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لعرض ابرز انجازاته خالل فترة    2021السنوي االول لعام    تقريرالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اليعد  
تنفيذ مسؤولياته ومهامه بمختلف التخصصات وفقا لخطة العمل السنوية لتعزيز دوره    لتقريرا حيث عمد الجهاز الى 

سسي في مختلف قطاعات العمل في العراق ورفع مستوى  الفعال في السوق العراقي ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤ
 .  جودة المنتجات المحلية 

عمل الجهاز على عدة محاور لرفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها حيث شهد هذا العام تقدما ملحوظاً في االنجازات  
حيث تم العمل على تحديث اغلب القوانين  التشريعات واألنظمة واالجرءات القانونية  وركز المحور االول على تطوير  

(  32ار بأيقاف مشاريع مخالفة للمواصفات العراقية المعتمدة واحالة ) ( قر17وتم اصدار)واالنظمة التي يعمل بها الجهاز  
   .مخالف لقوانين الجهاز في مجال التقييس الى المحاكم المختصة 

واعداد  الجهاز    في يالت  اما المحور الثاني فيتعلق بالكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات واالجراءات والنشاطات التخصصية حيث تم رفع المستوى التنظيمي لبعض التشك
لتغطية  كشف وتفتيش  (  4002)وتكثيف جهود منتسبي الجهاز الجراء  التخطيط  وفقاً للخطة االستراتيجية لوزارة    2025  - 2022ستراتيجية الجهاز  الاالخطة  مسودة  

(  9029)  ـلوابرز ما تم انجازه هو اصدار تأييد المطابقة   %100بنسبة    معامل السمنت العراقيةاجراء الكشوفات الموقعية على محالت الصاغة في العراق وكذلك كافة 
 ( كغم من الذهب  6316معايرة قانونية وصناعية ووسم )( 21454وتنفيذ ) الوطنية وفقاً للمعايير الدولية  مراجع القياس من  %100معايرة  قبل استيرادها وكذلك  ةمركب

، عالمة الجودة ، براءة  ينما ركز المحور الثالث على براءات االختراع والجودة حيث ان الجهاز هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تمنح شهادات ) الجودة العراقية  ب
( شهادة الجودة  8عالمة الجودة العراقية و) (  7( شهادة نموذج صناعي ومنح وتجديد )58راءة اختراع و) ( شهادة ب531وتم منح ) االختراع ، النماذج الصناعية (  

 . العراقية 

( وكذلك انتخب كعضو  2022 -2024)  ( SMIC   اإلسالمية )  معهد المواصفات للدول    فياما المحور الرابع يخص التعاون الدولي حيث تم انتخاب العراق كعضو  
 لمجلس االعتماد في معهد المواصفات للدول االسالمية . 

دورات التدريبية ودعمهم  المحور االخير في مجال التدريب والبحث العلمي حيث يهتم الجهاز بتطوير قدرات ومهارات  كوادره الفنية واالدارية من خالل اشـــراكهم بال
ــات وكما   ــات الجها دورات   (13اكثر من )  الجهاز  اقاملتقديم البحوث والدارسـ ــصـ ــية في مختلف تخصـ ــصـ لجودة ونظم االدارة ، براءات ) معايرات ، ادارة ازتخصـ

 .(115وبلغ عدد المشاركين ) وهو الجهة الرسمية الوحيدة التي تمنح شهادة مدقق جودة داخلي ( شهادة مدقق داخلي 33)ومنح  االختراع (

الجهاز بكافة المستويات االدارية ، سائلين المولى عز وجل ان ينعم  واخيراً يسعدني ويشرفني ان اضع بين ايديكم االعمال واالنجازات التي تم تحقيقها بجهود منتسبي  

   علينا بالسالم واالمان ويوفقنا لكل ماهو فيه خير وصالح لالرتقاء بمستوى الجهاز الى ماهو افضل ومن هللا التوفيق . 

 كلمة السيد رئيس الجهاز

1 



 

 

 

 ( رقم  القانون  بموجب  النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  الجهاز  لسنة54تأسس  والتنمية   1979(  النهوض  في  المساهمة  بهدف      المعدل 
س وطرق  يااالقتصادية ، وتحسين االنتاج القومي من السلع والخدمات وحماية الثروة القومية وذلك من خالل ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير الق

طنية من  المعايرة واصدار المواصفات القياسية العراقية لمختلف المنتجات حيث اسهم بتطوير ورفع الكفاءة االنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات الو 
ومراقبة المستوردة  السلع  المنخفضة من خالل فحص  الجودة  ذات  السلع  تدفق  من  الحد  وكذلك  الجودة  تأكيد  فعاليات  ونوع  خالل  سلع  لا  يةجودة 

ت العالقة والمنتجات المحلية للمشاريع المجازة وفق قانون االستثمار الصناعي وكذلك وسم المصوغات والمعادن الثمينة ومشاركة الجهات المختلفة ذا
 في مجال حماية المستهلك ودعم المنتجين المحليين والحد من ظاهرة الغش الصناعي .

صوصا  وينظم الجهاز فعاليات تسجيل ومنح وحماية براءات االختراع والنماذج الصناعية وتقديم المشورة الفنية في مجال انظمة ادارة الجودة )وخ 
ISO 9001:2015 وترخيص مكاتب التأهيل على هذه النظم كذلك منح شهادة الجودة العراقية لها ، كما ويقوم الجهاز بتأهيل مختبرات الفحص )

  المعايرة للوصول الى االعتراف الدولي وتعزيز الثقة بنتائج فحص هذه المختبرات.و 
على تقديم خدماته ومشورته الفنية لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من مستهلكين ومنتجين ومستوردين   1979دأب الجهاز منذ تأسيسه في عام  

حيث ان عمل الجهاز يرتبط بالنشاط االقتصادي والوضع االمني في البلد ، وان اي خلل فيهما وحمايتهم بالرغم من الفترات الصعبة التي يمر بها ،  
انية وان اي يؤثر تأثيراً سلبياً او ايجابياً على فعالياته ، اضافة الى ذلك فان بعض فعالياته مرتبطة بمؤسسات اخرى حيث يأتي دور الجهاز كحلقة ث 

ما هو الحال في فحص المواد المستوردة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمهام وواجبات الهيأة العامة للكمارك خلل في هذه المؤسسات يؤثر على عمله ك 
.  

لغش  وبالرغم من كل المعوقات التي واجهت الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فقد كان وال يزال الجهة التي تقود عملية التوعية ضد ا
 في المنتجات والخدمات وذلك من خالل فعالياته التي يقدمها للمجتمع .  ةعار الجودشالصناعي والتجاري ويرفع 
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الجهاز  مهام  

ً والمستوردة للقطاعـــــــــات  - اعداد المواصفات القياسية العراقية للسلع المنتجة محليا

(  المهنية االساسيــــــــــة ) الغذائية ، النسيجية ، الكيمياوية ، الهندسية ، االنشائية، السالمة

بضمنها ادلة استرشادية مرجعيـة يستند اليهــا عنـــــــد فحص المتطلبات الخاصـة بالمنتوج 

 اضافة الى دراسة وبيان الرأي لعـــدد من المواصفات العربيــــة  والدولية .

فحص ووســـم المصوغات الذهبيــة والفضيـة المقدمــة الى الجهاز ، و اجراء الجوالت  -

التفتيشــية على محـــالت الصاغـة لمتابعــة استمرار التزامهـــا بالقوانين والتعليمــات 

 وتجديدها .النافذة الخاصـة بموضوع ممارسة مهنــة الصياغــة ومنح اجازات الصاغة 

 

اجــراء المعايــرات لالجهـــزة وادوات القيـــاس ) الحرارية والكهربائية  والقوة والصالدة  -

والكتلــة والضغط ( وكذلك التحقق من الموازين واالوزان التجاريــة وموازين الصاغــة و 

السائل وعدادات الماء الموازين الجسريــة  وموازين الخباطات المركزية ومضخات الوقود 

 واقامة دورات تدريبية تخصصية ضمن نشاط التدريب والبحوث .

فحص السلع المحلية المتداولة في االسواق المحلية من خالل اجراء الجوالت السوقية  -

وكذلك السلع المستوردة سواء الطلبات الخاصة او المسحوبة من المنافذ الحدودية او الواردة 

الهيئة العامة للكمارك او الجهات االمنية بأوامر قضائية ووزارة الصحة أو اي جهة من 

 رسمية  .
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+  

للمنظمات االنتاجية والخدمية لنظم ادارة الجودة منح وتجديد شهادة المطابقة العراقية  -

ومنح تراخيص عالمة الجودة  ISO 9001-2015وفق المواصفة القياسية الدولية 

العراقية وعمل زيارات تدقيق ومهام استشارية حيث يقدم الجهاز استشارات فنية لعدد من 

 .الشركات داخل العراق واقامة دورات في مجال منح شهادات نظم االدارة

منح شهـــادة براءة االختـــراع والنماذج الصناعيـــة وبعد التأكد من استيفاءها  -

 متطلبات .لل

تأهيل مختبرات الفحص والمعايرة بهدف االرتقاء  بأداء هذه المختبرات للوصول بها  -

 الى االعتراف الدولي .

