التقرير السنوي لعمل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية
لعام 1029
تعريف بهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية:
 أحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /842/لعام .1191
 -تم تعديل هذا المرسوم بالقانون رقم  /73/لعام  8002بحيث أصبحت هيئة ذات طابع علمي

وتتمتع باالستقالل اإلداري والمالي وترتبط بالسيد وزير الصناعة.

 صدر قانون  14تاريخ  8011/2/2الذي ينص على أن بعض الجهات الحكومية تقومبوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي وكانت الهيئة إحدى من هذه
الجهات.
مهام و صالحيات واختصاصات الهيئة :
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات واالختصاصات اآلتية:
● عملية التقييس والتي تشمل تنفيذ المهام التالية:
.1إعداد المواصفات الوطنية للمواد والمنتجات والخدمات والوثائق األخر الخاصة بعملية
التقييس ونشرها.
.8إصدار التصنيفات والمصطلحات الفنية و التعاريف والرموز الموحدة الخاصة بالمنتجات
والمواد والخدمات.
.7تنسيق نشاطات التقييس في جميع المجاالت وتحديثها,

.4تشكيل لجان فنية وتأمين الظروف المالئمة لمشاركة كال األطراف المعنية في عملها دون
تغليب أية مصالح فردية.
 .2المشاركة في إعداد المواصفات الدولية واإلقليمية ,لتمثيل مصالح اقتصاد المجتمع
السوري.

.9تطوير مجموعة المواصفات السورية وتحديثها و تسجيلها ,لتكون مالئمة لالستخدام
العام في الجمهورية العربية السورية.
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.3إتاحة الوثائق والمعلومات األخرى الخاصة بإعداد المواصفات للمعنيين,والترويج لتطبيق
المواصفات في الجمهورية العربية السورية.
.2يصدر الوزير قرار اعتماد المواصفات القياسية بناء على توصية اللجنة الدائمة.
 .1تعتبر المواصفة القياسية التي صدر قرار اعتمادها مواصفة قياسية وطنية (سورية)
معتمدة وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده قرار اعتمادها.
 .10ويحدد قرار اعتماد المواصفة القياسية الجهات المعنية التي تتولى اإلشراف على تطبيق
المواصفات القياسية وفق القوانين واألنظمة النافذة.
 .11يحق للهيئة أن تعطي عند الحاجة صفة اإللزام ألية مواصفات أو مقاييس وذلك بقرار
عن

يصدر

الوزير.

ويجوز ألية جهة ذات مصلحة أن تطلب من الهيئة إعطاء صفة اإللزام لمواصفات
قياسية معتمدة أو غير معتمدة.

رسميا وذلك بغية
.18يحق للهيئة وضع مشاريع مواصفات قياسية وتعميمها دون أن تنشر
ً
تمهيدا إلصدارها واعتبارها مواصفات قياسية وطنية.
اختبار جدواها وصالحيتها
ً

.17تقوم الهيئة في حال عدم وجود مواصفة قياسية وطنية لمنتج أو خدمة معينة بتبني
إحدى المواصفات القياسية العربية أو األجنبية ريثما تصدر المواصفة القياسية الوطنية
(السورية).

.14يتم مراجعة المواصفات القياسية بشكل دوري أو بناء على طلب أية جهة معنية ووفًقا
للمستجدات والمبررات العلمية.

 منح حق استعمال شارة المطابقة وشهادة المطابقة وعالمة الجودة للمنتجات
والخدمات ,حيث يصدر بقرار من الوزير نظام منح شارة المطابقة وشهادة المطابقة
وعالمة الجودة بهدف تحفيز المنتجين على التقيد بالمواصفات القياسية ورفع كفاءة
اإلنتاج الوطني.
 تطبيق نظام المقاييس وذلك من خالل تنفيذ المهام التالية:

 .1اإلشراف على تطبيق قانون النظام الوطني للقياس.

 .8إيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة ,ومعايرة وضبط أجهزة ومعدات القياس وغير ذلك
من القياسات القانونية والبت بالخالفات الناجمة عن تطبيق الجهات المعنية لهذه

القياسات.
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 .7الهيئة الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ قانون الوطني للقياس رقم  /71/لعام
 8007م ,ويعتبر رأي الهيئة هو الرأي الحكم والنهائي والقطعي في حل المشكالت

والخالفات التي تعترض تنفيذ القانون الوطني للقياس.

