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يتواصل الدور الريادي الذي يقوم به الس السعودي للجودة من أجل 
حتقيق األهداف اإلستراتيجية بعيدة املدى التي خطها لنفسه لنشر ثقافة 
الهيئات والقطاعات احلكومية  اجلودة وتطبيق مفاهيمها احلديثة في كل 
واخلاصة ويظهر ذلك جلياً في العديد من األنشطة والفعاليات والندوات 
واحملاضرات وامللتقيات التي يعمل بانتظام على إقامتها ورعايتها ودعمها 
وقد جنح بحمد الله وتوفيقه بشهادة اجلميع في تأدية هذا الدور الرائد.

املتكاملة  املنظومة  أصيًال من هذه  ) جزءاً  آفاق اجلودة   ) وتعد مجلة 
أرقى  وفق  بدورها  تقوم  أن  على  للجودة  السعودي   الس  يحرص  التي 

معايير اإلعالم احلديث من خالل تطويرها املستمر ودعمها املتواصل.
 وهذا العدد الذي نضعه بني أيديكم خير دليل على هذا النهج املتواصل 
في خدمة رواد اجلودة ومتخصصيها حيث اشتملت صفحاته على العديد 
من املتابعات واألخبار املوجزة ومحاضرات نظمها الس كان من أبرزها 
اجلودة  استراتيجة  خالل  من  املؤسسي  األداء  قياس   ) بعنوان  محاضرة 
الشاملة ) وتغطية شاملة ألول ملتقى ينظمه الس موعة اجلودة في 
للكهرباء ومنتدى  السعودية  للشركة   (  ١٦ ) العالي وملتقى اجلودة   التعليم 
( حتويل اجلودة من النظرية إلى الواقع ) في منتدى الشرقية الثاني وتغطية 
لفعاليات األسبوع الوطني للجودة والذي أقيم حتت شعار ( التعاون يصنع 
الفرق ), كما أبرز العدد أيضاً توقيع اتفاقية أبرمها وزير التجارة مع اجلانب 
الصيني للحد من السلع املغشوشة مع هيئة الرقابة الصينية، وتوقفنا في 
من  لعدد  تشجيعية  مكافأة  بصرف  امللكية  املوافقة  عند  ديوانيات  ملف 

منسوبي ديوان املراقبة العامة .
يناقش  الذي  العدد  ملف  أهمها  من  كان  األخــرى  امللفات  من  العديد 
االرتفاع  من  للحد  الرشيدة  حكومتنا  تتخذها  التي  اإلجــراءات  بالتفصيل 
املفرط في استخدام الطاقة املستهلكة سنوياً .. وتوقفنا في هذا امللف عند 
التثبت من االلتزام بتطبيق املواصفة القياسية السعودية احملدثة من خالل 
مراقبة األسواق ومنافذ البيع للتأكد من وضع ( بطاقة كفاءة الطاقة ) .

جميع هذه املوضوعات وغيرها يسعدنا أن جتدوها بني ثنايا هذا العدد 
الذي نتمنى أن ينال رضاكم واستحسانكم أيها القراء األعزاء .

المستشار / فتحي بن كريم  السوسي@

@رئيس التحرير 

 (آفاق الجودة ) ... جزء� أصيًال من المنظومة 

المتكاملة لخدمات المجلس
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ديوانيات

٤

بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه 
وموافقة رئيس مجلــــس الوزراء، صرف 
مكافأة تشجيعية ملوظفي الديوان، الذين 
يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة 
للخزينة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من 

أموال الدولة من خطر محقق.
 ورفع رئيس ديـــوان املراقبة العامة 
أســـامة بن جعفر فقيه شـــكره وتقديره 
وامتنانـــه باســـمه ونيابة عن منســـوبي 
الديوان كافة خلادم احلرمني الشريفني 
على تفضلـــه باملوافقة على صرف هذه 

برقابة الديوان دون وجه حق أو االلتزام 
بصرفها دون سند نظامي، مما نتج عنه 
اســــترداد مبالــــغ كبيــــرة لصالــــح خزينة 
الدولــــة بلغ مجموعها أكثــــر من أربعمئة 
وخمســــمئة  مليونــــاً  وتســــعني  وثمانيــــة 
وخمســــة وخمســــني ألــــف ريــــال. وتأتي 
هــــذه املوافقــــة الســــامية الكرميــــة على 
صــــرف هذه املكافــــأة التشــــجيعية وفقاً 
لنص املادة (٢٦) من نظام ديوان املراقبة 
العامة الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/ 
٩) وتاريــــخ ١٣٩١/٢/١١ه، التي تقضي 

صــــدرت موافقــــة خــــادم احلرمــــني 
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود حفظه الله على صرف مكافأة 
(٠٢٥ر٣٢٣ر٤)  مقدارهــــا  تشــــجيعية 
أربعة ماليني وثالثمئة وثالثة وعشــــرين 
ألفاً وخمسة وعشــــرون رياالً، ملئة وستة 
وثمانــــني موظفــــاً مــــن منســــوبي ديوان 
املراقبــــة العامــــة الذيــــن أدى اجتهادهم 
ويقظتهم خــــالل العام املالــــي املنصرم، 
إلــــى اكتشــــاف صــــرف مبالــــغ مــــن قبل 
عدد من اجلهــــات احلكومية املشــــمولة 

اكتمال منظومة فروع الديوان في المناطق :

خادم الحرمين الشريفين يوافق على صرف مكافأة 
تشجيعية لعدد من منسوبي ديوان المراقبة العامة



أبريل   ٢٠١٤م٥

مقـــرات جديـــدة فـــي املدينـــة وحائل 
والقصيـــم وتبـــوك والباحـــة وجنـــران 
واألحســـاء مع عقد اجلهة االستشارية 
لإلشـــراف على هذه املشـــاريع بتكلفة 
إجماليـــة بلغـــت (١٣٨) مليـــون ريـــال، 
موضحـــا أن جميـــع العقود ســـتنفذها 
شـــركات وطنيـــة يعـــول عليهـــا القيام 
بدور بناء في تنفيذ هذه املشـــاريع في 
مواعيدها وبجودة عالية ومستوى يليق 

باملقاول السعودي.
وأشـــار فقيـــه إلـــى أن مقـــر املركز 
الرئيسي بلغ مرحلة متقدمة في اإلجناز 
وسيكون معلما، ومن املباني الذكية التي 
توفر للديوان بيئة عمل مواتية، مشددا 
علـــى أن تواجد الديـــوان في كل منطقة 
أمر أساســـي وضـــروري ملتابعـــة تنفيذ 
املشـــاريع العمالقة ولكـــي يقدم الدعم 
لألجهـــزة احلكوميـــة وفروعها في تلك 
املناطق وتكـــون هنالـــك متابعة لصيقة 
ويوميـــة وتواصـــل بدالً مـــن اللجوء إلى 
املركز الرئيســـي فـــي الرياض الذي قد 

يستغرق بعض الوقت.
ولفـــت معاليـــه إلـــى وجـــود فـــروع 
للديوان يتم حاليـــا العمل على إجنازها 
مبينا أن هذه املرحلة الثانية حيث سبق 
 قبل أشـــهر توقيـــع عقود فـــروع أخرى 

في بعض املناطق.

الـــدور املكلـــف به مبـــا يخلـــق منظومة 
وســـد  األمـــور  لضبـــط  تـــؤدي  فعالـــة 
الثغرات، مشـــيرا إلى أن أنظمة أجهزة 
الديوان وهيئة مكافحة الفســـاد وهيئة 
الرقابة حددت بوضـــوح اختصاص كل 
جهة حيث يقوم ديوان املراقبة مبراقبة 
حسابات الدولة وفحص جميع حسابات 
الدولـــة وجميـــع العقـــود مـــن الناحيـــة 
احملاســـبية والتقنيـــة والفنيـــة ومراقبة 
األداء على أجهزة الدولة ومؤسســـاتها 
فيمـــا تقـــوم هيئـــة الرقابة بتولـــي أمر 
التحقيق فـــي اخملالفـــات ومراقبة أداء 
املوظفني وإجراء التحقيق مع اخملالفني 
كما أن هيئة مكافحة الفســـاد لها أيضا 
تنظيمها اخلاص وهـــي تتحرى مواطن 

الفساد في أي مشروع أو عقد.
كما أشـــار رئيـــس ديـــوان املراقبة 
إلـــى اكتمـــال منظومـــة فـــروع الديوان 
في املناطق عقب توقيعه عقود إنشـــاء 

املكافـــأة التشـــجيعية الســـخية ألبنائه 
اخمللصني من منســـوبي الديوان ودعمه 
اجلهـــاز  لهـــذا  املتواصـــل  وتشـــجيعه 
الرقابي وحرصـــه الدائم أيده الله على 
متكينه مـــن النهوض بالـــدور املنوط به 
وأداء مســـؤولياته بـــكل أمانـــة وجتـــرد 

واستقالل تام.
 وجدد رئيس ديوان املراقبة العامة 
الواجـــب  أداء  مواصلـــة  علـــى  العـــزم 
والنهـــوض بـــدور الديـــوان فـــي حتقيق 
لإلصـــالح  الدولـــة  سياســـة  أهـــداف 
الشامل واإلســـهام في رفع كفاءة األداء 
في جميع األجهـــزة احلكومية، خلدمة 
هذا الوطـــن العزيز، وإعالء مكانته بني 
األمم وتلبية تطلعـــات أبنائه في التقدم 
واالزدهـــار. كمـــا رفـــع معاليه الشـــكر 
لصاحب الســـمو امللكي األمير ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
على دعـــم ومتابعة ســـموه الكرمي لدور 
الديوان وجهوده وتشـــجيعه حفظه الله 

املستمر ملنسوبيه.
مـــن جهة أخـــرى أكد رئيـــس ديوان 
املراقبـــة العامـــة على الـــدور التكاملي 
لديوان املراقبة وهيئة مكافحة الفســـاد 
وهيئـــة الرقابـــة والتحقيـــق كمنظومـــة 
متكاملة يعمل كل جهـــاز منها على أداء 
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 Ö```̀æŒh ,á```̀LRÉ£dG ¬```̀cGƒØdGh äGhGô```̀°†ÿG

 ,áZQÉØdG ájQGô◊G äGô```̀©°ùdG äGP á```̀ª©WC’G

 IQôµŸG AÉ°†«ÑdG äGQó«gƒHôµdGh äÉ```̀jƒ∏◊Éc

 äÉHhô°ûeh á```̀jRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ‘ IOƒ```̀LƒŸG

.¢UÉN πµ°ûH ábÉ£dG

 á«dÉY Ö°ùf ≈```̀∏Y É¡FGƒàM’ ∂dPh ,äGô```̀©°ùdGh

.äÉ¡ÑæŸGh Ú«aÉµdG øe

 »YRƒeh êÉàfE’G äÉcô°T •É°ûf ≈∏Y 
k
Égƒæe

 øe IÒ```̀N’G äGƒ```̀æ°ùdG ‘ á```̀bÉ£dG äÉ```̀Hhô°ûe

 Ö«dÉ°SCÉH á```̀ªî°†dG á«FÉYódG äÓ```̀ª◊G ∫ÓN

 ,áØ∏à á«YÉªàLGhCG á«°VÉjQ ™```̀bGƒe ‘ áHGòL

 ÒKCÉJ É¡d ájƒb äÉHhô°ûe É```̀¡fCG ≈∏Y Égôjƒ°üJh

مثمن� قرار مجلس الوزراء الموقر :

د. محمد بن صالح العمري : قرار حظر ا�عالن عن مشروبات 
الطاقة يجنب الشباب مشاكل صحية خطيرة

أكــد رئيــس مجلــس إدارة الجمعية 

الســعودية للغــذاء والتغذيــة د. محمد 

مجلــس  قــرار  أن  العمــري  صالــح  بــن 

الــوزراء القاضــي بحظر ا�عــالن والترويج 

لمشــروبات الطاقــة ومنــع بيعهــا في 

المرافق الحكوميــة والخاصة والمدارس 

والجامعــات وا�نديــة، يجنــب المجتمع 

الكثير من المخاطر والمشــاكل الصحية 

التــي تصاحب اســتهالك هــذا النوع من 

المشروب، ومثمن� قرار المجلس.

