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 -1توطئـة

شهدت سنة  2014العديد من املستجدات اهلامة ابلنسبة للمجلس الوطين لإلعتماد سواء على
الصعيد الوطين أو الدويل.

ففي إطار احملافظة على اتفاقيات االعرتاف املتبادل وتبعا لعملية تقييم النظراء اليت خضع هلا خالل
الفرتة املمتدة من  03اىل  07مارس  2014من طرف املنظمة األوروبية لإلعتماد ،متكن اجمللس من
إضافة جمال جديد يف إتفاقيات اإلعرتاف املتبادل واملتعدد األطراف أال وهو جمال املراقبة واحملافظة
على اإلعرتاف الدويل يف جماالت إعتماد خمابر التجارب والتحاليل واملرتولوجيا وهياكل اإلشهاد
ابملصادقة مع كل من املنظمة الدولية إلعتماد املخابر » «ILACواملنتدى الدويل لإلعتماد ».«IAF
مع العلم وأن التوقيع مع هاتني املنظمتني الدوليتني توج سلسلة من اإلتفاقيات الثنائية املشاهبة على
املستوى اإلفريقي واألورويب مع كل من املنظمة اإلفريقية لإلعتماد واملنظمة األوروبية لإلعتماد.
ويعد بذلك اجمللس الوطين لإلعتماد ،أول جهاز مغاريب واثلث جهاز إفريقي حيقق هذا اإلجناز
وخاصة يف جمال املراقبة ،حيث أصبح إبمكان املؤسسات التونسية احلصول على تقارير مراقبة معرتف
هبا دوليا لدى هيئات تقييم املطابقة الوطنية املعتمدة من طرف اجمللس الوطين لإلعتماد ،وهو ما
سيساهم يف دفع نسق التبادل التجاري مع اخلارج واحلد من احلواجز الفنية للتجارة ويتيح للمؤسسة
تسهيالت مجة كالتخفيض من التكلفة والتقليص يف اآلجال وتدعيم متوقعها يف األسواق األوروبية
والدولية.
على املستوى الداخلي ،متت تسمية مديرا عاما جديدا للمجلس وتعيني مراقب دولة و مراجع
حساابت اجمللس لسنوات  2013و 2014و 2015واملتمثل يف مكتب .CAO
هذا ،كما واصل اجمللس يف نفس النسق نشاط اإلعتماد وذلك إبجناز التدقيقات األولية وتدقيقات
املتابعة والتجديد وتوسيع جمال اإلعتماد هلياكل املطابقة يف جماالت املراقبة واملخابر واإلشهاد
ابملصادقة حيث بلغ عدد اهلياكل املعتمدة إىل موىف شهر ديسمرب  2014مائة وسبعة ( )107هيكال
حيث مت إعتماد مخسة ( )05هياكل جديدة مع سحب االعتماد لسبعة ( )07آخرين.
4

ويف نفس الصدد ،توصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة  2014بسبعة وعشرين ( )27مطلبا
رمسيا للحصول على اإلعتماد منها تسعة مطالب من هياكل تقييم مطابقة أجنبية.
أما فيما خيص رقم معامالت اجمللس لسنة  2014فقد شهد تقلصا نسبيا مقارنة بسنة  2013حيث
بلغ  612،365ألف دينار مقابل  678،531ألف دينار لنفس الفرتة من السنة املاضية أي برتاجع
طفيف قدر تقريبا بـ .% 9
من جهة أخرى ،واصل اجمللس أتهيل إطاراته ورسكلتهم إضافةً إىل حتيني وتقييم نظام اجلودة وذلك
حسب برانمج التدقيق الداخلي الذي تطرق اىل مجيع األقسام طبقا للمواصفة الدولية أيزو .17011
أما على املستوى الدويل ،فقد مت إمضاء مذكرة تفاهم بتاريخ  2014/02/20مع التجمع اجلهوي
اإلفريقي لإلعتماد لدول جنوب إفريقيا  SADCASتتعلق ابلقيام بعمليات تقييم مشرتكة هلياكل تقييم
املطابقة الفرنكوفونية بكل من الكنغو ( )12ومدغشقر (.)03
كما مت أيضا بتاريخ  2014/05/22إمضاء مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفين يف جمال اإلعتماد
وتقييم املطابقة مع مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية سيقع من خالهلا تقدمي املساندة الفنية
للجنة اإلعتماد الفلسطينية والقيام بعمليات تقييم ملختربات فلسطينية.
ويف سياق متصل ،واصل اجمللس القيام بعملية املساندة الفنية للجنة السعودية لإلعتماد وذلك يف
إطار العقد املربم مع اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس بتاريخ  12أكتوبر .2012

5

-2إجتماعات جملس املؤسسة للمجلس الوطين لإلعتماد
يف إطار تطبيق الفصل الرابع من األمر عدد  1210لسنة  2006املؤرخ يف  24أفريل  2006و الذي
يضبط التنظيم اإلداري واملايل للمجلس الوطين لالعتماد وطرق تسيريه ،قام جملس املؤسسة اىل موىف
شهر ديسمرب  2014بعقد أربعة ( )4اجتماعات مت خالهلا دراسة وإبداء الرأي يف العديد من النقاط
واليت نذكر من أمهها :
• تعيني مراجع حساابت اجمللس الوطين لإلعتماد لسنوات
• تعيني مدير عام جديد للمجلس الوطين لإلعتماد،
• عرض تقرير مراجع احلساابت لسنة ،2013
• عرض تقرير نشاط اجمللس لسنة ،2013
• عرض برانمج نشاط اجمللس لسنة ،2014
• عرض مشروع ميزانية اجمللس لسنة ،2015
• عرض اإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع احلساابت
والتدقيق الداخلي لسنة ،2013
• عرض مشروع سياسة اجلودة للمجلس الوطين لإلعتماد.
2014 - 2013
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،2015 -

