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أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

معالي المهندس /سلطان بن سعيد المنصوري

معالي األستاذ /زايد بن راشد الزياني

وزير االقتصاد ،رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

للمواصفات والمقاييس

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

معالي الدكتور /ماجد بن عبداهلل القصبي

معالي الدكتور /علي بن مسعود السنيدي

وزير التجارة

وزير التجارة والصناعة

دولة قطر

دولة الكويت

معالي األستاذ /علي بن أحمد الكواري

معالي األستاذ /خالد بن ناصر الروضان

وزير التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

التقرير السنوي ٢٠١٩

4

أعضاء المجلس الفني لهيئة التقييس
رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في دول مجلس التعاون
اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

سعادة المهندس/

سعادة الشيخ/

عبداهلل عبدالقادر المعيني

حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة

مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس

الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان
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معالي الدكتور /سعد بن عثمان القصبي

سعادة األستاذ/

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات

خميس بن عبداهلل الفارسي

والمقاييس والجودة

مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

دولة قطر

دولة الكويت

سعادة المهندس /محمد سعود المسلم

سعادة األستاذ /محمد عيد العدواني

رئيس الهيئة العامة القطرية

الوكيل المساعد نائب المدير العام لشؤون

للمواصفات والتقييس

المواصفات والخدمات الصناعية
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الرسالة،اﻟﺮؤﻳﺔ
القيم ،،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،
اﻟﻘﻴﻢ
الرؤية

اﻟﻘﻴﻢ:
اﻣﺎﻧﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ،
اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ،اﺑﺪاع
واﻻﺑﺘﻜﺎر.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:

اﻟﺮؤﻳﺔ:
اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
ودوﻟﻴّﺎ.
إﻗﻠﻴﻤﻴّﺎ
ً
ً

اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول
ً
وﻓﻘﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻋﻀﺎء
اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳُﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون.

شكل رقم ( :)1القيم المؤسسية  ،والرسالة ،والرؤية لهيئة التقييس
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كلمــــــــة
رئيس هيئة
التقييـــــــــس
سعادة األستاذ /سعود بن ناصر الخصيبي
رئيس هيئة التقييس

ي�أت�ي �إ�ص�دار ه�ذا التقريـــ�ر ال�س�نوي متزامن� ًا م�ع ق�رب انتهـــ�اء اخلط�ة اال�ستراتيجية لهيئ�ة التقيي��س للأع�وام
(2020-2016م) ،املعتمدة من جمل�س �إدارة الهيئة يف اجتماعه الثاين والع�شرين (الريا�ض 5 ،نوفمرب 2015م)،
والتي و�ضعت لتحقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف جميع امليادين
ذات العالق�ة ب�أن�ش�طة التقيي��س واجل�ودة ،و�ص�و ًال ملوا�صف�ات قيا�س�ية ولوائ�ح فني�ة خليجي�ة ،وخدم�ات املقايي��س،
و�إج�راءات و�أدل�ة عم�ل للتحق�ق م�ن املطابق�ة ،ت�س�اهم يف تقلي��ص العوائ�ق الفني�ة للتج�ارة بين دول املجل��س؛ مب�ا
يحقق االحتاد اجلمركي وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،ويعزز تناف�سية ال�صناعات اخلليجية على امل�ستوى الإقليمي
والدويل.
يو�ض�ح ه�ذا التقري�ر �أب�رز م�ا حققت�ه الهيئ�ة خلال ع�ام 2019م ،انطالق� ًا م�ن ر�ؤيته�ا املتمثل�ة بالتمي�ز يف ري�ادة
التقيي��س وحتقي�ق ذل�ك �إقليمي� ًا ودولي� ًا ،وا�س�تمرار ًا لنه�ج الهيئة يف التخطيط اال�ستراتيجي ،وحتقي�ق الإجنازات
الت�ي كان له�ا الأث�ر الكبير يف تعزي�ز ر�س�التها يف ال�س�عي �إىل توحي�د �أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة ،ومتابع�ة تطبيقه�ا
وااللت�زام به�ا وفق� ًا لأف�ض�ل 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
وتنمي�ة االقت�ص�اد يف دول املجل��س.
ويت�ضم�ن التقري�ر نظ�رة عام�ة عل�ى �أداء ومنج�زات الهيئ�ة ذات العالق�ة باملوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة
اخلليجي�ة ،وبرام�ج التحق�ق م�ن املطابق�ة و�أن�ش�طة املقايي��س ،وبرام�ج بن�اء الق�درات و�أنظم�ة البني�ة التقني�ة
واملن�صات املعرفية والت�س�ويقية والتوعوية ،وعالقات الهيئة اال�ستراتيجية على امل�س�توى الإقليمي والدويل ،وذلك
وفق� ًا للغاي�ات والأه�داف اال�ستراتيجية املر�س�ومة له�ا.
�أتوج�ه بال�ش�كر اجلزي�ل لأ�صح�اب املع�ايل �أع�ض�اء اللجنة الوزارية ل�ش��ؤون التقيي��س ،ولأ�صحاب املعايل وال�س�عادة
ر�ؤ�س�اء �أجهزة التقيي��س الوطنية يف دول املجل��س ،وجميع من�س�وبي و�ش�ركاء هيئة التقيي��س ،جلهودهم الفاعلة يف
�إجن�اح �أهداف الهيئة.
متمني ًا للجميع التوفيق ،ولهيئة التقيي�س املزيد من الإجنازات والتميز.
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الملخص التنفيذي
ي�س�تعر�ض ه�ذا التقري�ر الإجن�ازات الت�ي حتقق�ت خلال الع�ام 2019م ،والت�ي تعك��س العم�ل امل�شترك املن�ش�ود
بتحدياته ومتطلباته لدى من�س�وبي الهيئة ،الذين �أخذوا على عواتقهم م�س��ؤولية حتقيق �أق�صى درجات التن�س�يق
والتعاون بني �أجهزة التقيي�س الوطنية يف دول املجل�س وهيئة التقيي�س ،وال�شركاء والأطراف الأخرى ذات العالقة
لتحقيق ر�س�الة الهيئ�ة و�أهدافها.
كم�ا ي�س�لط ال�ض�وء عل�ى خمرج�ات اخلطة اال�ستراتيجية ملب�ادرات العام 2019م ،بالإ�ضاف�ة �إىل ما مت تنفيذه من
�أن�ش�طة �أخ�رى ،حي�ث مت �إق�رار ( )1,109م�ش�روع موا�صف�ة قيا�س�ية خليجي�ة و ( )29م�ش�روع الئح�ة فني�ة خليجي�ة
ً
تعديلا وت�صويب� ًا عل�ى املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ومت �س�حب ( )8م�ش�اريع
و�أج�ري ()12
موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة ومت اعتم�اد ( )33م�ش�روع ترجم�ة موا�صف�ة قيا�س�ية خليجي�ة.
ويف جم�ال دع�م �أن�ش�طة املقايي��س ؛ نف�ذت الهيئ�ة ع�دد ًا م�ن برام�ج املقارن�ة البيني�ة ،بلغ�ت يف جممله�ا لهذا لعام
( )5برام�ج� ،إ�ضاف�ة �إىل ذل�ك مت�ت امل�صادق�ة عل�ى �ش�هادات املطابق�ة للمركب�ات والدراج�ات الناري�ة والإطارات
بعدد ( ، )39,750و�س�جلت (� )28,669ش�هادة للمنتجات اخلا�ضعة للمنظومة اخلليجية املوحدة واحلاملة ل�ش�ارة
املطابقة اخلليجية� ،سواء الأجهزة واملعدات الكهربائية منخف�ضة اجلهد �أو لعب الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل حتديث
( )3,222م�ن �ش�هادات املطابق�ة خليجي� ًا� ،س�واء للموا�صف�ات امل�س�تخدمة يف نط�اق ال�ش�هادة� ،أو تلبي�ة للمتطلب�ات
اخلليجية.
وتزام�ن م�ع تل�ك الأن�ش�طة؛ تطوي�ر العدي�د م�ن الأنظم�ة الإلكرتوني�ة الداعم�ة للبني�ة التحتي�ة لأن�ش�طة التقيي��س
الداخلي�ة يف الهيئ�ة ،تلبي�ة الحتياج�ات �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة ،كم�ا قام�ت الهيئ�ة بتحدي�ث م�ا يق�ارب ()%11
من �ش�هادات املطابقة اخلليجية� ،س�واء للموا�صفات القيا�س�ية امل�س�تخدمة يف نطاق ال�ش�هادة� ،أو تلبية للمتطلبات
اخلليجي�ة ،وتعيين ( )7جه�ات تق�ومي مطابق�ة خلال الع�ام 2019م.
ويف �إط�ار بن�اء عالق�ات التع�اون وتب�ادل املعلوم�ات؛ مت توقيع/جتدي�د ( )11مذك�رة تفاه�م م�ع عدد م�ن املنظمات
الإقليمي�ة والدولي�ة� ،إ�ضاف�ة �إىل قي�ام الهيئ�ة بتنظي�م العدي�د م�ن ور��ش العم�ل الداخلي�ة واخلارجي�ة ،والربام�ج
التدريبية حيث بلغ �إجمايل عدد امل�شاركني فيها ( )504م�شاركني ،كما قامت الهيئة بالتعاون مع �أجهزة التقيي�س
يف دول املجل�س بتنظيم عدة م�ؤمترات ،كان من �أبرزها امل�ؤمتر اخلليجي اخلام�س لكفاءة املختربات والذي حظي
مب�ش�اركة �أكثر من ( )400خمت��ص يف هذا املجال.
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أو ً
ال :عدسة االستراتيجية:
 )1الخارطة االستراتيجية:

شكل رقم ( :)2الخارطة االستراتيجية لهيئة التقييس لألعوام (2020 – 2016م)
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 )2مؤشرات األداء للعام 2019م:
المحور

البيان

المخرجات

الهدف االستراتيجي

البرامج التدريبية

26

عدد المشاركين

504

نسبة المشاركة واالستفادة من المقاعد
المتاحة لدول مجلس التعاون

88%

متوسط الرضا من برامج التدريب

90%

تطوير منظومة متكاملة إلدارة المعرفة
والمعلومات

الجهات التي تم االرتباط معها

23

تشجيع االبتكار واألبحاث التطبيقية
والدراسات وتقييم أثر أنشطة التقييس

تنفيذ دراسات لتقييم المخاطر
في قطاع إنتاجي

2

المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة
المقبولة

28,669

زيادة برامج التعليم والتدريب والتوعية
واالستشارات بمهنية عالية
المعرفة
واالبتكار

تشجيع التطبيق األمثل للمنظومة
الخليجية من المطابقة

التميز
في أنشطة
التقييس

تطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية

قيادة األنشطة المترولوجية

الشراكة
لتحقيق النتائج

حماية مصالح الدول األعضاء

استقطاب وتطوير الكفاءات
مؤسسة مبنية
على النتائج

تحسين األنظمة والتطبيقات التقنية

جهات تقويم المطابقة المقبولة المعتمدة

7

عدد اختبارات الكفاءة

91

المواصفات القياسية واللوائح الفنية
الخليجية الجاهزة لالعتماد (لجان فنية
خليجية ،مسار سريع)

2,551

متوسط تقييم أداء اللجان

73%

اللوائح والتشريعات الفنية الجاهزة لالعتماد
والخاصة بالقطاعات اإلنتاجية

4

عدد برامج المقارنة البينية

5

المراجعة الفنية للمواصفات القياسية
واللوائح الفنية الخليجية

800

مذكرات التفاهم الموقعة مع منظمات
التقييس

11

المشاركة في الفعاليات اإلقليمية والدولية

84

متوسط مشاركات أجهزة التقييس الوطنية
في اللجان الفنية

95%

نسبة الموظفين الحاصلين على دورات
تدريبية

55%

الخدمات اإللكترونية المعاد تصميمها

6

الخدمات المؤتمتة

2

جدول رقم ( :)1مشاريع الخطة االستراتيجية للعام 2019م
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ثانيًا :عدسة اإلضاءات:
 )1المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية:

بلغ عدد املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية املعتمدة منذ ت�أ�سي�س الهيئة ،واملرفوعة على متجر
الهيئ�ة الإلكتروين حت�ى الع�ام 2019م ( ) 23,480موا�صف�ة قيا�س�ية والئحة فنية خليجي�ة ،منها ()22,221
موا�صفة قيا�سية ،و( )1259الئحة فنية خليجية.
كما مت خالل العام 2019م� ،إقرار م�شاريع جديدة لعدد من املوا�صفات القيا�سية بلغت ( )1,019م�شروع ًا،
بالإ�ضاف�ة �إىل ( )29م�ش�روع الئح�ة فني�ة خليجي�ة ،و�إجراء ( )12تعدي ًال وت�صويب ًا على املوا�صفات القيا�س�ية
واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ،و�س�حب ( )8موا�صف�ات قيا�س�ية ولوائ�ح فني�ة خليجي�ة ،واعتم�اد ( )33م�ش�روع
ترجمة موا�صفة قيا�س�ية خليجية ،كما هو مو�ضح يف الر�س�م البياين �أدناه:

08
12
29
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700

600

500

400

300

200
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0

رسم بياني رقم ( :)1عدد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي تم إقرارها خالل العام 2019م
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 )2اعتماد مشاريع الترجمة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية:
اللجنة الفنية الخليجية

عدد مشاريع الترجمة

الكيمياء والغزل والنسيج

-

المركبات واإلطارات

-

المقاييس

8

الغذائية والزراعية

19

النفط والغاز

-

معدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه

2

األجهزة والمستلزمات الطبية

4

مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية

-

منتجات الحالل وخدماته

-

المجموع

33

جدول رقم ( :)2مشاريع الترجمة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية خالل العام 2019م

 )3إعادة نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بما يتوافق مع
تقنية لغة الترميز القابلة لالمتداد (:)XML

مت االنته�اء م�ن تنفي�ذ حتوي�ل ( )500مل�ف موا�صف�ات قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة �ضم�ن خط�ة الهيئ�ة
لتحوي�ل �أكثر م�ن ( )3,000مل�ف ،مت�ضمنــــ�ة اي تعديلات �أو ت�صويبات فنيـــــ�ة �ص�ادرة لتتوافق ملفاتها مع
تقنيــــ�ة ( ،)XMLونت�ج ع�ن ذل�ك:
�أ .حتديث البيانات الو�صفية.
ب .ت�صويب الأخطاء �إن وجدت.
ت .حت�سني عملية ن�شر و�إخراج املوا�صفات القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية.
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 )4توفير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية:

بل�غ ع�دد ملف�ات املوا�صف�ات القيا�س�ية ،واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة الت�ي وفرته�ا الهيئة خالل الع�ام 2019م
من خالل املتجر الإلكرتوين للهيئة ( )10,848موا�صفة قيا�س�ية والئحة فنية مت توفريها لكافة امل�س�تفيدين
بوا�س�طة ال�ش�راء املبا�ش�ر�،أو توفريه�ا لأغرا��ض اال�س�تخدام الداخل�ي لف�رق العم�ل املخت�ص�ة بتطوير العمل
عل�ى املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجية من �أجهزة التقيي��س الوطنية واللج�ان التابعة للهيئة.
وفيم�ا يل�ي تف�صيل يو�ضح م�س�ار تلك الطلبات:
�أ .بيع مبا�شر للم�ستفيدين بعدد ( )6،387طلب ًا ملوا�صفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية من خالل متجر هيئة
التقيي�س الإلكرتوين ،و( )33طلب ًا ملوا�صفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية لأغرا�ض اال�ستخدام الداخلي يف
الهيئة جدول رقم (.)3
ب .عرب املتاجر اخلليجية كبيع مل�ستفيد�/شراء مبا�شر بعدد ( )3,330طلب ًا ملوا�صفة قيا�سية/الئحة فنية،
من خالل املتجر الإلكرتوين البحريني  ،واملتجر الإلكرتوين العماين� ،أو عرب توفريها بوا�سطة متجر هيئة
التقيي�س الإلكرتوين مل�س�ؤويل نقاط البيع من �أجهزة التقيي�س الوطنية لبيعها للم�ستفيدين داخل كل دولة.
جدول