 AGò¨∏d ájOƒ©°ùdG á```̀«©ª÷G ¿CG ¤EG QÉ```̀°TCGh

 á«dÉ©a øe ÌcCG ‘ â```̀dhÉæJ ¿CGh ≥Ñ°S á```̀jò¨àdGh

 ≈∏Y ájòZC’Gh äÉHhô°ûŸG √òg πãe QGô°VCG á«ª∏Y

 ƒª°ùd πjõ÷G √ôµ°T øY kÉHô©e ,¿É°ùfE’G á```̀ë°U

 á°SGQódG èFÉàf ìôWh »æÑJ ≈∏Y á«∏NGódG ô```̀jRh

 ΩÉ≤Ÿ áeó≤ŸG ¬à«°UƒJ ‘ á«©ª÷G É```̀¡JóYCG »àdG

 ¿ƒµjh ò«ØæàdG õ«M ‘ íÑ°üàd ,AGQRƒdG ¢ù∏›

 OGôaCG áë°U ≈∏Y kÉ°Sƒª∏e ¤É©J ˆG ¿PEÉH ÉgôKCG

.ÜÉÑ°ûdG áÄa kÉ°Uƒ°üNh ™ªàéŸG

 äÉ```̀Hhô°ûŸG √ò```̀¡d ¿CG …ô```̀ª©dG.O ±É```̀°VCGh

 á°UÉNh áØ∏àîŸG º```̀°ù÷G Iõ¡LCG ≈∏Y É```̀gÒKCÉJ

 ,ájƒeódG IQhó```̀dGh »ª°†¡dGh »Ñ°ü©dG RÉ```̀¡÷G

 ,Ò£ÿGh »Ñ∏°ùdG ÉgÒKCÉJ äÉ°SGQódG âàÑKCG Éªc

 øY äOGR É```̀e GPEG ¿ÉeOE’G ¤EG …Oƒ```̀J ób É```̀¡fCGh

 á¡Ñæe äÉHhô°ûe É```̀¡fƒc ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,É```̀góM

 ábÉ£dÉH º°ù÷G ó```̀“ äÉHhô°ûe É¡fCG ø```̀e ÌcCG



أبريل   ٢٠١٤م٧

 πãe π◊ πLÉY πµ```̀°ûH ∑ôëàJ áÄ«¡dG π©L É```̀‡

 í°ùØdG Ióe π«∏≤J ¤EG …ODƒ```̀J »àdG äÉbƒ©ŸG √ò```̀g

 É‡ ¢SóµàdG øe ó```̀◊Gh AGò¨dG áeÓ°S ¿É```̀ª°Vh

 ¬àcôM á«HÉ«°ùfGh AGò```̀¨dG ∫ƒNO ÚeCÉJ ‘ º```̀¡°ùj

 AÉæ«ŸG ‘ IÎØd ¬FÉ≤H øY œÉ```̀ædG ∞∏àdG ¬Ñ«æŒh

.áÑ°SÉæe ¿ƒµJ ’ ób øjõîJ ±hôX ≥ah

 %60 øe ÌcCG OQƒ```̀à°ùJ áµ∏ªŸG π©°ûŸG ™```̀HÉJh

 ‘ IÒÑc IôØW ´É£≤dG Gòg ó¡°ûjh ,É¡FGòZ ø```̀e

 äÉéàæŸGh Iõ¡LC’Gh AGhódGh AGò¨dG áHÉbQ ∫É›

 áÄ«¡dG ¿CG ¤G ¬```̀JGP â```̀bƒdG ‘ GÒ```̀°ûe ,á```̀«Ñ£dG

 áHÉbô∏d kÉjƒæ°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 750 ¢ü«°üîàH âeÉb

 QhódG kGRõ```̀©e êQÉÿG øe OQƒ```̀à°ùŸG AGò¨dG ≈```̀∏Y

 äÉeóN Ëó≤J ‘ á```̀Ä«¡dG ¬H Ωƒ```̀≤J …òdG Ò```̀ÑµdG

 ¤EG π°üj ≈```̀àM OQƒà°ùŸG AGò```̀¨∏d á```̀«dÉY IOƒ```̀Lh

.áæµ‡ √OƒL ≈∏YCÉH ∂∏¡à°ùŸG

 IQhô°†H ø```̀jOQƒà°ùŸG á```̀aÉc É```̀æeõdCG” OGRh

 ,™```̀∏°ù∏d ÊhÎ```̀µdE’G í```̀°ùØdG ΩÉ```̀¶f ¤EG ∫ƒ```̀ëàdG

 áaÉ°VEG π```̀¡°ùj ÊhÎµdEG ÜÉ```̀°ùM íàa ∫ÓN ø```̀e

 ;™∏°ùdG äÉ```̀fÉ«Hh OQƒ```̀à°ùŸÉH á```̀°UÉÿG äÉ```̀eƒ∏©ŸG

 ,äÉÑ∏£dG øe OóY ÈcCG RÉ‚EG ≈```̀∏Y óYÉ°ùj É‡

 ™«ªL ≈∏Y ó```̀¡÷Gh âbƒdG ø```̀e GÒãc ô```̀°üàîjh

 á«eƒµ◊G Iõ```̀¡LC’G hCG QÉéàdG AGƒ```̀°S ,±Gô```̀WC’G

.“òaÉæŸG ‘ á∏eÉ©dG

 IQGô◊G á```̀LQóHh ¬```̀æµ‡ π```̀≤f á```̀Ä«H π```̀°†aCÉH

.Ióªà©ŸG äÉØ°UGƒŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

 á```̀«Ñ∏J AÉ```̀L ´hô```̀°ûŸG ¿CG π```̀©°ûŸG ±É```̀°VCGh

 ¢û«àØàdG äGQGOEG ¬```̀«fÉ©J É```̀eh í°VGƒdG êÉ```̀«àMÓd

 á«∏ªY ‘ äÉ```̀Hƒ©°U ø```̀e OQƒ```̀à°ùŸG AGò```̀¨dG ≈```̀∏Y

 êÉà– »àdG áæ«©dG á°UÉN äÉæ«©∏d ¢UÉÿG π```̀≤ædG

 10- ¿hO ¤EG π°üj É¡°†©H á°†Øîæe äÉLQO ¤EG

 AÉ¡fEG á«∏ªY ô```̀NDƒj …òdG ôeC’G ƒgh ájƒÄe á```̀LQO

 á«FGò¨dG OGƒŸG äÉ«dÉ°SQEG í```̀°ùØH ¿PE’G äGAGôLEG

 äÉ```̀æ«©dG π```̀≤f Ì```̀©àd á```̀é«àf ò```̀aÉæª∏d IOQGƒ```̀dG

 Ö°SÉæŸG Ò```̀Z π≤ædG AGôL É```̀¡Ø∏J hCG äGÈ```̀àîª∏d

المشعل: خصصنا ٧٥٠ مليون ريال سنوي� للرقابة على الغذاء المستورد

«الغذاء والدواء»: مشروع تقني جديد لنقل إرساليات 
الغذاء في المنافذ الجمركية

عــن  والــدواء  الغــذاء  هيئــة  أعلنــت 

مشروع تقني جديد لنقل إرساليات الغذاء 

المستورد عبر المنافذ الجمركية، مؤكدة 

إزالة المعوقــات التي تواجه إنهاء إجراءات 

ا�ذن بفســح إرســاليات المــواد الغذائيــة 

الواردة للمنافذ نتيجة لتعثر نقل العينات 

إلى المختبرات.

 òaÉæŸG ó```̀jhõàH É«∏©a Aó```̀ÑdG áÄ«¡dG äó```̀cCGh

 ≥```̀ah  Iõ```̀¡›  äGQÉ```̀«°ùH  ¢```̀û«àØàdG  äGQGOEGh

 ΩóY ¿É```̀ª°†d äÉæ«©dG π```̀≤æd á```̀«dÉY äÉ```̀Ø°UGƒe

 áæ«©dG ¢```̀üFÉ°üN Ò```̀¨J hCG π```̀≤ædG AÉ```̀æKCG É```̀¡Ø∏J

 áé«àf ∂dPh ,áÄ«¡dG äGÈà ‘ É¡°üëa OGôŸG

 áæ«©dG É¡H ô“ »àdG á```̀«NÉæŸG ±hô¶dGh IQGôë∏d

 ™e øeGõàJ »```̀àdG á«dÉ◊G IÎ```̀ØdG ∫ÓN É```̀ª«°S’

 É¡«a π≤J »àdG IQGô◊G äÉLQO ‘ ®ƒë∏e ´ÉØJQG

.äÉæ«©dG ßØM IAÉØc

 QƒàcódG á```̀Ä«¡∏d …ò«ØæàdG ¢```̀ù«Fô∏d É```̀≤ahh

 ´hô°ûe ¿EÉ```̀a π©°ûŸG ø```̀ªMôdGóÑY ø```̀H ó```̀ª

 ób äÉæ«©dG π```̀≤æd Iõ```̀¡éŸG äGQÉ```̀«°ùdG ó```̀jQƒJ

 ™e ≥«°ùæàdGh π```̀ª©dG …ô```̀éjh π```̀eÉc πµ```̀°ûH ”

 ó°ùd OQƒà°ùŸG AGò```̀¨dÉH á«æ©ŸG ¢û«àØàdG äGQGOEG

 ±ó¡H Iõ¡éŸG äGQÉ«°ùdG √òg ø```̀e É¡JÉLÉ«àMG

 äGÈ```̀àîŸG ¤EG á```̀«FGò¨dG OGƒ```̀ŸG äÉ```̀æ«Y π```̀≤f



متابعات

٨ أبريل   ٢٠١٤م

 AGô```Ø°S ´hô```°ûe ≈```∏Y √ƒ```ª°S ≈```æKCGh

 »àdG á«°ù°SDƒŸG óaGhôdG óMCG ¬Ø°UƒH IOƒ÷G

 ‘ øeh äÉ```ª∏©ŸGh Úª∏©ŸG Ëô```µàH ≈```æ© oJ

 á«YGóHE’G ácQÉ°ûŸG ≈```∏Y ºgõØMh º¡ªµM

 áaô©ŸG ™ªà› ¤EG ∫ƒëà∏d á«ª∏Y á«é¡æÃ

 IQGOEG äÉ≤«Ñ£Jh º```«gÉØe » qæÑJ ∫Ó```N øe

 øjƒµJh ,º¡∏ªY øcÉeCG ‘ á∏eÉ°ûdG IOƒ```÷G

 Úªà¡ŸGh Ú```°üàîŸG ø```Y äÉ```fÉ«H Ió```YÉb

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉª∏©ŸGh Úª∏©ŸG øe IOƒ÷ÉH

.…ƒHÎdG ¿Gó«ŸGh IQGRƒdG

 ´hô°ûe É¡àeó≤e ‘h É¡≤«Ñ£J ‘ IQGRƒdG

 ,á«æ¡ŸG á«ªæàdG ´hô°ûeh ,IOƒ÷G AGôØ°S

 ´hô°ûeh ,ó«Øà°ùŸG É°VQ ¢```̀SÉ«b ´hô°ûeh

 É¡∏ª› ‘ ±ó```̀¡J »àdG ,Ò```̀«¨àdG IQGOEG

 AGOC’G  IOƒ```̀÷  ô```̀ªà°ùŸG  Ú```̀°ùëàdG  ¤EG

 º«gÉØe ≥```̀«Ñ£Jh ,»°ù°SDƒŸGh ,…ƒ```̀HÎdG

 ™«ªL ‘ »```̀JGòdG ô```̀jƒ£àdG äÉ```̀°SQÉ‡h

 øe …ƒHÎdG ¿Gó```̀«ŸGh IQGRƒdG äÉ```̀YÉ£b

 ≥«≤ëàd á```̀ãjó◊G IOƒ÷G áª¶fCG ∫Ó```̀N

.á«é«JGÎ°S’G É¡aGógCGh IQGRƒdG ájDhQ

أثنى سموه على مشروع سفراء الجودة:

خالد الفيصل يوجه بالبدء الفوري لتشغيل المركز 
ا�قليمي للجودة والتميز

وجــه صاحب الســمو الملكي ا�مير خالــد الفيصل وزير التربية والتعليم بالبــدء الفوري في تنفيذ 
الخطة التشــغيلية للمركز ا�قليمي للجودة والتميز في التعليم العام الذي تشــرف عليه المملكة 
العربيــة الســعودية بالتعاون مع منظمة ا�مم المتحــدة للتربية والثقافة والعلوم (يونســكو) في 
مدة أقصاها ثالثة أشــهر، كما وجه بتطبيق معايير الجودة على برامج الوزارة ومشــروعاتها، واعتماد 

ا�دلة التنظيمية �دارات الجودة في الميدان التربوي التي أعدتها ا�دارة العامة للجودة.

 GôNDƒe √ƒª°S ´ÉªàLG AÉ```̀æKCG ∂dP AÉL

 IQGRƒdG ‘ á```̀jƒHÎdG äGOÉ```̀«≤dG øe Oó```̀©H

 ó```̀dÉN Qƒ```̀àcódG  ô```̀jRƒdG  Ö```̀FÉf  Qƒ```̀°†ëH

 ÚæÑdG º«∏©J ¿hDƒ°ûd ôjRƒdG ÖFÉfh ,»àÑ°ùdG

 ÖFÉf ‹É```̀©eh ,ï«°ûdG ∫BG ó```̀ªM Qƒ```̀àcódG

 ,õjÉØdG IQƒf äÉæÑdG º```̀«∏©J ¿hDƒ°ûd ôjRƒdG

 ,IOƒ÷G ΩÉY ôjóe ÂÉ¨dG ÂÉ```̀Z QƒàcódGh

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh

 Oó©H π°ü«ØdG ó```̀dÉN ÒeC’G OÉ```̀°TCGh

 ´ô°ûà°S »àdG Ió```̀jó÷G äÉYhô°ûŸG ø```̀e



 º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G ¿CÉH …ôª©dG í°VhCGh

 ,IQGOE’Gh º«∏©àdGh º∏©àdG »à«∏ª©H á£ÑJôe

 Ò¨J çGóMEG ∫ÓN ø```̀e ™ªàéŸG äÉLÉMh

 ´GóHE’G áµ∏e á```̀«ªæJh AÉæHh ±OÉg …ƒ```̀HôJ

 º∏©àŸG ÚH πYÉØàdG çGóMEGh Úª∏©àŸG óæY

 IOƒ÷G Ωƒ```̀¡Øe »æÑJ ¿CÉ```̀H kÉæ«Ñe ,¬```̀àÄ«Hh

 ¤EG …ODƒ```̀j ÉgÒjÉ©e ≥```̀«Ñ£Jh º```̀«∏©àdG ‘

 ™aôj Éªc ,¢Sƒª∏e πµ°ûH ∞«dÉµàdG ¢†ØN

 ójõjh ,AÉ£NC’G øe π∏≤jh AGOC’G iƒ```̀à°ùe

 AGOCG iƒà°ùe ø```̀°ùëjh ¿É≤JE’Gh á```̀«LÉàfE’G

 øe ádƒÑ≤e äÉ```̀jƒà°ùe ≥```̀≤ëjh Ú```̀∏eÉ©dG

 …ƒHÎdG ∫É```̀éŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ™```̀«ªL É°VQ