اجراء الكشوفات الموقعية على المصانع والمعامل االنتاجية المختلفة للمنتج المحلي  -

، النسيجية ، الكيمياويـــة ، الهندسيــــة ، االنشائيــة( من خالل  )الغذائيـة القطاعاتبجميع 

سحب نمــاذج من انتاجها وفحصها وتحليلهـــا في مختبــرات الجهــاز التخصصية واتخاذ 

االجراءات القانونيــــة المالئمة في حالة عدم المطابقــــة للمواصفات المعتمدة والزام 

 .اصحاب المعامل على تطبيقها 

عقد وتنظيم دورات تدريبيــة وندوات تخصصية في  المجاالت االساسية  لعمل  -

 .ونشاطات الجهاز

 ,ISOالمنظمات الدولية واالقليمية مثل )يمثل الجهاز العراق ويشارك  في عدد من  -

SMIIC ,IEC, AIDMSO ASTM, ,WIPO,CODEX, BIPM). 

 

 . .واالجابة على االستفسارات في مختلف مجاالت عمل الجهاز االستشارات الفنيةتقديم  -
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:  بها  يعمل التي القوانين :االنظمة التي يعمل بها    

:  بها  يعمل التي التعليمات  
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خطاء القياس ألجهزة وادوات القياس  ا  قيم  لتحديد   تجري   التي   العمليات  جميع مفهوم المعايرة

 وعند الضرورة لتحديد الخصائص المقاييسية االخرى. 

 المواصفات المعتمدة
 المعملية  المواصــــفات  او الفنية  المتطلبات  او  قيةالعرا القياســــية  المواصــــفات

 جهاز .ال قبل من المعتمدة

المواصفة القياسية 

 العراقية

 التقييس

  النظام   من  المثلى  الدرجة   تحقيق  الى  تهدف  االراء  بتوافق  توضع    قياسية  وثيقة

 المتطلبات   من   االدنى  الحد   فيها   توضع  مخولة  جهة   وتعتمدها  محدد  سياق  في

 . والخدمات للمنتجات

العام المتطلب الفني    

  في   اساسية  بصورة   تقع  ألمور   المتكررة  للتطبيقات   حلوال   تقدم  التي  الفعاليات

  من   درجة   امثل  تحقيق   الى   تهدف   التي  واالقتصاد  والتكنولوجيا  العلم  مجاالت 

  واصدار   اعداد  طريقة   عامة  بصورة  الفعاليات  وتعني  معين  مجال  في  النظام

 اعتماد  واساليب  القياسية  المعايير  اعتماد  واساليب   القياسية  المواصفات  وتنفيذ

 .  القياسية ريي المعا

ــفات الدولية او االقليمية او  وتعتمد تعد وثيقة ــتنادا الى المواصــ في الجهاز اســ

( من النظام القومي للســـيطرة النوعية لســـنة 5-2اســـتنادا الى الفقرة )الوطنية  

التي تنص على اقرار مواصــفات مناســبة في حالة عدم توفر مواصــفة   1988

 . قياسية عراقية ويتم الغاءها في حال صدور مواصفة قياسية عراقية

 المواصفة المعملية
جهاز والتي يتم بموجبها  ال   قبل  من  مقرة  خاصة  فنية  يقةوث 

الفنية   االشتراطات  من  المتطلبات  التطبيق  تحديد  الواجبة 

من   وتعد  المنتج  جودة  تضمن  ان  شأنها  من  التي  للمنتج 

خالل مقترح يقدمه المنتج والتي تعتمد للمصنع عند عدم  

 توفر مواصفة قياسية عراقية للمنتوج. 

 شهادة المطابقة

 العراقية

شــــهـادة يمنحهـا الجهـاز لمطـابقـة نظـام ادارة الزبون 

 . للمعايير المعتمدة

 عالمة الجودة

 العراقية
عالمة يمنحها الجهاز لمطابقة منتج الزبون للمواصفات  

 المعتمدة.

 .  محددة  متطلباتتلبية  اثبات تقييم المطابقة

 الفحص
  وفقا   اكثر  او  واحدة  خاصية  تحديد  تتضمن  تقنية  عملية

 .  معين إلجراء

عملية تركيب او  فحص منتج او عملية او خدمة او   التفتيش

تصميمها وتحديد تطابقها مع متطلبات محددة او على  

 اساس الحكم المهني مع المتطلبات . 

المعتمدةالمختبرات   

 المصطلحات

الهيئة   من  اعتماد  شهادة  على  الحاصلةمختبرات  ال

الدولية   المواصفة  وفق  لالعتماد   ISOالعراقية 

17025. 

في الجهاز اســـتنادا الى المواصـــفات الدولية او االقليمية او   وتعتمد تعد وثيقة المتطلب الفني الخاص

الوطنية استنادا الى تقارير الفحص الواردة من شركة منتجة تهدف الى تحقيق  

ل المنتج فقط   ة او المعـم الشــــرـك ات للمنتج الـخاص ـب د االدنى من المتطلـب الـح

والتـشمل انتاج ـشركات او معامل اخرى ويتم الغائه في حال ـصدور مواـصفة  

 . قياسية عراقية او متطلب فني عام

6 

الوطني المعيار  
 )مراجع القياس العراقية(

 

المرجع  انــه  على  رســــمي  وطني  بقرار  بــه  معترف  قيــاس  معيــار 

 المترولوجي في الدولة لتثبيت قيم جميع المعايير االخرى لكمية معينة.

 الجودة
الدرجة التي تفي بها مجموعة من الخصائص المتأصلة  

   لمنتج او خدمة ما بالمتطلبات.



 

2021ل التنظيمي للجهاز كالهي    

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                    

  

 1رئـاســــة الجهـــــاز 

   4-1قسم التدقيق والرقابة الداخلية 

 

 5- 1 قسم المعلوماتية والتعاون الدولي  

 6- 1القسم القانوني 
 

         3   دائرة السيطرة النوعية    2 دائرة  التقييس 
 

 4دائرة الخدمات الفنية واالدارية 

 

 قسم المصوغات
2-2  

 قسم المقاييس
2-3  

 قسم المواصفات
2-4  

قسم التخطيط والتطوير 

4-2  

 7-3قسم منح الشهادات   

 2-3قسم الصناعات ال ذائية 

 3-3 قسم الصناعات النسيجية 6-3قسم الصناعات الكيمياوية 

 5-3قسم الصناعات الهندسية 

 4-3قسم الصناعات االنشائية  

 ةالداريا  الخدماتقسم
4-5 

 قسم   دارة الموارد
 4-4البشرية  

 قسم االعالم والعالقات
 7-4العامة 

 قسم االصيانة
4-6  

 القسم المالي
4-3  

قسم تكنولوجيا 
 8-4المعلومات  

8-3قسم تقويم المطابقة للسلع المستوردة   
 

 

 

 1-1شع ة   ر ا ية   يس الجها  

مدير سكرتارية  شعبة
 1-2 التقييس عام

شعبة سكرتارية مدير عام 
 1-3ة السيطر

 
-1  

شعبة  سكرتارية مدير 
 1-4عام االدارية 

 مديرية برا ات اال ترا   النما   ال نا ية 

1- 3 

 

 الجهاز في قسم
 9-4البصرة 

 2- 1شع ة ادا ة الجودة 
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از ـــــــالة الجهـــــــرس  

حماية صحة وسالمة  

وحقوق الملكية  المستهلك، 

،وأعداد وتطوير   الصناعية

ومراقبة العمل بالمواصفات  

وترسيخ ونشر  والمعايير ،

وتقييم   مفاهيم الجودة

المطابقة لتعزيز ودعم  

  
 االقتصاد الوطن 

 

 الجوهرية قيمنا 

، الشية الحيادية روح الفريق ، 

، الشفافية ، االبداع  ،

افية  اهة االحير  ، الي  

 التوجهات اال ترا يجية 

 رؤيتنـــــــــــــــــــا

  حماية  
 
الريادة االقليمية ف

  المستهلك والبيئة والسالمة

العامة وضمان الجودة وحفز  

 االبتكار نحو تنمية مستدامة
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 المنظمـــــــــــات والوكـــــــــــــاالت الدوليــــــــــــة
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املصلحةالعمالء واصحاب   

ــــــــــــــــهلكالمست قطــــــــاع الصنــــــــــاعة والتجــــارة  

 والخدمــــات

 مؤسســـــــــــات القطــــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــام
مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات 

  
 المجتمع المدن 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداف االستراتيجية



