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كلمة هيئة التقييس
ي�س�رنا �أن نقدم التقرير ال�س�نوي لهيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون لدول اخلليج العربية لعام 2017م ،وهو العام الثالث ع�ش�ر من عمر الهيئة التي
ب�د�أت �أعماله�ا يف ع�ام 2004م.
ُيبرز ه�ذا التقري�ر �أه�م الإجن�ازات الت�ي حققته�ا الأمان�ة العام�ة لهيئ�ة التقيي��س خلال ع�ام 2017م ،بالتع�اون والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س بال�دول
الأع�ض�اء يف جم�االت املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ،و�ش�هادات املطابق�ة اخلليجية لل�س�يارات والدراجات النارية والإط�ارات ،وكذلك
�إج�راءات التحق�ق م�ن املطابقة ،والتعيني ،واملقايي��س.
كم�ا يبرز �إجن�ازات الهيئ�ة يف تعزي�ز عالقاته�ا م�ع املنظم�ات الإقليمي�ة والدولي�ة ،وتدري�ب وت�أهي�ل ع�دد كبير م�ن العاملين يف �أجه�زة التقيي��س الوطنية
بال�دول الأع�ض�اء وخمتل�ف اجله�ات املعني�ة يف جم�االت التقيي��س املختلفة ،ويف جانب تقنية املعلومات ،والت�س�ويق والتوعية والإعلام ،وقواعد املعلومات،
بالإ�ضاف�ة �إىل اخلدمات امل�ؤ�س�س�ية.
ويركز هذا التقرير على التحول النوعي يف �أداء املهام خ�صو�ص ًا بعد اعتماد اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة للأعوام 2020 - 2016م ،وا�ستمرار ًا لتنفيذ
التوجيه�ات الكرمي�ة م�ن �أ�صح�اب املع�ايل �أع�ض�اء جمل��س الإدارة ،وثم�رة التع�اون الكبير والبن�اء بني �أجهزة التقيي��س يف الدول الأع�ض�اء ،وجهود جميع
الأط�راف الأخ�رى ذات العالق�ة ،به�دف حتقيق ر�ؤية ور�س�الة و�أه�داف الهيئة.
�شالإجنازات و�أق�صى درجات التن�سيق والتعاون بني الدول الأع�ضاء يف جمال التقيي�س.
واهلل املوفق.
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األهداف الرئيسة للهيئة
ته�دف الهيئ�ة �إىل م�س�اعدة جمل��س التع�اون عل�ى حتقي�ق �أهداف�ه املن�صو��ص عليه�ا يف كل م�ن نظام�ه الأ�سا�س�ي واالتفاقي�ة االقت�صادي�ة بني دول جمل��س
التعاون؛ بتوحيد �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون والتن�س�يق مع �أجهزة التقيي��س بالدول الأع�ضاء ومبا ُي�س�هم يف تطوير
قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية التجارة بينها وحماية امل�ستهلك والبيئة وال�صحة العامة وت�شجيع ال�صناعات واملنتجات الزراعية اخلليجية حتقيق ًا
لدعم االقت�صاد اخلليجي واملحافظة على مكت�سبات دول املجل�س ،و ُي�سهم يف تقلي�ص العوائق الفنية للتجارة مبا يتما�شى مع �أهداف االحتاد اجلمركي.
وللهيئة يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف القيام  -على الأخ�ص  -مبا يلي:
و�ض�ع اخلط�ط ال�ش�املة لن�ش�اطات التقيي��س يف الهيئ�ة وف ًق�ا الحتياج�ات ال�دول الأع�ض�اء و�إمكانياته�ا ،وله�ا يف ذل�ك اال�س�تعانة ب�أجهزة التقيي��س
الوطني�ة يف ال�دول الأع�ض�اء بح�س�ب �أ�س�لوب دلي�ل العم�ل الفن�ي للهيئة.
و�ض�ع واعتم�اد وحتدي�ث ون�ش�ر اللوائ�ح الفني�ة واملوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجية و�إج�راءات تقومي املطابقة اخلليجية لل�س�لع واملنتج�ات و�أجهزة -
القيا��س واملعايرة والتعاريف والرموز وامل�صطلحات الفنية وا�شتراطات تنفيذ و�أ�س�اليب �س�حب العينات والفح�ص واالختبار واملعايرة طبق ًا للوائح
التنفيذي�ة ال�صادرة بذلك.
�إعداد م�شاريع اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية اخلليجية ح�سب �أ�سلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
و�ضع النظم واللوائح والأدلة اخلا�صة بتنظيم �أعمال القيا�س واملعايرة القانونية وال�صناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
و�ض�ع النظ�م واللوائ�ح والتعليم�ات والأدل�ة لإج�راءات تق�ومي املطابق�ة مب�ا يف ذل�ك عالم�ة اجلودة و�ش�ارة املطابقة و�ش�هادات املطابق�ة اخلليجية
ونظم االعتم�اد املختلفة.
6

2017

متابعة تطبيق اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�سية و�إجراءات تقومي املطابقة اخلليجية عن طريق �أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
القيام بالبحوث والدرا�سات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق و�أ�ساليب العمل يف الهيئة و�أجهزة التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
و�ضع وتنفيذ خطط التدريب على الن�شاطات التي تخت�ص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملني يف التقيي�س بالدول الأع�ضاء.
ن�شر التوعية الالزمة ب�ش�أن التقيي�س من خالل الو�سائل املالئمة لذلك.
حفظ املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية والعربية والإقليمية والدولية واملراجع والكتب يف مركز للمعلومات �ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ
ي�سهل من عمليات ا�سرتجاعها واال�ستفادة منها وتنظيم وتنفيذ �شروط و�إجراءات ور�سوم الع�ضوية يف املركز للم�ؤ�س�سات والأفراد الراغبني بذلك.
تن�س�يق مواق�ف ال�دول الأع�ض�اء يف اجتماع�ات الهيئ�ات العربي�ة والإقليمي�ة والدولية العاملة يف جمال التقيي��س التي ي�ش�ارك فيها؛ ل�ضمان متثيل
م�صال�ح ال�دول الأع�ض�اء عن�د �إعداد واعتماد اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�س�ية و�إج�راءات تقومي املطابقة والقرارات ال�صادرة عن هذه الهيئات.
اال�شرتاك يف الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقيي�س التي تخدم �أغرا�ض الهيئة.
تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال التقيي�س للدول الأع�ضاء.
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الرؤية

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

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

الأمانة ،ال�شفافية ،العمل بروح الفريق ،احليادية ،الإبداع واالبتكار.
الخطة اإلستراتيجية للهيئة ()2020-2016م

ت�ص�ف �إ�ستراتيجية الهيئ�ة ()2020 -2016م ،بطريق�ة وا�ضح�ة :م�اذا ن�أم�ل حتقيق�ه؟ حي�ث مت و�ض�ع الأه�داف الإ�ستراتيجية ا�س�تناد ًا �إىل خم��س
غايات �إ�سرتاتيجية؛ لتج�سد عالقة ال�سبب بالت�أثري �ضمن نتائج �إ�سرتاتيجية م�ستهدفة لكل غاية ،وهو ما ي�ساعد على حتديد الأولويات يف عملية تنفيذ
املبادرات ،فبعد �أن قامت �أجهزة التقيي�س الوطنية بالإ�سهام يف و�ضع الأهداف الإ�سرتاتيجية مت العمل على تعريفها وبيان م�ؤ�شرات الأداء لها من �أجل
الو�صول �إىل الر�ؤية املن�شودة ،وانبثق عن هذه الغايات الإ�سرتاتيجية ثمانية ع�شر هد ًفا �إ�سرتاتيجي ًا مرتابط ًا ومتكام ًال ،ومن خاللها مت ت�صميم وتطوير
خم��س وثالثني مبادرة رئي�س�ة تعمل بو�صفها �أ�سا�س� ًا لتنفيذ اخلطة الإ�ستراتيجية على مدى خم��س �س�نوات ()2020 -2016م.
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اإلنجازات ومؤشرات األداء
أو ً
ال :نشاط المواصفات والمقاييس:

�أن�شطة ومبادرات املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية لعام 2017م:
إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية:

مت اعتماد ( )1101موا�صفة قيا�سية والئحة فنية خليجية خالل عام 2017م:
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مراجعة فنية للموا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة:
متت املراجعة الفنية لأكرث من  500موا�صفة قيا�سية والئحة فنية خليجية وتقدمي تقارير املراجعة مع قائمة م�صطلحات فنية موحدة.
دعم اللجنة العربية للرتجمة التابعة ملنظمة التقيي�س الدولية :ISO
متت ترجمة موا�صفات قيا�سية دولية من خطة جمموعة �إدارة الرتجمة العربية (� )ISO/TMB/ATMGإىل اللغة العربية.
المواصفات واللجان الفنية:

التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية:
االجتماع مع الأمانة الفنية ملجموعة �إدارة الرتجمة العربية (( )ISO/TMB/ATMGالقاهرة 15 ،فرباير 2017م).
االجتماع مع رئي�س احتاد امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف الربازيل ( )FAMBRASوالوفد املرافق( ،الريا�ض 22 ،فرباير 2017م).
تقدمي برنامج تدريبي عن احلالل ملركز االعتماد اخلليجي(،دبي 28 ،فـــرباير  02 -مار�س 2017م).
اجتماع مع ممثلي خمتربات (( ،)Underwriters laboratories ULالريا�ض ،مار�س 2017م).
توقي�ع عق�د ا�ست�ش�اري لتطوي�ر خرائ�ط �س�رعات الري�اح القيا�س�ية وخرائ�ط توزي�ع املناط�ق املناخي�ة القيا�س�ية ل�ش�به اجلزي�رة العربي�ة مع �ش�ركة
( )RWDIالكندي�ة ،ال�س�تخدامها يف ك�ود البن�اء اخلليج�ي وك�ود البن�اء ال�س�عودي� ،ضم�ن ور�ش�ة عم�ل انطلاق م�ش�روع “تطوي�ر خرائ�ط �س�رعات
الري�اح القيا�س�ية وخرائ�ط توزي�ع املناط�ق املناخي�ة القيا�س�ية ل�ش�به اجلزي�رة العربي�ة” ( ،الريا��ض 15 ،ماي�و 2017م).
توقيع مذكرة تفاهم مع معهد اخلر�سانة الأمريكي (� ،)ACIضمن ور�شة عمل مع املعهد (الدوحة 17 ،مايو 2017م).
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ح�ضور �أعمال احلوار الأول للتجارة واال�ستثمار بني جمل�س التعاون واالحتاد الأوروبي ،والذي �سبق باالجتماع التن�سيقي جلانب جمل�س التعاون،
ومت خالله تقدمي ورقة عمل حول م�شروبات الطاقة واحلالل (الريا�ض 17 - 15 ،مايو 2017م).
امل�شاركة يف زيارة علمية مل�صنع بدائل حليب الأم ومركز الأبحاث التابع ل�شركة ن�ستله�( ،سوي�سرا� 29 - 27،سبتمرب 2017م).
امل�شاركة يف االجتماع الثالث لأمانات اللجان الفنية املعنية ب�إعداد املوا�صفات القيا�سية العربية املوحدة (اخلرطوم� 13،أكتوبر 2017م).
امل�شاركة يف االجتماع ال�سابع للجنة اال�ست�شارية الفنية الدائمة املكلفة مبتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية العربية للتقيي�س واجلودة ()2018-2014
(اخلرط�وم� 14 - 13 ،أكتوب�ر 2017م).
امل�ش�اركة يف االجتماع ( )49للجنة اال�ست�ش�ارية العليا للتقيي��س التابعة للمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ،وزيارة الهيئة ال�س�ودانية
للموا�صفات واملقايي�س( ،اخلرطوم� 15 - 14 ،أكتوبر 2017م).
امل�شاركة يف فعاليات امللتقى العربي للتقيي�س وحماية امل�ستهلك( ،اخلرطوم� 18 - 16 ،أكتوبر 2017م).
امل�شاركة يف االجتماع احلادي والثمانني للهيئة الدولية الكهروتقنية (( ،)IECرو�سيا � 13 - 09 -أكتوبر 2017م).
تقدمي ورقة عمل عن املوا�صفات اخلليجية من وجهة نظر ت�صنيعية( ،دبي� 25 ،أكتوبر 2017م).
تقدمي ورقة عمل �ضمن فعاليات امل�ؤمتر العربي ال�سابع للم�شروبات واملعر�ض امل�صاحب( ،دبي� 30 - 29 ،أكتوبر 2017م).
امل�شاركة يف ور�شة العمل اخلا�صة بـ “ كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية على املنتجات الغذائية �سريعة التلف” مع تقدمي �أوراق عمل
(عدة حما�ضرات تدريبية)( ،الريا�ض 27،نوفمرب 2017م).
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التطوير امل�ؤ�س�سي:
مت �إعداد تقرير تقييم اللجان الفنية اخلليجية لعام 2016م.
مت �إعداد �آلية و�ضع خطط امل�شاريع ال�سنوية للجان الفنية اخلليجية.
مت �إعداد الن�سخة النهائية لدليل �إجراءات اعتماد املوا�صفات القيا�سية/اللوائح الفنية اخلليجية وطني ًا.
مت �إع�داد الن�س�خة النهائي�ة لدلي�ل تك�رمي اللج�ان الفني�ة اخلليجي�ة والتوجيهي�ة والعام�ة والرئي�س�ية العامل�ة حت�ت مظل�ة الأمان�ة العام�ة لهيئ�ة
التقيي��س ل�دول اخللي�ج العربي�ة.
تطوير وتعزيز القدرات الفنية:
�شاركت الهيئة يف عدد من الأن�شطة وامل�ؤمترات والدورات التدريبية على امل�ستوى اخلليجي والدويل:

2
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات ودورات

6

ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق ﻋﻤﻞ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ
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مبادرات المقاييس:

عملت الهيئة على تنفيذ العديد من املبادرات يف جمال املقايي�س ومن �أبرز �إجنازاتها خالل عام 2017م:
تنفيذ برامج مقارنات مرتولوجية وحتقيق امل�ستهدف من خالل تنفيذ برناجمني اثنني للمقارنات البينية.
تنفيذ برامج تقييم الأقران ( ) PEER EVALUATIONحيث نفذ برنامج لتقييم الأقران لدولة الكويت.
تقدمي امل�شورة الفنية لتعزيز الإمكانات املرتولوجية بالدول الأع�ضاء وتنفيذ برناجمني اثنني لتقدمي امل�شورة الفنية لدولة الكويت وململكة البحرين.
امل�شاركة يف االجتماعات الدولية ذات العالقة وحتقيق امل�ستهدف بامل�شاركة يف اجتماعني للجنة امل�شرتكة لهيئات املرتولوجيا الإقليمية.
دعم التجمع اخلليجي للمرتلوجيا (:)GULFMET
توا�صل الهيئة دعمها للتجمع لتمكني الدول الأع�ضاء للنهو�ض ب�إمكاناتها الفنية املرتولوجية من خالل توفري م�سار لتطوير قدرات القيا�س واملعايرة يف
الدول الأع�ضاء يف التجمع ك�آلية للح�صول على اعرتاف دويل بقدرات القيا�س واملعايرة ( ،)CMCsومن هذا املنطلق يقوم التجمع اخلليجي للمرتولوجيا
بتنظي�م برام�ج املقارن�ات البيني�ة ( )ILCsم�ن خلال جلان�ه الفني�ة �إ�ضاف�ة �إىل مراجع�ة نظ�م �إدارة اجل�ودة يف خمتربات القيا��س الوطني�ة ( )NMIsوفق ًا
ملتطلب�ات املوا�صف�ة الدولي�ة ( )ISO/IEC 17025وم�ن خلال برام�ج مراجع�ة الأق�ران (� )Peer Reviewأو م�ن خلال التق�دمي املبدئ�ي لنظ�م �إدارة
اجل�ودة (� )Initial Presentationأثن�اء اجتماع�ات جلن�ة اجل�ودة للمرتولوجي�ا (.)GULFMET TC QS
تطوير وتعزيز القدرات الفنية:
ت�س�هم فعالي�ات التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETيف دع�م وتعزي�ز الق�درات الفنية املرتولوجي�ة يف الدول الأع�ضاء للو�صول بقدرات القيا��س
واملعاي�رة (� )CMCsإىل االعتراف ال�دويل ،وتعتبر فعالي�ات التجم�ع اخلليجي للمرتولوجيا من اجتماعات وور��ش عمل وزي�ارات فر�صة ثمينة للعاملني يف
13

ن�شاط املرتولوجيا لتبادل اخلربات واملعرفة واال�شرتاك يف الربامج الفنية مثل برامج املقارنات البينية ( )ILCsوبرامج تقييم الأقران ()Peer Review

وغريها من ور�ش العمل التي ُتك�سب امل�شارك املهارات واملعرفة للنهو�ض بالإمكانات الفنية لديه ،وي�ست�ضيف التجمع اخلليجي للمرتولوجيا  -للم�شاركة
يف ه�ذه الفعالي�ات  -خمت�صين م�ن ال�دول الأع�ض�اء امل�ش�اركني يف التجم�ع ( )Associate Membersمث�ل املعه�د الوطن�ي الرتك�ي للمرتولوجي�ا ()UME
حي�ث �ش�ارك يف الفعالي�ات التالي�ة:
فعاليات التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETواجتماعات جلانه الفنية (�أبوظبي� 20 - 16 ،أبريل 2017م).
فعاليات التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ( )GULFMETواجتماعات جلانه الفنية (الكويت 16 - 12 ،نوفمرب 2017م).