 -3نشاط اإلعتماد
 -1-3اهلياكل املعتمدة :
بلغ العدد اجلملي هلياكل تقييم املطابقة املعتمدة من طرف اجمللس الوطين لإلعتماد اىل موىف شهر
ديسمرب  2014مائة وسبعة ( )107هيكال موزعني كالتايل :
عدد اهلياكل املعتمدة

القطاع

اىل موىف ديسمرب

2014

سحب اإلعتماد

خمابر التحاليل

37

01

خمابر التجارب

20

01

خمابر املرتولوجيا

33

01

هيئات اإلشهاد ابملصادقة

08

هيئات املراقبة

09

04

107

07

اجملموع

رفض
اإلعتماد
02

02

ويبني اجلدول التايل تطور نشاط اإلعتماد حسب القطاعات :
القطاع

النسبة %

2010

2011

2012

2013

2014

خمابر التحاليل

16

18

27

33

37

خمابر التجارب

16

16

17

20

20

خمابر املرتولوجيا

22

23

23

31

33

هيئات اإلشهاد ابملصادقة

06

05

06

08

08

7،5

هيئات املراقبة

03

05

07

08

09

8،5

63

67

80

100

107

100

اجملموع

7

84

وجتدر اإلشارة إىل أنه مت إعتماد  19هيكال لتقييم املطابقة خارج تونس موزعني كالتايل :
القطاع

البلدان املعنية

العدد
4

ساحل العاج
الكامرون
بوركينا فاسو
موريطانيا

1

مايل

4

اململكة العربية السعودية

2

غاان

3

خمابر التحاليل :

13

خمابر التجارب :

4

1
4

هيئات اإلشهاد ابملصادقة :

2

تطور نشاط اإلعتماد

120
107
100
100

80
80
67
63
60

37
33

40

33

31

27
20
8 9

23

20
8 8

23
18 16

17
6 7

22

5 5

16 16
3

20

6
0
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8
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-2-3مطالب يف طور االعتماد :

توصل اجمللس الـوطين لإلعتمـاد خـالل سـنة  2014بسـبعة وعشـرين ( )27مطلبـا رمسيـا للحصـول علـى
اإلعتماد منها ما هو يف طور اإلعتماد والباقي بصدد الدرس وهم موزعني كالتايل :
إعتماد خمابر إعتماد خمابر إعتماد خمابر
التحاليل

التجارب

املرتولوجيا

إعتماد هياكل

إعتماد هياكل

اإلشهاد

املراقبة

ابملصادقة
بصدد
الدرس
يف طور
اإلعتماد

اجملموع

05

07

07

01

04

03

-

-

-

-

08

07

07

01

04

-3-3إجتماعات جلان اإلعتماد :

يلخص اجلدول التايل اجتماعات جلان اإلعتماد اىل موىف شهر ديسمرب : 2014

عدد اإلجتماعات

عدد امللفات املدروسة

جلنة اإلعتماد
جلنة قطاع "خمابر املرتولوجيا"

05

28

جلنة قطاع "اإلشهاد ابملصادقة"

04

11

جلنة قطاع "خمابر الكمياء"

05

12

جلنة قطاع "خمابر التحاليل الغذائية"

08

28

جلنة قطاع التجارب امليكانيكيّة و الفيزايئيّة
جلنة قطاع "املراقبة يف جمال السالمة الصناعية"

06

20

04

09

اجملموع

32

108

9

-4-3أنشطة االعتماد حسب األقسام :

 -1-4-3قسم خمابر التحاليل :
بلغ عدد خمابر التحاليل املعتمدة اىل موىف شهر ديسمرب  2014سبعة وثالثون ( )37هيكال منها
ثالثة ( )3إعتمادات مع سحب االعتماد ملخرب واحد وحيوصل اجلدول التايل نشاط قسم إعتماد
خمابر التحاليل لسنة : 2014
ديسمرب

نوعية التقييم
العدد اجلملي للمخابر املعتمدة

37

إعتمادات جديدة

3

تقييم أويل

01

تقييم متابعة

31

تقييم ميداين

01

تقييم إضايف

01

تقييم التجديد

02

سحب االعتماد

03

مطالب يف طور اإلعتماد :

2014

توصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة  2014بثمانية مطالب رمسية للحصول على االعتماد منها
ستة مطالب صادرة عن هياكل إعتماد بدول إفريقية وهتم اجملاالت التالية :
 التحاليل الكيميائية، التحاليل امليكروبيولوجية، التحاليل الكيميائية والفيزايئية ملياه الشرب، التحاليل الغذائية.10

جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع خمابر التحاليل الغذائية :
عقدت هذه اللجنة إىل موىف شهر ديسمرب  2014مثانية ( )08اجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء
الرأي يف  28ملف إعتماد وهي حموصلة كالتايل :
عدد

عدد امللفات

اإلجتماعات

املدروسة

08

28

آراء جلنة اإلعتماد

عدد امللفات
املعنية

منح االعتماد

01

اإلبقاء على االعتماد

21

اإلبقاء على االعتماد مع التوسيع يف اجملال

02

توسيع جمال االعتماد

01

جتديد االعتماد

01

رفع تعليق االعتماد

01

رفض االعتماد

01

جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع الكيمياء :
عقدت هذه اللجنة إىل موىف شهر ديسمرب
الرأي يف  11ملف إعتماد وهي حموصلة كالتايل :

2014

عدد

عدد امللفات

اإلجتماعات

املدروسة

05

12

مخسة إجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء

آراء جلنة اإلعتماد

عدد امللفات املعنية

منح االعتماد

02

جتديد االعتماد مع التمديد يف اجملال

01

اإلبقاء على االعتماد

03

تعليق االعتماد

02

11

رفع تعليق االعتماد

01

تعليق االعتماد يف انتظار تقييم إضايف

01

رفض االعتماد

01

سحب االعتماد

01

عدد أايم التدقيق :
مت القيام خالل سنة  2014بـ  105يوم عمل.
 -2-4-3قسم خمابر التجارب :
بلغ عدد خمابر التجارب املعتمدة اىل موىف شهر ديسمرب  2014عشرون ( )20هيكال مع سحب
االعتماد هليكل تقييم مطابقة وحيوصل اجلدول التايل نشاط قسم إعتماد خمابر التجارب لسنة 2014
:
ديسمرب

