدول االأع�ساء بح�سب اأ�سلوب دليل العمل الفني للهيئة. 
املطابقة  تقومي  واإجراءات  اخلليجية  القيا�سية  واملوا�سفات  الفنية  اللوائح  ون�سر  وحتديث  واعتماد  و�سع   .2
وا�سرتاطات  الفنية  وامل�سطلحات  والرموز  والتعاريف  واملعايرة  القيا�س  واأجهزة  واملنتجات  لل�سلع  اخلليجية 

تنفيذ واأ�ساليب �سحب العينات والفح�س واالختبار واملعايرة طبقا للوائح التنفيذية ال�سادرة بذلك.
3. اإعداد م�ساريع اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية اخلليجية ح�سب اأ�سلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.

ومتابعة  وال�سناعية  القانونية  واملعايرة  القيا�س  اأعمال  بتنظيم  اخلا�سة  واالأدلة  واللوائح  النظم  و�سع   .4
تطبيقها بعد اعتمادها.

و�سارة  اجلودة  علمة  ذلك  يف  مبا  املطابقة  تقومي  الإجراءات  واالأدلة  والتعليمات  واللوائح  النظم  و�سع   .5
املطابقة و�سهادات املطابقة اخلليجية ونظم االعتماد املختلفة.

6. متابعة تطبيق اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية واإجراءات تقومي املطابقة اخلليجية عن طريق اأجهزة 
التقيي�س بالدول االأع�ساء.

7. القيام بالبحوث والدرا�سات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق واأ�ساليب العمل يف الهيئة واأجهزة التقيي�س 
بالدول االأع�ساء.
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8. و�سع وتنفيذ خطط التدريب على الن�ساطات التي تخت�س بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملني 
يف التقيي�س بالدول االأع�ساء.

9. ن�سر التوعية اللزمة ب�ساأن التقيي�س من خلل الو�سائل امللئمة لذلك.
10. حفظ املوا�سفات القيا�سية اخلليجية والعربية واالإقليمية والدولية واملراجع والكتب يف مركز للمعلومات 
�سمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ ي�سهل من عمليات ا�سرتجاعها واال�ستفادة منها وتنظيم وتنفيذ �سروط 

واإجراءات ور�سوم الع�سوية يف املركز للموؤ�س�سات واالأفراد الراغبني بذلك.
11. تن�سيق مواقف الدول االأع�ساء يف اجتماعات الهيئات العربية واالإقليمية والدولية العاملة يف جمال التقيي�س 
واملوا�سفات  الفنية  اللوائح  واعتماد  اإعداد  عند  االأع�ساء  الدول  م�سالح  متثيل  ل�سمان  فيها  ي�سارك  التي 

القيا�سية واإجراءات تقومي املطابقة والقرارات ال�سادرة عن هذه الهيئات.
12. اال�سرتاك يف الهيئات العربية واالإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم اأغرا�س الهيئة.

13. تقدمي امل�سورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول االأع�ساء.

الخطة االستراتيجية للهيئة )٢٠١٣-٢٠١٥(م
هيئة التقيي�س تفخر باأنها اإحدى املوؤ�س�سات االإقليمية التي تعتمد منهجية التخطيط اال�سرتاتيجي وتلتزم براجمه واأهدافه 
يف و�سع خطط عملها ال�سنوية، وعليه فاأنه من ال�سروري اأن نقدم هذا النموذج لواقع االإجناز واملتابعة والتقييم ملا حتقق 
اإدارة الهيئة املوقر يف اجتماعه ال�ساد�س  من اخلطة االإ�سرتاتيجية للهيئة )2013– 2015م( التي اعتمدت من جمل�س 

ع�سر )الريا�س، 3 اأكتوبر 2012م(.
مل�ساعدة  �ساملة  خطة  بو�سع  بدوره  قام  الذي  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  فريق  بت�سكيل  العامة  االأمانة  قامت   
والتح�سينات  التعديلت  حتديد  على  تعمل  متابعة  اآلية  و�سع  خلل  من  اخلطة  لتنفيذ  املختلفة  الهيئة  واأق�سام  اإدارات 

املطلوبة لتح�سني االأداء و�سمان تنفيذ الربامج واملبادرات.
وال بد من االإ�سارة اإىل اأن م�سار تنفيذ مراحل اخلطة اال�سرتاتيجية قد اأثرت عليها بع�س العقبات والتي اأثبتت الهيئة 
مقدرتها على تخطي معظمها، ورغم كل ذلك فاإننا نعتقد اأن ما حتقق من م�ساريع ومبادرات ت�سمنتها اخلطة االإ�سرتاتيجية 

هو منوذج ي�ستحق اإبرازه خ�سو�سًا مع الدعم الكبري الذي تتلقاه الهيئة من جمل�س االإدارة املوقر واملجل�س الفني. 
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الرؤية:
الريادة يف التقيي�س للو�سول اإىل التميز اإقليميًا ودوليًا.                                 

الرسالة:
الأف�سل  وفقًا  االأع�ساء  الدول  بها يف  وااللتزام  تطبيقها  ومتابعة  املختلفة  التقيي�س  اأن�سطة  توحيد  اإىل  ال�سعي 
املمار�سات الدولية؛ مبا ي�سهم يف حماية امل�ستهلك وال�سحة العامة والبيئة، ودعم وتنمية االقت�ساد يف الدول 

االأع�ساء.

القيم:
االأمانة، ال�سفافية، العمل بروح الفريق، احليادية، االبداع واالبتكار.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء الخطة االستراتيجية لعام ٢٠١٤ م  
يف هذا التقرير �سيتم اإلقاء ال�سوء على اأبرز ما حتقق خلل عام 2014 والتي تت�سمن نظرة على اأداء الهيئة 
ومنجزاتها وفقًا للغايات اال�سرتاتيجية االأربعة وهي تنمية التجارة وال�سناعة ودعم االقت�ساد الوطني يف الدول 
االأع�ساء، امل�ساهمة الفاعلة يف حماية امل�ستهلك والبيئة وال�سحة العامة، حتقيق التميز يف االأداء املوؤ�س�سي، 

وتنمية موارد الهيئة.
من   %74 ن�سبته  ما  حتقيق  2014م  عام  خلل  ا�ستطاعت  قد  احلمد  وهلل  الهيئة  اأن  اإىل  االإ�سارة  نود  وعليه 
م�ستهدفات موؤ�سرات االأداء التي ت�سمنتها خطتها اال�سرتاتيجية )2013- 2015(م، ومن اأهمها اإ�سدار اأكرث 
من 9600 موا�سفة قيا�سية والئحة فنية خليجية من 14000 موا�سفة قيا�سية تاأمل الهيئة اإ�سدارها خلل ثلث 

�سنوات اخلطة.
كما مت اإقرار اتفاقية مركز االعتماد اخلليجي وال�سروع الفعلي يف عمليات االعتماد واإن�ساء التجمع اخلليجي 
للمرتولوجيا. اإ�سافة اإىل اإن�ساء التجمع اخلليجي للمختربات. وكذلك اإ�سدار اللئحة الفنية اخلليجية للأجهزة 

واملعدات الكهربائية منخف�سة اجلهد وتطوير برامج اختبارات كفاءة وتفعيل خدمات املكتبة االإلكرتونية. 
التقيي�س  جماالت  يف  متدرب   )1700( من  اأكرث  وتدريب  للتدريب  اخلليجي  التقيي�س  مركز  اإطلق  مت  كما 

املختلفة حيث ركزت الهيئة على اال�ستفادة الق�سوى من الربامج التدريبية املعتمدة. 
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المواصفات والمقاييس

المهام:
املتمثل يف  املوا�سفات  ن�ساط  تدير  وهي  الهيئة  الرئي�سية يف  االإدارات  من  واملقايي�س  املوا�سفات  اإدارة  تعترب 
اللجان  واإجنازات  ن�ساطات  ومتابعة  وحتديثها  اخلليجية  الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  اإعداد  عملية 
الفنية واإعداد التقارير الدورية، ون�ساط املقايي�س املتمثل يف تطوير اأن�سطة املقايي�س )املرتولوجيا( وموائمتها 
مع املمار�سات الدولية و�سمان �سحة القيا�سات وزيادة الثقة يف نتائج الفح�س واالختبار و�سواًل اإىل االعرتاف 

الدويل املتبادل. 

أواًل: المواصفات
تبنى عملية اإعداد املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية على اأ�س�س وا�سحة موجهة لدعم ال�سناعة 
العاملية،  اإىل االأ�سواق الدولية، وتلبية متطلبات منظمة التجارة  الوطنية يف الدول االأع�ساء بت�سهيل و�سولها 
املوا�سفات  تكون  واأن  الكربى،  العربية  التجارة احلرة  التعاون، ومنطقة  واالحتاد اجلمركي بني دول جمل�س 
القيا�سية اخلليجية ذات علقة وارتباط باحتياجات ال�سوق وجميع االأطراف ذات العلقة واأن ت�سعى للتوافق 
واالن�سجام مع املوا�سفات القيا�سية الدولية واإزالة اأية معوقات فنية للتجارة، وتكون منا�سبة الأغرا�س التحقق 

من املطابقة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط المواصفات  
مت اعتماد عدد )3801( موا�سفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية خلل عام 2014م، واأثمر هذا عن زيادة يف 

عدد املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة بن�سبة %30. 

صفة اإلصدار:
تنوعت الوثائق ال�سادرة عن اإدارة املوا�سفات واملقايي�س خلل عام 2014م بني لوائح فنية خليجية، وموا�سفات 
قيا�سية خليجية، وترجمة ملوا�سفات قيا�سية/لوائح فنية خليجية، ومتثل املوا�سفات القيا�سية اخلليجية الناجت 
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االأكرب ملخرجات االإدارة، وذلك ا�ستجابة لتوجهات جمل�س االإدارة يف الكف التدريجي عن اإ�سدار اللوائح الفنية 
والرتكيز على اإ�سدار املوا�سفات القيا�سية لتحفيز التطوير واالإبداع يف القطاع ال�سناعي اخلليجي.

القطاعات: 
تغطي املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة خلل عام 2014م خمتلف القطاعات االإنتاجية.

 لتحقيق اأهداف الهيئة باإ�سدار موا�سفات قيا�سية/لوائح فنية خليجية ملختلف القطاعات االإنتاجية، فقد 

اأولت الهيئة اهتمامًا بت�سكيل اللجان الفنية اخلليجية ملختلف القطاعات واملنتجات و�سل عددها اإىل )20( 
جلنة رئي�سية وفرعية.

الطاقة  ملوا�سفات  الفنية اخلليجية  اللجنة  وهي  فنية جديدة خلل عام 2014م  ا�ستحداث جلنة  وقد مت   
املتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.

والأهمية املوا�سيع والق�سايا املتعلقة مبنتجات احللل فقد مت اإعادة تفعيل وتطوير فريق عمل فني خليجي خا�س مبنتجات 
احللل وتطويره وفقًا ملجال واأهداف عمله، وعقد الفريق اجتماعني خلل هذا العام واالتفاق على اآلية موحدة لتفعيل 

وتوحيد التمثيل اخلليجي عند امل�ساركة يف الفعاليات واالجتماعات الدولية واالإقليمية ذات العلقة باالأغذية احللل.
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كما �ساركت الهيئة يف اجتماع وور�سة العمل )القاهرة، 14- 16 يونيو 2014م( مت خللها مناق�سة الوثيقة التي 
اأعدتها ماليزيا ب�ساأن درا�سات حتليل الفجوة للموا�سفات القيا�سية ال�سادرة يف جمال االأغذية احللل بني 
املوا�سفات القيا�سية ال�سادرة من معهد املوا�سفات االإ�سلمية )SMIIC( واملوا�سفات القيا�سية ال�سادرة من 
هيئة د�ستور الغذاء الدولية )CODEX(، وذلك بهدف اخلروج بوثيقة متثل روؤية موحدة للدول االإ�سلمية ومن 
ثم تقدميها لهيئة الد�ستور الغذائي كم�سروع موا�سفة دولية ملتطلبات االأغذية احللل، كما �ساركت الهيئة يف 

بع�س الفعاليات واملنتديات العربية والعاملية ذات العلقة بق�سايا احللل.
 تتابع االإدارة وبالتن�سيق مع املكتب الفني لكود البناء اخلليجي �سري العمل يف م�سروع "كود البناء اخلليجي" 
الهيئة  البناء اخلليجي �سمن موقع  اإن�ساء موقع خا�س بكود  الوثائق والتح�سري الجتماعاته، فقد مت  واإعداد 
االإلكرتوين يت�سمن جميع الوثائق ذات العلقة بالكود وحما�سر االجتماعات والفعاليات، كما ي�ستمل املوقع 

على منتديات اإلكرتونية للجنة العليا واملكتب الفني وللجان الفنية للكود )10 جلان(.

أنشطة أخرى تم إنجازها:
اأن�سطة وموؤمترات ودورات تدريبية اأخرى على امل�ستوى اخلليجي والدويل   متكنت االإدارة من امل�ساركة يف 

خلل عام 2014م، كما ا�ستمرت يف تنفيذ مبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة )2013-2015(م.
o م�سروع اإ�سدار 14000 موا�سفة قيا�سية خليجية.
o م�سروع مراجعة 3500 موا�سفة قيا�سية خليجية.

o م�سروع ترجمة 300 موا�سفة قيا�سية خليجية.

ثانيًا: قسم المقاييس
توا�سل الهيئة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف توحيد ومتابعة تطبيق الت�سريعات املرتولوجية اإ�سافة اإىل تعزيز قدرات 
التجمع اخلليجي للمرتولوجيا )GULFMET( الفنية ورفع كفاءته للو�سول به اإىل م�ستوى الهيئات املرتولوجية 

   .)RMO( االإقليمية الفاعلة و�سواًل اإىل االعرتاف الدويل به كهيئة مرتولوجيا اإقليمية
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أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لقسم المقاييس لعام ٢٠١٤م:
١- استكمال البنية التأسيسية للتجمع

تعزيز قدراته  اإىل  اإ�سافة  املوؤ�س�سي  العمل  وتر�سيخ  التاأ�سي�سية  البنية  للمرتولوجيا  التجمع اخلليجي  ا�ستكمل 
الفنية ورفع كفاءته للو�سول به اإىل م�ستوى الهيئات املرتولوجية االإقليمية الفاعلة و�سواًل اإىل االعرتاف الدويل 
به كهيئة مرتولوجيا اإقليمية )RMO(، ول�سمان م�ساركة فاعلة الأع�ساء التجمع يف جلانه الفنية فقد مت ما يلي: 
2013م  لعام   )Progress Report( للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  اإجنازات  عن  مف�سل  تقرير  تقدمي   .1
والطلب من اللجنة امل�سرتكة لهيئات املرتولوجيا االإقليمية )JCRB( باإعادة النظر يف طلب التجمع اخلليجي 

.)RMO( للمرتولوجيا للعرتاف به كهيئة مرتولوجيا اإقليمية
2. ا�ستكمال اإعداد ا�سرتاتيجية التجمع اخلليجي للمرتولوجيا )GULFMET( )2015-2020(م.