  

 االهداف االستراتيجية
2025 

المنظومة التشريعية   االجرا ات جودة  الخدمات  لمؤ سية ال فا ة ا

  التنظيمية

 

 فع نسبببب بة املبة الشببببهبادات العليبا    -30

 .%20 الدبلوم  بين منتس ي الجها  الى 

 فع نسبببب بة متقني اللنبة االن لي يبة    -31

 مها ات الحا ببوا الم ت ية بين منتسبب ي  

 .%50الجها  الى 

القببد ات    -32  \ ببد يببب   بباطيببل   طوير 

المها ات التخ ببب بببية  لمنتسببب ي الجها  

  نويا". %40بمعدل 

 فع نسب ة املة شبهادة مدقد دا لي   -33

النظ    مواصببببفببات  في   مببدقد  ببا جي 

 .  %25ها    الى االدا ية لمنتس ي الج

 بنويا"    %25 ع ي  االيرادات  بمعدل  -34

من اجمبالي المي انيبةو   فع افبا ة االنفبا   

 .%10بمعدل 

بقيمببة    -35 االيرادات  في  فببا ف   حقيد 

 من اجمالي النفقات الفعلية . 10%

 

 

 

 

 

 فع المسبببتول التنظيمي لفر    الجها    -13

في محافظتي ال  ببببرة  نينول الى مسببببتول 

 مديرية   محافظة  ا ط الى قس .

 فع   دد المواصبببفات العراقية المعتمدة  -14

  المل ية لالاتياجات األ ببببا ببببية  المواا ة 

 . نويا" %25للتطو ات بمعدل  

للسببببلع  -15 المطببابقببة  مؤشببببر  قبيبي    فع 

المسببببتو دة المشببببمولة بقرا ات الجها  الى  

80%. 

 فع مسببببتول  نطيبة اجرا ات   بببب     -16

المقاييس  الذطب  الفضة المحلي  المستو د 

  نويا". %10بنس ة  

 نظي    نفيببذ  معببايرة االجه ة الط يببة   -17

 %  نويا". 10بمعدل 

المواصببببفببات     -18 منظومببة  قيي    طوير 

 .المطابقة في مجال الحالل

 اطيل   سببجيل جميع فاا ببي ال را ات - 19

فااص ل را اة اال ترا   فقا"  100 ا تماد  

 للمعايير ال اد ة  ن الجها .

 ع ي   سببببجيبل الطل بات  فقبا" للمعاطدة   -20

(  انضببببمام العرا  لمؤشببببر PCTالد لية  )

 (.GIIاالبت ا  العالمي )

 ببتاما  برا ات   فع مؤشببر  سببويد   ا -21

 % 5اال ترا   ات الجد ل االقت بببادية بمعدل 

 . نويا"

 

الموا د  االم انات ال شرية 

  المالية

البمبعببايبرة     فبع  -22 مسببببتبول  ببدمببات 

 %20ال ببببنبا يبة  بنسبببب بة    \القبانونيبة  

 . نويا"

التو يببة  الاقببافببة   -23 مسببببتول   فع 

المجتمعيببة بمهببام  مسببببؤ ليببات الجهببا   

 .مليون مواطن  15الاار من 

 فع مسببببتول التمي  المؤ ببببسببببي  -24

 الرضبببا  ن الخدمات المقدمة من الجها  

  نويا". %20بنس ة  

 المات الجودة    \ يادة منح  شهادات    -25

  نويا". %25للمستفيدين بنس ة 

المخت رات في الجهبا    رقيبة  جودة    -26

  نويا". %25بمعدل 

فبي    -27 اال ببتبب ببا ات  جببودة    ببرقببيببة  

ببمببااليبقببل  بن     البجبهببا    10مبخبتب برات 

 ا ت ا ات   نويا".

مخت رات  جديدة لتنطية  10انشببببا   -28

السبببببلبع   فبحبص  مبعببايبرة  فبي  البعبجب  

  المنتجات.

مبجببال  -29 فبي  ا بتبمبباد  البح ببببول  بلبى 

البببفبببحبببص  البببتبببفبببتبببيببب   مبببنبببح  

 ISO17021  ,ISO 17065الشببهادات)

,  ISO/17020). 

 

 

 .اصدا  قانون جديد للجها  -1

اصببدا   عليمات مشببا اة   خويل القطا    -2

العببام     ( (    \المحلي  في  الخببا(  المعتمببد 

  دمات الفحص .

اصدا   عليمات  مشا اة   خويل القطا    -  -3

 الخبا( ( المعتمبد  بدمبات   \المحلي ) العبام   

 .التفتي   المعايرة

 حبديبو   عبديبل القوانين النبافبدة  االدلبة   -4

 . الضوابط التنظيمية للمهام األ ا ية للجها 

العمببل   -5 دليببل اجرا ات   حببديببو اصبببببدا  

لببد  ا ر الجهببا   لى  فد المعببايير الببدا ليببة 

 .الد لية

اقرا   اصببببدا  اليبة التعبا ن  التنسببببيد   -6

اقبلبيب    فبي  البتبقبيبيبس  طبيبيببة  مبع   االشبببببراه 

 او د تان العرا .

اصبببببدا  معببايير  التسببببجيببل   اال تمبباد  -7

المنح ل را ات  للفبباا ببببين  دليببل اجرا ات 

 .اال ترا   النما   ال نا ية

للقيبا     حبديبو  اصبببببدا  النظبام القومي    -8

  المعايرة.  

 حديو  اصبببدا  النظام القومي للسبببيطرة   -9

 .النو ية  ) قيي  المطابقة(

اصبببدا  النظام الوطني لمراق ة اال بببوا  -10

    . المخا ن 

 ا ببيس الجا  ة الوطنية للجودة  التمي   -11

 .يالمؤ س

  ا يس المجلس العراقي للجودة. -12
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محاور  

 االستراتيجية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

الد لي  القطا  الخا(  التعا ن

  الشرااات
 ال حو  االبت ا   الت نولوجيا

 العلمي

 فع مسبببباطمبة جهبات القطبا  المحلي -36

في  ببدمببات \)العببام المبعبتبمببد   ) الخببا( 

  نويا".  %10الفحص  المعايرة بنس ة 

 فع مسبببباطمبة جهبات القطبا  الخبا( -37

 المجتمع المدني في المشبا اة في صبنا ة  

 .%35السيا ات بمعدل القرا   د    نفيذ 

 وظيف البد   البد لي   قبد ا فباقيبات  -38

 مبذارات  فباط  مع جهبات  با جيبة منباظرة 

 للجها      وصا" د ل الجوا  .

 قبد الشببببراابات  مبذارات  عبا ن  مع -39

القطبا  الخبا(   منظمبات المجتمع المبدني  

  . لى  فد ا ت اصات الجها  

 

 

 

 

مسببببباطمبة نتباجبات ال حبو العلمي في -40

 ع ي     \ طوير ام بانبات    \معبالجبة  حبديبات

  دمات  الجها  .

الى  -41  يببادة  ببدد الخببدمببات االل تر نيببة 

(   دمات في مجاالت  ا ت بببباصببببات  10)

 الجها  .

ا متبة نظبام برا ات اال ترا و  ا بداد    -42

 اصبدا المواصبفاتو منح اجا ات ال با ةو  

 . المات الجودة\منح شهادات

نشبا    شبنيل من بة ال تر نية ال مال  -43

 . قيي  المطابقة للسلع المستو دة)طابد(

انشا    شنيل منظومة مراق ة   طوير    -44

البمبحبلبي   بحسببببيبن  بنببافسببببيبتبب    االنبتببا  

 الت ديرية.

انشبببببا    شببببنيبل النظبام االل تر ني  -45

 لمخت رات الفحص  المعايرة.
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محاور 

 االستراتيجية

 االهداف االستراتيجية
2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع الكفاءة االنتاجية من خالل السيطرة النوعية  

ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية  

 والمستوردة. 

 

 تطوير التخصصات في مجاالت التقييس والسيطرة النوعية.  

 

5 

التعاون العربي والدولي في مختلف  توسيع آفاق 

حماية المستهلكين والمنتجين ، وكذلك حماية البيئة   9 المجاالت ذات العالقة بالتقييس والسيطرة النوعية.

 والصحة والسالمة العامة. 

 

4 

القطاعات االنتاجية دعم التقدم التقني في 

 والخدمية.

 

ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس  

 . وطرق المعايرة 

 

1

0

تهيئة الوسائل العلمية لالستخدام العقالني 

.للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات  
6 

7 

العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن 

 العربي.

ستنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ا  

 

3 

 10 

8 

2 

13 

 

نشر الوعي في مجاالت التقييس والسيطرة النوعية بجميع  

دعم وتطوير الرقابة  الوسائل المتاحة والعمل على 

 الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياســـــــــــــــــــــة الجودة



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO9001:2015.تطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية 

لبي إصدار وإعتماد المواصفات العراقية وتبني المواصفات الدولية بما ي
.احتياجات السوق و صحاب المصلحة

حماية المستهلك من خالل فحص ومطابقة المنتجات مع المواصفات 
.القياسية العراقية ونشر الوعي االستهالكي

ة اجراء عمليات القياس والمعايرة لألجهزة والمعدات لمختلف دوائر الدول
.والقطاع الخاص

.وسم المعادن الثمينة ومنح اجازات الصاغة

(WTO)العالميةالتجارةلمنظمةاالنضمامومتطلباتالعالميةالتوجهاتمواكبة
.تجاريةالالعوائقومعالجةالتوريدقبلالمنشأبلدفيالمطابقةآليةاتباعخاللمن

هداف لتحقيقالعاليةالجودةذاتالصناعيةوالنماذجاإلختراعبراءاتإصدار
.((WIPOالفكريةللملكيةالدوليةالمنظمةمعاييريوائموبماالقانون

لجهازالمنتسبيوالتأهيليةالتدريبيةوالنشاطاتالدوراتوتنظيمقامةإ
والجودةالتقييسمجاالتفيالمختلفةالقطاعاتفيالمتخصصينولجميع
المعايير فضلوفقللمؤسساتالبشريةالقدراتلتعزيزالمطابقةوتقييم

.يثةالحدوالتكنولوجيااألتصالتقنياتوبإستخدامالدوليةوالممارسات

(SDGs2030)العالميةالمستدامةالتنمية هدافتحقيقفيالمساهمة
.المواطنحياةبجودةواالرتقاءللمواردالكفوءواالستخدام

عامالالقطاعفيواالبتكارالمؤسسيوالتميزالجودةثقافةوتعزيزنشر
.والخاص

.دوريبشكلالسياسةهذهوتطويرمراجعة

 سياســـــــــــــــــــــة الجودة

يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تطبيق جميع التشريعات الوطنية والمعايير  

بإختصاصاته   المتعلقة  والتسهيالت  الفنية  الخدمات  كافة  وتقديم  الفريق  بروح  والعمل  الدولية 

لمحافظة على جودة  الخدمات المقدمة والعمل بصورة مستمرة من أجل تحسين وتطوير أداءه ل

وبما يعزز الميزة التنافسية للمنتجات المحلية وحماية المستهلك وتقليل الوقت المطلوب إلنجاز  

 مهامه. 

 وإيماناً منا بأهمية هذه الخدمات فإن الجهاز يسعى الى:
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ا   ببببببببببببببببون جديد للجهببببببببببببببببببودة مشر   قانببببببببببببببببببببببال مسبببببببببببببببببباام

 الو ا ة./ةبببببببببرة القانونيببببب ااالت  الى الدا 
1 

الجهات المعتمدة الجرا  الفحص  اال ت ا   اامال مسودة  عليمات  خويل  

 ة.ببببببب ااالت  الى مجلس الد ل
 

2 

معاييبببببببببببببببببببببببباص ات  بببببب ل  متطل ببببببببببببر  سجيببببببببببببببدا  

 را  .ببببببببا تماد فااص برا ة اال ت
 

3 

د لية   د وة  للفحص 2021\1) نفيذ  مع شراة  المية  (  التعاقد 

 .  المنشأ دببببببببي بل ب اصدا  شهادات المطابقة ف 
 

4 

) ببببببببببباص انت16دا   بايقاه  قرا   مشا يببببببببببببببب(  مخالفة بببببببببببا   ع 

 ة المعتمدة . بببللمواصفات العراقي
 

5 

( مخالفا" لقوانين الجها  في مجال التقييس المعايرة       32ااالة  ) 

 . الم و ات الى المحاا  المخت ة
 

6 

(  االدلة التنظيمية  الضوابط المنظمة بحسب ا ت اصات  1اصدا   ) 

 الجها . 

7 

(  2025-2022 داد مسودة الخطة اال ترا يجية للجها  لعام )ا

 .  فقا للخطة اال ترا يجية لو ا ة التخطيط
 

8 

ة  بببببببببببببباالدا  الر يسيرات بببباد مؤشببببببببببببببدا   ا تمبببببببببببباص

 . (KPIsا  )بببببببببببببببببللجه
9 

المستوى التنظيمي لقسم الملكية الصناعية الى مديرية البراءات  رفع 

 والنماذج الصناعية . 

 

10 

2021ابرز االنجازات لعام   

 من مراجع القياس الوطنية وفقا للمعايير الدولية  %100معايرة  

 

 

11 

رفع المستوى التنظيمي لشعبة البصرة الى قسم التقييس والسيطرة  

 النوعية في البصرة. 

 . 

 

 

 

12 

 من الميزانية السنوية .  %89تنفيذ     

 

 

 

13 

من اجمالي الميزانية السنوية   % 51تحقيق ايرادات اضافية تعادل  

2021 . 

 

 

14 

 . 2021من اجمالي النفقات السنوية   % 85تحقيق ايرادات اجمالية تعادل  

 

 

15 

 . اطالق الموقع االلكتروني للمواصفات العراقية ولمديرية البراءات 

 

 

16 

17 

 . ( جهاز مختبري 25تأهيل خدمات وابنية وصيانة وتش يل اكثر من )

 

 

18 

 . نشرات توعوية اعالمية  8اصدار 

 

16 

 . ( شهادة نموذج صناعي 58( شهادة براءة اختراع و)531منح )  

19 

 . قنوات فضائية \ لقاءات تلفزيونية   5المشاركة في 
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مديرية براءات االختراع  

 والنماذج الصناعية

تعـــــد مديرية براءات االختراع والنماذج الصناعية في الجهاز المركزي للتقييس والســـيطرة 

النوعيـــــــة  الوحيدة علــى مستوى العراق التي تعنى بحماية الملكية الفكرية في جانب الملكية الصناعية 

البتكارات و النماذج الصناعية )بــراءات االختراع    والنماذج الصناعيـة( بما يحمـــي االختراعات وا

المقدمــــة لطلـب الحمايــة واصــــدار شهادات براءات اختراع والنماذج صناعية على حــد ســـواء 

وتلعـــب دورا مهما في ضمــــان حق المخترع في اطار قانوني واداري وفق قانون براءات االختراع 

المعـــدل الذي حدد اعمال القســم ليقوم بخدمة  1970لسنة  65والنماذج  الصناعيــة العراقـــي رقم 

شريحـــة واسعـــة من علمــاء ومبتكري العـــراق من شماله الى جنوبه وحماية وصون حقوقهم العلمية 

وابتكاراتهــم حماية قانونيــــــة تصـــل  لعشريـــــــن عامـــــــــا  ويرتبط عمل المديرية باليات 

( كون الجهاز عضو في المنظمة واتفاقية باريس  WIPOة العالمية للملكية الفكرية ) وتشريعات المنظم

 . 1976للملكية الصناعية منذ عام 
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54

10%

براءات اجنبية 477

111%

براءات عراقية

والنماذج الصناعية براءات االختراع منجزات مديرية   

ع طلبات تسجيل براءة االخترااستالم  -1  

627

90%

طلبات عراقية

براءة االختراع منح شهادات  -2  

طلبات اجنبية71

10%

627

90%

طلبات عراقية

698الكلي =د العد  

531العدد الكلي =  
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  شهادة 58 

 نموذج صناعي 

نموذج   82

 صناعي 

استالم طلبات تسجيل نموذج صناعي  -3 منح شهادة نموذج صناعي   -4   
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 المواصفات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 متطلب فني  22

مواصفة   4

 سالمة مهنية 

مواصفة   12

 انشائية 

مواصفة   6

 نسيجية 

مواصفة   22

كيمياوية  

 وبتروكيمياوية 

مواصفة  50

 قياسية عراقية

 جديدة معتمدة

 تعديل المواصفة 36

 مواصفة معملية  24

اجتماعات اللجان   222

 االستشارية

 مواصفات مباعة 9601

مواصفة   3

 هندسية 

مواصفة   3

 غذائية 

يقوم قسم المواصفات بأعداد المواصفات القياسية العراقية واالدلة االسترشادية 

في مختلف القطاعات )االنشائية، الكيمياوية، النسيجية، الغذائية ، 

الهندسية،السالمة المهنية( ويتم النظر بالمقترحات والشكاوى المقدمة من 

لدوائر الدولة  المستفيدين وابداء المشورة الفنية فيما يخص المواصفات

والقطاع الخاص والمستوردين وهناك تعاون مشترك مع المؤسسات العربية 

واالقليمية والدولية المماثلة من خالل توزيع وتبادل المعلومات والبيانات 

 والدراسات والمراجع الخاصة بالمواصفات. 
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 المقاييس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 لفيزياوية اا الكهربائية 

  14514مجموع المعايرات القانونية 

موازين  

 طبلية 

389 

وزن  

 تجاري 

720 

ميزان  

 صاغة 

2024 681 

ميزان جسري  

 ومحوري

ميزان  

 خباطة 

1305 

مضخات  
 الوقود 

3623 

كيالت  
 حجمية

128 

0 

 عبوات 

5589 

  6940مجموع المعايرات الصناعية

يعتبر قسم المقاييس الجهة المركزية في العراق 

المسؤولة عن تهيئة مصادر ومراجع المعايير القياسية 

العراقية ومعايرة مراجع القياس المستعملة في المرافق 

الوزن العلمية والخدمية واالنتاجية ووسم اجهزة 

والقياس والكيل المستعملة لالغراض التجارية وفق 

( 42قانون وسم الموازين واالوزان والمكاييل رقم )

وتمتد جذور المترولوجيا في الزمن  1978لسنة 

 الحديث الى ثالثينيات القرن العشرين .