برامج املقارنات البينية (:)Inter laboratory Comparison
تعتبر املقارن�ات البيني�ة ( )ILCsم�ن املتطلب�ات الرئي�س�ية لالعتراف بق�درات القيا��س واملعاي�رة ( )CMCsملعاه�د القيا��س الوطني�ة ( )MNIيف ال�دول
الأع�ض�اء بالتجم�ع وف�ق متطلب�ات ترتيب�ات االعتراف ال�دويل ( ،)CIPM MRAويق�وم التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETبتنظي�م برام�ج
املقارن�ات البيني�ة ( )ILCsالتالي�ة وامل�س�جلة يف قاع�دة البيان�ات للمكت�ب ال�دويل لل�أوزان واملقايي��س (:)BIPM KCDB
اسم الربنامج ILC Name TC
اللجنة الفنية TC
املخترب النموذج Pilot lab.
املوقف Status
احلالة Type
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GULFMET.M.M-S1

UME

TC Mass

supplementary

Draft B

TC Mass

GULFMET.EM-S1

TC EMTF

GULFMET.EM-S2

supplementary

Draft B

UME

supplementary

Measurement in Progress

UME

GULFMET.EM-S3

KEY

Measurement in Progress

SCL

TC EMTF

supplementary

Protocol completed

UME

TC EMTF

GULFMET. TF-S1

supplementary

Measurement in Progress

UME

TC L

GULFMET. L-S1

supplementary

Protocol completed

UME

TC Mass

GULFMET.M.F-S1

supplementary

Draft B approved and published

UME

TC EMTF

GULFMET.EM.RF- S1

2017

ILC Name TC

اسم الربنامج

TC

اللجنة الفنية

Pilot lab.

املخترب النموذج

Status

املوقف

Type

احلالة

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

TC Mass

UME

Measurement in Progress

pilot studies

GULFMET.M.DV-P2

KCDB BIPM  قاعدة البيانات للمكتب الدويل لألوزان واملقاييس:* املصدر

EURAMET ** مشاركة الدول األعضاء يف برنامج املقارنات مع اهليئة األوروبية ملعاهد املترولوجيا الوطنية

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
10
9
8

3

7

KEY
Pilot studies

8
4

Supplementary

6
5

8

4
3
2
1
0
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TC EMTF

TCL

TC Mass

TC T

:)RMOs( مراجعة قدرات القيا�س واملعايرة للهيئات املرتولوجية الإقليمية الأخرى
) معترف به�ا دولي� ًا مبه�ام مراجع�ة ق�درات القيا��س واملعاي�رة للهيئ�اتRMO( يق�وم التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ب�صفت�ه هيئ�ة �إقليمي�ة للمرتولوجي�ا
) باعتباره�ا �أح�د متطلب�ات االعتراف ال�دويل بقدرات القيا��س واملعايرة وفق اتفاقية ترتيب�ات االعرتاف الدويلRMOs( املرتولوجي�ة الإقليمي�ة الأخ�رى
: كم�ا ه�و مو�ض�ح باجل�دول التايل،م2017  وق�د ق�ام التجم�ع اخلليج�ي مبراجع�ة ق�درات القيا��س واملعاي�رة لع�ام،)CIPM MRA(

2017

ILC Name TC

RMO

GULFMET TC

Date

status

EURAMET L 17 2016
EURAMET L 18 2017
APMP.L.26.2017 are
EURAMET.M.46.2016
EURAMET.M.48.2017
EURAMET.M.49.2017
SIM.M.35.2017
SIM.M.36.2017
SIM.M.37.2017
SIM.M.38.2017
EURAMET.M.51.2017
EURAMET.M.53.2017

EURAMET
EURAMET
APMP
EURAMET
EURAMET
EURAMET
SIM
SIM
SIM
SIM
EURAMET
EURAMET

TC L
TC L
TC L
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass
TC Mass

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

completed
completed
completed
completed
completed
completed
completed
completed
completed
completed
Pending
Pending
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أداء التجمع اخلليجي للمترولوجيا نسبة إىل اهليئات املترولوجية اإلقليمية األخرى

التدريب املتخ�ص�ص لأع�ضاء اللجان الفنية يف التجمع اخلليجي للمرتولوجيا:
قام التجمع اخلليجي للمرتولوجيا بالتنظيم وامل�شاركة يف دورات تدريبية لزيادة كفاءة �أع�ضاء اللجان الفنية وهي كما يلي:
اسم الدورة

املكان

التاريخ

عدد املشاركني من الدول األعضاء

برنامج التثبت من طرق الفحص واملعايرة

الكويت – دولة الكويت

 15 - 13مارس 2017م

15

دورة «طرق إنتاج املواد املرجعية»

مسقط – سلطنة عمان

 10 - 08مايو 2017م

15

برنامج تدريبي مع املكتب الدولي لألوزان واملقاييس
«املتطلبات األساسية لترتيبات االعتراف املتبادل»

باريس -فرنسا

 24 - 13نوفمبر 2017م

2
17

التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية:
امل�شاركة يف االجتماعات والفعاليات التالية:
االجتم�اع ال�س�ابع والثالث�ون (بيرن 17 - 16 ،مار��س 2017م) والثام�ن والثالث�ون (نريوب�ي� 14 - 13 ،س�بتمرب 2017م) ،للجن�ة امل�شتركة للهيئ�ات
املرتولوجي�ة االقليمي�ة (.)JCRB
االجتم�اع الـ�ثاين واخلم�س�ون للجن�ة الدولي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة ( ،)CIMLواجتم�اع الطاول�ة امل�س�تديرة للمنظم�ات الإقليمي�ة للمرتولوجي�ا القانوني�ة
(( )RLMOكولومبي�ا� 09 ،أكتوب�ر 2017م).
تطوير الإجراءات وتعزيز الأداء:
مت يف �شهر مايو 2017م �إطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا .GULFMET Website
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2017

ثانيًا :نشاط المطابقة:

ت�ضمنت �إجنازات الهيئة يف جمال املطابقة يف مبادرات خطة الهيئة اال�سرتاتيجية للعام 2017م مايلي:
دراسات لتقييم المخاطر في قطاع إنتاجي:

مت تنفيذ درا�سة حتليل املخاطر لقطاع املواد اخلطرة يف الأجهزة واملعدات الكهربائية والإلكرتونية .
مت اال�ستفادة من خمرجات درا�سة حتليل املخاطر لقطاع املواد اخلطرة يف الأجهزة واملعدات الكهربائية والإلكرتونية يف �إعداد الالئحة الفنية
القطاعية للمواد اخلطرة يف الأجهزة واملعدات الكهربائية منخف�ضة اجلهد.
مت تنفيذ درا�سة حتليل املخاطر لقطاع امل�صاعد.
�سيتم اال�ستفادة من خمرجات درا�سة حتليل املخاطر لقطاع امل�صاعد يف �إعداد الالئحة الفنية القطاعية للم�صاعد املجدولة �ضمن خطة عام 2018م.
تقديم المشورة الفنية لرأب الفجوة في السياسة العامة للسالمة في السوق الخليجية المشتركة:

مت تر�شيح مملكة البحرين لن�شاط تقدمي امل�شورة الفنية ل�سد الفجوة يف ال�سيا�سة العامة ل�سالمة املنتجات يف ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.
مت تنظي�م ور�ش�ة عم�ل افتتاحي�ة للم�ش�روع برعاي�ة كل م�ن مع�ايل الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س و�س�عادة الوكي�ل امل�س�اعد ل�ش��ؤون التج�ارة املحلي�ة
بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة يف مملكة البحرين ،وم�شاركة حوايل ع�شرين م�شارك ميثلون �أهم القطاعات احلكومية ذات العالقة بو�ضع
وتطبي�ق الت�ش�ريعات الفني�ة مبملك�ة البحري�ن ،منه�ا� :إدارة اجلمارك ،وهيئة الت�ش�ريع والإفتاء القانوين واملجل��س الأعلى للبيئ�ة ووزارة ال�صحة.
19

مت تنفي�ذ املرحل�ة الأوىل م�ن امل�ش�روع (زي�ارة ميداني�ة) واالجتم�اع م�ع كاف�ة الأطراف املعنية بو�ضع وتطبيق الت�ش�ريعات الفني�ة مبملكة البحرين
وه�ي�( :إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س� ،إدارة حماي�ة امل�س�تهلك ،جمعي�ة حماي�ة امل�س�تهلك� ،إدارة اجلم�ارك ،هيئة الت�ش�ريع والإفت�اء القانوين ،وزارة
ال�صحة ،املجل��س الأعلى للبيئة).
مت خالل هذه االجتماعات جمع املعطيات حول كافة الأنظمة والآليات املتوفرة والتن�س�يق بني امل�ؤ�س�س�ات يف �إ�صدار وتنفيذ املوا�صفات القيا�س�ية
واللوائح الفنية ،والبنية التحتية لالختبارات و�إجراءات م�سح ال�سوق مبملكة البحرين.
مت تنفي�ذ املرحل�ة الثاني�ة بعم�ل زي�ارة ميداني�ة واالجتم�اع مع �أهم املعنيني خلال يومي  08-07فرباير 2018م ،ومت �إ�ص�دار التو�صيات واعتماد
التقرير النهائي.
تشجيع الدول لتقديم ملفات االعتراف المتبادل ببرامج المطابقة:

مت تنفيذ ور�شة عمل حول ت�شجيع الدول الأع�ضاء لتقدمي ملفات االعرتاف املتبادل بربامج املطابقة و�شهادات اجلودة (الريا�ض� 16 ،أكتوبر 2017م).
تقييم طلب االعرتاف املتبادل:
مل ي�رد للأمان�ة العام�ة للهيئ�ة �أي طل�ب م�ن ال�دول الأع�ض�اء لالعتراف املتب�ادل خلال ع�ام 2017م؛ حي�ث نف�ذت الهيئ�ة دورة تدربي�ة لإع�داد مقيم�ي
النظ�راء وذل�ك لدع�م االعتراف املتب�ادل ب�ش�هادات املطابق�ة وعالم�ات اجل�ودة داخ�ل ال�دول الأع�ض�اء( ،الكوي�ت 08 - 04 ،مار��س 2018م).
تطوير اللوائح والتشريعات الفنية للقطاعات اإلنتاجية:

متت املوافقة على اخلطة الت�شغيلية للجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة لتطوير الت�شريعات واللوائح الفنية اخلليجية.
20
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مت ت�شكيل ت�سع فرق عمل لإعداد اللوائح الفنية اخلليجية وال�شروع يف �أعمال اللوائح املخطط لها �ضمن �إ�سرتاتيجية الهيئة.
مت �إع�داد الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة للم�واد اخلط�رة يف الأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة والإلكرتوني�ة ،ويت�م التح�ضير ملرحل�ة الن�ش�ر والإخط�ار
لالئح�ة الفني�ة متهي�د ًا لإقراه�ا النهائ�ي م�ن قب�ل اللجن�ة اخلليجي�ة للتحقق م�ن املطابقة.
مت �إع�داد الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة لل�آالت ،ويت�م التح�ضير ملرحل�ة الن�ش�ر والإخط�ار لالئح�ة الفني�ة متهي�دا لإقراه�ا النهائ�ي م�ن قب�ل اللجن�ة
اخلليجي�ة للتحق�ق م�ن املطابقة.
مت ن�ش�ر م�س�ودات عم�ل ل�س�بع ف�رق عم�ل عل�ى املنتدي�ات ،وذل�ك م�ن �أجل ت�دارك طول املدة امل�س�تغرقة  -والتي تتجاوز ال�س�نتني بح�س�ب التجارب
ال�س�ابقة -يف �إ�ص�دار اللوائح الفنية.
مت �إعداد الالئحة الفنية اخلليجية لأدوات تر�شيد ا�ستهالك املياه املجدولة �ضمن عام 2018م؛ ويتم التح�ضري ملرحلة الن�شر والإخطار لالئحة
الفنية متهيد ًا لإقراها النهائي من قبل اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة.
مت �إع�داد الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة للتواف�ق الكهرومغناطي�س�ي ،ويت�م التح�ضير لرفعه�ا للجن�ة اخلليجي�ة للتحق�ق م�ن املطابق�ة متهي�د ًا ملرحل�ة
الن�ش�ر والإخط�ار لالئح�ة الفنية.
تشجيع الجهات المتخصصة حول العالم الحصول على التعيين:

مت تنفيذ ور�شة عمل حول “هيئة التقيي�س ودورها يف تعزيز �سالمة املنتجات من خالل خدمات التعيني” والتي عقدت مبملكة البحرين يف  25يناير 2017م.
مت تنفي�ذ االجتم�اع الأول ملجموع�ة التع�اون اخلليجي�ة للجه�ات املقبول�ة لالئح�ة الفني�ة للأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د مبملك�ة
البحري�ن يف  26يناي�ر 2017م بح�ض�ور ثم�ان وع�ش�رين جه�ة ،و�ش�كلت ثلاث ف�رق عم�ل لتطوير الإج�راءات التنفيذي�ة للتطبيق.
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مت عق�د االجتم�اع الأول لف�رق العم�ل التابع�ة ملجموع�ة التع�اون اخلليجي�ة للجه�ات املقبول�ة لالئح�ة الفني�ة للأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة منخف�ض�ة
اجلهدخلال الفترة � 12 - 10أبري�ل 2017م ،يف دب�ي ،وكان االجتم�اع لف�رق العم�ل الثلاث التالي�ة( :فري�ق العم�ل الأول لتو�ضي�ح املتطلب�ات اخلليجي�ة
( )NB-LV-WG1؛ فري�ق العم�ل الث�اين ملواءم�ة �إج�راءات تق�ومي املطابق�ة ()NB-LV-WG2؛ فري�ق العم�ل الثال�ث لتطوي�ر نظ�ام التتب�ع اخلليج�ي
( .)NB-LV-WG3

