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كلمة الأمني العام :
تتويج�ا العتم�اد جمل��س �إدارة هيئ�ة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ل�دول اخلليج
ي�أت�ي �إ�ص�دار ه�ذا التقري�ر ً
العربي�ة للهي�كل التنظيم�ي اجلدي�د للهيئ�ة يف اجتماع�ه الـ�ـ ( 22الريا��ض 5 /نوفمبر  2015م) لتعل�ن ع�ن
مرحلة جديدة واعدة تزخر بخطط �إ�سرتاتيجية طموحة ،والتي طاملا حفلت بها م�سرية هيئة التقيي�س منذ
�إن�ش�ائها يف عام 2004م.
وامت�دادًا لتنفي�ذ خط�ة هيئ�ة التقيي��س ()2020-2016م املعتم�دة من جمل��س �إدارة الهيئ�ة يف اجتماعه الــ 22
(الريا��ض 5 ,نوفمبر 2015م) الت�ي �صيغ�ت تلبي�ة لتحقي�ق التن�س�يق والتكامل والرتابط بني ال�دول الأع�ضاء
يف جمي�ع امليادي�ن ذات العالق�ة ب�أن�ش�طة التقيي��س واجل�ودة ،وحتفي� ًزا لوج�ود ت�ش�ريعات جتاري�ة و�صناعي�ة
وجمركية مطبقة لنواة �س�وق خليجية م�شتركة ُي�س�هم يف �إزالة العوائق الفنية بني الدول الأع�ضاء ،و تطوير
قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها ،كما ُي�سهم يف حماية امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة،
وت�شجيع ال�صناعات واملنتجات اخلليجية مبا يدعم االقت�صاد بالدول الأع�ضاء و يتما�شى مع �أهداف االحتاد
اجلمركي.
�ش� َّكل ع�ام 2016م بداي�ة حت�ول يف م�سيرة عم�ل الهيئ�ة؛ لكون�ه الع�ام الأول لتنفي�ذ اخلطة ،حي�ث روعي فيها
ا�شتمالها على منظومة متكاملة يف �إدارة الإداء الإ�سرتاتيجي دع ًما ال�ستكمال تطوير البنية التحتية للجودة
وبن�اء �ش�راكة م�س�تدامة م�ع الأط�راف املعني�ة حلماي�ة �صح�ة و�سلامة امل�س�تهلك والبيئ�ة وت�س�هيل التب�ادل
التج�اري وت�ش�جيع ال�صناع�ة اخلليجي�ة .ومن�ذ بداي�ة الع�ام مت و�ض�ع خط�ط ت�ش�غيلية وا�ضح�ة املع�امل لتمكني
خمتل�ف الإدارات والأق�س�ام يف الهيئ�ة م�ن الو�ص�ول �إىل تل�ك الأه�داف خلال الفرتة امل�س�تهدفة.
من خالل تقرير العام 2016م �س�يتم تقدمي �أبرز ما حتقق مت�ضمنة نظرة على �أداء الهيئة ومنجزاتها وف ًقا
للغايات الإ�سرتاتيجية.
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�أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة

معالي د .راشد أحمد بن فهد
وزير دولة  -اإلمارات العربية المتحدة

معالي د .ماجد بن عبد اهلل القصبي
وزير التجارة واالستثمار  -المملكة العربية السعودية

معالي أ .محمد بن عبد اهلل الرميحي
وزير البلدية والبيئة  -دولة قطر
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معالي أ .زايد بن راشد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة  -مملكة البحرين

معالي د .علي بن مسعود السنيدي
وزير التجارة والصناعة  -سلطنة عمان

معالي أ .خالد بن ناصر الروضان
وزير التجارة والصناعة
" رئيس المجلس للدورة الحالية 2017م"  -دولة الكويت

معالي د .محمد عبد الواحد الميتمي
وزير الصناعة والتجارة  -الجمهورية اليمنية

�أع�ضاء املجل�س الفني للهيئة

سعادة أ .عبد اهلل عبدالقادر المعيني
مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
اإلمارات العربية المتحدة

سعادة أ .حميد يوسف رحمة
الوكيل المساعد لشؤون قطاع التجارة المحلية  -وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة  -مملكة البحرين

معالي د .سعد بن عثمان القصبي
محافظالهيئةالسعوديةللمواصفاتوالمقاييس
والجودة  -المملكة العربية السعودية

سعادة م .سامي بن سالم الساحب
مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس
وزارة التجارة والصناعة  -سلطنة عمان

سعادة أ .محمد سعود المسلم
رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييس  -دولة قطر

سعادة أ .فهاد بن سحاب المطيري
الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شئون المواصفات
والخدمات الصناعية  -الهيئة العامة للصناعة  -دولة الكويت
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سعادة م .حديد مثنى الماس
مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
بمدينة عدن  -الجمهورية اليمنية
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تهدف الهيئة �إىل م�ساعدة جمل�س التعاون على حتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها يف كل من نظامه الأ�سا�سي
واالتفاقية االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون ،بتوحيد �أن�شطة التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام
به�ا بالتع�اون والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س بال�دول الأع�ض�اء ومب�ا ُي�س�هم يف تطوي�ر قطاعاته�ا الإنتاجي�ة
واخلدمي�ة وتنمي�ة التج�ارة بينه�ا وحماية امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�صحة العامة وت�ش�جيع ال�صناعات واملنتجات
الزراعي�ة اخلليجي�ة حتقي ًق�ا لدع�م االقت�ص�اد اخلليج�ي واملحافظ�ة على مكت�س�بات دول املجل��س ،و ُي�س�هم يف
تقلي��ص العوائ�ق الفني�ة للتجارة مبا يتما�ش�ى مع �أه�داف االحتاد اجلمركي.
وللهيئة يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف القيام على الأخ�ص مبا يلي:
 .1و�ض�ع اخلط�ط ال�ش�املة لن�ش�اطات التقيي��س يف الهيئة وف ًق�ا الحتياجات الدول الأع�ض�اء و�إمكانياتها،
ولها يف ذلك اال�س�تعانة ب�أجهزة التقيي��س الوطنية يف الدول الأع�ضاء بح�س�ب �أ�س�لوب دليل العمل الفني
للهيئة.
 .2و�ض�ع واعتم�اد وحتدي�ث ون�ش�ر اللوائ�ح الفني�ة واملوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة و�إج�راءات تق�ومي
املطابقة اخلليجية لل�س�لع واملنتجات و�أجهزة القيا��س واملعايرة والتعاريف والرموز وامل�صطلحات الفنية
وا�شتراطات تنفي�ذ و�أ�س�اليب �س�حب العين�ات والفح��ص واالختب�ار واملعاي�رة طب ًق�ا للوائ�ح التنفيذي�ة
ال�ص�ادرة بذل�ك.
� .3إعداد م�شاريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية اخلليجية ح�سب �أ�سلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
 .4و�ضع النظم واللوائح والأدلة اخلا�صة بتنظيم �أعمال القيا�س واملعايرة القانونية وال�صناعية ومتابعة
تطبيقها بعد اعتمادها.
 .5و�ض�ع النظ�م واللوائ�ح والتعليم�ات والأدل�ة لإج�راءات تق�ومي املطابق�ة مب�ا يف ذل�ك عالم�ة اجل�ودة
و�ش�ارة املطابق�ة و�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة ونظ�م االعتم�اد املختلف�ة.
 .6متابع�ة تطبي�ق اللوائ�ح الفني�ة واملوا�صف�ات القيا�س�ية و�إج�راءات تقومي املطابق�ة اخلليجية عن طريق
�أجهزة التقيي��س بالدول الأع�ضاء.
 .7القيام بالبحوث والدرا�سات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق و�أ�ساليب العمل يف الهيئة و�أجهزة
التقيي�س بالدول الأع�ضاء.

 .8و�ضع وتنفيذ خطط التدريب على الن�شاطات التي تخت�ص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات
العاملني يف التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
 .9ن�شر التوعية الالزمة ب�ش�أن التقيي�س من خالل الو�سائل املالئمة لذلك.
 .10حف�ظ املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والعربي�ة والإقليمي�ة والدولي�ة واملراج�ع والكت�ب يف مرك�ز
للمعلوم�ات �ضم�ن الهيئ�ة وف�ق نظ�ام متط�ور للحف�ظ ي�س�هل م�ن عملي�ات ا�سترجاعها واال�س�تفادة منه�ا
وتنظي�م وتنفي�ذ �ش�روط و�إج�راءات ور�س�وم الع�ضوي�ة يف املرك�ز للم�ؤ�س�س�ات والأف�راد الراغبين بذل�ك.
 .11تن�سيق مواقف الدول الأع�ضاء يف اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية العاملة يف جمال
التقيي��س الت�ي ي�ش�ارك فيه�ا ل�ضم�ان متثي�ل م�صال�ح ال�دول الأع�ضاء عند �إع�داد واعتم�اد اللوائح الفنية
واملوا�صفات القيا�س�ية و�إجراءات تقومي املطابقة والقرارات ال�صادرة عن هذه الهيئات.
 .12اال�شرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم �أغرا�ض الهيئة.
 .13تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول الأع�ضاء.
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الر�ؤية:
الريادة يف التقيي�س للو�صول �إىل التميز �إقليم ًّيا ودول ًّيا.

الر�سالة:
ال�س�عي �إىل توحيد �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها يف الدول الأع�ضاء وف ًقا لأف�ضل
املمار�س�ات الدولي�ة؛ مب�ا ُي�س�هم يف حماي�ة امل�س�تهلك وال�صح�ة العام�ة والبيئ�ة ،ودع�م االقت�ص�اد وتنميت�ه يف
الدول الأع�ضاء.
القيم:
الأمانة ،ال�شفافية ،العمل بروح الفريق ،احليادية ،الإبداع واالبتكار.

اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة ()2020-2016م:
ت�ص�ف �إ�ستراتيجية الهيئ�ة ()2020-2016م بطريق�ة وا�ضح�ة :م�ا ال�ذي ن�أم�ل حتقيق�ه؟ حي�ث مت و�ض�ع
الأه�داف الإ�ستراتيجية ا�س�تنادًا �إىل الغاي�ات الإ�ستراتيجية اخلم�س�ة بحي�ث جت�س�د عالقة ال�س�بب بالت�أثري
�ضمن نتائج �إ�سرتاتيجية م�ستهدفة لكل غاية .مما �سي�ساعدنا يف حتديد الأولويات يف عملية تنفيذ املبادرات،
وبع�د �أن قام�ت �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بالإ�س�هام يف و�ض�ع الأهداف الإ�ستراتيجية مت العم�ل على تعريفها
وبي�ان م�ؤ�ش�رات الأداء له�ا م�ن �أج�ل الو�ص�ول �إىل الر�ؤي�ة املن�ش�ودة ،انبث�ق ع�ن ه�ذه الغاي�ات الإ�ستراتيجية
ثمانية ع�شر هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا مرتابط ًا ومتكام ًال ،ومن خاللها مت ت�صميم وتطوير  35مبادرة رئي�سة تعمل
أ�سا�س�ا لتنفيذ اخلطة الإ�ستراتيجية خالل اخلم��س �س�نوات ()2020-2016م .
بو�صفها � ً

10

الإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط املوا�صفات واملقايي�س
الهدف الإ�سرتاتيجي:
�إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س م�س�تمرة ب��أداء دوره�ا احلي�وي املتمث�ل ب�إع�داد وحتدي�ث املوا�صف�ات القيا�س�ية
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة وف ًق�ا الحتياج�ات ال�دول الأع�ض�اء ،وبالتن�س�يق والتعاون مع �أجهزة التقيي��س لهذه
ال�دول .وتعم�ل ه�ذه الإدارة وف�ق توجه�ات الهيئ�ة عل�ى �إن�ش�اء عالق�ات �إ�ستراتيجية مع ذوي العالقة بن�ش�اط
املوا�صف�ات واملقايي��س يف جمي�ع دول الع�امل.
�أن�شطة ومبادرات �إدارة املوا�صفات واملقايي�س لعام 2016م
�ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة ()2020-2016م:
الغاية

الهدف
اإلستراتيجي

التميز
تطوير
في أنشطة
اللوائح
التقييس
الفنية
والمواصفات
القياسية

الشراكة
لتحقيق
النتائج

التعاون
مع الدول
األعضاء
للموافقة
على أنشطة
التقييس
وتطبيقها

المبادرة

تطوير منظومة
المواصفات
القياسية
الخليجية

ترجمة
المواصفات
القياسية
واللوائح الفنية
الخليجية

تطوير برامج
تعزيز مشاركة
الشركاء بالدول
األعضاء في
أنشطة التقييس

اسم النشاط

المنجز
ُ

تطوير منظومة المواصفات
القياسية الخليجية

تم إصدار أكثر من  1900مواصفة
قياسية والئحة فنية خليجية

مراجعة فنية للمواصفات
القياسية واللوائح الفنية
الخليجية المعتمدة

تمت المراجعة الفنية ألكثر من 400
مواصفة قياسية والئحة فنية خليجية

إعداد وتطوير اللوائح ذات
العالقة

تم اعتماد وإصدار عدد
 6أدلة عمل فنية

ترجمة المواصفات القياسية
الخليجية المعتمدة

تمت ترجمة عدد  ١مواصفة قياسية
خليجية معتمدة من اللغة العربية إلى
اللغة اإلنجليزية المكلفة بها الهيئة،
وحسب خطة اللجان الفنية الخليجية

ترجمة المواصفات
القياسية الدولية

تمت ترجمة عدد من ٤٠مواصفة
قياسية دولية من اللغة اإلنجليزية إلى
اللغة العربية المكلفة بها الهيئة،
وفق خطة اللجان الفنية الخليجية

إعداد إطار عمل لتعزيز مشاركة
الشركاء بأنشطة التقييس للدول
األعضاء

تم إنجاز المشروع

دعم اللجنة العربية للترجمة
التابعة لمنظمة التقييس
الدولية "دعم مجموعة إدارة
الترجمة العربية ISO/TMB/
 ATMGالتابعة للمنظمة الدولية
للتقييس (")ISO

تم إنجاز أكثر من  %75من النشاط
تمت المشاركة في اجتماعات
المجموعة.
تمت ترجمة المواصفات القياسية
الدولية التي تم تكليف األمانة
العامة بترجمتها من خطة المجموعة
إلى اللغة العربية.
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� َ
أوال  :املوا�صفات القيا�سية واللجان الفنية
التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية:
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مت�ت امل�ش�اركة بورق�ة عم�ل يف ور�ش�ة العم�ل الإقليمي�ة ملنظم�ة التج�ارة العاملي�ة (جلن�ة التدابير ال�صحي�ة
وال�صح�ة النباتي�ة (( )SPSالكوي�ت 28-25 ،يناي�ر 2016م).
متت امل�شاركة يف االجتماع الأول لفريق عمل درا�سة حقوق امللكية الفكرية لكود البناء اخلليجي (الريا�ض،
 07فرباير 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف ور�ش�ة العم�ل الت�ي نظمته�ا م�صلح�ة اجلم�ارك ال�س�عودية بالتعاون مع �ش�ركة عبد اللطيف
جمي�ل ع�ن "خط�ر القط�ع املقل�دة" (الريا��ض 18-17 ،فرباي�ر 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف االجتم�اع العا�ش�ر ملجموع�ة �إدارة الرتجم�ة العربي�ة ( ISO/TMB/ATMGالقاه�رة24-21 ،
فرباي�ر 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف اجتماع�ات اللجن�ة الفني�ة للجن�ة العوائ�ق الفني�ة �أم�ام التج�ارة (( )TBTالريا��ض03 ،
مار��س 2016م).
متت امل�ش�اركة يف ور�ش�ة العمل اخلا�صة بـ "توفر متطلبات ال�سلامة لعبوات املياه امل�صنعة من البال�س�تيك"
الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجلودة (الريا�ض 06 ،مار��س 2016م).
متت امل�شاركة يف االجتماع اخلام�س والع�شرين للجنة �سالمة الأغذية (الريا�ض 30 ،مار�س 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف ور�ش�ة العم�ل الإقليمي�ة الت�ي نظمته�ا م�صلح�ة اجلم�ارك ال�س�عودية بالتع�اون م�ع منظم�ة
اجلم�ارك العاملي�ة ح�ول "الناف�ذة الواح�دة و�إدارة احل�دود املن�س�قة ومن�وذج الأمن�اط البياني�ة يف اجلم�ارك"
(الريا��ض 31-27 ,مار��س 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف الوف�د اخلليج�ي لربنام�ج املوا�صف�ات القيا�س�ية والك�ودات لبن�اء م�س�تدام م�ع ،ASTM
مت�ضمن�ة زي�ارات ل�ـ ( )ICCوخمتبرات ( )ULو(�( )INTERTEKأمري�كا� 14-04 ،أبري�ل 2016م).
متت امل�شاركة يف اللقاء العلمي بعنوان (ا�ستخدام تقنية النانو يف معاجلة املياه) (الريا�ض� 17،أبريل 2016م).
متت امل�شاركة يف االجتماع الثالث لفريق عمل درا�سة حقوق امللكية الفكرية لكود البناء اخلليجي (الريا�ض،
 07مايو 2016م).
متت امل�شاركة يف ور�شة عمل مل�شروع درا�سة الفجوة بني املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والعربية لقطاع امل�شروبات
الغذائية ،مع زيارة مل�ؤ�س�سة املوا�صفات الأردنية واملركز العلمي للغذاء (الأردن 17-16 ،يوليو 2016م).