 الكتلة  ض ط ال هندسية ال

1168 612 1604 528 1262 

وفقا للمعايير الدولية  ة من مراجع القياس الوطني  %100معايرة  لصالدة وا القوة   

1262 
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   بببببببببب  الم و ات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الم بو ات الجهة المرا ية الوايدة  يعت ر قسب  

المسببببؤ لبة  ن ا مبال فحص    بببب  المعبادن 

الامينة  يعمل  فد قانون   ب  الم بو ات  ق   

المعدل  التعليمات ال باد ة    1976( لسبنة  83)

بموج    ي ون  مل القسبب  بموجب نظام  ا(  

 يتمي  بالسرية التامة  الدقة   ر ة االنجا .

ت في مجال فحص  يسبعى الى  قدي  افضبل الخدما

   بببب  المعادن الامينة بأ ببببتخدام اال بببباليب 

العلميبة الحبديابة  المتطو ة  فد المواصببببفبات  

البد ليبة   قبدي  المشببببو ة الفنيبة  يحر(  لى  

امبايبة المسببببتهلبغ من الن   التال بب  امبايبة 

الار ة  االقت ببباد الوطني  ال ام اافة ال بببا ة  

ن ع  شبرا  الم بو ات مال    و يبعدم التدا ل ب

مو بومة بو بمة الجها  ايو  عت ر الو بمة طي 

العالمبة التي  حبدد  يبا  الم ببببوا  الضببببمبان 

 منح اجازة صياغة  الوايد لحماية المستهلغ  ال ا غ.

537 

كشف وتفتيش محالت  

 الصاغة  

4002 

 قس  الم و ات

فحص ووسم المصوغات 

 الذهبية /ك م 

166,3  

ستة ستة طن وثالثمائة و

كيلو غرام عشر  

فحص ووسم المصوغات 

 الفضية /ك م

ك م 63,512  

 منح اجازة ورشة 

3 

 تجديد اجازة صياغة 

805 
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 تقييم المطابقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهامها وواجباتها :              

 

تتولى دائرة الـسيطرة النوعية ـضمن 

مـهامـها وواجـباتـها ووفـقا لـما يخولـها 

القانون مسؤولية الرقابــــــــــــــــــة على 

البضائع المحلية والمستــــوردة حي  

 تهدف االجراءات الرقابية الى: 

ــتهلك من  - ــالمة المسـ ــحة وسـ حماية صـ

خالل تقليل الحواد  الناجمة عن اسـتخدام 

 االمنة من قبل المستهلك.المنتجات غير  

 فع ال فا ة االنتاجية من  الل السبيطرة   -

النو يبة   مراق بة الجودة  لى السببببلع    

 المنتجات المحلية   المستو دة.

حماية المســـتهلكين و المنتجين و كذلك  -

 حماية البيئة و الصحة و السالمة العامة .

 

   
 تقييم المطابقة 

 )السيطرة النوعية( 

27 



 2021 السيطرة النوعية دائرة   منجزات

 

 

 

 

 

 

 

  

 السلع المحليةعلى مطابقة التقييم  -1

المنشآت   منتجات  وتفتيش  مراقبة 

والمشاريع االنتاجية والتسويقية للتاكد من  

مطابقة هذه المنتجات والمواد للمواصفات  

المعتمدة واتخاذ االجراءات المناسبة وفق  

رقم   الجهاز  في    1979لسنة    54قانون 

 حال المخالفة. 

 

 الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية 

الموقعية  الكشوفات  بأجراء  الفنية  االقسام  تقوم 

على المشاريع الصناعية ضمن خطة كشف سنوية 

 .وفحصها داخل مختبرات الجهازوسحب عينات  

 

   قسم الصناعات ال ذائية

816 

كيمياوية  قسم الصناعات ال  

252 

 سحب النماذج من المشاريع الصناعية 

نموذج   1785  

 

االنشائية  قسم الصناعات   

801 

الهندسيةقسم الصناعات   

217 

النسيجية  قسم الصناعات   

104 
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اجراء الكشوفات  

الموقعية على معامل  

%100السمنت بنسبة   

29 



 

  

 

 

 

 

 

 

 لمستوردة السلع اعلى مطابقة التقييم  -2

خالل  من  المستوردة  البضائع  على  الرقابة 

االجراءات الرقابية التي تهدف الى حماية صحة 

عن  الناجمة  الحواد   لتقليل  المستهلك  وسالمة 

استخدام المنتجات غير األمنة من قبل المستهلك، 

تحمل  التي  المنتجات  ادخال  منع  تعمل على  كما 

 عالمات تجارية مقلدة او مزورة.

 

 سلع مستوردة بدون شهادات مطابقة

اجراءات إثبات مطابقة السلع المستوردة للمواصفات 

المعتمدة للنماذج الواردة بصحبة معتمد مخول من ممثلي 

الكمارك وإتخاذ قرار اإلطالق من عدمه بناءا على بيان 

السياقات القانونية والمطابقة للمواصفات القياسية العراقية 

والمهنية بارسال نماذج من السلع المستوردة الى الجهاز 

للتحقق من مطابقتها للمواصفات الوطنية والدولية قبل 

السماح بدخولها الى البلد عن طريق فحصها في مختبرات 

 .دائرة السيطرة النوعية في الجهاز

مستوردة بصحبة شهادات مطابقةسلع    

اجراءات تقييم المطابقة مايرد من نماذج عن طريق المنافذ 

.الحدودية برفقة شهادات مطابقة للسلع والمنتجات  

 مقارنة بالسنة السابقة.      %75فع مؤشر المطابقة للسلع المستوردة المفحوصة في الجهاز الى ر -

 ( كتاب عدم مطابقة لسلع مستوردة ورفض السماح بادخالها الى العراق.  96اصدار اكثر من ) -
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 الجوالت السوقية

المحلية   االسواق  على  مسوحات  اجراء 

السلع   من  عينات عشوائية  تتضمن سحب 

   .والمنتجات المحلية والمستوردة

   

مجموع نماذج 

 الجوالت السوقية 

نموذج 216  

 الطلبات الخاصة

والمنتجات   السلع  مطابقة  إثبات  اجراءات 

للقطاعين  كطلبات  للجهاز  ترد  التي 

 . الحكومي والخاص

   

نماذج مجموع 

 الطلبات الخاصة 

نموذج 3209  
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للسلع المستوردة تقويم المطابقة  

ــركات الفاحصــة المرخصــة المتعاقدة مع الجهاز  ــم متابعة اعمال الش يتولى القس

للتقييس والـسيطرة النوعية ـضمن برنامج الفحص والتفتيش قبل التوريد  المركزي  

ــأ ــة تقوم بعمليتي الفحص والتفتيش في بلد المنشـ ــركات فاحصـ او  وهي اربع شـ

 :التصدير للبضائع واصدار شهادات مطابقة لتلك السلع

    Intertek International Limited/UK شراة -1

 Bureau Veritas / France  شراة  -2

 HQTS –Helmsan &Quality &Technology Services/China  شراة  -3

 Geo-chem / Middle East U.A.Eشراة  -4
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 التحقق في المنافذ الحدودية 

  

  

 

 

 

 

 

  

رنامج التفتيش والفحص  ب

المسبق قبل التوريد في بلد 

 المنشأ 

ــ اليب ضـــــاسلوب من اس مان  ــــ

ــ النوع جودة المتعارف  ـــــية وال ــ

جارة الدولية  ــعليها في مجال الت

هز والمورد ـبين اٌلمصنع او المج 

ة طرف ـــــحي  يقوم بهذه العملي 

ــ معت حايد ـــثال  فني م مد دوليا  ــ

ــ يمن در او المجهز ـــــــح المص ــــ

ــ والمورد شه ادة مطابقة للسلع  ــ

جات قبل الشحن ضمانا  ـــــوالمنت 

ا  ـــــــــورد وفقــــوق المست ـــلحق

فات التعاقدية وضمانا  ـــــللمواص

لنوعية وجودة السلع والمنتجات  

 . التي تصل الى المستهلك 

 