3. ترجمة اأدلة العمل اخلا�سة بلجنة اجلودة اإىل اللغة العربية لزيادة فاعلية اللجنة.

4. و�سع خارطة الطريق للجنة الفنية لقيا�سات الكتلة والكميات املرتبطة بها )2015-2020(م.

٢- تطوير وتعزيز القدرات الفنية
لتعزيز قدرات التجمع اخلليجي للمرتولوجيا، فقد مت اال�ستمرار يف تفعيل مذكرة التفاهم بني الهيئة واملعهد 
الطريق  خارطة  توقيع  خلل  من  2011م(  اأغ�سط�س   15 )الريا�س،   )UME( للمرتولوجيا  الوطني  الرتكي 
التجمع  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة  2012م(،  يونيه   14 )ا�سطنبول،   )Roadmap(

اخلليجي للمرتولوجيا واملعهد الوطني الكوري للمرتولوجيا )KRISS( )ديجون، 26 �سبتمرب 2014م(.
وبناًء على اخلطة التنفيذية خلارطة الطريق واالإطار الزمني لها فقد مت تنفيذ ما يلي:

1.2   امل�ساركة يف اجتماعات اللجان الفنية للهيئة االأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية )EURAMET( والربنامج 
:)APMP( االآ�سيوي البا�سيفيكي للمرتولوجيا

1- جلنة اجلودة للمرتولوجيا EURAMET TC Q  )كافتات/كرواتيا، 10-11 اأبريل 2014م(.
الت�سيك،  EURAMET TC Mass )برنو/جمهورية  الكتلة والكميات املرتبطة بها  الفنية لقيا�سات  اللجنة   -2

10-11 اأبريل 2014م(.
3- اللجنة الفنية للقيا�سات احلرارية EURAMET TC T )كافتات/كرواتيا، 2-4 اأبريل 2014م(.
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 APMP 4- م�ساركة وفد التجمع اخلليجي يف اجلمعية العمومية للربنامج االآ�سيوي البا�سيفيكي للمرتولوجيا 
)ديجون/كوريا اجلنوبية، 24-27 �سبتمرب 2014م(.

2.2    م�ساركة خمت�سني من املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا )UME( يف اإجتماعات اللجان الفنية للتجمع 
اخلليجي للمرتولوجيا التالية:

1- جلنة اجلودة للمرتولوجيا )دبي، 16 اأبريل 2014م(.
2- اللجنة الفنية لقيا�سات الكتلة والكميات املرتبطة بها )دبي، 17 اأبريل 2014م(.
3- اللجنة الفنية لقيا�سات الكتلة والكميات املرتبطة بها )دبي، 25 نوفمرب 2014م(

4- التجمع اخلليجي للمرتولوجيا )دبي، 26 نوفمرب 2014م(
 :)Inter laboratory Comparison( 3.2    برامج املقارنات البينية

 بدء تنفيذ برنامج املقارنات البينية اخلا�س بالتجمع يف جمال قيا�سات الكتلة )GULFMET M-M 01( بالتعاون 
.)Pilot Lab( كمخترب منوذج )UME( مع املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا

 :) EURAMET( 4.2 امل�ساركة يف برنامج املقارنات البينية للهيئة االأوروبية ملعاهد القيا�س الوطنية
5.2 التدريب املتخ�س�س الأع�ساء اللجان الفنية يف التجمع اخلليجي للمرتولوجيا: 

  عقد ور�سة عمل يف جمال تطوير نظم اإدارة اجلودة بالتعاون والتن�سيق مع املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا 
)UME( )دبي، 14-15 اأبريل 2014م(.

االإمارات  معهد  مع  والتن�سيق  بالتعاون  واملغناطي�سية  الكهربائية  القيا�سات  جمال  يف  عمل  ور�سة  عقد   
للمرتولوجيا )EMI( ) اأبو ظبي، 20-22 اأكتوبر 2014م( .

  امل�ساركة يف الدورة التدريبية "قيا�سات احلرارة والرطوبة" التي نظمها املعهد الكوري الوطني للمرتولوجيا 
)KRISS(  )ديجون، 20 يونيو 2014م(.  

٣- توسيع عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا 
على  وبناًء  املتقدمة  الدول  مع  اخلربات  وتبادل  الفنية  للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع  قدرات  تعزيز  بهدف 
اأبريل 2013م( بدعوة  تو�سية املجل�س الفني املوقر يف اجتماعه التا�سع والع�سرين )الريا�س، 31 مار�س– 1 
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فقد  م�ساركني،  كاأع�ساء  للمرتولوجيا  التجمع اخلليجي  اإىل  للن�سمام  املرتولوجيا  املتميزة يف جمال  الدول 
متت املوافقة على طلب كل من:

- املعهد الكوري الوطني للمرتولوجيا )KRISS( كوريا اجلنوبية.
- خمترب القيا�س واملعايرة )SCL( هونغ كونغ.

 .)Associate Member( للن�سمام للتجمع كاأع�ساء م�ساركني 

٤-  التعاون مع معاهد/مختبرات القياس الوطنية المتميزة 
ي�سعى التجمع اخلليجي للمرتولوجيا لل�ستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال املرتولوجيا وذلك من 
مت  التي  التفاهم  مذكرات  غرار  فعلى  الدول،  تلك  يف  املرتولوجية  املعاهد  مع  تفاهم  مذكرات  توقيع  خلل 
توقيعها مع املعهد الرتكي الوطني للمرتولوجيا )UME( واال�ستفادة الوا�سحة يف تعزيز قدرات التجمع اخلليجي 

للمرتولوجيا وجلانه الفنية، فقد مت توقيع مذكرات التفاهم التالية: 
- مذكرة التفاهم مع املركز الوطني املك�سيكي للمرتولوجيا )CENAM( )مدينة مك�سيكو، 24 يونيو 2014م(

- مذكرة التفاهم مع املعهد الوطني الكوري للمرتولوجيا )KRISS( )ديجون، 26 �سبتمرب 2014م(

٥- المترولوجيا القانونية
التقيي�س من  االأع�ساء يف هيئة  للدول  املوحد  القيا�س  نظام )قانون(  تفعيل  الهيئة  توا�سل  اأخرى  ناحية  من 
خلل اإعداد واإ�سدار االأدلة التف�سريية لهذا النظام )القانون(، فقد مت اإعداد واعتماد دليل اإر�سادي لت�سجيل 

�سهادات اإقرار النموذج الأدوات القيا�س اخلا�سعة للرقابة املرتولوجية. 
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نشاط المطابقة



اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط المطابقة

المهام:
و�سهادات  املطابقة  �سارة  املطابقة مبا يف ذلك  بتحقق  واالأدلة اخلا�سة  واللوائح  النظم  بتوحيد  املطابقة  اإدارة  تقوم 
املطابقة اخلليجية واإجراءات تقومي املطابقة املختلفة و�سبط اجلودة واالعتماد، ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون 

والتن�سيق مع اأجهزة التقيي�س الوطنية، مبا يعزز ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة ويحقق التكامل االقت�سادي املن�سود.
ال�سوق  على  الرقابة  تعزيز  اإىل  الهادفة  )2013-2015(م  للأعوام  للهيئة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإطار  ويف 
اخلليجية امل�سرتكة وت�سريع وترية العمل يف تنفيذ املنظومة الت�سريعية ل�سبط املنتجات يف ال�سوق اخلليجية 
امل�سرتكة، مت العمل على تنفيذ املبادرات املتعلقة بالت�سريعات الفنية، الربامج التدريبية املتخ�س�سة، الدرا�سات 

واال�ست�سارات الفنية، وبناء القدرات الفنية للدول االأع�ساء يف اأعمال الهيئة.

أواًل: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بإصدار التشريعات الفنية
I. إصدار التشريعات:

١. الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية:
مت اعتماد اللئحة الفنية اخلليجية للأجهزة واملعدات الكهربائية )BD142004 -01( من قبل جمل�س اإدارة 
ال�سروع يف التطبيق  الع�سرين )الريا�س، 05 نوفمرب 2014م(، والذي حدد تاريخ  الهيئة املوقر يف اجتماعه 
التجريبي )غري االإلزامي( ابتداء من 01 يونيو 2015م والتطبيق االإلزامي ابتداء من 01 يوليو 2016م، كما 
قامت االأمانة العامة بالتن�سيق مع الدول االأع�ساء بو�سع برنامج حملت اإعلمية وتوعوية واإعداد مطويات 

وكتيبات توعوية عن اللئحة مت توزيعها على الدول االأع�ساء.

٢. مشروع نظام سالمة المنتجات الصناعية:
يونيو   25-23 )الريا�س،  ع�سر  التا�سع  اجتماعها  يف  املطابقة  من  للتحقق  اخلليجية  اللجنة  لتو�سية  تنفيذا 
2014م(، قامت الهيئة با�ستكمال و�سع املنتدى اخلا�س بفريق العمل امل�سكل من خرباء قانونيني من اجلهات 
ل�سلمة  اخلليجي  النظام  م�سودة  اإ�سدار  وا�ستكمال  مبراجعة  واملكلف  االأع�ساء،  الدول  لدى  العلقة  ذات 

20



املنتجات ال�سناعية، كما متت اإتاحة الوثائق املتعلقة بنظام �سلمة املنتجات ال�سناعية الأع�ساء هذا الفريق 
عرب ن�سرها على منتدى اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة. وقد تو�سلت االأمانة مبرئيات الدول االأع�ساء 

ومت حت�سري امل�سودة النهائية لفريق العمل متهيدا لعر�سها على اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة.

٣.مسودة الالئحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل:
 تنفيذا مل�ساريع اإ�سدار الت�سريعات �سمن ا�سرتاتيجية الهيئة )2013-2015(م، قامت االأمانة باإعداد م�سودة 
اللئحة الفنية اخلليجية مل�ستح�سرات التجميل التي �ستمكن من توحيد اإجراءات �سبط �سلمة م�ستح�سرات 

التجميل داخل اأ�سواق الدول االأع�ساء. وقد مت عر�سها للدرا�سة على اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة.
للت�سريعات  احلايل  الو�سع  ت�سخي�س  مت  حيث  التجميل،  م�ستح�سرات  �سلمة  حول  درا�سة  اإعداد  مت  كما 
املنظومة  لبناء  ت�سور  اقرتاح  ومت  االأع�ساء،  الدول  يف  التجميل  م�ستح�سرات  ب�سلمة  املتعلقة  واملتطلبات 
ذات  واالإقليمية  الدولية  التجارب  من  انطلقا  التجميل  م�ستح�سرات  �سلمة  ل�سبط  اخلليجية  الت�سريعية 

ال�سلة واأخذا باالعتبار واقع الدول االأع�ساء.

III. بناء القدرات الفنية لدى الدول األعضاء
يف اإطار ال�سطر االأول من م�سروع بناء القدرات الفنية لدى الدول االأع�ساء، قام اخلبري الفني املتعاقد معه من 
قبل االأمانة بتح�سري م�سودة اأولية للمتطلبات االأ�سا�سية اللزمة ل�سمان �سلمة م�ستح�سرات التجميل انطلقا 
من بحث ببليوغرايف حول الت�سريعات الدولية خا�سة منها االأوروبية، كما مت تنظيم ور�سة عمل للرفع من القدرات 

الفنية للدول االأع�ساء يف جمال بناء ال�سيا�سات واإجراءات م�سح ال�سوق ل�سبط �سلمة م�ستح�سرات التجميل.
بناء  منها  الهدف  عمل  ور�سة  بتنظيم  االأمانة  قامت  امل�سروع  من  الثاين  ال�سطر  اإطار  ويف  اأخرى،  جهة  من 
القدرات الفنية للدول االأع�ساء يف جمال و�سع ال�سيا�سات واالإجراءات اللزمة ل�سلطات م�سح ال�سوق ل�سبط 

�سلمة املنتجات داخل اأ�سواقها.
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V. التواصل والمساهمة في الفعاليات والتعاون الخارجي:
كما متت امل�ساركة يف الفعاليات اخلارجية، تنفيذا للخطة اال�سرتاتيجية للهيئة )2013-2015(م من اأجل ن�سر 
التوعية والتدريب والتوا�سل حول خمتلف اأن�سطة الهيئة ب�سكل عام، وباملنظومة الت�سريعية ل�سبط �سلمة املنتجات 

بوجه خا�س وكذلك �سبل التعاون مع كل اجلهات ذات العلقة من اأجل التطبيق االأن�سب الآليات املنظومة.

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

الهدف االستراتيجي األول: تطوير منتجات وخدمات الهيئة وتنويعها
بناًء على قرار جمل�س االإدارة املوقر الثاين )الكويت، 12 اأكتوبر 2004م( بقيام الهيئة باإ�سدار �سهادة مطابقة 
موحدة للمركبات اجلديدة واالإطارات امل�ستوردة لدول املجل�س، وقرار جمل�س االإدارة املوقر الثالث )الريا�س، 
31 مايو 2005م( بقيام االأمانة العامة لهيئة التقيي�س باإجراءات الت�سديق على �سهادات املطابقة اخلليجية 

للمركبات اجلديدة واالإطارات.
اأو اختبارات تقوم  فقد مت درا�سة �سهادات املطابقة اخلليجية الواردة للهيئة ومرفقاتها من نتائج اختبارات 

الهيئة باإجرائها اأو ح�سورها، وفيما يلي اإح�سائية لعدد تلك ال�سهادات:

مؤشر األداء مسئولية التنفيذ وصف النشاط/المبادرة الهدف

تطوير نظم �سهادات 
املطابقة وعلمات 

اجلودة

زيادة 5% لعدد ال�سهادات التي يتم 
امل�سادقة عليها

تنظيم الزيارات امليدانية للتحقق من 
مطابقة اللوائح 

تطوير اإجراءات التحقق من مطابقة 
اللوائح الفنية اخلليجية

التو�سع يف ال�سلع التي تعنى بال�سهادات 
اخلليجية لت�سمل ما قرره جمل�س اإدارة 

الهيئة جلميع اأ�سناف االإطارات واملركبات

ق�سم ال�سهادات

ق�سم ال�سهادات/ وممثلي الدول 

ق�سم ال�سهادات/ وممثلي الدول 

ق�سم ال�سهادات

ارتفع عدد ال�سهادات امل�سادق 
عليها %22 

مت زيارة 33 �سركة �سيارات و21 
�سركة اإطارات و4 �سركات دراجات 

نارية

اإن�ساء رابط عام حلملت 
اال�ستدعاء للمركبات واالإطارات 

للجهات املعنية
وممثلي الدول 

مت البدء يف امل�سادقة على �سهادات 
املطابقة للدراجات النارية 

واإطاراتها.
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أ( شهادات المركبات واإلطارات:
ال�سركات  بها  تقدمت  التي  النارية  والدراجات  واالإطارات  للمركبات  اخلليجية  املطابقة  �سهادات  عدد  بلغ 

املنتجة اإىل الهيئة للم�سادقة عليها خلل العام 2014م كما يلي:
4031 �سهادة لل�سيارات )مقبولة 3471، مرفو�سة 493، حتت الدرا�سة 68(

29899 �سهادة للإطارات )مقبولة 28475، مرفو�سة 539، حتت الدرا�سة 885(
31 �سهادات الدراجات النارية )مقبولة 13، مرفو�سة 18(

ب( تقارير االختبار الخاصة بالمركبات 
ُتلزم االإجراءات املتعلقة بامل�سادقة على �سهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة على ُمنتجي املركبات 
نتائج  تقدمي  على  لها  �سهادات مطابقة خليجية  اعتماد  ي�سبق  لطرازات مل  ب�سهادات مطابقة  تقدمهم  عند 
اختبارات توؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�سفات القيا�سية اخلليجية والوطنية لدول املجل�س وموا�سفات املن�ساأ 

يف حالة عدم وجود ما يناظرها.
نتائج االختبارات  العام 2014 م تو�سح  للمركبات بعدد 173 تقرير يف  املنتجة  ال�سركات  وقد تقدمت بع�س 

للطرازات اجلديدة التي تنوي ت�سويقها يف دول جمل�س التعاون، وقد مت درا�ستها واتخاذ اللزم ب�ساأنها.