نوعية التقييم
العدد اجلملي للمخابر املعتمدة

20

تقييم لتوسيع جمال االعتماد

03

تقييم متابعة

09

تقييم التجديد

02

تقييم إضايف

01

تعليق االعتماد

06

سحب اإلعتماد

01

2014

مطالب يف طور اإلعتماد
توصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة  2014بسبعة مطالب رمسية للحصول على االعتماد منها
 3مطالب صادرة عن هياكل تقييم مطابقة ابملغرب وهتم اجملاالت التالية :
 التجارب على البناء والتشييد، التجارب على األسالك الكهرابئية،12

 التجارب على الوقود، التجارب على البالستيك والدهن، التجارب على النسيج، التجارب على اجللود، التجارب على اللعب.جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع إعتماد خمابر التجارب

عقدت جلنة قطاع التجارب امليكانيكيّة والفيزايئيّة إىل موىف شهر ديسمرب
اجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء الرأي يف  20ملف إعتماد وهي حموصلة كالتايل :

2014

عدد اإلجتماعات
06

عدد امللفات

آراء جلنة اإلعتماد

املدروسة
20

ستة ()06
عدد امللفات
املعنية

اإلبقاء على االعتماد

7

جتديد االعتماد

3

اإلبقاء على اإلعتماد مع التوسيع يف اجملال

1

القيام بتقييم إضايف

1

توسيع جمال اإلعتماد

2

جتديد االعتماد مع التوسيع يف اجملال

1

تقييم إضايف

2

رفع تعليق االعتماد مع اإلبقاء على االعتماد

1

تعليق االعتماد يف انتظار تقييم تكميلي

2

عدد أايم التدقيق :
مت القيام خالل سنة  2014بـ  48يوم عمل.
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 -3-4-3قسم خمابر املرتولوجيا :
بلغ عدد خمابر املرتولوجيا املعتمدة اىل موىف شهر ديسمرب  2014ثالثة وثالثون ( )33هيكال مع
سحب االعتماد هليكل تقييم مطابقة وحيوصل اجلدول التايل نشاط قسم إعتماد خمابر املرتولوجيا
لسنة : 2014
ديسمرب

نوعية التقييم
العدد اجلملي للمخابر املعتمدة

33

تقييم أويل

02

تقييم متابعة

15

تقييم إضايف

01

تقييم التجديد

04

سحب االعتماد

01

مطالب يف طور اإلعتماد

توصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة
وختص األبعاد التالية :
 احلرارة، الكهرابء، األطوال، الكتلة، األوزان، -الضغط.

2014

بسبعة مطالب رمسية للحصول على االعتماد

2014

جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع إعتماد خمابر املرتولوجيا
عقدت هذه اللجنة إىل موىف شهر ديسمرب
الرأي يف  28ملف إعتماد وهي حموصلة كالتايل :

2014

14

مخسة إجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء

عدد

عدد امللفات

اإلجتماعات

املدروسة

05

28

عدد امللفات

آراء جلنة اإلعتماد

املعنية

اإلبقاء على االعتماد

19

جتديد االعتماد

2

التوسيع يف جمال االعتماد

4

اإلبقاء على االعتماد مع رفع تعليق
االعتماد

3

عدد أايم التدقيق
مت القيام خالل سنة  2014بـ  45يوم عمل.
 -4-4-3قسم هياكل اإلشهاد ابملصادقة :
بلغ عدد خمابر هياكل اإلشهاد ابملصادقة املعتمدة اىل موىف شهر ديسمرب  2014مثانية هياكل ()08
وحيوصل اجلدول التايل نشاط قسم إعتماد هياكل اإلشهاد ابملصادقة لسنة : 2014
ديسمرب

نوعية التقييم
العدد اجلملي هلياكل اإلشهاد ابملصادقة املعتمدة

08

تقييم متابعة

05

تقييم ميداين

08

تقييم توسيع جمال االعتماد

01

تقييم التجديد

02

مطالب يف طور اإلعتماد :
توصل قسم إعتماد هياكل اإلشهاد ابملصادقة خالل سنة
االعتماد يف جمال أنظمة اجلودة واألنظمة البيئية.
15

2014

2014

مبطلب رمسي للحصول على

جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع اإلشهاد ابملصادقة :
عقدت هذه اللجنة إىل موىف شهر ديسمرب  2014أربعة إجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء
الرأي يف إحدى عشر ملف إعتماد كالتايل :
عدد اإلجتماعات عدد امللفات املدروسة آراء جلنة اإلعتماد عدد امللفات املعنية
11

04

عدد أايم التدقيق :

مت القيام خالل سنة

2014

جتديد االعتماد

02

اإلبقاء على االعتماد

09

بـ  27يوم عمل.

 -5-4-3قسم هياكل املراقبة :
بلغ عدد هياكل املراقبة املعتمدة اىل موىف شهر ديسمرب  2014تسعة ( )09هياكل منها إعتماد
هيكلني جديدين ( )02مع سحب اإلعتماد ألربعة هياكل وحيوصل اجلدول التايل نشاط قسم إعتماد
هياكل املراقبة لسنة : 2014
ديسمرب

نوعية التقييم
العدد اجلملي هلياكل املراقبة املعتمدة

09

إعتمادات جديدة

02

تقييم أويل

01

تقييم التجديد

01

تقييم متابعة

06

سحب االعتماد

04

16

2014

مطالب يف طور اإلعتماد :
توصل قسم إعتماد هياكل املراقبة خالل سنة  2014أبربعة مطالب رمسية للحصول على االعتماد يف
اجملاالت التالية :
 التجهيزات الكهرابئيةّ، حتميل وتفريغ املنتجات البرتولية، مراقبة إنتاج اخلشب، املراقبة امليكانيكية.جلنة اإلعتماد اخلاصة بقطاع إعتماد هياكل املراقبة :
عقدت هذه اللجنة إىل موىف شهر ديسمرب  2014أربعة إجتماعات قامت خالهلا بدرس وإبداء الرأي
يف  6ملفات إعتماد كالتايل :
عدد اإلجتماعات عدد امللفات املدروسة آراء جلنة اإلعتماد عدد امللفات املعنية
04