�إ�صدار املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية:
مت اعتماد عدد ( )1947موا�صفة قيا�سية و الئحة فنية خليجية.
الريادة يف التقيي�س للو�صول �إىل التميز �إقليم ًّيا ودول ًّيا.

�شكل (� )1أعداد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية املعتمدة
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�شكل ( )2توزيع املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية ح�سب القطاعات 2016م

2016

التطوير امل�ؤ�س�سي:
متت امل�ش�اركة بتنفيذ ور�ش�ة عمل "التقيي��س يف التعليم وموا�صفات الكتاب املدر�س�ي" بالتن�س�يق مع وزارة
التعليم باململكة العربية ال�س�عودية (الريا�ض 25-24 ،فرباير 2016م) ،ومت خالل هذه الور�ش�ة تقدمي �أوراق
العمل التالية:
– 1التعري�ف بالتقيي��س ب�ش�كل ع�ام ونب�ذة ع�ن الهيئ�ة ومنظم�ات التقيي��س الوطني�ة والإقليمي�ة والدولي�ة،
والتع�اون اخلليج�ي عل�ى م�س�توى هيئ�ات التقيي��س.
– 2التجارب الدولية يف التقيي�س يف التعليم.
 – 3املوا�صفات القيا�سية واللجان الفنية اخلليجية.
 – 4املرتولوجيا.
حتديث "دليل العمل الفني للموا�صفات القيا�سية – اجلزء  – 1النظام وطرق العمل".
درا�س�ة جم�ال عم�ل اللج�ان الفني�ة واللج�ان الدولي�ة املناظ�رة ،ومعرف�ة التداخلات م�ا بين اللج�ان
الفني�ة اخلليجي�ة املختلف�ة.
حتديث دليل �إخراج املوا�صفات القيا�سية اخلليجية.
�إعداد دليل (م�شاركة الأطراف املعنية يف اللجان الفنية اخلليجية).
�ص�دور موا�صف�ة قيا�س�ية دولي�ة ع�ن املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ( )ISOمعتم�دة كمرج�ع عل�ى املوا�صف�ة
القيا�س�ية اخلليجية
( ,)GSO 2273:2012برقم ( )ISO 1:2016-18797وعنوان:
(Petroleum, petrochemical and natural gas industries – External corrosion protection of risers by
.)Elastomeric coating systems-polychloroprene or EPDM :1 coatings and linings – Part
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مت ت�ش�كيل جلن�ة فني�ة خليجي�ة للع�ب الأطفال تتعاون مع اللجن�ة الفنية الأوروبية  CEN/TC52يف املجال
نف�سه ،وتتوىل اململكة العربية ال�سعودية رئا�سة اللجنة و�أمانتها الفنية.
مت التواف�ق بين هيئ�ة التقيي��س والهيئ�ة الإ�سلامية العاملي�ة للحلال يف رابط�ة الع�امل الإ�سلامي عل�ى
�إقامة الور�ش والربامج التدريبية اخلا�صة بالأغذية احلالل ،وكذلك التعاون بينهما يف �إجراء الرتجمة
الأولي�ة للموا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة اخلا�ص�ة بالأغذي�ة احللال �إىل اللغ�ات التالية
(الرو�س�ية ،الكورية ،اليابانية ،الربتغالية ،الأ�س�بانية ،الفرن�س�ية).

تطوير وتعزيز القدرات الفنية:
�ش�ارك بع�ض ممثلي �إدارة املوا�صفات واملقايي��س يف عدد من الأن�ش�طة وامل�ؤمترات والدورات التدريبية على
امل�ستوى اخلليجي والدويل �أهمها ما يلي:

على امل�ستوى الدويل:
متت امل�شاركة يف االجتماع رقم  110ملجموعة العمل " GRSGا�شرتاطات ال�سالمة العامة يف املركبات"

التابعة للمنتدى الدويل ( –29.UN/ECE WPجنيف � 29-26أبريل 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف االجتم�اع الثمانين للهيئ�ة الدولي�ة الكهروتقني�ة (( )IECفرانكف�ورت � 13- 09 ،أكتوبر
2016م).

م�ؤمترات ودورات:
�شارك ممثلو االدارة يف �أكرث من  16م�شاركة يف م�ؤمترات وندوات.
تقدمي �أوراق عمل ،برامج تدريبية وحما�ضرات
تق�دمي �أكثر م�ن � 10أوراق عم�ل وم�ش�اركة بع��ض ممثلي الإدارة يف تقدمي برام�ج تدريبية وحما�ضرات
ذات ال�صلة بن�شاط �إدارة املوا�صفات واملقايي�س.

15
2016

ً
ثانيا :املقـايي ـ ـ ــ�س
ي�س�عى ق�س�م املقايي��س لدع�م التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETومتكين ال�دول الأع�ض�اء للنهو��ض
ب�إمكاناته�م الفني�ة املرتولوجي�ة م�ن خلال توفير م�س�ار لتنمي�ة وتطوي�ر ق�درات القيا��س واملعاي�رة يف ال�دول
الأع�ض�اء يف التجم�ع ك�آلي�ة حل�ص�ول ه�ذه ال�دول عل�ى اعتراف دويل بق�درات القيا��س واملعاي�رة (،)CMCs
وم�ن ه�ذا املنطل�ق يق�وم التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا بتنظي�م برامج املقارن�ات البيني�ة ( )ILCsمن خالل
جلان�ه الفني�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل مراجع�ة نظ�م �إدارة اجلودة يف خمتربات القيا��س الوطنية ( )NMIsوف ًقا ملتطلبات
املوا�صف�ة القيا�س�ية الدولي�ة  17025 ISO/IECوم�ن خلال برام�ج مراجع�ة الأق�ران» (� )Peer Reviewأو م�ن
خالل التقدمي املبدئي لنظم �إدارة اجلودة (� ) Initial Presentationأثناء اجتماعات جلنة اجلودة للمرتولوجيا
(.)GULFMET TC QS

�أبرز �إجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لق�سم املقايي�س :
االعرتاف بالتجمع اخلليجي للمرتولوجيا كهيئة �إقليمية للمرتولوجيا القانونية ()RLMO
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متكن�ت الهيئ�ة م�ن الو�ص�ول بالتجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا (� )GULFMETإىل االعتراف ال�دويل كهيئ�ة
�إقليمية للمرتولوجيا القانونية ( ،)RLMOوذلك بعد م�ش�اركة وفد التجمع اخلليجي للمرتولوجيا يف االجتماع
احل�ادي واخلم�سين للجن�ة الدولي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة ( ،)CIMLواجتم�اع الطاول�ة امل�س�تديرة للمنظم�ات
الإقليمي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة (( )RLMOفرن�س�ا 21-17،اكتوب�ر 2016م) املنبثق�ة ع�ن املنظم�ة الدولي�ة
للمرتولوجي�ا القانوني�ة (.)OIML
تطوير القدرات الفنية وتعزيزها
لق�د كان االعتراف ال�دويل بالتجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا حاف� ًزا للتجم�ع وجلان�ه لتعزي�ز قدرات�ه الفني�ة
والوفاء بالتزاماته جتاه الدول الأع�ضاء من خالل م�شاركة خمت�صني من املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا
( )UMEيف فعالي�ات التجم�ع التالي�ة:
فعاليات التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETواجتماعات جلانه الفنية (دبي 28-24 ،مايو 2016م).
فعالي�ات التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETواجتماع�ات جلان�ه الفني�ة (دب�ي 24-20 ،نوفمبر
2016م).
برامج املقارنات البينيــــــة ( )Inter laboratory Comparisonتع ُّد املقارنات البينية ( )ILCsمن املتطلبـــــات
الرئي�سة لالعرتاف بقدرات القـــــــيا�س واملعايــــــرة ( )CMCsملعاهد القيا�س الوطنية ( )MNIللدول الأع�ضاء

 ويق�وم التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا،)CIPM MRA( يف التجم�ع وف�ق متطلب�ات ترتيب�ات االعتراف ال�دويل
)) التالي�ة وامل�س�جلة يف قاعدة البيان�ات للمكتب الدويلILCs( ) بتنظي�م برام�ج املقارن�ات البيني�ةGULFMET(
:)BIPM KCDB( للأوزان واملقايي��س
اسم البرنامج

اللجنة الفنية

المختبر النموذج

ILC Name TC

TC

Pilot lab

الموقف
status

الحالة
Type

GULFMET.M.M-S1

TC Mass

UME

Draft B

supplementary

GULFMET.EM-S1

TC EMTF

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET.EM.BIPM-K11

TC EMTF

UME

Measurement in Progress

KEY

GULFMET.EM-S2

TC EMTF

UME

Protocol completed

supplementary

GULFMET.EM-S3

TC EMTF

UME

Protocol completed

supplementary

GULFMET. TF-S1

TC EMTF

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET. L-S1

TC L

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET.M.F-S1

TC Mass

UME

Protocol completed

supplementary

GULFMET.EM.RF- S1

TC EMTF

UME

Draft B approved and
published

supplementary

GULFMET.M.F- S2

TC Mass

UME

Measurement in Progress

supplementary

**EURAMET.M.P-S13

TC Mass

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET.M.M- K4

TC Mass

UME

Measurement in Progress

KEY

GULFMET.M.P-S1

TC Mass

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET.M.M-S2

TC Mass

UME

Measurement in Progress

supplementary

GULFMET.T-K9.1

TC T

UME

Measurement in Progress

KEY

GULFMET.M.FF-P1

TC Mass

UME

Measurement in Progress

pilot studies

GULFMET.M.FF-P2

TC Mass

UME

Measurement in Progress

pilot studies

GULFMET.M.DV-P1

TC Mass

UME

Measurement in Progress

pilot studies

GULFMET.M.DV-P2

TC Mass

UME

Measurement in Progress

pilot studies

) املقارنات البينية1( جدول
KCDB BIPM  قاعدة البيانات للمكتب الدويل للأوزان واملقايي�س:* امل�صدر
EURAMET ** م�شاركة الدول الأع�ضاء يف برنامج املقارنات مع الهيئة الأوروبية ملعاهد املرتولوجيا الوطنية
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�شكل ( )3املقارنات البينية بح�سب التاريخ واللجان الفنية

�شكل ( )4املقارنات البينية بح�سب النوع
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مراجعة قدرات القيا�س واملعايرة للهيئات املرتولوجية الإقليمية الأخرى (.)RMOs
يق�وم التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ب�صفت�ه هيئ�ة �إقليمي�ة للمرتولوجي�ا ( )RMOمعترف به�ا دول ًّي�ا مبه�ام
مراجعة قدرات القيا�س واملعايرة للهيئات املرتولوجية الإقليمية الأخرى ( .)RMOsك�أحد متطلبات االعرتاف
ال�دويل بق�درات القيا��س واملعاي�رة وف�ق اتفاقي�ة ترتيب�ات االعتراف ال�دويل ( ،)CIPM MRAوق�د ق�ام التجمع
اخلليج�ي مبراجع�ة ق�درات القيا��س واملعاي�رة لع�ام 2016م ،حي�ث كان�ت ن�س�بة �أداء التجمع بعملي�ة املراجعة
 %87كم�ا ه�و مو�ض�ح يف الر�س�م البي�اين �أدن�اه ال�ص�ادر م�ن املكتب الدويل لل�أوزان واملقايي��س (:)BIPM

اسم البرنامج

RMO الهيئة المترولوجية اإلقليمية

اللجنة الفنية
GULFMET TC

الموقف
status

EURAMET.EM.14.2016

EURAMET

TC EMFT

completed

COOMET.EM.12.2017

COOMET

TC EMFT

completed

SIM L 13 2016

SIM

TC L

completed

SIM L 14 2016

SIM

TC L

completed

SIM L 15 2016

SIM

TC L

completed

COOMET L 14 2016

COOMET

TC L

completed

APMP.M.42.2016

APMP

TC Mass

completed

SIM.M.29.2016

SIM

TC Mass

completed

SIM.M.34.2016

SIM

TC Mass

completed

ILC Name

م2016 ) قدرات القيا�س واملعايرة لعام2( جدول رقم

) توزيع مراجعة القدرات بح�سب اللجان5( �شكل
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�شكل ( )6مراجعة قدرات القيا�س واملعايرة
* امل�صدر :قاعدة البيانات للمكتب الدويل للأوزان واملقايي�س KCDB

�أداء التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ن�سبة للهيئات املرتولوجية الإقليمية الأخرى

التدريب املتخ�ص�ص لأع�ضاء اللجان الفنية يف التجمع اخلليجي للمرتولوجيا
ق�ام التجم�ع اخلليج�ي بتنظي�م دورات تدريبي�ة وامل�ش�اركة فيه�ا؛ لزي�ادة كف�اءة �أع�ض�اء اللج�ان الفني�ة وه�ي
على النح�و الآتي:
عدد المشاركين

اسم الدورة

المكان

التاريخ

قياسات الكتلة والكميات المرتبطة بها
(الكتلة  -الضغط  -القوة)