ج( اختبارات اإلطارات بالتعاون مع مختبر إقليمي لإلطارات
للتاأكد من م�سداقية �سهادات املطابقة املقدمة من م�سنعي االإطارات مت التعاون مع خمترب اإقليمي للإطارات 
املخترب  اإىل  اإطارات  عينة   134 اإر�سال  2014م  عام  خلل  مت  وقد  االإطارات،  لفح�س  االأجماد  خمترب  وهو 

لفح�سها واختبارها وفقًا للوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة.

د( ترتيب زيارات ميدانية وحضور اختبارات عملية 
1. مت ترتيب لزيارة 33 �سركة �سانعة للمركبات وذلك حل�سور االختبارات املتعلقة بال�سلمة وخا�سة ما يتعلق 

بال�سدم واختبارات املكابح لعدد 61 طراز والتي �ست�سدر اإىل الدول االأع�ساء.
2. مت ترتيب لزيارة 21 �سركة �سانعة االإطارات وذلك للطلع على مراحل االإنتاج والتاأكد من تطبيق اأنظمة 
�سبط اجلودة باالإ�سافة اإىل �سحب عينات من االإطارات واختبارها يف خمترب االأجماد للتاأكد من مطابقتها 

ملتطلبات اللوائح الفنية اخلليجية ذات العلقة.
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هـ( عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي الشركات المنتجة للمركبات واإلطارات
�سعيًا لتو�سيح نظام �سهادات املطابقة اخلليجية للمركبات واالإطارات واالإجراءات املتعلقة بها، فقد مت االجتماع 
مع العديد من ال�سركات املنتجة للمركبات واالإطارات الإعطائهم فكرة عن املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية 

اخلليجية اخلا�سة باملركبات واالإطارات والرد على اأي ا�ستف�سارات فنية ب�ساأنها.

و( مالحظات الدول األعضاء على المركبات الحاصلة على شهادات المطابقة
تلك  التحقق من  وقد مت  املركبات،  على  امللحظات  بع�س  االأع�ساء خلل عام 2014  الدول  للهيئة من  ورد 

امللحظات والتن�سيق مع ال�سركات ال�سانعة الإجراء حملت ا�ستدعاء للحاالت املتكررة.

ثالثًا: االستشارات الفنية والمراسالت
�ساحب تطبيق نظام �سهادات املطابقة ورود العديد من اال�ستف�سارات التي تتعلق ب�سهادات املطابقة اخلليجية 
للمركبات اجلديدة واالإطارات واالإجراءات اخلا�سة بها، وعن املوا�سفات القيا�سية اخلليجية والوطنية لدول 

املجل�س املطلوب تطبيقها.

خامسًا: كفاءة استهالك الوقود:
نظام  الهيئة من خلل  �ستتبناها  التي  باخلطوات  واالإطارات  الطرق  ملركبات  ال�سانعة  ال�سركات  اإخطار  مت 
�سهادات املطابقة لتزويد ال�سيارات باملل�سق اخلا�س بكفاءة ا�ستهلك الوقود ، واالختبارات املتعلقة مبقاومة 

الدوران وااللت�ساق الرطب للإطارات اخلا�سة بها.

سادسًا: الفعاليات التي تم المشاركة بها:
 UTAC 1. ور�سة عمل عن متطلبات خف�س ا�ستهلك الوقود للإطارات بالتعاون مع �سركة مي�سلن وخمترب 

)فرن�سا، 26-28 مايو 2014م(.
2. املوؤمتر ال�سامل ل�سركة مي�سلن )ال�سني، 11-15 نوفمرب 2014م(.

3. موؤمتر تعديل ال�سيارات )دبي، 24 – 25 نوفمرب2014م(.
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ثالثًا: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بنشاط االعتماد الخليجي
١- تطوير البنية التحتية الفنية لالعتماد في الدول األعضاء

١( االستشارات الفنية للدول األعضاء في مجال االعتماد
تبعًا حل�سول هيئة التقيي�س على موافقة وزارة  التجارة وال�سناعة ب�سلطنة عمان على القيام مب�سروع م�ساندة 
االعتماد  ق�سم  تكليف  مت  عمان،  ب�سلطنة  اخلليجي  االعتماد  لتطوير  واملقايي�س  للموا�سفات  العامة  املديرية 

بتنفيذ امل�سروع، وقد مت توقيع اتفاقية تفاهم لتنفيذ امل�سروع وبداأ التنفيذ فعليا منذ �سهر دي�سمرب 2014م 
 زيارة ق�سم االعتماد يف املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س.

 درا�سة القوانني والقرارات الوزارية املتعلقة بن�ساط االعتماد ومدى مطابقتها للمتطلبات الدولية.
 اقرتاح التعديلت اللزمة على القوانني واملرا�سيم.

 التدريب امليداين لعدد 5 خمت�سني يف جمال االعتماد على كيفية تنفيذ عمليات تقييم االعتماد واإدارة فرق 
التقييم ، ومت ذلك يف اأحد املختربات اخلا�سة ب�سلطنة عمان.

٢(تقييم النظراء واالعتراف المتبادل 
يقوم ق�سم االعتماد باأعمال �سكرتارية اللجنة الفرعية لتقييم النظراء، وقد مت خلل �سهر دي�سمرب 2014م 
تكليف اللجنة الفرعية بتنظيم تقييم النظراء لدولة االإمارات العربية املتحدة التي تقدمت بطلب االعرتاف 

املتبادل ب�سهادات املطابقة وعلمة اجلودة لديها.

٣( تطوير برامج اختبارات كفاءة
مت خلل عام 2014 م تنفيذ عدد من برامج اختبارات الكفاءة وت�سهيل م�ساركة املختربات اخلليجية يف برامج 

اختبارات الكفاءة الدولية كما يلي:
BIPEA مت ا�ستكمال تنفيذ برنامج اختبارات الكفاءة يف جمال ن�سبة الربومات يف املياه التي نظمه اجلهاز الفرن�سي 

 مت تنظيم برنامج خا�س بالدول االع�ساء يف جمال التحاليل البرتولية عل الديزل.
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 مت اإبرام اتفاقية تفاهم مع خمتربات الربج لتطوير برنامج خا�س بالتحاليل الطبية.
 مت اإبرام اتفاقية تفاهم مع مقدم برامج اختبارات الكفاءة  Global Proficiency لتوفري برامج خا�سة بالدول االأع�ساء.
 مت توفري برنامج اختبارات الكفاءة يف جمال التحاليل البيئية للدول االأع�ساء ون�سر بياناته على كل الدول 

االأع�ساء، وتلقت اجلهة طلبات م�ساركة الأول مرة من الدول االع�ساء.
 مت االتفاق يف اطار م�سروع احللل اخلليجي على تطوير برنامج اختبارات كفاءة يف جمال ن�سبة الكحول يف 

امل�سروبات  احللل.
 مت االتفاق مع )ASTM .)International علي توفري ن�سبة تخفي�س 10 باملائة للمختربات اخلليجية امل�ساركة 

عرب هيئة التقيي�س يف برنامج اختبار الكفاءة يف جمال اال�سمنت.

٢- تعيين جهات منح الشهادات لمراكز خدمة المستفيدين
مت اإقرار دليل �سهادة جودة مراكز خدمة امل�ستفيدين يف االإجتماع رقم 34 من املجل�س الفني )الريا�س، 24 
دي�سمرب 2014م(، وبناء عليه قام ق�سم االعتماد بالتوا�سل مع اجلهات املانحة ل�سهادات التي �ساركت يف كتابة 

الدليل الإعلمهم باملو�سوع وحلثهم على اال�ستعداد للح�سول على التعيني من هيئة التقيي�س.
ومت خلل االجتماع تو�سيح متطلبات تعيني اجلهات املانحة لل�سهادة و�سرورة ح�سولها على االعتماد.

٣- المساهمة في وضع التشريعات الخليجية
�ساهم ق�سم االعتماد يف �سياغة الت�سريعات اخلليجية وذلك خا�سة فيما يلي:

 املتطلبات املتعلقة بلعب االأطفال.
 املتطلبات الفنية اخلا�سة بتعيني جهات تقومي املطابقة.

 التن�سيق مع اجلهات الدولية للم�ساركة يف العمليات التوعوية  حول الت�سريعات الفنية اخلليجية.
 امل�ساركة يف جلنة قرار التعيني على اللوائح الفنية اخلليجية.

 االتفاقية مع مركز االعتماد اخلليجي لتوفري اأن�سطة التقومي للهيئة.
 تعديل النظام اخلليجي ل�سهادات ت�سدير املنتجات املتداولة بني الدول االأع�ساء.
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٤-إدارة سكرتارية التجمع الخليجي للمختبرات
للتجمع  االأ�سا�سي  النظام  اعتماد  مت  للمختربات،  اخلليجي  للتجمع  العمومية  للجمعية  االأول  للجتماع  تبعا 
وتغيري ا�سمه االجنليزي لي�سبح GCCLAB كما مت انتخاب رئي�س التجمع ونائبه واإقرار قائمة اللجان التابعة 

للتجمع و انتخاب رئي�س جلنة املختربات احلكومية واخلا�سة واقرار ر�سوم الع�سوية. 

٥- المشاركة في اللجان والتظاهرات الخليجية والدولية
�سارك ق�سم االعتماد خلل عام 2014م يف عدد من اللجان والفعاليات املتعلقة باالعتماد وتقومي املطابقة كما يلي:

 املوؤمتر اخلليجي الثاين لكفاءة املختربات.
 املوؤمتر ال�سعودي للمباين اخل�سراء.

 املوؤمتر ال�سعودي لكفاءة الطاقة.
 جلنة �سلمة االأغذية اخلليجية.

 النقا�سات الثنائية مع اجلانب اال�سرتايل حول مو�سوع احللل.
 االجتماع التن�سيقي مع هيئة املوا�سفات الكورية.

 االجتماع التن�سيقي مع هيئة املوا�سفات االإندوني�سية.
 االجتماعات مع جهات تقومي املطابقة ل�سرح وتو�سيح اجراءات التعيني.

 االجتماع مع جهات منح �سهادات احللل. 

خامسًا: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتعيين وتسجيل الجهات المقبولة:
يتم متابعة اأعمال هذه االأن�سطة من خلل رئا�سة واأمانة اللجنة التوجيهية اخلليجية للتعيني وكذلك وفقا لقرار جمل�س 

ادارة الهيئة يف اجتماعه ال�سابع ع�سر )الريا�س،08 مايو 2013م( والذي اأوكل مهام تعيني اجلهات املقبولة للهيئة. 
وقد قامت الهيئة باإعداد جميع االإجراءات والوثائق اخلا�سة بتعيني جهات التحقق من املطابقة الراغبة يف 
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التعيني وفقًا للوائح الفنية اخلليجية ومن ثم ت�سليم تلك الوثائق الإدارة اخلدمات الفنية لبناء نظام اإلكرتوين 
للتعيني. بذلت هيئة التقيي�س جهودًا حلث جهات تقومي املطابقة للعمل �سمن املنظومة الت�سريعية اخلليجية 
ل�سبط املنتجات يف ال�سوق اخلليجية من خلل تعيينهم عن طريق الهيئة حيث مت االجتماع املبا�سر يف الهيئة 

مع عدد من ممثلي جهات تقومي املطابقة وكذلك زيارة بع�س اجلهات الكربى املتخ�س�سة بتقومي املطابقة.
 بتاريخ 12 يناير2014م، قامت هيئة التقيي�س اخلليجية بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع مركز االعتماد اخلليجي 

للقيام بالتقييم الفني للجهات املتقدمة للتعيني.
 بتاريخ 5 مايو 2014 مت تعيني اأول جهة من قبل هيئة التقيي�س اخلليجية، وتتاىل بعد ذلك تعيني اجلهات 

.)BD-1-131704( والذي و�سل اأربع جهات معينة للعمل وفقًا للئحة اخلليجية للعب االأطفال
 بتاريخ 9-10 يونيو 2014م، قامت الهيئة بالتعاون مع املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�س ب�سلطنة عمان 

باإقامة دورة تدريبية خا�سة بالتعيني ومتطلباته.

سادسًا: أنشطة أخرى لإلدارة
١- المشاركة في اللجان الخليجية تحت مظلة األمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية:
لجنة سالمة األغذية 

 امل�ساركة يف اجتماع اللجنة الوزارية االأول ل�سلمة االأغذية يف مقر االأمانة العامة )الريا�س، 3 �سبتمرب2014م (، 
وكذلك االجتماع التح�سريي للجنة �سلمة االأغذية )الريا�س، 24 اأغ�سط�س 2014م(.