09

منح االعتماد

2

اإلبقاء على االعتماد

4

رفع التعليق

1

القيام بتقييم إضايف

1

جتديد االعتماد

1

عدد أايم التدقيق
مت القيام خالل سنة  2014بـ  96،5يوم عمل.
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 -4التنظيم الداخلي :
1-4نظام اجلودة :
يف إطار اإلعداد لعملية تقييم النظـراء للمنظمـة األوروبيـة لإلعتمـاد قـام اجمللـس الـوطين لإلعتمـاد بعمليـة
تــدقيق داخلــي كلــت كافــة األقســام الفنيــة للمجلــس حســب املواصــفة الدوليــة أيــزو  17011مــن طــرف
خبري أجنيب يف إطار برانمج التوأمة بني املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية واإلحتاد األورويب.
ويف نفس السياق ،مت استكمال مراجعة واثئق اجلودة وحتيينها وترمجتها اىل اللغة األجنليزية حيث كلت
الواثئ ــق اإلجباري ــة املتعلق ــة ابعتم ــاد املخ ــابر وهياك ــل اإلش ــهاد ابملص ــادقة وهياك ــل املراقب ــة ومالئمته ــا
للمتطلبات الدولية وأيضا الواثئق املتعلقة ابنتداب املدققني وواثئق التدقيق.
 2-4إرساء النظام املعلومايت للمجلس :

واصل اجمللس خالل سنة  2014تطوير منظومة التصرف يف ملفات املدققني واخلرباء ومراحل اإلعتماد
وذلك عن طريق املكتب املختص يف الربجمة.
أما فيما خيص موقع الواب للمجلس فستتم ترمجة حمتواه اىل اللغة األجنليزية وذلك من خالل خطة
إتصالية شاملة سيقع إعدادها يف الغرض يف إطار التعاون الفين مع برانمج مساندة إتفاق الشراكة

.P3A

 3-4السالمة املعلوماتية :

يف إطار حتسني مردودية منظومة السالمة املعلوماتية ابجمللس وتطبيقا لتوصيات املكتب خمتص يف
السالمة املعلوماتية على إثر عملية التدقيق اليت قام هبا هذا األخري واليت كلت الربامج والتجهيزات
املعلوماتية وموقع الواب ،قام اجمللس ابقتناء بعض التجهيزات اإلعالمية الضرورية قصد تفادي النقائص
املسجلة.
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 -5الرتبصات و التكوين :
واصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة  2014أتهيل وتكوين وأتطري أعوانه وذلك من خالل
املشاركة يف الندوات التكوينية اليت هتم اجلانب اإلداري أو الفين منها واليت تقوم هبا مكاتب التكوين
الفين اليت حرص اجمللس على إبرامها مع اهلياكل
على املستوى الوطين أو من خالل برامج التعاون ّ
الدولية املعنية ابإلعتماد على غرار املعهد الوطين األملاين للمرتولوجيا وبرانمج دعم القدرة التنافسية
وتسهيل النفاذ لألسواق  PCAMوبرانمج التوأمة .P3A
 1-5تكوين لفائدة األعوان و اإلطارات اإلدارية للمجلس :
يبني اجلدول التايل الدورات التكوينية اليت شارك فيها أعوان اجمللس خالل سنة : 2014
الدورة التكوينية
قانون املالية لسنة

عدد املنتفعني

2014

02

اللغة األنقليزية

10

احلوكمة الرشيدة يف القطاع العام

02

قانون الصفقات العمومية

03

املواصفة الدولية أيزو

19011

03

املواصفة الدولية أيزو

17011

18

إعداد ومتابعة خطة التكوين

01

طرق معاجلة خمتلف الصعوابت احملاسبتية

01

إدارة املخاطر

01

إدارة املسار الوظيفي

01

دورة تكوينية حول تكوين املكونني يف جمال املواصفة الدولية

أيزو 15189

02

امليزانية واملوارد املالية

01

دور ومهام مساعدة اإلدارة

02

التصرف يف املسار املهين للموظفني

01

التحكم يف عمليات اجلرد السنوي

01
19

املصادقة على طرق التحاليل والتجارب

03

املواصفة الدولية أيزو

22003

03

املواصفة الدولية أيزو

17020

01

اإلشهاد ابملصادقة حسب املواصفة كسي

01

 2-5تكوين وأتهيل لفائدة مدققي اجمللس :

حيوصل اجلدول التايل الدورات التكوينية وامللتقيات اليت مت تنظيمها لفائدة مدققي اجمللس خالل سنة
: 2014
عدد املنتفعني

املنتدى
دورة تكوينية حول املواصفة الدولية أيزو  17065يف نسختها اجلديدة
دورة تكوينية نظرية حول املواصفة الدولية أيزو
دورة تكوينية حول املواصفة الدولية أيزو

08

17020

11

22003

05

دورة تكوينية ملدققي النظراء مع املنظمة األوروبية لإلعتماد

02

ملتقى حول املقارنة بني املخابر

16

ملتقى لفائدة مقيمي هياكل اإلشهاد ابملصادقة

17

 3-5تكوين لفائدة هياكل تقييم املطابقة :

مت خالل سنة  2014تنظيم ستة دورات تكوينية لفائدة هياكل تقييم املطابقة ومجيع املعنيني ابلقطاع
حموصلة كالتايل :
مواضيع الندوات