 Éªc º```̀¡JÉ«dhDƒ°ùeh º```̀¡JÉjƒà°ùe ∞```̀∏àîÃ

 iód É```̀°VôdG ø```̀e kÉ```̀«dÉY iƒ```̀à°ùe ≥```̀≤ëj

 ºgQƒeCG AÉ«dhCGh ÜÓ```̀£dG øe øjó«Øà°ùŸG

.∫ÉªYC’G ∫ÉLQh

 IOƒ÷G …QÉ```°ûà°SG ¿É```Ñ©°T ó```«dh ¢```Sóæ¡ŸG

 âfÉc á©HGôdG á```°ù∏÷G h ,»°ù°SDƒŸG õ```«ªàdGh

 ‘ ôªà°ùŸG Ú```°ùëàdG ≥```Ñ£f ∞«c{ ¿Gƒ```æ©H

 QOÉ≤dGóÑY ˆGóÑY ¢Sóæ¡ŸG É¡eób zá°SQóŸG

 ƒ°†Yh õ«ªàdGh IOƒ÷G …QÉ°ûà°SG ÊÉà°ùcôJ

.IOƒé∏d …Oƒ©°ùdG ¢ù∏éŸÉH …ò«ØæJ

 ¢†jÉY QƒàcódG ôcP ≈≤à∏ŸG ¢ûeÉg ≈∏Yh

 IOƒ```é∏d …Oƒ```©°ùdG ¢```ù∏éŸG ¢```ù«FQ …ô```ª©dG

 ô°ûæd ±ó```¡j ≈≤à∏ŸG ¿CÉ```H á```«Hô¨dG á```≤£æŸÉH

 º«∏©àdG ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªL ió```d IOƒ÷G áaÉ≤K

 ,É```¡à«ªgCGh  ,É```¡eƒ¡Øe í```«°VƒJ ∫Ó```N ø```e

 äÉÑ∏£àeh ,É```gÒjÉ©eh ,É¡FOÉÑeh ,É```¡°ù°SCGh

 º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G ≥«≤– ¿CÉH kÉæ«Ñe ,É¡≤«≤–

 ∫ÉéŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªL õ«Ø– ∫ÓN øe ºàj

 ób »àdG äÓµ```°ûŸG π```Mh ,ò```«Øæà∏d »```ª«∏©àdG

.IOƒ÷G ≥«Ñ£J äGƒ£Nh äÉ«∏ªY ¬LGƒJ

 º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G áYƒª› â```̀eÉbCG

 ≈≤à∏ŸG{ IOƒé∏d …Oƒ©°ùdG ¢ù∏éŸÉH ΩÉ©dG

 ∂dPh zº«∏©àdG ‘ IOƒé∏d ™HGôdG »ª∏©dG

 ≈Ø°ûà°ùŸÉH á«°ù«FôdG äGô°VÉëŸG áYÉ≤H

.kGôNDƒe IóéH ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG

 áª∏µH ≈```≤à∏ŸG äÉ```«dÉ©a äCGó```H  å```«M

 ó```ª  ø```H  Qó```æH  ¢```Sóæ¡ª∏d  á```«MÉààaG

 ‘ IOƒ```÷G  á```Yƒª› ¢```ù«FQ  ÊÉ```£ë≤dG

 ¿Gƒæ©H ¤hC’G á```°ù∏÷G ∂```dP ÓJ ,º```«∏©àdG

 õ«ªà∏d ≈°SƒŸG ÜÉ```gƒdGóÑY ï«°ûdG Iõ```FÉL{

 áHôéàdGh ±Gó```gC’Gh ∞jô©àdG ..»```ª«∏©àdG

 ø```H  ó```ª  PÉ```à°SC’G  É```¡eób  zè```FÉàædGh

 IOƒ÷G IQGOEG ô```jóe ¿Éé«dódG õ```jõ©dGóÑY

 IõFÉL ΩÉY ÚeCGh AÉ°ùMC’G º```«∏©àH á∏eÉ°ûdG

.»ª«∏©àdG õ«ªà∏d ≈°SƒŸG ÜÉgƒdGóÑY ï«°ûdG

 ƒëf Ò«¨àdG{ ¿Gƒ```æ©H á«fÉãdG á```°ù∏÷G É¡à∏J

 á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’É```H á∏eÉ°ûdG IOƒ```÷G ≥«Ñ£J

 É¡e IPÉà°SC’G É```¡àeób zIóL á¶aÉëÃ º```«∏©àdGh

 á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G IQGOEG Iôjóe ∫É°TƒHCG øªMôdGóÑY

.IóéH º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G ‘

 â– âª«bCG ó```≤a áãdÉãdG á```°ù∏÷G É```eCG

 É¡eób zõ«ªàdG á```∏MQ CGóÑf ø```jCG øe{ ¿GƒæY

خالل «الملتقى العلمي الرابع للجودة في التعليم» الدكتور العمري يؤكد:

الجودة في التعليم مرتبطة بإحداث تغير تربوي هادف 
وبناء وتنمية ملكة ا�بداع عند المتعلمين

أبريل   ٢٠١٤م٩



متابعات

١٠ أبريل   ٢٠١٤م

 ¥GQhCG  ¿CG  ¤EG  ÜQÉ```  Qƒ```àcódG  â```Ødh

 ,á«ª«∏©àdG É```jÉ°†≤dG π```ª› â```°ûbÉf ô```“DƒŸG

 äÉLôîŸ á©HÉàŸG ´É£≤fG á°ûbÉæe ¤EG ¥ô£Jh

 ΩÉ```ªàg’G Ωó```Y kGó```≤àæe ,»```©eÉ÷G º```«∏©àdG

 øe √É```≤∏àj Ée º```ZQ ,¬```LôîJ ó```©H Ö```dÉ£dÉH

 á«∏ª©dG ¿CG ¤EG kGÒ```°ûe ,á°SGQódG AÉæKCG á```jÉæY

 ,»ª∏©dG åëÑdG øY É¡∏°üa øµÁ ’ á```«ª«∏©àdG

 ÉæJÉ©eÉL Ö```cGƒJ ’ á```«ŸÉ©dG äÉ```Ø«æ°üàdG ¿CGh

 ,¿B’G  É```¡«∏Y  ≥```Ñ£æJ  ¿CG  ø```µÁ  ’h  á```«∏ëŸG

 »àdG á```«ª∏©dG äÉ```jQhódG Oó```Y ø```Y ∫AÉ```°ùJh

 ,»Hô©dG øWƒdG ‘ º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ÉgQó°üJ

 ¥ƒa º«∏©àdG çÉëHCGh äGOÉ```¡°T IAÉØch IOƒLh

.É¡«∏Y Gƒ∏°üM øe ¥É≤ëà°SG ióeh ,»©eÉ÷G

 øe ÌcCG QGôbEÉH ¬dÉªYCG ºààNG ô“DƒŸG ¿Éch

 äÉ«æ≤J êÉeOEÉH ΩÉªàg’G É¡æ«H øe ,á«°UƒJ 15

 äGQGOEGh è```gÉæŸG ø```ª°V ÊhÎ```µdE’G º```∏©àdG

 ,»©eÉ÷G º```«∏©àdG äGQÉ```°ùe áaÉc ‘ º```«∏©àdG

 ,ìƒàØŸG º```«∏©àdG ÚH á```fQÉ≤e á°SGQO AGô```LEGh

 áª¶æŸG É¡H Ωƒ```≤J ,…OÉ«àY’G ‹É©dG º```«∏©àdGh

 äÉ«°UƒJ äQó°U Éªc ,Ωƒ∏©dGh á```aÉ≤ã∏d á«Hô©dG

.ó©H øY º«∏©àdGh ìƒàØŸG º«∏©àdG ∫ƒM

 º¡H ΩÉªàg’Gh ,á«≤«≤◊G IhÌdG ºgh áeOÉ≤dG

 OÉéjEG ™```e ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ »```°SÉ°SCG ±ó```g

 ôjƒ£àd áÑYƒà°ùe ájDhQh áë°VGh á«dƒª°T Iô¶f

 π```ãeC’G  ΩGó```îà°S’G  ‘  á```ãjó◊G  Ö```«dÉ°SC’G

 ,QÉµàH’Gh »```ª∏©dG å```ëÑdG ∫É```› ‘ á```«æ≤à∏d

 õµJôJ »àdG áãdÉãdG ∞dC’G IQÉ```°†M ôjÉ°ùf ≈àM

 çóMCG ÖcGƒJh á«aÉ≤ãdGh á«ægòdG OQGƒ```ŸG ≈∏Y

.ä’ÉéŸG ºµ∏J ‘ Iô°UÉ©ŸG á«ŸÉ©dG äGQƒ£àdG

 á«Hô©dG áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 óªM øH ˆGóÑY QƒàcódG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

 á«HÎ∏d á«Hô©dG á```ª¶æŸG QÉ```«àNG ¿CG ¤EG ÜQÉ```

 ìƒàØŸG º«∏©àdG ô```jƒ£J ´ƒ°VƒŸ Ωƒ```∏©dGh á```aÉ≤ãdGh

 AÉ```L á```«Hô©dG äÉ```©eÉ÷G ‘ ó```©H ø```Y º```«∏©àdGh

 á°ù°SDƒŸG ájQGôªà°SG ‘ º```¡°ùj ∂dP ¿CÉH É¡àYÉæ≤d

 ±hô¶dG âfÉc É```ª¡e É```¡àdÉ°SQ AGOCG ‘ á```«ª«∏©àdG

 ó∏H …CG É```¡H ô```Á »```àdG á```«FÉæãà°S’G äÉ```Hƒ©°üdGh

 ¬dÉ°üjEGh º```«∏©àdG á```MÉJEGh ,á«Hô©dG ¿Gó```∏ÑdG ø```e

 á«YÉªàL’G ±hô¶dG ¢†©H ∫ƒ– ó```b »àdG äÉÄØ∏d

 ,»©eÉ÷G º«∏©àdG ‘ º¡WGôîfG ¿hO ájOÉ°üàb’Gh

 ΩGóîà°SG ÈY áaô©ŸG ™ªà› ƒëf ¬LƒàdG õjõ©Jh

.º«∏©àdG ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

د. العنقري :«االستراتيجية العربية» تؤسس لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة

وزراء التعليم العالي العرب يقرون ١٥ توصية في 
ختام مؤتمرهم الرابع عشر

أوصــى الــــوزراء المســئولـــون عــن 

العلمـــــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 

بالوطــن العربي في ختــام مؤتمرهم 

الرابــــــــع عشــــــر بالريــــاض، باعتمـــاد 

االســتراتيجية العربية للبحث العلمي 

والتقنــي واالبتــكار، واتخــاذ الخطوات 

الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها.

 ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ‹É©e ócCG ¬à¡L øe

 ¬àª∏c ‘ …ô```≤æ©dG óª ø```H ódÉN Qƒ```àcódG

 Ωó≤J ‘ ¢SÉ°SCG Iõ«cQ ó©J ,á```«é«JGÎ°S’G ¿CG

 äGóéà°ùŸG á¡LGƒŸ ÉgQƒ£Jh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG

 ójGõàJ »```àdGh Iô°UÉ©ŸG á```«ŸÉ©dG äÉ```jóëàdGh

.ΩÉjC’G QhôÃ Gó«≤©Jh áHƒ©°U

 ≈≤∏J ô“DƒŸG ¿CG …ô≤æ©dG QƒàcódG í°VhCGh

 AGÈÿG ¤ƒ```J ,á°SGQOh åëH 300 ø```e Ì```cCG

 øe kÉKóëàe 99 É¡°ûbÉf ,É¡æe kÉãëH 72 QÉ«àMG

 IAÉæH kGQÉµ```aCG ô“DƒŸG ≈æÑJ Ú```M ‘ ,ádhO 18

 πeGƒYh ó©H øY º«∏©àdGh ìƒàØŸG º«∏©àdG ∫É«M

 ¿G ∫Ébh ,á```«Hô©dG äÉ```©eÉ÷G ‘ É```ªgôjƒ£J

 ∫É«LC’Gh ÉæJÉ©eÉLh ÉfAÉæHCG Ωó```îJ äÉ«°UƒàdG



أبريل   ٢٠١٤م١١

 áãjó◊G Iõ¡LC’G ≈∏Y CGô£J »àdG áãjó◊G

 á©LGôŸG ∫ÓN ø```̀e á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh

 ∂∏J äÉÑ∏£àe ™```̀e ÖcGƒàj ÉÃ åjóëàdGh

 .áãjó◊G á«æØdGh á«æ≤àdG ™∏°ùdG

 ¿CG  á```̀«Øë°U  äÉ```̀ëjô°üJ  ‘  ó```̀cCGh

 á«°SÉ«b á```̀Ø°UGƒe …C’ ójó÷G å```̀jóëàdG

 äÉWGÎ°TG ¬JÉjƒdhCG ø```̀ª°V ™°†j ájOƒ©°S

 .∂```̀∏¡à°ùŸG á```̀jÉªëH á```̀°UÉÿG á```̀eÓ°ùdG

 á```̀«°SÉ«≤dG äÉ```̀Ø°UGƒŸG ∞```̀°Sƒ«dG È```̀àYGh

 Ú```̀µ∏¡à°ùŸG  á```̀jÉª◊  ∫hCG  ´É```̀aO  §```̀N

 OGƒŸGh ™∏°ùdG øe AGƒ°S óM ≈∏Y ¥Gƒ°SC’Gh

 GÒ°ûe ,á°Tƒ°û¨ŸGh Ió```̀∏≤ŸG  á«cÓ¡à°S’G

 øe áeƒ¶æe Oƒ```̀Lh ¤EG ¬```̀JGP â```̀bƒdG ‘

 áÄ«g É¡H Ωƒ≤J »```̀àdG á∏eÉµàŸG äGAGôLE’G

 á≤HÉ£e ¿É```̀ª°†d ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh äÉ```̀Ø°UGƒŸG