 اللقاءات مع اجلهات ذات العلقة
املطابقة  من  التحقق  كجهات  االإدارة  باأعمال  العلقة  ذات  اجلهات  مع  وتعاون  ا�ست�سارية  لقاءات  عمل  يتم 
وغريها، وقد متت بع�س هذه اللقاءات يف مقر الهيئة والبع�س االآخر يف مقرات تلك اجلهات وكان ذلك بهدف 
تعزيز ال�سورة عن الهيئة واإلقاء ال�سوء مبا�سرة على املنظومة الت�سريعية اخلليجية ل�سبط املنتجات يف ال�سوق 

اخلليجية امل�سرتكة و�سبل التعاون مع تلك اجلهات ملا يخدم امل�سالح امل�سرتكة. 
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 امل�ساركة يف االجتماع العام الثامن وال�سبعني للهيئة الدولية الكهروتقنية )IEC(" واالجتماعات املرافقة مع اجلهات 
الدولية ذات العلقة بالتقيي�س ومع اجلهات الوطنية اليابانية ذات العلقة )طوكيو، 10 – 14 نوفمرب 2014(.

�ساركت اإدارة �سئون املطابقة �سمن وفد تراأ�سه معايل االأمني العام للهيئة يف االجتماع العام الثامن وال�سبعون 
للجنة الدولية الكهروتقنية )IEC( ومت تقدمي ورقة عمل لتو�سيح اأن�سطة الهيئة يف جمال تقييم املطابقة.

 العمل يف جملة الهيئة والن�سر واالإعلم.
مت ذلك بن�سر عدد من املقاالت والتحقيقات واإعداد املطويات املتخ�س�سة يف جمال اأعمال االإدارة كاملنظومة 
اخلليجية   الفنية  واللئحة  واالإطارات   املركبات  و�سلمة  اخلليجية   املطابقة  و�سارة  اخلليجية  الت�سريعية 

لل�سلمة يف لعب االأطفال وكتيبات توعوية لها .
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اإلنجازات ومؤشرات األداء

نشاط الخدمات الفنية



اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط الخدمات الفنية

مقدمة:
املبادرات  للهيئة )2013-2015(م وحتديدًا  اال�سرتاتيجية  تنفيذ اخلطة  الفنية على  اإدارة اخلدمات  ركزت 
من   %37 يقارب  ما  اأي   )54( اأ�سل  من  م�سروع/مبادرة   )20( وعددها  االإدارة  عمل  نطاق  �سمن  تقع  التي 

اإجمايل مبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية.
وا�ستمرت منذ بداية العام 2014م على تطوير البنية التحتية التقنية التي ميكن من خللها دعم جميع اإدارات 
املعلومات، فقد حر�ست  تقنية  املوؤ�س�سي يف عدد من االجتاهات، وفيما يخ�س  العمل  لتاأ�سيل مفهوم  الهيئة 
الفني يف جميع  العمل  متطلبات  املختلفة يف ح�سر  الهيئة  اإدارات  مع  الوثيق  والتعاون  التن�سيق  على  االإدارة 
اأن�سطة الهيئة، الأخذها بعني االعتبار يف عمليات التطوير، حيث مت و�سع حمفظة للم�ساريع التقنية واملعلوماتية 

يف الهيئة للأعوام الثلث القادمة.
كما مل تغفل االأمانة العامة للهيئة احلاجة الفعلية لتوفري املعلومات وت�سغيلها وتوثيقها وا�سرتجاعها للعاملني 
يف جماالت التقيي�س املختلفة يف االأمانة العامة والدول االأع�ساء، ولذلك قامت بتوفري اخلدمات املعلوماتية 
ال�سرورية الداعمة لعمل اإدارات الهيئة املختلفة وكذلك اللجان الفنية اخلليجية من خلل توثيق املوا�سفات 
القيا�سية اخلليجية وتوفري املراجع واملوا�سفات القيا�سية االأجنبية والدولية التي يحتاجون اإليها حيث جتاوز 
امل�ساريع  من  عددًا  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  خليجية،  فنية  والئحة  قيا�سية  موا�سفة   )10،221( عددها 

املعلوماتية لتحديد الفوائد التي �ستعود على الدول االأع�ساء من خلل تنفيذها.
وتوؤكد االأمانة العامة على اأهمية التوعية واالإعلم وتاأثريهما يف تو�سيح ونقل ر�سالة واأهداف التقيي�س اإىل كل 
اجلهات املعنية، ون�سر مفاهيم واأن�سطة التقيي�س املختلفة ودورها يف دعم االقت�ساد الوطني، ودعم ال�سناعة 
والتبادل التجاري بني الدول االأع�ساء وحماية ما يعر�س يف االأ�سواق واحلفاظ على ال�سحة والبيئة، والتعريف 

بهيئة التقيي�س ومنتجاتها وخدماتها يف جماالت املوا�سفات واملقايي�س واملطابقة والتدريب واالعتماد.
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المهام:
تعمل اإدارة اخلدمات الفنية على تاأ�سيل مفهوم العمل املوؤ�س�سي يف عدد من االجتاهات ومنها على �سبيل املثال 
ال احل�سر، تطوير بيئة عمل موحدة لتطوير اأية اأنظمة جديدة. باالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س بنية حتتية تقنية اأف�سل 
وتوفري اخلدمات  املعلومات  قواعد  وبناء  البيانات  لتوفري  اإجراءات عمل  وتطوير  العمل،  ا�ستمرارية  ل�سمان 

للم�ستفيدين يف جميع اأن�سطة التقيي�س املختلفة.
اأواًل: اأبرز اإجنازات وموؤ�سرات االأداء لن�ساط تقنية املعلومات )البنية التحتية التقنية(:

 نظام االجتماعات االلكترونية
مت جتديد عقد ال�سيانة اخلا�س بالنظام مع اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة ل�سمان عمله ب�سكل فعال وم�ستمر 
كما مت توفري عدد )10( رخ�س خا�سة باالت�سال بالنظام عن طريق اجهزة احلا�سب االيل املكتبية اأو املحمولة.

 خدمة االنترنت:
 مت رفع �سعة االت�سال بخدمة االنرتنت من 12MB اإىل      30MB مع تغيري تقنية الربط بهذه اخلدمة من تقنية 
املايكروويف اىل تقنية االلياف الب�سرية ذات ال�سرعات العالية  وذلك لرفع كفاءة وفعالية ات�سال مقر الهيئة 

بال�سبكات اخلارجية ول�سمان عمل نظام االجتماعات االإلكرتونية بكفاءة عالية.

 استضافة موقع الهيئة اإللكتروني:  
املواقع  ا�ست�سافة  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  اأحدى  مع  االإلكرتوين  الهيئة  موقع  ا�ست�سافة  عقد  جتديد  مت 
االإلكرتونية كذلك مت ا�ست�سافة موقع مركز االعتماد االلكرتوين بعدد )2( خادم موزعه على املوقع وقاعدة 

.  )GAC.ORG.SA( البيانات مع حجز ا�سم نطاق

:) Switches(  رفع كفاءة أجهزة الربط الشبكي 
�سبكي  اأجهزة ربط  بتوفري وتركيب عدد )6(  ال�سبكات  بناء  املتخ�س�سة يف جمال  ال�سركة  اإحدى  تعميد  مت 
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الداخلية،  ال�سبكة  ات�سال  فعالية  ولزيادة  احلالية  للأجهزة  االفرتا�سي  العمر  النتهاء  وذلك  الهيئة  مببنى 
والعمل جاري على توريدها وتركيبها.

:) SAN Storage(  صيانة نظام النسخ االحتياطي ونظام التخزين 
وا�سرتجاع  لزيادة �سرعة حفظ  القدمية وذلك  باملكتبة  للن�سخ االحتياطي ال�ستبدالها  تعميد توفري مكتبة  مت 
البيانات، كذلك مت جتديد الرخ�س وعقد �سيانة نظام الن�سخ االحتياطي مع احدى ال�سركات املتخ�س�سة يف 

اأنظمة حفظ وا�سرتجاع املعلومات وذلك للحفا�س عليها من املخاطر املحتملة التي تودي اىل فقدها.
كما مت تعميد وتركيب جهاز لتخزين ال�سبكي SAN  حلفظ البيانات، والعمل جاري على توريدها وتركيبها.

 مشروع إدارة الكوارث:
مت تعميد اإحدى ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال بتوفري وتركيب اأجهزة امل�سروع يف كل من الهيئة العامة 
ال�سناعة بالكويت واالمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومقر هيئة التقيي�س، ومت توريد وتركيب 

االأجهزة، وجاري ا�ستكمال التهيئة واالإعدادات اللزمة.

ثانيًا: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بتطوير النظم 
اإللكترونية:

 نظام إدارة إجراءات العمل الداخلية
مت �سراء رخ�س ا�ستخدام لنظام اإدارة اإجراءات العمل من �سركة Bonita ومت تثبيته وتهيئته للعمل على قواعد 
البيانات اخلا�سة بالهيئة وا�ستخدام الدخول املوحد للموظفني ومت ربطه من نظام ال�سوؤون االإدارية واملالية 
ومتت اأمتتة خم�سة اإجراءات اإدارية هي االأكرث ا�ستخداما من قبل املوظفني وهي: طلب خدمة اإدارية، طلب 
خا�س  اإجراء  توفري  ومت  مهمة  اإجناز  تقرير  مبهمة،  تكليف  طلب  ا�سطرارية،  اإجازة  طلب  اعتيادية،  اإجازة 

لتفوي�س �سلحيات املدير لل�سخ�س املكلف من نف�س االإدارة.
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 نظام اللجان الفنية الخليجية
ال�سنوية  الفنية واخلطط  اللجان  اإدارة م�ساريع  لت�سهيل  الفنية ب�سكل جذري  اللجان  مت تطوير وتعديل نظام 
للجان الفنية حيث حتديد مراحل امل�سروع ب�سكل وا�سح ومت �سبط اإجراء العمل اخلا�س باالإ�سدارات واإ�سافة 

مميزات عدة حلفظ تاريخ امل�سروع واملراحل التي مر بها ومن قام بكل خطوة ومتى. 

 نظام شهادات المطابقة الخليجية للسيارات واإلطارات
 مت تطوير النظام لي�سمل الدرجات النارية واإطاراتها ومت تنفيذ تعديلت فنية على منوذج املركبات لعام 

2015 بناء على طلب اإدارة املطابقة.
 مت تطبيق نظام مراقبة االأداء NewRelic على النظام ومت تنفيذ العديد من التطويرات املختلفة يف النظام 

لتح�سني اأداء النظام وكفاءته وحل بع�س امل�سكلة قبل اأن يتم االإبلغ عنها من قبل امل�ستفيدين.
 مت تطبيق نظام UserVoice للتوا�سل مع امل�ستفيدين الأي ا�ستف�سارات اأو �سعوبات تواجههم يف ا�ستخدام النظام 
حيث ت�سند هذه اال�ستف�سارات بداية ملمثل اإدارة املطابقة وحتول للخدمات الفنية اإن ثبت اأن ال�سعوبة تقنية وحتتاج 
تدخل املطورين وهذا االأمر ح�سن من التوا�سل مع امل�ستفيدين واال�ستجابة لهم وعدم �سغل املطورين اإال فيما يخ�سهم.

 نظام الشؤون اإلدارية والمالية
امل�ستخدمة  اأوراكل  نظم  لرتقية  اأمنك�س  �سركة  مع  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  لنظام  تطوير  م�سروع  تنفيذ  مت 
اإىل اأحدث اإ�سدار ودعم تعدد الكيانات بحيث اأ�سبح النظام يخدم مركز االعتماد اخلليجي باالإ�سافة لهيئة 
التقيي�س ماليًا واإداريًا ب�سكل م�ستقل وكذلك متهيدًا الأي كيانات اأخرى متوقعة مثل التجمع اخلليجي للمرتولوجيا 

اأو مركز التدريب اخلليجي.

 صيانة وتحسين النظم اإللكترونية:
موقع هيئة التقييس

مت اال�ستمرار يف ا�ستخدام نظام اإح�سائيات جوجل "Google Analytics" للح�سول على اإح�سائيات حول زوار 
موقع هيئة التقيي�س، وهذا موجز عن اأهمها:
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 بلغ العدد االإجمايل للزوار لعام 2014 ملوقع هيئة التقيي�س 161’523 زائرًا بزيادة قدرها 11% عن العام ال�سابق.
 بلغت ن�سبة الزوار اجلدد 44% بزيادة قدرها 3% عن العام ال�سابق.

 انخف�ست ن�سبة ارتداد زوار املوقع  مبقدار 5% وذلك يدل على التنقل يف ت�سفح موقع الهيئة من �سفحة اإىل اأخرى.

ثالثًا: أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بمركز المعلومات: 
اخلليجي  التقيي�س  جماالت  يف  واملهتمني  للعاملني  وا�سرتجاعها  وتوثيقها  املعلومات  توفر  اأهمية  اإىل  اإ�سارة 
الهيئة  اإدارات  لعمل  الداعمة  ال�سرورية  املعلوماتية  باإتاحة اخلدمات  للهيئة  العامة  االأمانة  قامت  املختلفة،  
املراجع  وتوفري  اخلليجية  القيا�سية  املوا�سفات  توثيق  خلل  من  اخلليجية  الفنية  اللجان  وكذلك  املختلفة 
واملوا�سفات القيا�سية االأجنبية والدولية التي يحتاجون اإليها حيث جتاوز عددها )20000( موا�سفة قيا�سية 
خليجية ودولية واأجنبية. واالأمانة العامة للهيئة تعمل على اإتاحة املوا�سفات القيا�سية اخلليجية الأكرب �سريحة 
م�ستفيدة منها عرب اأ�سهل واأ�سرع الطرق بهدف دعم تطبيقها، حيث مت بيع )2468( موا�سفة قيا�سية خليجية 
كما اأن االأمانة العامة للهيئة تقوم بالرد على اال�ستف�سارات الواردة اإليها من اجلهات احلكومية واخلا�سة حيث 

بلغ عدد اال�ستف�سارات التي مت الرد عليها اأكرث من )3300( ا�ستف�سار.

 متابعة أعمال اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات:
وكان من اأبرز نتائج وخمرجات اجتماع اللجنة التوجيهية لربط وبناء مراكز املعلومات يف اجتماعها الرابع 
ع�سر )13 مار�س 2014م(،)اجتماع اإلكرتوين (، واجتماعها اخلام�س ع�سر )9نوفمرب2014م، دبي( اعداد 

واعتماد عدد من اجراءات العمل على النحو التايل:
 التن�سيق مع الدول االأع�ساء ملتابعة تطبيق ا�ستخدام نظام االجتماعات االلكرتونية، وتقدمي الدعم الفني 

اللزم ل�سمان ا�ستمرارية ا�ستخدام النظام.
 توفري معلومات املوا�سفات القيا�سية الوطنية على دليل املوا�سفات القيا�سية اخلليجية.

 العمل على تطوير الئحة توثيق وتوفري معلومات املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية.
 متابعة التو�سيات التي مت اقرارها من قبل املجل�س الفني ذات العلقة باأعمال اللجنة.

