ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺧﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٣
===========================================

أبرز اﻷعمال والنشاطات الﱵ قامت ا ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔات ﺧﻼل عام ):(٢٠١٣

أوﻻً  :ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ــﺔ :
========================
 ١ـ ﰲ ﳎﺎل إﻋﺪاد اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :

قامت ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔات واﳌﻘاﻳﻴﺲ ﺧﻼل عام ) (٢٠١٣ﺻدار واعتماد ) (٦٤مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ وطنﻴﺔ مﻮزعﺔ عﻠﻰ الشﻜﻞ التاﱄ:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

) (٣١مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ
) (١٦مﻮاﺻﻔات قﻴاﺳﻴﺔ ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ
) (٧مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ لﻠمﻘاﻳﻴﺲ
) (٧مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ ﻛﻴمﻴاﺋﻴﺔ
) (٢مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ لﻠﺠﻮدة
) (١مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ ﻫندﺳﻴﺔ

 ٢ـ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :

عﻘدت الﻠﺠنﺔ الداﺋمﺔ اﳌعنﻴﺔ قرار اﳌﻮاﺻﻔات الﻘﻴاﺳﻴﺔ والﱵ تضم ﰲ عضﻮﻳتها ﳑثﻠﲔ عن الﻮزارات واﻹدارات

اﳌعنﻴﺔ وعن اﳌﺆﺳﺴات الﺼناعﻴﺔ واﳉامعات ومراﻛﺰ الﺒﺤﺚ والﻘﻄاع اﳋاص أرﺑﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل عام ) (٢٠١٣وﰎ ﰲ ﻫﺬﻩ

اﻻﺟتماعات اعتماد ) (٦٤مﻮاﺻﻔﺔ قﻴاﺳﻴﺔ تناولت ﳐتﻠﻒ الﻘﻄاعات الﺼناعﻴﺔ ﻛما ﻫﻮ مﺒﲔ أعﻼﻩ .

 ٣ـ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

ﺷارﻛت اﳍﻴﺌﺔ ﰲ عدة ﻧدوات إعداداً أو ﲟﺤاور وﳏاﺿرات ﲝضﻮر عناﺻر من ﳐتﻠﻒ مدﻳر ت اﳍﻴﺌﺔ،وأﳘها :
تﻘدﱘ عرض تﻘدﳝﻲ ﺣﻮل اﳌﻮاﺻﻔﺔ الﻘﻴاﺳﻴﺔ الدولﻴﺔ  ISO 17065وﺷارة اﳌﻄابﻘﺔ الﺴﻮرﻳﺔ لﻠﺠنﺔ منﺢ الشهادات اﳋاﺻﺔ ﲟﺠﻠﺲ
اﻻعتماد ﰲ مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.
ﳎمﻮعﺔ من اﺟتماعات ﳌناقشﺔ ومتابعﺔ آلﻴات التنﻔﻴﺬ اﳌﻄﻠﻮبﺔ لﻮثﻴﻘﺔ الﱪ مﺞ الﻮطﲏ لﻠﺠﻮدة ﰲ مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.
الندوات و ورﺷات العمﻞ اﳋاﺻﺔ لﻠﺠنﺔ اﻻﺳتشارﻳﺔ ﳉهات اﳌنﺢ اﳋاﺻﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻻعتماد ﰲ مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.
دورة ﻫﻴﻞ اﳌﻘﻴمﻴﲔ والﻔنﻴﲔ ﰲ قﻄاع اﳉهات اﳌاﳓﺔ لﻠشهادات وﺟهات التﻔتﻴش ﰲ مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.
ورﺷﺔ عمﻞ لتدارس ترﲨﺔ مشروع مﻮاﺻﻔﺔ اﳋاﺻﺔ ب تﻘﻴﻴم اﳌﻄابﻘﺔ -مﺼﻄﻠﺤات ومﺒادئ عامﺔ اﳌتﺒناة عن  ISO17000ﰲ
مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.