أبو ظبي  -اإلمارات العربية
المتحدة

 14-18أغسطس 2016م

15

بناء القدرات ونقل المعرفة
(تنظيم المكتب الدولي لألوزان
والمقاييس)

 07-18نوفمبر 2016م

1

باريس  -فرنسا

من الدول األعضاء

ورشة عمل
(تنظيم برامج المقارنات البينية)

20

دبي  -اإلمارات العربية المتحدة

 21-23نوفمبر 2016م

جدول ( )3جدول الدورات التدريبية

45

التعاون مع املنظمات الإقليمية و الدولية :
امل�شاركة يف االجتماعات والفعاليات التالية:
متت امل�شاركة يف االجتماع اخلام�س والثالثني للجنة امل�شرتكة للهيئات املرتولوجية االقليمية (.)JCRB
(باري��س 17-16 ،مار��س 2016م) وال�ساد��س والثالثني (نريوبي� 15-14 ،سبتمرب 2016م)
مت توقي�ع مذك�رة تفاه�م بين املعه�د الوطن�ي املالي�زي للمرتولوجي�ا ( )SIRIMوالتجم�ع اخلليج�ي
للمرتولوجي�ا ( GULFMETكواالملب�ور 20 ،مار��س 2016م).
مت�ت امل�ش�اركة يف االجتم�اع احل�ادي واخلم�سين للجن�ة الدولي�ة للمرتولوجيا القانوني�ة ( ،)CIMLواجتماع
الطاولة امل�ستديرة للمنظمات الإقليمية للمرتولوجيا القانونية (( )RLMOفرن�سا 21-17،اكتوبر 2016م).
متت م�ش�اركة رئي��س اللجنة الفنية لقيا�س�ات الأبعاد  GULFMET TC Lيف فريق العمل لقيا�س�ات الأبعاد
التابع للمكتب الدويل للأوزان واملقايي�س ( BIPM CCL WGديلفت� 21-20 ،أكتوبر 2016م).
متت م�ش�اركة ممثل املكتب الدويل للأوزان واملقايي��س  BIPMال�س�يد �أندي هن�س�ون يف االجتماع الثاين
ع�شر للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا (دبي 24 ،نوفمرب 2016م).
متت امل�شاركة يف التح�ضري للمنتدى اخلليجي الثاين للمرتولوجيا حتت عنوان (املرتولوجيا والطاقة)
والذي من املقرتح عقده يف مدينة الدوحة خالل الفرتة  6 - 4دي�سمرب 2017م .
مت متدي�د مذك�رة التفاه�م م�ع املعه�د الوطن�ي الرتك�ي للمرتولوجي�ا ( 16 )UMEدي�س�مرب 2016م
()2018 – 2016م.
تطوير الإجراءات وتعزيز الأداء
مت انتخاب رئي�س التجمع اخلليجي للمرتولوجيا للفرتة (01نوفمرب 2016م –  30اكتوبر 2019م).
مت �إ�صدار "دليل تقدمي امل�شورة الفنية لتعزيز الإمكانات املرتولوجية للدول الأع�ضاء".
مت �إ�صدار عددين للدورية الإلكرتونية للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا (.)e -GULFMET
متت مراجعة نظم �إدارة اجلودة ( )QMSملختربات القيا�س الوطنية.
حتديث املوقع الإلكرتوين للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا .GULFMET Website

الدوريات الإلكرتونية للتجمع اخلليجي
للمرتولوجيا eGULFMET

2016
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الإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط املطابقة
 .1الغاية
املعرفة واالبتكار (الغاية رقم )2
 1.1الهدف اال�سرتاتيجي
ت�شجيع االبتكار والأبحاث التطبيقية والدرا�سات وتقييم �أثر �أن�شطة التقيي�س (الهدف رقم )2.3
 1.1.1املبادرة
تطوير درا�سات تقييم املخاطر والعائد على اال�ستثمار يف �أن�شطة التقيي�س يف الدول الأع�ضاء (املبادرة
رق�م ( )2.3.3الن�ش�اط رق�م  :2.3.3.1تنفي�ذ درا�س�ات لتقييم املخاط�ر يف قطاع �إنتاجي).
املخرجات
مت حتديد القطاعات الإنتاجية لدرا�س�ات حتليل املخاطر لت�ش�مل �أهم فئات املنتجات املزمع تغطيتها
بلوائح فنية خليجية �ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة ()2020-2016م.
مت تنفيذ درا�سة حتليل املخاطر لقطاع م�ستح�ضرات التجميل.
مت تنفيذ ور�شة عمل لتقدمي خمرجات درا�سة حتليل املخاطر لقطاع م�ستح�ضرات التجميل.
مت تنفيذ درا�سة حتليل املخاطر لقطاع الآالت.
مت تنفيذ ور�شة عمل لتقدمي خمرجات درا�سة حتليل املخاطر لقطاع الآالت.
م
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فئات المنتجات

العام2016م العام 201٧م
٤ ٣ ٢ ١

١

العام201٨م

العام201٩م العام20٢٠م

٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢

مالحظات

١

مستحضرات التجميل

تم التنفيذ

٢

اآلالت

تم التنفيذ

٣

المصاعد

٤

المواد الخطرة في األجهزة
والمعدات الكهربائية
منخفضة الجهد

٥

األجهزة والمعدات
الكهربائية المعدة لألجواء
القابلة لالنفجار

٦

األجهزة الطبية

٧

معدات الوقاية الشخصية

٨

األجهزة المستعملة للغاز

٩

األكياس والعبوات المالمسة
لألغذية

١٠

أجهزة الضغط البسيط

اجلدول رقم ( )4اخلطة الت�شغيلية لدرا�سات تقييم املخاطر

 .2الغاية
التميز يف �أن�شطة التقيي�س (الغاية رقم )3
 2.1الهدف الإ�سرتاتيجي
ت�شجيع التطبيق الأمثل للمنظومة اخلليجية للتحقق من املطابقة (الهدف رقم )3.1
 2.1.1املبادرة
برامج م�سح الأ�سواق للت�أكد من التطبيق الأمثل لأن�شطة التقيي�س يف الدول الأع�ضاء (املبادرة رقم )3.1.1
(الن�ش�اط رق�م � :3.1.1.1إع�داد وحتدي�ث �آلي�ات العم�ل واللوائ�ح التنفيذي�ة لربام�ج م�س�ح الأ�س�واق يف ال�دول
الأع�ضاء).
املخرجات
مت و�ض�ع اخلط�ة التنفيذي�ة له�ذه املب�ادرة ،وقد متت امل�صادقة عليها من قبل اللجنة اخلليجية للتحقق
من املطابقة يف اجتماعها الرابع والع�ش�رين (الريا�ض 30-29 ،نوفمرب 2016م).
مت ت�شكيل فريق العمل املكلف با�ستكمال الآلية املوحدة لتنفيذ برامج م�سح الأ�سواق.
مت فتح منتدى فريق العمل.
مت �إعداد امل�س�ودة الأوىل للآلية املوحدة لتنفيذ برامج م�س�ح الأ�س�واق ويجري حال ًّيا درا�س�تها من قبل
فريق العمل.
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ال�شكل رقم (� )7إجنازات عام 2016م يف برامج م�سح الأ�سواق

2016

 2.1.2املبادرة
تطوي�ر �إط�ار ملراقب�ة املنتج�ات يف �أ�س�واق ال�دول الأع�ض�اء (املب�ادرة رق�م ( )3.1.2الن�ش�اط رق�م :3.1.2.1
حتلي�ل الو�ض�ع احل�ايل لل�سيا�س�ة العام�ة لل�سلامة يف ال�س�وق اخلليجي�ة امل�شتركة -الن�ش�اط رق�م :3.1.2.2
�إع�داد وحتدي�ث �إط�ار ع�ام لل�سيا�س�ة العام�ة لل�سلامة يف ال�س�وق اخلليجي�ة امل�شتركة)
املخرجات
مت تنفيذ م�شروع تطوير �إطار ملراقبة املنتجات يف �أ�سواق الدول الأع�ضاء باململكة العربية ال�سعودية.
مت �إ�صدار التقرير النهائي واملوافقة عليه من قبل اململكة العربية ال�سعودية.
كم�ا ق�ررت اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية بن�اء م�ش�روع وطن�ي �أو�س�ع للبني�ة التحتي�ة للج�ودة انطال ًق�ا م�ن
خمرج�ات هذا امل�ش�روع.
 2.2الهدف الإ�سرتاتيجي
بناء ت�شريعات التحقق من املطابقة (الهدف رقم )3.2
 2.2.1املبادرة
تعزي�ز و�ضم�ان التطبي�ق الأمث�ل ل�ش�ارة املطابق�ة اخلليجي�ة (املب�ادرة رق�م ( )3.2.3الن�ش�اط رق�م :3.2.3.1
ت�ش�جيع اجله�ات املتخ�ص�ص�ة ح�ول الع�امل احل�ص�ول عل�ى التعيني – الن�ش�اط رق�م  :3.2.3.2متابعة املنتجات
احلا�صل�ة عل�ى �ش�ارة املطابق�ة م�ع ال�دول الأع�ض�اء – الن�ش�اط رق�م � :3.2.3.3إع�داد وتطوي�ر اللوائ�ح ذات
العالقة).
املخرجات
� ً
أوال :منجزات امل�شروع:
تطوير النظام الإلكرتوين للتعيني املرحلة الثانية:
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مت تد�شين املرحل�ة الثاني�ة لنظ�ام التعيين (ماي�و 2016م) ،فق�د مت خلال ه�ذه املرحل�ة ا�س�تكمال �أمتت�ة
�إجراءات التعيني وتطوير الإجراءات املرتبطة بها وتطوير ما يخ�ص املجال للجهات و�آليات التحقق من
الوثائ�ق وربطه�ا م�ع مركز االعتم�اد اخلليجي بالتعاون م�ع �إدارة التقنية بالهيئة.
مت �إع�داد وتد�شين النظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع املطابقة للمنتجات احلاملة ل�ش�ارة املطابقة اخلليجية (يوليو
2016م) :كمب�ادرة جدي�دة لتحقي�ق التتب�ع للمنتج�ات مت الإع�داد للنظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع املطابق�ة
والتن�س�يق م�ع �إدارة التقني�ة لأمتت�ة الإج�راءات اخلا�ص�ة بالنظ�ام.

مت الإع�داد والتن�س�يق لتنفي�ذ برنام�ج �إع�داد خبراء فنيين ومقومين معتمدين من ال�دول الأع�ضاء يف
جم�ال التعيين اخلليجي يف الن�ص�ف الأول من العام 2017م.
مت ت�أ�سي�س جماميع التعاون اخلليجية للجهات املقبولة
مت التن�س�يق والإعداد لعقد االجتماع الأول ملجموعة التعاون اخلليجية للجهات املقبولة لالئحة الفنية
للأجهزة واملعدات الكهربائية منخف�ضة اجلهد (املنامة 26 ،يناير 2017م).
مت التن�س�يق والإع�داد لتنفي�ذ ور�ش�ة عم�ل ح�ول :هيئ�ة التقيي��س ودورها يف تعزيز �سلامة املنتجات من
خلال خدم�ات التعيني (املنامة 25 ،يناير 2017م).
مت الإعداد لتنفيذ ور�شة عمل حول النظام اخلليجي لتتبع �شهادات املطابقة ت�ستهدف جهات التقيي�س
الوطنية وذلك خالل الربع الأول من العام 2017م.
يت�م اال�س�تعداد حالي� ًا لتنفي�ذ نظ�ام التب�ادل ال�س�ريع وتوثي�ق املعلوم�ات ح�ول املخاط�ر يف ع�ام ،2017
بينما �سيتم التن�سيق مع الدول الأع�ضاء من �أجل ا�ستكمال باقي م�شاريع قواعد املعطيات خالل الأعوام
()2020-2018م.
ً
ثانيا :الإجنازات املتعلقة ب�أن�شطة التعيني:

 .Iتعيني جهات تقومي املطابقة:
� ً
أوال :تعيني اجلهات املقبولة:

اجلهات املقبولة وجماالت تعيينها:
 1.1مت تعيين جه�ة لتق�دمي خدم�ات تق�ومي املطابق�ة طبق�ا للمتطلب�ات اخلليجي�ة ليبل�غ الع�دد الإجم�ايل
( )35جه�ة تعيين يف جم�ايل لع�ب الأطف�ال والأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د.
 .2.1جماالت التعيني:
الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال.
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اجلدول رقم ( )5جماالت تعيني اجلهات املقبولة

 .3.1التوزي�ع اجلغ�رايف جله�ات تق�ومي املطابق�ة الت�ي مت تعيينه�ا تت�وزع عل�ى  15دول�ة ح�ول الع�امل
(�س�نغافورة – ال�صني ( – )5اململكة العربية ال�س�عودية – دولة الإمارات العربية املتحدة ( – )2الدمنارك
– هون�غ كون�غ – املك�س�يك – �إيطالي�ا – الربازي�ل – �أملاني�ا – ال�س�ويد – بريطاني�ا – الرنوي�ج – الوالي�ات
املتح�دة االمريكي�ة – كوري�ا اجلنوبي�ة).

2016
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 .2الإجراءات املتخذة للتحقق من ا�ستمرار كفاءة اجلهات املقبولة:
� -1.2أحيل�ت  13جه�ة �إىل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي للتق�ومي ال�دوري لغر�ض التقومي الفن�ي والتحقق من
ا�ستمرار كفاءة اجلهة وتلبية املتطلبات الواردة بالت�شريعات املنظمة لتعيني اجلهة و�إ�صدار تو�صية بناء
على نتائج التقومي الفني.
 -2.2مت �إجراء التقومي الفني الدوري لـ  3جهات للتحقق من ا�ستمرار كفاءتها وتلبية متطلبات تعيينها
ثانيًا تتبع املنتجات اخلا�ضعة للمنظومة اخلليجية:

� - 1شهادات املطابقة:
مت تد�شين العم�ل بالنظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع �ش�هادات املطابق�ة يف الأول م�ن يولي�و 2016م ،حي�ث يت�م التحقق
م�ن �ش�هادات املطابق�ة ال�ص�ادرة م�ن اجلهات املقبولة للمنتج�ات اخلا�ضعة للمنظوم�ة اخلليجية للمنتجات،
وق�د مت حتقيق ما يلي:
 1.1الإجراءات املتخذة حيال ال�شهادات:

مت �إخ�ضاع � 5698ش�هادة لإجراءات النظام اخلليجي لتتبع �ش�هادات املطابقة ال�صادرة من اجلهات
املقبولة ،وتفعيل الرمز اخلليجي لتتبع املطابقة.

ال�شكل رقم ( )8عدد ال�شهادات التي خ�ضعت لنظام التتبع
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 %15م�ن �ش�هادات املطابق�ة مت رف�ضه�ا ب�إجم�ايل تقريب�ي � 850ش�هادة ،وق�د مت�ت تلبي�ة املتطلبات من
قب�ل اجلهات املقبولة و�إع�ادة امل�صادقة لأغلبها.

Rejected
15%

Approved 85%
ال�شكل رقم ( )9الإجراء املتخذ حيال ال�شهادات

 2.1املجال للمنتجات �ضمن املنظومة اخلليجية:
الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال.