رقم )4( :

ت .عدد ( )918طلب ًا ملوا�صفة قيا�سية/الئحة فنية خليجية ملمثلي �أجهزة التقيي�س من الفنيني وم�س�ؤويل
مراكز املعلومات لأغرا�ض اال�ستخدام الداخلي .جدول رقم (.)4
القطاع /الغرض

استخدام داخلي

شراء /بيع لمستفيد

التشييد و البناء

0

33

الغذاء والزراعة

16

4912

الكهرباء

2

49

الكيمياء والغزل والنسيج

3

795

المقاييس

0

1

الميكانيكا

12

580

النفط والغاز

0

17

إجمالي

33

6,387

جدول رقم ( :)3عدد الطلبات المباشرة (شراء مباشر /بيع للمستفيدين) عبر متجر هيئة التقييس اإللكتروني خالل العام 2019م
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جهاز التقييس
الوطني في

اإلمارات

القطاع /الغرض

استخدام
داخلي

البحرين

عمان

السعودية

الكويت

قطر

شراء /بيع استخدام شراء /بيع استخدام شراء /بيع استخدام شراء /بيع استخدام شراء /بيع استخدام شراء /بيع
لمستفيد
داخلي
لمستفيد
داخلي
لمستفيد
داخلي
لمستفيد
داخلي
لمستفيد
داخلي
لمستفيد

التشييد والبناء

0

0

0

1

4

2

5

2

1

58

1

28

الغذاء والزراعة

27

0

107

145

69

104

273

873

149

572

0

458

الكهرباء

0

0

6

0

0

0

3

10

1

22

0

1

0

0

2

6

38

28

128

102

1

619

0

82

المقاييس

0

0

0

0

0

0

1

0

0

18

0

0

الميكانيكا

0

0

24

1

11

18

15

21

27

64

0

7

النفط والغاز

0

0

0

1

1

2

2

6

0

72

0

7

إجمالي

27

0

139

154

123

154

427

1014

179

1425

1

583

الكيمياء والغزل
والنسيج

جدول رقم ( :)4الطلبات من أجهزة التقييس الوطنية على المواصفات القياسية /اللوائح الفنية الخليجية
ألغراض االستخدام الداخلي أو شراء مباشر /بيع للمستفيدين خالل العام 2019م

ث .يف �إط�ار ن�ش�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ،وال�س�عي لتق�دمي الدع�م الفن�ي لكاف�ة
اجله�ات م�ن منظم�ات خليجي�ة �أو عربي�ة �أو �إقليمي�ة؛ وف�رت الهيئ�ة ( )212موا�صف�ة قيا�س�ية/الئحة فني�ة
خليجي�ة لأغرا��ض اال�س�تخدام الداخل�ي .كم�ا ه�و مو�ض�ح يف اجل�دول �أدن�اه:
الجهة

مركز االعتماد
الخليجي

الهيئة اليمنية
للمواصفات
والمقاييس وضبط
الجودة

المركز الوطني
مؤسسة المواصفات
معهد المواصفات
للمواصفات
والمقاييس
والمقاييس للدول
والمعايير القياسية
الفلسطينية
اإلسالمية
في ليبيا

التشييد والبناء

0

2

0

0

0

الغذاء والزراعة

9

134

14

1

14

الكهرباء

0

0

0

0

0

7

14

1

0

1

المقاييس

0

1

0

0

0

الميكانيكا

0

2

2

0

0

النفط والغاز

0

8

2

0

0

إجمالي

16

161

19

1

15

الكيمياء والغزل
والنسيج

جدول رقم ( :)5الطلبات من المنظمات الخليجية العربية واإلقليمية على المواصفات القياسية /اللوائح الفنية الخليجية
أغراض االستخدام الداخلي خالل العام 2019م
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 )5مراجعة قدرات القياس والمعايرة للهيئات المترولوجية اإلقليمية األخرى:
قام�ت هيئ�ة التقيي��س م�ن خلال التجمع اخلليجي للمرتولوجي�ا ب�صفته هيئة �إقليمي�ة للمرتولوجيا ()RMO

مبراجع�ة ق�درات القيا��س واملعاي�رة لهيئ�ات املرتولوجي�ا الإقليمي�ة الأخ�رى ،وذل�ك لع�ام 2019م ،كم�ا ه�و
مو�ضح باجل�دول التايل:
القطاع /الغرض

اللجنة الفنية الخليجية

عدد مشاريع الترجمة

SIM.M.40.2019

قياسات الكتلة ()Mass

البرنامج المترولوجي لدول األمريكيتين ()SIM

SIM.M.41.2019

قياسات الكتلة ()Mass

البرنامج المترولوجي لدول األمريكيتين ()SIM

SIM.M.42.2019

قياسات الكتلة ()Mass

البرنامج المترولوجي لدول األمريكيتين ()SIM

SIM.M.43.2019

قياسات الكتلة ()Mass

البرنامج المترولوجي لدول األمريكيتين ()SIM

EURAMET.M.64.2019

قياسات الكتلة ()Mass

الهيئة األوروبية لمعاهد المقاييس الوطنية ()EURAMET

EURAMET.M.65.2019

قياسات الكتلة ()Mass

الهيئة األوروبية لمعاهد المقاييس الوطنية ()EURAMET

EURAMET.M.66.2019

قياسات الكتلة ()Mass

الهيئة األوروبية لمعاهد المقاييس الوطنية ()EURAMET

COOMET.M.33.2019

قياسات الكتلة ()Mass

التعاون األوروبي اآلسيوي لمعاهد المقاييس ()COOMET

EURAMET.PR.16.2019

قياسات اإلشعاع والضوء ()PR

الهيئة األوروبية لمعاهد المقاييس الوطنية ()EURAMET

SIM.PR.11.2019

قياسات اإلشعاع والضوء ()PR

البرنامج المترولوجي لدول األمريكيتين ()SIM

جدول رقم ( :)6مراجعة قدرات القياس والمعايرة لهيئات المترولوجيا اإلقليمية األخرى ( ) RMOsخالل العام 2019م

 )6برامج مراجعة األقران:

نف�ذت هيئ�ة التقيي��س للهيئ�ة بن�ا ًء عل�ى طل�ب الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة
خلال الع�ام 2019م؛ برنام�ج مراجع�ة الأق�ران ،ملراجع�ة الإمكان�ات الفني�ة املرتولوجي�ة ونظ�ام �إدارة
اجلودة ملختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة ( ،)NMCCبالتعاون مع الربنامج الآ�سيوي البا�سيفيكي
للمرتولوجي�ا ( ،)APMPوذل�ك كالت�ايل:
�أ .خمترب قيا�سات الكتلة
ب .خمترب قيا�سات ال�ضغط
ت .خمترب قيا�سات القوة
ث .خمترب قيا�سات الطول املوجي
()SASO
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ج .خمترب قيا�سات الأبعاد (قوالب القيا�س)
ح .خمترب قيا�سات اجلاذبية
خ .خمترب قيا�سات الوقت والرتدد
د .خمترب قيا�سات القدرة والطاقة الكهربية
ذ .خمترب قيا�سات امليكروويف
ر .خمترب قيا�سات املقاومة الكهربية
ز .خمترب القيا�سات الكهرومغناطي�سية
حي�ث �ش�ارك يف تنفي�ذ ه�ذا الربنام�ج ( )12خبري ًا م�ن خمتلف التخ�ص�صات ،ومن دول الربنامج الآ�س�يوي
البا�س�يفيكي للمرتولوجي�ا ( ،)APMPوالهيئ�ة الأوروبي�ة ملعاهد املقايي��س الوطني�ة ( ،)EURAMETوبرنامج
التعاون الأوروبي الأ�س�يوي ملعاهد املقايي��س(.)COOMET
 )7نظام المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية و اإلطارات «مطابق»:
أ .شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية واإلطارات:

بل�غ ع�دد �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والدراج�ات النارية والإطارات لع�ام 2019م التي تقدمت
بها ال�ش�ركات املنتجة �إىل الهيئة للم�صادقة عليها؛ ما جمموعه (� )39,750ش�هادة مطابقة خليجية.
شهادات المطابقة الخليجية

عدد الشهادات

المركبات والدراجات النارية

5,294

إطارات المركبات والدراجات النارية

34,456

المجموع الكلي لشهادات المطابقة الخليجية

39,750

جدول رقم ( :)7إجمالي شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية واإلطارات خالل العام 2019م
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4
237

رسم بياني رقم ( :)2عدد شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية خالل العام 2019م

80
524
33852

رسم بياني رقم ( :)3عدد شهادات المطابقة الخليجية إلطارات المركبات والدراجات النارية خالل العام 2019م

ب .تقارير االختبارات والزيارات الميدانية:
تقارير االختبار الخاصة بالمركبات والدراجات النارية:

ُتل�زم الإج�راءات املتعلق�ة بامل�صادق�ة عل�ى �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات اجلدي�دة 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؛
بتق�دمي نتائ�ج اختب�ارات ت�ؤك�د مطابق�ة ذل�ك الط�راز للموا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطني�ة ل�دول
املجل��س وموا�صف�ات املن�ش��أ يف حال�ة ع�دم وج�ود م�ا يناظرها ،وقد بلغ عدد تقاري�ر االختبارات التي متت
مراجعته�ا ( )1,054تقري�ر ًا.
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اختبارات اإلطارات:

للت�أك�د م�ن م�صداقي�ة �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للإط�ارات املقدم�ة م�ن م�صنع�ي الإط�ارات؛ فق�د مت
التعاق�د م�ع املختبر الإندوني�س�ي ( )B4Tللقي�ام باختبار العينات املختلفة م�ن الإطارات ،وذلك وفق ًا للوائح
الفني�ة اخلليجي�ة ذات العالق�ة.
الزيارات الميدانية وحضور اختبارات عملية لشركات المركبات والدراجات النارية واإلطارات:

مت القي�ام ب�ـ ( )42مهم�ة تفتي�ش�ية وح�ض�ور ( )175اختب�ار ًا ،جميعه�ا مرتبطة بال�سلامة وخا�ص�ة فيما يتعلق
باختب�ارات ال�ص�دم ،للت�أك�د م�ن توفر متطلبات ال�سلامة اجلديدة ،وفق ًا لالئح�ة الفنية اخلليجية املحدثة
رق�م" )GSO 42:2015( :ال�س�يارات – املتطلب�ات العام�ة" ،كم�ا مت ح�ض�ور اختب�ارات ال�سلامة للدراج�ات
الناري�ة ،للت�أك�د م�ن توف�ر متطلب�ات ال�سلامة وفق� ًا لالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة املحدث�ة رق�م)GSO 1798( :
"متطلب�ات ال�سلامة العام�ة للدراج�ات الناري�ة" ،خ�صو�ص� ًا اختب�ارات �أداء املكاب�ح ،والتفتي��ش والتدقي�ق
عل�ى م�صان�ع الإط�ارات واختي�ار العين�ات ،وح�ض�ور االختب�ارات الفني�ة ذات العالق�ة للت�أك�د م�ن مطابق�ة
الإط�ارات للمتطلب�ات الفني�ة اخلليجي�ة ال�واردة يف اللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ذات العالق�ة.
توعية الشركات الصانعة للمركبات والدراجات النارية واإلطارات:

�س�عي ًا لتو�ضي�ح نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة اخلليجي�ة للمركب�ات والإطارات "مطاب�ق" ،والإج�راءات املتعلقة بها،
والتحديث�ات الت�ي مت�ت عل�ى النظ�ام؛ فق�د مت االجتم�اع م�ع العدي�د م�ن اجلمعي�ات وامل�ؤ�س�س�ات ذات العالق�ة
بال�ش�ركات ال�صانع�ة للمركب�ات والإط�ارات ،وذل�ك لإعطائهم فك�رة عن املوا�صفات القيا�س�ية واللوائح الفنية
اخلليجي�ة اخلا�ص�ة باملركب�ات والإط�ارات وال�رد عل�ى �أي ا�ستف�س�ارات فني�ة ب�ش��أنها .فقد مت االجتم�اع مع كل من :
اجلمعية اليابانية مل�صنعي املركبات JAMA
اجلمعية الأوروبية مل�صنعي الإطارات ETRTO
اجلمعية اليابانية مل�صنعي الإطارات JATMA
جمل�س �سيا�سة ال�سيارات الأمريكية AAPC
جمموعة من ال�شركات العاملية ال�صانعة واملختربات ذات العالقة باملركبات والإطارات.
ت .استدعاء المركبات المعيبة:

ُتل�زم ال�ش�ركات ال�صانع�ة للمركب�ات بت�س�جيل املركب�ات املعيب�ة يف نظ�ام اال�س�تدعاء الإلكتروين بع�د بيعه�ا يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،مع تو�ضيح العيب امل�سبب لال�ستدعاء ،وبيان الإ�صالح الالزم والقطع التي يجب تغيريها،
وعدد املركبات املعيبة ،حيث بلغ عدد املركبات امل�ستدعاة (  ) 732,736مركبة خالل العام 2019م.

التقرير السنوي ٢٠١٩

18

 )8نظام تتبع المطابقة الخليجي الخاص بمنتجات األجهزة الكهربائية
منخفضة الجهد ،و لعب األطفال:

�أ .بل�غ ع�دد ال�ش�هادات اخلليجي�ة امل�ص�ادق عليه�ا عرب النظام اخلليجي لتتبع املطابق�ة خالل العام 2019م
( ،)28,669منه�ا (� )23,872ش�هادة ملنتج�ات �ضم�ن جم�ال الئح�ة الأجه�زة الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د،
و(� )4,797ش�هادة ملنت�ج �ضم�ن جمال الئح�ة لعب الأطفال.
ب .مت حتدي�ث م�ا يق�ارب ( )%11م�ن �ش�هادات املطابق�ة اخلليجية �س�واء للموا�صفات امل�س�تخدمة يف نطاق
ال�ش�هادة � ،أو تلبية للمتطلبات اخلليجية.
ت .مت تعيني ( )7جهات تقومي مطابقة خالل العام 2019م.

 )9الدراسات االستقصائية ،واألبحاث الفنية ،وقياس الرأي:

يف �إط�ار تدعي�م �صن�ع الق�رار؛ نف�ذت هيئة التقيي��س درا�س�ة ا�س�تق�صائية �ش�ملت دول جمل��س التعاون ،حول
الفر�ص والتحديات التي تواجه املن�ش�آت ال�صناعية وال�صغرية واملتو�سطة يف تطبيقها للموا�صفات ،بتمويل
وتع�اون م�ع منظم�ة الأمم املتح�دة للتنمي�ة ال�صناعي�ة ( ،)UNIDOومب�ش�اركة م�ن ممثل�ي �أجه�زة التقيي��س
الوطني�ة يف دول املجل��س؛ به�دف تعزي�ز البني�ة التحتي�ة للج�ودة فيها.
حي�ث رفع�ت تو�صي�ات وخمرج�ات تل�ك الدرا�س�ة �إىل املعنيين يف �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل
املجل��س الفن�ي ،لإق�رار تنفي�ذ خط�ة عم�ل تت�ضم�ن و�ض�ع خط�ط وبرام�ج توعوي�ة وور��ش عم�ل ،بالتع�اون مع
اجله�ات امل�س��ؤولة عنه�ا؛ للح�ث عل�ى تطبي�ق نظ�م �إدارة اجل�ودة ( ،)ISO 9001لكاف�ة املن�ش��آت ،وح�س�ب
التخ�ص��ص والعالق�ة لنظ�م �إدارة �أم�ن املعلوم�ات ( ،)ISO27001أو الإدارة البيئيـــ�ة (� ،)ISO 14001أو
�إدارة ال�صحــــ�ة وال�سالمــــــ�ة (� ،)ISO 45001/OHSAS 18001أو �إدارة ا�س�تمرارية الأعم�ال (22301
� ،)ISOأو �إدارة الطاق�ة ( ،)ISO 50001واحل�ص�ول عل�ى �ش�هادات يف ذل�ك م�ن قب�ل جه�ة من�ح �ش�هادات
معتم�دة؛ لرف�ع م�س�توى الوع�ي باحلاج�ة �إىل ا�س�تخدام موا�صف�ات قيا�س�ية �أخ�رى (النظ�م غير الإداري�ة)،
وتوفير بني�ة حتتي�ة للج�ودة ذات كف�اءة وفعالية للمن�ش��آت ال�صغرية واملتو�س�طة املحلية ،للم�س�اهمة يف دعم
االقت�ص�اد املحلي.