االجتماع األول للمجاميع اخلليجية للجهات املقبولة
يف اللوائح اخلليجية لألجهزة الكهربائية منخفضة اجلهد (البحرين 26 ،يناير 2017م)
22
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مت تنفي�ذ ور�ش�ة عم�ل“ :تطبي�ق متطلب�ات ال�سلامة للع�ب الأطف�ال والإج�راءات التنفيذي�ة للتعيين” مبملك�ة البحري�ن يف  10ماي�و 2017م،
وا�س�تهدفت القط�اع ال�صناع�ي واجله�ات املقبول�ة والأط�راف ذات العالق�ة.
مت عق�د االجتم�اع الأول ملجموع�ة التع�اون اخلليجي�ة للجه�ات املقبول�ة للع�ب الأطف�ال مبملك�ة البحري�ن بتاري�خ  11ماي�و 2017م ،بح�ض�ور اثنت�ي
ع�ش�رة جه�ة ،ومت ت�ش�كيل فريق�ي عمل لتطوير الإج�راءات التنفيذية للتطبيق.
مت عق�د االجتم�اع الأول لف�رق العم�ل ملجموع�ة التع�اون اخلليجية للجهات املقبولة لالئحة الفنية للأجه�زة واملعدات الكهربائية منخف�ضة اجلهد
خلال الفترة � 27 - 25س�بتمرب 2017م ،يف هون�غ كون�غ.
مت عقد االجتماع الثاين لفرق العمل ملجموعة التعاون اخلليجية للجهات املقبولة لالئحة الفنية للعب الأطفال خالل الفرتة � 29 - 28سبتمرب 2017م،
يف هون�غ كونغ.
مت بناء القدرات لواحد و�أربعني متخ�ص�ص ًا يف جمال �إعداد مدققني فنيني يف جمال التعيني للجهات املقبولة التي �ستعمل �ضمن الئحة الأجهزة
واملعدات الكهربائية ولعب الأطفال ،وذلك على النحو التايل:
مت تنظي�م ال�دورة الأوىل لبن�اء الق�درات خلال الفترة � 12 - 07أكتوب�ر 2017م ،خلم�س�ة ع�ش�ر م�ش�ارك ًا ،مبدين�ة الريا��ض يف اململك�ة العربي�ة
ال�سعودية.
مت تنظيم الدورة الثانية لبناء القدرات ل�ستة وع�شرين م�شاركا ً خالل الفرتة � 29أكتوبر  2 -نوفمرب 2017م ،يف مملكة البحرين.
مت التعاقد لتنفيذ خم�س�ة �أفالم تعريفية وتوعوية حول النظام اخلليجي لتتبع املطابقة والرمز اخلليجي لتتبع املطابقة ،وينطلق تنفيذ امل�ش�روع
ابتدا ًء من الربع الأخري من عام 2017م.
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متابعة المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة مع الدول األعضاء:

مت تنفي�ذ �س�ت ور��ش عم�ل تعريفي�ة خلال الفترة ( 26فرباي�ر –  05مار��س 2017م) ،ح�ول النظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع �ش�هادات املطابق�ة،
وا�س�تهدفت جه�ات التقيي��س الوطني�ة واجله�ات ذات العالق�ة يف كل م�ن :اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية (جهت�ان) ،دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة
(جهت�ان) ،مملك�ة البحري�ن (جه�ة واح�دة)� ،س�لطنة عم�ان (جه�ة واح�دة).
مت و�ض�ع الإج�راءات التنفيذي�ة للتطبي�ق الإلزام�ي لو�ضع الرمز اخلليجي لتتبع املطابقة على املنتجات اخلا�ضعة للمنظومة اخلليجية �إعتبار ًا من
� 01أبري�ل 2017م.
مت تفعيل املجموعة اخلليجية لتتبع املنتجات و�إن�شاء املنتدى اخلا�ص بها وعمل �آليات التوا�صل والتن�سيق بني ال�سلطات اجلمركية و�سلطات م�سح
الأ�س�واق والأجه�زة ذات العالق�ة بال�دول الأع�ض�اء ،وه�ي خدم�ة تخت��ص بتوفير املعلوم�ات حول النظام اخلليج�ي لتتبع املطابقة وتب�ادل املعلومات
واال�ستف�س�ارات بني الأع�ضاء ،وت�ضم هذه املجموعة اخلليجية يف ع�ضويتها ما يقارب مئة وخم�سين ع�ضو ًا من الدول الأع�ضاء كافة.
مت البدء بتنفيذ النظام الإلكرتوين لنظام التبادل ال�سريع وتوثيق املعلومات حول املخاطر.
مت تنفيـــــ�ذ برنـــــــ�امج ت�أهيــــ�لي يف جم�ال التعيين للجه�ات املقبولـــــــ�ة الت�ي �س�تعمل �ضم�ن الئحـــــــ�ة الأجه�زة واملعــــــ�دات الطبيةخلال الفترة
( 14 - 10دي�س�مرب 2017م).
مت البدء بتنفيذ م�شروع تطوير املحتوى الإلكرتوين لأن�شطة التعيني؛ لإتاحة املعلومات اخلا�صة بخدمات التعيني �ضمن املوقع الإلكرتوين للهيئة.
مت الب�دء بتنفي�ذ م�ش�روع تطوي�ر املتطلب�ات الفني�ة للخدم�ات الإلكرتوني�ة اخلا�ص�ة بالنظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع املطابق�ة ،ل�ضمان مواكب�ة اخلدمات
الإلكرتوني�ة لطموح�ات الهيئ�ة واحتياجات ال�دول الأع�ضاء.
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�إعداد وتطوير اللوائح ذات العالقة:
الب�دء يف �إع�داد دلي�ل املفت��ش للأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة احلامل�ة ل�ش�ارة املطابق�ة اخلليجي�ة ،ال�ذي �سي�س�اهم يف جت�س�يد تطبي�ق املتطلب�ات
اخلليجي�ة للتعيين ،وتعري�ف اجله�ات ذات العالق�ة كال�س�لطات اجلمركي�ة و�س�لطات م�س�ح الأ�س�واق يف ال�دول الأع�ض�اء مباهية املتطلب�ات اخلا�صة
باملنظوم�ة اخلليجي�ة وطبيع�ة املنتج�ات امل�ش�مولة باملنظومة.
مت �إعداد دليل املفت�ش للعب الأطفال ،الذي �سي�ساهم يف جت�سيد تطبيق املتطلبات اخلليجية للتعيني ،و�سيتم االنتهاء منه يف الن�صف الثاين من عام 2018م.
مت تنفيذ املراجعة النهائية للرتجمة اخلا�صة بت�شريع التعيني جلهات تقومي املطابقة ،الإ�صدار الثالث.
مت �إعداد دليل تطوير الإجراءات اخلا�صة بتوحيد املتطلبات الأ�سا�سية يف �شهادات املطابقة ال�صادرة من اجلهات املقبولة.

(دليل تطوير اإلجراءات اخلاصة بتوحيد املتطلبات األساسية يف شهادات املطابقة الصادرة من اجلهات املقبولة)
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مبادرات التعيين:
تعيين جهات تقويم المطابقة:

مت تعيني �أربع ع�ش�رة جهة لتقدمي خدمات تقومي املطابقة طبقا للمتطلبات اخلليجية ليبلغ العدد الإجمايل خم�سين جهة تعيني يف جمايل :لعب
الأطفال ،والأجهزة واملعدات الكهربائية منخف�ضة اجلهد.
جماالت التعيني:
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الالئحة الفنية اخلليجية
لألجهزة واملعدات الكهربائية
منخفضة اجلهد

الالئحة الفنية اخلليجية
للعب األطفال

35
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التوزيع اجلغرايف جلهات تقومي املطابقة التي مت تعيينها تتوزع على ت�سع ع�شرة دولة حول العامل:
الدولة
سنغافورة
الصين
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
الدنمارك
هونغ كونغ
املكسيك
إيطاليا
البرازيل
أملانيا
السويد
بريطانيا
النرويج
الواليات املتحدة األمريكية
كوريا الجنوبية
اليابان
هولندا
تركيا

تايالند

عدد الجهات املقبولة
2
11
2
6
1
8
1
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
2

1
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الإجراءات املتخذة للتحقق من ا�ستمرار كفاءة اجلهات املقبولة:
�أحيل�ت �أرب�ع وثالث�ون جه�ة �إىل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي؛ للتق�ومي ال�دوري لغر��ض التق�ومي الفن�ي والتحق�ق م�ن ا�س�تمرار كف�اءة اجله�ة وتلبي�ة
املتطلب�ات ال�واردة بالت�ش�ريعات املنظم�ة لتعيين اجله�ة و�إ�ص�دار تو�صي�ة بن�ا ًء عل�ى نتائ�ج التق�ومي الفن�ي.
مت تعليق التعيني لعدد جهة واحدة لثبوت وجود حاالت عدم مطابقة ملتطلبات التعيني.
مت متابع�ة ومعاجل�ة ثم�اين �ش�كاوي تلقته�ا الهيئ�ة م�ن الأط�راف ذات العالق�ة تتمث�ل يف تزوي�ر بع��ض �ش�هادات املطابق�ة �أو ع�دم �ش�مول بع��ض
املنتج�ات �أو ت�أخير يف الإج�راءات باملناف�ذ اجلمركي�ة.
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تتبع المنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية:

�شهادات املطابقة:
يتم التحقق من �شهادات املطابقة ال�صادرة من اجلهات املقبولة للمنتجات اخلا�ضعة للمنظومة اخلليجية للمنتجات ،وقد مت حتقيق ما يلي :
الإجراءات املتخذة حيال ال�شهادات:

مت �إخ�ض�اع � 8263ش�هادة لإج�راءات النظ�ام اخلليج�ي لتتب�ع �ش�هادات املطابق�ة ال�ص�ادرة م�ن اجله�ات املقبول�ة ،وتفعي�ل الرم�ز اخلليج�ي لتتبع
املطابق�ة ،وذلك خلال عام 2017م.
مت رف��ض  % 7م�ن �ش�هادات املطابق�ة مت ّث�ل � 580ش�هاد ًة تقريب�ا ً؛ لع�دم تلبي�ة املتطلب�ات اخلليجي�ة ال�واردة باللوائح الفنية اخلليجية وت�ش�ريعات
التعيين ،وق�د مت تلبي�ة املتطلب�ات م�ن قبل اجله�ات املقبولة و�إع�ادة امل�صادقة لأغلبها.
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املجال للمنتجات التي خ�ضعت لإجراءات النظام اخلليجي لتتبع املطابقة �ضمن املنظومة اخلليجية:
الالئحة الفنية اخلليجية لألجهزة واملعدات
الكهربائية منخفضة اجلهد

الالئحة الفنية اخلليجية للعب األطفال.

7585

678

شهادة

شهادة

املنتجات اخلا�ضعة لنظام التتبع اخلليجي:
مت�ت امل�صادق�ة عل�ى بيان�ات  9154منت�ج كهربائ�ي ولع�ب �أطف�ال� ،س�جلت م�ن قب�ل اجله�ات املقبول�ة يف النظ�ام اخلليجي لتتبع
املنتجات:
مت ت�سجيل بيانات  8231منتج كهربائي يف نظام التتبع ،و�أتيحت لل�سلطات املخت�صة بالدول الأع�ضاء.
مت ت�سجيل بيانات  923منتج لعب �أطفال يف نظام التتبع و�أتيحت لل�سلطات املخت�صة بالدول الأع�ضاء.
الفاعلون الإقت�صاديون (:)Economic Operators
مت ت�س�جيل بيان�ات  3376جه� ًة م�صنع� ًة وم�ص�در ًة للأجه�زة الكهربائي�ة ولع�ب الأطف�ال �إىل �أ�س�واق ال�دول الأع�ض�اء خالل عام
2017م ،وي�ش�كل الفاعل�ون االقت�صادي�ون للأجه�زة الكهربائي�ة  % 95م�ن تل�ك اجله�ات.
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تقدمي اال�ست�شارات وعقد االجتماعات الفنية مع ممثلي جهات تقومي املطابقة وامل�صنعني:
�ضمان� ًا للتطبي�ق الأمث�ل للنظ�ام اخلليج�ي للتعيين؛ مت االجتم�اع م�ع العدي�د م�ن جه�ات تقومي املطابق�ة وامل�صنعني للأجه�زة واملع�دات الكهربائية �أو لعب
الأطف�ال ملتابع�ة املالحظ�ات ح�ول النظ�ام اخلليجي للتعيين وكيفية التعاون ل�ضم�ان التطبيق الأمثل.
مت الرد على �أكرث من  640ا�ستف�سار خالل عام 2017م ،حول التعيني والأن�شطة املتعلقة به للأطراف ذات العالقة.
تطوير برامج كفاءة املختربات:
مت ا�س�تكمال تنفي�ذ برنام�ج اختب�ارات الكف�اءة يف جم�ال حدي�د ت�س�ليح اخلر�س�انة �ش�مل تقدير الكفاءة لت�س�عة ع�ش�ر اختب�ار ًا كيميائي� ًا وفيزيائي ًا
حلدي�د الت�س�ليح ،و�ش�ارك يف ه�ذا الربنام�ج �أكرث من مئة وخم�سين خمترب ًا.
مت تنظيم برنامج اختبارات كفاءة يف جمال املنتجات البرتولية التالية:
 Gear Oil Engine Oil Lubricants Diesel FuelFuel Oil

انطلق تنفيذ امل�شروع وي�ستمر لأكرث من ت�سعة �أ�شهر حتى الربع الأخري من عام 2018م.
بد�أ تنفيذ م�شروع لدرا�سة االحتياجات يف جماالت اختبارات الكفاءة للدول الأع�ضاء ،ويتوقع االنتهاء من هذه الدرا�سة خالل الن�صف الثاين من عام 2018م.
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نظام شهادات المطابقة الخليجية واجراءاته:

مت تنفي�ذ زي�ارات ميداني�ة ل�دول جمل��س التع�اون ،واالجتم�اع مع الأطراف املعنية بو�ضع وتطبيق الت�ش�ريعات الفنية والف�س�ح اجلمركي للمنتجات
اخلا�ص�ة ب�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات والدراجات النارية وهي�( :إدارة املوا�صفات واملقايي��س و�ضب�ط اجلودة� ،إدارة حماية
امل�ستهلك ،جمعية حماية امل�ستهلك� ،إدارة اجلمارك� ،إدارة املرور ،وزارة التجارة� ،إدارة الفح�ص الفني).
مت خالل هذه االجتماعات جمع املعطيات حول كافة الأنظمة والآليات املتبعة لإنهاء ف�سح وت�سجيل املنتجات امل�شار �إليها �أعاله.
وعلى �ضوء ما �سبق من معطيات ولتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من النظام الإلكرتوين ل�شهادات املطابقة اخلليجية مت جتهيز الأدلة التالية:
الدليل اال�سرت�شادي للف�سح اجلمركي للمركبات والإطارات والدراجات النارية اجلديدة.
دليل �إجراءات حمالت اال�ستدعاء يف الدول الأع�ضاء.
دليل امل�ستهلك للمركبات والإطارات والدراجات النارية.
�إعداد جمموعة من الر�سائل التوعوية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
اختبار عينات من الإطارات اجلديدة لغر�ض �شهادات املطابقة اخلليجية:
مت التعاق�د م�ع خبير خمت��ص لتطوي�ر وحتدي�ث اللوائ�ح الفنية اخلا�صة ب�إطارات �س�يارات الركوب وال�ش�احنات اخلفيفة وال�ش�احنات الثقيلة واحلافالت
و�إطارات اال�س�تخدام امل�ؤقت ومت �إجناز ما يلي:
ح�صر املوا�صفات القيا�سية واملتطلبات العاملية للإطارات.
مراجعة اللوائح الفنية اخلليجية اخلا�صة بالإطارات.
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مقارنة بني املوا�صفات العاملية للإطارات واللوائح الفنية اخلليجية احلالية للإطارات.
�إعداد م�شاريع حتديث جميع اللوائح الفنية اخلليجية للإطارات لتتواكب مع املتطلبات العاملية ،مع الأخذ يف االعتبار التحقق من �سالمتها بنا ًء
على ظروف املنطقة �سوا ًء املناخية �أو طبيعة اال�ستخدام.
�إجراءات امل�صادقة على �شهادات املطابقة اخلليجية:
 �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات والدرجات النارية والإطارات:بلغ عدد �ش�هادات املطابقة اخلليجية للمركبات والدراجات النارية والإطارات التي تقدمت بها ال�ش�ركات املنتجة �إىل الهيئة للم�صادقة عليها 40289
�شهادة مطابقة خليجية.
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 تقارير االختبار اخلا�صة باملركبات والدراجات النارية:ُتلزم الإجراءات املتعلقة بامل�صادقة على �شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة على منتجي املركبات عند تقدمهم ب�شهادات مطابقة لطرازات
مل ي�س�بق اعتم�اد �ش�هادات مطابق�ة خليجي�ة له�ا عل�ى تقدمي نتائج اختب�ارات ت�ؤكد مطابقة ذلك الطراز للموا�صفات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطنية لدول
املجل��س وموا�صف�ات املن�ش��أ يف حال�ة ع�دم وج�ود م�ا يناظرها ،وقد بلغ ع�دد تقارير الإختبارات الت�ي مت مراجعتها  955تقرير.
ونظر ًا للتغريات الرئي�سة التي طر�أت على املتطلبات اخلا�صة مبركبات الطرق والإطارات بعد حتديث الالئحة الفنية اخلليجية رقم ،2015/GSO42
والت�ي ت�ضمن�ت العدي�د م�ن ا�شتراطات ومتطلب�ات ال�سلامة بالإ�ضاف�ة �إىل البن�ود املتعلق�ة بكف�اءة ا�س�تهالك الوق�ود مبا ي�ش�مل البطاقة اخلا�ص�ة بكفاءة
الطاق�ة للمركب�ات الت�ي تق�ل وزنه�ا ع�ن  3.5ط�ن فق�د ورد للهيئة تقارير فنية مع �أغلب ال�ش�هادات اخلا�ص�ة باملركبات.
 اختبارات الإطارات:للت�أك�د م�ن م�صداقي�ة �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للإط�ارات املقدم�ة من م�صنعي الإط�ارات ،فقد مت اختبار  204عينة خمتلف�ة من الإطارات وقد مت
فح�صه�ا واختباره�ا يف خمتبر حماي�د وذل�ك وفق� ًا للوائح الفنية اخلليجي�ة ذات العالقة.
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 ترتيب زيارات ميدانية وح�ضور اختبارات عملية ل�شركات املركبات والدراجات النارية والإطارات:مت ح�ض�ور مئ�ة وثالث�ة و�س�تني اختب�ار ًا متعلق�ة بال�سلامة وخا�ص�ة فيم�ا يت�ص�ل بال�ص�دم واختب�ارات الت�أك�د م�ن توف�ر متطلب�ات ال�سلامة اجلدي�دة وفقا ً
لالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة املحدث�ة رق�م ( )42:2015 GSOال�س�يارات – املتطلب�ات العام�ة” ،وح�ض�ور اختب�ارات ال�سلامة للدراجات النارية ،والتفتي��ش
والتدقيق عل�ى م�صانع الإطارات.

 عقد االجتماعات الفنية مع ممثلي ال�شركات املنتجة للمركبات والإطارات:�س�عيا ً لتو�ضي�ح نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإط�ارات والإج�راءات املتعلق�ة به�ا ،فق�د مت االجتم�اع م�ع العدي�د م�ن ممثل�ي ال�ش�ركات
املنتجة للمركبات والإطارات لإعطائهم فكرة عن املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية اخلا�صة باملركبات والإطارات والرد على �أي ا�ستف�سارات فنية ب�ش�أنها.
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 اال�ست�شارات الفنية واملرا�سالت:�صاحب تطبيق نظام �شهادات املطابقة ورود العديد من اال�ستف�سارات التي تتعلق ب�شهادات املطابقة اخلليجية للمركبات اجلديدة والإطارات بالإ�ضافة
�إىل الدراجات النارية و�إطاراتها والإجراءات اخلا�صة بها ،وعن املوا�صفات القيا�سية اخلليجية والوطنية لدول املجل�س املطلوب تطبيقها.
 الفعاليات واالجتماعات:امل�ش�اركة يف امل�ؤمت�ر الثال�ث للتنق�ل الذك�ي “ نح�و تنق�ل ذك�ي وم�س�تدام” يف مدين�ة دب�ي خلال الفترة  08 - 07نوفمبر ،وق�د قام�ت الهيئ�ة
بعق�د ور�ش�ة عم�ل عل�ى هام��ش امل�ؤمت�ر ع�ن جماالت تطوير �ش�هادات املطابقة اخلليجية لتوحيد �آليات ف�س�ح املركبات والدراج�ات النارية اجلديدة
والإط�ارات ،و�إمكاني�ة اال�س�تفادة م�ن النظ�ام الإلكتروين ل�ش�هادات املطابق�ة اخلليجية.
ح�ض�ور دورة تدريبي�ة ع�ن مطابق�ة الدراج�ات الناري�ة يف النظ�ام الأوروب�ي يف مدين�ة نيودله�ي – الهن�د خلال الفترة  11-08نوفمبر 2017م،
وعل�ى هام��ش ه�ذه ال�دورة قام�ت الهيئ�ة بالتن�س�يق م�ع الوكال�ة الربيطاني�ة ( )Vehicle Certification Agency VCAاملعتم�دة �أوروبي�ا ً ملن�ح
ال�ش�هادات للمركب�ات والدراج�ات النارية.
امل�شاركة يف م�ؤمتر املعهد الوطني الأمريكي للموا�صفات ( )ANSIوالذي �أقيم يف مدينة الريا�ض – � 27سبتمرب 2017م ،فقد مت اال�ستفادة من
امل�ؤمت�ر يف نق�ل اخلبرات الأمريكي�ة يف �إع�داد التقاري�ر الفنية للحوادث املرورية للمركبات ،ويتم العمل على �إطالق برنامج �إلكرتوين موحد للدول
الأع�ضاء يعنى بـ “�إعداد التقرير الفني للحوادث املرورية و�شكاوى امل�ستهلكني”.
االجتم�اع م�ع اجلمعي�ة الهندي�ة مل�صنع�ي ال�س�يارات (  ) SIAMيف مق�ر الهيئ�ة بح�ض�ور مندوب�ي ال�ش�ركات الهندي�ة لتعزي�ز العالق�ة م�ع اجلمعية،
وتو�ضي�ح نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والدراجات النارية ،ومتطلبات ال�سلامة اجلدي�دة للمركبات.
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االجتم�اع م�ع اجلمعي�ة الياباني�ة مل�صنع�ي ال�س�يارات ( )JAMAيف مق�ر �ش�ركة �س�وزوكي – الياب�ان ،لتو�ضي�ح حتدي�ث الالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة
ملتطلب�ات ال�سلامة العام�ة للدراج�ات الناري�ة (.)GSO1798:2007
ح�ضور دورة �إعداد مقومي /خرباء فنيني جلهات تقومي املطابقة – (الريا�ض� 12 - 07 ،أكتوبر 2017م).
مت ح�ضور ور�شة عمل حول ت�شجيع الإعرتاف املتبادل لربامج املطابقة بني الدول الأع�ضاء – (الريا�ض� 16 ،أكتوبر 2017م).
�ضم�ن م�ش�روع تطوي�ر اال�س�تفادة م�ن �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة؛ وعق�دت ور�ش�ة عم�ل م�ع ممثل�ي اجله�ات املعني�ة ب�إج�راءات الف�س�ح اجلمرك�ي
لل�س�يارات والإط�ارات والدراج�ات الناري�ة يف ع�دد م�ن ال�دول الأع�ض�اء منه�ا دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتحدة،ومملك�ة البحرين،واململك�ة العربي�ة
ال�سعودية،و�س�لطنة عم�ان.
 الدرا�سات والبحوث:قام�ت هيئ�ة التقيي��س ب�إع�داد درا�س�ة ع�ن الت�أثير االقت�ص�ادي لتطبي�ق ح�دود امللوث�ات ( ي�ورو  4ملح�ركات البنزي�ن وي�ورو  3ملح�ركات الدي�زل) ،وق�د مت
�إر�س�ال الدرا�س�ة �إىل ال�دول الأع�ض�اء.
 �إجنازات �أخرى:القي�ام بتحدي�ث النظ�ام الإلكتروين ل�ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة بالتعاون مع ق�س�م حلول تقني�ة املعلومات ،فقد مت يف الن�ص�ف الثاين من عام 2017م
�إ�ضاف�ة متطل�ب يخ��ص دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتحدة بحيث ت�ش�مل �ش�هادة املطابقة اخلا�صة باملركبات الإ�ش�ارة لتوافق نوع املح�رك مع حدود امللوثات
طبق� ًا للي�ورو  04عل�ى جميـــــــــ�ع املركبــــــ�ات بـــــ�د ًء م�ن موديلات 2018م ،كم�ا مت �إ�ضاف�ة متطل�ب الإط�ارات الت�ي ت�س�تخدم خ�ارج الط�رق الوع�رة
(� )Professional Off-Road Tireإىل �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة اخلا�ص�ة بالإط�ارات.
37

متت امل�ش�اركة يف املعر�ض ال�س�عودي العاملي لل�س�يارات يف مدينة جدة خالل الفرتة  21 - 17دي�س�مرب 2017م ،وتقدمي ورقة عمل على هام��ش
املعر�ض حول متطلبات ال�سالمة احلديثة للمركبات بالتعاون مع ق�سم الت�سويق والعالقات الدولية.
متت امل�شاركة مبقاالت يف جملة التقيي�س و�إعداد من�شورات توعوية لن�شرها يف و�سائل التوا�صل االجتماعي بالتعاون مع ق�سم الت�سويق والعالقات الدولية.
 الأدلة املرتبطة باملركبات والدراجات النارية والإطارات:مت توزيع الدليل اال�سرت�شادي لف�سح املركبات والدراجات النارية والإطارات.
مت توزيع دليل ا�سرت�شادي ال�ستدعاء املركبات والإطارات والدراجات النارية.
مت توزيع دليل امل�ستهلك للتحقق من توفر �شهادات مطابقة خليجية م�صادق عليها قبل �شراء �سيارات �أو �إطارات �أو دراجات نارية جديدة.
تعترب هذه الأدلة �أحد خمرجات م�شروع تطوير اال�ستفادة من �شهادات املطابقة اخلليجية ،والقت ترحيبا ً واهتماما ً من اجلهات ذات العالقة يف الدول
الأع�ضاءُ ،
وطلب طباعتها لتعم الفائدة منها.
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ثالثا :نشاط التقنية:
تحسين البنية التحتية التقنية وأنظمة أمن المعلومات:

جتديد رخ�ص ا�ستخدام �أنظمة:
نظ�ر ًا لأهمي�ة الأنظم�ة والربام�ج ول�ضم�ان كف�اءة وا�س�تمرارية عم�ل �أنظم�ة البني�ة التحتي�ة التقني�ة وحتديثه�ا لتجن�ب �أي م�ش�كالت يف الأداء و�أي ثغ�رات
�أمني�ة مت حتدي�ث مكون�ات ال�ش�بكة الداخلي�ة لزي�ادة م�س�توى الأم�ان واحلماي�ة ،وفعالي�ة الأداء للأجه�زة والنظ�م ،وحتقي�ق �أعلى م�س�توى لتوافر الأنظمة
واخل�وادم؛ كم�ا مت جتدي�د الرخ��ص وحتدي�ث برام�ج مكافح�ة الفريو�س�ات ور�س�ائل الربي�د الإلكرتونية غير املرغوب بها.
�شراء �أجهزة ومعدات تقنية:
تعتبر الأجه�زة التقني�ة بجمي�ع �أنواعه�ا وتع�دد مهامه�ا م�ن �أه�م امل�س�اعدات يف �إجن�از الأعم�ال امل�س�ندة للم�س�تفيدين والت�ي ت�س�هم بدروه�ا يف تب�س�يط
وت�س�هيل التعام�ل م�ع البيان�ات ك�س�رعة الو�ص�ول �إليه�ا وحفظه�ا وتن�س�يقها و�إر�س�الها ،ونظ�ر ًا لأهمي�ة الأجهزة التقني�ة والأعمال املنوطة به�ا؛ فقد و�ضعت
�إدارة التقني�ة �سيا�س�ة لتوزيعه�ا وفق� ًا لطبيع�ة عم�ل امل�س�تفيد وللحاج�ة �إىل توفريه�ا عل�ى النح�و الآتي:
مت توفري ثمانية ع�شر حا�سب ًا �آلي ًا حممو ًال.
مت توفري ثماين ما�سحات �ضوئية.
مت توفري ثمانية حوا�سب �آلية لقاعات االجتماعات من نوع (.)Minicomputer stick
مت توفري ع�شرة حوا�سب �آلية من نوع (.)Zero Client
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عقود توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت:
توفري خدمة الإنرتنت:
قامت الهيئة بالتعاقد مع �إحدى ال�ش�ركات املتخ�ص�صة يف جمال تزويد اجلهات احلكومية واخلا�صة بخدمة االنرتنت بال�س�رعة املطلوبة وذلك ل�ضمان
ربط الهيئة باملنظمات ذات العالقة ومواقع الإنرتنت وجميع اخلدمات املتعلقة بهذه اخلدمة ،وذلك ملدة �س�نة ميالدية تبد�أ من تاريخ ا�س�تالم اخلدمة
والت�أكد من عملها ب�ش�كل فعال وم�س�تمر؛ فقد مت خالل امل�ش�روع توفري ما يلي:
خط رئي�سي ( )Dedicated Connectionعن طريق تقنية الألياف الب�صرية ب�سرعة (.)30 Mbps
خط احتياطي ( )Dedicated Connectionعن طريق تقنية  Microwaveب�سرعة  5 Mbpsتعمل مبا�شرة يف حال �إنقطاع اخلدمة من اخلط الرئي�سي.
تركيب وو�ضع جميع الإعدادات وتوفري جميع التجهيزات التقنية الالزمة لعمل اخلدمة مبقر الهيئة احلايل.
ا�ست�ضافة مواقع الهيئة واخلدمات الإلكرتونية:
مت التعاقد مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف توفري اال�ست�ضافة وذلك لتوفري خ�سمة خوادم افرتا�ضية �شبكية ذات موا�صفات عالية ل�ضمان ا�ستمرارية
عملها دون توقف ،ولتحقيق الأهداف املرجوة من اال�ست�ضافة وي�شمل العقد على �إدارة قواعد البيانات ذات العالقة و�أعمال الن�سخ االحتياطي الالزمة.
�صيانة �أجهزة ومعدات تقنية:
مت �إجراء �صيانة لعدد من الأجهزة التقنية وفق ًا للعقود املربمة مع وكالئها املعتمدين.
مت توفير مئ�ة واثنتين و�س�تني قطع�ة غي�ار متع�ددة و�أحب�ار خمتلف�ة؛ لدع�م و�صيان�ة الأجه�زة املتوف�رة حالي� ًا ،كم�ا مت توفري بع�ض القط�ع الالزمة
لتحدي�ث الأجه�زة �أو لإ�صلاح القط�ع املتعطل�ة.
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م�شاريع �أمن املعلومات وحمايتها ،ال�شبكات واالت�صاالت:
م�شروع حتديث تقنية اجلدار الناري (:)FireWall
يه�دف امل�ش�روع �إىل تطوي�ر وحتدي�ث البني�ة التحتي�ة التقني�ة يف جم�ال �أم�ن املعلوم�ات وذل�ك ل�ضم�ان حماي�ة ال�ش�بكة الداخلي�ه للهيئ�ة م�ن �أي�ة خماط�ر
حمتمل�ة ،ورف�ع م�س�توى �أمنه�ا للحيلول�ة دون اخرتاقه�ا �أو �إر�س�ال ملف�ات جت�س��س �إىل �ش�بكة الهيئ�ة ،ويف �س�بيل حتقي�ق ذل�ك مت م�ا يل�ي:
ا�ستبدال �أجهزة اجلدار الناري احلاليه ب�أخرى حديثة.
توري�د وا�س�تبدال ملق�م “�إدارة خدم�ة الإنرتن�ت ()Proxy؛ لزي�ادة فعالي�ة اخلدم�ة ولإدارته�ا ب�ش�كل �أف�ض�ل وحلماية الهيئة م�ن املخاطر املحتملة
من بع�ض املواقع امل�شبوهة.
توريد وتركيب م�ضاد (.)Advance Malware Protection
حتديث املق�سم الهاتفي :IP Telephony
يه�دف امل�ش�روع �إىل تطوي�ر وحتدي�ث نظ�ام الت�ش�غيل وبرنام�ج املق�س�م الهاتف�ي م�ع جتدي�د الرخ��ص اخلا�ص�ة ب�ه والقي�ام بالإع�دادات الالزم�ة لذل�ك،
و�إ�ضاف�ة خ�ادم ث�ان احتياط�ي يف حال�ة تعط�ل اخلــــــــــ�ادم الرئي�س�ي للمق�ســـــــــ�م ،وحتدي�ث برنـــــــــ�امج الفـــــــ�اك�س وعم�ل الإع�دادات الالزم�ة وحتدي�ث
وتفعي�ل( ،)Cisco Jabberوق�د مت عم�ل م�ا يل�ي:
ترقية نظام ()CMاحلايل (�إ�صدار  )10.5ب�آخر �إ�صدار مطابق ملوا�صفات الأجهزة مع حتديث نظام . VMware
مت �إ�ضافة خادم ليعمل ()Redundant Call Manager Server
مت حتديث وتفعيل نظام الفاك�س الإلكرتوين  ،CISCOونقل خطوط الفاك�س من النظام القدمي �إىل نظام (.)Cisco
فح�ص نظام ( )Jabberوالت�أكد من عمله على جميع �أنظمة الهواتف الذكية وعمل الإعدادات الالزمة لل�شبكة واجلدار الناري.
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�إعداد ن�سخة احتياطية للنظام ي�سهل ا�ستخدامها يف حال حدوث م�شاكل طارئة.
ت�شغيل خا�صية الأذان مع حتديث م�ؤقت ال�صالة .
�إعداد نظام الربيد ال�صوتي.
م�شروع االنتقال �إىل اخلدمات ال�سحابية:
يهدف امل�شروع �إىل نقل خدمة الربيد الإلكرتوين للهيئة ( )Ms Exchangeمن داخل الهيئة �إىل ال�سحابة االفرتا�ضية ل�شركة مايكرو�سوفت و�شراء خدمة
امللفات امل�شاركة ( Share pointو  )Office365على اخلدمات ال�سحابية ونقل قاعدة البيانات للربيد وملفات امل�شاركة عليها  ،وقد مت تنفيذ ما يلي:
نقل جميع �صناديق الربيد من اخلوادم احلالية �إىل �أوفي�س  365جلميع موظفي الهيئة.
تعريف وتركيب خدمة الربيد غري املرغوب والفريو�سات للربيد (.) Advanced Threat Protection
تفعيل خدمة امللفات امل�شاركة .Share point
م�شروع التحول �إىل اخلوادم االفرتا�ضية:
يه�دف امل�ش�روع �إىل تطوي�ر وحتدي�ث البني�ة التحتي�ة فيم�ا يخ��ص اخل�وادم ع�ن طري�ق ا�س�تبدال القدمي�ة منه�ا ب�أخ�رى جدي�دة ذات تقني�ة عالي�ة تواك�ب
التط�ور التقن�ي ودع�م عملي�ة التح�ول �إىل تقني�ة �س�طح املكت�ب االفرتا�ض�ي ( ، )VDIونقل البيانات املوجودة عل�ى ( )SAN storageاحلايل �إىل النظام
اجلدي�د م�ع رب�ط جه�از الن�س�خ االحتياط�ي احل�ايل ( )Tape libraryبالنظ�ام اجلدي�د و جتهي�ز برنامج الن�س�خ االحتياط�ي (. )Veeam
وق�د مت �إع�داد البني�ة التحتي�ة لنظ�ام �س�طح املكت�ب االفرتا�ضي  VDIعلى اخلوادم ،ونق�ل البيانات والإعدادات من اخلوادم القدمية وربطها عن طريق
تقني�ة ( fabric interconnectو � )Nvidia Gridإ�ضاف�ة �إىل نق�ل البيان�ات املوج�ودة عل�ى ( )SAN storageاحل�ايل �إىل النظ�ام اجلدي�د ،كم�ا مت رب�ط
جه�از الن�س�خ االحتياط�ي احل�ايل ( )Tape libraryبالنظ�ام اجلدي�د مع جتهيز برنامج الن�س�خ االحتياطي . Veeam
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البنية التحتية مل�شروع املبنى اجلديد للهيئة:
مت االطلاع عل�ى التجهي�زات ومراجع�ة املخطط�ات للبني�ة التحتي�ة لتقني�ة املعلوم�ات اخلا�ص�ة مبق�ر الهيئ�ة الدائ�م بح�ي ال�س�فارات ومت �إب�داء بع��ض
املالحظات الفنية لأخذها بعني االعتبار ،حيث مت تقدمي درا�س�ة للمبنى اجلديد وعمل بع�ض التعديالت على متطلبات ال�ش�بكة الداخلية و�إ�ضافة
�ش�بكة ال�س�لكية (.)Wifi
الدعم الفني:
يعترب الدعم الفني �أحد �أهم ركائز ا�ستمرارية عمل احللول والأجهزة التقنية و�ضمان فعاليتها واال�ستفاده منها وحتقيق الأهداف املرجوة من توفريها،
فق�د قام�ت �إدارة التقني�ة مببا�ش�رة �أكثر م�ن  567طل�ب دع�م فني ،ي�ش�مل ذل�ك الطلبات اخلا�صة باحلل�ول التقنية من �أنظمة وجتهيزات �س�واء ملوظفي
هيئة التقيي�س �أو حتى للم�ستفيدين من خدماتها من الدول الأع�ضاء وخارج الدول الأع�ضاء.
حلول تقنية املعلومات

381

البنية التحتية لتقنية املعلومات

186

567

عدد طلبات الدعم الفني التي مت �إجنازها
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حلول تقنية المعلومات:

موقع هيئة التقيي�س:
�ش�هد موق�ع هيئ�ة التقيي��س و�أنظمت�ه ب�ش�كل ع�ام زي�ادة يف ع�دد الزي�ارات ع�ن الع�ام املن�ص�رم كم�ا يظهر املخط�ط �أدناه املقارن�ة بني عدد الزي�ارات لعام
2016م وع�ام 2017م.

�أبرز �أق�سام املوقع ن�شاط ًا من حيث الزيارات واال�ستخدام
النظام
نظام شهادات املطابقة
نظام التعيني والتسجيل
حمتوى موقع هيئة التقييس وإدارة احلساب الشخصي
متجر املواصفات القياسية
التوظيف
مشاريع املواصفات القياسية
نظام املراسالت
التدريب
قواعد املعلومات
قواعد املعلومات
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نسبة الزيارات

عدد الزيارات

20%
19%
19%
17%
9%
6%
4%
4%
3%

675,771
630,802
629,641
580,079
293,756
196,992
134,377
121,107
101,717

3%

101,717

2017

حتديث نظام متجر املوا�صفات القيا�سية:
ا�س�تمرت �إدارة التقنية يف حتديث و�صيانة نظام متجر املوا�صفات القيا�س�ية الذي ي�س�ت�ضيف املتجر اخلليجي والبحريني والعماين ،حيث مت ربط متجر
البحرين للموا�صفات القيا�س�ية مع بوابة الدفع الإلكرتونية يف مملكة البحرين ومتت �إ�ضافة �آلية لقيا��س ر�ضا امل�س�تفيدين بعد �إمتام عملية ال�ش�راء يف
� 17أبريل 2017م ،وبلغ عدد امل�س�تفيدين امل�ش�اركني يف ا�س�تبيان قيا��س ر�ضا امل�س�تفيدين من املتجر  217م�س�تفيد ًا وهي ن�س�بة  % 06من العدد الكلي
للطلب�ات يف ع�ام 2017م ،وج�اءت نتائج اال�س�تبيان عل�ى النحو التايل:
رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻣﺮﺿﻲ

90%

ﻋﺎدي

8%

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ

2%
100

80

60

40

20

0

حتديث نظام �شهادات املطابقة:
ا�ستمرت �إدارة التقنية يف حتديث و�صيانة نظام �شهادات املطابقة فتم تعديل �إجراء درا�سة ال�شهادات ب�شكل عام بخطوات �إ�ضافية لتمكني الأخ�صائيني
من منح امل�ص ّنع حق مراجعة بيانات ال�شهادة يف بع�ض احلاالت ،ومت تعديل �إجراء �شهادات الإطارات لي�شمل الإطارات من نوع (،)Professional Off Road
كما مت تعديل �إجراء �ش�هادات املركبات لي�ش�مل متطلبات دولة الإمارات العربية املتحدة يف حدود امللوثات (.)4 Euro
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حتديث نظام �إدارة بيانات املوا�صفات:
ا�س�تمرت �إدارة التقني�ة يف حتدي�ث و�صيان�ة نظ�ام �إدارة بيان�ات املوا�صف�ات ،وم�ن �أب�رز التحديثات الرب�ط مع اللجنة الدولي�ة الكهروتقنية  IECواجلمعية
الأمريكي�ة لالختب�ار وامل�واد ASTM؛ لإح�ض�ار البيان�ات الو�صفي�ة للموا�صف�ات القيا�س�ية �آلي� ًا وب�ش�كل دوري ،ومت ت�ش�كيل فريق الرتاب�ط الإلكرتوين مع كل
من اململكة العربية ال�س�عودية ودولة الكويت ،ولتبادل بيانات املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية.
حتديث نظام م�شاريع املوا�صفات           :
ا�س�تمرت �إدارة التقني�ة يف حتدي�ث و�صيان�ة نظ�ام م�ش�اريع املوا�صف�ات بتوحي�د البيان�ات الو�صفي�ة بين املوا�صف�ات وم�ش�اريع املوا�صفات لرب�ط النظامني
والت�أكد من ا�س�تيفاء البيانات الالزمة لتوليد الأغلفة �آلي ًا يف الإ�صدار القادم ومت اال�س�تفادة من الربط مع املنظمات الدولية بحيث يتم �إح�ضار بيانات
املوا�صفات القيا�س�ية الدولية �آلي ًا؛ مما يوفر جهد الإدخال اليدوي ويزيد من دقة البيانات ،ومت حتديث �إجراء م�ش�اريع امل�س�ار ال�س�ريع لي�ش�مل الإدخال
من قبل املقاول والتوزيع على الأخ�صائيني ب�ش�كل ي�س�هل وي�س�رع وترية العمل.
م�شروع موقع التجمع اخلليجي للمرتولوجيا :GulfMet
مت االنته�اء م�ن املرحل�ة الأوىل مل�ش�روع موق�ع التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا فت�م �إطلاق املوق�ع به�دف ا�س�تعرا�ض �أن�ش�طة وفعالي�ات التجم�ع؛ م�ن �أج�ل
امل�س�اهمة يف الو�ص�ول �إىل الأه�داف الت�ي ي�س�عى التجم�ع لتحقيقه�ا ،ويت�م العم�ل عل�ى ا�س�تكمال باق�ي مكون�ات امل�ش�روع بالتن�س�يق م�ع الإدارة املعني�ة.
�إطالق نظام �إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية (:)Odoo
مت �إطالق نظام ( )Odooلإدارة املوارد امل�ؤ�س�سية ،والذي يركز على �أمتتة �إجراءات املوارد الب�شرية واملالية.
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تطوير موقع الهيئة الإلكرتوين:
مت ب�دء العم�ل عل�ى �إع�ادة ت�صمي�م موق�ع هيئ�ة التقيي��س م�ن قبل الفريق التقني لإدارة التقنية وبالتعاون مع ق�س�م الت�س�ويق والتعاون ال�دويل ،ويتم �إعادة
ترتيب املحتوى ب�شكل يربز �أن�شطة الهيئة املختلفة وخدماتها الإلكرتونية �ضمن ت�صميم ع�صري وجذاب ومتوافق مع الأجهزة الذكية مبختلف �أحجامها.
حت�سني موقع الهيئة يف حمركات البحث:
مت التعاق�د م�ع �ش�ركة ( )Chain Reactionلتح�سين موق�ع الهيئ�ة يف حم�ركات البح�ث بحي�ث يت�م �إع�ادة حتري�ر حمتوى املوقع وترتيبه ب�ش�كل يح�س�ن من
تواج�د �صفح�ات موق�ع هيئ�ة التقيي��س �ضم�ن نتائ�ج البحث يف حمركات البحث بالإ�ضافة للقيام مبجموعة من املمار�س�ات املتع�ارف عليها يف هذا املجال
لت�س�ويق حمتوى موق�ع الهيئة والتوعية به.
املراجعة الأمنية ملوقع هيئة التقيي�س:
مت التعاق�د م�ع خبير للقي�ام باملراجع�ة الأمني�ة ملوق�ع هيئ�ة التقيي��س و�أنظم�ة التحق�ق م�ن هوي�ة امل�س�تخدم و�صالحيات�ه عل�ى الأنظم�ة املختلف�ة و�إمكاني�ة
تكامله�ا م�ع مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي؛ لت�س�هيل عملي�ة اال�س�تفادة م�ن اخلدمات الإلكرتونية لهيئة التقيي��س التي يتم توفريها عرب موقع هيئة التقيي��س
وعبر تطبي�ق هيئة التقيي��س للأجه�زة الذكية.
ن�شر و�إخراج املوا�صفات القيا�سية با�ستخدام تقنيات الـ (:)XML
مت التعاقد مع �ش�ركة  Setareلتوفري خدمة ن�ش�ر املوا�صفات القيا�س�ية با�س�تخدام تقنيات الـ ( )XML؛ ليتم توليد �صفحات الغالف والتقدمي ب�ش�كل �آيل
كامل للموا�صفات القيا�سية وم�شاريع املوا�صفات القيا�سية وتنفيذ عمليات �إعادة الن�شر بالن�سبة للموا�صفات املتوفرة ب�صيغة (.)XML
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تطبيق هيئة التقيي�س للأجهزة الذكية:
مت اال�س�تمرار يف تطوي�ر اخلدم�ات الإلكرتوني�ة لتطبي�ق هيئ�ة التقيي��س للأجه�زة الذكي�ة وال�ذي �س�يتم توفيره عل�ى من�صت�ي ( iOSو )Androidالأكثر
�ش�يوعا ً؛ ليوفر خدمات التحقق من �ش�هادات املطابقة وبطاقات كفاءة الطاقة و�ش�ارة املطابقة اخلليجية وميكن امل�س�تخدمني من ا�س�تعرا�ض املوا�صفات
القيا�س�ية والبحث فيها وا�س�تعرا�ض الربامج التدريبية والت�س�جيل فيها.
تطوير نظام ت�سجيل املنتجات احلا�صلة على �شارة املطابقة اخلليجية:
مت االنته�اء م�ن حتلي�ل التحدي�ث اجلدي�د لنظ�ام ت�س�جيل املنتج�ات احلا�صلة على �ش�ارة املطابقة اخلليجية ومت الرتكيز يف ه�ذا التحديث على �إتاحة دور
�أكبر للفاعلين االقت�صاديين (امل�صنع�ون وامل�وردون) للتحك�م ب�صالحي�ة رمز اال�س�تجابة ال�س�ريع وتفعليه ومنح املنتج رمز ًا خا�ص� ًا ال يتغري بتغري اجلهة
املقبولة املانحة ل�ش�هادة املطابقة.
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رابعًا :نشاط التواصل:
التسويق والعالقات الدولية:

تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بالتقيي�س والأن�شطة املرتبطة به ملختلف القطاعات ،وت�سويق خدماتها و�إبراز جهودها يف االرتقاء بجودة املنتجات وال�سلع ،وتوعية
امل�س�تهلكني يف الدول الأع�ضاء؛ لتعزيز ثقافة التقيي��س واحلد من ا�س�تخدامهم �أو ا�س�تهالكهم لل�س�لع واملنتجات املغ�شو�ش�ة واملقلدة وغري املطابقة للموا�صفات القيا�س�ية
واللوائح الفنية اخلليجية ،وذلك من خالل خمتلف الو�سائل الإعالمية والإعالنية .كما ترتبط الهيئة بعالقات عمل وثيقة ومذكرات تفاهم فني مع عدد من املنظمات
الدولية والإقليمية والأجهزة الوطنية املناظرة .وتتوا�صل الهيئة مع نظرائها ال�ستك�شاف فر�ص التعاون للو�صول �إىل مذكرات تفاهم وبرامج عمل تنفيذية على امل�ستوى
الإقليمي والدويل ت�ساعد على تبادل املعلومات واخلربات و�أف�ضل املمار�سات مبا ي�ساهم يف تعزيز و�إبراز �صورة الهيئة ممثلة ب�أع�ضائها على امل�ستوى الإقليمي والدويل،
وربط و�إدماج برامج عمل الهيئة والدول الأع�ضاء مع برامج الأطراف ذات العالقة ،ومن �أهم �إجنازات الهيئة يف هذا املجال خالل عام 2017م:
تنفيذ �أفالم توعوية بال�شراكة مع الدول الأع�ضاء:
�إ�صدار �أربعة �أفالم توعوية عن الإطارات ،متطلبات ال�سالمة لل�سيارات� ،سالمة الأغذية ،الرمز اخلليجي لتتبع املطابقة.
�إ�صدار �أربعة �أفالم توعوية عن التعيني.
�إ�صدار جملة التقيي�س اخلليجي:
�إ�ص�دار �أربع�ة �أع�داد م�ن جمل�ة التقيي��س اخلليج�ي ( )19 ،18،17،16رك�زت عل�ى مو�ضوع�ات تنمي�ة ال�ص�ادرات ودع�م املن�ش��آت ال�صغيرة
واملتو�س�طة ،ومتطلب�ات ال�سلامة يف م�س�تح�ضرات التجمي�ل ،ودور هيئ�ة التقيي��س يف جم�ال احللال ،والرم�ز اخلليج�ي لتتب�ع املطابق�ة.
�إ�صدار كتيبات توعوية وتعريفية ثنائية اللغة.
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�إ�صدار ع�شر مطويات توعوية عن �أن�شطة الهيئة.
�إ�صدار كتيب توعوي عن االحتفال مبنا�سبات و�أيام التقيي�س اخلليجية والإقليمية والدولية.
امل�شاركة يف معار�ض تخ�ص�صية:
امل�ش�اركة يف معر��ض ال�س�يارات ال�س�عودي ال�دويل 2017م( ,ج�دة 21 - 17 ،دي�س�مرب 2017م) وتوزي�ع ع�دد من الكتيب�ات واملطويات التوعوية
وعر�ض �أفالم توعوية عن الهيئة كما مت تقدمي �شرح عن خدمات الهيئة والرد على �أ�سئلة الزوار.
تنفيذ ور�شة عمل عن متطلبات ال�سالمة احلديثة للمركبات على هام�ش معر�ض ال�سيارات ال�سعودي الدويل ( 18دي�سمرب 2017م).
االحتفال باملنا�سبات (الأيام) املتعلقة ب�أن�شطة التقيي�س:
احتفل�ت الهيئ�ة �إعالمي�ا ً بع�دد م�ن منا�س�بات التقيي��س اخلليجي�ة والعربي�ة م�ن خلال ن�ش�ر خبر �صحف�ي وكلم�ة للأمين الع�ام للهيئ�ة يف و�س�ائل الإعالم
املختلف�ة (وكاالت �أنب�اء و�صح�ف خليجي�ة ومواق�ع �إلكرتوني�ة) بالإ�ضاف�ة �إىل املوق�ع الإلكتروين للهيئ�ة و�صفح�ات الهيئ�ة يف مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي،
عل�ى النحو التايل:
االحتفال بيوم امل�ستهلك اخلليجي ( 01مار�س 2017م).
االحتفال باليوم العربي للتقيي�س ( 25مار�س 2017م).
االحتفال باليوم العاملي للمرتولوجيا ( 20مايو 2017م).
�إقامة فعالية يف مبنى الهيئة مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي للموا�صفات (� 14أكتوبر 2017م).
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تفعيل �صفحات الهيئة يف مواقع التوا�صل االجتماعي:
توثيق ح�ساب الهيئة يف تويرت.
عمل م�سابقة عن �شارة املطابقة اخلليجية.
تنفيذ حمالت ت�سويقية وتوعوية تعريفية لأن�شطة الهيئة.
ار�سال مئة �ألف ر�سالة ن�صية ( )SMSتوعوية عن �شارة املطابقة اخلليجية و�سالمة �إطارات ال�سيارات داخل ال�سعودية.
زيادة املتابعني حل�ساب الهيئة يف تويرت من � 2200إىل  4600متابع.
تفعيل مذكرات التفاهم واالتفاقيات:
تفعيل خارطة الطريق ملذكرة التفاهم املوقعة مع اجلمعية الأمريكية للفح�ص واملواد  ،ASTMمن خالل مواءمة املوا�صفات القيا�سية و�إجراءات
التحقق من املطابقة ،كما مت اال�ستفادة من خرباء اجلمعية يف تنفيذ عدد من الربامج التدريبية.
تفعيل خارطة الطريق ملذكرة التفاهم املوقعة مع املنظمة الأوروبية للتقيي��س واملنظمة الأوروبية للتقيي��س الكهروتقني ()CE-N and CENELEC
يف جم�ال موائم�ة /تبن�ي املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح الفني�ة ،و�إعداد اتفاقية لتنفيذ الرتابط الإلكرتوين بني اجلانبني.
تفعي�ل مذك�رة التفاه�م املوقع�ة م�ع مكت�ب املوا�صف�ات واملقايي��س والتفتي��ش التاي�واين ( )BSMIمن خلال تبادل قوائم املوا�صف�ات وتبادل اخلطة
ال�سنوية مل�شاريع املوا�صفات القيا�سية وتبادل �إجراءات التحقق من املطابقة وامل�شاركة يف دورة م�سح الأ�سواق التي عقدت يف الكويت (�أكتوبر 2017م)
م�ن خلال عر�ض التجربة التايوانية يف جمال م�س�ح ال�س�وق.
تنظيم ور�شة عمل “تفعيل االتفاقيات وا�ساليب ا�ستفادة الدول الأع�ضاء منها” (الكويت 26 - 24 ،يوليو 2017م) ،ومت فيها:
 ا�ستعرا�ض جتارب منظمات التقيي�س الدولية والإقليمية والوطنية املدعوة للور�شة.51

 املنظمة الدولية للتقيي�س (.)ISO اللجنة الأوروبية للتقيي�س /اللجنة الأوروبية للتقيي�س الكهروتقني (.)CE-NCENELEC اجلمعية الأمريكية ملواد الفح�ص (.)ASTM International ا�ستعرا�ض جتارب الدول الأع�ضاء يف جمال تفعيل مذكرات التفاهم:االجتم�اع ب�أع�ض�اء منت�دى الفري�ق اخلليج�ي للتع�اون ال�دويل ومناق�ش�ة �أه�م جم�االت و�آلي�ات التعاون من حيث تفعي�ل التعاون م�ع �أع�ضاء الفريق
والهيئ�ة وت�س�هيل تب�ادل املعلومات وتوحيد املواقف بين الدول الأع�ضاء.
االجتم�اع م�ع مدي�ر �إدارة التوا�ص�ل باملرك�ز االح�صائ�ي اخلليج�ي ،واالتف�اق عل�ى تعزي�ز التعاون مع املرك�ز الإح�صائي اخلليج�ي يف �ضوء مذكرة
التفاه�م املوقع�ة بين الهيئ�ة واملرك�ز واقتراح تنفي�ذ ور�ش�ة عم�ل ملوظف�ي املرك�ز للتعري�ف بالهيئ�ة و�ش�رح �أن�ش�طتها و�آلي�ات عمله�ا وارتباطاته�ا م�ع
اجله�ات الإقليمي�ة والدولي�ة ذات العالق�ة.
توقيع خارطة طريق 2018م مع �إدارة التقيي�س ال�صيني ( )SACلتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة معهم (بكني� ،أغ�سط�س 2017م).
مت دع�وة العدي�د م�ن اخلبراء م�ن خمتل�ف املنظم�ات الت�ي مت توقي�ع مذك�رات تفاه�م معه�ا لتنفي�ذ برام�ج تدريبي�ة �ضمن خط�ة الهيئ�ة التدريبية
2017م ,م�ن خلال نخب�ة م�ن املخت�صين يف جه�ات التقيي��س املناظ�رة وتب�ادل �أف�ضل املمار�س�ات.
امل�ش�اركة يف ور�ش�ة عم�ل (منظم�ات التقيي��س الإقليمي�ة يف الإط�ار ال�دويل) الت�ي عق�دت بالتع�اون م�ع ( ،)ISO, PTB, DINعل�ى هام��ش اجتم�اع
اجلمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�س الآيزو (برلني� 22 - 17 ،سبتمرب 2017م) ,وذلك بح�ضور ثالث ع�شرة منظم ًة �إقليمي ًة و�شبه �إقليمية
وم�ن �ضمنه�ا هيئ�ة التقيي��س ،كم�ا مت توقي�ع مذك�رة تفاهم مع املنطق�ة االقليمية الكاريبي�ة للموا�صفات واجلودة ( )CROSQعلى هام��ش هذه االجتماعات.
امل�شاركة يف اجتماع جلنة �ش�ؤون الدول النامية (( )DEVCOبرلني� 22 - 17 ،سبتمرب 2017م).
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امل�ش�اركة يف اجتم�اع اجلمعي�ة العمومي�ة للمنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س الآي�زو مب�ش�اركة  600متخ�ص��ص م�ن مئ�ة و�س�تني دول�ة ،وخم��س
ع�ش�رة منظم�ة دولي�ة و�إقليمي�ة؛ ملناق�ش�ة االجتاه�ات امل�س�تقبلية للتقيي��س و�أثر ذل�ك على التج�ارة الدولية واالقت�صاد العاملي ،ودعم �س�بل
التع�اون بين ال�دول يف جم�ال التقيي��س .كم�ا مت عق�د ع�دد م�ن االجتماع�ات الثنائي�ة ملناق�ش�ة املوا�ضي�ع ذات االهتمام امل�شترك مع كل من:
(.)ISO, CE-NCENELEC, ASTM,SPRING SINGAPORE,QROSQ
�إعداد خارطة الطريق 2018م ,ملذكرة التفاهم املوقعة مع م�ؤ�س�سة االنتاج الرباجمي امل�شرتك لدول جمل�س التعاون�( .أكتوبر2017 ،م).
امل�شاركة يف امللتقى العربي للتقيي�س وحماية امل�ستهلك الذي نظمته املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين (اخلرطوم� 17 - 13،أكتوبر 2017م).
االجتم�اع م�ع معه�د املوا�صف�ات الرتك�ي (�( )TSEإ�س�طنبول 25 ،نوفمبر 2017م) ,ومناق�ش�ة مدى التقدم يف تفعيل خارط�ة الطريق املوقعة بني
اجلانني.
امل�ش�اركة يف �أعم�ال اجلمعي�ة العمومي�ة ملعه�د املوا�صف�ات واملقايي��س لل�دول الإ�سلامية (� )SMIICإ�س�طنبول 26( ،نوفمبر 2017م) ,بح�ض�ور
مع�ايل وزي�ر العل�وم وال�صناع�ة والتكنولوجي�ا الرتك�ي ،كم�ا مت توقي�ع مذك�رة تفاه�م م�ع ( )SMIICعل�ى هام��ش الفعالية.
االجتماع مع معهد املقايي�س الرتكي (�( )UMEإ�سطنبول 27 ،نوفمرب 2017م) ,وتقدمي عر�ض عن الهيئة ،ت�ضمن املهام والأن�شطة والإجنازات
عدد من املوا�ضيع املدرجة يف مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة واملعهد ،وخطة العمل املعتمدة
على امل�ستوى اخلليجي والإقليمي والدويل ومناق�شة ٍ
بني املعهد والتجمع اخلليجي للمرتولوجيا.
امل�ش�اركة يف اجتم�اع اجلمعي�ة العمومي�ة ملعه�د املوا�صف�ات واملقايي��س لل�دول الإ�سلامية (�( )SMIICإ�س�طنبول 27 ،نوفمبر 2017م) ,و�إع�داد
خارط�ة طري�ق للع�ام 2018م لتفعي�ل مذك�رة التفاه�م املوقع�ة بين الطرفني.
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توقيع مذكرات تفاهم (اتفاقيات) جديدة:
املنظمة

م
1

روان ويليامز دافيز & إيروين

2

املعهد األمريكي للخرسانة
توقيع اتفاقية التعاون الفين بني اهليئة واللجنة األوربية
للتقييس يف جمال لعب األطفال

RWDI

الرياض 15 ،مايو

2017م

ACI

الرياض 17 ،مايو

2017م

CEN

بلجيكا 07 ،مايو

2017م

لعب األطفال

AGU

البحرين 15 ،أغسطس

GCCJPPI

الكويت 16 ،أغسطس

 6جهاز املواصفات اإلقليمي ملجموعة البلدان الكاريبية

CROSQ

برلني 17 ،سبتمرب

 7معهد املقاييس األسترايل

NMIA

 8إدارة الشهادات واالعتماد الصيين

CNCA

الرياض 25 ،سبتمرب

 9الوكالة الكورية للتقنية واملواصفات

KATS

برلني 19،سبتمرب

AZSTAND

باكو 20 ،أكتوبر

SMIIC

إسطنبول 26 ،نوفمرب

4
5

جامعة اخلليج العريب
مؤسسة اإلنتاج الرباجمي املشترك لدول جملس التعاون

 10معهد املواصفات واملقاييس جبمهورية أذربيجان
 11معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية

2017

2017م

2017م

املجال

كود البناء اخلليجي
كود البناء اخلليجي

3

54

مذكرات التفاهم التي مت توقيعها يف عام  2017م
االختصار مكان وتاريخ التوقيع

التعاون يف تنفيذ األحباث العلمية والدراسات ،بناء القدرات ،التوعية
واإلعالم ،تبادل اخلربات واملعلومات
التوعية بشأن التقييس ،تبادل اخلربات ،االعالن املشترك يف
املنشورات واملطبوعات من الطرفني
املواصفات القياسية ،تقومي املطابقة ،بناء القدرات وتبادل املعلومات
واخلرباء