 5691شهادة

 7شهادات

اجلدول رقم ( )6عدد ال�شهادات يف اللوائح الفنية اخلليجية

 - 2املنتجات اخلا�ضعة لنظام التتبع اخلليجي:

منتج�ا كهربائ ًّي�ا ولع�ب �أطف�ال� ،س�جلت م�ن اجله�ات املقبولة يف
 1.2مت�ت امل�صادق�ة عل�ى بيان�ات ً 7118
النظ�ام اخلليجي لتتبع املنتجات:
منتجا كهربائ ًّيا يف نظام التتبع ومتاح لل�سلطات املخت�صة بالدول الأع�ضاء.
 2.2مت ت�سجيل بيانات ً 7057
 3.2مت ت�سجيل بيانات  61منتج لعب �أطفال يف نظام التتبع ومتاح لل�سلطات املخت�صة بالدول الأع�ضاء.
 - 3امل�شغلون االقت�صاديون (:)Economic Operators

مت ت�س�جيل بيان�ات  1447جه�ة م�صنع�ة للأجه�زة الكهربائي�ة ولع�ب الأطف�ال وت�ص�در �إىل �أ�س�واق ال�دول
الأع�ضاء يف نظام التتبع ومتاحة للدول الأع�ضاء ،حيث ي�شكل  %99من هذه اجلهات م�شغلني اقت�صاديني
للأجهزة الكهربائية.

2016
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ثال ًثا البنية امل�ؤ�س�سية لنظام التعيني:
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قامت الهيئة بت�أ�سي�س البنية امل�ؤ�س�سية لتفعيل �أن�شطة التعيني:
 -1املجموعة اخلليجية لتتبع املنتجات:
 .1.1تنفي ً�ذا لأه�داف الهيئ�ة يف دع�م ال�دول الأع�ض�اء لتعزي�ز قدراته�ا الرقابي�ة وحماي�ة الأ�س�واق ،وم�ن
َث�م حماي�ة امل�س�تهلكني ،فق�د �أن�ش��أت الهيئ�ة املجموع�ة اخلليجية لتتب�ع املنتجات ،وه�ي جمموعة للجهات
املخت�ص�ة بال�دول الأع�ضاء:
�سلطات الرقابة اجلمركية
�سلطات م�سح الأ�سواق
 2.1ت�س�تطيع ه�ذه اجله�ات م�ن خلال هذه املجموعة تتبع املنتجات عرب رمز اال�س�تجابة ال�س�ريعة ،ومن
َث�م التحق�ق م�ن ال�ش�هادة عبر اجلهات املخت�صة بالرقاب�ة احلدودية ،وتتبع �أي منتج معرو�ض بالأ�س�واق
الوطني�ة واحل�ص�ول على كافة بياناته.
 3.1طلب�ت الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة م�ن كاف�ة ال�دول الأع�ض�اء بتاري�خ  29يونيو 2016م ت�س�مية مر�ش�حيهم
ال�ستخدام النظام ،تلقت الأمانة العامة للهيئة البيانات من:
�شخ�صا.
دولة الإمارات العربية املتحدة لعدد ()21
ً
�سلطنة عمان لعدد (� )6أ�شخا�ص.
 -2جمموعة التعاون اخلليجية للجهات املقبولة:
تنفي�ذ ًا اللتزام�ات الهيئ�ة "ك�س�لطة التعيين" ب�إن�ش�اء جمموع�ات تعاوني�ة للجه�ات املقبول�ة ل�كل الئح�ة فني�ة
خليجي�ة فق�د مت ت�أ�سي��س منتدي�ات �إلكرتوني�ة ل�كل الئح�ة ت�ض�م يف ع�ضويته�ا اجله�ات املقبول�ة �ضم�ن ه�ذه
الالئح�ة ،وتع� ُّد من�ص�ة لتب�ادل اخلبرات وتعزي�ز التطبي�ق وه�ذه املجامي�ع ه�ي:
 1.2جمموعة التعاون اخلليجية للجهات املقبولة لالئحة الفنية للأجهزة واملعدات الكهربائية منخف�ضة
اجلهد.
 2.2جمموعة التعاون اخلليجية للجهات املقبولة لالئحة الفنية للعب الأطفال (.)GNBCG-Toys
علما �أن هذه املجاميع ت�ضم يف ع�ضويتها:
اجلهات املقبولة (ممثل ر�سمي وعدد ( )2خرباء فنيني).
�أع�ضاء اللجنة اخلليجية التوجيهية للتعيني.
اجلهات احلكومية ذات العالقة بالدول الأع�ضاء للهيئة.

رابعًا :تطوير البنية الت�شريعية للهيئة:

قامت الهيئة مبراجعة وحتديث الت�ش�ريعات املنظمة لعمل الهيئة و�إعداد الت�ش�ريعات والإجراءات والنماذج
التي تنظم الأن�شطة اخلا�صة بالتعيني:
 -1حتديث �إجراء الأمانة العامة لتعيني اجلهات املقبولة «الإ�صدار الثالث».
� -2إ�صدار دليل قواعد ا�ستخدام الرمز اخلليجي لتتبع املطابقة.
 -3حتديث الإجراءات والنماذج املنظمة لأن�شطة التعيني.
ً
خام�سا :تقدمي اال�ست�شارات وعقد االجتماعات الفنية مع ممثلي جهات تقومي املطابقة وامل�صنعني:

� -1ضمان� ًا للتطبي�ق الأمث�ل للنظ�ام اخلليج�ي للتعيين ،مت االجتماع مع العديد م�ن جهات تقومي املطابقة
وامل�صنعني للأجهزة واملعدات الكهربائية �أو لعب الأطفال للنقا�ش حول النظام اخلليجي للتعيني وكيفية
التعاون ل�ضمان التطبيق الأمثل.
 -2مت الرد على �أكرث من  500ا�ستف�سار حول التعيني والأن�شطة املتعلقة به للأطراف ذات العالقة.
 2.2.2املبادرة
تعزي�ز االعتراف املتب�ادل بربام�ج املطابقة يف الدول الأع�ضاء (املبادرة رقم ( )3.2.4الن�ش�اط رقم :3.2.4.1
ت�ش�جيع ال�دول لتق�دمي ملف�ات االعتراف املتب�ادل بربام�ج املطابق�ة – الن�ش�اط رق�م  :3.2.4.2تقيي�م طل�ب
االعتراف املتبادل).
املخرجات
مت �إجناز درا�سة حول مدى �إقبال الدول الأع�ضاء على تقدمي ملفات االعرتاف املتبادل بربامج املطابقة.
مت عر�ض م�ستجدات الربنامج على اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة.
مت متابعة الدول الأع�ضاء على املنتدى حلثهم على التقدم بربامج االعرتاف املتبادل.
مت خماطبة الدول الأع�ضاء للتقدم بربامج االعرتاف املتبادل.
مت �إع�داد مقترح لتنفي�ذ ور�ش�ة العم�ل حول ت�ش�جيع الدول الأع�ضاء لتقدمي ملف�ات االعرتاف املتبادل
بربامج املطابقة و�ش�هادات اجلودة وجاري التن�س�يق مع ق�س�م بناء القدرات لرتتيب تنفيذ هذه الور�ش�ة.
 2.2.3املبادرة
تطوي�ر برام�ج زي�ادة كف�اءة املختبرات يف ال�دول الأع�ض�اء (املب�ادرة رق�م ( )3.2.1الن�ش�اط رق�م :3.2.1.1
تطوي�ر برام�ج كف�اءة املختبرات – الن�ش�اط رق�م  :3.2.1.2تنظي�م امل�ؤمت�ر اخلليج�ي لكف�اءة املختبرات).
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املخرجات
مت ا�ستكمال تنفيذ برنامج اختبارات الكفاءة يف جمال الن�سيج.
مت ا�ستكمال تنفيذ برنامج اختبارات الكفاءة يف جمال اخلر�سانة.
مت التعاقد لتنفيذ برنامج اختبارات الكفاءة يف جمال حديد ت�سليح اخلر�سانة.
مت �إعداد املواد الت�سويقية لربنامج اختبار الكفاءة للتنفيذ خالل الن�صف الأول من العام 2017م.
مت تنظي�م امل�ؤمت�ر اخلليج�ي الراب�ع لكف�اءة املختبرات بالتع�اون م�ع الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات
واملقايي��س واجل�ودة ومرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي للفترة ( 23-22نوفمبر 2016م).
 2.2.4املبادرة
برنامج تطوير جماالت اال�س�تفادة من �ش�هادات املطابقة اخلليجية (املبادرة رقم ( )3.2.2الن�ش�اط رقم
 :3.2.2.3اختب�ار عين�ات م�ن الإط�ارات اجلديدة لغر�ض �ش�هادات املطابقة اخلليجية)
املخرجات:
�أو ًال :منجزات امل�شروع:
 1ـ مت القي�ام ب�إع�داد قائم�ة باللوائ�ح الفني�ة واملتطلب�ات اخلا�ص�ة باقت�ص�اد ا�س�تهالك الوق�ود املتعلق�ة
بالإط�ارات واملركب�ات.
 2ـ مت الت�أك�د م�ن تطبي�ق ا�شتراطات ال�سلامة احلديث�ة ملركب�ات الطرق على موديلات عام  2017م من
خلال مراجع�ة ودرا�س�ة نتائ�ج االختب�ارات املقدم�ة ،والإجاب�ة عل�ى ا�ستف�س�ارات ال�ش�ركات فيم�ا يخ��ص
الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة املحدث�ة "GSO 2015/42ال�س�يارات – املتطلب�ات العام�ة".
3ـ مت �إع�داد م�ش�اريع فني�ة للأجه�زة اخلا�ص�ة بال�سلامة ال�واردة يف الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة املحدث�ة
 " 2015/GSO42ال�س�يارات ـ املتطلب�ات العام�ة " فيم�ا يخ��ص نظ�ام مان�ع انغلاق املكاب�ح ، ABSنظ�ام
الت�وازن الإلكتروين  ،ECSنظ�ام مراقب�ة �ضغ�ط اله�واء يف الإط�ارات  ، TPMSونظ�ام التوق�ف الذكي BOS
وغريه�ا م�ن متطلب�ات ال�سلامة ومت توزيعه�ا لع�دد م�ن ال�ش�ركات ال�صانع�ة لأخ�ذ مرئياتها .
4ـ �إج�راء درا�س�ة وجم�ع معلوم�ات تخ��ص ح�دود امللوث�ات للمركب�ات -الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة GSO
 2015/42فيم�ا يتعل�ق باملح�ركات الت�ي ت�س�تخدم وق�ود (.)Euro V) (Euro VI
 5ـ مت التحقق من �سالمة الدراجات النارية و�إطاراتها املخ�ص�صة للخدمة خارج الطرق والتي ت�ستعمل
لغر�ض الت�سلية ووفائها باللوائح الفنية ذات العالقة.
 6ـ مت االنتهاء من تدريب الكوادر الفنية يف الهيئة يف جمال الدراجات النارية و�إطاراتها.

 7ـ ا�س�تكمال الدرا�س�ة الفني�ة اخلا�ص�ة بال�س�يارات الكهربائي�ة فيما يتعلق باللوائ�ح الفنية املقرتح تبنيها
خليج ًّي�ا واقتراح ع�دد م�ن اللوائ�ح الفني�ة اخلا�ص�ة بال�س�يارات الكهربائي�ة ،وحمط�ات ال�ش�حن والبني�ة
التحتي�ة له�ذه النوعية من ال�س�يارات.
ثاني ًا :الأن�شطة املتعلقة ب�شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات وتقارير االختبار والعينات:
مت درا�س�ة �ش�هادات املطابقة اخلليجية الواردة للهيئة ومرفقاتها من نتائج اختبارات �أو اختبارات تقوم
الهيئ�ة ب�إجرائه�ا �أو ح�ضورها ،وفيما يلي �إح�صائية لإجنازات الق�س�م:
� .1شهادات املركبات والإطارات:
بل�غ ع�دد �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات الت�ي تقدم�ت بها ال�ش�ركات املنتج�ة �إىل الهيئة
للم�صادق�ة عليها عل�ى النحو الآتي:
العدد حتى نهاية
عام 2015

العدد حتى نهاية
عام 2016

نسبة الزيادة ()%

إطارات الركوب  +إطارات
الدراجات النارية

31,410

38,543

% 22.7

المركبات  +الدراجات النارية

4,325

5,259

% 21.6

المجموع

35,735

43,802

% 22.6

نوع الشهادات

اجلدول رقم ( )7عدد �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والإطارات امل�صادق عليها من قبل الهيئة

 .2تقارير االختبار اخلا�صة باملركبات والدراجات النارية:
ُتل�زم الإج�راءات املتعلق�ة بامل�صادق�ة عل�ى �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات اجلدي�دة عل�ى منتج�ي
املركب�ات عن�د تقدمه�م ب�ش�هادات مطابق�ة لط�رازات مل ي�س�بق اعتم�اد �ش�هادات مطابق�ة خليجي�ة له�ا عل�ى
تق�دمي نتائ�ج اختب�ارات ت�ؤك�د مطابقة ذلك الطراز للموا�صفات القيا�س�ية اخلليجية والوطنية لدول املجل��س
وموا�صف�ات املن�ش��أ يف حال�ة ع�دم وج�ود م�ا يناظره�ا ،وق�د بل�غ ع�دد تقاري�ر االختب�ارات الت�ي مت مراجعته�ا
 821تقري� ًرا.
نظ� ًرا للتغيرات الرئي�س�ة الت�ي ط�ر�أت عل�ى املتطلب�ات اخلا�ص�ة مبركب�ات الط�رق والإط�ارات بع�د حتدي�ث
الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة رق�م  ،2015/GSO42والت�ي ت�ضم�ن العدي�د م�ن ا�شتراطات ومتطلب�ات ال�سلامة
بالإ�ضافة �إىل البنود املتعلقة بكفاءة ا�ستهالك الوقود مبا ي�شمل البطاقة اخلا�صة بكفاءة الطاقة  -فقد ورد
للهيئ�ة تقاري�ر فني�ة مع �أغلب ال�ش�هادات اخلا�ص�ة باملركبات.
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 .3اختبارات الإطارات:
للت�أك�د م�ن م�صداقي�ة �ش�هادات املطابق�ة املقدم�ة م�ن م�صنع�ي الإط�ارات مت اختب�ار  255عينة �إط�ارات �إىل
املختبر لفح�صه�ا واختبارهـ�ا وف ًق�ا للوائ�ح الفنية اخلليجي�ة ذات العالقة.
كم�ا �أ�ضيف�ت اختب�ارات جدي�دة خا�ص�ة بالدراج�ات الناري�ة ،وكذل�ك �إ�ضاف�ة اختب�ار مقاوم�ة ال�دوران �إىل
االختب�ارات الت�ي يت�م �إجرا�ؤه�ا يف خمتبر الأجم�اد.
 .4ترتيب زيارات ميدانية وح�ضور اختبارات عملية:
مت القي�ام بح�ض�ور  139اختب�ا ًرا واملتعلق�ة بال�سلامة وخا�ص�ة م�ا يتعل�ق بال�ص�دم واختب�ارات الت�أك�د م�ن
توف�ر متطلب�ات ال�سلامة اجلدي�دة وف ًق�ا لالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة املحدث�ة رق�م "GSO 42:2015ال�س�يارات
– املتطلب�ات العام�ة".
 .5عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي ال�شركات املنتجة للمركبات والإطارات:
و�س�ع ًيا لتو�ضي�ح نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات والإج�راءات املتعلقة به�ا ،فقد مت
االجتم�اع م�ع العدي�د م�ن ال�ش�ركات املنتجة للمركبات والإط�ارات لإعطائهم فكرة عن املوا�صفات القيا�س�ية
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة اخلا�ص�ة باملركب�ات والإطارات والرد على �أي ا�ستف�س�ارات فنية ب�ش��أنها.
�شهادات املطابقة اخلليجية:
 .Iحتديث النظام الإلكرتوين ل�شهادات املطابقة:

�إمت�ام املرحل�ة ال�ساد�س�ة لتحدي�ث النظ�ام الإلكتروين ل�ش�هادات املطابقة ،فقد مت خالله�ا وبالتعاون مع
�إدارة التقنية حتديث البنود اخلا�صة بنماذج �شهادات املطابقة والتقارير امل�صاحبة لها و�إ�ضافة بطاقة
كفاءة الوقود للمركبات والإطارات ،ونظام املرا�سالت بالإ�ضافة �إىل تطوير ال�صفحة اخلا�صة بحمالت
اال�ستدعاء.
 .IIاال�ست�شارات الفنية واملرا�سالت:

�صاح�ب تطبي�ق نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة ورود العدي�د م�ن اال�ستف�س�ارات الت�ي تتعلق ب�ش�هادات املطابقة
اخلليجي�ة للمركب�ات اجلدي�دة والإط�ارات بالإ�ضاف�ة اىل الدراج�ات الناري�ة و�إطاراته�ا والإج�راءات
اخلا�ص�ة به�ا ،وع�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطني�ة ل�دول املجل��س املطل�وب تطبيقه�ا.
 .IIIالفعاليات التي متت امل�شاركة بها:
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مت تق�دمي ورق�ة عم�ل يف ور�ش�ة قط�ع الغي�ار املقل�دة الت�ي نظمته�ا م�صلح�ة اجلم�ارك – (الريا��ض17 ،

فرباي�ر 2016م).