 )10األنظمة المعلوماتية ،والبنية التحتية التقنية :
أ .نظام المكتبة اإللكترونية:

يف �إط�ار تلبي�ة متطلب�ات �أع�ض�اء اللج�ان الفني�ة م�ن �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة واجله�ات ذات العالق�ة،
و�إ�س�هام ًا م�ن الهيئ�ة يف نق�ل وزي�ادة اجلوان�ب املعرفي�ة املرتبط�ة ب�أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة؛ قام�ت الهيئ�ة
بتجديد رخ�صة نظام املكتبة الإلكرتونية وتدعيمها بامل�صادر الهامة ،كم�صادر اجلمعية الأمريكية الختبار
امل�واد (� ،)ASTMإ�ضاف�ة �إىل العدي�د م�ن امل�ص�ادر ذات االرتب�اط الوثي�ق ب�أعم�ال اللج�ان الفني�ة.
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ب .نظام المواصفات القياسية المتوائمة مع اللوائح الفنية الخليجية:

متكن هذه اخلدمة اجلهات املقبولة واملهتمني من االطالع على قائمة املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية ،املرتبطة
بالالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة للأجه�زة الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د ،والالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة للع�ب الأطفال،
وفق�ا للت�صني�ف اخلا��ص ب�كل الئح�ة  .وتت�م اال�س�تفادة م�ن الرب�ط الإلكتروين م�ع اللجن�ة الكهروتقني�ة الدولي�ة
( )IECواملنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ( ،)ISOبحي�ث يت�م حتدي�ث �إ�ص�دارات املوا�صفات القيا�س�ية اخلليجية املتبناة
ع�ن تل�ك املنظم�ات تلقائي� ًا ،ح�س�ب م�ا �أقره املجل��س الفني للهيئة ووق�ف العمل بالإ�صدار القدمي ح�س�ب �ضوابط
�أدل�ة العمل الفن�ي اخلليجية.
وتوف�ر اخلدم�ة معلوم�ات و�أمثل�ة ح�ول املنتج�ات امل�ش�مولة يف كل نط�اق و�أمثل�ة ع�ن املنتج�ات غير امل�ش�مولة
�أي�ض� ًا ،منع�ا للب��س  ،وزي�ادة يف الإي�ضاح.

شكل رقم ( :)3إحدى صفحات نظام المواصفات القياسية الخليجية المتوائمة مع اللوائح الفنية الخليجية
لألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ولعب األطفال

التقرير السنوي ٢٠١٩

20

ت .نظام إدارة بيانات وأعمال النشر للمواصفات القياسية:

قامت الهيئة بتحديث نظام �إدارة بيانات املوا�صفات القيا�سية ،وكانت �أبرز جوانب التحديث ما يلي:
ن�ش�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة املتبن�اة ع�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة ،دون احلاج�ة لرف�ع �أي
ملفات ،حيث يتم �إح�ضار امللفات الأ�صل من خالل الربط الإلكرتوين مع املنظمة الدولية للتقيي�س (،)ISO
وذل�ك به�دف ت�س�هيل �أعم�ال الن�ش�ر ،ومتكين القي�ام به�ا ب�ش�كل جام�ع جلمي�ع املوا�صف�ات املتبن�اة �س�ابق ًا،
وبالأخ��ص املتبن�اة بامل�صادقة.
�إعادة توليد ملف املوا�صفة القيا�سية بالكامل لأي تعديل على البيانات الو�صفية للموا�صفة القيا�سية.
زيادة موثوقية النظام ،حيث ظهرت بع�ض امل�ش�كالت عند ن�ش�ر عدة موا�صفات قيا�س�ية يف نف��س الوقت،
ومتت معاجلتها ،و�أدى ذلك �إىل حت�سني �أداء النظام ب�شكل عام.
حت�سني عملية الن�شر والإخراج من خالل ت�ضمني �صفحة خا�صة ببيان حقوق امللكية بعد �صفحة الغالف
تت�ضم�ن بيان�ات االت�ص�ال باجله�ة �صاحب�ة احلق�وق ،بالإ�ضاف�ة �إىل تذييل خا�ص بحقوق امللكي�ة الفكرية يف
كل �صفحة ُتذكر فيه �س�نة الن�شر.
ا�س�ترياد بيان�ات املوا�صف�ات القيا�س�ية البحريني�ة ،تت�ضم�ن البيان�ات الو�صفي�ة الإ�ضافي�ة اخلا�ص�ة به�ا،
مثل تاريخ االعتماد الوطني ،ورقم اجلريدة الر�س�مية ،والقرار الوزاري ،بحيث يتم ن�ش�ر ن�س�خة وطنية من
املوا�صف�ة �آلي� ًا عن�د �أي تعديل عل�ى املوا�صفة القيا�س�ية اخلليجية املناظرة.
�إخراج ملفات املعاينة عند الطلب لأي موا�صفة قيا�سية دولية �أو خليجية �أو بحرينية.
توفري ملفات املوا�صفات القيا�سية الدولية عند الطلب.
�إخراج ملفات املوا�صفات القيا�سية الدولية املتبناة عند الطلب.
�إعادة �إخراج ملفات املوا�صفات القيا�سية اخلليجية املعدة بالغالف اجلديد عند الطلب.
�إدارة حزم املوا�صفات القيا�سية.
تقارير عن املوا�صفات القيا�سية الدولية املتبناة وامل�سحوبة من امل�صدر.
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 والتي توضع بعد صفحة الغالف مباشرة، نموذج عن صفحة بيان حقوق الملكية الفكرية:)4( شكل رقم
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طريقة أخذ وتجهيز عينات السجاد اآللي

TEXTILE FLOOR COVERINGS – SAMPLING AND
PREPARING SPECIMENS FOR PHYSICAL TESTS

ألغراض االختبارات الفيزيائية

-1

1.

الطريقة

-2

2.

PROCEDURE

. يؤخذ أي نموذج عووائياً وبحيث يكون خالياً من العيوب الوكلية

1/2

2.1

Take randomly sample which shall be free from any visual defects.

ً تتضمن هذه التغيرات مثال. يختبر النموذج ويالحظ ويسجل أي تغيير فيزيائي عبر النموذج

2/2

2.2

Examine the sample and note and record any physical variation across the sample.
Such variations would include, for instance, rows of long or short tufts or variations in
pile-lie or use-surface between different parts of the sample.

2.3

Where the specimens are required to be square or rectangular in shape, cut them so
that the edges are parallel to the warp and weft directions or, in certain types of textile
floor coverings, parallel and at right angles to the machine production direction. If the
sample does not have a perfectly square construction, still cut the specimens as
described above and note in the test report the fact that a slightly skew specimen is
produced.

2.4

Cut the specimen so that none of its parts lies within 100 mm of the selvedge or edge
of the tufts forming the actual pile, such an edge will be running in the machine
production direction.

2.5

If the sample is woven between sections without pile or if its original position is
unknown, cut specimens so that none of its parts is within 300 mm of the weftwise
edge, or from the edge at right angles to the machine direction. If it is known that the
weft cut was more than 300 mm from a pile change, then cut the specimen so that
none of its parts lies within 50 mm of a weft edge or edge at right angles to the
machine direction.

2.6

If more than one specimen is to be cut from the sample (2.1), dispose them equally
and as widely as possible over the available sample area, ensuring that (where the
construction allows) the specimens do not contain the same warp and weft threads. If
duplication is inevitable, then avoid taking repeated specimens in the direction of
machine production. Note in the test report any duplication which occurs.

2.7

When cutting specimens form a sample, dispose them as widely as possible over the
available sample area. When multiple specimens are taken, they should be equally
disposed on either side of a line bisecting the sample in the warp or machine
direction.

المجال ونطاق التطبيق
. وتطبق هذه الطريقة على السجاد اآللي بالوبر أو بدون وبر،االختبارات الفيزيائية عليها

ص ةةفون م ةةن خص ةةل طويل ةةة أو تغية ةرات ف ةةي مي ةةل ال ةةوبر أو س ةةط االس ةةتعمال ب ةةين األجة ة از،

. المختلفة من النموذج
 تقطع العينةات بحيةث تكةون حافتهةا، عندما تتطلب الحاجة عينات مربعة أو مستطيلة الوكل

The procedure is applicable to machine-made textile floor coverings with or without
pile.

3/2

موازيةةة للسةةدل واللحمةةة أو فةةي بعةةض أن ةواي السةةجاد اآللةةي تكةةون موازيةةة وبزاويةةة ائمةةة علةةى
 اذا لم يكن للنموذج تركيةب مربةع تمامةاً تقطةع العينةات كمةا هةو موضة أعةاله، اتجاه ا نتاج
. ًوتدون في تقرير االختبار حقيقية كون العينة منحرفة ليال

 أو حافةة،  مةم مةن الحاوةية100 تقطع العينةات بحيةث ال يقطةع أي جةز منهةا ضةمن مسةافة

4/2

.  حافة كهذه تكون متجهة باتجاه مكنة ا نتاج، الخصل المكونة للوبر الفعلي
 تقطةع عينةات، اذا كان النموذج منسوجاً بةين أجة از بةدون وبةر أو أن موضةع غيةر معةرون

5/2

 أو مةةن الحافةةة،  مةةم مةةن الحافةةة الموازيةةة للحمةةة300 بحيةةث ال يكةةون أي جةةز منهةةا ضةةمن

. العمودية على اتجاه المكنة
 مةم مةن مو ةع تغييةر الةوبر350 وفي حالة تغيير اللحمة فإن يجب أن تؤخذ العينة علةى بعةد
. ( اللحمة) أو الحافة العمودية على اتجاه المكنة
 تقطةع، )1/2( اذا كان المطلوب طع أكثر مةن عينةة واحةدن مةن النمةوذج الةذي تةم أخةذه فةي
نهاي ةةات اللحم ةةة والس ةةدل( أو ص ةةفون الخص ةةل المكن ةةة

6/2

تل ةةل العين ةةات بحي ةةث ال تحت ةةوي نفة ة

 عند عدم امكان تجنب أخذ نمةاذج تحتةوي علةى نفة. )الموازية والعمودية على اتجاه المكنة

© GSO 1994 — ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.

1

SCOPE AND FIELD OF APPLICATION
This Gulf standard specifies a procedure to be followed for sampling machine -made
textile floor coverings for the physical tests.

تختص هذه المواصفة القياسية الخليجيةة بطريقةة ووةروط اعةداد عينةات السةجاد اآللةي جة ار

1

© GSO 1994 — All rights reserved.
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ث .معجم المصطلحات الفنية:

حر�صت الهيئة على تطوير معجم امل�صطلحات الفنية ،ومن �أبرز ما مت يف هذا ال�ش�أن:
ا�سترياد امل�صطلحات من ملف �إك�سل ،وتوفري رابط لتحميل قالب اال�سترياد.
منع �إدخال �أحرف العربية يف احلقول الإجنليزية (امل�صطلح وتعريفه).
�إ�ضافة حقل اختياري خا�ص لتعريف امل�صطلح باللغة العربية.
�إجراء العديد من الت�صويبات اللغوية وعمليات التحقق ل�ضمان جودة الإدخال.
امل�صادقة على الرتجمات يف قطاعات �أخرى ،منع ًا لإعادة الإدخال والتكرار.

ج .متجر المواصفات القياسية:

مت تطوي�ر متج�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية حر�ص� ًا عل�ى تلبية متطلبات كل من مملكة البحرين و�س�لطنة عمان،
وذلك ال�ست�ضافة ن�سخة م�ستقلة منه لكل منهما ،وكانت �أبرز جوانب التطوير:
ت�صميم جديد كلي ًا مع فهر�س منف�صل لكل متجر ،يت�ضمن املوا�صفات القيا�سية الوطنية والدولية.
متكني و�ضع العالمة املائية باللغة العربية على جميع �صفحات املوا�صفة القيا�سية عند البيع.
معاينة ملفات املوا�صفة القيا�سية الوطنية واخلليجية والدولية.
�إ�شعار عند عدم توفر �أي ملف التخاذ الالزم �آلي ًا� ،أو من خالل املخت�صني.
متكين طل�ب امللف�ات غير املتوف�رة (املوا�صف�ات القيا�س�ية الدولية) ومن�ع ت�أكيد الطلب قب�ل االنتهاء من.
توفريه�ا عرب الربط الإلكرتوين.
حتويل العمالت للتمكن من بيع املوا�صفات القيا�سية الدولية ،وفق ًا لالئحة الأ�سعار اخلا�صة بها والربط
مع بوابة الدفع الإلكرتوين بالدوالر ملتاجر دول املجل��س.
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شكل رقم ( :)6الصفحة الرئيسية لمتجر المواصفات القياسية

ح .نظام شهادات المطابقة:

حر�ص�ت الهيئ�ة عل�ى تطوي�ر نظ�ام �ش�هادات املطابق�ة ،بحي�ث يلب�ي كاف�ة احتياج�ات امل�س�تفيدين م�ن ه�ذه
اخلدم�ة ،و�ش�مل التطوي�ر م�ا يلي:
�إع�ادة ت�صمي�م جمي�ع ال�صفح�ات العام�ة للنظ�ام و�صفح�ات التحق�ق م�ن ال�ش�هادات والبطاق�ات
واال�س�تدعاءات ،وتعريبه�ا ،م�ع توفير رواب�ط ذات عالق�ة جل�ذب الزائ�ر.
تطوير دليل ا�ستهالك الوقود للمركبات.
متكني ال�صناع من حتميل �أرقام الهياكل للمركبات ،مع ربطها برقم ال�شهادة والدولة امل�صدرة لها.
تفعيل املرحلة الثانية يف حدود معامل مقاومة الدوران ( )RRCللإطارات.
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�إج�راء العدي�د م�ن التعديلات الفني�ة عل�ى من�اذج ال�ش�هادات ،و�إ�ضاف�ة جمموع�ة م�ن النم�اذج اجلديدة
للدراج�ات الناري�ة ،وحتدي�ث اللوائح الفني�ة اخلا�صة بها.
حت�س�ينات عامة على النظام لت�س�هيل اال�س�تخدام ورفع كفاءة العمل ،مثل تعقب التغريات على ال�ش�هادة
املر�س�لة للمراجع�ة وعر��ض التغيرات ل�ش�هادات الإط�ارات املعاد تقدميه�ا ،والتحذير �إن كان هناك �ش�هادة
موقوف�ة لنف��س ال�صان�ع يف دفع�ات �أخ�رى ،و�إدخ�ال ال�س�بب عن�د �إيق�اف �أي �ش�هادة (زي�ارة ميداني�ة ،طل�ب
عين�ات) والتحذي�ر �إن كان تاري�خ تقري�ر االختب�ار �أق�دم م�ن ثلاث �س�نوات وت�صني�ف دفع�ات �ش�هادات
ال�س�يارات بن�اء على ن�وع املحرك.