 طلب التحقق من المطابقة 

 التحقق الوثائقي 

 التفتيش الفيزياوي 

مطابقة  اصدار شهادة 

)C.o.C ( 

)المصدر(بلد المنشأ   

ق  اجراءات المراقبة والتدقي

 والتحقق 
 Release Reportاصدار وثيقة االطالق 

 الفسح الكمركي 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 مجموع الزيارات للمنافذ الحدودية 
 زيارة   326

 

 

 والتحقق  والتدقيق المراقبة برنامج

 المشمولة  للنماذج  عشوائية  عينات  سحب

 يتم  لجان  قبل  من   التوريد  قبل  الفحص  ببرنامج

  المنافذ  جميع  الى   متعددة  بزيارات  للقيام   اتشكيله

 الفاحصة  الشركات   عمل  نطاق  ضمن  الحدودية

  من   للتأكد  الجهاز  مختبرات   داخل  فحصها  يتم

 . العراقية القياسية للمواصفات مطابقتها

34 

 مجموع الزيارات للمنافذ الحدودية
 زيارة   326

 

 

مجموع النماذج المسحوبة من 

 المنافذ الحدودية

 نموذج 241

 

 شهادات المطابقة

( شهادة 18152فحص واصدار )-

المستوردة في اكثر مطابقة للسلع 

 ( دولة مصدرة.16من )

اصدار المطابقة لسلع مستوردة -

( مليار 972,2بقيمة اجمالية )

 دوالر.



  

لتأييد   - مجانية  الكترونية  خدمة  تقديم 

اجازة   اصدار  قبل  المركبات  مطابقة 

 االستيراد. 

(  9029اصدار تأييد مطابقة ألكثر من )  -

 االستيراد. مركبة قبل 

 المركبات  فحص

أكـد  يتم ة  من  الـت ات  مطـابـق دة  المركـب  المســـــتوردة  الجـدـي

ا  والمنتـجة  قـبل  من  المعتـمدة  المواصــــــفة  لمتطلـبات  محلـي

  بالمركبات   الخاصة  الوثائق تدقيق خالل  من وذلك  الجهاز

 .(المطابقة  شهادات ،  الفحص  تقارير) تشمل  والتي

 :مالحظة

  الـجدـيدة  المســـــتوردة  الـنارـية اـلدراـجات  شـــــمول  ســـــيتم

  الثاني  النصـــف في  المطابقة  تقييم  ببرنامج  والمســـتعملة

 .2022 عام  من
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 منح الشهادات 



 

 

  

 

 

 

  

تدقيق متابعة لشهادة 

 العراقيةالمطابقة 

6 

 

منح ترخيص عالمة الجودة العراقية للمنتجات المحلية وفق 

2011لسنة  2تعليمات   

للمنظمات االنتاجية  منح شهادة المطابقة العراقية

والخدمية لنظم ادارة الجودة وفق المواصفة القياسية 

 الدولية

ISO 9001: 2015 

منح /تجديد/شهادة 

المطابقة العراقية    

8 

 

منح /تجديد /عالمة 

 الجودة العراقية 

7 

منح شهادة مدقق 

 داخلي

33 

رف ثالث  منح الشهادات هي عملية اعتراف بمطابقة نظم االدارة المطبقة بمختلف القطاعات للمواصفات الدولية وعادة مايكون هذا االعتراف من قبل ط

النوعية/قسم منح الشهادات على المستوى المحلي. والذي يتمثل بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية /دائرة السيطرة   

 

زيارات التفتيش 

الموقعي    لمنح 

ومتابعة عالمة 

 الجودة العراقية

8 
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المختبرات المعتمدة في الجهاز المركزي  
من   يةـــــــــــــرة النوعـــــــللتقييس والسيط

2017 -2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الصناعات االنشائية

 اختبارات شمل : 3الفحوصات الكيمياوية : تم اعتماد  -1

 االسمنت  -
 

 قسم المقاييس 

 اختبار  2الكتلة : تم اعتماد  -1

 اختبار  5القوة والصالدة : تم اعتماد  -2

 اختبار  4الض ط : تم اعتماد  -3

 اختبار  10الكهرباء : تم اعتماد  -4

 اختبار  3الحرارية : تم اعتماد  -5

 اختبار  5االبعاد : تم اعتماد  -6

 اختبار  6الحجوم : تم اعتماد  -7

        

 

 قسم الصناعات ال ذائية  

 اختبارات شملت : 3المختبر المايكروبي : تم اعتماد   -1

فحص العدد الكلي للبكتريا الهوائية في اللحوم   -

 ومنتجاتها. 

 فحص السالمونيال في اللحوم ومنتجاتها. -

فحص العدد الكلي لبكتريا القولون في الحليب  -

 ومنتجاته.

 ارات شملت :اختب 5فحوصات االغذية : تم اعتماد  -2

 الكالسيوم في المياه -      

 المغنسيوم في المياه  -      

 العسرة الكلية  -      

 الكلوريد في المياه -      

 في المياه PHفحص الدالة الحامضية   -      

 اختبار شملت  2شعبة التحليل االلي : تم اعتماد  -3

 الحديد في المياه -      

 النحاس في المياه -      

 

 قسم الصناعات الكيمياوية  

 اختبارات شملت:  3: تم اعتماد  مختبر االصباغ -1

 الطالء  -
 

 قسم الصناعات الهندسية

 اختبار شمل: 12تم اعتماد  الميكانيك : -1

 حديد التسليح والصالدة  -

 اختبار شمل : 1الكهرباء : تم اعتماد  -2

 اسالك كهربائية  -     
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 التعاون الدولي



  

 

 

 

 

 

 

 

 

في  الجهاز    بالتقييس   المعنية الُدولية  المنظمات  يشارك 
النوعية   برامج   من مجموعة   بعقد  قومُ ي  كما   ،والسيطرة 

  األجنبية  والهيئات  الجهات  بعض  مع   الفني  التعاون
ونقل    عمال  تطوير  في  خبراتها  من  لالستفادة   الجهاز 
 . المعرفة

41 



  

الحضور والمشاركة في 
اجتماع 20اكثر من

افتراضي 

انتخاب العراق عضوا 
لمجلس ادارة معهد 
المواصفات للدول 

للمدة ( SMIIC)االسالمية 
2022-2024

انتخاب العراق عضوا 
معهد /لمجلس االعتماد 

المواصفات للدول 
((SMIIC/ACاالسالمية 
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للمواصــفات  برنامج اعتراف متبادل بشــهادات المطابقة للمنتجات بين الهيئة الســعودية  

 .( والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةSASOوالمقاييس والجودة )

 

ــة  يمذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتقييس والســ  ــس طرة النوعية في جمهورية العراق ومؤس

 .(INSOالمواصفات والبحو  الصناعية في جمهورية ايران االسالمية )

 

 الجهاز بينمذكرات التفاهم االتفاقيات و

 والجهات الخارجية المناظرة له

شأن التعاون في مجال انشطة التقييس بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة تفاهم بمذكرة  

 .ة للصناعة الكويتية(مالكويت )الهيئة العا

 

1 

مـشروع البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجال المواصـفات والمقاييس 

 المطابقة مع جمهورية سوريا.ومراقبة الجودة ومنح شهادات 

 

43 

2 

3 

4 



 

 

 

 

 

 

 

  

 الجهاز بينمذكرات التفاهم االتفاقيات و

 والجهات الخارجية المناظرة له

 . مذكرة تفاهم علمي وتقني قي مجال )المواصفات وتقييم المطابقة( مع لبنان

 

 .WIPOمذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

 

العالقة بين المعهد الوطني للمواصفات  مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس واالنشطة ذات  

النوعية  والسيطرة  للتقييس  المركزي  والجهاز  التونسية  بالجمهورية  الصناعية  والملكية 

 بجمهورية العراق. 