 املتابعة والتن�سيق مع الدول االأع�ساء للم�ساركة يف بناء قواعد املعلومات املرتبطة بتطوير اأن�سطة التقيي�س.
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 اال�ستمرار بتزويد االأمانة العامة للهيئة مببيعات املوا�سفات القيا�سية اخلليجية من قبل الدول االأع�ساء.
 حث الدول االأع�ساء على البدء بتنفيذ درا�سة قيا�س ر�سا العملء، وتزويد االأمانة العامة بنتائجها.

 حث الدول االأع�ساء على ا�ستخدام نظام املكتبة االإلكرتونية واال�ستفادة مما حتتوي من قواعد معلومات 
وموا�سفات قيا�سية دولية.

 توفير وبيع المواصفات القياسية الخليجية والدولية:
يقوم املركز كذلك بتوفري املوا�سفات القيا�سية اخلليجية واالأجنبية والدولية )مثل ASTM , ISO وغريها( وكذلك 
املراجع الفنية للم�ستفيدين منها من اأع�ساء اللجان اخلليجية والدول االأع�ساء، حيث مت اإتاحة جميع املوا�سفات 

القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية للدول االأع�ساء عن طريق نظام اإلكرتوين مت ت�سميمه وتطويره .
كما قامت االأمانة العامة بتوفري عدد 1303 موا�سفة قيا�سية خليجية جمانًا للجهات التي ترتبط باتفاقيات تعاون 

مع الهيئة وكذلك �سركائها اال�سرتاتيجيني املو�سحة ا�سمائهم يف اجلدول رقم )1( .

جدول رقم )2(: تطور عدد املوا�سفات القيا�سية اخلليجية  املباعة للأعوام 2011-2014م

2014 2013 2012 2011 املوا�سفات                        ال�سنة
2468 2263 1198 489 املوا�سفات القيا�سية اخلليجية

علوة على ذلك يقوم املركز ببيع املوا�سفات القيا�سية اخلليجية وكذلك بع�س املوا�سفات القيا�سية الدولية، 
وقد بلغ عدد املوا�سفات القيا�سية اخلليجية التي مت بيعها خلل عام 2014م )2468( موا�سفة.

عدد المواصفات الجهة م

7 موؤ�س�سة املوا�سفات و املقايي�س الفل�سطينية 1
38 منظمة اخلليج لل�ست�سارات ال�سناعية 2

1258 هيئة الغذاء والدواء 3
1303

جدول )1(: عدد املوا�سفات القيا�سية املزودة جمانًا لل�سركاء اال�سرتاتيجيني يف عام 2013
اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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تطور المواصفات القياسية  الخليجية المباعه ل�عوام ٢٠١١ - ٢٠١٤ م
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الر�سم البياين رقم )1(: تطور عدد املوا�سفات القيا�سية اخلليجية املباعة للأعوام 2011-2014م

حيث يلحظ زيادة عدد املوا�سفات القيا�سية التي مت بيعها يف عام 2014م مبقدار 10% عن ما مت بيعه يف عام 
2013م، والتي تعود اإىل تفعيل مواقع الهيئة على مواقع التوا�سل االجتماعي، وزيادة م�ساركة الهيئة الفعالة يف 
الكثري من االأن�سطة واملوؤمترات ذات العلقة باأن�سطة التقيي�س باالإ�سافة اىل تنظيمها للموؤمترات وور�س العمل 

املختلفة بالتزامن مع تكثيف الربامج التوعوية التي تقدمها الهيئة.

الر�سم البياين رقم )2(: اإيرادات بيع املوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية للأعوام 2011-2014م
الموقع االلكتروني               مركز خدمات المستفيدين

ايرادات بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ل�عوام ٢٠١١ - ٢٠١4 م
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املوقع  طريق  عن  اخلليجية  الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  مبيعات  ن�سبة  منو  هو  اإليه  االإ�سارة  وجتدر 
االلكرتوين بن�سبة جاوزت الـ 41% عن ما مت حتقيقه يف 2013م وياأتي ذلك مت�سيًا مع �سيا�سة الهيئة الرامية 

اإىل حتويل جميع معاملتها ب�سكل اإلكرتوين .

  المكتبة اإللكترونية وقواعد المعلومات:
قامت االأمانة العامة للهيئة بالعمل على توفري وبناء االأدلة املعلوماتية ال�سرورية الداعمة لعمل اإدارات الهيئة 
املعلومات  واأدلة  لقواعد  م�سروع  تنفيذ  االأع�ساء من خلل  والدول  الفنية اخلليجية  اللجان  وكذلك  املختلفة 

املتخ�س�سة يف التقيي�س، حيث مت االنتهاء من بناء وتنفيذ االأدلة التالية:
1. قاعدة معلومات اأن�سطة وفعاليات التقيي�س الوطنية واالإقليمية والدولية.

2. دليل خدمات الهيئة االإلكرتونية.
3. االإ�سدار الثاين من مو�سوعة اجلهات احلا�سلة على �سهادات نظم االإدارة يف الدول االأع�ساء.

الر�سم البياين رقم )4(: عدد اال�ستف�سارات الواردة للهيئة للأعوام 2012-2014م
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4. دليل جهات تقومي املطابقة ) املختربات، جهات التفتي�س، جهات منح ال�سهادات ( العاملة يف الدول االأع�ساء.
5. دليل معلومات اخلرباء يف اأن�سطة التقيي�س االلكرتوين.

6. دليل معلومات اجلهات ذات العلقة باأن�سطة التقيي�س االإلكرتوين.
 ومن جهة اأخرى، قامت االأمانة العامة للهيئة باالنتهاء من تنفيذ جميع مراحل م�سروع تطوير وبناء مكتبة 
مت  والتي  للتنمية  االإ�سلمي  البنك  من  بدعم  املتاحة  والتقنيات  الفنية  املوا�سفات  الأحدث  وفقًا  اإلكرتونية 
تد�سينها خلل االجتماع الع�سرون ملجل�س االإدارة )الريا�س، االأربعاء 05 نوفمرب 2014م( حيث قامت االأمانة 
العامة بت�سميم املوقع اخلا�س باملكتبة وتوفري نظام يعمل على اإتاحة حلول البحث واال�سرتجاع واال�ستعرا�س 

املي�سر مل�سادر املعلومات االإلكرتونية التي مت توفريها حيث حتتوي املكتبة االإلكرتونية على ما يلي:
   28 قاعدة بيانات متخ�س�سة.

  اأكرث من 7500 كتاب الكرتوين.
  اأكرث من 7000 دورية علمية متخ�س�سة.

 اكرث من 3700  موا�سفة قيا�سية دولية.
ومن اأهم النا�سرين املخت�سني ومنها )EBESCO PUBLISHING, IEEE, CABI, ASTM, IGI GLOBAL(، كما 
 )ASTM( مت تغذيتها باملوا�سفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية وبع�س املوا�سفات القيا�سية الدولية مثل

وبذلك ت�سبح املكتبة االإلكرتونية للهيئة اأول مكتبة اإلكرتونية متخ�س�سة بالتقيي�س.

 مركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
ومعرفة  املختلفة  التقيي�س  جماالت  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  دعم  �سبل  ببحث  العامة  االأمانة  قامت 
املعوقات التي يواجهها هذا القطاع املهم مع بع�س اجلهات التي تقوم بدعم هذه املن�ساآت من الناحية املالية 
والت�سويقية واالإر�سادية يف بع�س الدول االأع�ساء مثل الغرف التجارية وال�سناعية، احتاد غرف جمل�س التعاون 
اخلليجي، ومنظمة اخلليج لل�ست�سارات ال�سناعية، والبنوك وال�سناديق واملوؤ�س�سات احلكومية الداعمة لهذه 

املن�ساآت ماليًا وت�سويقيًا وار�ساديًا. 
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التوعية واإلعالم

اإىل  التقيي�س  واأهداف  ر�سالة  ونقل  تو�سيح  يف  وتاأثريهما  واالإعلم  التوعية  اأهمية  على  العامة  االأمانة  توؤكد 
يف  ت�ساهمان  واالإعلم  التوعية  اأن  كما  الغر�س.  لهذا  املخ�س�سة  امليزانية  �سعف  رغم  املعنية  اجلهات  كل 
ن�سر التوعية بالتقيي�س ودوره يف دعم االقت�ساد الوطني، وحماية االأ�سواق وال�سحة والبيئة، والتعريف بهيئة 

التقيي�س ومنتجاتها وخدماتها يف جماالت املوا�سفات واملقايي�س واملطابقة واالعتماد والتدريب وغريه.

المهام:
يتمثل دور ق�سم التوعية واالإعلم يف متابعة التطورات وامل�ستجدات يف جمال التقيي�س يف الدول االأع�ساء ون�سر 
حتقيقات �سحفية للتوعية والتعريف باأن�سطة الهيئة واإعداد حملت اإعلمية عن اأن�سطة الهيئة وخدمات الهيئة 

يف كافة املجاالت واالإ�سراف على ت�سميم واإعداد جملة الهيئة، والعمل على توزيعها وفق القواعد املقررة.
وقد قام ق�سم التوعية واالإعلم يف االأمانة العامة للهيئة بالعديد من االإجنازات متثلت يف التايل:

أواًل: األخبار الصحفية:
1- اإعداد ون�سر عدد 35 خربًا �سحفيًا يف خمتلف و�سائل االإعلم يف الدول االأع�ساء.

2- ن�سر اأخبار الهيئة يف ال�سحف املطبوعة واالإلكرتونية اأكرث من 275 مرة.

ثانيًا: الموقع اإللكتروني: 
1- ن�سر كافة اأخبار الهيئة واالأخبار املن�سورة يف ال�سحف على املوقع االإلكرتوين للهيئة لغر�س توثيقها ون�سرها للجهات امل�ستفيدة.

2- تطوير نافذة االإعلم يف املوقع وتزويده مبنا�سبات الهيئة وفعالياتها.
3- رفع املطبوعات التوعوية للهيئة وعدد من مطبوعات اأجهزة التقيي�س الوطنية بالدول االأع�ساء.

4- ن�سر عدد من االأفلم التوعوية لبع�س اأجهزة التقيي�س الوطنية واإتاحة تنزيلها.
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ثالثًا: الكتيبات والمطويات التوعوية:
مت اإعداد جمموعة من الكتيبات واملطويات التوعوية لغر�س طباعتها ون�سرها بهدف امل�ساهمة يف ن�سر التوعية 

بالتقيي�س وكانت على النحو التايل:
1-  كتيب عن اللئحة الفنية اخلليجية للأجهزة الكهربائية منخف�سة اجلهد.

2- كتيب عن كود البناء اخلليجي.
3-  كتيب عن ال�سلمة يف اإطارات ال�سيارات.

4- كتيب عن اليوم العاملي للعتماد.
5- مطوية اللئحة الفنية اخلليجية للأجهزة الكهربائية.

6- مطوية االختيار ال�سحيح الإطار ال�سيارة.
7- مطوية �سارة املطابقة اخلليجية.

رابعًا: المؤتمرات والمعارض:
1- نظمت الهيئة املوؤمتر اخلليجي الثاين لكفاءة املختربات )17 مار�س 2014، دبي( بالتعاون مع هيئة االمارات 
للموا�سفات واملقايي�س ومركز االعتماد اخلليجي حتت رعاية معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير البيئة 
واملياه بدولة االإمارات العربية املتحدة ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة �سارك فيه نخبة من اخلرباء الدوليني، وح�سر 
حفل افتتاحه عدد من اأ�سحاب املعايل وال�سعادة مديرو اأجهزة التقيي�س بالدول االأع�ساء، كما �سارك فيه اأكرث 
من 180 م�ساركًا وم�ساركة من املتخ�س�سني والباحثني واملهتمني، وقد �ساهمت يف رعاية املوؤمتر ت�سع �سركات، 

كما مت حتقيق عدد )9( رعايات ومببلغ اإجمايل )395،000( ريال �سعودي.
لعام 2015م  الهيئة  لتنظيم موؤمترات  الفعاليات واملوؤمترات  التعاقد مع �سركة متخ�س�سة يف تنظيم  2- مت 
وا�ستكمال  ال�سيارات"،  يف  لل�سلمة  الثاين  اخلليجي  و"املوؤمتر  املختربات"  لكفاءة  الثالث  اخلليجي  "املوؤمتر 
االإجراءات املتعلقة بتحديد املكان والزمان وحجز القاعة وموافقة ال�سخ�سية الراعية، باالإ�سافة اإىل تنفيذ 

ت�ساميم الهوية االإعلمية واملوقع االإلكرتوين.

42



خامسًا: مجلة التقييس الخليجي:
 مت التعاقد مع �سركة متخ�س�سة ال�ستئناف اإ�سدار جملة التقيي�س اخلليجي.

 �سدر العدد ال�ساد�س مبو�سوع رئي�سي عن ال�سلمة الكهربائية يف �سهر دي�سمرب 2014م.
�سحفية،  وتقارير  وحتقيقات  مقاالت  باإعداد  للم�ساهمة  2014م  اأكتوبر  �سهر  يف  �سحفي  حمرر  مع  التعاقد  مت   

باالإ�سافة اإىل كتابة ر�سائل توعوية عن اأن�سطة التقيي�س، واإعداد حمتوى ملطويات وكتيبات توعوية.
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سادسًا: االحتفال باأليام المتعلقة بالتقييس: 
ملعايل  كلمة  ن�سر  بالتقيي�س من خلل  املتعلقة  والعاملية  العربية  املنا�سبات  من  بعدد  اإعلميًا  الهيئة  احتفلت 
االأمني العام يف و�سائل االعلم، كما ن�سرت اأخبارًا عن ذلك يف خمتلف و�سائل االإعلم يف الدول االأع�ساء، 

باالإ�سافة اإىل ترجمة واإعادة ت�سميم وطباعة بع�س البو�سرتات املتعلقة باالأيام العاملية.
25 مار�س 2014  اليوم العربي للتقيي�س            

20 مايو 2014  اليوم العاملي للمرتولوجيا       
9 يونيو 2014  اليوم العاملي للعتماد          

14 اأكتوبر 2014  اليوم العاملي للتقيي�س         

سابعًا: صفحات الهيئة في مواقع التواصل االجتماعي: 
مت التعاقد مع �سركة متخ�س�سة الإعادة اإن�ساء �سفحات للهيئة يف مواقع التوا�سل االجتماعي )في�س بوك، تويرت، 
يوتيوب( وحتديثها باالإ�سافة اإىل اإدارتها ملدة ثلثة اأ�سهر من خلل اإبراز اأن�سطة وخدمات الهيئة لغر�س زيادة 
التفاعل واملتابعة بهدف ن�سر التوعية بالتقيي�س، وحققت حتى نهاية 2014م عدد )1950 متابع على في�س بوك( 
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و)128 متابع على تويرت( )2200 م�ساهدة على يوتيوب( باإجمايل )4278(، كما تقوم مبوا�سلة الن�سر على 
ال�سفحات وحتديثها با�ستمرار.