املواصفة الدولية أيزو

17011

املواصفة الدولية أيزو

17025

عدد املنتفعني
06

اخلاصة ابعتماد املخابر

12

املواصفة الدولية أيزو  19011اخلاصة ابلتدقيق الداخلي

11

املصادقة على طرق التحاليل والتجارب

14

املواصفة الدولية أيزو

17020

08

املواصفة الدولية أيزو

7218

10
20

 4-5املشاركة يف املعارض :
شارك اجمللس يف معرض  LAB EXPOمن  07إىل  10ماي  2014يف دورته الثانية حيث ساهم
يف إجتماعات جلنة التنظيم واللجنة العلمية وقام بعرض على هامش هذا املعرض قدم خالله نشاط
اجمللس مربزا أمهية اإلعتماد لفائدة هياكل تقييم املطابقة واإلقتصاد الوطين.
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-6إجناز ميزانية التصرف واإلستثمار
 1-6إجناز ميزانية التصرف (العنوان األول) إىل موىف شهر ديسمرب

: 2014

الوحدة(:ألف دينار)

امليزانية املصادق عليها
لسنة 2014

اإلجنازات إىل موىف
ديسمرب 2014

نسبة اإلجناز )(%

الدفوعات :
األجور وملحقات األجور:
مصاريف التسيري العامة :
اجملموع 1

614

475

77،4

440

403

91،6

1054

878

83،3

املداخيل :

اعتمادات الدولة
مداخيل ذاتية
اجملموع 2

634
420

507،2
612،365

80
145،8

1054

1119،565

106،22

 2-6إجناز ميزانية التجهيز (العنوان الثاين) إىل موىف شهر ديسمرب : 2014

الوحدة(:ألف دينار)

امليزانية املصادق

عليها لسنة 2014

اإلجنازات إىل موىف ديسمرب
2014

نسبة اإلجناز
)(%

اقتناء أاثث ومعدات مكتبية

7

7

100

اقتناء معدات وبرامج إعالمية

8

8

100

100

88

88

5

5

100

115

108

93،9

حتمل املصاريف الناجتة عن التكوين
والتحسيس واإلحاطة الفنية
جتهيزات خمتلفة
اجملموع
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 3-6رقم معامالت اجمللس :
شهد رقم معامالت اجمللس لسنة  2014تقلصا نسبيا مقارنة بسنة  2013حيث بلغ  612.365ألف
دينار مقابل  678،531ألف دينار لنفس الفرتة من السنة املاضية أي برتاجع طفيف قدر تقريبا بـ
.% 9
ويوضح اجلدول التايل تطور رقم املعامالت للمجلس حسب األنشطة :
الوحدة(:ألف دينار)

النشاط

2012

2013

2014

اعتماد خمابر التحاليل

223

265،855

222.267

اعتماد خمابر التجارب واملرتولوجيا

182

231،950

177.318

اعتماد هياكل اإلشهاد ابملصادقة

45

42،425

59.572

اعتماد هياكل املراقبة

97

83،615

96.575

عمليات التكوين

15

55،336

56.633

562

679.181

612.365

رقم املعامالت اجلملي

رسم بياين يوضح رقم املعمالت حسب االنشطة إىل موىف سنة

2014

56.633
222.267

96.575

59.572

177.318
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 4-6اإلستخالصات اىل موىف شهر ديسمرب : 2014

حيوصل اجلدول التايل تطور رقم معامالت ونسبة اإلستخالصات على أساس الفوترة الفعلية اليت قام
هبا اجمللس اىل موىف شهر ديسمرب : 2014
الوحدة :ألف دينار

السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
جمموع

اإلستخالصات
رقم املعامالت
الرصيد اىل غاية

2014/12/31
نسبة
اإلستخالصات

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007
2006
28.003
58.253
110.007 26.252
22.001
159.368 72.306 27.251
13.000
279.625 46.825
0
0
0
396.411 104.206 4.400
0
0
)*(11.000
455.406 162.146 6.820
0
0
0
0
478.996 91.787
6.100
0
0
0
0
0
351.054 150.499 9.751
0
0
0
0
0
0

اجملموع
86.256
158.260
271.925
326.450
516.017
624.372
576.883
511.303

104.254

3084.183 363.770 629.495 556.944 564.656 390.651 210.594 182.313 81.506

104.256

3396.520 612.365 678.531 562.497 569.257 395.201 210.594 182.313 81.506

0

0

0

0

4.550

4.601

5.552

49.036

248.595

312.335

% 100

% 100

% 100

% 100

% 99

% 99

% 99

% 93

% 59

% 91

(*) وقع اعتبار هذا املبلغ من طرف مراجع حساابت اجمللس كخسارة (دين ال ميكن استخالصه) وذلك يف تقريره السنوي لسنة
.2010
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 7املوارد البشرية :
 1-7توزيع األعوان ابجمللس الوطين لإلعتماد

بلغ عدد األعوان اىل موىف شهر ديسمرب  2014سبعة وعشرون ( )27عوان مقسمني كالتايل :
القارون

امللحقون

امللحقون

املتعاقدون

املغادرون

التنفيذ

1

-

-

-

-

التسيري

7

-

-

-

-

اإلطارات

13

5

-

1

1

21

5

-

1

1

اجملموع

خارج اجمللس

لدى اجمللس

نسبة التأطري

% 70

27

وجتدر اإلشارة اىل أن اجمللس سجل استقالة مهندس يف جمال هندسة البناءات بتاريخ  12أفريل
ومغادرة  3إطارات آخرين يف إطار اإلحلاق.