 ¤EG IOQƒ```̀ŸGh á©æ°üŸG äÉ```̀éàæŸGh ™```̀∏°ùdG

 á```̀«°SÉ«≤dG  äÉ```̀Ø°UGƒª∏d  »```̀∏ëŸG  ¥ƒ```̀°ùdG

.á«æØdG íFGƒ∏dGh ájOƒ©°ùdG

 .á«ŸÉ©dG äGÒ¨àŸG ™e ≥Øàj ÉÃ åjóëàdGh

 “¢VÉjôdG“∫ çóëàj ƒgh ∞°Sƒ«dG Rô```̀HCGh

 »àdG ™jQÉ°ûª∏d á«°ù«FôdG ôjƒ£àdG ô```̀°UÉæY

 Ó```̀FÉb ,¢```̀ù«jÉ≤ŸGh äÉ```̀Ø°UGƒŸG É```̀¡é¡àæJ

 ÖjQóJ ,Iõ¡LC’G åjó– πª°ûj ôjƒ£àdG”
 äGÈ```̀àîŸG  π```̀«gCÉJ  ,Ú```̀«æØdG  Ú```̀ØXƒŸG

 áaô©ŸG ÚWƒJh π≤f ¤EG áaÉ°VEG ,OÉªàYÓd

 äGóéà°ùŸG  ™e  ÖcGƒàj  Gò```̀g “Éë°Vƒe”
 »àdGh á```̀Ä«¡dG Égó¡°ûJ »```̀àdG äGQƒ```̀£àdGh

 º«≤dGh á```̀dÉ°SôdGh á```̀jDhôdG ≈```̀∏Y â```̀∏ªà°TG

 .“á«é«JGÎ°SE’G äGQOÉÑŸGh ±GógC’Gh

 á```̀jQhódG á```̀©LGôŸG ∞```̀°Sƒ«dG ™```̀LQCGh

 ¤EG  á```̀«°SÉ«≤dG  äÉ```̀Ø°UGƒŸG  å```̀jóëàd

 »```̀àdG  á```̀«ŸÉ©dG  äGÒ```̀¨àŸGh  äÉ```̀Ñ∏£àŸG

 á```̀©æ°üŸG  ∫hó```̀dG  ‘ ¥Gƒ```̀°SC’G  É```̀gó¡°ûJ

 28 ≈∏Y ƒHôjÉe ÉfQó°UCG” ÓFÉb ,áéàæŸGh

 »£¨ oJ á«æa áëF’h á```̀«°SÉ«b áØ°UGƒe ∞dCG

 á«æ≤àdG áÑcGƒÃ ¿ƒeõ∏eh ™∏°ùdG øe ójó©dG

تطوير البنية التحتية لـ٦ مختبرات.. هيئة المواصفات والمقاييس:

 م. اليوسف: تحديث ٢٨ ألف مواصفة سعودية
لمواكبة المتغيرات الجديدة ل�جهزة

 IôØ£dG ™```̀e åjóëàdG Gò```̀g Ö```̀cGƒàjh

 áaÉc â```̀∏ª°T »```̀àdG Ió```̀jó÷G äGÒ```̀¨àŸGh

 ôeC’G ,á«cÓ¡à°S’G äÉ```̀éàæŸGh Iõ```̀¡LC’G

 ‘ ádhDƒ°ùŸG äÉ```̀¡÷G ≈```̀∏Y º```̀àëj …ò```̀dG

 ≥Øàj É```̀Ã äGÒ¨àŸG ∂```̀∏J áÑcGƒe OÓ```̀ÑdG

 »àdG á«æØdG äÉ```̀Ñ∏£àŸGh äÉWGÎ°T’G ™```̀e

 .á«eƒµ◊G á¡÷G É¡WÎ°ûJ

 W�O�� vD� l� «c� ø```̀eGõàjh   

 nOH��� WO�uJ�  UN� U�uD��
 lK??????��« s??????� W??????OK;« ‚«u??????�_«
 …bKI*« WO�öN�??????�ô«  U??????��M*«Ë

 ÆW�uAG*«Ë
 É¡Kóëàe ¿É```̀°ùd ≈```̀∏Y áÄ«¡dG â```̀dÉbh

 ∞°Sƒ«dG ø```̀°ùëŸGóÑY ¢Sóæ¡ŸG »```̀ª°SôdG

 á```̀«àëàdG  á```̀«æÑdG  å```̀jó–h  ô```̀jƒ£J  ø```̀Y

 ôjƒ£Jh ,(äGÈà 6) áÄ«¡dG äGÈ```̀àîŸ

 ,IôjÉ©ŸGh ¢SÉ«≤∏d »æWƒdG õcôŸG õ«¡Œh

 ôjƒ£àdG ¤EG ±ó```̀¡J IójóL á```̀ª¶fCG ≥```̀ah

ذكرت هيئة ”المواصفات والمقاييس“ 
أنهــا تعكف حاليا على مراجعة وتحديث 
ســعودية،  قياســية  مواصفــة  ألــف   ٢٨
لمواكبة المتطلبات والمتغيرات العالمية 

الجديدة للتقنيات الحديثة. 



متابعات

١٢ أبريل   ٢٠١٤م

 13 âfÉc ¿CG ó©H »```°VÉŸG ΩÉ©dG çOGƒ```M

.2011 ‘ ÉKOÉM

 áaôZ É¡àª¶f »àdG á°TQƒdG âfÉch

 Ú```dhÉ≤ŸG  á```æ÷ ‘ á```∏ã‡ ¢```VÉjôdG

 á«æWƒdG √É```«ŸG á```cô°T ™```e ¿hÉ```©àdÉHh

 ¬```LhCG  â```°ûbÉf  ó```b  á```aô¨dG  ô```≤Ã

 ¢Vô¨H ±Gô```WC’G á```aÉc Ú```H ¿hÉ```©àdG

 á```ë°üdGh  á```eÓ°ùdG  á```ª¶fCG  ≥```«Ñ£J

 á```cô°û∏d á```©HÉàdG ™```jQÉ°ûŸG ‘ á```«æ¡ŸG

.çOGƒë∏d ÉÑæŒ

 ô```°UÉædG ô```°UÉf ¢```Sóæ¡ŸG í```°VhCGh

 áé«àf â```fÉc kÉKOÉM 32 ƒ```ëæH É```gOóY

 á```eÓ°ùdG äÉ```Ñ∏£àe ≥```«Ñ£J ∞```©°†d

 Gòg ‘ ó```«cCÉàdG ” å```«M ,™```jQÉ°ûŸG ‘

 äòNCG çOGƒ◊G √ò```g ¿CG ≈∏Y ÖfÉ÷G

 7 ¤EG ÉgOóY π°Uh å«M QÉ```°ùëf’G ‘

خـالل ورشـة عمل نظمتهـا غرفـة الريـاض

«المياه الوطنية» تشترط التزام الشركات بتطبيق إجراءات 
السالمة والجودة  في تنفيذ مشاريعها