ثامنًا: توثيق فعاليات الهيئة بالصور:
مت توثيق اجتماعات جمل�س االإدارة واملجل�س الفني للهيئة واملنا�سبات املختلفة وزيارات الوفود للأمانة العامة 

للهيئة، واأبرز الدورات التدريبية وور�س العمل التي تعقد يف مدينة املقر بال�سور الفوتوغرافية.

تاسعًا: الهوية االعالمية للهيئة
مت التعاقد مع م�سمم جرافيك�س حمرتف يف �سهر نوفمرب 2014م لتنفيذ الهوية االعلمية للهيئة لغر�س توحيد 
االإلكرتونية،  وال�سفحات  والتوعوية  الر�سمية  املطبوعات  مناذج  وكافة  والرموز  واالأ�سكال  واالألوان  اخلطوط 

ويتم ا�ستكمالها حاليًا للبدء بتنفيذ الت�ساميم االأخرى.

عاشرًا: األفالم التوعية
مت تعميد �سركة متخ�س�سة يف انتاج االأفلم التوعوية يف بداية �سهر اأبريل 2014م لغر�س تنفيذ عدد خم�سة 

اأفلم توعوية للهيئة وقد مت ا�ستكمال عدد )2( �سيناريو وت�سوير اأويل لعدد فلمني واعتمادها.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التدريب

المهام: 
 يقوم ق�سم التدريب بتقدمي اأن�سطة تدريبية متخ�س�سة وفاعلة تفوق توقعات امل�ستفيدين وال�سركاء وت�ساعدهم 
على التميز يف عملهم وزيادة قدرتهم التناف�سية يف ال�سوق، من خلل ال�سراكة مع املنظمات املناظرة وبيوت 
اخلربة العاملية حيث يقدم عدد من الربامج التدريبية واملهنية وور�س العمل وكذلك  يقدم  خدمات التدريب 

االإلكرتوين والربامج التعاقدية املوجهة ملوظفي ال�سركات اأو موؤ�س�سات �سواء حكومية اأو خا�سة.

المستفيدون من خدماتنا:
1- اجهزة التقيي�س الوطنية بالدول االأع�ساء.

القطاع احلكومي: من خلل توفري برامج تدريبية متخ�س�سة يف جمال املوا�سفات والت�سريعات الفنية املتعلقة 
بال�سحة وال�سلمة والبيئة.

القيا�سية واللوائح  للوفاء مبتطلبات املوا�سفات  التدريبية اللزمة  2- قطاع االأعمال: من خلل اكت�ساب املهارات 
الفنية جلودة املنتجات، وبالتايل نتيح لرواد االأعمال فر�سة املناف�سة القوية يف ال�سوق املحلية اأو االإقليمية اأو العاملية.
اأن�سطتنا التدريبية نحن ن�ساعدك على التاأكد من جودة املنتجات واخلدمات  3- امل�ستهلكني: مب�ساركتك يف 

و�سلمتها والتحقق من موا�سفاتها القيا�سية واملتطلبات الفنية لها.
4- لكل �سخ�س: من خلل تنفيذ االأن�سطة التدريبية املختلفة يف جماالت التقيي�س، نحن ن�ساهم بفاعلية يف 

جودة احلياة يف كل جماالتها من خلل بيئة نظيفة و�سليمة. 

مجاالت عمل المركز:
يقوم املركز بتقدمي خدماته التدريبية للقطاعني العام واخلا�س يف املجاالت التالية:

  املوا�سفات القيا�سية
 املرتولوجيا )املقايي�س(

 تقومي املطابقة
 كفاءة املختربات

 مراكز معلومات التقيي�س
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  خدمات المركز:
  يقدم املركز اخلدمات التدريبية التالية:

 الربامج التدريبية وور�س العمل.
 الربامج املهنية التاأهيلية.

On-line Training التدريب االإلكرتوين 
 الربامج التعاقدية املوجهة ملوظفي ال�سركات اأو موؤ�س�سات �سواء حكومية اأو خا�سة.

 الزيارات التدريبية امليدانية

رسم بياني بعدد المشاركين في البرامج التدريبية للفترة ٢٠٠٥ - ٢٠١4 م
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السنة التدريبيةعدد المشاركين
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التطوير والمتابعة

المهام:
امل�ستجدات  �سوء  على  للهيئة  التنظيمي  الدليل  تطوير  على  اال�سراف  يف  واملتابعة  التطوير  ق�سم  دور  يتمثل 
واللوائح  النظم  ومراجعة  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  متابعة  يف  االإدارية  الوحدات  مع  والتن�سيق  االإدارية، 

واالأدلة والتعليمات التي تنظم ن�ساطات الهيئة االإدارية واملالية والفنية ورفع التو�سيات ب�ساأنها.
مبادرات وم�ساريع  التطوير واملتابعة

 احل�سول على 3 �سهادات نظم االإدارة املرتبطة باأعمال الهيئة.
 اإعتماد النظام االأ�سا�سي والهيكل التنظيمي ونظام �سوؤون املوظفني.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالتطوير والمتابعة 
يعد ق�سم التطوير واملتابعة امل�سوؤول الفني ملتابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية من خلل اإعداد التقارير اخلا�سة 
مبتابعة وتقييم اخلطة اال�سرتاتيجية ل�سمان قيام جميع االدارات واالأق�سام  مبهامها املناطة بها مبا يحقق 
اأهدافها. ويف هذا االإطار، قام الق�سم برفع تقارير دورية اىل املجل�س الفني عن م�ستوى تنفيذ اخلطة بالتعاون 
لبطاقة  املهنية  ال�سهادة  على  الق�سم من احل�سول  كما متكن  اال�سرتاتيجية.  تنفيذ اخلطة  متابعة  فريق  مع 

االأداء املتوازن من جامعة جورج وا�سنطن بالواليات املتحدة االأمريكية.
قام فريق متابعة تنفيذ اخلطة االإ�سرتاتيجية باإعداد تقارير ربع �سنوية وو�سع خطة �ساملة ومتكاملة مل�ساعدة 
اآلية متابعة اخلطة االإ�سرتاتيجية، حيث قام  لتنفيذ اخلطة االإ�سرتاتيجية من خلل   الهيئة  واأق�سام  اإدارات 
الفريق بنقل االأهداف اال�سرتاتيجية اإىل اأر�س الواقع بعدة مراحل من اعتمادها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، 
وال�سعي نحو حتقيق  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  متابعة �سري عمل  االأوىل متثلت يف و�سع خطة  املرحلة  اأن  مو�سحًا 
اأهدافها، والتي انعك�ست من خلل عمل االإدارات واالأق�سام بالهيئة واأجهزة التقيي�س الوطنية ك�سريك فعلي يف 

تنفيذ اال�سرتاتيجية.
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النظام  اإعتماد   " االأداء  موؤ�سر  ولتحقيق  املوؤ�س�سي"  االأداء  التميز يف  " حتقيق  االإ�سرتاتيجية  الغاية  على  بناء 
االأ�سا�سي والهيكل التنظيمي ونظام �سوؤون املوظفني" وا�ستكمااًل لتنفيذ امل�سروع قام الق�سم باإعداد تقارير ربع 
�سنوية وكذلك ا�ستعر�س الق�سم حالة موؤ�سرات االداء للمجل�س الفني ، اما بخ�سو�س م�سروع تطوير الهيكل 
الهيكل  وتطوير  لتحديث  التنظيمية  الهياكل  يف  متخ�س�س  ا�ست�ساري  مكتب  مع  التعاقد  مت  فقد  التنظيمي 

.)Hay Group ( التنظيمي

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء المتعلقة بالمراجعة الداخلية
يتمثل الدور التقليدي للمراجع الداخلي يف التاأكد من وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفاءة والقيام مبا اأوكل 

اليه من مهام ن�س عليه النظام املايل واملحا�سبي للهيئة. حيث قام املراجع الداخلي باملهام االآتية: 
  فح�س ال�سندات املالية واإبداء امللحظات عليها حيث مت مراجعة عدد 791 �سندات �سرف.

  حتديد اللوائح التي حتتاج اىل حتديث وجاري العمل على مراجعتها مع اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية ومن 
ثم عر�سها على االإدارة العليا الأخذ ملحظاتهم عليها. 

  ت�سميم خطط تدقيق بالتن�سيق مع املراجع اخلارجي لتغطية اأية م�سائل رقابية يتم حتديدها من خلل عقد  
3 اإجتماعات خلل هذا العام.

  متابعة اعمال املدقق اخلارجي واملتابعة مع اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية لتنفيذ تو�سياته واإجراء التعديلت املطلوبة.
  القيام باأية مهام اأو وظائف اأخرى قد تخ�سع للمراجعة والتقييم من قبله بناء على توجيه معايل االأمني العام. 
  مراجعة احل�ساب اخلتامي واإبداء امللحظات الت�سحيحية مع اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية قبل رفعه اىل 

اللجنة االإدارية واملالية.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
نشاط التعاون الدولي

مقدمة:
الدولية  املنظمات  مع  والتن�سيق  التعاون  علقات  لتدعيم  ال�سعي  حثيثة  بجهود  للهيئة  العامة  االأمانة  توا�سل 
واالإقليمية والوطنية للتقيي�س، وفق توجيهات جمل�س االإدارة ، وقرارات املنظمة الدولية للتقيي�س )ايزو( التي 
يخدم  مبا  اآخر  جانب  من  االقليمية  �سبه  واملنظمات  جانب  من  االقليمية  املنظمات  بني  التعاون  على  ت�سجع 
توفري موا�سفات دولية تلبي كافة املتطلبات ومتوائمة مع االحتياجات الوطنية واالقليمية، وتكون من�سجمة مع 
امللحق 3 التفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية WTO، وهو " كود املمار�سة 

اجليدة عند اعداد وتطبيق وتبني املوا�سفات القيا�سية الدولية".  
واأخذا لذلك يف االعتبار، فاإن االأمانة العامة للهيئة تهدف من وراء هذا التعاون حتقيق عددا من االأهداف العامة منها:

 اال�ستفادة من ن�ساطاتها وخدماتها وتبادل اخلربات والتن�سيق معها.
 نقل املعرفة وتبادل اخلربات املميزة والتدريب واملمار�سات الدولية احلديثة التي تفيد الهيئة والدول االأع�ساء. 
 حتقيق الفوائد املرجوة من هذا التعاون من خلل ربط وادماج برامج عمل الهيئة والدول االأع�ساء مع برامج 

تلك االأطراف مبا يحقق اال�سلوب التكاملي بينها وبني الهيئة. 
  دعم التبادل التجاري والتعرف على العوائق الفنية للتجارة والعمل على حلها. 

 عدم تكرار اجلهد يف عملية اإعداد املوا�سفات القيا�سية ، وحتقيق التوافق واالن�سجام يف جمال املوا�سفات 
القيا�سية واللوائح الفنية واإجراءات التحقق من املطابقة ان�سجاما مع متطلبات منظمة التجارة العاملية.

 دعم توجه جمل�س التعاون يف اإبرام اتفاقيات التجارة احلرة  مع ال�سركاء التجاريني ملجل�س التعاون بهدف 
اإزالة العوائق الفنية للتجارة.

المهام:
واالقليمية  الدولية  واملنظمات  الهيئة  بني  والتن�سيق  التعاون  علقات  تدعيم  يف  الدويل  التعاون  ق�سم  دور  يتمثل 
والوطنية العاملة يف جمال التقيي�س بهدف ايجاد تعاون فني واال�ستفادة من ن�ساطاتها وخدماتها وتبادل اخلربات 
والتن�سيق معها، وحتقيق هدف نقل املعرفة واملمار�سات الدولية احلديثة، واإبراز �سورة الهيئة على امل�ستوى الدويل.
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أبرز إنجازات ومؤشرات األداء لنشاط التعاون الدولي
1- �ساركت االأمانة العامة يف االجتماع 46 للجنة التنمية DEVCO واالجتماع 35 للجمعية العمومية للمنظمة 
الدولية للتقيي�س ISO. )9-12 �سبتمرب 2014 م ، الربازيل (وقد مت خلل هذه االجتماعات توقيع مذكرة تفاهم 

مع هيئة املوا�سفات واالعتماد ال�سنغافورية SPRING مب�ساركة ممثلي الدول االأع�ساء بالهيئة والدول العربية.
 ومت عقد اجتماعات مع وفود كل من:

KATS الهيئة الكورية للتكنولوجيا واملوا�سفات 
.KAT و الهيئة االندوني�سية للعتماد BSN الهيئة االندوني�سية للموا�سفات 

.ASTM اجلمعية االمريكية للفح�س واالختبار 
.ANSI املعهد الوطني االمريكي للموا�سفات 

 اللجنة اليابانية للموا�سفات ال�سناعية JISC املعنية بتمثيل اليابان يف املنظمات االقليمية والدولية.
 ال�سركات املعنية مبنح �سهادات احللل يف الربازيل.

2-  وقعت الهيئة مع املنظمة الدولية للتقيي�س ISO  اتفاقية لتبني ون�سر وترجمة املوا�سفات الدولية بالتعاون 
مع اإدارة املوا�سفات واملقايي�س.

3-  �ساركت االأمانة العامة يف اجتماع الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC )10-14 نوفمرب 2014 م،طوكيو (حيث مت 
االتفاق على اأن يتم تطوير التعاون بني الهيئة والهيئة الدولية من خلل مذكرات تفاهم، وكذلك االتفاق على ور�سة 
عمل حول برنامج املطابقة اخلا�س بالهيئة الدولية حول احتياطات ال�سلمة يف االو�ساط التي حتتوي على غازات 
اأو اأبخرة متفجرة IEC Ex، ومت عقد اجتماع رفيع امل�ستوى مع ممثلني عن اللجنة االوروبية للتقيي�س CEN واللجنة 

االوروبية للتقيي�س الكهروتقني CENELEC، وذلك يف اطار مذكرة التفاهم املوقعة بني االطراف ذات العلقة.
APLAC، املنعقد يف  اآ�سيا والهادي  4- متت امل�ساركة يف اجتماع التعاون يف جمال اعتماد املختربات ملنطقة 
املك�سيك. وعلى هام�س االجتماع مت عقد اجتماع مع امل�سوؤولني يف هيئة املوا�سفات املك�سيكية واملعهد الوطني 

للمرتولوجيا.
.KAN والهيئة االندوني�سية للعتماد BSN 5- مت توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة والهيئة االندوني�سية للموا�سفات

6- مت توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة واملنظمة اخلليجية للبحث والتطوير حول اال�ستدامة والبناء امل�ستدام.
7- التوا�سل مع منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية OECD حول كيفية اال�ستفادة من خرباتها يف جمال املمار�سة 
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اجليدة لو�سع اللوائح الفنية والت�سريعات وقيا�س التاأثريات واالنعكا�سات على مثل هذه اللوائح والت�سريعات.
8- التعاون بني الهيئة و�سفارة املفو�سية االوروبية يف الريا�س وعلى يف جمال بناء القدرات وجمال الت�سريعات 

واللوائح الفنية.
 االتفاق بني الهيئة و CEN على تن�سيق عمل كل من اللجنتني اخلليجية رقم 7 واالأوروبية رقم 12 يف جمال 
اعداد موا�سفات النفط والغاز. وقد مت توقيع اتفاقية للتعاون الفني بني اللجنتني وقعت من قبل املدير العام لـ 

CEN/CENELEC واأمني عام الهيئة.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

المهام:
ال�سوؤون االإدارية واملالية تقدمي كافة اخلدمات االإدارية واملالية وامل�ساندة ملختلف الوحدات  اإدارة  يتمثل دور 
التنظيمية يف الهيئة من خلل ا�ستخدام اأحدث النظم واالإجراءات والتح�سني امل�ستمر للو�سول الأعلى امل�ستويات 

واملحافظة على اجلودة واالأداء املتميز ومبا يحقق اأهداف الهيئة.