شكل رقم ( :)7الصفحة الرئيسية لنظام شهادات المطابقة
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خ .نظام تتبع المطابقة ،حيث تم تطوير النظام بشكل كبير،
ومن أهم جوانب التطوير:

�أمتتة �إجراء جتديد �شهادات املطابقة.
�إ�ضافة رمز تتبع خا�ص باملنتجات ،م�ستقل عن الرمز اخلا�ص بال�شهادات ،بحيث ال يتغري عند التجديد.
�إدارة �إ�صدارات ال�شهادات مع بيان التعديالت التي متت بني هذه الإ�صدارات.
متكني الفاعلني االقت�صاديني من الدخول على النظام واالطالع على بيانات منتجاتهم.
�إث�راء بيان�ات ال�ش�هادة بحي�ث ت�ض�م الت�صني�ف والنط�اق واملوا�صف�ات القيا�س�ية ذات العالق�ة م�ن نظ�ام
املوا�صف�ات املتوائم�ة ،ملعرف�ة تاري�خ انته�اء فعالي�ة املوا�صف�ات القيا�س�ية يف ال�ش�هادة ،ومتهي�د ًا لإ�ص�دار
ال�ش�هادة �إلكرتوني� ًا.
ت�صنيف ال�صور اخلا�صة باملنتجات وربطها بالطرازات التي تنطبق عليها.
الربط مع نظام �سابر يف اململكة العربية ال�سعودية.
متكين اجله�ات املقبول�ة م�ن �إدارة بيان�ات امل�س�تخدمني اخلا�صين به�ا ،م�ع توفير �صالحي�ات خمتلف�ة
للإدخ�ال واملوافق�ة وال�س�حب والإيق�اف.
ت�سجيل املوردين واملوزعني وتب�سيط �إدارة �سجالت امل�شغلني االقت�صاديني وتعقب التعديالت عليها.
تب�سيط بيانات املنتجات وتعقب التعديالت عليها.
حفظ �سجل جلميع القرارات املتخذة على ال�شهادات ب�إ�صداراتها املختلفة.
ت�سجيل املنتجات خارج نطاق ( )GCTSللتمكن من ت�سجيلها يف نظام �إ�صدار بطاقات كفاءة الطاقة.
�أر�ش�فة �س�جالت امل�ش�غلني مل�س�اعدة اجله�ات املقبول�ة يف �صيان�ة بيان�ات امل�ش�غلني االقت�صاديين
وتوحيده�ا.
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شكل رقم ( :)8الصفحة الرئيسية لبوابة نظام تتبع المطابقة

د .نظام الجهات المقبولة ،وتضمنت جوانب التطوير:

�أمتتة �إجراء جتديد تعيني اجلهات املقبولة.
ا�س�ت�ضافة ن�س�خة م�س�تقلة م�ن النظ�ام خا�ص�ة ب�س�لطنة عم�ان ،به�دف تعيين جه�ات تقومي املطابق�ة وفق ًا
لالئح�ة الفني�ة اخلليجي�ة اخلا�ص�ة بكفاءة الطاق�ة للمكيفات.
متكين اجله�ات املقبول�ة م�ن �إ�ضاف�ة �ش�عار اجله�ة به�ا ،بحي�ث يت�م ا�س�تخدام ال�ش�عار يف ال�ش�هادات ويف
ال�صفح�ة الرئي�س�ية للنظ�ام.
ت�س�هيل �إج�راء التعيين الوطن�ي يف النظ�ام العم�اين بحي�ث يت�م جت�اوز التقييم الإداري للجه�ات احلا�صلة
عل�ى التعيني اخلليجي.
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ذ .نظام بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات ،وكانت الجوانب التي تم تطويرها:

الرتابط مع نظام تتبع املطابقة ،بهدف مواءمة تواريخ االنتهاء مع �شارة املطابقة اخلليجية.
توليد بطاقة كفاءة الطاقة ،وفق ًا للموا�صفة القيا�سية اخلليجية رقم.)GSO 2530:2016( :
توليد ن�سخة من بطاقة كفاءة الطاقة ،مع �إر�شادات الطباعة من �ألوان وقيا�سات وغريها.
�إ�صدار الفواتري و�إدارة عمليات الدفع الإلكرتوين حيث تتوىل هيئة التقيي�س عملية حت�صيل الر�سوم.
متكني العموم من التحقق من بيانات البطاقة با�ستخدام رمز اال�ستجابة ال�سريع عليها.
متكني العموم من البحث يف الأجهزة امل�سجلة من خالل التقييم وبلد املن�ش�أ والعالمة التجارية وغريها.
توفري �صفحة خا�صة بالإح�صائيات.
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شكل رقم ( :)10الصفحة الرئيسية لنظام بطاقات كفاءة الطاقة
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7.0
ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻨﺠﻮم
ﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

0

10

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ENERGY EFFICIENCY LABEL
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار :
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :

07-08-2019
212

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

EER
11.6

11.6

ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻴﻒ :
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :
رﻗﻢ اﻟﻄﺮاز :

Issue Date :
Registration No. :

This Air Conditioner :
CARRIER
42HC-T30-G701

Trade Mark :
Model Number :

38HC-T30-G701

ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
 30800و ح ب  /س

Cooling Capacity
30800 BTU/h

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
 7020ﻛﻴﻠﻮ واط ﺳﺎﻋﺔ  /اﻟﺴﻨﺔ

7020 kWh/year

ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ رﻗﻢGSO 2530:2016

When tested in accordance with
Gulf Standard GSO 2530:2016

Annual Energy Consumption

إزاﻟﺔ أو ﺗﻐﻄﻴﺔ أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺠﻌﻠﻚ ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
The removal, covering or damaging of this label before sale is punishable by law

شكل رقم ( :)11إحدى بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات الصادرة من النظام مع إرشادات الطباعة
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ر .خدمة االتصاالت الهاتفية:

مت تغيير رق�م املق�س�م الهاتف�ي للهيئ�ة ،وا�س�تبدال تقني�ة االت�ص�ال الهاتف�ي التقليدي�ة بخدم�ة االت�ص�ال
املبا�شر ،التي تعتمد على تقنية االت�صاالت احلديثة واملتطورة عرب بروتوكول الإنرتنت .وذلك بتوفري 100
خ�ط هاتف�ي جدي�د ،وتوفير الرق�م املوح�د للهيئ�ة (.)920033992
ز .حماية وأمن المعلومات:

يف ظل تزايد االعتماد على اخلدمات ال�س�حابية وما تتطلبه من الو�صول والرتابط مع �ش�بكات خارجية؛
�أ�صب�ح م�ن امله�م وج�ود جمموع�ة م�ن التدابير والإج�راءات والو�س�ائل الواج�ب اتخذها ،من �أج�ل حماية
املعلوم�ات الداخلي�ة واخلارجي�ة م�ن االختراق ،واحل�د م�ن و�ص�ول الأ�ش�خا�ص غري املرخ��ص لهم بذلك،
ويف �س�بيل حتقي�ق ذل�ك مت ما يلي:
ا�ستخدام تقنية اجلدار الناري ( .)NGF Firewall
�إ�ضافة برامج متطورة ملكافحة الفريو�سات.
توفير خدم�ة �إدارة التهدي�دات ل�ـ  ،office 365وت�أت�ي ه�ذه اخلدم�ة لفلترة ر�س�ائل الربي�د
الإلكرتوني�ة ،للم�س�اعدة يف حماي�ة الربي�د وامللف�ات وامل�س�احة املمنوح�ة للم�س�تخدمني.
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 )11األنشطة والفعاليات:
أ .مذكرات التفاهم:
م
.1

اإلنجاز

النشاط

االجتماعات الثنائية مع شركاء الهيئة عقدت الهيئة أكثر من ( )49أجتماعًا ثنائيًا في مقر الهيئة وخارجه في إطار مذكرات التفاهم.
تم توقيع ( )11مذكرة تفاهم مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية:
 .1المنظمة الدولية للتقييس (( )ISOتجديد)
 .2االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 .3المنظمة اإلقليمية اإلفريقية للتوحيد القياسي ()ARSO
 .4اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بين الهيئة واللجنة األوروبية للتقييس ()CEN

.2

توقيع مذكرات تفاهم

 .5اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بين الهيئة واللجنة األوروبية للتقييس الكهروتقني ()CENELEC
 .6معهد المواصفات البريطاني ()BSI
 .7اتفاقية تبني المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية ()IEC
 .8معهد النفط األمريكي ()API
 .9معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ()IEEE
 .10هيئة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا (( )BSNتجديد)
 .11منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
تم تفعيل مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة مع عدد من المنظمات المناظرة في مجاالت
المواصفات والمقاييس والمطابقة وبناء القدرات ونقل المعرفة:
 .1المنظمة الدولية للتقييس ()ISO
 .2اللجنة الدولية الكهروتقنية ()IEC
 .3معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ()SMIIC
 .4المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ()AIDMO
 .5اللجنة األوروبية للتقييس واللجنة األوروبية للتقييس الكهروتقني والمعهد األوروبي لمواصفات
االتصاالت ()CENCENELC-ETSI
 .6اتفاقية تبني المواصفات األوروبية ()HOMEGROWN
 .7اتفاقية التعاون الفني ( )GSOTC14و( ( )CEN/TC 52لعب األطفال)

.3

تم تفعيل مذكرات التفاهم

 .8المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

واالتفاقيات الموقعة مع عدد

 .9مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

من المنظمات المناظرة

 .10االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ()GPCA

في مجاالت المواصفات

 .11مجلس الصحة الخليجي

والمقاييس والمطابقة وبناء

 .12الجمعية األمريكية الدولية للفحص والمواد ()ASTM

القدرات ونقل المعرفة

 .13مجموعة التنمية اإلفريقية SADCSTAN
 .14الوكالة الكورية للتقنية والمواصفات ()KATS
 .15المكتب التايواني للمواصفات والتقييس والتفتيش ()BSMI
 .16إدارة الشهادات واالعتماد الصيني ()CNCA
 .17قسم المواصفات القياسية الماليزية
 .18معهد النفط األمريكي ()API
 .19المنظمة اإلقليمية اإلفريقية للتوحيد القياسي ()ARSO
 .20هيئة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا ()BSN
 .21منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ()UNIDO
 .22االتحاد الدولي لالتصاالت ()ITU
 .23معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات ()IEEE

جدول رقم ( :)8مذكرات التفاهم خالل العام 2019م
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ب .اجتماعات ولقاءات:
م

الفعالية

ملخص

المقر /التاريخ

اجتماع خاص لمناقشة وإقرار
 .1مشاريع تحديث بطاقات عبوات التبغ،

“مسقط 23 - 22 ،يناير 2019م”

إقرار المشاريع ورفعها للجنة العامة للمواصفات.

والتبغ المعسل بأنواعه.
تطوير إجراءات التطبيق الخاصة بلعب األطفال في

اجتماع مع فريق عمل من الجهات
 .2المقبولة المكلفة بتطوير إجراءات

“اجتماع عن بعد 28 ،يناير 2019م ”

تقويم المطابقة للعب األطفال
 .3االجتماع بالمركز اإلحصائي الخليجي

وبالخصوص إجراءات التصنيف للمنتجات وكذلك إجراءات
المستوردين غير المرتبطين بالصانع.

“مقر الهيئة 3 ،فبراير 2019م”

تحديد مجاالت التعاون مع الهيئة وفق خطة عمل متفق عليها.

اجتماع مع قنصل الصناعات األولية

تطوير التعاون بين الجانبين.

في نيوزلندا الدكتور تشاد توستين

مواءمة تطبيق المواصفات القياسية.

( .4المستشار الزراعي اإلقليمي الجديد

.5

إطار متطلبات الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال

“الرياض 3 ،فبراير 2019م”

تزويدهم بمشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية

في قنصلية دبي لسفارة نيوزلندا)

للجان الفنية الغذائية الخليجية.

والوفد المرافق له.

مقترح تحديث أو تعديل الئحة الذبح (.)992

االجتماع ( )1لرؤساء وأمناء
اللجان الفنية المترولوجية

إقرار الجدول الزمني لبرامج المقارنات البينية.
“أبوظبي 20 ،فبراير 2019م”

تذليل الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المترولوجية.

اجتماع مع الجهات المقبولة ،
 .6لتطبيق المتطلبات الجديدة للرمز

خطط اللجان الفنية المترولوجية.

“اجتماع عن بعد 20 ،فبراير 2019م”

الخليجي لتتبع المطابقة

النقاش حول اإلجراءات التطبيقية لتنفيذ الرمز الخليجي
لتتبع المطابقة وتوحيد اإلجراءات بين األطراف المعنية.
مناقشة خارطة الطريق وخطة العمل . 2019
مناقشة ورشة عمل االتفاقيات الدولية واإلقليمية
للتقييس وآليات تفعيلها ومشاركة الخبراء من

االجتماع ( )2مع فريق عمل اللجنة
.7

األوروبية للتقييس واللجنة الدولية
للتقييس الكهروتقني

(.)CENCENELEC
“اجتماع عن بعد 21 ،فبراير 2019م”

مناقشة ورشة العمل حول المنشآت الصغيرة
والمتوسطة.
مناقشة جدوى مشاركة ( )GSOفي اجتماع

CEN-CENELEC

( .)BRIDGIT 2
مشاركة (  )CENCENELEفي ورش عمل أسبوع
التقييس الخليجي.
االجتماع مع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي
وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان ،وسعادة مدير عام

المشاركة في اجتماعات رئيس

اإلدارة العامة للمواصفات والمقاييس (.)DGSM

المنظمة الدولية للتقييس (اآليزو)
 .8على هامش المؤتمر الخليجي
الخامس لكفاءة المختبرات
2019/ 2 /27 - 24

“مسقط 23-25 ،فبراير 2019م”

االجتماع مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
(مدائن).
االجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة».
االجتماع مع نائب رئيس مجلس جامعة السلطان قابوس.
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الفعالية

م

المقر /التاريخ

مناقشة المستجدات الخاصة بشهادات المطابقة

اجتماع باتحاد مصنعي السيارات
 .9األمريكية ،و اتحاد مصنعي

ملخص

“مقر الهيئة 12 ،مارس 2019م”

السيارات اليابانية

وتطبيق واللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها.
عرض التحديثات التي تمت على نظام الشهادات
اإللكتروني “مطابق”.
تقديم عرض تعريفي عن الهيئة.
توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ومعهد النفط

االجتماع مع منظمات التقييس
.10

األمريكية ( ANSI, API, ASME,
)IAPMO, ICC, UL LL, NEMA

األمريكي ( .)API
“مسقط 13 ،مارس 2019م”

مناقشة الوضع الحالي لكود البناء الخليجي.
مناقشة مجاالت التعاون في مجال بناء القدرات للعام
 2020ومابعده.

وبمشاركة السفارة األمريكية بالرياض

التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إمكانية المشاركة في برامج التوعية التي تقدمها الهيئة.
عرض إنجازات التجمع الخليجي للمترولوجيا في االجتماع.
المشاركة في مراجعة وثائق اللجنة الدولية المشتركة

استضافة االجتماع ( )41للجنة
 .11المشتركة لهيئات المترولوجيا

“باريس ،فرنسا 14-13 ،مارس 2019م”

اإلقليمية ()JCRB

لهيئات المترولوجية اإلقليمية (.)JCRB
موافقة اللجنة على قيام التجمع الخليجي
للمترولوجيا بتصميم بوستر القياس العالمي
للمترولوجيا لعام .2021
مناقشة المالحظات الفنية الواردة على مشاريع

.12

عدد ( )10اجتماعات للجان الفنية
الخليجية

على مدى النصف األول من العام 2019م”

المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
رفع اإلصدارات النهائية لمشاريع المواصفات القياسية
واللوائح الفنية الخليجية لالعتماد.
إقرار مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية .

.13

االجتماع ( )32للجنة العامة
للمواصفات

إقرار تعديالت وتصويبات مطبعية فنية للمواصفات
“مسقط 3 – 2 ،أبريل 2019م”

القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
اعتماد مشاريع ترجمة مواصفة قياسية خليجية.

اجتماع ضم أكثر من  150مشاركًا من المشغلين
.14

االجتماع ()2
للمشغلين االقتصاديين

االقتصاديين حول العالم في مجال لعب األطفال
“مسقط 2 ،أبريل 2019م”

واألجهزة والمعدات الكهربائية للنقاش حول المنظومة
الخليجية للمطابقة وآليات التعاون لتطبيق المتطلبات
الخليجية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية.
مناقشة شهادات اإلطارات والتحقق من مطابقتها

.15

اجتماع باتحاد مصنعي اإلطارات
اليابانية واألوروبية

للوائح الفنية ذات العالقة.
“مقر الهيئة 8 ،أبريل 2019م”

عرض التحديثات التي تمت على نماذج الشهادات
وعلى نظام شهادات المطابقة الخليجية اإللكتروني
“مطابق”.