2014

ويبني اجلدول التايل اإلنتداابت ابجمللس خالل سنة : 2014
اإلنتداابت

العدد

اإلختصاص

برانمج اإلنتداابت

كاتبة إدارة

1

-

تعويض الكاتبة اليت مت إهناء
إحلاقها من وزارة الصناعة

مهندس

1

هندسة
ميكانيكية

2013

مهندس

1

هندسة النسيج

2013

مهندس

1

هندسة صناعية

تعويض مهندس مستقيل

مت إجناز املناظرة يوم  25ديسمرب

مهندس

1

هندسة غذائية

تعويض مهندس مستقيل

ستتم املناظرة يومي  22و  23جانفي

25

اإلجناز

غرة مارس
مت انتدابه بتاريخ

2014

2014/08/06

مت انتدابه بتاريخ
 03نوفمرب 2014

2015

2014

 -2-7تطور عدد األعوان و نسبة التأطري :

يلخص اجلدول التايل تطور عدد األعوان ونسبة التأطري ابجمللس الوطين لإلعتماد :
األصناف

2011

2012

2013

2014

إطارات

15

15

17

19

أعوان تسيري

5

5

7

7

أعوان تنفيذ

3

2

2

1

العدد اجلملي

23

22

26

27

% 66

% 64

% 66

% 70

نسبة التأطري )(%
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 8النشاطات الوطنية والدولية للمجلس الوطين لإلعتماد
 1-8النشاطات الوطنية :
 1-1-8املشاركة يف إجتماعات اللجان الوطنية :
واصل اجمللس الوطين لإلعتماد خالل سنة  2014مشاركته يف اجتماعات بعض اللجان الوطنية وذلك
قصد إبداء الراي يف املسائل اخلاصة ابجلودة والتأهيل واإلعتماد ويلخص اجلدول التايل اإلجتماعات
اليت حضرها ممثلي اجمللس :
اسم اللجنة
جلنة التنظيم ملعرض

LAB EXPO

اللجنة العلمية ملعرض
EXPO

LAB

ممثل اجمللس

اتريخ اإلجتماع

اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر التحاليل
السيد معز البوغاملي  :مسؤول التعاون والعالقات
اخلارجية

2014/01/08

اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر التحاليل
السيدة سنية املهدوي  :رئيسة مصلحة قسم اجلودة

2014/01/29
2014/04/01

جلنة التدقيق هلياكل املراقبة السيدة سنية املهدوي  :رئيسة مصلحة قسم اجلودة
السيد مهدي احملمودي  :رئيس مصلحة هياكل اإلشهاد
والتصديق للفالحة البيولوجية
ابملصادقة

2014/01/17
2014/02/07

اجمللس العلمي للوكالة الوطنية السيدة ليلى الشتاوي  :رئسية مصلحة إعتماد خمابر
التجارب واملرتولوجيا
للمرتولوجيا

2014/04/16

فريق العمل املشرتك التونسي اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر التحاليل
السيدة سنية املهدوي  :رئيسة مصلحة قسم اجلودة
املصري يف جمال تقييم املطابقة

2014/04/30-29

جلنة متابعة إستكمال اإلجراءات السيدة سنية املهدوي  :كاهية مدير اجلودة
الالزمة إلبرام إتفاقية اإلعرتاف السيد مهدي احملمودي  :رئس مصلحة اإلشهاد
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2014/07/10

املتبادل مع اإلحتاد األورويب يف جمال ابملصادقة
تقيم املطابقة
جلنة التدقيق هلياكل
والتصديق للفالحة البيولوجية

املراقبة السيدة سنية املهدوي  :كاهية مدير اجلودة

2014/09/19

جلنة العالمة التونسية املميزة جلودة اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر التحاليل
املواد الغذائية احملولية

2014/09/30

اجمللس العلمي للوكالة الوطنية السيدة ليلى الشتاوي  :كاهية مدير املخابر
للمرتولوجيا

2014/09/30

جلنة قيادة برانمج التعاون الفين السيدة ليلى اخلياري  :كاهية مدير املخابر
التونسي األملاين يف جمال املرتولوجيا السيد معز البوغاملي  :مسؤول التعاون والعالقات
اخلارجية والتكوين

2014/11/05

فريق العمل حول احلواجز الفنية السيد معز البوغاملي  :مسؤول التعاون والعالقات
اخلارجية والتكوين
للتجارة

2014/11/27

28

 2-8النشاطات الدولية للمجلس الوطين لإلعتماد :
يف إطار متابعة وتطوير منظومة اإلعتماد وإبراز دور اجمللس على املستوى الدويل واإلقليمي وسعيا
للمحافظة على اتفاقيات اإلعرتاف املتبادل وتوسيع جماهلا ،واصل اجمللس مشاركاته يف مهمات التقييم
واجتماعات اجللسات العامة واللجان التنفيذية والفنية للمنظمات الدولية وحيوصل اجلدول التايل أهم
املشاركات الدولية ملمثلي اجمللس الوطين لإلعتماد :
إسم وصفة املشارك

موضوع املشاركة

املشاركة يف عملية تقييم النظراء للجهاز السلوفيين لإلعتماد السيدة ليلى اخلياري  :رئيسة مصلحة إعتماد
بليوبلياان  -سلوفينيا

خمابر التجارب واملرتولوجيا

املدة
من  19اىل
2014/01/25

القيام بعملية تقييم املتابعة للهيكل الغاين لإلشهاد ابملصادقة السيد مهدي احملمودي  :رئيس مصلحة
اإلشهاد ابملصادقة
أبكرا  -غاان
2014/01/29
املشاركة يف عملية تقييم للجهاز الرتكي لإلعتماد أبنقرة – تركيا اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر من  24اىل
التحاليل
2014/02/28

من  26اىل

املشاركة يف إجتماع جلنة املخابر للمنظمة األوروبية لإلعتماد السيدة ليلى اخلياري  :رئيسة مصلحة املخابر
والسيد ماهر وانس  :رئيس مصلحة خمابر
مبالطة
املرتولوجيا

من  11اىل

2014/03/14

املشاركة يف إجتماع جلنة التنسيق للمنظمة األوروبية لإلعتماد السيدة سنية املهدوي  :رئيسة مصلحة قسم
اجلودة
بربوكسال ببلجيكا
2014/03/20
املشاركة يف إجتماع جلنة اإلشهاد ابملصادقة للمنظمة األوروبية السيد مهدي احملمودي  :رئيس مصلحة من  24اىل
اإلشهاد ابملصادقة
لإلعتماد أبسولو – النرويج
2014/03/27