 õ```jõ©J  π```ªY  á```°TQh  â```©LQCG

 áë°üdGh IOƒ```÷Gh á```eÓ°ùdG Ö```fGƒL

 √É«ŸG ácô°T ™```jQÉ°ûÃ á≤∏©àŸG á```«æ¡ŸG

 äÉØdÉîŸGh çOGƒ◊G ÜÉ```Ñ°SCG á«æWƒdG

 ó«≤àdG ΩóY ¤EG ™jQÉ°ûŸÉH çó– »àdG

 á```«©jô°ûàdG  äÉ```°SÉ«°ùdGh  Ú```fGƒ≤dÉH

 á«æ¡ŸG á```ë°üdGh á```eÓ°ùdÉH á```≤∏©àŸG

 ∫ƒ```∏◊G  ΩGó```©fGh  á```Ä«ÑdG  á```jÉªMh

 ø```e  ¿Éµ```eE’G  Qó```b  ó```ë∏d  á```eRÓdG

 ¿CG  ¤EG  IÒ```°ûe  ,çOGƒ```◊G  √ò```g

 ∫Ó```N â```©bh »```àdG çOGƒ```◊G Ö```∏ZCG

 Qó≤j »```àdGh á«°VÉŸG äGƒ```æ°S çÓ```ãdG



أبريل   ٢٠١٤م١٣

 Éë°Vƒe á```°TQƒdG √ò```g ó```≤©d á```æé∏dG

 Ú```dhÉ≤ŸG á```«YƒJ QÉ```WEG ‘ »```JCÉJ É```¡fCG

 ó««≤àdG Ωó```Y øY á```ªLÉædG ô```WÉîŸÉH

 á```eÓ°ùdG  äÉ```WGÎ°TG  ≥```«Ñ£àH

 ,áØ∏àîŸG ™jQÉ°ûŸG ‘ á«æ¡ŸG áë°üdGh

 á```dƒÄ°ùŸG  á```¡÷G  ó```«MƒJ  ¤EG  É```«YGO

 ∫hÉ≤ŸG ≈∏Y á```°VhôØŸG äÉeGô¨dG ø```Y

 ÚH ΩÈ```ŸG ó```≤©dG ‘ Oƒ```æÑdG Ò```©°ùJh

.á«æWƒdG √É«ŸG ácô°Th ∫hÉ≤ŸG

 ΩÉ¶æH ∞jô©àdG É°†jCGh É¡ª««≤J ¥ôWh

 ∂```dPh  ™```jQÉ°ûŸG  ‘  π```ª©dG  í```jQÉ°üJ

 ÚH ¿hÉ©àdGh ÚdhÉ≤ŸG á«YƒJ ¢Vô¨H

 ™bƒd É©æe Ö```fÉ÷G Gòg ‘ Ú```aô£dG

 ó```æY  äÉ```ØdÉîª∏d  É```ÑæŒh  çOGƒ```◊G

.ácô°ûdÉH á°UÉÿG ™jQÉ°ûŸG ò«ØæJ

 óæ¡e ¢```Sóæ¡ŸG ø```ªK ¬```ÑfÉL ø```e

 ÚdhÉ≤ŸG áæ÷ ¢```ù«FQ ÖFÉf …hGõ```©dG

 ™e É¡fhÉ©Jh á«æWƒdG ácô°ûdG IQOÉÑe

 á```ë°üdGh  á```eÓ°ùdGh  ø```eC’G  ô```jóe

 ¿CG  á```«æWƒdG √É```«ŸG  á```cô°T ‘ á```«æ¡ŸG

 ≥«°ùæJ QÉ```WEG ‘ »JCÉj á```°TQƒdG OÉ```≤©fG

 Ú```dhÉ≤ŸGh  á```cô°ûdG  Ú```H  Oƒ```¡÷G

 ≥```«Ñ£J  ≈```∏Y  ó```«cCÉàdG  ¢```Vô¨H

 ‘  á```eRÓdG  á```eÓ°ùdG  äÉ```WGÎ°TG

 ,çOGƒ```ë∏d  É```ÑæŒ  á```cô°ûdG  ™```jQÉ°ûe

 õjõ©Jh äÉeóÿG ó```jƒŒ ¤EG á```aÉ°VEG

 Gò```g  ‘  Ú```ÑfÉ÷G  Ú```H  ¿hÉ```©àdG

 øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿CGh ,¢Uƒ°üÿG

 ôWÉîŸÉH ÚdhÉ≤ŸG á«YƒJ ƒg á°TQƒdG

 á```Hƒ∏£ŸG  á```eÓ°ùdG  äÉ```WGÎ°TGh

 ¤EG …ODƒ```j ÉÃ É¡cQGóJ ≈```∏Y π```ª©dGh

.ÓÑ≤à°ùe çOGƒ◊G ΩGó©fG

 ¢```̀Sóæ¡ŸG  Ωó```̀b  ¬```̀à¡L  ø```̀e

 áeÓ°ùdG IQGOEG ø```̀e Oƒ```̀©°ùŸG ΩÉ```̀°ûg

 É°VôY á```̀cô°ûdÉH á```̀«æ¡ŸG á```̀ë°üdGh

 ø```̀e  ¢```̀Vô¨dG  ¿CG  ¤EG  ¬```̀«a  QÉ```̀°TCG

 §```̀«∏°ùJ  ƒ```̀g  á```̀°TQƒdG  √ò```̀g  ó```̀≤Y

 çOGƒ◊Gh äÉ```̀ØdÉîŸG ≈```̀∏Y Aƒ```̀°†dG

 ó««≤àdG Ωó```̀©d á```̀é«àf â```̀©bh »```̀àdG

 äÉ©jô°ûàdGh äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dÉH

 á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdÉH á≤∏©àŸG

 É```̀àa’ ,Ó```̀Ñ≤à°ùe É```̀¡«aÓJ ¢```̀Vô¨H

 §```̀HGƒ°†dÉH  á```̀cô°ûdG  ∂```̀°ù“  ¤EG

 ø```̀e  á```̀eÓ°ùdÉH  á```̀°UÉÿG º```̀¶ædGh

.É¡©jQÉ°ûŸ IòØæŸG äÉcô°ûdG πÑb

 ¤EG É°†jCG ±ó¡J á°TQƒdG ¿EG ∫É```bh

 ™```jQÉ°ûŸG  ‘  á```æeÉµdG  ô```WÉîŸG  º```¡a



متابعات

١٤ أبريل   ٢٠١٤م

 äGQhÉéŸGh á```jô°†◊G ≥WÉæŸG iƒ```à°ùe

 QÉÑàY’G ‘ òNC’G ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,á«æµ°ùdG

 äÉ©∏£J »Ñ∏J »```àdG á«YÉªàL’G ÖfGƒ÷G

 ¿ó```ŸG õ```cGôe §```«£îJ ó```æY ™```ªàéŸG

 ≈°TÉªàJ »àdG QÉªãà°S’G ±Gó```gCG ≥«≤–h

.áeGóà°S’G ÇOÉÑe ™e

 πªY ábQƒH âëààaG äÉ°ù∏÷G âfÉch

 á«ªæJ ‘ √QhOh π```≤ædG §«£îJ) ¿Gƒ```æ©H

 ÉgQhÉ ∫hÉ```æàjh (…ô```°†◊G ™```°SƒàdG

 ô```ª©dG  á```Yƒª›  ø```e  ô```ª©dG  í```dÉ°U

 ≈∏Y ócCG å«M ,á```«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd

 äÉ°SÉ«°S Ú```H πeÉµà∏d IÒ```ÑµdG á«ªgC’G

 πFÉ°Sh ΩGóîà°SG á«ªgCÉH Gƒ```°UhCG Éªc

 ¢```ü∏îàdGh ó```ë∏d kÉ```æeCG Ì```cCG á```«YGóHEG

 äÉ©ªéàdG ø```e á```ŒÉædG äÉ```jÉØædG ø```e

 ‘ áfhôe AÉ```£YEG IQhô```°Vh ,á```jô°†◊G

 á```«£«£îàdG  äGQGô```≤dG  PÉ```îJG  á```«∏ªY

 IQGOEG  º```«¶æJh  äÉ```©jô°ûàdÉH  á```£ÑJôŸG

 Ö°SÉæàj ÉÃ »°VGQC’G ä’É```ª©à°SGh ¿óŸG

 Éªc ,¿ó```ŸG iƒ```à°ùe ≈```∏Y ¥GQƒ```ØdG ™```e

 §```HQ á```«ªgCG ≈```∏Y äÉ```«°UƒàdG äOó```°T

 äÓ°UGƒŸGh π≤ædG §«£îJ ™e §«£îàdG

 »æWƒdG §«£îàdG äÉ```jƒà°ùe ∞∏à ‘

 ≈```∏Y  ∂```dòch  ,…ô```°†◊Gh  »```ª«∏bE’Gh

توصيات بضرورة اعتماد تطوير المناطق الحضرية بما يلبي احتياجات المعيشة 

مؤتمر تخطيط المدن  يناقش عملية تحسين 
جودة التصميم العمراني في الشرق ا�وسط

أوصــى المؤتمرون في ختام أعمال 

ملتقــى الجبيل الثاني لتخطيط المدن 

بضــرورة  الصناعيــة  الجبيــل  بمدينــة 

اعتمــاد معايير ومؤشــرات االســتدامة 

عنــد تطويــر المناطق الحضريــة ابتداًء 

مــن طــرح الفكــرة وإعــداد التصاميــم 

وتنفيذ البنى التحتية وإدارة المشــاريع 

وحتى آخر مرحلة إدارتها واعتماد آليات 

قيــاس ذلــك، والتأكيــد علــى معاييــر 

التصميم الحضري بما يلبي احتياجات 

المعيشــة ويحافــظ على الممارســات 

الفئــات  الســلوكية الصحيــة لجميــع 

العمرية للســكان من خالل التصاميم 

مما ســيؤدي إلى تقليل ا�ثــار الصحية 

واالجتماعيــة الســلبيـــــة المرتبطــــــة 

بطبيعة الحياة العصرية.

متابعات



أبريل   ٢٠١٤م١٥

 ¤EG É¡∏jƒ– á```«Ø«ch á```«bô°ûdG á```≤£æŸG

 É```gó©H çó```– ,á```HPÉL á```«MÉ«°S á```Ä«H

 äGQÉ°ûà°SÓd SVP ø```e …Qƒ```à°S ÚØ«c

.áæjóŸG ìÉ‚ ô°UÉæYh ¢ù°SCG ∫ƒM

 ∫ÓN øe ¬```JÉ«dÉ©a ô“DƒŸG º```ààNGh

 É```¡dÉªYCG äCGó```H å```«M á```ãdÉãdG á```°ù∏÷G

 ,ÊGôª©dG º«ª°üàdG ¿Gƒ```æ©H πªY ábQƒH

 áª¶fCG ΩGóîà°SG ´ƒ```°Vƒe ∫ƒM äõcôJh

 á«∏ªY ‘ º«ª°üàdG Ú```fGƒbh äGOÉ```°TQEGh

 ‘ ÊGôª©dG º```«ª°üàdG IOƒ```L Ú```°ù–

 øe ôª∏H ∫É«fGO É```¡eób §°ShC’G ¥ô°ûdG

 âfÉc É```ª«a ,Dynamix MiddleEast

 á≤gÉ°ûdG ÊÉ```ÑŸG ¿Gƒæ©H á«fÉãdG á```bQƒdG

 á©eÉL øe â«îÑdG øªMôdGóÑY Qƒàcó∏d

 ¿hGôH ó```«ØjO Ωó```b Éª«a ,Oƒ```©°S ∂```∏ŸG

 …QÉª©ŸG Qƒ```°üàdG ¿Gƒ```æ©H π```ªY á```bQh

 ábQh É```¡Ñ≤Y ,¿ó```ª∏d áeÉ©dG §```£ÿGh

 πÑ≤à°ùe ∫ƒ```M ÉZÉj ≥```jôZ É¡eób π```ªY

.á«YÉæ°üdG ¿óŸG

 çó–h ,É¡«∏Y Ö∏¨àdG ” ∞«ch ´hô°ûŸG

 EUASIA  øe â```°ùjÒ°ûdÉc äQGƒà°Sh

 á```æjóe õ```côe ø```Y äGQÉ```°ûà°SÓd Ltd

.»∏Ñ≤à°ùŸG á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G

 á°ù∏÷G ∫É```ªYCG â```≤∏£fG ∂dP ó```©H

 ô```jƒ£àdG  ∫ƒ```M  π```ªY  á```bQƒH  á```«fÉãdG

 ¢ûbƒfh …OÉ```°üàb’G ó```©ÑdGh ÊGô```ª©dG

 ≈```∏Y  »```≤WÉæŸG  º```«°ù≤àdG  ô```KCG  É```¡«a

 IQGOEGh ,á```æjóª∏d á```jOÉ°üàb’G á```jÉØµdG

 Qƒàcó∏d á```jƒ¡dG áeRCGh á```jOƒ©°ùdG ¿ó```ŸG

 õcôŸ …ò«ØæàdG ô```jóŸG á```ë«°ûdG ¿ÉfóY

 É```ªc ,á```«∏ëŸG IQGOEÓ```d ¿É```ª∏°S Ò```eC’G

-Del øe ô```Hƒc ÚJQÉe ∂dòc ∑QÉ```°T 

 á«ªæàdG ºYO ø```Y …QÉ≤©dG ô```jƒ£à∏d itte

 çó– Égó©H ,QÉ```ªãà°S’Gh á```jOÉ°üàb’G

 π«ch øY áHÉ«f OGó```◊G »eÉ°S ¢```Sóæ¡ŸG

 ™jQÉ°ûe ∫ƒ```M á```«bô°ûdG á```≤£æŸG Ú```eCG

 ô```jƒ£J  π```MGôeh  á```«∏Ñ≤à°ùŸG  á```fÉeC’G

 ¿ó```Ã á```«MÉ«°ùdG äÉ```¡LGƒdGh ≥```aGôŸG

 ™e äÉYÉ£≤dG Ú```H ¿ó```ŸG ‘ §```«£îàdG

 ÊGô```ª©dG §```«£îàdG •É```ÑJQG IQhô```°V

 Éª«a ,á```æjóŸG ‘ ΩÉ```©dG π```≤ædG π```FÉ°SƒH

 øe ¢ûæ«d »∏°TBG á«fÉãdG π```ª©dG ábQh Ωób

 ô£b áHôŒ ∫ƒM â°ùjG ∫ó```«e ∂eÉæjGO

 çó– Éª«a ,áeGóà°ùŸG ¿ó```ŸG ÒWCÉJ ‘

 ôªY ¢```Sóæ¡ŸG á```ãdÉãdG π```ª©dG á```bQh ‘

 äGQÉ°ûà°SÓd Arup ácô°T øe áæjÉ£ÑdG

 ´ƒ```°Vƒe ø```Y É```¡«a çó```– á```«°Sóæ¡dG

 ¿ó```e ‘ äÓ```°UGƒŸGh π```≤ædG π```Ñ≤à°ùe

 ábQƒdG ‘ çó– É```ª«a ,§°ShC’G ¥ô°ûdG

 hôµdÉg øe ¢ùª«L åjQÉb øe Óc á©HGôdG

 ÚH π≤ædG §HQ á°SGQO øY äGQÉ```°ûà°SÓd

 ,á«YÉæ°üdG π«Ñ÷Gh ÒÿG ¢SCGQ »àæjóe

 ΩÉ©dG π```≤ædG ´hô```°ûe ¤EG ¥ô```£J å```«M

 ¢SCGQh á``«YÉæ°üdG π```«Ñ÷G »```àæjóe ÚH

 á«∏Ñ≤à°ùŸG á`````£ÿGh á``«YÉæ°üdG Ò```ÿG

 π`````FÉ°Shh π`````````≤ædG ô`````jƒ````£J ™```````jQÉ°ûŸ

 Gòg ¬LGƒJ »```àdG äÉ```jóëàdGh á``````Ø∏àîŸG



متابعات

١٦ أبريل   ٢٠١٤م

 ≥jôW øY »æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO ‘

 øe á```jQhô°†dG äÉ```LÉ«àM’G Ò```aƒJ

.√É«ŸG

 áæé∏dG ¢```ù«FQ í°VhCG ¬```ÑfÉL øe

 ≈```∏Y  ±ô```°ûŸG  ô```“Dƒª∏d  á```«ª∏©dG

 QƒàcódG √É«ŸG á```«æ≤àd »æWƒdG õ```côŸG

 ¢```ûbÉæj  ô```“DƒŸG  ¿CG  »```Hô◊G  ô```ªY

 á«°ûZC’G á```YÉæ°U »```g QhÉ á```©HQCG

 á```«∏–  ∫É```›  ‘  É```¡eGóîà°SGh

 á◊ÉŸG √É«ŸG á«∏–h ,√É```«ŸG á÷É©eh

 á÷É©e äÉ«æ≤Jh ,á```jQGô◊G ¥ô£dÉH

 á«FÉŸG OQGƒŸG äÉ«æ≤Jh ,áeOÉ©dG √É«ŸG

.É¡æe IOÉØà°S’Gh

 AGÈÿG ¿CG »Hô◊G QƒàcódG ÚHh

 16 ô“DƒŸG äÉ°ù∏L ∫ÓN ¿ƒMô£«°S

 äGQƒ£àdG ô```NBG ¢ûbÉæJ á```«ª∏Y á```bQh

 ÚWƒàdGh ôjƒ£àdGh å```ëÑdG ∫É› ‘

 ,á```Ø∏àîŸG √É```«ŸG äÉ```«æ≤J ∫É```› ‘

 ‘ QÉµàH’Gh á```«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG ´É```£≤H

 IQó°üe á```dhO øe É```¡∏jƒëàd á```µ∏ªŸG

 áaô©ª∏d IQó```°üe á```dhO ¤EG §```Øæ∏d

.áeó≤àŸG á«æ≤àdGh

 ∫ÓN áæjóŸG ¿CG º∏jƒ°ùdG ±É°VCGh

 ‘ â```ªYO É```¡∏Ñbh á```£ÿG äGƒ```æ°S

 kÉYhô°ûe 150 ø```e ÌcCG √É```«ŸG ∫É›

 ¿ƒ```«∏e  160  ≈```∏Y  ó```jõJ  á```Ø∏µàH

 á«ãëÑdG õ```cGôŸG ø```e Oó```Y ‘ ∫É```jQ

 âªYO É```ªc ,á```jOƒ©°ùdG äÉ```©eÉ÷Gh

 áÑ∏W äÉYhô°ûe øe ´hô°ûe 100 ƒëf

.∫ÉéŸG Gòg ‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG

 IQOÉ```Ñe º```∏jƒ°ùdG Qƒ```àcódG qó```Yh

 ábÉ£dÉH √É```«ŸG á«∏ëàd ˆGóÑY ∂```∏ŸG

 á```°SÉ«°ùdG  QÉ```ªK  ió```MEG  á```«°ùª°ûdG

 QÉµàH’Gh á```«æ≤àdGh Ωƒ```∏©∏d á```«æWƒdG

 á«æ≤àdG ∫ƒ```∏◊G OÉ```éjEG ¤EG á```aOÉ¡dG

 áªgÉ°ùª∏d ∞«dÉµàdG πbCÉH √É«ŸG á«∏ëàd

خالل فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المياه ٢٠١٤م:

د. السويلم: توفير مياه نقية أهم تحديات خطط 
التنمية في المملكة

أكــد الدكتــور عبدالعزيز بن محمد 

الســويلم نائــب رئيــس مدينــة الملك 

عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة لدعــم 

البحــث العلمــي، أن توفير ميــاه نقية 

وآمنــة صالحــة لالســتخدام يعــد أحد 

أهــم التحديــات التــي تواجــه خطــط 

التنمية في المملكة في وقتنا الحاضر، 

وأن الطلــب المتزايد على المياه نتيجة 

المدنــي  والتطــور  الســكانية  للزيــادة 

والصناعــي الذي تشــهده المملكة زاد 

مــن الضغــوط علــى المصــادر المائيــة 

المحدودة التي من الممكن االستفادة 

منها مباشرة.

