اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻌﺎم ٢٠١٦
أوﻻً :ﰲ ﳎﺎل اﳌﻮاﺻﻔﺎت:

 قامت هيئة اﳌواصفات واﳌقاييس عداد اﳋطة السنوية للمواصفات لعام  ٢٠١٦واعﺘمدت مﻦ قﺒﻞ ﳎلس اﻹدارة واللﺠنة الداﺋمةﺣيﺚ ﺑلﻎ العدد الﻜلﻲ  ١٦٣مواصفة موزعة لشﻜﻞ الﺘاﱄ:
 ٥٥مواصفة ﻏﺬاﺋية  ٤٤/مواصفة هندﺳية  ٣٥ /مواصفة ﻛيمياﺋية  ١٩ /مواصفة مقاييس ٧/مواصفات ﻧسيﺠية ٣ /مواصفات
ﺟودة.
ﰎ ﲣفيﺾ اﳋطة اﱃ  ١٥٠مواصفة )  ٥٠ﻏﺬاﺋية ٣٥-ﻛيمياﺋية ٣٦-هندﺳية ١٩-مقاييس ٣-ﺿﺒﻂ اﳉودة ٧-ﻧسيﺠية( ﻛون
أﺣد العاملﲔ ﳋطة اﺟازة دراﺳية و اﻻﺧﺮ اﺟازة ﺑﻼ أﺟﺮ.
 ﰎ عقد  11اﺟﺘماعاً للﺠنة الداﺋمة ﳍيئة اﳌواصفات واﳌقاييس العﺮﺑية السورية ﰎ ﺧﻼﳍا اعﺘماد ﺣواﱄ  / ١٢٣ /مواصفة ﰲا اﻻت الﺘالية ) ﻏﺬاﺋية  ،ﻧسيﺠية  ،هندﺳية  ،ﻛيمياﺋية  ،مقاييس -ﺿﺒﻂ اﳉودة (
و لﺘاﱄ تﻜون ﻧسﺒة تنفيﺬ اﳌواصفات مﻦ اﳋطة ﺑعد الﺘﺨفيﺾ هﻲ . % ٨٢
 قامت مديﺮ ت اﳍيئة ﳒاز/ 4 /مشﺮوع مواصفة ﰎ تعميمﻬا علﻰ اﳌوقﻊ اﻻلﻜﱰوﱐ للﻬيئة ليﺘﻢ دراﺳﺘﻬا وإﺑداء اﳌﻼﺣﻈات عليﻬاوذلﻚ وﻓﻖ الﺘوزيﻊ الﺘاﱄ 1:مشﺮوع هندﺳﻲ 2 /مشﺮوع ﻏﺬاﺋﻲ 1 /مشﺮوع ﻛيمياﺋﻲ.
نﻴﺎً ﰲ ﳎﺎل ضبط اﳉﻮدة :

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ :

ﺑلﻎ عدد الشﻬادات الﺼادرة =  ١٤٠ﺷﻬادة
 ١ـ السعودية  :ﺑلﻎ عدد الشﻬادات الﱵ أعطيت هﻲ  /٧/ﺷﻬادة مطاﺑقة
 ٢ـ لﺒنان  :ﺑلﻎ عدد الشﻬادات الﱵ أعطيت هﻲ /١٢٤/ﺷﻬادة
 ٣ـ اليمﻦ  :ﺑلﻎ عدد الشﻬادات الﱵ أعطيت هﻲ  /٨/ﺷﻬادة
 . ٤اﻷمﻢ اﳌﺘﺤدة ﺑلﻎ عدد الشﻬادات  /١/ﺷﻬادة
ﺷﺎرة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ :

 مﺘاﺑعة وﺳﺤﺐ عينات لـ  /٤٠ /منﺘﺞ ﺣاصﻞ علﻰ ﺷارة اﳌطاﺑقة لـ ــ/١١/ﺷﺮﻛات . ﲡديد العقد رقﻢ  / ٥ /لشﺮﻛة اﳊاﻓﻆ )  ٣منﺘﺞ ( . ﲡديد العقد لشﺮﻛة دعﺒول عقد رقﻢ  /٣٩/لـ ـ  ٢منﺘﺞ -ﲡديد العقد لشﺮﻛة مدار عقد رقﻢ  /٤٠/لـ ـ  ٣منﺘﺞ