 

8 

44 

5 

6 

مذكرة تفاهم بين مؤســســة المواصــفات والمقاييس في المملكة االردنية الهاشــمية والجهاز 

 .والسيطرة النوعية في الجمهورية العراقيةالمركزي للتقييس  
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 التدريب



 

 

 

 

 

 

  

 

دورات  ( منتسب من الجهاز في 292مشاركة اكثر من ) 

 تطويرية حضورية وافتراضية 

( دراسة وبحث علمي في مجال التقييس  20انجاز ) 

 والجودة وتقييم المطابقة 

( طالبا في مجال االبتكار واالختراع  25تدريب وتأهيل ) 

 واللغة واالنكليزية 

 

( من منتسبي الوزارات  71تدريب وتأهيل ) 

 والمؤسسات والقطاع الخاص في الجهاز 

( دورة وورشة تدريبية  13عقد وتنظيم اكثر من ) 

 للوزارات وجهات القطاع الخاص 

( شهادة مدقق داخلي لمنتسبي الوزارات  115منح ) 

الخاص والمؤسسات والقطاع   
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  -المختر  الجديد د  ة 

مستق ل العرا   

(1/2021 ) 

أـقام الجـهازالمركزي للتقي   

النوعيــة حفــل  ــيطرة  والســ

دورة )الـمـخـتـرع    اخـتـتــام 

د   ل العراق   -الجـدـي ــتقـب مســ

ــــــــــارك 1/2021 ( الذي شــ

مشارك(لــــــطالب    25فيها )

ــادس  الخام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والس

ــة   ــل ــرح ــم وال ــي  ــتــدائ االب

ــور   ــــــ المتوسـطة بحضـــــ

ــتور حسين علي داود  ــ ــ الدك

والــدـكـتور  اـلـجهــازك  رـئـي  

ــر   ــ ــ محمد الدليمي مديــــــــ

ــز الطاقة الجديدة  ــ ــ ــ ــ ــ مرك

ــر    ــ ــ ــ ــ والمتجددة في مع

بغداد الدولي وكــــــــــــذلك 

الدكــــــــتور خضــــر شكر  

حميد /أستاذ مســـــــــــــــاعد/ 

ـــــــب ا ـــــ لجامعة كلية الطـــ

ـي    رـئ نصـــــريــة  مســــــت اـل

اكاديمية بغداد العــــــــــداد  

د لـيث العالق  ـــي ادة والســ الـق

ار   اـئب رئي  مركز االبتـك ـن

داع العراقي وـعدد من  واالـب

اركين وموففي   عوائل المـش

  .الجهاز
 

ــالل   ــون خ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحصل المشارك

ــدة   ــ ــ ــ ــ ــذه الدورة التي عق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه

ــن   ــ ــ ــرة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   19/9/2021للفت

ـمـعـلومــات  4/10/2021اـلى   ـعـلى 

ــداع  االب ــة  أهمي على  قيمــة ومهمــى 

ودروس في اللغـــــــة    واالبتكـــــــار

ــــم  ــ ــ ــ ــــة أفكارهــ ــ ــ ــ اإلنكليزيــة لتنميــ

وابداعــاتهم الفكرية وحــــــــــــــقق  

ــة   ــ ــ ــارات علمي ــ ــ ــ ــ ــ المشاركون زي

ترفيهية الى مركـــــــــــــــــــــز الطاقى  

ــــدة والمتجددة في معر   ــــ ــ ــ الجديــ

بغــــــــــــــــــــــــــــــــداد الدولي وتلقوا 

ــة   ــ ــ ــات عن أهمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معلوم

د دـي ة الـج اـق ة  الـط دـها في عملـي ة وفواـئ

ــحافظة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ التنمية المستدامة والم

على البيئة من خـــــــــــــــالل تقليل 

التلوث الناجم عن محطات الكهرباء 

ــوا محاضرة  ــ ــ ــ ــ ــ وغيرها وكذلك تلق

ــن االختراع بطرق التفكير  ــــــ عــــ

غــداد   ـب يــة  ـم اكــادـي ي  ـف كــار  ـت واالـب

ــداد القادة وكيفية التفكير  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الع

التي    في إيجـاد الحلول ــاكـل  للمشـــ

 . تواجههم اثناء مسيرة حياتهم
 

واعرب رئي  الجهـاز في 

ى خالل هـذا الحفـل   كلمـة ـل

واـلـمـهم   اـلفــاعــل  دور  ـعن 

ــة من  العمري ــات  الفئ لهــذه 

المشاركين في بنــــــــــــاء  

قدراتهم قدراتهم وتــــــعزيز 

ــداع   االبــــ ــى  ــلــــ عــــ

ذا  ارـه دم احتـك اروـع واألبتـك

الـكـبــارفـقـط   عـلـى  األمـر 

واعــــــــرب عن شكــــــــره  

وتقديره الــــــــــــى كل من 

ــذه   ـــ ـــ ـــ ـــ ساهم في نجاح هـ

ــاله   الدورة من المراكز أعــ

ومديــــــــــــــر عام شركــــــــــــة  

على   ــة  العراقي ــار   المع

ــى   ــــــ اســتضــافتى ودعمــــ

ي   وفــف وـم ن  ـي ــارـك مشــــ ـل ـل

ــل من ح ــ ــ ــ ــ سب الجهاز ك

ــلى وان هذه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عم

الــدورة األولى من نوعهــا  

األخيرة   تكون  لن  ــوف  ســ

 . وستلحقها دورات أخرى

 

ــاركون في  ــل المشــ وحصــ

نهاية هذا الحفل على شــهادة 

ــاركـة وهـديـة رمزيـة   مشـــ

مقـدمـة من الجهـاز وكـذلـك 

ن  ـم قــدم  ـم اـل ز  ـي ـي ـم ـت اـل درع 

مركــــــــــــــــــــز األبتكار  

ــــــداع العراقي   ــــ ــــ ــــ واألبــ

الــمــخــتــرعــيــيــن  )مــنــتــدى 

العراقيين( وقدم الســـيد ليث  

العــــــالق درع المنتدى الى 

 .السيد رئي  الجهاز

ــم ختام هذه الدورة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وت

ــل  ــ ــ بفعالية جميلة هو قيام ك

مشـــارك بزرع شـــتلة دائمة 

ــق  حــدائ ــي  ف ــخضــــــرة  ال

الجهازووضع اسمائـــــــــــــــهم  

ــل  العم روح  ــة  لتقوي ــا  عليه

ـــتداـمة وغرس والبيـئة   المســ

ان  اـمـلـين  ــل  افضــــ ـلـعراق 

لــــلــــجــــهــــاز   يــــعــــودوا 

ــراعات تنه    ــــ ــــ ــــ باختــ

ــزهوا  ــع العراق وي ــ ــ ــ ــ ــ بواق

 . بافكارهم البناءة
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 المالحــــق



 

 

مهام الجها    ت

 فقاً لقوانين   

 النافذة 

االطمية  

النس ية  

 لالطداه 

 قيمة المؤشر   KPIمؤشر االدا  العام 

2020  / 

 قيمة المؤشر  

2021 

نس ة التنيير  

 )%_+( 

حماية  1

المستهلكين  

والمنتجين  

وكذلك حماية 

البيئة 

والصحة  

والسالمة 

 العامة

35 % 

 87 6380 3403 كمية المعادن الثمينة المفحوصة والموسومة)كغم(  -

 375 537 113 عدد االجازات الممنوحة للصاغة 

 90 805 424 عدد اجازات الصاغة المجددة 

 1009 577 52 عدد الصاغة الذين يمارسون المهنة بدون اجازة )المخالفين لقانون المصوغات(

 1733 % 330 % 18 نسبة عدد الكشوفات على محالت الصاغة الى عدد محالت الصاغة المجازين 

 437 14514 2702 ( عدد المعايرات القانونية )محطة وقود،خباطات،موازين جسرية

عدد المعايرات الصناعية )اجهزة القياس في الجامعات والمؤسسات من القطاع العام 

 ( والخاص والمشاريع االستثمارية
4536 6940 53 

 177 % 36 % 13 نسبة تغطية معايرة محطات الوقود

 100 % 48 % 24 السلع المستوردة المطابقة للمواصفة )بحسب اجمالي النماذج المفحوصة(نسبة 

 333 % 52 % 12 نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة )بحسب اجمالي النماذج المفحوصة (

 92 326 170 عدد زيارات المنافذ الحدودية 

 80 241 134 الحدودية عدد النماذج المسحوبة عشوائيا من المنافذ 

 223 2001 619 عدد السلع )النماذج( المسحوبة ) من االسواق المحلية والمشاريع الصناعية (

 - - - عدد الشكاوى المقدمة من المستهلكين 

 - - - معدل الزيادة الحاصلة في الشكاوى

 191 32 11 عدد احاالت المخالفين الى المحاكم المختصة 

 5- 139 147 عدد االنذارات الموجهة للمنتج المحلي

 175 11 4 عدد المشاريع التي تم ايقافها بسبب مخالفة المواصفة 

 75 7 4 الجودة العراقية    عالمة عدد المشاريع االنتاجية الحاصلة على 

 - ISO 9001  - 8عدد الجهات التي تم منحها شهادة الجودة لنظم االدارة 

 نسبة رضا المستفيدين من عمل الجهاز ) استبيان( من خالل  -

o   المستهلك 

o المستورد 

o المصنع 

o جهات اخرى 

- - - 

 ( KPIهاز بموجب احكام القوانين* النافذة )العام للجمعايير االداء 
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اهداف ومهام الجهاز وفقًا   ت
 لقوانينه النافذة 