 äÉ```«dÉ©a ∫Ó```N º```∏jƒ°ùdG ∫É```bh

 ÊÉ```ãdG  ‹hó```dG  …Oƒ```©°ùdG  ô```“DƒŸG

 ¬```àª¶f  …ò```dG  2014  √É```«ŸG  á```«æ≤àd

 ióe ≈∏Y ¢VÉjôdÉH Égô≤e ‘ áæjóŸG

 áæjóŸG ¢```ù«FQ øY á```HÉ«f ΩÉjCG á```KÓK

 á°SÉ«°ùdG ¿EG ,π```jƒ°ùdGóª QƒàcódG

 QÉµàH’Gh á```«æ≤àdGh Ωƒ```∏©∏d á```«æWƒdG

 âdhCG ,á```æjóŸG É```¡«∏Y ±ô```°ûJ »```àdG

 øª°V ¤hC’G á```jƒdhC’G √É```«ŸG äÉ«æ≤J

 á```£ÿG É```¡«£¨J á```Ø∏à á```«æ≤J 14

 ,QÉµàH’Gh á```«æ≤àdGh Ωƒ```∏©∏d á```«æWƒdG

 ≈∏Y äõcQ √É```«ŸG äÉjƒdhCG ¿CG kGó```«Øe

 á÷É©eh ,√É«ŸG á«∏– äÉ«æ≤Jh çÉëHCG

 Üô°ûdG √É```«e á«≤æJh ,á```eOÉ©dG √É«ŸG

 ájQÉµàH’G QÉµ```aC’Gh √É```«ŸG QOÉ```°üeh

 …òdG º¡ŸG …ƒ```«◊G ´É£≤dG Gò```g ‘

 AÉ≤JQ’G ƒ```ëf É«°SÉ°SCG kGó```aGQ πµ```°ûj



أبريل   ٢٠١٤م١٧

 ‘ á«ªæàdGh §«£îà∏d ßaÉëŸG ÖFÉf

 á◊ÉŸG √É«ŸG á«∏ëàd á```eÉ©dG á°ù°SDƒŸG

 áfQÉ≤ŸG øY ï«°ûdG ∫BG ˆGóÑY QƒàcódG

 ,±EG ¢SEG ΩEG É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SG ÚH

 á```«∏ëàdG ‘ ,…O …EG ΩEG  É```«LƒdƒæµJh

 QƒàcódG çó– º```K ,√É«ª∏d ájQGô◊G

 çƒëH ó¡©e ø```e óªM óªMCG ¿É```ªãY

 πMGôŸG Qƒ£J øY á◊ÉŸG √É«ŸG á«∏–

.™fÉ°üŸG ‘ √É«ŸG á«∏ëàd IOó©àŸG

 …QÉ°üfC’G ÊÉ```g QƒàcódG Ωó```bh

 á©eÉéH á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG º°ùb øe

 ¿Gƒæ©H á```ãdÉãdG á```bQƒdG Oƒ```©°S ∂```∏ŸG

 Oó```©àŸG  Ò```£≤àdG  äÉ```«∏ªY Ò```KCÉJ”
 …EG  ΩEG  ∫G á```«æ≤J ΩGó```îà°SÉH √É```«ª∏d

 ‘ôY π«ªL Qƒ```àcódG Ωób º```K ,“…O

 √É«ŸG á«∏–” ¿Gƒ```æ©H á©HGôdG ábQƒdG

 á«°VQC’G ájQGô◊G ábÉ£dG ΩGóîà°SÉH

.” áµ∏ªŸG ‘

 ΩGóîà°SG “¿Gƒæ©H á«dÉ£jE’G ÉjôH’Éc

 ‘  ,±EG  ¿EGh  »```J  ¿EG  »```°S  á```«°ûZCG

.“√É«ŸG á«∏ëàd »°ùµ©dG í°VÉæàdG

 ‹ƒ```jQOƒµjôfEG  Qƒ```àcódG  Ωó```bh

 á```«°ûZC’G  É```«LƒdƒæµJ  ó```¡©e  ø```e

 ¿Gƒ```æ©H á```ãdÉãdG á```bQƒdG É```«dÉ£jEG ‘

 √É«ŸG á«∏ëàd  IójóL  á«°ûZCG  áª¶fCG”
 ΩGóîà°SG È```Y É¡eGóîà°SG IOÉ```YEGh

 »```°S  ΩEGh  ,…O ΩEG  äÉ```ØãµŸG  á```«°ûZCG

 çó```– ∂```dP Ö```≤Y “É```¡LÉeOEGh QBG

 ó¡©e øª«dƒ¨«a ƒ```JÒÑdCG Qƒ°ù«ahÈdG

 øY ,É«dÉ£jEG ‘ á```«°ûZC’G É```«LƒdƒæµJ

 ôëÑdG √É```«e á«∏– ‘ ó```¡©ŸG á```HôŒ

 ±EG  …O  ‘  »```H  ±É```«dCG  ΩGó```îà°SÉH

.áaƒéŸG

 â∏ªM »àdG á```«fÉãdG á```°ù∏÷G ‘h

 “√É«ª∏d á```jQGô◊G á«∏ëàdG”  ¿Gƒ```æY

 çó– ,á«ª∏Y ¥GQhCG ™```HQCG â```æª°†Jh

 ó≤Y øª°†àj ô```“DƒŸG ¿CG ¤EG kGÒ```°ûe

 áãjó◊G äÉ¡LƒàdG ∫ƒM πªY »à°TQh

 á«°ûZC’G ΩGó```îà°SÉH √É```«ŸG á«∏– ‘

.√É«ŸG ΩGóîà°SG IOÉYEGh

 ó```≤©H ô```“DƒŸG äÉ```«dÉ©a äCGó```Hh

 ¿GƒæY â```∏ªM »```àdG ¤hC’G á```°ù∏÷G

 ,“√É«ŸG  á«∏–  ‘  á«°ûZC’G  äÉ«æ≤J”
 çó– ,á«ª∏Y ¥GQhCG ™```HQCG â```æª°†Jh

 ∂```∏ŸG á```æjóe ‘ å```MÉÑdG ¤hC’G ‘

 QƒàcódG á«æ≤àdGh Ωƒ```∏©∏d õ```jõ©dGóÑY

 ™e ácÎ°ûe πªY ábQh ‘ π«∏÷G ó©°S

 çƒëHh áeó≤àŸG √É«ŸG äÉ```«æ≤J õcôe

 á«fÉ£jÈdG »°ùfGƒ°S á©eÉL ‘ áÄ«ÑdG

 ÊƒjC’G ∫OÉÑàdG á«∏ªY ΩGó```îà°SG øY

 á«æ≤J ΩGó```îà°SÉH áæ«ég äÉ```ë°TôŸ

 Ωób ºK ,á◊ÉŸG √É```«ŸG á«∏ëàd ƒ```fÉædG

 óª Qƒ```àcódG á```æjóŸG ‘ å```MÉÑdG

 ™e ácÎ°ûŸG á«ª∏©dG á```àbQh ÜÉ£MÉH

 á©eÉL ‘ á«FÉ«ª«µdG á```°Sóæ¡dG º°ùb



متابعات

١٨ أبريل   ٢٠١٤م

 ∫ƒ°üë∏d áHƒ∏£ŸG áÑ°ùædG ≈```∏Y ßaÉëj ∂dòHh

.äGÒ°TCÉJ ≈∏Y

 ÚjOƒ©°ùdG ∑ôJ äGOÉ≤àfG ≈∏Y ¿Gó```«ª◊G OQh

 ¬dƒ≤H ,´QGõŸG ‘ πª©dG ∂```Hôj ób É‡ ICÉéa πª©∏d

 ’ …òdGh π```eÉ©dG ôµàëf á```∏jƒW äGƒ```æ°ùd Éæc É```æfEG

 ÉæfCG GócDƒe ,¬∏«Øc á```≤aGƒÃ ’EG ¬∏ªY Ò«¨J ™```«£à°ùj

 »àdG ∫hódG ΩÉeCG ájóbÉ©àdG äÉbÓ©dG ø```Y ¿ƒdhDƒ°ùe

 ƒg Gògh ,ôªà°ùJ ød áaÉ≤ãdG √òg ¿CGh ,É¡æe Ωó≤à°ùf

.ºgÒZ øY ÚjOƒ©°ùdG ∫Éª©dG ÚH ±ÓàN’G

 øe ÒÑc Oó```Y √ô°†M …ò```dG AÉ≤∏dG ó```cCGh

 õ```côŸG Ö```©∏j ¿CG ≈```∏Y ,Qƒ```ªàdG ‘ ø```jôªà°ùŸG

 IQGRh ™e ≥```°ùæŸG QhO QƒªàdGh π```«îæ∏d »æWƒdG

 π«îædG ´É```£≤d á«ª°SƒŸG á```dÉª©dG í```æŸ π```ª©dG

 ÒLCÉJ äÉcô```°T ™e π```ª©dG ∫ÓN ø```e Qƒ```ªàdGh

 ≥«°ùæàdÉH õ```côŸG Ωƒ```≤j ¿CGh ,Ió```aGƒdG á```dÉª©dG

 ±ó¡H á∏eÉ©dG …ójC’G Ö```jQóàd πª©dG IQGRh ™e

.´É£≤dG Gòg ‘ ÈcCG πµ°ûH ø¡ŸG ÚWƒJ

 kGOGóàeG QƒªàdG ™æ°üe ¿ƒµj ¿CG AÉ≤∏dG ≈°UhCGh

 IÎa ìôWh ,Ú```̀WƒàdG á```̀Ñ°ùf å«M øe á```̀YQõª∏d

 áæ°ùdG äGÎ```̀a ‘ πª©dG IQGRh π```̀Ñb ø```̀e AÉ```̀æãà°SG

 OóY á°SGQOh ,ádÉª©dG ÒLCÉJ ¢```̀Uƒ°üîH á«ª°SƒŸG

 íàah ,ácƒ∏ªŸG π«îædG Oó```̀Y ≈∏Y AÉæH äGÒ°TCÉàdG

 øe ádÉª©dG π```̀≤æH π```̀ª©dG IQGRh π```̀Ñb øe ∫É```̀éŸG

 AÉæãà°SÉc »YGQõdG ´É```̀£≤dG ¤EG äÉYÉ£≤dG ™```̀«ªL

.¢ùµ©dG πÑ≤j ’h

 OGó```YEG É```«dÉM º```àj ¬```fCG ¿Gó```«ª◊G qÚ```Hh

 ƒgh ,ÚjOƒ©°ù∏d π```ª©dG ó```≤©d IójóL á```ZÉ«°U

 πÑb ø```e π```jó©àdGh …CGô```dGh á```°SGQó∏d ™```°†îj

 øY ¿ÓYE’G º```à«°S ¬```fCGh ,á```°üàîŸG äÉ```¡÷G

 ,√OÉªàYGh ¬FÉ¡àfG Qƒ```a ójó÷G ó≤©dG π```«°UÉØJ

 Ö```≤Y Ú```«aÉë°ü∏d çó```ëàj ¿Gó```«ª◊G ¿Éch

 π«îædG ´É```£b ‘ øjôªãà°ùŸG ø```e Oó©H ¬```FÉ≤d

.¢VÉjôdG äƒjQÉe ‘ ∫hC’G ¢ùeCG QƒªàdGh

 »æWƒdG õ```côŸG ¬```ª¶f …ò```dG AÉ```≤∏dG ∫Ó```Nh

 ¿Gó«ª◊G ™e Qƒ°†◊G ¢†©H ∫OÉÑJ ,QƒªàdGh π«îæ∏d

 ∞«XƒJ •GÎ```°TG ∫ƒ```M √ÌcCG õ```côJ GOÉ```M É```°TÉ≤f

 ∂dP ¿CG ¿ƒYQGõŸG iôj å«M ,´QGõ```ŸG ‘ ÚjOƒ©°S

 êÉàfE’G Ö```MÉ°üJ »àdG ±hô```¶dG πX ‘ Ó```«ëà°ùe

 ÖYÓdG ƒ```g È```à©j …ò```dG â```bƒdG π```eÉY É```¡ªgCGh

.ôªàdG ∫ƒ°ü »æL óæY »°ù«FôdG

 ¿ƒµj Qƒ°†◊G ó```MCG π```NGóàj Iô```e πc ‘h

 ‘ Ú```jOƒ©°S ∞```«XƒJ á```Hƒ©°U ∫ƒ```M ¢```TÉ≤ædG

 ™e ¬HQÉŒ ¢```VôY º```¡°†©H ¿EG ≈```àM ,´GQõ```ŸG

 ÖÑ°S ∂dP ¿CGh ,πª©dG ‘ Ghôªà°ùj ⁄ ÚjOƒ©°S

 ócCGh .Qƒ```ªàdG »æL º°Sƒe ∫Ó```N ÉcÉÑJQG º```¡d

 ¢Uôa ¿CÉ```H Qƒ°†ë∏d Iô```e øe ÌcCG ¿Gó```«ª◊G

 ¿CG ÉWô°T ¢```ù«d ´QGõ```ŸG ‘ Ú```jOƒ©°ù∏d π```ª©dG

 IOÉØà°S’G ¿ÉµeE’ÉH πH ,∫ƒ°üëŸG »æL ‘ ¿ƒµJ

 Éæ«Ñe ,≥FÉ°S hCG ±ô°ûŸG hCG Ö°SÉëŸG ∞FÉXh øe

 ,øjôNBGh ¬°ùØf πé°ùj ¿CG ô```ªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¬fCG