 .16اجتماعات اللجان الفنية المترولوجية
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“مسقط 22 - 21 ،أبريل 2019م”

متابعة سير عمل برامج المقارنات البينية الحالية،
ونظام إدارة الجودة في معاهد القياس الوطنية.

التقرير السنوي ٢٠١٩

الفعالية

م

ملخص

المقر /التاريخ

إقرار عملية مراجعة قدرات القياس والمعايرة عن
طريق ( .)APMP
.17

االجتماع بالبرنامج اآلسيوي الباسيفيكي
للمترولوجيا ( )APMP

“مسقط 23 ،أبريل 2019م”

مناقشة تنفيذ مشروع مراجعة تقييم األقران
للمملكة العربية السعودية.
مناقشة عضوية المملكة العربية السعودية في
البرنامج األسيوي الباسيفيكي للمترولوجيا .APMP
عرض تقرير رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا .

.18

االجتماع ( )17للتجمع الخليجي
للمترولوجيا.

عرض تعديالت التنظيم اإلداري للمترولوجيا .
“مسقط 24 ،أبريل 2019م”

عرض تقارير رؤساء اللجان الفنية .
مناقشة ترتيبات استضافة اجتماع ( )41للجنة
المشتركة لهيئات المترولوجيا اإلقليمية (.)JCRB
إقرار التعديالت على دليل مراجعة قدرات القياس
والمعايرة.

 .19االجتماع ( )26للجنة التوجيهية للمترولوجيا

“مسقط 25 ،أبريل 2019م”

انتهاء العمل بالمشروع البحثي “تصميم  ،وتصنيع،
واختبار  ،وتوزيع األجهزة المرجعية ( السريرية ) لقياس
الحرارة بواسطة األذن ذاتية األشعة تحت الحمراء”.
متابعة سير عمل اللجان الفنية المترولوجية.

اجتماع تنسيقي حول المتطلبات
.20

النهائية للبدء بإصدار بطاقات كفاءة
الطاقة للمكيفات مع المديرية العامة

“مسقط 7 ،مايو 2019م ”

آليات تدشين المنصة الخليجية إلصدار بطاقات كفاءة
الطاقة.

للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان
مراجعة إجراءات المتابعة الواردة في تقرير االجتماع
الثالث المنعقد في  21فبراير  2018والموافقة على
التقرير .TF_Gulf_N021
ملخص التقدم مع (.)CCMC + GSO
تحديث من قبل الهيئة حول التطورات ذات الصلة

االجتماع ( )3مع فريق عمل ()TF_Gulf
.21

اللجنة األوروبية للتقييس واللجنة الدولية
للتقييس الكهروتقني

في الخليج.
“اجتماع عن بعد 15 ،مايو 2019م”

تحديث خطة العمل . 2019
متابعة تنفيذ الفعاليات في . 2019

( )CEN-CENELEC

حقوق الطبع والنشر واعتماد (.)ENs
متابعة تفعيل اتفاقية التعاون الفني ()CEN / TC 52
و(( )GSO / TC 14لعب األطفال) .) HVAC ( ،
الترتيب لالجتماع الثنائي على هامش اجتماع اآليزو،
سبتمبر 2019م.

االجتماع مع وفد الحوار بين االتحاد
 .22األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي

مناقشة مسودة االختصاصات ( )ToRلورقة سياسة
“مقر الهيئة 20 ،يونيو 2019م”

حول التنوع االقتصادي

ومجموعات العمل الفني (.)TWG
مناقشة إيجابيات وسلبيات تطبيق  GHSبدول مجلس

اجتماع باالتحاد الخليجي للكيماويات
 .23والبتروكيماويات ( )GPCAبشأن مشروع
التصنيف الدولي للمواد الكيميائية (.)GHS

التقرير السنوي ٢٠١٩

التعاون األوروبي الخليجي في مجال التقييس،

“دبي 21 - 19 ،يونيو 2019م”

التعاون الخليجي.
تم اقتراح ( )GHSكمشروع مواصفة خليجي.
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الفعالية

م

ملخص

المقر /التاريخ

التعريف باألنشطة ومجاالت التعاون المشتركة بين الطرفين  ،لمزيد
من التكامل وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
االتفاق على تقديم تصور كامل لمجاالت التعاون التي ترى الهيئة
أهمية العمل عليها ،وذلك على أقصى تقدير في شهر سبتمبر 2019م.
التنسيق مع الهيئة لعقد ورشة عمل لمناقشة الضوابط واآلليات

االجتماع مع وفد قطاع
 .24البيئة باألمانة العامة لمجلس

“مقر الهيئة 25 ،يونيو 2019م”

الالزمة لوضع مواصفات خليجية تراعي أبعاد السالمة والصحة في
التكنولوجيات المستقبلية التي ستدخل في صناعة أجهزة التكييف

التعاون

والتبريد ،المشار إليها ضمن توصيات الورشة الخليجية التشاورية
حول المواقف التفاوضية في اجتماعات مؤتمرات األطراف الخاصة
ببروتوكول مونتريال وتعديالت كيغالي (جدة ،المملكة العربية
السعودية –  24أبريل .)2019
مناقشة تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحديث
.25

االجتماع مع المعهد
األمريكي للخرسانة ()ACI

مجاالت التعاون.
“مقر الهيئة 26 ،يونيو 2019م”

مناقشة تنفيذ البرامج التعليمية للمعهد في الخطة التدريبية للهيئة.
بحث ومناقشة مجاالت التعاون الفني لدعم كود البناء الخليجي
ونشاط المواصفات القياسية.
اقتراح ترجمة كتيب دليل الصحة والسالمة المهنية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
الموافقه على تنظيم ورشة عمل ( )ISO-GSOمشتركة لدول
مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق األوسط وشمال إفريقيا،

.26

االجتماع مع

لرفع مستوى الوعي حول السالمة والصحة المهنية ()ISO 45001

رئيس اللجنة الدولية للصحة

باعتبارها معيارًا جديدً ا يحل محل ( )18001ضمن الخطة التدريبية

والسالمة المهنية

“مقر الهيئة 26 ،يونيو 2019م”

( )TC 283

للهيئة للسنوات القادمة.
إمكانية تنظيم دورة ( )ISO-GSOمشتركة لتدريب المدربين
( )ToTإلعداد المدربين في المنطقة على (.)ISO 45001
مشاركة ( )GSOفي أنشطة ( . )ISO TC 283بما يساعد في
تبادل المعرفة بين الخبراء وتعزيز أعمال التعاون الفني ،بالتعاون مع
أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس.
مناقشة مجاالت التعاون بين الهيئة والوزارة ذات العالقة.
قيام الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

االجتماع مع
 .27وفد وزارة البلديات اإلقليمية

بسلطنة عمان؛ بتسمية ممثليها للمشاركة في أعمال اللجان الفنية
“مقر الهيئة1 ،يوليو 2019م”

وموارد المياه بسلطنة عمان

الخليجية للمواصفات ذات العالقة بطبيعة عمل واختصاصات مركز
سالمة وجودة الغذاء.
التعاون في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية،
ومجال بناء القدرات.
مناقشة إجراءات المصادقة على شهادات المطابقة للدراجات

االجتماع مع الهيئة السعودية

النارية.

للمواصفات والمقاييس
 .28والجودة بشأن إجراءات
المصادقة على شهادات
المطابقة للدراجات النارية
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“الرياض 3 ،يوليو 2019م”

توضيح المتطلبات الفنية الخليجية الخاصة بالدراجات النارية.
شرح عن أنواع الدراجات النارية التي تندرج تحت نظام شهادات
المطابقة الخليجية.

التقرير السنوي ٢٠١٩

م

الفعالية

ملخص

المقر /التاريخ

مراجعة مذكرة التفاهم الحالية ،وتقييم التقدم في تنفيذها.
تنظيم دورات تدريبية وفعاليات مشتركة في المنطقة .وتحديد
االحتياجات التدريبية قبل سبتمبر  2019إلدراجها في خطة التدريب
للعام  2020للهيئة والتي تركز على دورة تطبيق كود البناء في
دول مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم إطالقها قبل نهاية هذا
.29

االجتماع مع وفد مجلس
الكودات الدولي ( )ICC

العام.
“مقر الهيئة 10 ،يوليو 2019م”

برامج إصدار الشهادات عبر اإلنترنت :والتي ستزود ()ICC GSO
بمزيد من المعلومات في قائمة البرامج والمحتوى وكيفية التوثيق.
مناقشة تزويد الهيئة ( )ICCبمشروع كود البناء الخليجي
صياغة اتفاقية تمنح الحق في بيع كود البناء الخليجي( .ستقترح
 ICCالمشروع وستراجعه .)GSO
تنظيم برامج تدريب المدربين للمختصين في دول المجلس.
مساهمة الهيئة في ترجمة رموز ( )ICCإلى اللغة العربية.
ترتيب االجتماع التعريفي للنظام الخليجي للتحقق من المطابقة,

.30

االجتماع مع وفد معهد
المواصفات التركي TSE

إسطنبول  10سبتمبر 2019م.
“مقر الهيئة 30 ،يوليو 2019م”

الترتيب لعقد ورشة عمل للقطاع الصناعي والتجاري عن اللوائح
الفنية للعب األطفال واألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
الترتيب لزيارة وفد من الهيئة إلى (.)TSE

.31

اجتماع بممثلي المختبر
الخليجي للمعدات الكهربائية

“الرياض 26 ،أغسطس 2019م”

بحث وتعزيز التعاون المشترك في المجاالت ذات العالقة
بالمواصفات والمقاييس.
إعداد مواصفتين قياسيتين  GHSونقل المواد الخطرة ،مما يطور
التشريعات لدى دول المجلس في مجال الصحة والسالمة والبيئة،

االجتماع ( )4للطاولة
.32

المستديرة إلدارة المواد
الكيميائية الخطرة لدول

“المنامة 29 ،أغسطس 2019م”

وذلك بالتعاون مع االتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات
(.)GPCA
استمرار مشاركة الهيئة في مثل هذه االجتماعات للتعريف بدور هيئة

الخليج العربي

التقييس في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
مالحظات ومقترحات أجهزة التقييس الوطنية حول األنظمة
اإللكترونية الحالية وتطويرها إن وجدت.
توصيات لمراكز المعلومات بشأن دليل العمل فيما يخص بنود
إجراءات آلية اإلخطارات ،وإجراءات عمل نقاط االستفسار.

االجتماع ( )20للجنة التوجيهية
 .33لبناء وربط مراكز المعلومات

“الكويت 5-4 ،سبتمبر 2019م”

بدول مجلس التعاون

احتياجات أجهزة التقييس الوطنية التدريبية لألعوام
(2022-2020م) في مجال مراكز المعلومات والبنية التحتية لدعم القرار.
توصيات بشأن تقييم تجربة اللجان الفنية في استخدام
االجتماعات اإللكترونية.
تحديث الترجمة العربية لوثيقة اآليزو لسياسة حماية الملكية
الفكرية (.)ISO POCOSA-2017
عرض إنجازات هيئة التقييس من خالل ما تم تنفيذه بواسطة

استضافة االجتماع ( )41للجنة
 .34المشتركة لهيئات المترولوجيا
اإلقليمية ( )JCRB

التقرير السنوي ٢٠١٩

“دبي 11 - 9 ،سبتمبر 2019م”

التجمع الخليجي للمترولوجيا من الفترة ابريل – سبتمبر 2019م.
مراجعة وثائق الجودة الصادرة عن اللجنة المشتركة لهيئات
المترولوجيا اإلقليمية ( .)JCRB

36

الفعالية

م

ملخص

المقر /التاريخ

المشاركة في أعمال فرق العمل واالجتماعات الرئيسية
اجتماعات مجاميع التعاون بين
.35

الجهات المقبولة وفرق العمل
المنبثقة عنها ،وورشة العمل

لمجاميع التعاون الخليجي للجهات المقبولة لألجهزة
“إسطنبول 19 - 15 ،سبتمبر 2019م”

والمعدات الكهربائية ولعب األطفال.
والمشاركة في ورشة عمل للمشغلين االقتصاديين لتقديم
المنظومة الخليجية واللوائح الفنية الخليجية ونظام التتبع

الموجهة للمشغلين االقتصاديين

الخليجي لسالمة المنتجات.
مخرجات وتوصيات الدراسة االستقصائية حول الفرص
والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في

االجتماع ( )3للجنة التوجيهية
.36

الخليجية لمراكز الدعم الفني
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تطبيق المواصفات القياسية.
“مسقط 19 - 18 ،سبتمبر 2019م”

االحتياجات التدريبية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في مجاالت التقييس.

في مجال التقييس

استعراض خطط دول المجلس ومقترحات األهداف
التشغيلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 2020م.
المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية  TC61الخاصة بسالمة
األجهزة الكهربائية ذات االستخدام المنزلي ،واالطالع على

مشاركة الهيئة بصفة مراقب في
 .37االجتماع العام ( )83للجنة الدولية

“شنغهاي 25 - 21 ،أكتوبر 2019م” الممارسة الدولية في مناقشة مشروع المواصفة القياسية

الكهروتقنية ()IEC

الدولية الخاصة بمتطلبات السالمة ألجهزة العناية بالجمال
المحمولة باليد.
متابعة نموذج احتياجات الدول التدريبية في مجال
المترولوجيا القانونية ،والتواصل مباشرة مع برنامج بناء القدرات

االجتماع ( )54للجنة الدولية
 .38للمترولوجيا القانونية

“براتسالفا 25 - 21 ،أكتوبر 2019م”

()CIML

للدول واالقتصاديات ذات نظام المترولوجيا الناشئ.
التنسيق لعقد ورشة عمل على هامش فعاليات التجمع
الخليجي للمترولوجيا لشرح متطلبات التحقق من المواد
المعبأة مسبقًا.

االجتماع مع اتحاد مصنعي
.39

معدات التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء والتبريد .األوروبي في الشرق

“الرياض 8 ،أكتوبر 2019م”

بحث وتعزيز التعاون المشترك في المجاالت ذات العالقة
بالمواصفات والمقاييس.

األوسط ()Eurovent Middle-east
.40

اجتماع بممثلي شركة الفنار
للكهرباء

“الرياض 9 ،أكتوبر 2019م”

بحث وتعزيز التعاون المشترك في المجاالت ذات العالقة
بالمواصفات والمقاييس.

االجتماع مع الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة،
.41

بشأن توقيع اتفاقية مع المنظمة
الدولية الكهروتقنية ( )IECلترجمة

توحيد اآلراء الستكمال التوقيع على اتفاقية ترجمة
“الرياض 9 ،أكتوبر 2019م”

المواصفات القياسية الدولية مع المنظمة الدولية
الكهروتقنية (.)IEC

المواصفات القياسية الدولية
الصادرة عنها
.42

االجتماع بوفد اتحاد مصنعي
السيارات اليابانية
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“مقرالهيئة،
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مناقشة المستجدات الخاصة بشهادات المطابقة الخليجية
والنظام اإللكتروني وتطبيق اللوائح الفنية الخليجية الخاصة
بها والرد على االستفسارات الواردة من المصنعين.
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االجتماع مع وفد مجموعة
 .43عمل الشركات متعددة

“مقرالهيئة 5 ،نوفمبر 2019م”

الجنسيات
.44

االجتماع باتحاد مصنعي
السيارات األمريكية

.45

جمهورية الصين الشعبية

بحث مجاالت التعاون ،وتعزيز التطبيق األمثل للوائح الفنية
الخليجية.
مناقشة المستجدات الخاصة بشهادات المطابقة الخليجية

“مقرالهيئة 6 ،نوفمبر 2019م”

والنظام اإللكتروني وتطبيق اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بها
والرد على االستفسارات الواردة من المصنعين.
مناقشة مجاالت التعاون الفني في مجال التقييس بين الهيئة

االجتماع مع وفد اإلدارة
العامة لضبط السوق/

ملخص

“مقرالهيئة 7 ،نوفمبر 2019م”

ومنظمات التقييس الصينية.
مناقشة توقيع خطة العمل للعام 2020م بين الهيئة و
منظمات التقييس الصينية.