ح -ورﺷﺔ عمﻞ لتدارس ترﲨﺔ مشروع مﻮاﺻﻔﺔ اﳋاﺻﺔ ب تﻘﻴﻴم اﳌﻄابﻘﺔ -مﺼﻄﻠﺤات ومﺒادئ عامﺔ اﳌتﺒناة عن  ISO17025ﰲ
مرﻛﺰ اﻷعمال واﳌﺆﺳﺴات الﺴﻮري.
خ -ﺣضﻮر الندوة الﻮطنﻴﺔ الﺴابعﺔ عشر لﻠﺠﻮدة بعنﻮان /اﳉﻮدة وإدارة اﻷزمﺔ /أقامتها ﲨعﻴﺔ العﻠمﻴﺔ الﺴﻮرﻳﺔ لﻠﺠﻮدة ﲟناﺳﺒﺔ الﻴﻮم الﻮطﲏ
لﻠﺠﻮدة.
د -اﳌشارﻛﺔ مع ﻛادر ﲨعﻴﺔ العﻠمﻴﺔ الﺴﻮرﻳﺔ لﻠﺠﻮدة دف إعداد اﳉمعﻴﺔ لﻠﺤﺼﻮل عﻠﻰ ﺷهادة  ISO9000و.ISO17021
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 ٤ـ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪورات واﻟﺘﺪرﻳﺐ :
ﰲ ﳎال اﳉﻮدة :ﰎ التدرﻳب لتعاون مع عدد من مﻜاتب التأﻫﻴﻞ اﳌرﺧﺼﺔ من قﺒﻞ اﳍﻴﺌﺔ عﻠﻰ ماﻳﻠﻲ :
 دورة تدرﻳﺒﻴﺔ لﻠمﻮاﺻﻔﺔ الﻘﻴاﺳﻴﺔ الدولﻴﺔ  ISO 17021عن طرﻳﻖ ﺷرﻛﺔ SGS دورة تدرﻳﺒﻴﺔ لﻠمﻮاﺻﻔﺔ الﻘﻴاﺳﻴﺔ الدولﻴﺔ  ISO 17025عن طرﻳﻖ ﺷرﻛﺔ SGS ٥ـ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات :
قامت اﳍﻴﺌﺔ بدراﺳﺔ عدد ﻛﺒﲑ من إﺟازات اﻻﺳتﲑاد وطﻠﺒات الﱰﺧﻴص الﺼناعﻲ دف ﲢدﻳد اﳌﻮاﺻﻔات الﱵ
ﳚب إتﺒاعها والتﻘﻴد ا و ذلك ﺿمن ﳎال الﻐﺬاﺋﻲ والﻜﻴمﻴاﺋﻲ والنﺴﻴﺠﻲ بﻠﻎ عددﻫا ﺣﻮاﱄ  ١٥٠إﺟازة اﺳتﲑاد.

 ٦ـ ﰲ ﳎﺎل ﺷﺎرة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ :

متابعﺔ وﺳﺤب عﻴنات لﻠمنتﺠات اﳊاﺻﻠﺔ عﻠﻰ ﺷارة اﳌﻄابﻘﺔ ،وبﻠﻎ عدد اﳌنتﺠات ) (٤٤منتﺞ.

 ٧ـ ﰲ ﳎﺎل ﺷﻬﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ :

ﰎ إﺻدار ﺷهادات مﻄابﻘﺔ ﳌﺨتﻠﻒ أﻧﻮاع الﺴﻠع اﳌﺼدرة إﱃ العدﻳد من الدول بﻠﻎ عددﻫا ) (٣٥٠ﺷهادة وﻛاﻧت لﻠدول التالﻴﺔ:
الﺴعﻮدﻳﺔ – لﺒنان -اﻷردن – الﻴمن