الكرتوين 30 ،أغسطس 2017م املترولوجيا ،تبادل املعلومات والزيارات واخلرباء ،بناء القدرات.
2017م

2017م

2017م
2017م

تقومي املطابقة
املواصفات ،املقاييس ،التحقق من املطابقة ،شهادات املطابقة ،بناء
القدرات ،تبادل املعلومات واخلربات
املواصفات القياسية ،تقومي املطابقة ،بناء القدرات وتبادل املعلومات واخلرباء
املواصفات واملقاييس واالعتماد،
تبادل اخلربات واملعلومات ،بناء القدرات

2017

تطوير برامج تعزيز م�شاركة ال�شركاء بالدول الأع�ضاء يف �أن�شطة التقيي�س:
تنفيذ زيارات ميدانية للقطاعات ذات العالقة و�شرح �آليات امل�شاركة والفوائد املرجوة من م�شاركتهم.
تنفي�ذ زي�ارات للتعري�ف ب�ـ “التجم�ع اخلليج�ي للمختبرات يف كل من (الكويت 21 ،مار��س 2017م)( ،م�س�قط 01 ،مايو 2017م)( ،الدوحة،
 02مايو 2017م) ,وتقدمي عر�ض تقدميي تعريفي بالتجمع و�أهدافه و�أن�شطته كما مت تنظيم جل�سة نقا�ش مفتوح للرد على �أ�سئلة امل�شاركني.
تنفيذ زيارة للتعريف بالنظام اخلليجي لتتبع املطابقة يف كل من (�سلطنة عمان� 13،أغ�سط�س 2017م)( ،مملكة البحرين� 15 ،أغ�سط�س 2017م)،
(ال�ش�ارقة � 03،أكتوب�ر 2017م)( ،دب�ي � 04،أكتوب�ر 2017م)�( ،أبوظب�ي � 05،أكتوب�ر 2017م)( ،الكوي�ت � 05،أكتوب�ر 2017م) ,ومت في�ه
تقدمي عر�ض تعريفي عن النظام اخلليجي لتتبع املطابقة وجل�سة نقا�ش مفتوح للرد على �أ�سئلة امل�شاركني.
زيارة جامعة اخلليج العربي ولقاء املخت�صني وتوقيع مذكرة التفاهم معها (مملكة البحرين� 14 ،أغ�سط�س 2017م).
�إجنازات �أخرى:
تنفيذ عدد من املبادرات التوعوية والتعريفية الأخرى ،منها:
ت�شكيل الفريق اخلليجي للعالقات الدولية والذي يهدف �إىل امل�ساهمة يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط الت�شغيلية ملبادرات وم�شاريع العالقات
الدولية ب�ش�كل م�شترك ،مبا يحقق الأهداف الإ�ستراتيجية لهيئة التقيي��س و�أجهزة التقيي��س الوطنية بالدول الأع�ضاء ويعزز من موقفها ومكانتها
�إقليمي ًا ودولي ًا حيث �أن مهام الفريق على النحو الآتي:
 ا�ستك�ش�اف فر��ص ال�ش�راكة والتع�اون الفن�ي م�ع اجله�ات املناظ�رة الإقليمي�ة �أو الدولي�ة بهدف تبادل اخلربات واال�س�تفادة من املمار�س�اتالناجحة لديها.
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 توثي�ق العالق�ة والرواب�ط بين الهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء واجله�ات املناظ�رة وتن�س�يق الأن�ش�طة املختلف�ة ذات ال�صل�ة باملنظم�ات والهيئ�اتالإقليمي�ة والدولي�ة.
و�ض�ع وتطوي�ر وتنفي�ذ اخلط�ط والربام�ج الت�ي تن ّم�ي العالق�ات الدولي�ة واملنظم�ات اخلارجي�ة وذل�ك بغر��ض احلف�اظ على م�س�توى رفيع من
العالق�ات بينها.
 تبادل املعلومات واخلربات بني �أع�ضاء الفريق يف جمال الت�سويق والعالقات الدولية مبا يحقق الأهداف املرجوة. الإع�داد والتن�س�يق لو�ض�ع �آلي�ة عم�ل موح�دة وم�شتركة لتوقي�ع وتفعي�ل مذك�رات التفاه�م والتع�اون الفن�ي بين الهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء منجان�ب وبين املنظم�ات والهيئ�ات املناظرة م�ن جانب �آخر.
 حتدي�د الفعالي�ات الإقليمي�ة والدولي�ة املهم�ة النتق�اء �أف�ضله�ا مل�ش�اركة الهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء؛ لإب�راز دوره�ا �إقليمي� ًا ودولي� ًا �إىل جان�باال�س�تفادة م�ن اخلبرات واملمار�س�ات لتل�ك اجله�ات.
 رفع تقرير ن�صف �سنوي موحد بالأن�شطة والأعمال التي متت على م�ستوى الهيئة والدول الأع�ضاء يف جمال الت�سويق والعالقات الدولية.�إر�سال �أكرث من ( )21.000بريد �إلكرتوين لت�سويق فعاليات وبرامج بناء القدرات يف الهيئة.
�إعداد ون�شر �ستة وع�شرين خرب �صحفي يف و�سائل الإعالم املختلفة بالدول الأع�ضاء.
ت�صميم ع�شرين لوح ًة من نوع (رول �أب،بوب �أب) لفعاليات خمتلفة نظمتها الهيئة.
حتديث حمتوى املوقع الإلكرتوين للهيئة (الأخبار ،و�إعالنات الفعاليات ،ومنا�سبات التقيي�س ،وجملة التقيي�س اخلليجي)
تنفيذ مطبوعات الهيئة الر�سمية واملواد الدعائية وتوزيعها على الإدارات (�أوراق ر�سمية ،دفاتر مالحظات� ،أظرف ،ملفات ،حقائب� ،أقالم).
56

2017

بناء القدرات:

ت�س�عى الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة للم�س�اهمة يف تنمي�ة الك�وادر الفني�ة العامل�ة يف �أجهزة التقيي��س الوطنية واجلهات ذات العالق�ة يف الدول الأع�ضاء
مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف املن�ش�ودة للتقيي��س ويعزز جودة املخرجات والتميز املهني يف الدول الأع�ضاء.
نف�ذت الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة برام�ج اخلط�ة التدريبي�ة ال�س�نوية 2017م ملن�س�وبي �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة واجله�ات املعني�ة بالقطاعين الع�ام
واخلا�ص يف الدول الأع�ضاء واخلطة املوازية لها ،حيث نفذت الهيئة �س�تة و�س�تني برناجم ًا تدريبي ًا يف اخلطة التدريبية ال�س�نوية املعتمدة واخلطة
املوازي�ة ،وبل�غ جمم�وع امل�س�تفيدين من هذه الربامج ( )1541م�ش�ارك ًا.
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ودعم ًا لل�شركاء يف القطاعني العام واخلا�ص نفذ ق�سم بناء القدرات عدد ًا من الربامج التعاقدية بلغت ع�شرين برناجم ًا تدريبي ًا جتاوز عدد امل�شاركني
فيه�ا  329م�ش�ارك ًا ،كم�ا ق�ام ق�س�م بن�اء الق�درات ب�إع�داد عدد من املطوي�ات التوعوية وذلك �ضمن اخلط الإ�ستراتيجية للهيئة 2020 - 2016م ,والتي
من �ش�أنها العمل على زيادة املعرفة وتعزيز �صورة الهيئة ،وامل�ساهمة بن�شر التوعية بالتقيي�س.
كم�ا ق�ام الق�س�م بح�ص�ر االحتياج�ات التدريبي�ة و�إع�داد م�ش�روع اخلط�ة التدريبي�ة لل�دول الأع�ض�اء للع�ام 2018م ,ومت اعتماده�ا والب�دء يف تنفيذه�ا؛
وذل�ك م�س�اهمة 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 القادمة.

The New Safety Requirements for Motor Vehicles

اﳌـﺪﻓـــــﺄة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

GCC Standardization Organization (GSO) keep pace with the recent technical
developments in the world in terms of safety requirements for motor vehicles where
embarked on the publication of numerous stipulations are binding on motor vehicles
manufacturers in order to raise the level of safety, which will lead to the reduction of
accident rate and reduce the number of injures and fatal, upon the occurrence of serious
and minor accidents. The safety requirements are as follows:
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS):
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It is a system that consists of pressure sensors for measuring air pressure,
fitted inside the tyres (Usually on the rims) and send the air pressure
reading continuously. When the tyre pressure falls below a specified
limit the driver will be alerted. The target of a TPMS is to reduce traffic
accidents, to improve fuel economy and to avoid tyre wear due to
low inflated tyres.
Electronic Stability Control System (ESC):

اﺳﺘﺨـــﺪم ﻣﻘــــــﺒﺲ
اﻟﺠﺪار ﻣﺒـﺎﺷﺮة

ﻋــﺪم ﺗـﺮﻛﻬﺎ ﺑﺠــــﻮار
اﻟﺴﺘــــﺎﺋـــــﺮ أو أﻣــــﺎم
ا¢ﻃﻔﺎل ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺔ

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﺶ
اﻟﻘﺴﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻤﺪﻓﺄة

ﻋــــــﺪم اﺳﺘﺨــــــﺪام
اﻟﺘﻮﺻﻴﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

إﻃﻔـﺎء اﻟﻤﺪﻓﺄة ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻮم وﻋﻨــﺪاﻟﺨـﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ أو اﻟﺒﻴﺖ
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This system improves a vehicle's stability by detecting and reducing
loss of traction which may cause roll-over or lose control. ESC uses
the vehicles brake system and drive train to deliberately influence
the vehicle's longitudinal and lateral motion in a critical situation.
This system reduces the fatal accidents by the third in some countries.
Brake Over-Ride System (BOS):

0
200

ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺪﻓﺄة

اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺪﻓــــﺄة ذات
اﻟﺠـﻬـﺪ  220Vﻓـﻮﻟﺖ
ﺧﺎﺻــﺔ ذات اﻟﻘــــﺪرة
اﻟﻌﺎﻟﻴـــــــﺔ  2000إﻟﻰ

اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤـــــﻞ ﺷــــــــﺎرة

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــــﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــــﻴﺎرات

3

The system is regulating the supply of fuel to the vehicle's engine
when the driver applies the brake, the throttle will bring the engine
back to the idle position for any reasons.

@

ﺗﻮاﻛﺐ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌـﺎون ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﲟﺮﻛﺒـــﺎت اﻟﻄـــﺮق ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ إﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳌﻠﺰﻣﺔ ﳌﺼﻨﻌﻲ اﻟﺴــﻴﺎرات ﺑﻬﺪف رﻓـــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺆدي إﻟﻰ
اﳊﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﳊﻮادث و ﺧﻔﺾ أﻋﺪاد اﳌﺼﺎﺑﲔ وﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﳊﻮادث .وﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﻫﻮﺍﺀ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ):(TPMS

ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻘﻴــﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﻬـﻮاء ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ داﺧــﻞ اﻹﻃﺎرات »ﻋﺎدة ﺗﺜﺒﺖ
ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻮاق  ،«Rimsﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة  ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎر ﻋﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ .واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻹﻃﺎرات ﻫﻮ ﺧﻔﺾ ﻧﺴـﺒﺔ وﻗﻮع اﳊﻮادث وﻛﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺗﺂﻛﻞ اﻹﻃﺎرات ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﺑﻬﺎ.
22

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻺﺗﺰﺍﻥ ):(ESC

ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﺗﺰان اﳌﺮﻛﺒــﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸﻌﺎر ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻟﺘﻼﰲ اﻧﺰﻻﻗﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ
اﻧﻘـﻼب اﻟﺴﻴﺎرة أو ﻓﻘـﺪ اﻟﺴﻴﻄــﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨــﺪام ﻧﻈﺎم اﳌﻜﺎﺑﺢ وﻗـــﺪرة اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ
ﰲ اﳊـــﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻟﻴــــﺔ واﻟﻌﺮﺿﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳊـــﺎﻻت اﳊﺮﺟـــﺔ .وﻗﺪ أدى اﻹﻟـــﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺﺗﺰان ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳊﻮادث اﳉﺴﻴﻤﺔ ﲟﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ.

3

ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺢ ):(BOS

ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ إﻣﺪاد ﻣﺤــﺮك اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻋﻨــﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻜﺎﺑﺢ )اﻟﻔﺮاﻣﻞ( ،وﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﻦ اﶈﺮك ﰲ اﳊﺎﻻت اﳊﺮﺟﺔ.

ﻧﻨﺼﺢ ﺑﻘﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻳﻀﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ
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إدارة المعرفة :

درا�سة فنية لتحديداملوقف ال�سنوي لتفعيل �أن�شطة التقيي�س:
مت تنفي�ذ درا�س�ة فني�ة لتح�دد املوق�ف ال�س�نوي لتفعي�ل �أن�ش�طة التقيي��س ت�ضمن�ت ع�دد ( )400ا�س�تبانة بنتائجه�ا م�ع التو�صي�ات �ش�ملت جمي�ع ال�دول
الأع�ض�اء يف املجل��س خلال ع�ام 2017م.
درا�سة فنية و�أبحاث ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س:
مت تنفي�ذ م�ش�روع يف جم�ال املقايي��س بعن�وان ت�صمي�م ،وت�صني�ع ،واختب�ار ،وتوزي�ع الأجه�زة املرجعي�ة ال�س�ريرية لقيا��س احل�رارة م�ن خلال الأذن ذات
الأ�ش�عة حتت احلمراء ( )IRوتكليف �أحد الباحثني املخت�صني من خالل توقيع اتفاقية مع معهد الإمارات للمرتولوجيا ،ومت اختبار اجلهاز يف خمتربات
معه�د الإم�ارات للمرتولوجي�ا ( )EMIواملخترب الوطن�ي الرتكي للمرتولوجيا.
حتديث م�صادر املعلومات للمكتبة الإلكرتونية:
قام�ت الهيئ�ة ب�إع�داد م�س�ودة ا�س�تبانة ا�س�تق�صاء موجه�ة للم�س�تفيدين م�ن املكتب�ة الإلكرتوني�ة م�ن �أع�ض�اء املكتبة يف �أجهزة التقيي��س الوطني�ة ؛ بغر�ض
قيا��س م�دى فعالي�ة م�ش�اركتهم وا�س�تفادتهم م�ن املكتب�ة ومعرف�ة حاج�ة التجديد لتل�ك امل�صادر املتوفرة حال ًي�ا �أو �إ�ضافة م�ص�ادر �أخرى حيث مت :
جتديد رخ�ص نظام �إدارة املعرفة الإلكرتوين ( ،)Acknowledgeوجتديد عقد �صيانة نظام �سيمفوين لإدارة معلومات املكتبة الإلكرتونية.
جتديد اال�شرتاك يف م�صادر اجلمعية الأمريكية للفح�ص واملواد (.)ASTM
حتديث م�صادر املعلومات الالزمة ملحتوى املكتبة الإلكرتونية للهيئة تلبية ملتطلبات امل�ستفيدين؛ للإ�سهام يف نقل وزيادة املعرفة ب�أن�شطة التقيي�س املختلفة.
زيادة عدد امل�ستفيدين من �أجهزة التقيي�س الوطنية بواقع  100ع�ضو يف املكتبة الإلكرتونية للعام 2017م.
59