()SAMR

دعوة الدول للترشح لرئاسة وأمانة اللجان الفنية على أن يتم
االنتهاء من الترشح قبل فعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا
(أبريل 2020م) وذلك إلجراء االنتخابات.
.46

االجتماع ()18
للتجمع الخليجي للمترولوجيا

أوصى أعضاء التجمع بالموافقة على توقيع خارطة الطريق
“مسقط 12 ،نوفمبر 2019م”

بين التجمع الخليجي للمترولوجيا والمعهد الوطني التركي
للمترولوجيا ( )UMEلمدة ثالث سنوات قادمة (2022-2020م).
اقتراح إنشاء لجنة فنية مترولوجية في مجال اإلشعاع المؤين.
تكليف المملكة العربية السعودية لتصميم بوستر يوم القياس
العالمي للمترولوجيا لعام 2021م.
تحديث خطة العمل للعام 2019م  ،بما في ذلك أنشطة التعاون
التقني (اتفاقيات التعاون التقني).
مراجعة تقرير االجتماع الثنائي الذي عقد بين ()CEN-CENELEC

االجتماع ()4

و ( )GSOفي  17سبتمبر  2019خالل اجتماع اآليزو  /كيب تاون.

مع فريق عمل ()TF_Gulf
.47

اللجنة األوربية للتقييس
واللجنة الدولية للتقييس

مناقشة ورشة عمل حول الالئحة الفنية الخليجية حول األجهزة
“عن بعد 14 ،نوفمبر 2019م”

الكهربائية ومستحضرات التجميل ( 18 - 17فبراير .)2020
مناقشة ورشة عمل بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة

الكهروتقني

األوروبية التي طلبتها الهيئة لتلخيص التقرير النهائي للدراسة

( )CEN-CENELEC

المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقديم ومناقشة خطة العمل المقترحة لعام . 2020
مراجعة اتفاقية حقوق النشر الموقعة بين الجانبين.
الموافقة على التعديالت الواردة في نظام (قانون) القياس
الموحد ،والتوصية برفعها للجنة التحضيرية لإلقرار.

.48

االجتماع ()27
للجنة التوجيهية للمترولوجيا

“مسقط 13 ،نوفمبر 2019م”

مراجعة “دليل تقييم وإقرار النموذج ألدوات القياس الخاضعة
للرقابة المترولوجية”.
استمرار أعمال الرئيس الحالي لحين اعتماد تعديل التنظيم
اإلداري للتجمع الخليجي للمترولوجيا.

االجتماع مع وفد من الجهاز
.49

المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية بوزارة التخطيط

“الرياض 17 ،نوفمبر 2019م”

بحث وتعزيز التعاون المشترك في المجاالت ذات العالقة
بالمواصفات والمقاييس.

بجمهورية العراق

التقرير السنوي ٢٠١٩
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تبني الالئحة الفنية الخليجية “ GSO 42المتطلبات العامة
.50

االجتماع مع ممثلين
من الجمهورية العراقية

للسالمة في المركبات” حيث أن جمهورية العراق ستعتمد
“مقرالهيئة 25 ،نوفمبر 2019م”

على شهادة المطابقة الخليجية لفسح المركبات.
دراسة لتبني جميع اللوائح الفنية الخليجية التي تتعلق
بالمركبات.

.51
.52

االجتماع ( )6للجنة العربية
لتقييم المطابقة
عدد ( )11اجتماعًا للجان
الفنية الخليجية

“الرباط 26 - 25 ،نوفمبر 2019م”
على مدى النصف الثاني من العام 2019م”

تقديم عرض حول تجربة الهيئة في المنظومة الخليجية
لسالمة المنتجات.
رفع مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية لالعتماد.

االجتماع مع مدير عام إدارة
االعتماد،الفحص واالختبار
 .53اإلدارة العامة لضبط السوق،

مناقشة مجاالت التعاون :التشريعات الفنية ،ومسح األسواق،
“مقر الهيئة9 ،ديسمبر 2019م”

ودعم المختبرات ،والمشاركة في عضوية التجمع الخليجي
للمختبرات.

جمهورية الصين الشعبية
()SAMR
.54

االجتماع رقم ()33
للجنة العامة للمواصفات

“مسقط 11 – 10 ،ديسمبر 2019م”

إقرار مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
اعتماد ترجمة مشاريع مواصفات قياسية خليجية.
التعريف بالهيئة وبأنشطتها ومجاالت عملها ،وتوضيح دورها
في إعداد وتطوير المواصفات القياسية الخليجية.
مناقشة القضايا المتعلقة بمتطلبات تصدير التوابل

االجتماع مع الوفد الهندي
.55

من مجلس التوابل الهندي،
ووزارة التجارة والسفارة

“مقر الهيئة 17 ،ديسمبر 2019م”

والبهارات الهندية إلى السوق الخليجية.
الرد على االستفسارات التي طرحها أعضاء الوفد الهندي.
المساهمة في تسويق المواصفات القياسية الخليجية

الهندية بالرياض

بهدف التعرف على متطلبات المواصفات القياسية عند
التصدير إلى السوق الخليجية وضمان دخولها دون عوائق فنية.
تقديم عرض عن استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا
في ورشة العمل “ استراتيجيات البرنامج اآلسيوي الباسيفيكي
االجتماع ( )35للجمعية
 .56العمومية  2019للبرنامج
اآلسيوي الباسفيكي
للمترولوجيا ()APMP

للمترولوجيا”.
“سيدني 6 - 4 ،ديسمبر 2019م”

تقديم عرض عن التجمع الخليجي للمترولوجيا .
االجتماع مع رؤساء اللجان الفنية المترولوجية في ()APMP
ومناقشة إمكانية مراجعة قدرات القياس والمعايرة ()CMC
من خالل البرنامج اآلسيوي الباسيفيكي للمترولوجيا.

جدول رقم ( :)9االجتماعات التي عقدتها الهيئة وشاركت فيها خالل العام 2019م
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المشاركة في معرض التدفئة
 .1والتهوية وتكييف الهواء والتبريد

“الرياض  30 - 28 ،يناير 2019م”

()HVAC R Expo Saudi

ملخص
رعاية الهيئة للفعالية.
تقديم أوراق عمل خالل الفعالية.

المشاركة بورشة عمل الحصص
الغذائية والسمنة ،والتي نظمها
 .2المركز الوطني للوقاية من

“الرياض 30 ،يناير 2019م”

األمراض ومكافحتها بوزارة الصحة

ساهمت الهيئة في إنجاح الورشة من خالل المحاضرة
والمداخالت وصياغة التوصيات،

بالمملكة العربية السعودية
االطالع على أفضل االبتكارات وآخر التطورات في إنتاج
.3

حضور المؤتمر الخليجي للغذاء
()Gulf Food

“دبي 18 - 17 ،فبراير 2019م”

وتصنيع األغذية واللقاء مع أصحاب المصلحة في قطاع
األغذية بهدف تشجيعهم على المشاركة في إعداد
وتطوير المواصفات القياسية.

.4

المشاركة في المنصة العالمية
لصناعة الحالل في دورتها الرابعة

“دبي 19 ،فبراير 2018م”

إطالق مبادرة ابتكارية عربية في صناعة الحالل.
إطالق البرنامج العربي للحالل

المشاركة بورشة العمل التعريفية
عن "االشتراطات والمعايير للمدن
 .5الترفيهية" المعدة من قبل الهيئة

“الرياض 20 ،فبراير 2019م”

العامة للترفيه بالمملكة العربية

إبداء مالحظات من قبل الهيئة على الالئحة المقترحة
من هيئة الترفيه.

السعودية
إبراز جهود الهيئة وأنشطتها في مجال المواصفات
.6

المشاركة في معرض التشييد
والبناء ()The Big 5 Saudi 2019

القياسية ذات العالقة.
“جدة 13 - 10 ،مارس 2019م”

تقديم ورقة عمل عن دور الهيئة في مجال االستدامة.
التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة بالمعرض بغرض
تطوير المواصفات القياسية الخليجية في هذا المجال.
مشاركة الهيئة في أعمال الدورة  52للجنة االستشارية
العليا للتقييس التي تنظمها وتستضيفها المنظمة
العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمشاركة أجهزة

.7

المشاركة في أعمال الدورة ()52
للجنة االستشارية العليا للتقييس

“الرباط 28 - 27 ،مارس 2019م”

التقييس العربية والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية
للتقييس ( )ISOورئيس اللجنة الدولية الكهروتقنية )IEC(.
توقيع اإلطار التنفيذي لمذكرة تفاهم بين الهيئة
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعيين على هامش
اجتماع اعمال الدورة  52للجنة االستشارية العليا للتقييس.

المشاركة في المعرض المصاحب
 .8لمؤتمر مجلس الصحة الخليجي

الرد على استفسارات الزوار.
“الكويت 10 - 9 ،أبريل 2019م”

التغطية اإلعالمية لمشاركة الهيئة في المعرض.

األول

مساهمة الهيئة في المشاركة وفي إبداء الرأي على

المشاركة في اجتماعات أسبوع
.9

اللجان الفنية السادس لمعهد
المواصفات والمقاييس للدول
اإلسالمية ()SMIIC

التقرير السنوي ٢٠١٩

توزيع مطبوعات الهيئة.

مشاريع مواصفات السميك
“إسطنبول 20 - 15 ،أبريل 2019م”

اعتماد مواصفات جديدة ومحدثة للسميك ()SMIIC
باستخدام المواصفات القياسية الخليجية كمراجع
أساسية خصوصا في قطاع الحالل.
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المشاركة بالمنتدى السعودي
.10

لسالمة المنتجات ،الذي نظمته
الهيئة السعودية للمواصفات

“الرياض 18 - 17 ،أبريل 2019م”

مساهمة الهيئة كجهة إقليمية وإدارة جلسة عن تطوير
المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

والمقاييس والجودة
المشاركة في االجتماع الثاني لتطوير
 .11مشروع المواصفة القياسية الدولية

ترجمة مشروع المواصفة إلى العربية.
“كوريا الجنوبية 22 - 21 ،مايو 2019م”

مشاركة الهيئة في تطوير المزيد من المواصفات
القياسية الدولية.

لكفاءة خبير المواصفات القياسية

تعريف الوفد بأنشطة الهيئة في مختلف المجاالت
وخصوصا في مجال الغذاء.
االجتماع بالوفد الزائر للهيئة من
 .12وزارة البلديات اإلقليمية وموارد

نقل تجربة الهيئة في مجال إعداد وتطوير المواصفات
“الرياض 1 ،يوليو 2019م”

القياسية.
تأسيس عالقة تعاون وخصوصًا مع مركز سالمة وجودة

المياه بسلطنة عمان

الغذاء ،وإشراك المركز في اللجان الفنية الخليجية ذات
العالقة.
دعم خطوات الهيئة بالمشاركة في تطوير المواصفات
القياسية ،وتعزيز جهود الهيئة الرامية إلى المساهمة
الفاعلة في تحقق الشراكة المستدامة.

المشاركة في الندوة الخليجية
.13

حول الحماية البيولوجية الطبيعية
في منتجات األلبان وحلول لأللوان

التعرف على المبادرات الجديدة للحد من هدر الغذاء من
“الرياض 2 ،يوليو 2019م”

منظور عالمي وإقليمي.
إبراز دور الهيئة من خالل تواجدها في حضور الفعاليات

الطبيعية في الغذاء

ذات العالقة بأنشطة التقييس المختلفة ومشاركتها
بفعالية في هذه الندوة.
مناقشة مستجدات التعاون في ضوء مخرجات فريق

المشاركة في االجتماع السنوي

العمل األوروبي لتفعيل خطة التعاون مع الهيئة

للجنة األوروبية للتقييس ()CEN
 ، .14واللجنة األوروبية للتقييس

“بوخارست 6 - 5 ،يونيو 2019م”

الكهروتقني

.2022 - 2019
تفعيل مذكرات التفاهم ،وخارطة الطريق الموقعة بين
الطرفين.

()CEN-CENELEC

تمثيل الهيئة في االجتماع مع جهات التقييس اإلقليمية.
استمرار مشاركة الهيئة في مثل هذا المحفل الدولي

.15

حضور اجتماعات هيئة الدستور
الغذائي الدولية للدورة)CAC 42( :

“جنيف 14 - 6 ،يوليو 2019م”

ألهميته ولما من شأنه إبراز الهيئة ودورها على الساحة
اإلقليمية والدولية ،إضافة إلى مشاركة الفنيين من الهيئة
في بعض اجتماعات أهم اللجان الفنية ذات االختصاص.
استعراض ومناقشة ملف مبادرات ومطالبات الصناعيين
لتحفيز الصادرات (المطالب التنظيمية).

.16

اجتماع مع فريق الصناعيين وهيئة
تنمية الصادرات السعودية

تفعيل آلية تأجيل سداد الضريبة المضافة على الواردات
“الرياض 24 ،يوليو 2019م”

عند الفسح (في المادة  28من نظام ضريبة القيمة
المضافة).
توحيد مواصفات المنتجات المهمة للتصدير في دول
الخليج وإجراءات تسجيلها.
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التوصية بالموافقة على اعتماد كود البناء الخليجي
كنسخة استرشادية لمدة ثالث سنوات.
أن يتم خالل الفترة االسترشادية:
تنفيذ برنامج تعريفي للمستخدمين وشرح
تفصيلي الستخدام كود البناء الخليجي ،وعقد
ورش عمل للجان الفنية والشركات الهندسية
والمقاولين وقطاعات اإلشراف والمتابعة ومواد
البناء وغيرها.
.17

اجتماعات كود البناء الخليجي
 -ملتقى الكويت

“الكويت 4 - 2 ،سبتمبر 2019م”

تنفيذ برنامج رصد التجربة االسترشادية وتطوير
نماذج لمالحظات استخدام كود البناء الخليجي.
عقد ورش عمل دورية لمراجعة وتقييم
المالحظات واقتراح التوصيات والتعديالت الالزمة
على كود البناء الخليجي.
عقد مؤتمر سنوي لمراجعة التوصيات واعتماد
نسخة محدثة من كود البناء الخليجي يتم
توزيعها واستخدامها استرشاديًا ،وتستمر هذه
اآللية إلى أن يتم االنتقال من المرحلة االسترشادية
إلى مرحلة التطبيق اإللزامي.

تمت المشاركة في جميع الفعاليات واألنشطة
والحلقات النقاشية ألعمال االجتماع ( )53للجنة التنمية
للدول النامية (ديفكو) وأعمال االجتماع ( )42للجمعية
العمومية لآليزو.
تمثيل الهيئة في االجتماع كمنظة تقييس إقليمية.
متابعات المستجدات الدولية في مجال المواصفات
القياسية.
تقديم تقرير سنوي للهيئة للعام 2018م .
إدارة /المشاركة في االجتماعات الثنائية بين الهيئة.