من  17اىل

املشاركة يف أشغال جلنة املراقبة للمنظمة األوروبية لإلعتماد السيد حممد احلبيب التستوري  :رئيس مصلحة
إعتماد هياكل املراقبة
أبسولو – النرويج
2014/03/28
املشاركة يف إجتماع فريق العمل املشرتك للمنظمة الدولية السيد معز البوغاملي  :رئيس جلنة اإلعرتاف
من  24اىل
إلعتماد املخابر واملنتدى الدويل لإلعتماد حول إعداد وتنقيح املتبادل للمنظمة اإلفريقية لإلعتماد
2014/04/26
واثئق االعتماد بفرنكفورت أبملانيا

من  26اىل

املشاركة يف إجتماعات اللجان الفنية للمنظمة الدولية إلعتماد السيدة سنية املهدوي  :رئيسة جلنة اإلعرتاف
املخابر واملنتدى الدويل لإلعتماد حول إعداد وتنقيح واثئق املتبادل للجهاز العريب لإلعتماد
االعتماد بفرنكفورت أبملانيا
املشاركة يف إجتماعات جلنة اإلعرتاف املتبادل واللجنة التنفيذية السيدة سنية املهدوي  :رئيسة جلنة اإلعرتاف
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من  24اىل

2014/04/28

من  20اىل

واجللسة العامة للجهاز العريب لإلعتماد بديب ابإلمارات العربية املتبادل للجهاز العريب لإلعتماد
املتحدة

2014/05/23

املشاركة يف إجتماعات جلنة اإلعرتاف املتبادل واللجنة التنفيذية السيد معز البوغاملي  :انئب رئيس جلنة
من  20اىل
واجللسة العامة للجهاز العريب لإلعتماد بديب ابإلمارات العربية اإلتصال والتسويق للجهاز العريب لإلعتماد
2014/05/23
املتحدة
القيام بعملية تدريب ومساندة فنية للجنة السعودية لإلعتماد

السيد ماهر وانس  :رئيس مصلحة خمابر
املرتولوجيا

من

2014/05/24

اىل

2014/06/06

املشاركة يف إجتماع جلنة االعتماد ملعهد الدول اإلسالمية ملعايري السيدة ليلى اخلياري  :رئيسة مصلحة املخابر
ووحدات القياس

من  27اىل

2014/05/29

املشاركة يف إجتماع جلنة االعتماد ملعهد املعايري واملقاييس السيدة سنية املهدوي املالكي  :كاهية مدير
اجلودة
للبلدان اإلسالمية
2014/09/12
السيدة ليلى اخلياري  :كاهية مدير املخابر
املشاركة يف إجتماع جلنة املخابر للمنظمة األوروبية لإلعتماد
من  09اىل

من  08اىل

2014/09/12

اآلنسة نورة اهلداوي  :رئيسة مصلحة خمابر
املشاركة يف إجتماع جلنة التنسيق للمنظمة األوروبية لإلعتماد
التحاليل
2014/09/18
املشاركة يف أشغال اللجان الفنية واجللسة العامة للمنظمة السيد أنور الزواري  :مدير عام اجمللس الوطين
لإلعتماد
اإلفريقية لإلعتماد
من  19اىل
السيد معز البوغاملي  :مسؤول التعاون
2014/09/27
والعالقات اخلارجية والتكوين ورئيس جلنة
اإلعرتاف املتبادل

من  15اىل

املشاركة يف أشغال جلنة املصادقة على إبرام إتفاقيات اإلعرتاف السيد أنور الزواري  :مدير عام اجمللس الوطين
لإلعتماد
املتبادل للمنظمة األوروبية لإلعتماد
2014/09/30
السيدة سنية املهدوي املالكي  :كاهية مدير
اىل
اجلودة
2014/10/03

من
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املشاركة يف إجتماعات اللجان الفنية للمنظمة الدولية السيدة سنية املهدوي املالكي  :كاهية مدير
اجلودة
إلعتماد املخابر واملنتدى الدويل لإلعتماد
املشاركة يف أشغال اجللسة العامة املشرتكة للمنظمة السيد أنور الزواري  :مدير عام اجمللس الوطين
لإلعتماد
الدولية إلعتماد املخابر واملنتدى الدويل لإلعتماد
املشاركة يف إجتماع جلنة قيادة مشروع دعم البنية السيد مهدي احملمودي  :رئيس مصلحة
التحتية للجودة يف جمال الطاقة الشمسية ببلدان هياكل اإلشهاد ابملصادقة
املغرب العريب
املشاركة يف اإلجتماع السادس للجنة االعتماد التابعة السيدة سنية املهدوي املالكي  :كاهية مدير
اجلودة
مبعهد املعايري واملقاييس للبلدان اإلسالمية
املشاركة يف أشغال اجللسة العامة للمنظمة األوروبية السيد أنور الزواري  :مدير عام اجمللس الوطين
لإلعتماد
لإلعتماد
السيدة ليلى اخلياري  :كاهية مدير املخابر
السيد حممد احلبيب التستوري  :كاهية مدير
هياكل املراقبة
املشاركة يف عملية تقييم النظراء للجهاز اجلنوب إفريقي السيدة سنية املهدوي املالكي  :كاهية مدير
لإلعتماد

اجلودة

من  07اىل

2014/10/10

من  13اىل

2014/10/18

من  19اىل

2014/10/24

من  11اىل

2014/11/16

من  18اىل

2014/11/21

من  07اىل
2014/12/13

 3-8نتائج املشاركات الدولية للمجلس :
 -1-3-8اجللسة العامة للجهاز العريب لإلعتماد :