الصيغة الجديدة لعقد عمل السعوديين ال تزال تحت الدراسة

وكيل وزارة العمل:  نبحث آلية لمعاقبة أصحاب 
التوظيف الوهمي بجريمة التزوير 

أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية 

تصريحــات  فــي  الحميــدان  صالــح  بــن  أحمــد 

صحفية لجريدة الرياض أن وزارته تبحث عن آلية 

لمعاقبــة أصحــاب التوظيف الوهمــي بجريمة 

التزويــر، وهم مــن يقوم بتوظيف ســعوديين 

توظيــف  أن  علــى  مشــددا  علمهــم،  دون 

الســعوديين دون علمهم يعتبــر جريمة تزوير، 

وأن الــوزارة تبحــث وفــق ا�طــر القانونيــة عــن 

كيفيــة معاقبة مــن يرتكب مثل هــذا العمل، 

كمــا أنهــم وضعوا خاصيــة االستفســار برقم 

الهوية بموقع الوزارة، حيث يمكن �ي سعودي 

االستفسار إن كان اسمه مستغال من قبل أحد 

الشركات أو المؤسسات.
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مقاالت

٢٠

م. و ليد بن محمد الفارس

 عضو اللجنة التنفيذية 
بالمجلس السعوي للجودة

نشـــرت مجلة Quality Progress ،يونيو ١٩٩٤ ، مقالة بعنوان «عشـــرة أخطاء في اجلودة يقع فيها الرؤساء 
التنفيذيون «، للكاتب Willard Zingwil.  والشواهد تدل على أنه ما نزال نحتاج ملعاجلة هذه األخطاء ، بعد 

مرور قرابة العشرون عاما على املقال .
ولعلنا هنا في هذه العجالة نلخص هذه األخطاء العشرة :

(١) اإلخفاق في القيادة  واالنشغال باخلطب النارية اجلوفاء، عن العمل الفعال املثمر. 
(٢) طغيان األهداف املالية والتسويقية على التخطيط السليم ، واملفترض أن تكون البداية من العميل .

(٣) االعتقاد بأن التواصل مع العميل و التخطيط إلرضاءه كاف ، بدون عمل شامل جلميع مكونات املنظمة .
         مـــن املهـــم أن يكون هناك حتليل جلميع األمور التي يتفاعـــل فيها العميل مع املنظمة، وليس فقط التركيز    
         علـــى اســـتطالع  رضا العميل عن املنتج أو اخلدمة املقدمـــة. ولتفادي هذا اخلطأ ، يجب على املنظمة أن  
         متكن املوظف املناســـب ليتواصل مباشـــرة مع العميل . إن النظام اجليد إلرضاء العميل يعمل ملا هو أكبر 

        من مجرد جمع املعلومات .
 (٤) يعتقـــد بعض التنفيذين أن اجلودة تعني « الفحص «، وفي احلقيقة ، إن الهدف املثالي للجودة هو التخلص 

      من الفحص !!
يجب أن نستغني عن الفحص إذا كانت عملية اإلنتاج تتم  بدون عيوب !! 

هناك ثالث مشاكل تنتاب الفحص :
        أ. الفحـــص ال يخلصنـــا من جميع العيوب ، اخلبراء مييلـــون إلى أن الفحص يخلصنا من ٨٠٪ من العيوب ،   

         أي أن ٢٠٪ من العيوب ستصل إلى العميل .
        ب. مراقـــب اجلـــودة  قد يكتشـــف العيوب إذا كانت نســـبتها متدنية في حدود رقم ضئيـــل باملئة !! لكن من 

          الصعب أن يجدها إذا كانت في حدود جزء من املليون.
      ج. التكلفة العالية للفحص النهائي .

(٥) اعتقاد بعض املدراء بأن حتسني اجلودة يكلف تكاليف باهظة. 
        واحلقيقـــة هـــي العكســـن فالتطبيق الصحيح للجودة يخفض التكاليف. ومـــن احلقائق الغريبة : أن تطبيق    
        اجلودة يخفض التكاليف بشكل أسرع مما هو متوقع ، ذلك ألن حتسني اجلودة في مجال يؤدي إلى التوفير 

       في مجاالت أخرى
 (٦) اإلدارة بالبداهة وليس باحلقائق !!

       الكثير من دراسات العلوم السلوكية تثبت أن البداهة و احلكم ليسا بذلك القرب من بعضهما كما نتوهم !!
(٧) استخدام احلوافز املضللة والعمل على بناء ثقافة مشوهة.

         إن التغييـــر املؤثـــر إلـــى األفضل البد له من مراجعة شـــاملة لثقافة املنظمة ، فعـــدم الوعي بنوعية الثقافة     
       الداخلية للمنظمة قد يؤدي إلى تقدمي حوافز غير مالئمة ، وبالتالي تتبدد اجلهود في حتسني اجلودة.

(٨) تغيير األهداف سنوياً.
       معظم التنفيذيني يقوم بعملية إعداد خطط ســـنوية ، تشـــبه اإلدارة باألهداف ، حيث تُحدد املســـتهدفات 

 

         للعـــام القـــادم. لكـــن من النادر أن تتحقق هذه األهداف في نهاية الســـنة بنســـبة إجنـــاز عالية. من املمكن 
        تغييـــر بعض األهداف ســـنويا ولكن يبقى هناك بعض األهداف األساســـية التـــي من املؤمل حتقيقة خالل 
        املســـتقبل القريب. إن تغيير أهداف كثيرة في وقت قصير قد يتســـبب في إرباك مدراء الطبقة املتوســـطة 

      وكذلك املوظفني.
(٩) اإلخفاق في حتقيق أفضل املمارسات.

        وممـــا يعـــني على حتقيق أفضل املمارســـات عمـــل املقارنات املرجعية بني املنافســـني داخل القطاع وكذلك 
        االستفادة من الكيانات القوية خارج القطاع ، والتي تتوافق في بعض مناشطها مع طبيعة عمل املنظمة. إن 
        املقارنة املرجعية تســـتدعي القيادة اإلدارية إلى مســـاعدة العاملني في مواجهة حقيقة أنهم ليسوا األفضل 

      على اإلطالق وأنه مازال هناك فرص للتحسني.
(١٠) اإلعتقاد بأن مقيمي جوائز التميز أغبياء.

           كل أمـــر يتـــم التعـــرض له في منوذج التميز يتم الســـؤال فيه عن صفة النظام اإلداري أو عن العملية التي 
          قامـــت بها املنظمة بخصوص ذلك األمر، وهذ يعني الســـؤال عـــن كيفية مراقبة العملية ومتابعتها و كيف 
          حتســـنت ومـــا هـــي النتائج املتحققة من خالل قياس أثر التحســـن خالل الزمـــن أو من خالل املقارنة مع 

        املنافسني ومع الشركات الرائدة في اجملال.

عشرة أخطاء في الجودة يقع فيها 
الرؤساء التنفيذيون
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الموجز

الغذائية  بيع كميات من السلع  التجارة والصناعة      أوقفت وزارة 
واالستهالكية منتهية الصالحية وفاسدة بعد جوالت تفتيشية على 
الرس، حيث مت مصادرة  التجارية في محافظة  األســواق  عدد من 
واتخاذ  للتحقيق  املتورطة  احملال  عن  املسئولني  واستدعاء  السلع، 

اإلجراءات النظامية بحقهم.
وجاء ذلك امتداداً خلطة رقابية نفذتها الوزارة على أسواق احملافظة، 
للتحقق من سالمة املواد املعروضة، وحماية املستهلكني من مخاطر 

السلع الفاسدة، واملغشوشة، ومعاقبة املتورطني في الترويج لها.
واشتملت البضائع املصادرة على أكثر من ٢٠٠٠ مادة استهالكية 
غير صاحلة لالستخدام تضمنت كرميات العناية بالبشرة، ومواد 
جتميلية ومنظفات، وأكثر من ٥٠٠ مادة غذائية منتهية الصالحية 
عبارة عن كميات من املعلبات وأنواع مختلفة من املكسرات، فيما 
السعر  بطاقة  بوضع  التزامها  لعدم  محال  على  مخالفات  سجلت 

على املنتج.

إيقاف بيع كميات من السلع الفاسدة 
في أسواق الرس

بدء تنفيذ جائزة غازي القصيبي 
ألفضل منشأة واعدة

الصغيرة  املنشآت  تنمية  مركز  في  ممثلة  الشرقية  غرفة  بــدأت 
واملتوسطة في استقبال طلبات املشاركة في جائزة (الدكتور غازي 
القصيبي ألفضل منشأة واعدة) التي تقدمها الغرفة مرة كل سنتني 
لعدد من املنشآت الصغيرة واملتوسطة، في حفل االستقبال السنوي 
للغرفة، بعد استيفائها لعدد من االشتراطات وتوفيرها جلملة من 

املعايير جتعلها مستحقة لهذه اجلائزة.
وقال أمني عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن اجلائزة 
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  لدعم  الشرقية  غرفة  تتبنّاها  التي 
تسعى من خاللها لتحقيق عدد من األهداف أهمها احتواء املبادرات 
الشابة، وتشجيع أصحابها لتحويل مبادراتهم إلى مشروعات ذات 
ربحية مجدية، ومن ثم تنشيط الدور الذي تلعبه املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة في دعم وحتفيز االقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد 

املنطقة الشرقية بشكل خاص.
كما تسعى الغرفة من خالل هذه اجلائزة إلى رفع مستوى الوعي 
لتقدمي  وحتفيزهم  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  أصحاب  لــدى 
مستويات أفضل وبجودة أعلى، من خالل تعزيز مفهوم املبادرة لدى 
أصحاب هذه املنشآت وتشجيعهم على اإلبداع والتجديد واالبتكار، 

ودفعهم ألداء دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في املنطقة.

«البلديات» تربط منح شهادة البناء بتطبيق العزل الحراري في ٢٣ مدينة

    أصدر صاحب السمو امللكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون 
البلدية والقروية، تعميماً إلى جميع األمانات والبلديات في مناطق اململكة كافة، بالتأكيد على 
ضرورة تطبيق العزل احلراري بشكل إلزامي على جميع املباني في املدن الرئيسة، سواء السكنية 

أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوة باملنشآت احلكومية في املدن الرئيسية مبناطق اململكة.
شهادة  إحضار  بعد  إال  للمالك  بناء  إمتام  شهادة  إصــدار  عدم  على  التأكيد  التعميم   وتضمن 
املبنى، فضالً عن أخذ تعهد خطي  العزل احلراري في  بتنفيذ  للكهرباء  السعودية  من الشركة 

 

اإللكترونية  ـــــوزارة  ال ــة  ــواب ب عــلــى  املــنــشــور  اإللــكــتــرونــي  التعهد  منـــوذج  وفـــق  ــك  ــال امل  عــلــى 
(www.momra.gov.sa) مع االلتزام بضرورة تعبئة جميع بيانات منوذج التعهد املشار إليه 
مبا فيها هاتف جوال املالك وإحداثيات املوقع، وتزويد الشركة السعودية للكهرباء بصورة من 
التعهد ومبلف إلكتروني يومي لرخص البناء الصادرة في املدن احملددة ب ٢٣ مدينة على مستوى 

اململكة لتطبيق نظام العزل احلراري.
وشملت املدن كالً من : (الرياض، اخلرج، مكة، جدة، الطائف، املدينة املنورة، ينبع، الظهران، اخلبر، الدمام، القطيف، األحساء، حفر 

الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، والباحة).
الكهربائية، بهدف احتفاظ املباني بدرجة حرارة  الوزارة على ترشيد استهالك الطاقة  التعميم في إطار حرص  ويأتي صدور هذا 

مناسبة ملدة طويلة دون احلاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف مبا يؤدي إلى تقليل تكاليف استهالك الطاقة واألجهزة املستخدمة.



أبريل   ٢٠١٤م٢٣

املواصفات  من  عــدداً  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  أصــدرت 
الفنية لتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق احلضرية في جميع مناطق 
اململكة، بهدف ضمان توافر إجراءات السالمة فيها وفاعلية برامج 
في  العمل  أدلة  إصدارها  إلى  إضافة  تنفيذها،  وجــودة  صيانتها 

تنفيذ مشاريع الطرق احلضرية.
الشؤون  وزارة  في  واإلعــالم  العامة  العالقات  إدارة  مشرف  وأكد 
البلدية والقروية حمد العمر خالل حديثه إلى «احلياة» أن قائمة 
املواصفات الفنية التي مت إصدارها وتعميمها، أعدت وفق أحدث 
املعايير العاملية في تنفيذ وتشغيل الطرق احلضرية وصيانتها، ومبا 
اململكة حتت  مناطق  كافة  في  وطبيعتها  اململكة  مناخ  مع  يتناسب 

إشراف وكالة الشؤون الفنية.
وبيّن أن قائمة املواصفات تشمل تنفيذ مشاريع اجلسور، األنفاق، 
العبارات، معابر املشاة، أعمال رصف الطرق اإلسفلتية، اإلجراءات 
إضافة  الطرق احلضرية،  وتأكيد جودة  ملنظومة ضبط  التنفيذية 
ملشاريع  الهندسي  والتصميم  اجلسور  لتصميم  عمل  أدلــة  إلــى 
األداء  ودليل حتسني  تنفيذها،  على  اإلشراف  وإجــراءات  الطرق، 

املروري للشوارع والطرق.