المشاركة في االجتماع ( )53للجنة
.18

التنمية للدول النامية واالجتماع
( )42للجمعية العمومية للمنظمة
الدولية للتقييس ()ISO

“كيب تاون 20 - 16 ،سبتمبر 2019م”

والمنظمات ذات العالقة على هامش االجتماع.
اإلعداد لتوقيع مذكرات التفاهم بين الهيئة ونظرائها.
تعزيز العالقة مع المنظمات المناظرة وتسهيل تفعيل
مذكرات التفاهم الموقعة معها في ضوء خطط العمل
التنفيذية.
استكشاف فرص التعاون الجديدة مع المنظمات
اإلقليمية والدولية التي يمكن بدء التعاون معها وتوقيع
مذكرات تفاهم معها مستقب ً
ال.
حشد الجهود والتنسيق مع الشركاء لدعم عضوية
دولة اإلمارات العربية المتحدة في انتخابات مجلس إدارة
اآليزو .2022 - 2020

التقرير السنوي ٢٠١٩

42

الفعالية

م

ملخص

المقر /التاريخ

مساهمة الهيئة في المشاركة وإبداء الرأي حول
مشاريع المواصفات التي أعدها معهد المواصفات
والمقاييس للدول اإلسالمية في كافة المجاالت ،وتقديم
المقترحات لالستفادة من المواصفات القياسية الخليجية.
اعتماد مواصفات جديدة ومحدثة للمعهد باستخدام
المواصفات القياسية الخليجية كمراجع أساسية خصوصا
في قطاع الحالل.
االستفادة من نموذج فعالية تنفيذ أسبوع اللجان الفنية
لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في
المشاركة في فعاليات أسبوع

تنفيذ فعاليات أسبوع اللجان الفنية الخليجية (تم تنفيذها

اللجان الفنية السابع لمعهد

أوليًا على قطاعي األغذية والزراعة ،والحالل؛ ومستقبال

 .19المواصفات والمقاييس للدول

“إسطنبول 28 - 23 ،سبتمبر 2019م” لبقية القطاعات).

اإلسالمية ( )SMIICوحضور

تعميم مخرجات االجتماعات عبر منتديات اللجان ذات
العالقة ،وحث أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس

اجتماعات بعض اللجان

على المشاركة في فعاليات المعهد .والتأكيد على أهمية
التنسيق المسبق وتنسيق المواقف وتحديد موقف موحد
تجاه أية مسائل تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد بين دول
المجلس.
تم تعميم مشاريع المعهد في طور التوزيع الحالي
على اللجان الفنية الخليجية ذات العالقة بهدف إبداء الرأي
والمشاركة.
تم عرض ومناقشة بعض مخرجات هذا االجتماع في
اجتماع اللجان الفنية الخليجية ذات الصلة.
المشاركة في االجتماع ( )8لفريق
.20

العمل المكلف بدراسة جدوى
انضمام دول مجلس التعاون إلى

“الرياض 26 - 24 ،سبتمبر 2019م”

إلقاء ورقة عمل عن جدوى االنضمام للملحق ( )B5من
اتفاقية إسطنبول.

بعض االتفاقيات الجمركية
استعراض مسيرة التعاون المتميزة مع المنظمات

المشاركة في مؤتمر اختتام برنامج
.21

( )MDCPلكود البناء الخليجي
(برنامج المواصفات القياسية

“الكويت 25 ،سبتمبر 2019م”

األمريكية (مجلس الكود العالمي  )ICC/ASTMفي
تنفيذ برنامج  MDCPوجهود الهيئة في مجال كود البناء
الخليجي.

وكودات البناء)
نظام إدارة سالمة الغذاء طبقا
للمواصفة القياسية الدولية:
 )ISO 22000/2018( .22وتحليل مصادر

دعم خطوات الهيئة بالمشاركة في تطوير المواصفات
“القاهرة 28 ،سبتمبر  4 -أكتوبر 2019م” القياسية وتعزيز جهود الهيئة الرامية إلى المساهمة
الفاعلة في تحقق الشراكة المستدامة.

الخطر ونقاط التحكم الحرجة
(.)HACCP
المشاركة في المؤتمر ( )3للرعاية
 .23المسؤولة  -المنظمة الخليجية
للكيماويات والبتروكيماويات ()GPCA
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“الجبيل 17 - 15 ،أكتوبر 2019م”

المشاركة بورقة عمل إلبراز جهود الهيئة في الرعاية
المسؤولة.

التقرير السنوي ٢٠١٩

م

الفعالية

ملخص

المقر /التاريخ

مناقشة مستجدات وتحديثات المواصفات القياسية
المشاركة في االجتماع ()83

الدولية الكهروتقنية ،وإجراءات التحقق من المطابقة.
“شنغهاي 25 - 21 ،أكتوبر 2019م”

 .24للجمعية العمومية للهيئة
الدولية الكهروتقنية ()IEC

تفعيل مذكرات التفاهم
تمثيل الهيئة في االجتماع مع جهات التقييس اإلقليمية.
عقد اجتماعات ثنائية مع الجهات ذات العالقة
إقرار عدد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح

اإلشراف والمشاركة في
.25

تنظيم أسبوع الغذاء

“مسقط 7 - 3 ،نوفمبر 2019م”

الخليجي (اجتماعات اللجان

الفنية الخليجية وتعديالتها.
عقد ورش عمل مصاحبة حول التغليف العادي لمنتجات
التبغ ،وورشة حول قضايا الحالل.

الفنية الغذائية ورشتا عمل)

تعزيز تبادل المعلومات والتعاون مع المنظمة األوروبية
للتقييس ( )CEN-CENELECالمستضيفة لهذه الفعالية،
بهدف االستفادة منها في بناء معرفة فنية متكاملة
مشابهة لالتحاد األوروبي حول كيفية تشجيع ربط إصدار
المواصفات القياسية مع أحدث االبتكارات واألبحاث.
التعرف عن كثب على المبادرات الجديدة لدى االتحاد
المشاركة في مؤتمر

األوروبي ،مثل مبادرة استحداث جائزة تعتبر األولى من

بريدجيت األوروبي الدولي

نوعها “المواصفات القياسية  ،واالبتكار  ”2019بهدف

الذي يربط بين االبتكار

االعتراف الرسمي بالمساهمة القيمة للبحث واالبتكار في
“بروكسل 15 - 12 ،نوفمبر 2019م”

 .26واألبحاث وتطوير المواصفات

التقييس ،مما يحفز لظهور أعمال أو منتجات أو خدمات

القياسية (الجيل الخامس

جديدة مبتكرة يساهم فيها الباحثون والمبتكرون ورجال

من منظومة إصدار وتطوير

األعمال ،بأنشطة التقييس ،وقد أثمرت هذه المبادرة عن

المواصفات)

منح جائزة الثنين من المبتكرين تم اختيارهما من ضمن
 19مرشحًا من مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة
 SMEsوالشركات الناشئة األوروبية.
االستفادة من مخرجات المؤتمر في الجوانب التالية:
تشجيع وتسريع اعتماد نتائج البحوث واالبتكار.
تعزيز الثقة باألفكار المبتكرة.
قيادة توسيع نطاق األعمال التجارية عبر األسواق.

عقد اجتماعات رسمية ثنائية مع الجهات ذات العالقة
زيارة فنية إلى سيرالنكا

في سريالنكا.

– تقديم ندوة تعريفية
.27

 ،واجتماعات عمل فنية
مع الجهات المختصة

تنفيذ زيارات ميدانية للجهات وبعض المصانع والمختبرات
“كولمبو-سيرالنكا 21 - 18 ،نوفمبر2019م”

والمختبرات
وأحد مصانع الشاي

ومراكز المراقبة.
تقديم ندوة حضرها أكثر من  140شخصًا من مختلف
الجهاتُ ،خصصت للتعريف بالهيئة وبأنشطتها ومجاالت
عملها ،متضمنة دور الهيئة في إعداد وتطوير المواصفات
القياسية الخليجية ،ومواصفات األغذية ،ومواصفات الحالل.

التقرير السنوي ٢٠١٩
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الفعالية

م

ملخص

المقر /التاريخ

تقديم ورقة عمل عن المراحل التي تمت في تطوير
مشروع المواصفة القياسية الخليجية .GHS

المشاركة في االجتماع ( )8لفريق
العمل الخليجي لمواصفة ()GHS
.28

التابع للمنظمة الخليجية للكيماويات
والبتروكيماويات ( )GPCAوندوة

مناقشة المالحظات الفنية الواردة على مسودة
“مسقط 21 - 19 ،نوفمبر 2019م”

المشروع الخليجي لمواصفة (“ )GHSنظام التصنيف
الدولي للكيماويات”.
العمل على تنظيم دورات تدريبية على (“ )GHSنظام

اإلشراف على المنتجات في دول
مجلس التعاون الخليجي لعام 2019

التصنيف الدولي للكيماويات” بعد اعتماد مشروع
المواصفة الخليجية.

.29

المشاركة في االجتماع ( )53للجنة
االستشارية العليا للتقييس

“الرباط 29 - 28 ،نوفمبر 2019م”

تمثيل الهيئة في اجتماعات اللجنة ،واللقاء بالوفود
المشاركة من منظمات التقييس اإلقليمية والدولية
تقديم عرض حول تجربة الهيئة في المنظومة

.30

المشاركة في االجتماع ( )6للجنة
العربية لتقييم المطابقة

الخليجية لسالمة المنتجات
“الرباط 26 - 25 ،نوفمبر 2019م”

إعداد مقترح هيئة التقييس للخطة التنفيذية لمشروع
المنظومة التشريعية لضبط سالمة المنتجات في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى
المشاركة ضمن المنظمات الخليجية في جناح األمانة
العامة لمجلس التعاون لتسليط الضوء على أنشطة

المشاركة في معرض الطاقة
 .31العالمي ضمن جناح األمانة العامة

“أبوظبي 12 - 09 ،ديسمبر 2019م” الهيئة في مجاالت الطاقة وجهود ومخرجات اللجان
الفنية الخليجية المختصة في إصدار وتطبيق المواصفات

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

القياسية الخليجية للطاقة
تم التعريف بالهيئة وبأنشطتها ومجاالت عملها
وتوضيح دورها في إعداد وتطوير المواصفات القياسية
الخليجية.
مناقشة القضايا المتعلقة بمتطلبات تصدير التوابل

المشاركة ضمن وفد الهيئة بلقاء
.32

مع الوفد الهندي من مجلس التوابل
الهندي ،ووزارة التجارة والسفارة
الهندية

والبهارات الهندية إلى السوق الخليجية.
“مقر الهيئة 17 ،ديسمبر 2019م”

الرد على االستفسارات التي طرحها أعضاء الوفد
الهندي.
المساهمة في تسويق المواصفات القياسية الخليجية
بهدف التعرف على متطلبات المواصفات القياسية عند
التصدير إلى السوق الخليجية وضمان دخولها دون عوائق
فنية.

جدول رقم ( :)10زيارات ومشاركات الهيئة خالل العام 2019م
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ث .بناء القدرات الفنية:
الخطة التدريبية المعتمدة:

نف�ذت الهيئ�ة بالتع�اون م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة ( )15برناجم� ًا تدريبي� ًا �ضم�ن خطته�ا املعتم�دة للع�ام
2019م ،حيث ا�ستفاد منها ( )308متدربني .وتهدف اخلطة �إىل �إىل ت�أهيل وتدريب العاملني من من�سوبي
�أجهزة التقيي��س الوطنية ،وكذلك القطاع اخلا�ص يف �أن�ش�طة التقيي��س املختلفة:
الدورة التدريبية

م

المقر /التاريخ

.1

الممارسات الجيدة إلشراك الشركاء وأصحاب المصلحة في أعمال التقييس

(الكويت 6 - 4 ،فبراير 2019م)

.2

الممارسات الجيدة لمسح األسواق

(البحرين  6 - 4 ،مارس 2019م)

.3

المواصفات القياسية األوربية للعب األطفال EN71

.4

السيارات الكهربائية مميزاتها ومستقبلها

.5

دور المواصفات القياسية في تشريعات الغذاء الصحي

.6

دبلوم البنية التحتية للجودة

(السعودية 25 - 7 ،أبريل 2019م)

.7

تطوير إعداد المواصفات القياسية لمعدات إنتاج المياه

(الكويت 24 - 22 ،أبريل 2019م)

.8
.9

اتفاقية حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية لآليزو ( )ISO POCOSA:2017
وفوائد نشر المواصفات القياسية بتقنيات )XML(.
متطلبات السالمة لإلطارات :تطبيق عملي على التماسك على األسطح الرطبة لإلطارات

 .10تطبيقات الطاقة المتجددة ودورها في الحفاظ على البيئة

(اإلمارات  13 - 11 ،مارس 2019م)
(السعودية 19 - 17 ،مارس 2019م)
(عمان 20 - 18 ،مارس 2019م)

(البحرين 19 - 17 ،يونيو 2019م)
(فرنسا 26 - 24 ،يونيو 2019م)
(عمان 17 - 15 ،يوليو 2019م)

 .11المسؤولية المجتمعية طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 26000

(اإلمارات 31 - 29 ،يوليو 2019م)

 .12االتفاقيات الدولية واإلقليمية للتقييس وآليات تفعيلها

( الكويت 11 - 9 ،سبتمبر 2019م)

 .13المهارات القيادية لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الرئيسية والفرعية الخليجية

( عمان 02 - 30 ،أكتوبر 2019م)

 .14أسبوع التقييس الخليجي

(الرياض 17 - 14 ،أكتوبر 2019م)

 .15المترولوجيا الكيميائية

(السعودية 6 - 4 ،نوفمبر 2019م)

جدول رقم ( :)11خطة الهيئة السنوية المعتمدة لبناء القدرات الفنية في دول المجلس خالل العام 2019م

المؤتمرات ،وورش العمل ،والمنتديات ،والندوات:

�س�اهمت الهيئ�ة �ضم�ن جهوده�ا يف دع�م كاف�ة القطاع�ات يف دول املجل��س ،ويف �س�بيل تعزي�ز ودع�م تطوي�ر
القدرات من خالل التنظيم املبا�شر ،واحل�ضور� ،أو امل�شاركة ب�أوراق عمل يف ما يقارب ( )27فعالية ،متثلت
يف م�ؤمترات ،وور��ش عمل ،ومنتديات ،وندوات خالل العام 2019م:
التقرير السنوي ٢٠١٩
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م

المقر /التاريخ

الفعالية

.1

ندوة عن استدعاء المركبات والدراجات النارية وإطاراتها

.2

ورشة عمل " دور التقييس في استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

.3

ورشة عمل حول االشتراطات والمعايير للمدن الترفيهية مع الهيئة العامة للترفيه

.4

متطلبات تقديم خدمات اختبارات الكفاءة وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ()ISO/IEC 17043

(مسقط 25 – 24 ،فبراير 2019م)

.5

المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات

(مسقط 27 – 26 ،فبراير 2019م)

.6

دورة حول السيارات الكهربائية؛ مميزاتها ومستقبلها

(الرياض 19 – 17 ،مارس 2019م)

.7

المؤتمر الخليجي لالعتماد

(المنامة 20 - 19 ،مارس 2019م)

.8

ورشة عمل حول النظام الخليجي لتتبع المطابقة وشارة المطابقة الخليجية

(الرياض 11 - 10 ،أبريل 2019م)

.9

ورشة عمل بعنوان " حساب االرتياب في القياس"

(مسقط 22 - 21 ،أبريل 2019م)

(مسقط 13 ،يناير 2019م)
(المنامة 24 - 23 ،يناير 2019م)
(الرياض 20 ،فبراير 2019م)

 .10ورشة عمل مراجعة قدرات القياس والمعايرة ونظم إدارة الجودة في مختبرات القياس الوطنية

(مسقط 23 ،أبريل 2019م)

 .11ورشة عمل بعنوان "نظام الشهادات في المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية "OIML CS

(مسقط 23 ،أبريل 2019م)

 .12ورشة عمل بعنوان "مراجعة نظام إدارة الجودة وقدرات القياس والمعايرة"

(مسقط 23 ،أبريل 2019م)

.13
.14

ورشة عمل حول مشروع مقارنة المواصفات القياسية الخليجية مع المواصفات القياسية

(دبي 3 – 1 ،يوليو 2019م)

المناظرة
ورشة عمل حول آليات التفتيش ومسح األسواق للمكيفات للتحقق من االلتزام بمتطلبات كفاءة
الطاقة

(مسقط 11 ،يوليو 2019م)

 .15ورشة عمل حول متطلبات منح شهادات الحالل وفقًا للمواصفة القياسية الخليجية ()GSO 2055-2

(دبي 4 – 2 ،سبتمبر 2019م)

 .16ندوة حول الدراجات النارية

(المنامة 29 ،سبتمبر 2019م)

