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 ورشات عمل حول مقترحات الرسوم -دعوة 

 

 

باالستمرار في تقديم خدمات مهمة تدعم ثقة ( AWM) تلتزم إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس في مقاطعة سان دييغو 

 . المستهلك، والمنافسة العادلة بين األعمال التجارية لمنطقة سان دييغو

  

ولألعضاء اآلخرين في الصناعة   نحن ندرك آثار الجائحة على األعمال المنظمة، ولكن من أجل تقديم خدمات عالية الجودة لك

. إلى الموارد حتى نتمكن من دعم استمرارية عملك والتعافي االقتصادي اإلقليمي AWMالخاضعة للتنظيم، تحتاج إدارة 

أيًضا تفضيالت العمالء المعلنة لتحديثات الرسوم السنوية لفسح المجال لألعمال التجارية بالتخطيط   AWMتراعي إدارة 

 .وملتعديالت الرس

 

بأن استرداد التكلفة هو جزء منتظم من  ( المجلس)تجاه مجلس المشرفين  AWMيوضح هذا المقترح أيًضا التزام إدارة 

مسؤولية اإلدارة عن   - الرسوم، المنح، عقود اإليرادات - B-29األعمال التجارية من خالل ضمان االمتثال لمجلس اإلدارة 
دارات السترداد تكلفة الخدمات من األفراد أو الكيانات التي تتلقى الخدمات المقدمة توجه هذه السياسة اإل استرداد التكاليف

طلوبة مع مستوى  يعمل مقترح الرسوم هذا على مواءمة الموارد الم. وتستفيد منها؛ أي استثناء لهذه يتطلب موافقة المجلس

  .AWMيمثل استرداد التكلفة كجزء منتظم من اإلدارة المالية إلدارة الخدمة والجودة و

 

. 2022-2021، الذي ُطبق على العام المالي الحالي 2021مايو  5كان آخر مقترح السترداد التكاليف اعتمده المجلس في تاريخ 

 على تكاليف التقاعد واتفاقيات العمل ضرورية لتغطية زيادة التكلفة، بناءً  2023-2022ستكون الرسوم المقترحة للعام المالي 

، وال تشمل 2023-2022بالعام المالي   2تتعلق الرسوم المقترحة المدرجة في الصفحة رقم  .المتوقعة التي تم التفاوض عليها

قيد  الزيادة في التكاليف بسبب اتفاقيات العمل المتفاوض عليها، وذلك نظًرا إلى توقيت هذا المقترح وكون مفاوضات العمل

ستُدرج في المقترحات المستقبلية للرسوم أي زيادة غير . وبدالً من ذلك، يقدم المقترح التقديرات القياسية للمقاطعة . المعالجة

  .مستردة في التكاليف، بسبب مفاوضات العمل المتفق عليها

 

إدخال تحسينات على عمليات األعمال،  عملت إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس على احتواء التكاليف حيثما أمكن من خالل 

شملت بعض  . بهدف تعزيز الكفاءة، واالستفادة من التكنولوجيا في تبسيط األعمال، وتحسين خدمة العمالء، وزيادة االمتثال

ب  تدابير احتواء التكاليف كل من االستفادة من التطبيقات، لتحقيق تفتيش ميداني فعال، وتحسين خدمة العمالء، وتبسيط تعق  

نتيجة لذلك، حققت إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس وفورات في التكاليف، مقتطعة من هذه    .مستودع العدادات الفرعية

  .من أجل تخفيف الزيادة في التكاليف -حيثما ينطبق  -الكفاءات التشغيلية 

 

 42أنواع من الرسوم، مع عدم تغيير  3بناًء على استعراض تكاليف هذا العام، تقترح إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس زيادة 

ينطبق هذا المقترح على الرسوم المتعلقة بكل من برسوم التسجيل، وأسعار . نوًعا تحدده الوالية 41نوًعا من الرسوم، من بينها 

ي عمليات التحقق من السعر، واألسعار بالساعة في حالة التفتيش المطلوبة على عدادات المياه الفرعية  إعادة التفتيش بالساعة ف

 %.2.4دوالر، لتبلغ في إجمالي التعديالت حوالي  2تزيد الرسوم في المتوسط بمقدار . واألجهزة غير التجارية

 

 

http://www.sdcawm.org/


 33من  2صفحة    

 

،  2022إبريل  27إبريل و  6مجلس المشرفين بالمقاطعة في  سنقدم تعديالت الرسوم التالية الخاصة بالبرامج أدناه إلى مجلس

 :ستكون تعديالت الرسوم كالتالي. 2022يوليو  1للحصول على الموافقة، بحيث تدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 