أبرز إنجازات ومؤشرات األداء إلدارة الشؤون اإلدارية والمالية
اأواًل: حتقيق التميز يف االأداء املوؤ�س�سي:

الهدف اال�سرتاتيجي: اإعادة هند�سة العمليات والتحول اإىل منظمة رقمية

أواًل : الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

التدريب الداخلي والخارجي:
وذلك  الداخلي  للتدريب  كبريا  اهتماما  اأولت  فقد  الب�سرية،  مواردها  قدرات  تعزيز  على  الهيئة  من  حر�سًا 
تدريبية متخ�س�سة  برامج  الهيئة عدة  نفذت  فقد  وعليه  عالية،  بكفاءة  االإ�سرتاتيجية  تنفيذ خطتها  بهدف 
اإك�ساب مهارات فنية وقيادية يف جماالت عدة، حيث مت تر�سيح عدد من  اإىل  وعلمية ملوظفيها والتي تهدف 

املوظفني حل�سور 37 دورة تخ�س�سية. 
التدريب  �سمل  تقريبا بحيث  املوظفني )%62(  اإجمايل  املتدربني من  ن�سبة  بلغت  اأنه  اإىل  االإ�سارة  كما جتدر 
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المتدربين في البرامج المتخصصة
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مكتب األمين العامالشؤون اإلداريةوالماليةشؤون المطابقةالخدمات الفنيةالمواصفات والمقاييس

عدد المتدربين             عدد الموظفين

والتطوير كافة االإدارات واالأق�سام بالهيئة ح�سب ال�سكل التايل: 

تحسين بيئة العمل
للتميز  ودافعًا  للموظفني  حافزًا  باعتبارها  العمل  بيئة  حت�سني  على  واملالية  االإدارية  ال�سوؤون  اإدارة  حر�ست 
اأ�سا�سيًا ال�ستقطاب  البيئة اجلاذبة م�سدرًا  تعد  االإنتاجية، حيث  اأداء مهامهم وحت�سني م�ستوى  واالإبداع يف 
الكفاءات واخلربات يف �سوق العمل موظفي الهيئة، حيث مت قيا�س ن�سبة الر�سا الوظيفي حيث مت االنتهاء من 
اجلزء االأول من امل�سروع خلل عام 2013م، ومت خلل عام 2014م اإعداد النموذج اخلا�س بتقييم الر�سى 

الوظيفي وتوزيعه على املوظفني، ومت ا�ستلم 19 تقييم ومت فرز بياناتها.
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التوظيف
حر�ست اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية على توظيف الكوادر الب�سرية املميزة لتح�سني م�ستوى االإنتاجية، حيث 
تعد الهيئة بيئة جاذبة ال�ستقطاب الكفاءات واخلربات يف �سوق العمل، حيث بلغ عدد املتقدمني لوظائف الهيئة 
738 لعدد 13 وظيفة ومت فرز ال�سري الذاتية طبقًا للموؤهلت واخلربات املطلوبة لي�سبح عددها بعد الفرز 186 

�سرية ذاتية، مت مقابلة 49 متقدم، وفيما يلي تو�سيح للوظائف ب�سكل مف�سل:
كما مت توظيف )9( موظفني منهم يف العام املايل 2014م مبا ي�سكل ن�سبة )15 %( من اإجمايل عدد املوظفني.

ثانيًا: الشؤون المالية

الهدف االستراتيجي: ال�سعي لتحقيق االكتفاءالذاتي ماليًا

المشروع/المبادرة: اإن�ساء مراكز تكلفة على م�ستوى الهيئة

حر�ست اإدارة ال�سوؤون االإدارية على اإن�ساء مراكز تكلفة على م�ستوى الهيئة وذلك بهدف زيادة ن�سبة الرت�سيد، 
حيث مت االنتهاء من املراحل الثلث االأوىل من امل�سروع.

االستخدام األمثل لموارد الهيئة
حر�ست اإدارة ال�سوؤون االإدارية واملالية على ا�ستخدام موارد الهيئة اال�ستخدام االأمثل من خلل تقليل النفقات 
وبذل اجلهد ال�ستجلب عرو�س االأ�سعار والتفاو�س مع عدة جهات للتاأكد من عدالة االأ�سعار واحل�سول على 

خ�سومات اإ�سافية. 
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اإجمايل  مع  مقارنة  بلغت )30،708،622(  املايل 2013م  للعام  امل�سروفات  اإجمايل  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
امل�سروفات لل�سنة املالية 2014م والتي بلغت )31،112،209(، وذلك بزيادة بلغت %1.

تخطيط عمليات المصروفات:
  بلغ عدد �سندات ال�سرف ال�سادرة يف عام 2014م 800 �سند �سرف مقارنة بعدد 715 �سند اأ�سدر يف عام 

2013م، اأي بزيادة مئوية مقدارها %12.
  حيث بلغ اإجمايل امل�سروفات الغري مدققة لل�سنة املالية املنتهية فى 2014/12/31م مبلغ وقدره 31،112،209 

ريـال �سعودي، بزيادة قدرها 1% مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة 2013م والتي كانت 30،708،622 ريـال �سعودي.
بلغت  )بزيادة  والبدالت  الرواتب  مثل  باملوظفني  مبا�سرة  املتعلقة  االأول  الباب  م�سروفات  اإجمايل   بلغ    
كانت  والتي  2013م  ال�سابقة  ال�سنة  مع  مقارنة  �سعودي  ريـال   22،296،408 ( مببلغ   %1 قدرها  مئوية  ن�سبة 

22،057،318 ريـال �سعودي.
  كما بلغت امل�سروفات بالباب الثاين املتعلقة بامل�ساريف الت�سغيلية مبلغ قدره 1،849،530 ريـال �سعودي، 

بزيادة ن�سبتها 32% مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة 2013م والتي كانت 1،397،186 ريـال �سعودي.
  وزادت م�سروفات الباب الثالث بن�سبه 361% مببلغ 207،242 ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة مع مبلغ 

44،867 ريـال �سعودي يف عام 2013م.
بزيادة قدرها  �سعودي  ريـال  امل�ساريع مبلغ 6،759،028  بنفقات  املتعلقة  الرابع  الباب  وبلغت م�سروفات    

139% مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة 2013م والتي كانت 2،821،345 ريـال �سعودي.

تخطيط عمليات اإليرادات:

الباب الرابع        الباب الثالث        الباب الثاني         الباب األول

1%

6%

22%

71%
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البيانات للإيرادات  املنتهية يف 2014/12/31م ت�سري  املالية  لل�سنة  النتائج املحققة وغري املدققة  بناء على 
ال�سادرة عن الهيئة لل�سنة املالية 2014م اإىل اأن االإيرادات بلغت 27،205،568 ريال �سعودي، بزيادة قدرها 

15% عن اإيرادات ال�سنة املالية ال�سابقة 2013م والتي بلغت 23،642،314 ريال �سعودي.
متثل  والتي  الهيئة  ايرادات  منو  وراء  الرئي�سي  العامل  املطابقة  �سهادات  من  املح�سلة  االإيرادات  كانت  وقد 
بلغت  حيث   ،%14.2 بن�سبة  ال�سهادات  اإيرادات  زادت  وعليه  الهيئة،  اإيرادات  اإجمايل  من   %93 ن�سبته  ما 

25،289،193 ريال �سعودي مقارنة بال�سنة املالية ال�سابقة 2013م والتي كانت 22،143،733 ريال �سعودي.
كما �سكلت االيرادات املح�سلة من املوا�سفات القيا�سية اخلليجية 282،437 ريال �سعودي بزيادة ن�سبته 0.50 

% مقارنة بال�سنة ال�سابقة 2013م والتي كانت 280،834 ريال �سعودي.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اإيرادات الربامج التدريبية التي تقيمها الهيئة بلغت 887،606 ريال �سعودي بزيادة قدره 

79 % مقارنة بال�سنة ال�سابقة 2013م والتي كانت 496،672 ريال �سعودي.
و�سندوق  الفرن�سي  ال�سعودي  بالبنك  اال�ستثماري  ال�سندوق  يف  اال�ستثمار  من  املح�سلة  االإيرادات  اأن  كما 
اال�ستثمار يف البنك االأهلي التجاري زادت بن�سبة 72% حيث بلغت 339،887 ريال �سعودي مقارنة مع ال�سنة 

املا�سية 2013م والتي كانت 197،655 ريال �سعودي. 
�سعودي  ريال   523،419 من   %34 مقدارها  مئوية  بن�سبة  انخف�ست  فقد  املتنوعة  االإيرادات  يخ�س  وفيما 

املتنوعة  االإيرادات  املالية احلالية، وقد متثلت  ال�سنة  ريـال �سعودي خلل  اإىل 346،445  خلل عام 2013م 
التعيني،  اإيرادات جهات  اإيرادات املوؤمترات،  البنكية والدفرتية، فروقات العملت واحلواالت،  الت�سويات  يف 

مبيعات الورق، مبيعات االأ�سول، واإيرادات اأخرى.

إنجازات خارج نطاق الخطة التشغيلية

ا�يــــــــــــــرادات

البرامج التدريبية         المواصفات        شهادة مطابقة                                    اإلجمالي
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١- لجنة المشتريات: 

مت عقد 37 اجتماع للجنة امل�سرتيات يف عام 2014م مقارنة بعدد 26 اجتماع عقد يف عام 2013م.

٢- العقود:
مت ابرام قرابة الـ 20 عقد يف عام 2014 بلغت قيمتها االإجمالية 4،750،257 ريال �سعودي تركزت يف م�ساريع 
اإدارة اخلدمات الفنية واإدارة املوا�سفات واملقايي�س، لتطوير اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة اأو تطوير البنية 

التحتية للهيئة، وكذلك �سملت جمال املوا�سفات ومراجعتها وترجمتها.

٣- التعاميد:
مت خلل عام 2014م اإ�سدار عدد 94 تعميد مببلغ 1،789،714 ريـال �سعودي مقارنة بعدد 100 تعميد اأ�سدر 

يف عام 2013م مببلغ 2،007،020 ريـال �سعودي اأي بانخفا�س ن�سبته 12% تقريبا.

المشتريات

المبلغ اإلجمالي

عدد التعاميد

2013                 2014

00%        20%        40%         60%       80%       100%

2,007,020              1,789,714

100                           94

ا�يــــــــــــــرادات المحققة

شهادات مطابقة        المواصفات القياسية الخليجية      البرامج التدريبية      الصناديق اإلستثمارية

المبلغ

22,143,733

280,834496,672197,655
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اإلنجازات ومؤشرات األداء

انجازات الدول األعضاء



 هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس

اأجنزت الهيئة خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1. اإ�سدار  عدد )2049( موا�سفة قيا�سية جديدة و)57( الئحة فنية جديدة، وحدثت )112( موا�سفة قيا�سية، 
وبهذا ي�سل عدد املوا�سفات القيا�سية االإماراتية االختيارية اإىل )10،848( موا�سفة قيا�سية، فيما و�سل عدد 

اللوائح الفنية االإلزامية اإىل )793( الئحة فنية، موزعة ح�سب القطاعات.
2. اعتماد )22( جهة تقييم مطابقة جديدة.

3. اإ�سدار  )4935( �سهادة مطابقة تغطي )9913( منتجًا م�ستوردًا اأو م�سدرًا من واإىل الدولة.
4. منح علمات اجلودة لـ )2050( منتج من م�سانع خمتلفة من م�سنع واحد داخل الدولة.

5. اإ�سدار  عدد )1،294،923( مل�سقًا لكفاءة الطاقة للمكيفات والثلجات والغ�ساالت.
6. منح )45( �سهادة مطابقة ملزارع تنتج )1445( منتجًا ع�سويًا.

7. اإ�سدار )107( �سهادة مطابقة للبطاقات التحذيرية، بناًء على الئحة بطاقات عبوات منتجات التبغ اخلا�سة 
بال�سور التحذيرية.

للموازين  املرتولوجي  التحقق  باإجراء  املرتولوجية  الرقابة  اإطار  الدولة يف  املخولة يف  8.التعاون مع اجلهات 
ادات املحروقات يف حمطات البرتول. التجارية )ذهب، عطور، هايرب ماركت( وعدَّ

9. التحقق من )605( ميزان يف حملت الذهب وحملت التجزئة والهايرب ماركت .
اإجراءات  مبتابعة  والقانونية  الفنية  الظروف  بتهيئة  الهيئة  قامت  حيث  املرتو  التفاقية  الدولة  ان�سمام   .10
املوافقة على ان�سمام الدولة لع�سوية املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س )BIPM( حيث اأقر جمل�س الوزراء املوقر 

املوافقة على االن�سمام يف �سهر يونيو 2014م.
11. التحقق من )2037( �سنفًا من العبوات املعباأة م�سبقًا و�سملت )14( �سنف غذائي وغري غذائي م�سنع حمليًا وم�ستورد.
12. منح االعتماد  لعدد )22( جهة تقييم مطابقة جديدة منها 10 خمتربات فح�س ومعايرة و11 جهة تفتي�س وجهة 
منح �سهادات متجاوزة م�ستهدف عام 2014م )89( جهة معتمدة حيث و�سل عدد اجلهات اإىل )90( جهة معتمدة.