مت زيارة خمترب الأجماد يف مدينة جدة للتعاقد معهم ب�إ�ضافة اختبارات اطارات الدراجات النارية،
و�إ�ضافة اختبار مقاومة الدوران �إىل اختبارات �إطارات الركوب (جدة 11 ،مايو 2016م).
مت عقد اجتماع مع اجلمعية الأوروبية مل�صنعي الدراجات النارية – (برلني 19 ،مايو 2016م)
متت امل�شاركة يف م�ؤمتر النقل – (الريا�ض 24-23 ،مايو 2016م).
مت ح�ضور الدورة التدريبية لإجراءات ال�سالمة الالزمة ملبا�شرة حاالت احلوادث بال�سيارات الهجينة
التي نظمتها �ش�ركة عبد اللطيف جميل (تويوتا) بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين – (الريا�ض،
 20نوفمبر 2016م).
مت ح�ضور منتدى وور�شة التقيي�س اخلليجي – (الريا�ض 20 ،دي�سمرب 2016م).

ال�شكل رقم (� )10إح�صائيات �شهادات املطابقة اخلليجية
للمركبات والدراجات النارية للفرتة يناير –  31دي�سمرب 2016م

ال�شكل رقم (� )11إح�صائيات �شهادات املطابقة اخلليجية
لإطارات املركبات والدراجات النارية للفرتة يناير  31دي�سمرب 2016م
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 3الهدف الإ�سرتاتيجي
تطوير اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية (الهدف رقم )3.3
 2.3.1املبادرة
تطوي�ر الت�ش�ريعات واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة (املب�ادرة رق�م ( )3.3.2الن�ش�اط رق�م  :3.3.2.1تطوي�ر اللوائح
والت�ش�ريعات الفني�ة للقطاع�ات الإنتاجي�ة – الن�ش�اط رق�م � :3.3.2.2إع�داد وتطوي�ر اللوائ�ح ذات العالق�ة)
املخرجات
متت املوافقة على اخلطة الت�شغيلية للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة لتطوير الت�شريعات واللوائح
الفنية اخلليجية.
مت ت�شكيل فرق العمل وال�شروع يف �أعمال اللوائح املخطط لها �ضمن عامي ()2018-2017م.
متت املوافقة على الن�شر والإخطار لالئحة فنية متهيدً ا لإقرارها النهائي من قبل اللجنة.
م

البند

١

النظام الخليجي لسالمة المنتجات الصناعية

٢

الالئحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل

٣

الالئحة الفنية الخليجية لكفاءة استهالك الطاقة

٤

الالئحة الفنية الخليجية لحظر المواد الخطرة

العام2016م العام 201٧م
٤ ٣ ٢ ١

١

العام201٨م

العام201٩م

العام20٢٠م

٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢

٣

٤

في األجهزة والمعدات الكهربائية

٥

الالئحة الفنية الخليجية للتوافق الكهرومغناطيسي

٦

الالئحة الفنية الخليجية ألدوات ترشيد
استهالك المياه

٧

الالئحة الفنية الخليجية لآلالت

٨

الالئحة الفنية الخليجية للمصاعد

٩

الالئحة الفنية الخليجية لمواد البناء

١٠

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة الطبية

11
12

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات
الكهربائية المعدة لألجواء القابلة لالنفجار
الالئحة الفنية الخليجية ألجهزة الضغط البسيط

13

الالئحة الفنية الخليجية لمعدات الوقاية الشخصية

14

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة المستعملة للغاز

15

الالئحة الفنية الخليجية للمدن الترفيهية

16

الالئحة الفنية الخليجية لألكياس والعبوات
المالمسة لألغذية
الالئحة الفنية الخليجية ألجهزة الوزن غير
األوتوماتيكية
الالئحة الفنية الخليجية ألجهزة القياس

19

قطاع منتجات الحالل

17
18
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اجلدول رقم ( )8اخلطة الت�شغيلية للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة لتطوير الت�شريعات واللوائح الفنية اخلليجية

كل رقم ( )12ن�سب الإجناز من اخلطة الت�شغيلية للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة لتطوير
الت�شريعات واللوائح الفنية اخلليجية لعام  2016م

مت ت�س�جيل التجم�ع اخلليج�ي للمختبرات ر�س�م ًّيا ل�دى مرك�ز دب�ي للهيئ�ات واملن�ض�وي حت�ت مظل�ة غرف�ة
جت�ارة و�صناع�ة (دب�ي 04 ،ماي�و 2016م) ومت و�ض�ع خط�ة عم�ل للتجم�ع لع�ام 2017م.

35

�شكل رقم ( )13ت�شكيلة �أع�ضاء التجمع اخلليجي للمختربات لعام 2016م
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الإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التقنية
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الهدف الإ�سرتاتيجي:
حت�سني الأنظمة والتطبيقات التقنية:
املبادرات والأن�شطة:
� 1.3.5إعادة ت�صميم خدمات الهيئة و�أمتتتها
 .1ا�س�تمرت الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة بتطوي�ر وحتدي�ث الأنظمة الإلكرتونية حيث مت االنته�اء من تطوير "نظام
�إدارة بيان�ات املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة" بالتع�اون م�ع �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س فت�م توفير تقاري�ر
تف�صيلي�ة ع�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية الت�ي يحتم�ل وج�ود نق��ص يف بياناته�ا م�ن خلال �أمتت�ة قواع�د برجمي�ة
تتحقق من �صحة البيانات وتكاملها مع بع�ضها البع�ض مما �أ�س�هم ب�ش�كل كبري يف تدقيق العديد من بيانات
املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجية.
 .2مت االنته�اء م�ن تطوي�ر "نظ�ام املتج�ر الإلكتروين للموا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة" ومت الرتكي�ز عل�ى
ت�سهيل عمليات �شراء املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والبحث عنها والو�صول لها ب�شكل �سهل وجذاب ،ومتت
اال�ستجابة لتطلعات بع�ض الدول الأع�ضاء (مملكة البحرين و �سلطنة عمان) با�ست�ضافة املتجر الإلكرتوين
للموا�صف�ات القيا�س�ية اخلا�ص�ة بهم�ا بنف��س كف�اءة املتج�ر الإلكتروين للهيئ�ة ومبا ي�ضمن هوي�ة املنظمة من
حي�ث ال�ش�عار والأل�وان ويف الوق�ت نف�س�ه يت�م توفير جمي�ع التحديث�ات عل�ى املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة
�أو ًال ب�أول يف متجريهما ،ومت جتهيز النظام ال�س�ت�ضافة متاجر �إ�ضافية لبقية الدول الأع�ضاء يف حال رغبت
احل�ص�ول عل�ى النظ�ام �أو توفير رواب�ط ملتاجرها �ضمن راب�ط "املتاجر اخلليجية للموا�صفات القيا�س�ية".
 .3مت حت�سين "نظام الإ�ستراتيجية" ليتيح ملديري الإدارات ور�ؤ�س�اء الأق�س�ام االطالع على امل�ش�اريع املناطة
ب�الإدارة �أو الق�س�م يف اخلط�ة الإ�ستراتيجية وا�س�تكمال بياناته�ا ،وكذل�ك االطلاع عل�ى م�ؤ�ش�رات الأداء
اخلا�ص�ة ب�الإدارة �أو الق�س�م و�إدخ�ال قيمه�ا ل�كل مرحلة.
 .4تطبيق هيئة التقيي�س على الأجهزة الذكية :مت التعاقد مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة للعمل على تطوير
�شيوعا ،وتوفري حزمة من اخلدمات
تطبيق خا�ص بهيئة التقيي�س يعمل على من�صات الأجهزة الذكية الأكرث ً
الإلكرتوني�ة املوجه�ة للم�س�تخدمني العاديين واملتخ�ص�صين والت�ي ي�ؤم�ن توفريه�ا عل�ى ه�ذه الأجه�زة قيم�ة
م�ضاف�ة حقيقي�ة نظ� ًرا لطبيع�ة ه�ذه اخلدم�ات واحلاجة ال�س�تخدامها خارج بيئ�ة املكتب املعت�ادة ،بالإ�ضافة
�إىل نق�ل جمي�ع اخلبرات الالزم�ة لفري�ق عمل الهيئة ملتابعة �صيانة ه�ذه التطبيقات وحتديثها .ومت البدء يف
امل�شـــــ�روع والعمــ�ل جـــــ�اري على �إنهاء �أعمــــ�ال الربط مع �أنظمـــــ�ة الهيئة و�سيتم تطويـــــ�ر التطبيق بحــــيث

ميك�ن �إطالق�ه عل�ى متج�ر �أب�ل للتطبيقات و�س�وق بالي ليوف�ر حزمة من اخلدمات مث�ل التحقق من بطاقات
كفاءة الطاقة و�شهادات املطابقة ورمز �شارة املطابقة وا�ستعرا�ض املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والربامج
التدريبية والت�سجيل بها.
 .5مت حت�سني «نظام التعيني» ليمكن اجلهات املقبولة بت�سجيل املنتجات احلا�صلة على �شارة املطابقة اخلليجية.
 .6مت �إطلاق الن�س�خة التجريبي�ة للموق�ع الإلكتروين للتجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا بحي�ث يحت�وي عل�ى
معلومات تتعلق ب�أن�شطة وبرامج التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ،وجاري العمل على تطوير �إجراءات جديدة
لإدارة معلومات وخدمات املقارنات البينية املرتولوجية ( ،) Inter-comparison Programبني �أع�ضاء التجمع
اخلليجي عامة (الدول) ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة قاعدة بيانات الإمكانيات الفنية للمرتولوجيا لأع�ضاء التجمع
( ,))Calibration and Measurement Capabilities(CMCمم�ا ُي�س�هم يف ت�ش�جيع التفاع�ل بين �أع�ض�اء اللج�ان
الفني�ة املختلف�ة ،ويثري املحتوى العلمي فيم�ا يتعلق بعلم املرتو لوجيا.
 .7نظ�ام �إدارة امل�وارد امل�ؤ�س�س�ية  :Odoo ERPمت االنته�اء م�ن �أعم�ال تخ�صي��ص النظ�ام ليطاب�ق �إج�راءات
املوارد الب�شرية واملالية اخلا�صة بالهيئة ومت االنتهاء من �أعمال نقل البيانات من النظام القدمي ليتم �إطالق
النظام اجلديد ر�س�مي ًا خالل �ش�هر مايو 2017م.
 .5. 3 .2حت�سني البنية التحتية التقنية و�أنظمة �أمن املعلومات
 - 1عقود �صيانة االنظمة:

مت توقي�ع عق�د لرخ�ص�ة الدع�م الفن�ي لنظام الن�س�خ االحتياط�ي مع �إحدى ال�ش�ركات املتخ�ص�صة يف هذا
املجال وذلك ل�ضمان عملها ب�ش�كل فعال وكذلك ل�ضمان حفظ البيانات وا�سترجاعها حال احلاجة لذلك.
-2

جتديد رخ�ص ا�ستخدام �أنظمة:

نظ� ًرا لأهمي�ة الأنظم�ة والربام�ج يف �إجن�از الأعم�ال وتي�سيرها فق�د مت جتدي�د وتوفير رخ��ص جدي�دة
وعدده�ا  18نظ�ام /برنام�ج وذل�ك بالتعاق�د م�ع بع��ض ال�ش�ركات املتخ�ص�ص�ة يف ه�ذا املج�ال وبح�س�ب
ال�ش�روط الفني�ة املطل�وب توفره�ا فيه�ا.
� - 3شراء �أجهزة ومعدات تقنية:

مت توفير ع�دد  43جه�ا ًزا تقن ًّي�ا مكتب ًّي�ا ،منه�ا حا�س�ب �آيل ،طابع�ة ملون�ة وغير ملون�ة ،ما�س�ح �ضوئ�ي
وغريه�ا؛ وذل�ك لدع�م خم�زن الهيئ�ة �أو ال�س�تبدالها ب�أجهزة قدمي�ة منتهية العم�ر االفرتا�ضي والتي من
املحتم�ل �أن تتعط�ل يف �أي وق�ت م�ن دون �س�ابق �إن�ذار مم�ا ي��ؤدي �إىل توق�ف العمل �أو فق�د بع�ض البيانات
املهمة.
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م

األجهزة التقنية

العدد

١

ماسح ضوئي

5

٢

أحبار

42

٣

جهاز حاسب آلي مكتبي

32

٤

طابعة ملونة /غير ملونة

6

اجلدول رقم ( )10عدد الأجهزة التقنية التي مت توفريها يف الهيئة لعام 2016م

 - 4عقود توفري خدمات تقنية املعلومات واالت�صاالت:

يع� ُّد الإنرتن�ت م�ن �أه�م و�س�ائل االت�ص�االت احلديث�ة حي�ث �إن�ه يتم به رب�ط الهيئة بجميع مواق�ع الهيئات
واملنظمات ذات العالقة ،ومن هذا املنطلق فقد مت توفري عقد لتزويد مقر الهيئة بخدمة االنرتنت ب�سعة
 30ميجابت عن طريق �إحدى ال�ش�ركات املزودة للخدمة .
�أم�ا م�ا يخ��ص ا�س�ت�ضافة مواق�ع الهيئ�ة واخلدم�ات الإلكرتوني�ة فق�د مت توفير عق�د لال�س�ت�ضافة �أرب�ع
خادمات افرتا�ضية �شبكية ذات موا�صفات عالية ل�ضمان ا�ستمرارية عملها دون توقف ،وكذلك لتحقيق
الأه�داف املرجوة من اال�س�ت�ضافة.
-5

الدعم الفني و�صيانة �أجهزة ومعدات تقنية:

يع� ُّد الدع�م الفن�ي �أح�د �أه�م ركائ�ز ا�س�تمرارية عم�ل الأجه�زة التقني�ة والربام�ج و�ضم�ان فعاليته�ا
واال�ستفادة منها وحتقيق االهداف املرجوة من توفريها ،فقد قامت الإدارة مببا�شرة �أكرث من  265طلب
�صيانة متنوعة �سواء يف اجلانب املادي �أو الربجمي مبا يف ذلك الدعم الفني لالجتماعات التقليدية �أو
الإلكرتوني�ة داخ�ل الهيئة وخارجها.
كم�ا مت االطلاع عل�ى التجهي�زات ومراجع�ة املخطط�ات للبني�ة التحتي�ة لتقني�ة املعلوم�ات اخلا�ص�ة مبقر
الهيئ�ة الدائ�م بح�ي ال�س�فارات ومت �إب�داء بع��ض املالحظات الفني�ة لأخذها يف احل�س�بان �أثناء التنفيذ.
-6
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مركز االعتماد اخلليجي:

بن�ا ًء عل�ى االتفاقي�ة املوقع�ة بين هيئ�ة التقيي��س ومرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي ب�ش��أن توفير البني�ة التحتي�ة
للتقني�ة وخدماته�ا ،فق�د مت توفير خدم�ة الإنرتن�ت ب�س�رعة عالي�ة م�ع توفير الرب�ط ال�ش�بكي ،كذل�ك مت
توفير خدم�ة االت�ص�ال الهاتف�ي والفاك��س لت�س�هيل توا�صلهم بخارج الهيئة واملنظم�ات ذات العالقة� ،أما
م�ا يخ��ص اخلادم�ات ال�ش�بكية فق�د مت ا�س�ت�ضافتها بغرف�ة احلا�س�ب الآيل لتوفري البيئة املنا�س�بة لت�ش�غيلها.

الإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط التوا�صل
� ً
أوال :ق�سم �إدارة املعرفة
�أبرز الإجنازات من واقع اخلطة الإ�سرتاتيجية:
 - 1الغاية :ر�ضا امل�ستفيدين وال�شركاء.
الهدف الإ�سرتاتيجي :تعزيز فوائد التقيي�س على امل�ستوى الوطني.
املبادرة :برنامج تقييم تفعيل �أن�شطة التقيي�س من اجلهات ذات العالقة بالدول الأع�ضاء.
الن�شاط :تنفيذ درا�سة فنية لتحديد املوقف ال�سنوي لتفعيل �أن�شطة التقيي�س.
خمرجات امل�شروع:
مت تنفيذ درا�سة فنية حتدد املوقف ال�سنوي لتفعيل �أن�شطة التقيي�س مع التو�صيات �شاملة جميع الدول
الأع�ضاء.
مت تنفيذ عدد ( )400ا�ستبانة بنتائجها مع التحليل.
مت االنته�اء م�ن طباع�ة الكتي�ب التعريف�ي للهيئ�ة بع�د التحدي�ث اله�ادف لن�ش�ر املعرف�ة يف جم�االت
التقيي��س املختلف�ة.
 - 2الغاية :املعرفة واالبتكار.
الهدف الإ�سرتاتيجي :تطوير منظومة متكاملة لإدارة املعرفة واملعلومات.
املبادرة :تطوير مواقع الهيئة واملكتبة الإلكرتونية.
الن�شاط :حتديث م�صادر املعلومات للمكتبة الإلكرتونية.
خمرجات امل�شروع:
إ�سهاما يف
حتديث م�صادر املعلومات الالزمة ملحتوى املكتبة الإلكرتونية للهيئة تلبية ملتطلبات امل�ستفيدين؛ � ً
نقل وزيادة املعرفة ب�أن�شطة التقيي�س املختلفة .وفيما يلي بيان ملا مت �إجنازه :
مت جتدي�د اال�شتراك يف نظام�ي ( Acknowldgeو �س�يمفوين) وكذل�ك جتدي�د اال�شتراك يف م�ص�ادر
اجلمعي�ة الأمريكي�ة للفح��ص واملواد . ASTM
ح�ص�ر م�ص�ادر املعلوم�ات املتوف�رة يف املكتب�ة الإلكرتوني�ة ،و�إع�داد تقري�ر ع�ن امل�ص�ادر الأكثر زي�ارة
�تخداما يف املكتب�ة الإلكرتوني�ة بالتن�س�يق م�ع ال�ش�ركة املنف�ذة للخ�روج ب�أف�ض�ل النتائ�ج وحتقي�ق
وا�س
ً
اال�س�تفادة الق�ص�وى م�ن تل�ك امل�ص�ادر.
مت �إعداد م�سودة ا�ستبانة ا�ستق�صاء موجهــــة للم�ستفيدين من املكتبــة الإلكرتونيـــة الذين يبلغ عددهم
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( )134م�شتر ًكا من �أع�ضاء املكتبة يف �أجهزة التقيي��س الوطنية ؛ بغر�ض قيا��س مدى فعالية م�ش�اركتهم
وا�ستفادتهم من املكتبة ومعرفة حاجة التجديد لتلك امل�صادر املتوفرة حال ًيا �أو �إ�ضافة م�صادر �أخرى،
وتداولها مع فريق العمل من الإدارات الفنية؛ بغر�ض حتديد امل�صادر املطلوبة يف قاعدة بيانات املكتبة
وبحث تطويرها و�إقرارها من مدير �إدارة التوا�صل بعد ذلك.
 - 3الغاية :ر�ضا امل�ستفيدين وال�شركاء.
الهدف الإ�سرتاتيجي :منتجات وخدمات �آمنة مب�ستوى جودة منا�سب.
املبادرة :اخلريطة التفاعلية للمنتجات الآمنة.
الن�شاط :حتديث معلومات اخلريطة التفاعلية للمنتجات الآمنة ب�شكل م�ستمر.
خمرجات امل�شروع:
مت جتهي�ز و�إطلاق النظ�ام الإلكتروين ملوق�ع اخلريط�ة التفاعلي�ة للمنتج�ات الآمن�ة ومت �إدخ�ال  7000منت�ج
بالإ�ضافة �إىل املعلومات عن عالمات اجلودة اخلليجية ،و�ش�هادة املطابقة و�ش�ارة املطابقة لهيئة التقيي��س،
منتجا.
وو�ص�ل ع�دد املنتجات الآمن�ة حال ًّيا ً 8239
�أبرز الإجنازات خارج اخلطة الإ�سرتاتيجية:
� ً
أوال مركز املعلومات
 )1توفري املوا�صفات القيا�سية اخلليجية واللوائح الفنية اخلليجية:

40

تتلق�ي الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة طلب�ات توفير املوا�صف�ات القيا�س�ية ،واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة م�ن
�أع�ض�اء اللج�ان الفني�ة ع�ن طري�ق ممث�ل الأمان�ة العام�ة للهيئة يف اللجن�ة الفنية املعني�ة حيث تتوىل
الأمانة العامة للهيئة تنزيل املوا�صفات من خالل ح�سابها يف النظام املخ�ص�ص لذلك ،واملمنوح فيه
ال�صالحي�ة الكامل�ة جلمي�ع ممثل�ي الدول الأع�ض�اء احل�صول على املوا�صف�ات املطلوبة.
كما �أن بع�ض اجلهات اخلارجية لديها اتفاقية تعاون مع الهيئة املت�ضمن يف بنودها تبادل املوا�صفات
القيا�سية اخلليجية ،وقوائمها ،واللوائح الفنية اخلليجية.
�إ�ضافة �إىل ذلك يتم ت�أمني املوا�صفات القيا�سية اخلليجية للجهات احلكومية يف بع�ض الأحيان داخل
اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية ح�ال طلبه�ا بع�د موافق�ة الأمني العام�ة للهيئة على ذلك� ،أم�ا يف بقية الدول
الأع�ضاء يتم �إحالة اجلهة احلكومية �إىل جهاز التقيي��س الوطني يف دولة اجلهة مقدمة الطلب.

 )2توفري وبيع املوا�صفات الدولية :ASTM

يق�وم املرك�ز بتوفير املوا�صف�ات القيا�س�ية للجمعي�ة الأمريكي�ة لالختب�ار وامل�واد  ASTMم�ن خلال
ال�صالحي�ة املمنوح�ة للأمان�ة العام�ة للهيئ�ة للو�ص�ول �إىل موا�صف�ات  ،ASTMويت�م �إع�داد تقري�ر
�س�نوي يف نهاي�ة ال�س�نة امليالدي�ة مب�ا مت بيع�ه وتزوي�د الإدارة املعني�ة بذل�ك وف�ق بن�ود االتفاقي�ة.
 )3توفري املوا�صفات القيا�سية للـمنظمة الدولية للتقيي�س (. )ISO

يق�وم املرك�ز بتوفير املوا�صف�ات القيا�س�ية للمنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ( )ISOع�ن طري�ق ال�صالحي�ة
املمنوح�ة للأمان�ة العام�ة للهيئ�ة م�ن قب�ل الآي�زو ويك�ون توفير املوا�صف�ات لأع�ض�اء اللج�ان الفني�ة
وللمخت�صين بالأمان�ة العام�ة للهيئ�ة وف�ق بن�ود االتفاقي�ة.
ً
ثانيا مركز خدمة امل�ستفيدين:
 )1الرد على اال�ستف�سارات:

م�ن خلال نظ�ام �إلكتروين يت�وىل ق�س�م مرك�ز خدم�ة امل�س�تفيدين بالرد عل�ى اال�ستف�س�ارات الواردة
للهيئ�ة ،وف�ق اجل�دول املبين �أدن�اه ( )2016 – 2013م :
طريقة االستفسار

2013

2014

2015

2016

شخصيا
الحضور
ًّ

1672

1597

1398

612

الهاتف

1386

975

788

743

البريد اإللكتروني

1040

788

825

824

اإلجمالي

4098

3360

3011

2179

جدول رقم ( :)11عدد اال�ستف�سارات الواردة للهيئة ( )2016-2013م

 )2بيع املوا�صفات القيا�سية اخلليجية:

يق�دم مرك�ز خدم�ات امل�س�تفيدين يف الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة خدم�ة بي�ع املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة،
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ،واملوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة بح�س�ب املبين �أدن�اه يف اجل�دول:
الســـــنة

2013

2014

2015

2016

المواصفات القياسية الخليجية

2263

2468

3400

-

مواصفات ASTM

1

6

4

2

المواصفات
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جدول رقم ( : )12تطور عدد املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والدولية املباعة ()2016-2013م
طريقة البيع

2013

2014

2015

2016

إيرادات مركز خدمات المستفيدين

64630

29405

24451

290

إيرادات الموقع اإللكتروني

158585

224881

358856

627110

اإلجمالي

223215

254286

383307

627400

جدول رقم ( :)13تطور �إيرادات بيع املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املباعة للأعوام ( )2016-2013م

 .3م�شروع قواعد املعلومات:

 -1مت التعاقد لتنفيذ قواعد معلومات مع اال�ست�شاري مكتب �آماد لال�ست�شارات واملختربات التالية :
قاعدة معلومات فعاليات التقيي�س.
قاعدة معلومات خرباء التقيي�س.
قاعدة معلومات الأبحاث والدرا�سات الفنية يف التقيي�س.
قاعدة معلومات مركز الدعم الفني للمن�ش�أة ال�صغرية واملتو�سطة.
قاعدة معلومات املتطلبات الفنية للت�صدير.
قاعدة معلومات دليل ال�شركاء واجلهات.
 -2مت االنته�اء م�ن طباع�ة الإ�ص�دار الثال�ث م�ن قواع�د املعلوم�ات ،ومت توزيع�ه عل�ى ال�دول الأع�ض�اء وبع��ض
اجلهات ذات العالقة واجلهات املعلنة يف دليل قاعدة اجلهات احلا�صلة على �شهادات نظم الإدارة يف الدول
الأع�ضاء.
 -3مت توزي�ع دلي�ل قاع�دة جه�ات تق�ومي املطابق�ة (املختبرات ،جه�ات التفتي��ش ،جه�ات من�ح ال�ش�هادات)
العامل�ة يف ال�دول الأع�ض�اء عل�ى �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة وبع�ض اجلهات ذات العالق�ة واجلهات املعلنة يف
الدليل.
 -4مت االنته�اء م�ن البواب�ة الإلكرتوني�ة لقاع�دة معلوم�ات البالغ�ات واحل�وادث الناجت�ة ع�ن ا�س�تخدام
امل�س�تهلكني لألع�اب الأطف�ال والأجه�زة الكهربائي�ة املنخف�ض�ة اجله�د.
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ثانيًا :ق�سم الت�سويق والعالقات الدولية:
تعمل الهيئة على التعريف والتوعية بالتقيي�س والأن�شطة املرتبطة به ملختلف القطاعات ،و�إبراز جهودها
يف االرتق�اء بج�ودة املنتج�ات وال�س�لع وامل�واد امل�صنعة حمل ًّيا �أو امل�س�توردة املعرو�ضة يف ال�س�وق اخلليجية
امل�شتركة ،وتوعية امل�س�تهلكني يف الدول الأع�ضاء للحد من ا�س�تخدامهم �أو ا�س�تهالكهم لل�س�لع املغ�شو�شة
واملنتج�ات املقل�دة وامل�واد الرديئ�ة ذات اجل�ودة املنخف�ض�ة غير املطابق�ة للموا�صف�ات ،وذلك من خالل
خمتل�ف الو�س�ائل الإعالمي�ة والإعالني�ة .كم�ا ترتب�ط الهيئ�ة بعالقات عم�ل وثيقة ومذك�رات تفاهم فني
م�ع ع�دد م�ن املنظم�ات الدولي�ة والإقليمي�ة والأجه�زة الوطني�ة املناظ�رة .وتتوا�ص�ل الهيئ�ة م�ع نظرائه�ا
ال�ستك�ش�اف فر��ص التع�اون للو�ص�ول �إىل مذك�رات تفاه�م وبرام�ج عم�ل تنفيذي�ة عل�ى امل�س�توى الإقليمي
وال�دويل ت�س�اعد عل�ى تب�ادل املعلوم�ات واخلربات و�أف�ضل املمار�س�ات مبا ُي�س�هم يف تعزي�ز و�إبراز �صورة
الهيئ�ة ممثل�ة ب�أع�ضائه�ا عل�ى امل�س�توى الإقليم�ي وال�دويل ،ورب�ط وادم�اج برام�ج عم�ل الهيئ�ة وال�دول
الأع�ض�اء م�ع برامج الأط�راف ذات العالقة.
ومن �أهم �إجنازات الهيئة يف هذا املجال خالل هذا العام:
 2.1.1تطوير برامج التوا�صل والتوعية:
� 2.1.1.3إ�صدار جملة التقيي�س اخلليجي
�أ�ص�درت الهيئ�ة �أربع�ة �أع�داد م�ن جمل�ة التقيي��س اخلليج�ي ( )15,14,13,12رك�زت عل�ى موا�ضي�ع
ال�سلامة يف ال�س�يارات ،وكف�اءة الطاق�ة ،ودور الإعلام يف ن�ش�ر التوعي�ة بالتقيي��س ،ودور التقيي��س يف
حماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة.
 2.1.1.6االحتفال باملنا�سبات (الأيام) املتعلقة ب�أن�شطة التقيي�س
�ش�اركت الهيئ�ة �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء وال�دول العربي�ة والعاملية االحتف�ال باليوم
العرب�ي للتقيي��س  25مار��س ،والي�وم العامل�ي للمرتولوجي�ا  20ماي�و ،والي�وم العامل�ي لالعتم�اد  09يوني�و،
والي�وم العامل�ي للموا�صف�ات � 14أكتوب�ر 2016م.
� 2.1.1.4إ�صدار كتيبات توعوية وتعريفية ثنائية اللغة
متت طباعة وتوزيع كت ّيبني توعويني عن الأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال بالتن�سيق مع �إدارة املطابقة.
�إعداد وطباعة وتوزيع  9مطويات توعوية عن �أن�شطة الهيئة.
�إعداد وت�صميم  10مطويات توعوية ن�شرت يف �صفحات الهيئة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ت�صميم الدورية الثانية للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا.
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 2.1.1.7تفعيل �صفحات الهيئة يف مواقع التوا�صل االجتماعي
مت تفعيل �صفحات الهيئة يف مواقع التوا�صل االجتماعي (تويرت ،في��س بوك ،ان�س�تجرام ،يوتيوب) و�ش�هدت
تفاع ًال كب ًريا يف زيادة عدد املتابعني و�إعادة الن�ش�ر وعدد امل�ش�اهدات.
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 4.1.2برامج نقل املعرفة وتوحيد مواقف الدول الأع�ضاء يف الربامج والأن�شطة الدولية
 4.1.2.3تفعيل مذكرات التفاهم واالتفاقيات:
�شاركت الهيئة يف عدة منتديات واجتماعات وندوات ،من �أهمها:
منت�دى الأعم�ال اخلليج�ي الأورب�ي وتق�دمي ورق�ة عم�ل ح�ول تعزي�ز التج�ارة واملن�اخ اال�س�تثماري
والتناف�س�ية (بروك�س�ل 24-23 ،ماي�و 2016م)
اللق�اء بامل�س��ؤولني واملخت�صين جله�ات التقيي��س الأمريكي�ة املناظ�رة ()USTR, ANSI, NIST, ASME
( 28-24يولي�و 2016م).
االجتم�اع ال�ـ  39للجمعي�ة العمومي�ة للمنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س (الآي�زو) واالجتم�اع ال�ـ  50للجن�ة
التنمي�ة (ديفك�و) (بكين� 14-12،س�بتمرب 2016م) ،وقدم�ت الهيئ�ة ورق�ة عم�ل ع�ن دوره�ا يف تعزي�ز
التب�ادل االقت�ص�ادي بين ال�دول الأع�ض�اء ،كما �ش�اركت يف ور��ش العم�ل امل�صاحب�ة لالجتماعني ،كما مت
عق�د لق�اءات ثنائي�ة عل�ى هام��ش االجتماع�ات لتعزي�ز عالق�ات الهيئ�ة مع ع�دد من املنظم�ات واجلهات
املناظ�رة �إقليم ًّي�ا ودول ًّي�ا ،م�ن �أهمها:
وخ�صو�ص�ا يف جم�ال
هيئ�ة املوا�صف�ات ال�س�نغافورية ( )SPRINGملناق�ش�ة تعزي�ز �أوج�ه التع�اون معه�م
ً
بن�اء الق�درات وامل�ش�اريع ال�صغرية واملتو�س�طة.
ا�س�تكمال املباحث�ات م�ع وف�د اجلمعي�ة الأمريكي�ة للمهند�سين امليكانيكيين ( ،)ASMEبخ�صو��ص بي�ع
وتبن�ي املوا�صفات القيا�س�ية.
معه�د املوا�صف�ات الرتك�ي ( )TSEلتعزي�ز جم�االت التع�اون بين اجلانبين يف �ض�وء مذك�رة التفاه�م
املوقع�ة بينهما.
هيئة املوا�صفات الإندوني�سية ( ،)BSNملناق�شة �أوجه تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني.
وخ�صو�ص�ا دع�م التع�اون
هيئ�ة املوا�صف�ات الأ�سترالية ( :)SAمناق�ش�ة �أوج�ه التع�اون بين اجلانبين،
ً
بين مرك�ز التقيي��س اخلليج�ي للتدري�ب و�أكادميي�ة التدريب التابع�ة لهيئة املوا�صفات الأ�سترالية.
�شارك وفد مكتب املمثل التجاري الأمريكي (  )USTRيف ور�شة عمل حوكمة اخلطة الإ�سرتاتيجيـــــة

الت�ي عقدته�ا الهيئ�ة عل�ى هام��ش اجتم�اع املجل��س الفن�ي (الريا��ض� 25 ،س�بتمرب 2016م) ،وق�دم الوف�د
عر�ضين ع�ن الإ�ستراتيجية الأمريكي�ة للتقيي��س و�آلي�ة م�ش�اركة ال�ش�ركاء يف �أعم�ال التقيي��س ،كم�ا مت عق�د
طاول�ة م�س�تديرة بين الوف�د الأمريك�ي والأمين الع�ام و�أع�ضاء املجل��س الفني املوقري�ن واملخت�صني من هيئة
خ�صو�ص�ا يف جم�االت الغ�ذاء
التقيي��س اخلليجي�ة ملناق�ش�ة �أب�رز الق�ضاي�ا ذات العالق�ة ب�أن�ش�طة التقيي��س
ً
احللال والتب�ادل التج�اري وبن�اء الق�درات وتب�ادل اخلبرات واملع�ارف بين الطرفين.
مت تق�دمي ورق�ة عم�ل ع�ن دور هيئ�ة التقيي��س يف جم�ال النف�ط والغ�از يف م�ؤمت�ر ومعر��ض التكري�ر
والبرتوكيماوي�ات العا�ش�ر (املنام�ة� 28 ،س�بتمرب 2016م).
ا�س�تقبل مع�ايل الأمين الع�ام يف مق�ر الهيئ�ة (الريا��ض� 02 ،أكتوب�ر 2016م) وف�د معهد التوحيد القيا�س�ي
واملعايير لل�دول الإ�سلامية ( )SMIICبرئا�س�ة رئي��س جمل��س الإدارة والأمين الع�ام ورئي��س ق�س�م العالق�ات
اخلارجي�ة يف املعه�د ،وق�د تن�اول االجتم�اع مناق�ش�ة �أط�ر التع�اون بين اجلانبين والع�ضوي�ة الكامل�ة لأع�ض�اء
الهيئ�ة يف املعه�د و�آلي�ة م�ش�اركة الهيئ�ة يف �أعم�ال تطوي�ر املوا�صف�ات باملعه�د ،وغريه�ا م�ن املو�ضوع�ات ذات
العالقة.
�ش�اركت الهيئ�ة يف االجتم�اع ال�ـ ( )80للجن�ة الدولي�ة الكهروتقني�ة (( )IECفرانكف�ورت 14-10 ،اكتوب�ر
2016م) وق�د مت توقي�ع مذك�رة تفاه�م بين الهيئ�ة واللجن�ة الدولية الكهروتقنية على هام��ش االجتماع بهدف
التع�اون الفن�ي وتب�ادل اخلبرات بني اجلهتني فيم�ا يخ�ص املوا�صفات القيا�س�ية الكهربائية والإلكرتونية.
ناق��ش مع�ايل الأمين الع�ام والوف�د املراف�ق ل�ه م�ع رئي��س اللجن�ة الأوروبي�ة للتقيي��س () CEN-CENELEC
ال�س�يد برنه�ارد ثي��س و�آلين �س�ينتياجو املدي�ر ع�ام و�س�اره بين�ي مدي�رة العالق�ات اخلارجية للجن�ة الأوروبية
للتقيي��س (فرانكف�ورت�10 ،أكتوب�ر 2016م) ع�ددًا م�ن جم�االت التع�اون الفن�ي بين الطرفين واالتف�اق عل�ى
خارطة الطريق لعام 2017م يف �ضوء مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة واملنظمات الأوروبية الثالث (CEN,
 ،CENELC, ETSI (ESOsوذل�ك عل�ى هام��ش االجتم�اع ال�ـ ( )80للجن�ة الدولي�ة الكهروتقني�ة ( IECفرانكف�ورت،
 14-10اكتوب�ر 2016م).
�ش�اركت الهيئ�ة يف �أ�س�بوع اجلمعي�ة الأمريكي�ة للفح��ص وامل�واد (( ) ASTM Internationalدب�ي20-16 ،
�أكتوب�ر 2016م) ،و�ش�مل اجتم�اع جمل��س �إدارة اجلمعي�ة الأمريكي�ة ،وي�وم التوا�ص�ل ،وقم�ة ال�سلامة للم�دن
الرتفيهي�ة ،وع�ددًا م�ن الزي�ارات للجه�ات ذات العالق�ة عل�ى ر�أ�س�ها هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س.
�شاركت الهيئة يف ور�شة عمل احلالل الثانية التي نظمتها املفو�ضية الأوروبية (دبي 08 ،نوفمرب 2016م)،
وقد ح�ضرها عدد كبري من ممثلي �سفارات وقن�صليات دول االحتاد االوروبي يف دولة الإمارات العربية
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املتحدة واملخت�صني الرئي�س�يني يف قطاع �صناعة الأغذية يف دول جمل��س التعاون ودول االحتاد الأوروبي .وقد
تناول�ت ور�ش�ة العم�ل النظ�ام اخلليج�ي اجلدي�د للحلال ،واملوا�صف�ات واللوائ�ح الفنية اخلليجي�ة ذات العالقة
و�أثره�ا عل�ى قطاع �صناعة الأغذية الأوروبية.
ا�س�تقبلت الهيئ�ة وف�د اجلمعي�ة الأ�س�بانية للتقيي��س و�إ�ص�دار ال�ش�هادات (( )AENORالريا��ض 08 ،نوفمبر
2016م) ،وق�د مت التباح�ث ح�ول ع�دد م�ن الق�ضاي�ا يف جم�ال التقيي��س ،وتطوير �آليات العم�ل وتبادل اخلربات
واملمار�س�ات اجلي�دة بين الطرفني.
�ش�اركت الهيئ�ة يف �أعم�ال اجلمعي�ة العمومي�ة العا�ش�ر ملعه�د املوا�صفات واملقايي��س للدول الإ�سلامية ()SMIIC
(�إ�س�طنبول 17 ،دي�س�مرب 2016م) ،مت خالله�ا جتدي�د مذك�رة التفاه�م املوقع�ة بين الهيئ�ة واملعه�د الفيزيائ�ي
الرتكي ( )UMEيف اغ�سط�س 2011م ،وبحث طرق تعزيز التعاون بني الطرفني والتجمع اخلليجي للمرتولوجيا.
�ش�اركت الهيئة يف ور�ش�ة عمل ال�ش�راكة الإ�ستراتيجية (الريا�ض 21 ،دي�س�مرب 2016م)؛ وذلك بهدف تفعيل
مذكرات التفاهم املوقعة بني الهيئة و�شركائها الإقليميني والدوليني وذلك على هام�ش �أعمال املنتدى اخلليجي
الثاين لإ�سرتاتيجيات التقيي�س (الريا�ض 20 ،دي�سمرب 2016م) .والتي �ضمت ر�ؤ�ساء �أجهزة التقيي�س الوطنية
بالدول الأع�ضاء والفريق اخلليجي لإ�ستراتيجيات التقيي��س والوفود امل�ش�اركة واخلرباء الدوليني (ISO،ASTM
 )International، SAC،TSEواجلهات الأخرى من القطاعات املختلفة .وهدفت هذه الور�شة �إىل طرح ومناق�شة
عدد من املبادرات والأن�شطة يف جماالت �إعداد وتطوير املوا�صفات واللوائح الفنية وتفعيل امل�شاركة يف اللجان
الدولي�ة وتعزي�ز ال�ش�راكة م�ع اجلامع�ات ومراك�ز الأبح�اث يف جم�ال التقيي��س والأن�ش�طة ذات العالق�ة ،وذلك
لال�س�تفادة املثل�ى م�ن املمار�س�ات الإقليمي�ة والدولي�ة يف جم�ال التقيي��س والأن�ش�طة ذات العالق�ة ،ومب�ا يحق�ق
الأه�داف املرج�وة للهيئة والدول الأع�ضاء واجلهات ذات العالقة.
 4.1.2.4توقيع مذكرات تفاهم (اتفاقيات) جديدة
م

المنظمة

االختصار

مكان التوقيع وتاريخه

المجال

١

المكتب التايواني

BSMI

الرياض25،سبتمبر 2016م

المواصفات والمقاييس وإجراءات تقويم المطابقة وشارة
المطابقة الخليجية ،بناء القدرات ،تبادل المعلومات والخبرات

للمواصفات والتقييس
والتفتيش
٢

IEC

اللجنة الدولية
الكهروتقنية

فرانكفورت  10،أكتوبر

المواصفات القياسية ،تشجيع الدول األعضاء على المشاركة

2016م

في أعمال اللجنة ،الربط اإللكتروني ،تنفيذ فعاليات
مشتركة ،تبادل الخبرات والمعلومات

٣

اتفاقية النشر والتوزيع

ICC

الرياض 16،نوفمبر 2016م

مواصفات كود البناء

لكود  ICCوكود البناء
الخليجي
٤
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المعهد الفيزيائي التركي

UME

إسطنبول 16،ديسمبر

المشاركة في أنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا

2016م

والتعاون في البحوث والدراسات وبناء القدرات وتبادل الخبراء

جدول رقم (  )14عدد من مذكرات التفاهم مع اجلهات املناظرة ذات العالقة:

كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من املبادرات التوعوية والتعريفية الأخرى ،منها:

مت تق�دمي عر��ض توع�وي ع�ن �ش�ارة املطابق�ة اخلليجي�ة يف فعالي�ة كبيـ�رة بالتع�اون م�ع مرك�ز جم�ويل
مبدين�ة الريا�ض.
حمل�ة ال�سلامة املروري�ة عبر الإذاع�ة يف اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية م�ن خلال مداخل�ة هاتفي�ة ع�ن
ال�سلامة يف ال�س�يارات والإط�ارات.
�إر�سال �أكرث من ( )20.000بريد �إلكرتوين ت�سويقي لفعاليات وبرامج الهيئة.
مت ت�شكيل الفريق اخلليجي للعالقات الدولية :مبا ُي�سهم يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط الت�شغيلية
ملب�ادرات وم�ش�اريع العالق�ات الدولي�ة ب�ش�كل م�شترك؛ لتحقي�ق الأه�داف الإ�ستراتيجية لهيئة التقيي��س
و�أجهزة التقيي�س الوطنية بالدول الأع�ضاء ويعزز من موقفها ومكانتها �إقليم ًّيا ودول ًّيا ،يتم التوا�صل بني
�أع�ض�اء الفري�ق من خالل من�صة الكرتونية �صممت لهذا الغر�ض.
ثال ًثا :ق�سم بناء القدرات
قام ق�س�م بناء القدرات بتنفيذ املنتدى اخلليجي الثاين لإ�ستراتيجيات التقيي��س (الريا�ض 21-20 ،دي�س�مرب
2016م) وال�ذي يه�دف �إىل تعزي�ز ال�ش�راكة واال�س�تدامة بين الهيئ�ة و�أجه�زة التقيي��س الوطني�ة يف ال�دول
الأع�ض�اء م�ن خلال مناق�ش�ة التوجه�ات الإ�ستراتيجية للهيئ�ة ( )2018-2016م �ش�ارك يف املنت�دى �أجه�زة
التقيي��س الوطني�ة واجله�ات ذات العالق�ة يف حماي�ة امل�س�تهلك والرقاب�ة عل�ى الأ�س�واقواالقت�ص�اد وال�صحة
بالدول الأع�ضاء ومب�شاركة جهات متخ�ص�صة يف التخطيطالإ�سرتاتيجي ،وبلغ عدد امل�شاركني  80م�شار ًكا
بح�ض�ور  12متحد ًث�ا.
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يق�وم ق�س�م بن�اء الق�درات ب�إ�ص�دار ع�دد م�ن الكتيب�ات التوعوي�ة وذل�ك �ضم�ن اخل�ط الإ�ستراتيجية للهيئ�ة
()2020-2016م والتي من �ش��أنها العمل على زيادة املعرفة وتعزيز �صورة الهيئة ،والإ�س�هام يف ن�ش�ر التوعية
بالتقيي�س.