 ﲡديد العقد لشﺮﻛة الﺘقنية للﺼناعات الﻐﺬاﺋية عقد رقﻢ  /٢٢/ل ـ  ٢منﺘﺞ ﲡديد العقد لشﺮﻛة الﺒزرة للدها ت عقد رقﻢ  /٤٢/لـ ـ  ٢منﺘﺞ ﲡديد العقد للشﺮﻛة السورية للﺼناعات الﻜيماوية عقد رقﻢ  /٢٤/ل ـ  ١منﺘﺞ ﲡديد العقد للشﺮﻛة السورية للﺼناعات الﻜيماوية عقد رقﻢ  /٢٦/ل ـ  ٣منﺘﺞ ﲡديد العقد للشﺮﻛة السورية للﺼناعات الﻜيماوية عقد رقﻢ  /٢٦/ل ـ  ٣منﺘﺞ ﲡديد العقد للشﺮﻛة الﺘقنية للﺼناعات الﻐﺬاﺋية عقد رقﻢ  /٤١/ل ـ  ١منﺘﺞ ﲡديد العقد لشﺮﻛة أﻧدومﻲ للﺼناعات الﻐﺬاﺋية عقد رقﻢ  /٣/لـ ـ  ١منﺘﺞ ﲡديد العقد لشﺮﻛة زﻧوﺑيا عقد رقﻢ  /٤/لـ ـ  ١منﺘﺞ ﲡديد العقد لشﺮﻛة الشواف عقد رقﻢ  /٣٠/لـ ـ  ١منﺘﺞ ﲡديد العقد لشﺮﻛة اﳊاﻓﻆ عقد رقﻢ  /٥/لـ ـ  ٣منﺘﺞ توقيﻊ العقد ﺷارة مﻊ ﺷﺮﻛة ﺷام لﻸﻏﺬية -ﺷﺮﻛة ﺣسيﺐ قيد اﻻﻧﺘﻈار لﺘوقيﻊ عقد الشارة

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺢ وﲡﺪﻳﺪ ﻟشﻬﺎدات أنظﻤﺔ اﳉﻮدة نﻮاﻋﻬﺎ :

 ﰎ ﺣﻀور)  (١٩عملية تدقيﻖ ﻷﺟﻞ منﺢ/ﲡديد ﺷﻬادات اﻻيزو لﻸﻧﻈمة،18001/٢٢٠٠٠ /٩٠٠١ : مﺘاﺑعة إﺟﺮاءات تسﺠيﻞ ﺟﻬات اﳌنﺢ ،ﺣيﺚ ﺑلﻎ عدد ﺟﻬات اﳌنﺢ  /١٠/ﺟﻬات، مﺘاﺑعة إﺟﺮاءات تسﺠيﻞ مﻜاتﺐ الﺘﺄهيﻞ ،ﺣيﺚ ﺑلﻎ عدد اﳌﻜاتﺐ اﳌسﺠلة لدى اﳍيئة  /١٢/مﻜﺘﺐ  /١/ +قيد الﺘسﺠيﻞ. ا اء تﺮﲨة اﳌواصفة  ISO/TR 10013مﻦ ﺧطة اﳌديﺮيةﻟثﺎً  :ﰲ ﳎﺎل اﻹﻳﺮادات :

ﺑلﻎ ﳎموع اﻹيﺮادات لقاء اﳋدمات الﱵ قدمﺘﻬا اﳍيئة عﻲ عام  ٢٠١٦ﺣواﱄ ٣٦٨٣٧٤٠/ :ل.س /موزعة علﻰ الشﻜﻞ الﺘاﱄ:
ﺷارة اﳌطاﺑقة  ٢٫٥١٤٫٤٠٠ل.س
ﺷﻬادات اﳌطاﺑقة  ١٣٣٫٠٠٠ل.س
تسﺠيﻞ ﺷﻬادات أﻧﻈمة اﳉودة ٣٨٫٢٠٠ :ل.س
اﺷﱰاك اﳌوقﻊ والﺮصيد  ٣٥٦٫٠٠٠ل.س
ﺑيﻊ مواصفات  ٦٢٢٫٠٥٠ل.س.
رﺳﻢ ﻃاﺑﻊ  ٢٠٠٩٠ل.س
راﺑﻌﺎً  :ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ :

مﺘاﺑعة عدد مﻦ اﳌوظفﲔ ﺣﻀور عدد مﻦ الدورات ﰲ ا اﻻت الﺘالية:
ماﺟسﺘﲑ الﺘﺨطيﻂ اﻻقﺘﺼادي واﻻﺟﺘماعﻲ للدورة الدراﺳية ، ٢٠١٦-٢٠١٥
والدورة الﺘﺤﻀﲑية الﺮاﺑعة عشﺮة لدى اﳌعﻬد الوﻃﲏ لﻺدارة العامة ،٢٠١٦-٢٠١٥
دورة اللﻐة اﻻﻧﻜليزية لدى هيئة ﲣطيﻂ الدولة.
دورة تنمية اﳌوارد الﺒشﺮية.

ﺧﺎﻣﺴﺎً  :ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ :

تﺘاﺑﻊ هيئة اﳌواصفات العديد مﻦ أعماﳍا مﻦ ﺧﻼل ﳉان ﻓنية ﲣﺼﺼية داﺧﻞ اﳍيئة وﺧارﺟﻬا ،ويﺘﻢ ﺣﻀور اﺟﺘماعا ا ﺑشﻜﻞ
دوري ،وأهﻢ ماﰎ اﳒازﻩ ﰲ الﺮﺑﻊ الﺮاﺑﻊ مايلﻲ:
 اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ:

 -ﳉنة ﺣﻼل.