 

 

    أجهزة األوزان والمقاييس التجارية

 دوالر 0 دوالر 156 دوالر 156 سعر التفتيش بالساعة باألجهزة غير التجارية

 دوالر 0 دوالر 156 دوالر 156 معدل الرسوم بالساعة لمضخة المياه غير المسجلة

 

سيتم  .  أدناه، حتى يتسنى لنا أن نقدم لك معلومات إضافية ونجيب عن استفساراتكنحن ندعوك إلى حضور إحدى ورشتي العمل 

 . تقديم نفس المحتوى في ورشتي العمل مع إتاحة موعدين مختلفين أدناه، حتى يتالءم مع جدول مواعيدك

 

 2022مارس  15الثالثاء،  : متى

 مساءً  3 -عصًرا  2 : الوقت

 : رابط االجتماع

https://zoom.us/j/96997701726?pwd=a2tPL09BMlF6a3g4V1lKWG9Fem1ld
z09 

 Zoom أدخل رابط 

 /https://www.sandiegocounty.gov/awm الموقع اإللكتروني 

 sdcawm@sdcounty.ca.gov أو  694 (858)-2778 : للرد على الدعوة

  

 2022مارس  17الخميس،  : متى

 مساءً  3 -عصًرا  2 : الوقت

 :  رابط االجتماع

https://zoom.us/j/96398963333?pwd=cEpQdkRQemdQWWQvOVB5ZEJQZ
FJnQT09 

 Zoom أدخل رابط 

الموقع 

 /https://www.sandiegocounty.gov/awm :  االلكتروني

 sdcawm@sdcounty.ca.gov أو  694 (858)-2778 : للرد على الدعوة

 

ستُعقد ورشتا العمل افتراضيًا وسيتاح الرابط الخاص بهذين االجتماعين على الموقع اإللكتروني إلدارة الزراعة واألوزان 

تواريخ  ، وستتاح لك من خالله فرصة حضور االجتماع في الhttps://www.sandiegocounty.gov/awmوالمقاييس، 

 .  والمواعيد المحددة

 

 

إذا كانت لديك استفسارات حول الرسوم، يرجى االتصال بالنائب في هيئة توثيق معايير األوزان والمقاييس أوستين شيبرد  

(Austin Shepherd ) أو عبر البريد اإللكتروني على ( 858) 614-7726على الرقم

Austin.Shepherd@sdcounty.ca.gov   . 

 

 

 التغيير  الرسم الجديد   الرسم الحالي السجل السنوي للتحقق من السعر

 دوالر 6 دوالر 155 دوالر 149 ( محطات نقاط بيع 3إلى   1) في التسجيل 1المستوى 

 دوالر 6 دوالر 210 دوالر 204 ( محطات نقاط بيع 9إلى   4) في التسجيل 2المستوى 

   في التسجيل 3المستوى 

 ( محطات لنقاط البيع أو أكثر  10)

 دوالر 7 دوالر 263 دوالر 256

 دوالر 0 دوالر 156 دوالر 156 لعدم االمتثال  سعر إعادة التفتيش بالساعة

https://zoom.us/j/96997701726?pwd=a2tPL09BMlF6a3g4V1lKWG9Fem1ldz09
https://zoom.us/j/96997701726?pwd=a2tPL09BMlF6a3g4V1lKWG9Fem1ldz09
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
mailto:sdcawm@sdcounty.ca.gov
https://zoom.us/j/96398963333?pwd=cEpQdkRQemdQWWQvOVB5ZEJQZFJnQT09
https://zoom.us/j/96398963333?pwd=cEpQdkRQemdQWWQvOVB5ZEJQZFJnQT09
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
https://www.sandiegocounty.gov/awm/
mailto:sdcawm@sdcounty.ca.gov
https://www.sandiegocounty.gov/awm
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 األسئلة الشائعة 

 

 لماذا تقترح إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس تعديالت على الرسوم في ظل تأثر األعمال التجارية بكوفيد؟. 1

نحن ندرك آثار الجائحة على األعمال المنظمة، ولكن من أجل تقديم خدمات عالية الجودة لك ولألعضاء اآلخرين في الصناعة  

. إلى الموارد حتى نتمكن من دعم استمرارية عملك والتعافي االقتصادي اإلقليمي AWMالخاضعة للتنظيم، تحتاج إدارة 

.  فضيالتهم لتحديثات الرسوم السنوية لفسح المجال لهم بالتخطيط لتعديالت الرسومالعمالء عن ت  أعلنباإلضافة إلى ذلك، فقد 