 ٨ـ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺢ وﲡﺪﻳﺪ ﻟﺸﻬﺎدات أﻧﻈﻤﺔ اﳉﻮدة ﻧﻮاﻋﻬﺎ :
ﰎ ﺣضﻮر عمﻠﻴﺔ تدقﻴﻖ واﺣدة ﻷﺟﻞ منﺢ /ﲡدﻳد ﺷهادات اﻵﻳﺰو ٩٠٠١

 ٩ـ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻳﺮادات :
مﻮع العام ) ( ٣٣٢٢٥٥٨ل.س ﲨﻴعها مﺴددة إﱃ ﺧﺰﻳنﺔ الدولﺔ ﲟﻮﺟب إﺷعارات أﺻﻮلﻴﺔ و

بﻠﻐت إﻳرادات اﳍﻴﺌﺔ ﺣﱴ اﻳﺔ عام ٢٠١٣
مﻮزعﺔ لشﻜﻞ التاﱄ :
أﺟﻮر ﲢالﻴﻞ عﻴنات ﳐﱪﻳﺔ  +بﻴع وتﺼﻮﻳر مﻮاﺻﻔات ) وذلك قﺒﻞ اﳋروج من مﺒﲎ اﳍﻴﺌﺔ( =  ٢٧٦٠٠٠ل.س
إﻳرادات اﻻﺷﱰاك ﳌﻮقع اﻻلﻜﱰوﱐ  :قﻴمﺔ اﻻﺷﱰاك والرﺻﻴد=  ٦٠٥٠٥٨ = ٥٤٧١٣٨+٥٧٩٢٠ل.س
إﻳرادات ﺷارة اﳌﻄابﻘﺔ =  ٢٣٥٠٠٠٠ل.س
إﻳرادات رﺳم ﲢرﻳﺰ وإﺻدار الشهادة =  ٩١٥٠٠ل.س
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ﻧﻴﺎً ـ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻠى اﻟصﻌﻴﺪ اﳋﺎرﺟي :

==============================
 ٢ـ ﻋﻠى اﻟصﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ :
أ .العﻼقﺔ مع أﺟهﺰة التﻘﻴﻴﺲ اﻷﺟنﺒﻴﺔ :

 تﺰوﻳد اﳉاﻧب الﻜﻮري ﲟشروع بر مﺞ تنﻔﻴﺬي ﳌﺬﻛرة التﻔاﻫم ﺣﻮل التعاون ﰲ مﻴادﻳن التﻘﻴﻴﺲ واﳌﱰولﻮﺟﻴاواﳉﻮدة اﳌﻮقعﺔ مع الﻠﺠنﺔ اﳊﻜﻮمﻴﺔ ﻹدارة اﳉﻮدة ﰲ ﻛﻮر الدﳝﻘراطﻴﺔ الشعﺒﻴﺔ لﻠﻔﱰة )  (٢٠١٥- ٢٠١٣لﻴتم دراﺳتﻪ ﲤهﻴداً لﻠتﻮقﻴع
عﻠﻴﻪ وﻓﻖ اﻷقنﻴﺔ الرﲰﻴﺔ .

 تﺰوﻳد اﳉاﻧب اﻹﻳراﱐ ﲟشروع بر مﺞ تنﻔﻴﺬي ﳌﺬﻛرة التﻔاﻫم ﺣﻮل التعاون ﰲ مﻴادﻳن التﻘﻴﻴﺲ واﳌﱰولﻮﺟﻴا وتﻘﻴﻴم اﳌﻄابﻘﺔ واﳉﻮدة اﳌﻮقعﺔ مع معهد اﳌﻮاﺻﻔات والﺒﺤﻮث الﺼناعﻴﺔ اﻹﻳراﻧﻴﺔ لﻠﻔﱰة )  (٢٠١٥ - ٢٠١٣لﻴتم دراﺳتﻪ ﲤهﻴداً لﻠتﻮقﻴع عﻠﻴﻪ وﻓﻖاﻷقنﻴﺔ الرﲰﻴﺔ .
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