كم�ا قام�ت الهيئ�ة بح�ص�ر االحتياج�ات التدريبي�ة و�إع�داد م�ش�روع اخلط�ة التدريبي�ة لل�دول الأع�ض�اء
للع�ام 2017م ومت اعتماده�ا م�ن املجل��س الفن�ي يف اجتماع�ه ال�ـ ( 39الريا��ض� 27-26 ،س�بتمرب 2016م)
و�ستُ�س�هم يف ت�أهي�ل الك�وادر الفني�ة يف خمتل�ف جم�االت التقيي��س والأن�ش�طة ذات العالق�ة مب�ا يتما�ش�ى م�ع
التوج�ه الإ�ستراتيجي للهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء خلال ال�س�نة القادم�ة.
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الإجنازات وم�ؤ�شرات الأداء لن�شاط اخلدمات امل�ؤ�س�سية
�أبرز الإجنازات من واقع اخلطة الإ�سرتاتيجية:
 - 1امل�شروع /املبادرة :تدريب موظفي الهيئة وت�أهيلهم
التدريب الداخلي واخلارجي:
كبيرا للتدري�ب الداخل�ي
حر�ص�ا م�ن الهيئ�ة عل�ى تعزي�ز ق�درات موارده�ا الب�ش�رية ،فق�د �أول�ت
ً
ً
اهتمام�ا ً
واخلارجي؛ وذلك بهدف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية بكفاءة عالية ،حيث متت درا�سة نتائج مقابالت فريق
الت�س�كني الوظيف�ي وحتدي�د الربام�ج التدريبي�ة الت�ي يحتاجها املوظفون ومت ح�صر جمي�ع الربامج التدريبية
الت�ي ح�ضره�ا املوظف�ون م�ن تاري�خ تعيينه�م؛ لذا فقد نفذت الهيئ�ة عدة برامج تدريبي�ة متخ�ص�صة وعلمية
ملوظفيها والتي تهدف �إىل �إك�ساب مهارات فنية وقيادية يف جماالت عدة ،حيث مت تر�شيح عدد من املوظفني
حل�ض�ور  44دورة تخ�ص�صي�ة فردي�ه وتنفي�ذ  6برام�ج تدريبي�ة جماعي�ة مت خالله�ا تدري�ب �أكثر م�ن ()40
موظ ًف�ا ،لي�ش�مل التدري�ب والتطوي�ر جمي�ع الإدارات والأق�س�ام بالهيئ�ة.
 - 2امل�شروع /املبادرة :التوظيف
حر�صت �إدارة اخلدمات امل�ؤ�س�س�ية على توظيف الكوادر الب�ش�رية املميزة لتح�سين م�س�توى الإنتاجية ،حيث
تع�د الهيئ�ة بيئ�ة جاذب�ة ال�س�تقطاب الكف�اءات واخلبرات يف �س�وق العم�ل ،وق�د بل�غ ع�دد املتقدمين لوظائف
الهيئ�ة  354لع�دد  6وظائ�ف لع�ام 2016م ومت ف�رز ال�سير الذاتي�ة طب ًق�ا للم�ؤهلات واخلبرات املطلوب�ة ومت
توظي�ف ع�دد  3موظفين ،كم�ا مت �إنه�اء �إج�راءات نهاي�ة اخلدم�ة لع�دد  6موظفين.
تخطيط عمليات امل�صروفات:
بل�غ ع�دد �س�ندات ال�ص�رف ال�ص�ادرة يف ع�ام 2016م � 735س�ند �ص�رف مقارن�ة بع�دد � 859س�ند �أ�ص�در
يف ع�ام 2015م� ،أي بانخفا��ض ق�دره  ،%14حي�ث بل�غ �إجم�ايل امل�صروف�ات لل�س�نة املالي�ة املنتهي�ة ف�ى 31
دي�س�مرب 2016م مبل�غ وق�دره  40,281,094ريـ ً�ال �س�عود ًّيا ،بزي�ادة قدره�ا  %12مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة
2015م والت�ي كان�ت  35,782,502ريـ�ال �س�عودي.
ه�ذا وق�د لوح�ظ زي�ادة يف م�صروف�ات الب�اب الأول ،حي�ث يت�ضم�ن البن�ود املتعلق�ة مبا�ش�رة باملوظفين مث�ل
الروات�ب والب�دالت ،وب�ص�ورة �إجمالي�ة ج�اءت ه�ذه امل�صروفات بزيادة بلغت ن�س�بة مئوي�ة قدرها  %14مببلغ
 29,819,365ريـ ً�ال �س�عود ًّيا مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة 2015م والت�ي كان�ت  26,264,096ريـ ً�ال �س�عود ًّيا.
كم�ا بلغ�ت امل�صروف�ات بالب�اب الث�اين املتعلق�ة بامل�صاري�ف الت�ش�غيلية مبلغ قدره  2,384,842ريـ ً�ال �س�عود ًّيا،
بانخفا��ض ق�دره  %2مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة 2015م والت�ي كان�ت  2,429,930ريـ ً�ال �س�عود ًّيا.
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انخف�ض�ت م�صروف�ات الب�اب الثال�ث املتعلق�ة بامل�صاري�ف الر�أ��س مالي�ة بن�س�به  %43مببل�غ  156,634ري ً�ال
�س�عود ًّيا يف ع�ام 2016م مقارن�ة م�ع مبل�غ  275,146ريـ ً�ال �س�عود ًّيا يف ع�ام 2015م.
بلغت م�صروفات الباب الرابع املتعلقة بنفقات امل�شاريع مبلغ  7,666,929ري ً
ـال �سعود ًّيا بزيادة قدرها %13
مقارنة مع ال�س�نة ال�س�ابقة 2015م والتي كانت  6,813,330ريـ ً�ال �س�عود ًّيا.
19%

0%
6%

75%

�شكل رقم ( )15تخطيط عمليات امل�صروفات

تخطيط عمليات الإيرادات:
بناء على النتائج املحققة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م ،ت�شري البيانات للإيرادات ال�صادرة
ع�ن الهيئ�ة لل�س�نة املالي�ة 2016م �إىل �أن الإي�رادات بلغ�ت  52,850,128ري ً
�ال �س�عود ًّيا ،بزي�ادة قدره�ا %14
ع�ن �إي�رادات ال�س�نة املالي�ة ال�س�ابقة 2015م والت�ي بلغ�ت  46,478,630ري ً�ال �س�عود ًّيا.
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�شكل رقم ( )16تخطيط عمليات الإيرادات

وق�د كان�ت الإي�رادات املح�صل�ة م�ن �ش�هادات املطابقة العامل الرئي��س وراء منو اي�رادات الهيئة ،والتي متثل
م�ا ن�س�بته  %90م�ن �إجم�ايل �إي�رادات الهيئ�ة ،وعلي�ه زادت �إي�رادات ال�ش�هادات بن�س�بة  ،%17حي�ث بلغ�ت
ريال �س�عود ًّيا مقارنة بال�س�نة املالية ال�س�ابقة 2015م والتي كانت ً 29,153,469
ً 34,099,085
ريال �س�عود ًّيا.
كم�ا �ش�كلت الإي�رادات املح�صل�ة م�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجية ً 620,642
ريال �س�عودي ًا بزيادة ن�س�بتها
 %38مقارن�ة بال�س�نة ال�س�ابقة 2015م والت�ي كان�ت  449,128ري ً�ال �س�عود ًّيا.
وجتدر الإ�ش�ارة �إىل �أن �إيرادات الربامج التدريبية التي تقيمها الهيئة بلغت ً 763,483
ريال �س�عودي ًا بزيادة
ن�س�بتها  %99مقارنة بال�س�نة ال�س�ابقة 2015م والتي كانت  382,773ريا ًال �س�عودي ًا.
كم�ا �أن الإي�رادات املح�صل�ة م�ن اال�س�تثمار يف ال�صن�دوق اال�س�تثماري بالبن�ك ال�س�عودي الفرن�س�ي و�صندوق
اال�س�تثمار يف البن�ك الأهل�ي التج�اري انخف�ض�ت بن�س�بة قدره�ا  %46يف ع�ام 2016م حي�ث بلغ�ت 905,789
ري ً�ال �س�عود ًّيا مقارن�ة م�ع ال�س�نة املا�ضي�ة 2015م والت�ي كان�ت  1,704,966ري ً�ال �س�عود ًّيا.
�أم�ا فيم�ا يتعل�ق بالإي�رادات املتنوع�ة فق�د زادت بن�س�بة مئوي�ة مقداره�ا  %137م�ن  984,292ري ً�ال �س�عود ًّيا
خالل عام 2015م �إىل  2,657,118ري ًـال �سعود ًّيا خالل ال�سنة املالية احلالية ،وقد متثلت الإيرادات املتنوعة
يف ر�س�وم جه�ات التعيين ،الت�س�ويات البنكي�ة والدفرتية ،فروق�ات العمالت واحلواالت� ،إي�رادات امل�ؤمترات،
�إيرادات جهات التعيني ،مبيعات الورق ،مبيعات الأ�صول ،و�إيرادات �أخرى.
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�إجنازات خارج نطاق اخلطة الت�شغيلية
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 - 1االجتماعات الداخلية للإدارة خالل العام 2016م:
اجتماعا وذلك ملتابعة �سري �أعمال الإدارة والهيئة وو�ضع
قامت �إدارة اخلدمات امل�ؤ�س�سية بعقد �أكرث من 30
ً
التو�صي�ات الالزم�ة للتح�سين امل�س�تمر ولتق�دمي خدم�ة �أف�ضل وبتكلفة �أقل ومن �أب�رز النقاط التي مت طرحها
ومناق�شتها يف االجتماعات ما يلي:
التح�ضير و�إع�داد مذك�رات اجتم�اع اللجن�ة الإداري�ة واملالي�ة ال�س�ابع والع�ش�رين (الريا��ض06-05 ،
�إبري�ل 2016م) واالجتم�اع الثام�ن والع�ش�رين (الريا��ض� 31-30 ،أغ�سط��س 2016م).
التح�ضير و�إع�داد مذك�رات ومتابع�ة ق�رارات اجتم�اع املجل��س الفن�ي الثام�ن والثالثين (الريا��ض ،
 06-05ابري�ل 2016م) ،واالجتم�اع التا�س�ع والثالثين (الريا��ض� 27-26 ،س�بتمرب 2016م) والأربعين
(الريا��ض 22-21 ،دي�س�مرب 2016م).
التح�ضير و�إع�داد مذك�رات ومتابع�ة ق�رارات اجتم�اع جمل��س الإدارة الثال�ث والع�ش�رين املنعق�د
(الريا��ض 12 ،ماي�و 2016م) ،واجتم�اع جمل��س الإدارة الراب�ع والع�ش�رين (الريا��ض 15 ،نوفمبر
2016م)
مناق�شة اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة.
مناق�شة ا�ستثمارات الهيئة.
مناق�شة تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
مناق�شة موازنة مركز االعتماد اخلليجي.
مناق�شة الت�أمني الطبي ملوظفي الهيئة.
االجتماع مع معايل الأمني العام لعر�ض عدد من املوا�ضيع التطويرية.
وغريها من االجتماعات اخلا�صة بالإدارة.
 - 2خدمات الدعم الإداري والعالقات احلكومية:
تق�وم الهيئ�ة بتق�دمي خدم�ات الدع�م الإداري ملوظفي الهيئة من خالل ت�س�هيل �إجراءات املوظفني من دول
جمل�س التعاون اخلليجي �أو املوظفني املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،وكذلك العمل على ت�سهيل زيارة
من�س�وبي وممثلي املنظمات واملمثليات الدولية للتن�س�يق وتوقيع االتفاقيات وح�ضور االجتماعات وامل�ؤمترات
التي تقيمها الهيئة داخل اململكة العربية ال�سعودية ،واخلبــــراء املتعــــــاقد معهم لتنفيذ امل�شـــــاريع �أو تقدمي

خدمات احرتافية للهيئة .وقد مت ما يلي:
ا�ستخراج عدد  78ت�أ�شرية زيارة منظمات وممثليات
�إ�صدار عدد � 11إقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
جتديد ما يقارب � 16إقامة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
�إ�صدار عدد  21ت�أ�شرية زيارة عائلية.
�إ�صدار عدد  98ت�أ�شرية خروج وعودة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
كم�ا ق�ام ق�س�م امل�وارد الب�ش�رية باعتم�اد � 900إج�ازة بجمي�ع �أنواعها ،و�إ�ص�دار  170تعري ًفا ،و�أكرث
م�ن  50خط�اب ت�س�هيل �إج�راءات وخطاب�ات بروتوك�والت لت�س�هيل عم�ل موظف�ي الهيئ�ة يف مهم�ات
العمل الر�س�مية.
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خامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تن�اول ه�ذا التقري�ر �إجن�ازات الأمان�ة العامة لهيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون ل�دول اخلليج العربية
خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية دي�سمرب لعام 2016م ،مبا يتوافق مع الأهداف واملبادرات وم�ؤ�شرات
الأداء التي ت�ضمنتها اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة للفرتة 2020-2016م.
ويف نهاي�ة ه�ذا التقري�ر ال ي�س�عنا �إال �أن ن�ش�يد باجله�ود الكبيرة الت�ي بذله�ا ويبذله�ا موظف�و الهيئة يف �س�بيل
حتقي�ق ر�ؤي�ة ور�س�الة الهيئ�ة و�أهدافها الإ�ستراتيجية وتعزي�ز مكانتها على امل�س�تويني الإقليمي والدويل ،كما
نتوجه بال�شكر لأ�صحاب املعايل �أع�ضاء جمل�س �إدارة هيئة التقيي�س املوقرين و�أع�ضاء املجل�س الفني و�شركاء
الهيئة على دعمهم وتفاعلهم امل�س�تمر للهيئة وللتقيي��س بكافة �أن�ش�طته وجماالته يف دول املجل��س.
واهلل املوفق.
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