13. ويف جمال الت�سجيل فقد قامت الهيئة بت�سجيل عدد 12 خمترب خلل عام 2014م يف اإمارة اأبو ظبي بواقع 
12 زيارة ميدانية لي�سل عدد املختربات امل�سجلة اإىل )63( خمترب.
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إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة
 مملكة البحرين  

اأجنزت االإدارة خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1.  تبني واعتماد عدد )814( موا�سفة قيا�سية و)100( الئحة فنية خلل عام 2014م.

2.  تبني باأ�سلوب امل�سادقة لعدد )5530( موا�سفة قيا�سية دولية واعتمادها كموا�سفات قيا�سية وطنية. وبهذه 
الفنية  واللوائح  القيا�سية  للموا�سفات  االإجمايل  املجموع  يكون  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  من  االإ�سافات 

املعتمدة وطنيًا حتى االآن قد بلغ ما يقارب )12،600( موا�سفة قيا�سية والئحة فنية وطنية.
3. الت�سويت على )84( م�سروع موا�سفة قيا�سية دولية �سادرة عن املنظمة الدولية للتقيي�س )االآيزو(.

4. بلغ عدد املوا�سفات القيا�سية املُباعة يف عام 2014م )353( موا�سفة، منها 85% موا�سفات قيا�سية خليجية 
و10% موا�سفات قيا�سية ملنظمة االآيزو و5% موا�سفات قيا�سية خمتلفة )مثل املوا�سفات الربيطانية وموا�سفات 

اللجنة الدولية الكهروتقنية(.
البحرين  مملكة  تعتزم  والتي  غذائية،  مبنتجات  تتعلق  خليجية  فنية  الئحة  م�سروع   )53( عن  االإخطار   .5

تطبيقها ولها تاأثري على التجارة.
6. بلغ عدد معاملت املنتجات اخلا�سعة لرقابة اإدارة املوا�سفات واملقايي�س التي مت تلخي�سها يف عام 2014م 

على منافذ مملكة البحرين اجلمركية )8322( معاملة جمركية.
7. نفذ ق�سم تطبيق املوا�سفات و�سمان اجلودة م�سحًا ميدانيًا على املحال التجارية حيث �سمل امل�سح )43( 

حمل جتاري لبيع لعب االأطفال يف خمتلف املحافظات.
ال�سهادات  واإ�سدار  ا�ست�سارات  جمال  يف  اخلدمات  بتقدمي  املتعلقة  التجارية  االأن�سطة  طلبات  درا�سة   .8

ملوا�سفات منظمة التقيي�س الدولية، ومت املوافقة على )26( طلب متعلق بهذا الن�ساط.
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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

اأجنزت االإدارة خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1.  البدء مب�سروع تنقيح املوا�سفات القيا�سية واإ�سدار الدليل االإلكرتوين للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية.

2.  اعتماد عدد )449( موا�سفة قيا�سية �سعودية جديدة يف خمتلف القطاعات لي�سبح جمموع ما مت اعتماده 
اإن�ساء الهيئة )28،708( موا�سفة قيا�سية �سعودية، كما مت حتديث وتعديل عدد  من موا�سفات قيا�سية منذ 
)2،224( موا�سفة قيا�سية �سعودية و)607( م�سروع موا�سفة قيا�سية �سعودية يف مراحل االإعداد والدرا�سة 

متهيدًا العتمادها.
3. اعتماد لوائح كفاءة الطاقة الأجهزة التكييف وللأجهزة املنزلية )الغ�ساالت والثلجات( وموا�سفات مواد 

العزل احلراري .
الوقود، ومت  ال�سعودي القت�ساد  املعيار  لتطبيق  للمركبات  �سركة م�سنعة  تفاهم مع )78(  توقيع مذكرة    .4

اإعلن املعيار والذي ُيعد االأول من نوعه يف املنطقة.
االإفرجنية  بالكرا�سي  اخلا�سة  املوا�سفات  وترقية  املياه،  ا�ستهلك  تر�سيد  بطاقة  ت�سميم  من  االنتهاء    .5

والغ�ساالت لتحقيق معايري اأف�سل لرت�سيد اال�ستهلك.
موا�سيع مهمة يف جماالت  باختيار )5(  مبادراته  اأوىل  با�سر  بالهيئة  والدرا�سات  للأبحاث  اإن�ساء مركز   .6

ال�سلمة الإعداد الدرا�سات البحثية التي تهدف اإىل تطوير املوا�سفات.
7. �سرعت الهيئة مبراجعة وحتديث وتطوير اإجراءات منح علمة اجلودة ال�سعودية ومبا يتوافق مع املمار�سات 
العاملية، والتاأكيد على القيمة امل�سافة للعلمة جلميع املنتجات احلا�سلة عليها، وقد مت منح )17( من�ساأة/منتج 
تراخي�س جديدة با�ستعمال علمة اجلودة على منتجاتها، حيث اأ�سبح جمموع ال�سركات وامل�سانع املمنوحة حق 

و�سع علمة اجلودة على منتجاتها )266( من�ساأة/منتج، وجاري العمل على درا�سة )80( طلب جديد.
8.  اإ�سدار عدد )4،587( ترخي�س با�ستخدام بطاقة كفاءة ا�ستهلك الطاقة لنف�س العدد.
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9.  تنفيذ عدد )42( زيارة للم�سانع الوطنية املتخ�س�سة يف �سناعة اإطارات املركبات، حديد الت�سليح، مواد 
باالإ�سافة  ال�سعودية  القيا�سية  للموا�سفات  للتحقق من مطابقة منتجاتها  املحركات،  زيوت  العزل احلراري، 

لدرا�سة )227( ترخي�سًا بلديًا.
10.  يف جمال الرقابة على مطابقة ال�سلع يف االأ�سواق مت �سحب )3،209( عينة من �سلع حمددة لها علقة ب�سحة امل�ستهلك.

11.  بلغ عدد العينات التي مت اختبارها مبختربات الهيئة )7،280( عينة.
12.  بلغ عدد االأجهزة التي مت معايرتها مبختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة )669( جهازًا.

13.  اعتماد عدد )23( خمترب جديد الختبار ال�سلع اال�ستهلكية ليبلغ جمموع املختربات املعتمدة من قبل 
اللجنة ال�سعودية للعتماد )92( خمتربًا.

14.  االإجابة على ما يزيد عن )5،000( ا�ستف�سار وا�ست�سارة جلهات خمتلفة.
ومت  للتقيي�س،  االإ�سلمي  للمعهد  ان�سمت  حيث  ودولية  وعربية  اإقليمية  منظمات  مع  الهيئة  ا�سرتكت    .15

اختيارها ملن�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة املعهد.
16.  تنفيذ )810( م�ساركة من من�سوبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة، وحر�سًا 
خدمات  لتقدمي  للتدريب  مركز  اإن�ساء  مت  التقيي�س  ب�سوؤون  واملهتمني  العملني  قدرات  تنمية  على  الهيئة  من 

التدريب يف جماالت التقيي�س واجلودة.  

المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزراة التجارة والصناعة
سلطنة عمان

اأجنزت املديرية خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1. امل�ساركة يف بع�س املنظمات والهيئات الدولية واالإقليمية ذات العلقة باأعمال التقيي�س.

2. التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم وبرامج العمل مع بع�س الدول ال�سقيقة وال�سديقة يف جماالت 
التقيي�س املختلفة.

3. قامت اللجنة الفنية اخلليجية للموا�سفات الكهربائية واالإلكرتونية 3TC باملوافقة على اعتماد عدد )15( 
م�سروع من خطة ال�سلطنة، واإلغاء )5( م�ساريع و)19( يف مرحلة التوزيع االأويل.

4. عدد اجلهات التي مت اأخذ عينات منها )204( يف نطاق حمافظة م�سقط.
5. عدد العينات غري املطابقة )2( عينة، بواقع 0.5% تقريبًا من جمموع العينات.
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6. اعتماد �سهادات مطابقة وتقارير اختبار ملنتجات خمتلفة بلغت حوايل )7564(.
7. اإ�سدار �سهادات خمتلفة بعدد )104( �سهادة مطابقة.

اإىل  م   2014/01/01 الفرتة  خلل  عينة   )1247( املختربات  دائرة  اإىل  الواردة  العينات  جمموع  بلغ   .8
2014/12/31 م وذلك الإجراء الفحو�سات املطلوبة.

9. بلغ جمموع عدد العينات املاأخوذة من خمتلف ال�سلع واملنتجات الإجراء التحاليل اللزمة )416( عينة خلل 
عام 2014م وذلك الإجراء التحاليل والفحو�سات املطلوبة عليها.

10. معايرة )3198( جهاز ومعدة داخل املخترب وباملوقع.
موا�سفة   )68( درا�ستها  مت  التي  امل�ساريع  عدد  بلغ  حيث  القيا�سية  املوا�سفات  م�ساريع  واإعداد  درا�سة   .11

قيا�سية خليجية.
12. اإعداد 11 موا�سفة قيا�سية خليجية.

اإلدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة 
دولة قطر 

اأجنزت االإدارة خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1.  تد�سني الن�سخة اخلام�سة من موا�سفات قطر للإن�ساء لعام 2014م.

2. اإ�سدار �سعادة وزير البيئة قرارًا باعتماد موا�سفات قطر للإن�ساء 2014م كلئحة فنية قطرية اإلزامية.
3. م�ساركة الهيئة العامة القطرية للموا�سفات والتقيي�س بوزارة البيئة يف اجتماع اللجنة اال�ست�سارية الفنية الدائمة 
املكلفة مبتابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية العربية للتقيي�س 2014 – 2018 والذي عقد مبدينة الرباط باململكة املغربية.

4. عقد الدورة التدريبية حول التقيي�س ودوره يف حماية امل�ستهلك ودعم ال�سناعات الوطنية التي نظمتها وزارة 
البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للموا�سفات والتقيي�س، بالتعاون مع هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون 

وم�ساركة اأكرث من 60 �سخ�سًا من دول التعاون، باالإ�سافة اإىل اليمن وا�ستمرت ملدة ثلثة اأيام.
5. فوز بحث وزارة البيئة باملركز االأول بجائزة االبتكار االأخ�سر العربية.

6. اأعلنت املنظمة اخل�سراء الدولية The Green Organization ومقرها مدينة لندن باململكة املتحدة ر�سميًا 
فوز وزارة البيئة بدولة قطر باجلائزة الف�سية على م�ستوى العامل يف جماالت القوانني والت�سريعات واالأنظمة 
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."Qatar Green Construction systems" اخل�سراء لعام 2014 بعنوان
7.اإن�ساء اللجنة الفنية العليا املكلفة باإعداد اال�سرتاتيجية العربية للتقيي�س للأعوام ) 2014- 2018(م يكون 
مقرها ورئا�ستها واأمانتها بدولة قطر لتتوىل و�سع اال�سرتاتيجية العربية للتقيي�س ومتابعة تنفيذها مع الدول 

االأع�ساء بالتن�سيق مع املنظمة العربية للتقيي�س والتعدين بهدف زيادة حجم التجارة البينية العربية.

إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة 
دولة الكويت

اأجنزت االإدارة خلل عام 2014 م االأن�سطة التالية :
1. قامت نقطة اال�ستف�سار الكويتية التفاقية اإزالة العوائق الفنية للتجارة التابعة ملنظمة التجارة العاملية بعمل 

59 اإخطارًا حول الت�سريعات املُزمع تطبيقها.
2. ا�ستحداث ق�سم" �سوؤون االعتماد" بقرار رقم 2013/1002 كق�سم م�ستقل يتبع نائب املدير العام للموا�سفات 

واخلدمات ال�سناعية يهدف اإىل تخطيط وتن�سيق ومتابعة كافة اأن�سطة االعتماد يف دولة الكويت.
الوزاري رقم 2009/3 برئا�سة  بالقرار  لة  امل�سكَّ الدائمة للأغذية  الفنية  للجنة  3. عقد عدد )11( اجتماعًا 

الهيئة العامة لل�سناعة وع�سوية اجلهات ذات العلقة بالغذاء والتغذية بالدولة.
4. اإ�سدار عدد )120( ترخي�س �سهادة علمة اجلودة الكويتية للم�سانع املحلية واخلارجية.

5. بيع عدد )805( ما بني موا�سفة قيا�سية والئحة فنية خليجية ودولية واأجنبية .
اإجمايل  يكون  حيث   )74( املعتمدة  الفنية  اللوائح  وعدد  كويتية،  قيا�سية  موا�سفة   )692( عدد  اعتماد   .6

املوا�سفات القيا�سية )766(.
7. امل�ساركة يف اللجنة اال�ست�سارية العليا للتقيي�س يف اجتماعها الـ )43( يف مقر املنظمة.

8. بلغت ن�سبة الزيادة يف تخلي�س املعاملت اجلمركية املتعلقة باملنتجات اخلا�سعة لرقابة اإدارة املوا�سفات 
واملقايي�س على املنافذ اجلمركية بن�سبة 25% عن عام 2013م.

9. مت اإ�سدار عدد )10،695( �سهادة مطابقة وعدد )200( �سهادة تقييم فني وعدد )1( �سهادة مطابقة حملية.
10.  قامت وحدة م�سح االأ�سواق ب�سحب )105( عينة الألعاب االأطفال و)55( عينة من زيوت املحركات و)30( 

عينة الأدوات املائدة )امليلنني( ومت اإجراء الفحو�سات املخربية لكل العينات.
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الخاتمة

                احلمد هلل رب العاملني، وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف اخللق و�سيد املر�سلني نبينا حممد �سلى اهلل 
ـر لنا اأن ننهي التقرير ال�سنوي لعام 2014م، و  عليه و�سلم. اأ�سكر اهلل جل جلله على ف�سله وامتنانه اأن ي�سَّ
يطيب يل ان اأتقدم بجزيل ال�سكر واالحرتام وعظيم الف�سل واالمتنان بعد اهلل �سبحانه وتعاىل اإىل كٍل من 
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة اأع�ساء جمل�س االإدارة املوقرين واملجل�س الفني، والدول االأع�ساء على ح�سن تعاونها 
َنت الهيئة من اإعداد تقريرها ال�سنوي، كما اأ�سكر اأخواين وزملئي  مة مكَّ املثمر يف توفريها معلومات وبيانات قيِّ
جميع من�سوبي الهيئة على ما بذلوه من جهد يف اإعداد وتنظيم التقرير واإجناز كافة املهام املناطة بالهيئة، 

وال�سكر مو�سول اأي�سًا لكل اجلهات ذات العلقة والتي �ساهمت يف دعم واإخراج هذا التقرير.
وختامًا.. اأ�ساأل املوىل- جلت قدرته- اأن يوفقنا جميعًا اإىل ما يحبه وير�ساه، واأن يجعل عملنا كله خال�سًا لوجه 

الكرمي اإنه �سميع جميب.

                                                                                          األمين العام 
                                                                                                 نبيل بن أمين مال
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