.17

ورشة العمل المشتركة بين هيئة التقييس الخليجية والهيئة الكورية الجنوبية للتقييس
والتكنولوجيا ()KATS

(سيؤول 15 - 14 ،أكتوبر 2019م)

 .18منتدى مجلس ( )VCCIالياباني

(طوكيو 18 - 17 ،أكتوبر 2019م)

 .19ورشة عمل تقييم وإدارة المخاطر في المختبرات

(الرياض 31 – 27 ،أكتوبر 2019م)

.20

ورشة عمل إعداد مقيمين فنيين لهيئات تقويم المطابقة في مجال بطاقات كفاءة الطاقة
لمكيفات الهواء

 .21ورش عمل موجهة للمشغلين االقتصاديين في عدد من المدن في جمهورية الصين

(مسقط 6 – 3 ،نوفمبر 2019م)
( الصين 15 - 11 ،نوفمبر 2019م)

 .22المؤتمر الدولي الخامس لمركبات المستقبل

( دبي 27 – 26 ،نوفمبر 2019م)

 .23ورشة عمل حول منتج طفايات الحريق

(الرياض 4 – 2 ،ديسمبر 2019م)

 .24متطلبات منح شهادات الحالل وفقًا للمواصفة القياسية الخليجية ()GSO 2055-2
.25

ورشة العمل المشتركة بين هيئة التقييس الخليجية ومكتب المواصفات والمقاييس والتفتيش
التايواني ( )BSMIللتعريف باللوائح الفنية الخليجية

 .26ورشة عمل حول منتج التوصيالت الكهربائية

(البرازيل 18 – 16 ،ديسمبر 2019م)
(تايبيه 19 - 17 ،ديسمبر 2019م)
(الرياض 19 – 17 ،ديسمبر 2019م)

جدول رقم ( :)12فعاليات موازية لتعزيز ودعم بناء القدرات الفنية خالل العام 2019م
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ج .االحتفاالت بفعاليات وأيام التقييس:
م

المناسبة

تاريخ االحتفالية

.1

اليوم الخليجي للمستهلك

 1مارس

.2

اليوم العربي للتقييس

 25مارس

.3

اليوم العالمي للمترولوجيا

 20مايو

.4

اليوم العالمي للمواصفات

 14أكتوبر

جدول رقم ( :)13فعاليات وأيام التقييس التي ساهمت بها الهيئة خالل العام 2019م

 )12التوعية بأنشطة وتسويق خدمات الهيئة :
م

األنشطة

.1

التقرير السنوي

.2

مجلة التقييس الخليجي

المخرجات
إصدار وطباعة التقرير السنوي للهيئة لعام 2018م وتوزيعه على الجهات ذات العالقة في دول
المجلس.
أ .االستمرار في تطوير مجلة التقييس الخليجي اإللكترونية وتحديثها بشكل مستمر.
ب .تحسين ظهور الموقع اإللكتروني للمجلة في محركات البحث (.)SEO
ت .التسويق من خالل الموقع لخدمات الهيئة ،في التوعية بالتقييس.
إصدار عدد من الكتيبات والمطبوعات التسويقية والتوعوية والمتعلقة بمختلف أنشطة الهيئة:

.3

إصدار مطبوعات توعوية
وتسويقية

أ .إصدار ( )4كتيبات تعريفية.
ب .إصدار ( )4مطويات توعوية باللغتين العربية واإلنجليزية.
ت .تحديث كتيب توعوي ومطويتين توعويتين.
ث .التسويق لخدمات الهيئة والمساهمة في التوعية بالتقييس.
تنفيذ عدد من األفالم التوعوية والتسويقية القصيرة عن أنشطة التقييس المختلفة.

.4

تنفيذ أفالم توعوية قصيرة

أ .تنفيذ فيلم توعوي قصير عن األغذية الممنوعة في المقاصف المدرسية.
ب .تنفيذ فيلم قصير عن مراحل إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
تعزيز تواجد الهيئة على منصات التواصل االجتماعي (تويتر ،فيس بوك ،انستجرام ،لينكد ان ،سناب
شات ،يوتيوب).

.5

تفعيل صفحات الهيئة على
مواقع التواصل االجتماعي

أ .التسويق لخدمات الهيئة وبرامجها التدريبية.
ب .تعزيز صورة الهيئة من خالل نشر إنجازاتها وأنشطتها على المستوى الخليجي واإلقليمي
الدولي.
ت .المساهمة في نشر التوعية بالتقييس.
ج .التفاعل الجيد مع منشورات الهيئة وزيادة عدد المتابعين وعدد المشاهدات.
تحرير ونشر عدد من األخبار الصحفية المهمة والمتعلقة بأنشطة الهيئة المختلفة في وسائل
اإلعالم المختلفة في دول المجلس:

.6

األخبار الصحفية

أ .إعداد ونشر  24خبرًا صحفيًا.
ب .نشر األخبار الصحفية في وسائل اإلعالم المختلفة أكثر من  200مرة ( 8مرات متوسط نشر
الخبر الواحد).

جدول رقم ( :)14المناشط التوعوية لدعم أنشطة التقييس وتسويق خدمات الهيئة خالل العام 2019م
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 )13الدعم والمساندة واالستشارات الفنية:

�أ .بهدف تقدمي امل�شورة الفنية لتعزيز االمكانات الفنية يف دول جمل�س التعاون ،وتوفري م�سار لتنمية وتطوير
قدرات القيا�س واملعايرة يف دول جمل�س التعاون �أع�ضاء التجمع اخلليجي للمرتولوجيا ،ك�آلية حل�صول هذه
ال�دول عل�ى اعتراف دويل بق�درات القيا��س واملعاي�رة ( ،)CMCsو�ضم�ن مب�ادرة " تطوي�ر برام�ج لتمكين
ال�دول الأع�ض�اء م�ن ا�س�تيفاء متطلب�ات االعرتاف ال�دويل ( )CIPM MRAيف جمال املرتولوجيا " مت تنفيذ
تطوير الإمكانيات ملخترب قيا�سات ال�ضغط يف اململكة العربية ال�سعودية خالل العام 2019م.
ب .قدم�ت الهيئ�ة دعم� ًا وم�س�اندة ل�ش�ركائها وم�س�تفيديها يف دول املجل��س وخارج�ه ،عبر نواف�ذ الدع�م
وامل�س�اعدة املربوط�ة ب�أنظمته�ا الإلكرتونية ،بوا�س�طة ف�رق املخت�صني من خمتلف �إدارات الهيئة و�أق�س�امها
خلال الع�ام 2019م ،حي�ث بل�غ ع�دد طلب�ات الدع�م وامل�س�اعدة ( )2,530طلب� ًا.
189
18
355
102
541
662
663

رسم بياني رقم ( :)4إحصائية توضح أعداد طلبات الدعم والمساعدة
حسب األنشطة والخدمات عبر نظام خدمات المستفيدين لعام 2019م
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ثالثًا :عدسة الحقائق واألرقام:
أ) اللجان العامة /التوجيهية /الفنية الخليجية التابعة لهيئة التقييس:
العدد

تصنيف اللجنة
اللجان الفنية الخليجية المختصة في تطوير المواصفات القياسية الخليجية

16

اللجان الخليجية العامة والتوجيهية

16

اللجان الفنية للمترولوجيا

7

اللجان المختصة في تطوير كود البناء الخليجي

13

جدول رقم ( :)15عدد اللجان العامة /التوجيهية /الفنية الخليجية
التابعة لهيئة التقييس منذ تأسسيها

ب) عدد برامج المقارنـات البينية التي نفذتها الهيئة  ،موزعة حسب الكميـات
خالل األعوام (2016-2019م) ،بواسطة التجمع الخليجي للمترولوجيا،
وبالتعاون مع المكتب الدولي لألوزان والمقاييس ( ،)BIPMومشاركة الدول
التي لها صفة (عضو مشارك) ،كالمعهد التركي الوطني للمترولوجيا
( ،)UMEوالمعهد الكوري الوطني للمترولوجيا ( ،)KRISSوالمختبر الوطني
للقياس والمعايرة في هونغ كونغ ( ، )SCLإضافة إلى بقية الدول االعضاء
في التجمع:
م

العدد

برامج المقارنات البينية

.1

القياسات الكهربائية والمغناطيسية ()EM

11

.2

قياسات الكتلة والكميات المرتبطة بها ()M

7

.3

قياسات األبعاد ()L

2

.4

القياسات الحرارية ( )T

3

.5

قياسات الوقت والتردد ()TF

1
24

المجموع

جدول رقم ( :)16عدد برامج المقارنات البينية التي نفذتها الهيئة ،
موزعة حسب الكميات خالل األعوام (2019 - 2016م)
المصدر :قاعدة البيانات -الدولي لألوزان والمقاييس ()BIPM KCDB
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رسم بياني رقم ( :)6عدد برامج المقارنات البينية موزعة حسب السنوات خالل الفترة (2019 - 2016م)

ت) إحصائية توضح استفادة دول مجلس التعاون من مسار تنمية ،قدرات
القياس والمعايرة في دول مجلس التعاون أعضاء التجمع الخليجي
للمترولوجيا ،كآلية لحصول هذه الدول على اعتراف دولي بقدرات القياس
والمعايرة ( ،)CMCsضمن مبادرة «تطوير برامج لتمكين دول المجلس من
استيفاء متطلبات االعتراف الدولي ( )CIPM MRAفي مجال المترولوجيا»
خالل األعوام (2019 - 2016م):
الدولة المستفيدة

مجال تقديم المشورة

السنة

مملكة البحرين

تعزيز اإلمكانات الفنية للمختبرات

2017م

دولة الكويت

تطوير اإلمكانيات لمختبر الكتلة والحجوم

2017م

سلطنة عمان

تقييم القدرات الفنية ألعمال القياس والمعايرة

2018م

المملكة العربية السعودية

تطوير اإلمكانيات لمختبر قياسات الضغط

2019م

جدول رقم ( :)17مبادرة “تطوير برامج لتمكين دول المجلس من استيفاء متطلبات
االعتراف الدولي ( )CIPM MRAفي مجال المترولوجيا “ خالل األعوام (2019 – 2016م)
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ث) إحصائية توضح عدد اللوائح الفنية لفئات المنتجات:
2016م

2017م

2018م

2019م

المجموع

2

2

3

4

11

جدول رقم ( :)18عدد اللوائح الفنية لفئات المنتجات خالل الفترة ()2019 – 2016م

ج) إحصائية توضح عدد شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات
الناريــــــة واإلطارات خـــــالل الفترة (2019 - 2010م) ،المقدمة من الشركات
المنتجة إلى الهيئة للمصادقة عليها:
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رسم بياني رقم ( :)7عدد شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية واإلطارات
خالل الفترة (2019 - 2010م)
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ح) إحصائية عدد المركبات المعيبة التي تم استدعاؤها في دول المجلس
خالل الفترة (2019 - 2015م):
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رسم بياني رقم ( :)8عدد المركبات المعيبة التي تم استدعاؤها
في دول المجلس خالل الفترة (2019 – 2015م)

خ) إحصائية عدد الجهات المقبولة لتقويم المطابقة حسب اللوائح الفنية
الخليجية خالل الفترة (2019 - 2017م):
السنة

الئحة األجهزة الكهربائية منخفضة الجهد

الئحة لعب األطفال

2017م

35

15

2017م

39

15

2018م

48

17

جدول رقم ( :)19عدد الجهات المقبولة لتقويم المطابقة
حسب اللوائح الفنية الخليجية خالل الفترة (2019 – 2017م)
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د) إحصائية عدد الجهات المقبولة لتقويم المطابقة حسب اللوائح الفنية
الخليجية خالل الفترة (2019 - 2013م):
السنة

الئحة األجهزة الكهربائية منخفضة الجهد

الئحة لعب األطفال

2013م

3

43

2014م

6

76

2015م

16

270

2016م

41

181

2017م

76

100

2018م

370

120

2019م

461

204

جدول رقم ( :)20عدد الجهات المقبولة لتقويم المطابقة
حسب اللوائح الفنية الخليجية خالل الفترة (2019 – 2013م)

ذ) إحصائية حول عدد الطلبات التي تمت معالجتها عبر نظام خدمات
المستفيدين خالل الفترة (2019 - 2014م):
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رسم بياني رقم ( :)9عدد الطلبات التي تمت معالجتها عبر نظام
خدمات المستفيدين خالل الفترة (2019 – 2014م)
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رابعًا :العدسة المالية:
مصروفات الهيئة خالل األعوام (2019 – 2016م)
2016م

2019م

2017م

2018م

بلغت نسبة ارتفاع المصروفات

بلغت نسبة انخفاض المصروفات

بلغت نسبة زيادة المصروفات

بلغت نسبة ارتفاع المصروفات

(  )% 12عنها في عام 2015م

( )% 2,16عنها في عام 2016م

( )% 4.48عنها في عام 2017م

( )% 3.91عنها في عام 2018م

جدول رقم ( :)21مصروفات الهيئة خالل األعوام ()2019 – 2016م

إيرادات الهيئة خالل األعوام (2019 – 2016م)
2017م

2016م

2018م

2019م

بلغت نسبة ارتفاع اإليرادات

بلغت نسبة ارتفاع اإليرادات

بلغت نسبة انخفاض اإليرادات

بلغت نسبة ارتفاع اإليرادات

( )% 14عنها في عام 2015م

( )% 11عنها في عام 2016م

( ) % 1,27عنها في عام 2017م

( )% 6.52عنها في عام 2018م

جدول رقم ( :)22إيرادات الهيئة خالل األعوام ()2019 – 2016م
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هيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هيئة �إقليمية ان�ش�ئت بقرار من املجل��س الأعلى ملجل��س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته (( )٢٢م�س�قط -٣٠

 ٣١دي�سمرب ٢٠٠١م) ،وبا�شرت �أعمالها يف �شهر مايو ٢٠٠٤م ومقرها يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
هيئ�ة غير ربحي�ة ،ت�ض�م الهيئ�ة يف ع�ضويته�ا دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة ،وه�ي :دول�ة الإم�ارات
العربي�ة املتح�دة ،مملك�ة البحري�ن ،اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية� ،س�لطنة عم�ان ،دول�ة قط�ر ،دول�ة الكوي�ت.
�أع�ضاء الهيئة هم �أجهزة التقيي�س الوطنية بالدول الأع�ضاء وجميعها �أع�ضاء يف املنظمة الدولية للتقيي�س ()ISO
وموقع�ة عل�ى امللح�ق الثالث ملنظمة التجارة العاملية ب�ش��أن اتفاقي�ة العوائق الفنية ( )TBTواتفاقية ال�صحة وال�صحة
النباتية (.)SPS
وته�دف الهيئ�ة �إىل توحي�د �أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة ومتابع�ة تطبيقه�ا وااللت�زام به�ا ،بالتع�اون والتن�س�يق م�ع
�أجهزة التقيي��س الوطنية بالدول الأع�ضاء لرفع كفاءة وتناف�س�ية ال�صناعات اخلليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية
واخلدمي�ة مب�ا ي�س�اهم يف ت�س�هيل التب�ادل التج�اري وحماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�صح�ة العام�ة ويدع�م االقت�ص�اد
اخلليج�ي ويحق�ق متطلب�ات االحت�اد اجلمرك�ي وال�س�وق اخلليجي�ة امل�شتركة.
تخت��ص الهيئ�ة ب�إ�ص�دار املوا�صف�ات القيا�س�ية واللوائح الفنية اخلليجية ،و�إجرات تقومي املطابقة اخلليجية لل�س�لع
واملنتجات و�أجهزة القيا�س واملعايرة ،وو�ضع النظم واللوائح والأدلة اخلا�صة باعمال القيا�س (املرتولوجيا) ومتابعة
تطبيقها ،برامج بناء القدرات ،التوعية بالتقيي�س ،امل�شورة الفنية للدول الأع�ضاء ،البحوث والدرا�سات.
تنطلق الهيئة من مبد�أ ال�شراكة امل�ستدامة والتفاهم امل�شرتك والتعاون مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة.
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