تجاه المجلس بأن استرداد التكلفة هو جزء منتظم من األعمال التجارية لضمان   AWMيوضح هذا المقترح أيًضا التزام إدارة 

توجه هذه  .ؤولية اإلدارة عن استرداد التكاليفمس - الرسوم، المنح، عقود اإليرادات - B-29االمتثال لسياسة مجلس اإلدارة 

السياسة اإلدارات السترداد تكلفة الخدمات من األفراد أو الكيانات التي تتلقى الخدمات المقدمة وتستفيد منها؛ أي استثناء يتطلب  

يمثل استرداد التكلفة  طلوبة مع مستوى الخدمة والجودة ويعمل مقترح الرسوم هذا على مواءمة الموارد الم . موافقة المجلس

  .AWMاإلدارة المالية إلدارة كجزء منتظم من 

 

. 2022-2021، الذي ُطبق على العام المالي 2021مايو  5كان آخر مقترح السترداد التكاليف اعتمده المجلس في تاريخ 

ضرورية لتغطية زيادة التكلفة، بناًء على تكاليف التقاعد واتفاقيات العمل  2023-2022ستكون الرسوم المقترحة للعام المالي 

تتعلق الرسوم المقترحة المدرجة في   .B-29قعة التي تم التفاوض عليها، ومهمة أيًضا للتأكد من االمتثال لسياسة المجلس المتو

، وال تشمل الزيادة في التكاليف بسبب اتفاقيات العمل المتفاوض عليها، وذلك نظًرا  2023-2022بالعام المالي  2الصفحة رقم 

ستُدرج في المقترحات  . العمل، لكن يقدم المقترح بدالً من ذلك التقديرات القياسية للمقاطعةإلى توقيت هذا المقترح ومفاوضات 

 . المستقبلية للرسوم أي زيادة غير مستردة في التكاليف، بسبب مفاوضات العمل المتفق عليها

 

 ما الذي فعلته إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس الحتواء التكاليف؟ . 2

إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس على التحسين المستمر، وتطبيق كفاءات تشغيلية، وتحديد أولوية الموارد في  إن تركيز 

تلتزم إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس . المجاالت الرئيسية، سمح لإلدارة باالستجابة الحتياجات العمالء وللتغييرات التنظيمية

تسعى إدارة  . في شراكات مع أصحاب الشأن، لتحديد فرص التحسين ومجاالت التحسين باالستمرار في إجراء تحسين والدخول

منذ آخر مقترح للرسوم . الزراعة واألوزان والمقاييس إلى تحسين كفاءة البرنامج وفعاليته، لتحقيق نتائج إيجابية وتأثير مشترك

تضمنت  . ل االستفادة من التكنولوجيا، وتبسيط العملياتحسَّنت إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس الكفاءة التشغيلية من خال

الحلول المبتكرة استخدام تطبيقات في عمليات التفتيش الميداني عبر الهاتف الجوال، وفي خدمة العمالء، وفي تعق ب مستودع  

%  3د بمتوسط يبلغ دوالر، التي من دونها كانت الرسوم ستزي 23,985نتج عن ذلك مدخرات سنوية بقيمة . العدادات الفرعية

  .زيادة إضافية

 

 كيف تم وضع مقترح الرسوم؟. 3

أجرت إدارة الزراعة واألوزان والمقاييس تحليالً سنويًا لبرامجها، شمل استعراًضا لتكليفات الوالية، وعمليات البرامج، 

ن مستوى الرسوم لدينا مقارنة  وتكرارات التفتيش، ومستويات الخدمة، والمعايير المرجعية، من أجل الوصول إلى فهم شامل ع 

- 2022لتحديد تعديالت الرسوم المقترحة وضعنا في االعتبار تكاليف البرامج المخطط لها للعام المالي .  بمقاطعات مشابهة

ال يتناول مقترح الرسوم هذا زيادة التكاليف بناًء على  . ، وطبقت وفورات متوقعة في التكاليف نتيجة الكفاءات التشغيلية2023

تفاقيات العمل المتفاوض عليها، وذلك نظًرا إلى توقيت مقترح الرسوم ومفاوضات العمل، لكن يقدم المقترح بدالً من ذلك ا

ستنعكس التكاليف المتزايدة في مقترحات الرسوم المستقبلية نتيجة لمفاوضات العمل  . التقديرات القياسية التي وضعتها المقاطعة

ب المالي في المقاطعة المستندات الداعمة، والمنهجية الُمستنِد عليها هذا المقترح، للتأكد من راجع المدقق والمراق. المعتمدة

 . االمتثال لسياسات المقاطعة

 

 

 