االهمية النسبية  
 لالهداف 

قيمة  KPIمؤشر االداء العام 
  2020المؤشر/ 

قيمة 
  2021المؤشر/ 

نسبة التغيير 
 )%_+( 

ضمان الحفاف على حقوق  2

الملكية الصناعية وتشجيع 

المخترعين وتوسيع العالقات  

مع البلدان المتقدمة 

 صناعياًوتطويرها 

 5- 698 733 عدد طلبات براءات االختراع المسجلة  - % 6

 17 539 461 عدد طلبات براءات االختراع المقبولة
 31 531 404 عدد شهادات براءات االختراع الممنوحة 
 15 82 71 عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة 

 20 61 51 المقبولةعدد طلبات النماذج الصناعية 
 2 58 57 عدد شهادات النماذج الصناعية الممنوحة 

استنباط وتوفير مواصفات   3

 قياسية عراقية 

 95 74 38 عدد المواصفات العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة  - % 6

 86 1069 575 عدد المواصفات المباعة 
 24 41 36 وتطوير المواصفاتعدد الجهات الخارجية المشاركة في اعداد 

 - % 10 % 10 نسبة مشاركة ممثلي القطاع الخاص في اعداد المواصفات
4  

ايجاد مراجع عراقية معتمدة 

لمعايير القياس وطرق  

 المعايرة 

 

4 % 

 2- 40 41 عدد اللجان المشكلة العداد المواصفات -أ

 71 24 14 عدد المواصفات المعملية الصادرة

عدد المراجع الوطنية االولية المرتبطة بسلسة القياس الى  -

 الوحدات الدولية في مجال المعايرة والتي يتم اعتمادها اولياً 
- 40 - 
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االطمية   اطداه  مهام الجها   فقاً لقوانين  النافذة  ت

النس ية  

 لالطداه 

قيمة  KPIمؤشر االدا  العام 

 2020المؤشر/ 

 

قيمة 

 2021المؤشر/ 

 

نس ة التنيير  

 )%_+( 

رفع الكفاءة االنتاجية من خالل السيطرة   5

النوعية ومراقبة الجودة على السلع  

 والمنتجات المحلية والمستوردة 

 125 1006 447 عدد النماذج الواردة من المشاريع الصناعية 7%
 100 % 48 % 24 نسبة السلع المستوردة المطابقة للمواصفة 

 333 % 52 % 12 نسبة السلع المحلية المطابقة للمواصفة 

 -  -  -  نسبة / عدد التبليغات ) الشكاوى( التي تمت معالجتها

 487 2184 371 عدد الكشوفات الموقعية على المشاريع الصناعية

 20-  %4 %5 نسبة نماذج الجوالت السوقية من اجمال النماذج المفحوصة 

 92 326 170 زيارات المنافذ الحدودية عدد 

 22 % 55 % 45 نسبة تغطية المنافذ الحدودية بعمل الجهاز

عدد شهادات الجودة العراقية الممنوحة والمجددة وفق الواصفة الدولية  

ISO 9001 

4 8 100 

 -  -  -  عدد شهادات الجودة التي تم الغائها

 -  7 -  العراقية الممنوحة / المجددة عدد شهادات عالمة الجودة 

نشر الوعي في مجاالت التقيي  والسيطرة   6

النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل 

على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على  

 نوعية السلع والمنتجات 

عدد الندوات وورش العمل المقامة لنشر اهمية المشاركة والدعم في   5%

 السلع والخدمات المراقبة على 

5 - - 

 -  -  -  عدد النشاطات / البرامج االعالمية 

 -  -  -  عدد الشكاوى حول نوعية السلع والمنتجات 

 -  -  -  دراسة تعزيز الرقابة الجماهيرية لضمان الجودة /حماية المستهلك

عدد الحمالت التوعوية للتعريف بأهمية تطوير في مجاالت التقيي  

 والسيطرة النوعية  

 -  -  - 

 -  -  5 عدد المنشورات الدورية 

 -  3 3 حجم الشريحة التي تدعمها حمالت التوعية / مليون نسمة 

7 
 

العمل على توحيد المواصفات القياسية في  
التعاون  الوطن العربي وتوسيع افاق 

العربي والدولي في مختلف المجاالت ذات  
 العالقة بالتقييس والسيطرة النوعية 

 500 66 11  عدد المواصفات التي تم اصدارها كمواصفة عربية   3%

عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول العربية وهيئات  
 المواصفات العربية 

- -  
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اهداف ومهام الجهاز وفقاً 
 لقوانينه النافذة 

االهمية  
النسبية 
 لالهداف

قيمة   KPIمؤشر االداء العام 
2020المؤشر/   

قيمة  
2021المؤشر/   

نسبة الت يير 
 )%_+( 

تطوير التخصصات في مجاالت  8
 التقييس والسيطرة النوعية 

3 % عدد الدورات التخصصية في مجاالت التقييس والسيطرة   
 النوعية  

3 10 233 

عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيق الداخلي النظمة  
 ادارة الجودة

- 4 - 

 التقارير والنشاطات بعد الدورات :
 دورات داخلية 

 دورات خارجية  

- 
- 

- 
تقرير 85  

- 

للتطويرالمقترحات المقدمة   - - - 

 - - - نسبة المقترحات التي تم تنفيذها 

 - - - عدد الزماالت الدراسية المتخصصة 

% 12 نسبة حملة الشهادات العليا  11 %  -8  

 - 25 - عدد الدراسات والبحوث المقدمة 

9 
 

تهيئة الوسائل العلمية لالستخدام  
العقالني للموارد الطبيعية 
 والمنتجات و الطاقات 

2 % عدد التقنيات المستدامة المنفذة )ترشيد استهالك الطاقة،    
 استخدام الطاقة البديلة، اعادة تدوير المنتجات( 

- - - 

عدد الندوات المقامة في هذا المجال ونشر الوعي عن  
 اهمية االستخدام العقالني للموارد 

5 - - 

تنظم عمل الجهاز عدد االنظمة والبرامج التي   - 2 - 

نسبة تنفيذ الصيانة الدورية لمرافق الجهاز )منظومة  
 الماء ، منظومة الكهرباء ، االبنية ،......( 

2 %  - - 
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اطداه  مهام الجها    ت

  فقاً لقوانين  النافذة 

االطمية  

النس ية 

 لالطداه

قيمة   2020قيمة المؤشر/ KPIمؤشر االدا  العام 

  2021المؤشر/

نس ة التنيير  

 )%_+( 

دعم التقدم التقني في  10

القطاعات االنتاجية 

 والخدمية

 

2 % 

عدد االبحاث والدراسات لتطوير القطاعات االنتاجية  -

 والخدمية

4 25 525 

عدد مذكرات التفاهم مع الجامعات والقطاعات االنتاجية  -

 في مجال التقدم التقني 
-   

 - - - عدد المشاريع / الشركات المكرمة من قبل الجهاز    -
 - - 3 عدد الدورات المقامة لدعم التقدم التقني  -
 - 2 - عدد االنظمة البرامجية المستخدمة   -

تعزيز جودة البنى   11

 التحتية 

نسبة جودة مختبرات الفحص في الجهاز وفق للمواصفة   - % 9

  ISO 17025الدولية 

 

نسبة جودة مختبرات المعايرة في الجهاز وفق للمواصفة   -

   ISO 17025الدولية

25 % 

 

25 % 

29 % 

 

25  % 

16 

 

- 

 1 % 8,1 % 8 نسبة جودة االختبارات   -

 92- 1 13 عدد االدلة الصادرة   - % 6 تعزيز الحوكمة   12

 - - 3 عدد التعليمات   -

 - - - عدد الخدمات المقدمة الكترونيا    -

تطوير وتأهيل   13

 الموارد البشرية  

 عدد المشاركين في الدورات التخصصية   - % 4

 الداخلية   -

 الخارجية   -

7 

- 

30 

255 

135 

120 

3542 

- 

300 

تعزيز مصادر   14

التمويل وتنوعها  

 وديمومتها 

نسبة االيرادات المتحققة من أنشطة الجهاز الى اجمالي   - % 8

 المصروفات 

 

نسبة الدعم من العقود الشركات الفاحصة اجمالي   -

 المصروفات 

47% 

 

 

10% 

85% 

 

 

51% 

81 

 

 

410 

 
 .المعدل 1979( لسنة 54قانون الجهاز المركزي رقم ) -* 

 .1978( لسنة 42قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم ) -  
 المعدل.  1976( لسنة 83قانون وسم المصوغات رقم ) -  
 المعدل. 1970( لسنة 65قانون براءة االختراع رقم )  -  
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C.O.S.Q.C 

Central Organization for Standardization and Quality 

Control  

Email: cosqc@cosqc.gov.iq 

Website: www.cosqc.gov.iq 

Facebook: www.facebook.com/COSQC.IQ/ 

Address: IRAQ-Baghdad-Al-Jaderyia 
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