توفري املوا�صفات القيا�سية اخلليجية واللوائح الفنية اخلليجية:
تتلقى الأمانة العامة للهيئة طلبات توفري املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية من �أع�ضاء اللجان الفنية عن طريق ممثل الأمانة العامة للهيئة
يف اللجنة الفنية املعنية ،وتتوىل الأمانة العامة للهيئة تنزيل املوا�صفات من خالل ح�سابها يف النظام املخ�ص�ص لذلك ،والذي مينح ال�صالحية الكاملة
جلميع ممثلي الدول الأع�ضاء للح�صول على املوا�صفات املطلوبة.
كم�ا �أن بع��ض اجله�ات اخلارجي�ة لديه�ا اتفاقي�ة تع�اون م�ع الهيئ�ة م�ضم�نٌ يف بنوده�ا تب�ادل املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة وقوائمه�ا ،واللوائ�ح الفني�ة
اخلليجية.
�إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك يت�م ت�أمين املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة للجه�ات احلكومي�ة يف بع��ض الأحي�ان داخ�ل اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية ح�ال طلبه�ا بع�د موافق�ة
الأمين العام�ة للهيئ�ة عل�ى ذل�ك� ،أم�ا يف بقي�ة ال�دول الأع�ض�اء يت�م �إحال�ة اجلهة احلكومي�ة �إىل جهاز التقيي��س الوطن�ي يف دولتها.
توفري وبيع املوا�صفات الدولية ( )ASTMحيث يقوم املركز بتوفري املوا�صفات القيا�س�ية للجمعية الأمريكية لالختبار واملواد ( )ASTMمن خالل ال�صالحية
املمنوحة للأمانة العامة للهيئة للو�صول �إىل موا�صفات ( ،)ASTMويتم �إعداد تقرير �سنوي يف نهاية ال�سنة امليالدية مبا مت بيعه بذلك وفق بنود االتفاقية.
توفير املوا�صف�ات القيا�س�ية للـ�منظمة 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 وف�ق بن�ود االتفاقي�ة.
الرد على اال�ستف�سارات:
م�ن خلال نظ�ام �إلكتروين يت�وىل ق�س�م مرك�ز خدمة امل�س�تفيدين بالرد على اال�ستف�س�ارات الواردة للهيئة �س�واء ع�ن طريق الهات�ف �أو الربيد الإلكرتوين
�أو احل�ضور ال�ش�خ�صي.
60
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بيع املوا�صفات القيا�سية اخلليجية:
يق�دم مرك�ز خدم�ات امل�س�تفيدين يف الأمان�ة العام�ة للهيئ�ة خدم�ة بيع املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية ،واللوائ�ح الفنية اخلليجية ،واملوا�صفات القيا�س�ية
الدولية بح�س�ب املبني �أدناه يف اجلدول:

املواصفات القياسية اخلليجية
املواصفات القياسية ASTM

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

1,552

2,749

3,580

5,152

6,282

1

6

4

2

0

تطور عدد املواصفات القياسية اخلليجية والدولية املباعة ()2017-2013م

م�شروع قواعد املعلومات:
مت االنتهاء من �إعداد وتطوير وحتديث قواعد املعلومات التالية:
حتديث معلومات وبيانات املنتجات الآمنة �ضمن اخلريطة التفاعلية
البالغات واحلوادث (را�صد).
قاعدة معلومات مركز الدعم الفني للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف جماالت التقيي�س.
قاعدة معلومات املتطلبات الفنية للأ�سواق امل�ستهدفة للت�صدير تت�ضمن امل�شاكل واملعوقات التي تواجه ال�شركات الوطنية يف الدول الأع�ضاء عند الت�صدير.
61

قاعدة معلومات اجلهات ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س
قاعدة معلومات الأبحاث والدرا�سات الفنية ذات العالقة ب�أن�شطة التقيي�س.
قاعدة معلومات اخلرباء يف ان�شطة التقيي�س.
قاعدة معلومات �أن�شطة وفعاليات التقيي�س الوطنية والإقليمية والدولية.
اجتماعات اللجنة التوجيهية لبناء وربط مراكز املعلومات:
ُعق�د االجتم�اع الثام�ن ع�ش�ر للجن�ة التوجيهي�ة لبن�اء ورب�ط مراك�ز املعلوم�ات (الكوي�ت 22 - 21 ،فرباي�ر 2017م) ،وكان م�ن �أب�زر نتائ�ج االجتم�اع
وخمرجات�ه �إع�داد واعتم�اد ع�دد م�ن �إج�راءات العم�ل والتو�صي�ات ،وه�ي عل�ى النح�و الت�ايل:
ترجمة وثيقة �سيا�سة الأيزو حلماية حقوق امللكية الفكرية (.)ISO POCOSA
اعتماد وثيقة ( )ISO POCOSAمن �ضمن الرتجمات املعتمدة لدى الـ (.)ISO
تعميم وثيقة الأيزو ل�سيا�سة حماية حقوق امللكية الفكرية ( )ISO POCOSAعلى الدول الأع�ضاء لال�ستفادة منها ،كما مت تعميمها على املنظمة
العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين  AIDMOليتم تعميمها من قبلهم على �أع�ضاء املنظمة؛ لال�ستفادة من الوثيقة املرتجمة .
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خامسًا :نشاط الخدمات المؤسسية
تدريب وتأهيل موظفي الهيئة:

حر�ص ًا من الهيئة على تعزيز قدرات مواردها الب�شرية ،فقد �أولت اهتمام ًا كبري ًا للتدريب الداخلي واخلارجي وذلك بهدف تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية
بكف�اءة عالي�ة ،حي�ث مت درا�س�ة نتائ�ج مقابلات فري�ق الت�س�كني الوظيفي وحتدي�د الربامج التدريبية الت�ي يحتاجها املوظفون ،ومت ح�ص�ر جميع الربامج
التدريبية التي ح�ضروها من تاريخ تعيينهم ،وعليه فقد نفذت الهيئة عدة برامج تدريبية متخ�ص�صة وعلمية ملوظفيها والتي تهدف �إىل �إك�ساب مهارات
فني�ة وقيادي�ة يف جم�االت ع�دة ،حي�ث مت تر�ش�يح ع�دد م�ن املوظفين حل�ضور �أرب�ع وثمانني دور ًة تخ�ص�صي�ة فردية وتنفيذ برنام�ج تدريبي جماعي واحد
مت خالله تدريب ع�شرين موظفا ً ،لي�شمل التدريب والتطوير جميع الإدارات والأق�سام بالهيئة.
التوظيف:

حتر�ص الهيئة على توظيف الكوادر الب�ش�رية املميزة لتح�سين م�س�توى الإنتاجية ،حيث تعد الهيئة بيئة جاذبة ال�س�تقطاب الكفاءات واخلربات يف �س�وق
العم�ل ،فق�د بل�غ ع�دد املتقدمين لوظائ�ف الهيئة  7380لثالث ع�ش�رة وظيفة لعام 2017م ،ومت فرز ال�سير الذاتية طبق�ا ً للم�ؤهالت واخلربات املطلوبة
ومت توظي�ف ع�ش�رة موظفين ،كم�ا مت �إنه�اء �إجراءات نهاية اخلدم�ة لأربعة موظفني.
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بلغ عدد �سندات ال�صرف ال�صادرة يف عام 2017م� 854 ،سند �صرف مقارنة بعدد � 735سند ًا �أ�صدر يف عام 2016م� ،أي بارتفاع قدره .%16
بل�غ �إجم�ايل امل�صروف�ات لل�س�نة املالي�ة املنتهي�ة يف  31دي�س�مرب 2017م ,مبلغ� ًا وق�دره  32,458,470ريـ�ا ًال �س�عودي ًا ،بانخفا��ض ق�دره % 20
مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة 2016م ،والت�ي كان�ت  40,281,094ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
تخطيط عمليات المصروفات:

لوح�ظ انخفا��ض يف م�صروف�ات الب�اب الأول ال�ذي يت�ضم�ن البن�ود املتعلق�ة مبا�ش�رة باملوظفين مثل الروات�ب والبدالت ،وب�ص�ورة �إجمالية جاءت
ه�ذه امل�صروف�ات بانخفا��ض بلغ�ت ن�س�بة مئوي�ة قدره�ا  % 24.6مببل�غ  22,467,762ريـ�ا ًال �س�عودي ًا مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة 2016م والت�ي
كان�ت  29,819,365ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.بلغت امل�صروف�ات يف الب�اب الث�اين املتعلق�ة بامل�صاري�ف الت�ش�غيلية مبل�غ ق�دره  2,224,374ريـ�ا ًال �س�عودي ًا،
بانخفا��ض ق�دره  % 07مقارن�ة م�ع ال�س�نة ال�س�ابقة 2016م والت�ي كان�ت  2,384,842ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
انخف�ض�ت م�صروف�ات الب�اب الثال�ث املتعلق�ة بامل�صاري�ف الرا�س�مالية بن�س�به  %11.6مببل�غ  138,390ريـ�ا ًال �س�عودي ًا يف ع�ام 2017م مقارن�ة
م�ع مبل�غ  156,634ريـ�ا ًال �س�عودي ًا يف ع�ام 2016م.
بلغت م�صروفات الباب الرابع املتعلقة بنفقات امل�ش�اريع مبلغ  7,627,944ريـ�ا ًال �س�عودي ًا بانخفا�ض قدره  % 0.50مقارنة مع ال�س�نة ال�س�ابقة
2016م والتي كانت  7,666,929ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
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تخطيط عمليات اإليرادات:

بنا ًء على النتائج املحققة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،ت�شري البيانات للإيرادات ال�صادرة عن الهيئة لل�سنة املالية 2017م� ،إىل �أن
الإي�رادات بلغ�ت  53,907,544ريـ�ا ًال �س�عوديا ً بزي�ادة قدره�ا  % 03ع�ن �إي�رادات ال�س�نة املالي�ة ال�س�ابقة 2016م ،والت�ي بلغ�ت  52,850,128ريـ�ا ًال
�سعودي ًا.
وق�د كان�ت الإي�رادات املح�صل�ة م�ن �ش�هادات املطابق�ة العام�ل الرئي�س�ي وراء من�و اي�رادات الهيئ�ة والت�ي متث�ل م�ا ن�س�بته  % 61من �إجم�ايل الإيرادات،
وعلي�ه انخف�ض�ت �إي�رادات ال�ش�هادات بن�س�بة  ،% 03حي�ث بلغ�ت  32,921,800ري�ال �س�عودي مقارن�ة بال�س�نة املالي�ة ال�س�ابقة 2016م ،والت�ي كان�ت
 34,099,085ري�ال �س�عودي.
كما �ش�كلت االيرادات املح�صلة من املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية  1,039,843ريـ�ا ًال �س�عوديا ً بزيادة قدرها  %67مقارنة بال�س�نة ال�س�ابقة 2016م،
والت�ي كان�ت  620,642ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
وجت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن �إي�رادات الربام�ج التدريبي�ة الت�ي تقيمه�ا الهيئ�ة بلغت  323,999ريـ�ا ًال �س�عودي ًا بانخفا�ض قدره  % 57مقارنة بال�س�نة ال�س�ابقة
2016م ،والتي كانت  763,483ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
وق�د بلغ�ت �إي�رادات التعيين لل�س�نة املالي�ة 2017م 8,348,981 ،ري�ال �س�عودي بزي�ادة قدره�ا  % 618ع�ن ال�س�نة املالي�ة 2016م والت�ي بلغ�ت فيه�ا
�إي�رادات التعيين  1,161,474ريـ�ا ً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 يف ع�ام 2017م ،بلغ�ت  1,039,815ريـ�ا ًال �س�عودي ًا
بزي�ادة قدره�ا  %15مقارن�ة م�ع ال�س�نة املا�ضي�ة 2016م ،والت�ي كان�ت  905,789ريـ�ا ًال �س�عودي ًا.
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وفيما يخ�ص الإيرادات املتنوعة فقد انخف�ضت بن�سبة مئوية مقدارها  % 21من  1,495,644ريـا ًال �سعودي ًا خالل عام 2016م� ،إىل 1,173,170ريـا ًال
�سعودي ًا خالل ال�سنة املالية احلالية ،وقد متثلت الإيرادات املتنوعة يف ر�سوم جهات التعيني ،الت�سويات البنكية والدفرتية ،فروقات العمالت واحلواالت،
�إيرادات امل�ؤمترات� ،إيرادات جهات التعيني ،مبيعات الورق ،مبيعات الأ�صول ،و�إيرادات �أخرى.

امل�شرتيات:
ُعقد واحد و�أربعون اجتماع ًا للجنة امل�شرتيات يف عام 2017م ،مقارنة بثالثني اجتماع ًا يف عام 2016م.
العقود:
مت �إبرام قرابة ثالثني عقد ًا يف عام 2017م ،بلغت قيمتها الإجمالية  3,933,379ريـا ًال �سعودي ًا تركزت يف م�شاريع اخلطة الإ�سرتاتيجية.
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التعاميد:
مت خلال ع�ام 2017م� ،إ�ص�دار ثالث�ة وع�ش�رين تعمي�د ًا مببل�غ  635,589ريـ�ا ًال �س�عودي ًا مقارن�ة ب�أربع�ة وثمانين تعمي�د ًا �أ�ص�در يف ع�ام 2016م ،مببل�غ
 2,249,440ريـ�ا ًال �س�عودي ًا� ،أي بانخفا��ض ق�دره  % 72تقريب� ًا .

�أوامر الإركاب:
بلغ عدد �أوامر الإركاب ال�صادرة مئة وثالثة و�أربعني �أمر ًا للعام املايل 2017م ،بقيمة تبلغ  616,476ريا ًال �سعودي ًا.
االجتماعات الداخلية �ضمن ن�شاط اخلدمات امل�ؤ�س�سية خالل العام 2017م:
عق�د �أكثر م�ن مئ�ة وثالث�ة وع�ش�رين اجتماع� ًا؛ وذل�ك ملتابع�ة �سير �أعم�ال الإدارة والهيئ�ة وو�ض�ع التو�صي�ات الالزم�ة للتح�سين امل�س�تمر ولتق�دمي �أف�ض�ل
اخلدم�ات وبتكلف�ة �أقل.
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خدمات الدعم الإداري والعالقات احلكومية:
تق�وم الهيئ�ة بتق�دمي خدم�ات الدع�م الإداري ملوظف�ي الهيئة من خالل ت�س�هيل �إجراءات املوظفني من دول جمل��س التعاون اخلليجي �أو املوظفني املقيمني
يف اململكة العربية ال�س�عودية ،والعمل على ت�س�هيل 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 ،واخلرباء املتعاقد معهم لتنفيذ امل�شاريع �أو تقدمي خدمات احرتافية للهيئة ،وقد مت خالل
عام 2017م ما يلي:
مت ا�ستخراج خم�س وخم�سني ت�أ�شرية زيارة منظمات وممثليات.
مت �إ�صدار اثنتي ع�شرة �إقام ًة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
مت جتديد ما يقارب اثنتني وع�شرين �إقام ًة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
مت �إ�صدار واحدة وع�شرين ت�أ�شرية زيارة عائلية.
مت �إ�صدار ثماين وثمانني ت�أ�شرية خروج وعودة ملوظفي الهيئة وعوائلهم.
كم�ا ق�ام ق�س�م امل�وارد الب�ش�رية باعتم�اد (� )1021إج�از ًة بجمي�ع �أنواعه�ا ،و�إ�ص�دار مئ�ة وخم�س�ة ع�ش�ر تعريف� ًا للرات�ب ،و�أ�ص�در �أكرث من خم�س�ة
وع�ش�رين خطاب ت�س�هيل �إجراءات ،وخطابات بروتوكوالت لت�س�هيل عمل موظفي الهيئة يف املهام الر�س�مية.
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