 -ﳉنة اﳊﻼوة الطﺤينية والطﺤينة

 عقد اﺟﺘماع ﺧاص ﲟواصفة أعﻼف الﻜﻼب -ﳉنة مواصفة مياﻩ الشﺮب

 ﳉنة ﺑطاقة الﺒيان ﰲ وزارة الﺘﺠارة الداﺧلية -ﳉنة عوز اليود ﰲ وزارة الﺼﺤة

 -ﳉنة مﻜاﻓﺤة الﺘدﺧﲔ ﰲ وزارة الﺼﺤة

 -ﳉنة أﻏﺬية اﻷﻃفال و الﺮﺿﻊ ﰲ وزارة الﺼﺤة

 -ﳉنة مشﺮوع مواصفة ﺑطاقة ﺑيان اﻷﻏﺬية اﳌنﺘﺠة عﻀو ً

 ﳉنة مناقشة معايﲑ و مواصفات اﳊمﻀيات الﺘﺼديﺮية و منشﺂت الفﺮز و الﺘوﺿيﺐ ﳉنة مواصفة اﳊمﻀيات ﰲ وزارة الزراعة -ﳉنة مواصفة الزعﱰ

 -ﳉنة ﻓنية ﳌواصفة زيت الزيﺘون

 ﳉنة ﻓنية ﲞﺼوص اﳊلو ت العﺮﺑية اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ:

 اللﺠنة الفنية اﳋاصة ﺑـمواصفة اﳌﺨلفات الساﺋلة الناﲡة عﻦ اﳌشاﰲ اللﺠنة الفنية اﳋاصة ﺑﺘعديﻞ اﳌواصفة  ٢٥٨٠اﳋاصة " ﳌﺨلفات الساﺋلة الناﲡة عﻦ النشاﻃات اﻻقﺘﺼادية اﳌنﺘﻬية إﱃﺷﺒﻜة الﺼﺮف العامة
 اللﺠنة الفنية ﰲ هيئة الطاقة الﺬرية ﲞﺼوص الوقاية اﻻﺷعاعية لﻸﻓﺮاد و اﳌنشﺂت. ﳉنة ﻓنية لوﺿﻊ مواصفة الﻀﺠيﺞ و اﳊدود اﳌسموﺣة ﳌﺆﺷﺮات الﺼوت -اللﺠنة الوﻃنية ل ـ IEC

 تشﻜيﻞ ﳉنة ﻓنية ﲞﺼوص أ ﺑيﺐ PE ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ:

 -ﳉنة اﳌعايﺮات الطﺒية

 ﳉنة دراﺳة اﳌﺆﺷﺮات اﳉﻐﺮاﻓية -اللﺠنة الفنية للﺤماية الفﻜﺮية

 ﳉنة اﳌﺼوﻏات و اﳌعادن الﺜمينة اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ:

 -ﳉنة الوقود اﳊيوي

 -ﳉنة معطﺮ اﻻرﺿيات

 ﳉنة ﺧاصة لزيوت اﳌعدﻧية للﺠيش و القوات اﳌسلﺤة ﳉنة ﺧاصة لزيوت اﳌعدﻧية لوزارة النفﻂ ﳉنة ﺧاصة لﺒنزيﻦ -ﳉنة دراﺳة اﻷﲰدة

 -ﳉنة تعديﻞ مواصفة اﶈارم الورقية

ﺳﺎدﺳﺎً أنشﻄﺔ أﺧﺮى :

 تقدﱘ ورقة عمﻞ ﺑعنوان " دور اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ و ﻣﻨﺢ اﻟشﻬﺎدات " ﰲ مﺆﲤﺮ القمة اﻷول لسﻼمة الﻐﺬاءﺟامعة ﲪاة
 تقدﱘ ﳏاﺿﺮة ﰲ الندوة الوﻃنية الﱵ أقيمت عﻦ واقﻊ الﺘﺠﻬيزات الطﺒية ﰲ ﺳور ﺑعنوان " دور ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎتواﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﳎﺎل اﻷﺟﻬﺰة واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄبﻴﺔ"

 -أعمال ﳉنة الﺒﺤﺚ العلمﻲ

 ز رة منشﺄة ﻏﺬاﺋية ﳌنﺢ ﺷﻬادة مطاﺑقة -اﺟازات اﺳﺘﲑاد

 ﺣﻀور ورﺷة عمﻞ ﰲ ﻛلية اﳍندﺳة الﻜﻬﺮ ﺋية و اﳌيﻜاﻧيﻜية ﺣول اﺳﺘﺜمار أﲝاث الدراﺳات العليا ﰲ إعادة هيﻞمنﻈومة القدرة الﻜﻬﺮ ﺋية
 -اﳌشارﻛة ﰲ ورﺷﱵ عمﻞ ﰲ ﳐاﺑﺮ الﺼﺤة العامة ﺧاصة ﺑسﻼمة الﻐﺬاء