 تدريب األطر الفنية للعاملين وتأهيلها على مختلف نشاطات الهيئة في المجاالت العلمية
والبحثية والعملية ,ومنح شهادات التدريب الالزمة وبالتعاون مع جهات محلية وعربية

ودولية مانحة مخولة ,باإلضافة إلى إقامة دورات تدريبية تخصصية من قبل الهيئة
بمجاالت عملها لكل المعنيين والمختصين الراغبين من الجهات العامة والخاصة.
 تقديم خدمات مكتبية توثيقية وإعالمية وعلمية وصناعية,و القيام بدراسة ميدانية أو
مكتبية لتقييم مدى تطبيق المواصفة ومالءمتها ,إضافة إلى نشر المطبوعات المتعلقة
بالمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئة أو عن المنظمات العربية واإلقليمية
والدولية وتوزيعها وبيعها.
 يحق للهيئ ة تنظيم المؤتمرات العلمية وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات و ورشات العمل
التخصصية في مجال اختصاصها ,ومنح الشهادات الالزمة,والمساهمة في كل
النشاطات العلمية التي تقيمها الجهات الرسمية وشبه الرسمية المحلية والعربية والدولية
داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
 المساهمة في عملية البحث العلمي .
 تمثيل الجمهورية العربية السورية على المستويين اإلقليمي والدولي في مجال المواصفات
والمقاييس والجودة وذلك لدى هيئات التقييس والمترولوجيا الدولية وكذلك في االتفاقات
التي تبرمها مع الجهات الدولية فيما يخص نشاطات المواصفات والمترولوجيا القانونية
والجودة.
 االتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية واألجنبية فيما يخص توحيد المواصفات
القياسية واالعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وشارة المطابقة وعالمات الجودة

وشهادات اعتماد المخابر وأسس تقييم الهيئات المانحة لها,وإقامة عالقات للتعاون
والتنسيق وتبادل الخبرات والمطبوعات مع الهيئات العلمية واألكاديمية والهيئات

المماثلة والمنظمات األخرى المحلية والعربية والدولية ذات االهتمام المشترك وفقاً

لألنظمة والقوانين النافذة.
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ما أنجزته الهيئة من أعمال خالل عام 1029
أوالً :في مجال المواصفات:
قامت هيئة المواصفات والمقاييس بإعداد الخطة السنوية للمواصفات لعام 8011

-

واعتمدت من قبل مجلس اإلدارة وبلغ عدد المواصفات فيها حوالي  /192/مشروع مواصفة موزعة
بالشكل التالي:
 99مواصفة غذائية  88/مواصفة هندسية  13 /مواصفة كيميائية  71 /مواصفة مقاييس
 /82/مواصفات نسيجية  /4 /مواصفات جودة.
لدراسة مشاريع المواصفات وفق الخطة المذكورة أعاله ,وقد بلغ عدد المواصفات المنجزة /127/

مواصفة وبالتالي تكون نسبة التنفيذ حوالي  , /%1823/بحيث توزعت المواصفات المنجزة وفق
التالي :
( )111مواصفة معتمدة بقرار من وزير الصناعة كمواصفات قياسية سورية
( )74مشروع مواصفة قيد اإلنجاز وخاضعة للدراسة من قبل اللجان الفنية التخصصية
 قامت الهيئة بتشكيل لجان فنية دائمة تخصصية ضمن القطاعات المختلفة ,وبلغ عددهاخالل عام  8011حوالي  80لجنة فنية وفرعية هي:
 اللجنة الفنية الدائمة للمنتجات الغذائية والحيوانية :ويتفرع عنها اللجان الفرعية التالية:أ-

الحبوب

ب-

المضافات الغذائية

ت-

الحليب ومنتجاته

ث-

بقايا المبيدات

ج-

الزيوت والدسم

ح-

الفواكه والخضار

 اللجنة الفنية الدائمة للمنتجات النسيجية اللجنة الفنية الدائمة لألجهزة الطبية اللجنة الفنية الدائمة للمعايرة الحجمية4

 اللجنة الفنية الدائمة للمعايرة الوزنية اللجنة الفنية الدائمة لنظم إدارة الجودة -اللجنة الفنية الدائمة لقطاع الطاقة الشمسية