 إمضاء إتفاقية تعاون بني اجمللس الوطين لإلعتماد ومؤسسة املواصفات واملقاييس ابلدولةالفلسطينية .وتتعلق هذه اإلتفاقية بتقدمي املساندة الفنية والقيام بدورات تكوينية لفائدة للجنة
إعتماد املختربات الفلسطينية مع القيام كخطوة أولية إبعتماد خمرب يف جمال التحاليل امليكروبيوجلية
بتمويل من املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف
إطار الدعم الفين للبلدان العربية يف جمال اإلعتماد وتقيم املطابقة.
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 إستضافة تونس ألشغال اجللسة العامة الرابعة للجهاز العريب لإلعتماد وذلك خالل شهر ماي.2015
 -2-3-8اجللسة العامة للمنظمة اإلفريقية لإلعتماد :
 إمضاء اجمللس الوطين لإلعتماد على إتفاق اإلعرتاف املتبادل مع املنظمة اإلفريقية لإلعتماد يفجمال التحاليل والتجارب واملرتولوجيا واإلشهاد ابملصادقة واملراقبة وهو ما سيمكن من إجياد أسواق
جديدة لإلعتماد على مستوى البلدان اإلفريقية وترفيع نسق وحجم املبادالت التجارية معها.
 -املصادقة على حتديد

250

دوالر أمريكي كمعلوم تسجيل عن كل مشارك وعن كل يوم

اجتماع للجان الفنية واجللسة العامة للمنظمة اإلفريقية لإلعتماد يقع دفعه جلهاز اإلعتماد للبلد
املضيف ،وهو مقرتح صادر عن اجمللس الوطين لإلعتماد خاصة وأن اجمللس سيحتضن فعاليات
اجللسة العامة لسنة  2015هلذه املنظمة.
كما مت التوصل إىل إبرام مذكرات تفاهم مبدئية أمهها :
 مواصلة تقدمي املساندة الفنية جلهاز إعتماد بلدان غرب إفريقيا  SOACوذلك بتأطري وتكوينمقييميه وأعضاء جلان اإلعتماد التابعة هلذا اجلهاز مع القامي بعمليات تقييم مشرتكة.
 طلب مبدئي لإلعتماد من طرف خمرب السالمة الغذائية ابلسنغال. اتفاق مبدئي على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الفين يف جمال اإلعتماد وتقييم املطابقة بنيجهازي اإلعتماد التونسي واملصري.

 -3-3-8اجللسة العامة املشرتكة للمنظمة الدولية إلعتماد املخابر واملنتدى الدويل لإلعتماد
يف إطار مشاركته يف أشغال اجللسة العامة املشرتكة للمنظمة الدولية إلعتماد املخابر »«ILAC
واجملمع الدويل لإلعتماد » «IAFاملنعقدة بفانكوفر بكندا  ،قام اجمللس يوم  16أكتوبر
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ابإلمضاء على إتفاقيات اإلعرتاف املتعدد األطراف يف جمال املراقبة واحملافظة على اإلعرتاف الدويل
يف جماالت إعتماد خمابر التجارب والتحاليل واملرتولوجيا.
 -4-3-8اجللسة العامة املشرتكة للمنظمة األوروبية لإلعتماد :
شارك اجمللس يف أشغال اجللسة العامة للمنظمة األوروبية لإلعتماد واليت انعقدت بالهاي هبولندا
يومي  19و  20نوفمرب .2014
وقد مت خالل أعمال هذه اجللسة العامة إمضاء اجمللس إلتفاقيات اإلعرتاف املتبادل مع املنظمة
األوروبية لإلعتماد يف جمال إعتماد هياكل املراقبة حسب املواصفة الدولية أيزو  17020واإلبقاء
على اإلعرتاف املتبادل يف جماالت إعتماد خمابر التجارب والتحاليل واملرتولوجيا حسب املواصفة
الدولية أيزو

17025

وإعتماد هياكل اإلشهاد ابملصادقة على أنظمة اجلودة واألنظمة البيئية

حسب املواصفة الدولية أيزو .17021
وسيمكن هذا اإلمضاء من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وإستيفاء شروط اإلحتاد
األورويب اخلاصة ابإلعتماد ،والضرورية لتوقيع إتفاقية اإلعرتاف املتبادل يف جمال تقييم املطابقة
(.)ACAA

الفين :
 -9التعاون ّ
واصل اجمللس اىل موىف شهر ديسمرب  2014تعاونه مع أجهزة اإلعتماد اليت أبرم معها إتفاقيات تعاون
يف الغرض ونذكر منها ابخلصوص :
33

-

املخرب الوطين الفرنسي،
جهاز اإلعتماد اجلزائري،
املنظمة اإلفريقية لإلعتماد،
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،
املعهد الوطين األملاين للمرتولوجيا يف إطار الربانمج املغاريب للبنية التحية للجودة،
اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة،
اجلهاز العريب لإلعتماد

 برانمج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل النفاذ لألسواق برانمج التوأمة بني املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية واجلانب األورويب.PCAM

كما أمضى اجمللس بتاريخ  2014/02/20مذكرة تفاهم مع التجمع اجلهوي اإلفريقي لإلعتماد لدول
جنوب إفريقيا  SADCASتتعلق ابلقيام بعمليات تقييم مشرتكة هلياكل تقييم املطابقة الفرنكوفونية
بكل من الكنغو ( )12ومدغشقر (.)03
هذا ،كما قام اجمللس خالل الفرتة املمتدة من  12إىل  16ماي  2014بتنظيم ندوة تكوينية لفائدة
مسؤويل االعتماد يف إطار مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والفين يف جمال اإلعتماد وتقييم املطابقة مع
مركز اإلعتماد اخلليجي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واليت تتمحور حول تقدمي اجمللس
للمساندة الفنية ملركز اإلعتماد اخلليجي والقيام بعمليات تقييم مشرتكة ملختربات وهيئات إشهاد
ابملصادقة وهيئات مراقبة بدول اخلليح.
كما مت أيضا بتاريخ  2014/05/22إمضاء مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفين يف جمال اإلعتماد
وتقييم املطابقة مع مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية سيقع من خالهلا تقدمي املساندة الفنية
للجنة اإلعتماد الفلسطينية والقيام بعمليات تقييم ملختربات فلسطينية.
ويف سياق متصل ،مت إعداد وتبادل مشروعي مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفين يف جمال االعتماد
مع كل من اجلهاز املصري لإلعتماد جبمهورية مصر العربية ومديرية التقييس وترقية اجلودة ابجلمهورية
اإلسالمية املوريتانية.
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