 اللجنة الفنية الدائمة لقطاع الزيوت والشحوم المعدنية والوقود والمشتقات النفطية األخرى اللجنة الفنية الدائمة لقطاع المنظفات اللجنة الفنية الدائمة لقطاع الدهانات اللجنة الفنية الدائمة لقطاع اإلسمنت اللجنة الفنية الدائمة لقطاع البناء و اإلعمار اللجنة الفنية الدائمة لقطاع اسطوانات الغاز اللجنة الفنية الدائمة لقطاع المعادن والسبائك المعدنيةثاني ًا :في مجال ضبط الجودة :
إصدار شهادات المطابقة :

بلغ عدد الشهادات الصادرة =  189شهادة
1ـ لبنان  :بلغ عدد الشهادات التي أعطيت هي /188/شهادة
 8ـ اليمن  :بلغ عدد الشهادات التي أعطيت هي  /7/شهادة
 .7السعودية  :بلغ عدد الشهادات التي أعطيت هي  /1/شهادة
شارة المطابقة :
 متابعة وسحب عينات لـ  /40 /منتج حاصل على شارة المطابقة ل ـ ــ/18/شركة . تحصيل القسط الثاني لـ  1شركات (  14عقد ) تجديد العقود (  2عقد ) عقد جديد مع شركة مدار لمنتج الكلورعمليات المنح وتجديد لشهادات أنظمة الجودة بأنواعها :
 متابعة عمليات التدقيق ألجل منح/تجديد شهادات األيزو لألنظمة اإلدارية متابعة إجراءات تسجيل جهات المنح متابعة إجراءات تسجيل مكاتب التأهيل التسجيل.2

ثالثاً :في مجال الدراسات واالستشارات :
قامت الهيئة بدراسة عدد من إجازات االستيراد وطلبات الترخيص الصناعي بهدف تحديد
المواصفات التي يجب إتباعها والتقيد بها و ذلك ضمن مجال الغذائي والكيميائي والنسيجي,
وذلك وفق مايلي:
ترخيص في المجال الغذائي.
  /17/إجازة استيراد وحوالي /2/ا  /12/ترخيص في المجال الكيميائي.رابعاً :في مجال اإليرادات :
بلغ مجموع اإليرادات لقاء الخدمات التي قدمتها الهيئة في عام  8011حوالي:
/ 724022820 /ل.س موزعة على الشكل التالي:
 شهادات المطابقة وشارة المطابقة  1912000ل.س اشتراك الموقع والرصيد  121932000ل.س بيع مواصفات  820202220ل.س. -رسم طابع  812300ل.س

خامساً  :في مجال التدريب و ورشات العمل والمحاضرات :
 -تدريب داخلي:

تمت مشاركة عدد من موظفي الهيئة في عدد من الدورات التدريبية في المجاالت التالية:
أ -المشاركة في دورة اللغة االنكليزية لدى هيئة تخطيط الدولة.
ب -حضور دورات تدريبية لمواضيع متعددة ضمن البرنامج التدريبي لمركز تطوير اإلدارة و
اإلنتاجية.
 -ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات:

 -1تم حضور عدد من موظفي الهيئة في عدد من ورشات العمل والندوات التي أقامتها
جهات حكومية أو خاصة أخرى ,وأهمها:
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 االجتماع التشاوري حول مشروع األنشطة التمكينية لتعديل كيغالي بالتعاون مع و ازرةاإلدارة المحلية والبيئة.

 -لجنة عوز اليود بالتعاون مع و ازرة الصحة

 مؤتمر /االحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك /بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك. -8شاركت هيئة المواصفات ببعض الفعاليات المحلية من خالل تقديم محاضرات حول دور
الهيئة وأهمية المواصفات ,ومن أهم هذه الفعاليات:

 اجتماع حول " تشريعات الخاصة بأغذية األطفال" بالتعاون مع و ازرة الصحة ومنظمةالصحة العالمية وتقديم محاضرة حول مواصفة أغذية األطفال.

 -ندوة األربعاء  /لقاء مع مسؤول /حول " المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات"

بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وتقديم محاضرات حول التعريف بهيئة المواصفات
ومهامها و دورها وإجراءات عملها .

 -7قيام هيئة المواصفات بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات بمؤتمر بعنوان:
"المواصفة مسؤولية الجميع ,فلنرتق بها معاً"

وذلك بتاريخ  8011/11/82تحت رعاية و ازرة الصناعة بالتعاون مع شركة نستله-سورية
كراعي وحيد لهذا المؤتمر.
وقد كان هذا المؤتمر موجه إلى كافة أعضاء اللجان الفنية المشكلة في هيئة المواصفات
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