«البلدية والقروية» تصدر مواصفات 
فنية لصيانة وتشغيل الطرق الحضرية 

في جميع المناطق

«المقاييس» تدعو موردي أجهزة 
الكهرباء للتقيد بالمواصفات الجديدة

أكد محافظ هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة الدكتور سعد 
السلع  للحد من تداول  املبذولة  القصبي على مواصلة اجلهود 
غير املطابقة للمواصفات السعودية على كافة األصعدة السيما 
في  واإلسهام  املستهلك  لسالمة  حتقيقا   ، الكهربائية  األجهزة 
عدم  نتيجة  اململكة  في  للطاقة  املتزايدة  الهدر  معدالت  وقف 
الهيئة.  حددتها  التي  السعودية  القياسية  باملواصفات  االلتزام 
رعاها   - الدولة  تطلعات  حتقيق  أهمية  على  احملافظ  وشدد 
الله - في ترشيد استهالك الطاقة، وحتديد قيم محددة لكفاءة 

الطاقة في قطاعات املباني، والنقل البري،والصناعة. 
املعايير  ورفع  إقرار  في  الهيئة  جتربة  أن  الهيئة  محافظ  وبني 
والغساالت  واجملــمــدات  والثالجات  املكيفات  ألجهزة  الدنيا 
املنزلية بالتعاون مع اجلهات املعنية خالل الفترة املاضية، ستكون 
السعودية  املواصفات  متطلبات  رفع  العتماد  ومنطلقاً  منوذجاً 
ألجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن 
الطاقة  استهالك  تزايد  ملشكلة  مؤكدة  حلول  إيجاد  في  يسهم 
التي أصبحت هاجساً يؤرق اجلهات اخملتصة في الدولة. وفيما 
القطاع  في  باملعنيني  القصبي  أهاب  املكيفات؛  بأجهزة  يتعلق 
اخلاص من مصنعي وموردي هذه األجهزة في اململكة، االلتزام 
س  ق  (م  رقم  احملدثة  السعودية  القياسية  املواصفة  بتطبيق 
للمكيفات  الطاقة  كفاءة  نسبة  برفع  اخلاصة  ٢٠١٢/٢٦٦٣م) 
حيث  يناير٢٠١٥م،   ٢٢ بتاريخ  ستبدأ  التي  الثانية)،  (املرحلة 
ستقوم اجلهات الرقابية ذات العالقة مبراقبة املنافذ واملصانع 
التي  الطاقة  كفاءة  تطبيق معايير  للتأكد من  واألسواق  احمللية 

حددتها املواصفة.

نائب أمير الرياض: «نزاهة» شريكة معنا في مشروع «مترو الرياض»

قــــال األميــــر تركي بــــن عبدالله نائب أميــــر منطقة الريــــاض  خالل 
تصريحــــات صحفيــــة إن الهيئة الوطنيــــة ملكافحة الفســــاد «نزاهة» 
شريكة معهم في كل مشاريعهم ومبا فيها مشروع نقل الرياض «املترو» 
ليتــــم إجنازه في وقته احملدد، كما أن املترو ســــيتميز مبحافظته على 
اخلصوصية الســــعودية بفصل مقاعد العزاب عــــن مقاعد العوائل، 

مبا يضمن احلرية لكال الطرفني.
كمــــا أكد في جانــــب آخر أن احلملة التصحيحيــــة ألوضاع اخملالفني 
ال زالــــت قائمة وأن كل من يخالف نظام العمــــل والعمال ويجرؤ على 

التوظيف غير النظامي في الدولة سيعاقب، ولن نتهاون أبدا معه، وهناك جدول تفتيشي معلوم وغير معلوم يكون بشكل فجائي 
لتفقد الوضع، ونحن نطالب بتعاون املواطن بالتبليغ عن أي جهة مخالفة.



٢٤أبريل  ٢٠١٤م

الموجز

العام لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ  الرئيس  تسلم 
بديوان  مكتبه  في  الشيخ  آل  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور 
من  املمنوحة   ISO 9001:2008 العاملية  اجلــودة  شهادة  الرئاسة، 
الفضيلة  أصحاب  بحضور  وذلك   ،SAI Global العاملية  املنظمة 
وكالء الرئاسة ومديري اإلدارات العامة، وفريق إدارة اجلودة باإلدارة 
اخلبراء  مسار  شركة  بتسليمها  وقام  بالرئاسة،  للتخطيط  العامة 

لالستشارات والتي شاركت الرئاسة في احلصول على الشهادة.
ويأتي حصول الرئاسة على هذه الشهادة عقب اجتيازها للمرحلتني 
األولى والثانية من التدقيق اخلارجي وتوثيق اإلجراءات بنجاح، مما 
أهلها في تطبيق نظام إدارة اجلودة العاملي كأحدث النظم اإلدارية 
عملياتها  جميع  توثيق  خالل  من  أدائها  وحتسني  املنشآت  لتطوير 
الشكاوى  ملتابعة  نظام  ــع  ووض واملــيــدانــيــة،  اإلداريـــة  وإجــراءاتــهــا 
التحسني  منهجية  وبناء  املستفيدين  رضــا  وقياس  واالقــتــراحــات 

املستمر لضمان الكفاءة والفاعلية لعملياتها.
إليه  وصلت  ما  على  الله  الشيخ  آل  الدكتور  حمد  املناسبة  وبهذه 
الرئاسة من مستوى متقدم، وحث منسوبي الرئاسة على بذل املزيد 
إلى  والسعي  بنظام اجلودة،  والتقيد  التطوير  من اجلهد في مجال 

تطبيقه وحتسينه بشكل مستمر.

شهادة الجودة العالمية لـ «الهيئة» محافظ الهيئة يدشن الخطة 
االستراتيجية للهيئة بعد تحديثها 

لـ ٥ سنوات

الهيئة  محافظ  القصبي  عثمان  بن  سعد  الدكتور  معالي  دشن 
الهيئة  استراتيجية  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية 
احملدثة حتت شعار « استراتيجية ريادة « والتي ستنطلق اعتباراً 

من هذا العام ٢٠١٤م استمراراً حتى نهاية ٢٠١٨ .
ـــال مــحــافــظ الــهــيــئــة:  إنـــه مت مــراجــعــة وحتــديــث اخلطة  وق
التي  والــتــطــورات  املستجدات  ملواكبة  للهيئة  االستراتيجية 
التحديث  بــأن  مبيناً   ، املاضية  الفترة  خــالل  الهيئة  شهدتها 
والقيم واألهداف االستراتيجية وبعض  والرسالة  الرؤية  شمل 

املبادرات االستراتيجية .
وأضاف د.القصبي : نهدف من خالل هذه االستراتيجية احملدثة 
إلى تطوير بيئة العمل و حتسني اإلجراءات و اخلدمات احلالية، 
و ذلك بتنفيذ العديد من البرامج واملشاريع التي بإذن الله ترفع 
املواصفات  إصدار  في  آلياتها  حتسن  و  الهيئة  أداء  كفاءة  من 
القياسية السعودية واللوائح الفنية، و تقدمي خدمات التقييس و 
املطابقة بكل إتقان و مهنية، وصوالً الى كسب رضا املستفيدين 

من داخل الهيئة و خارجها.
حتديثها  و  مراجعتها  متت  االستراتيجية  أن  معاليه  وأوضــح 
واملرجعية  اإلقليمية  الريادة  حتقيق  الهيئة)  (رؤية  أساس  على 
العلمية في مجاالت التقييس وتقومي املطابقة، (ورسالة الهيئة) 
االرتقاء مبواصفات وبجودة املنتجات واخلدمات لتعزيز حماية 

املستهلك والتنافسية لالقتصاد الوطني .

اتفاقية بين التجارة والمصلحة العامة لرقابة الجودة بالصين

آل سعود  بن عبدالعزيز  األمير سلمان  امللكي  السمو  زيارة صاحب  إطار  في      
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصني الشعبية، 
مت في العاصمة بكني توقيع اتفاقية برنامج للتعاون بني وزارة التجارة والصناعة 
واملصلحة العامة لرقابة اجلودة في الصني شهدها سمو ولي العهد ونائب رئيس 

جمهورية الصني الشعبية السيد لي يوان تشاو .
وتهدف االتفاقية التي وقعها عن اجلانب السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وعن 
اجلانب الصيني الدكتور جي شوبينغ حلماية املستهلك السعودي ، واحلد من تدفق 
البضائع االستهالكية املقلدة واملغشوشة ألسواق اململكة ، وذلك باتخاذ عدة تدابير 
منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار واملصانع في كال البلدين التي تتورط في 
تقليد وغش املنتجات وضمان عدم متكنها من التصدير أو االستيراد للبلد اآلخر ، 

ووضع قائمة سوداء باخملتبرات وجهات منح شهادات املطابقة اخملالفة لألنظمة احمللية املتورطة في تداول سلع مقلدة أم مغشوشة.
ومعاقبة املستوردين املتورطني في الغش والتقليد في بلد االستيراد وإشعار الطرف اآلخر ملعاقبة املصدر والصانع , وتبادل املعلومات 
عن نتائج اخملتبرات واجلهات املانحة لشهادات املطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وتبادل االجتماعات بني الطرفني ملتابعة تنفيذ بنود 

االتفاقية بكل حرص ودقة.
وتأتي هذه االتفاقية في إطار اجلهود لتعزيز حماية املستهلك من خالل توقيع مذكرات تفاهم دولية واجتماعات الثنائية ملكافحة السلع 

الرديئة والتأكد من تقدمي خدمات مع بعد البيع واإليفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة.



أبريل   ٢٠١٤م٢٥

أنهـــت عمادة اجلـــودة والتطويـــر بجامعة حائل مؤخـــرا دورة 
إعداد املدربني (TOT) التي اســـتهدفت قيادات اجلامعة على 
مدى ثالثة أيام بهدف حتقيق اجلودة والتميز في األداء. وبني 
عميـــد اجلودة والتطويـــر باجلامعة الدكتور زيد الشـــمري أن 
اجلامعة تســـعى إلى رفـــع مســـتوى األداء للموظفني وأعضاء 
هيئـــة التدريس مـــن خالل االهتمـــام بتنمية املوارد البشـــرية 
وتطوير البرامج والـــدورات التدريبية املرتبطة مبمارســـاتهم 
األكادميية واإلدارية والشـــخصية داخل اجلامعة ونشر ثقافة 
التدريـــب والتطوير املســـتمر وغيرها من املهـــارات التي تلزم 

لتحقيق جودة التعليم اجلامعي.

    تنظم هيئة التقييس لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية برنامج 
إعداد أخصائي مســـح األسواق في 
ظـــل املنظومـــة التشـــريعية لضبط 
املنتجـــات فـــي الســـوق اخلليجيـــة 
املشـــتركة خالل الفترة ٦-١٧ أبريل 
٢٠١٤م وتستضيفه الهيئة السعودية 
للمواصفـــات واملقاييـــس واجلـــودة 

مبدينـــة الرياض. وأوضح األمني العـــام لهيئة التقييس نبيل بن أمني 
مـــال بأن هـــذا البرنامج الذي يُطـــرح ألول مرة على مســـتوى الدول 
األعضاء يهدف إلى اســـتكمال األطر القانونيـــة واإلجرائية لتطبيق 
املنظومة التشريعية لضبط املنتجات في السوق اخلليجية املشتركة، 
ويغطي مواضيع مختارة مرتبطة بسالمة املنتجات االستهالكية من 
وجهـــة النظر القانونيـــة، وســـيركز البرنامج على التشـــريعات ذات 
الطابـــع األفقي والرأســـي، باإلضافة إلى التنفيـــذ العملي والقانون 
املقـــارن مســـتعرضاً أفضل التجـــارب في هذا اجملـــال بهدف توفير 
احلماية للمســـتهلك وتعزيز قدرات األجهزة الرقابية على األســـواق 

واملصانع واملنافذ اجلمركية.

عمادة الجودة والتطوير في جامعة 
حائل تنهي دورة إعداد المدربين

«التقييس الخليجية» تنظم برنامج 
إعداد أخصائي مسح األسواق 

لضبط المنتجات

الكشف عن مصنع بجدة يزور بلد 
المنشأ ألغذية فاسدة

الئحة فنية خليجية جديدة إلحكام 
السيطرة على المنتجات االستهالكية 

منخفضة الجودة..والتطبيق إلزامي

    كشــــفت جوالت ميدانية لوزارة التجارة والصناعة قيام إحدى 
املصانــــع في جــــدة بتزوير بلد املنشــــأ لكميات كبيرة من الســــلع 
الغذائيــــة، وذلك عبر وضع ملصــــق عليه عبارة «صنع في تركيا» 
علــــى منتجــــات يتم تصنيعها فوق أســــطح إحــــدى الغرف داخل 
املصنــــع، حيــــث عثــــر املراقبون علــــى مجموعة مــــن املطبوعات 
املزورة التي يتم اســــتخدامها، فيمــــا مت حجز الكميات املصادرة 
وإغــــالق املصنــــع، واســــتدعاء املســــئولني عن املصنــــع للتحقيق 

واتخاذ اإلجراءات النظامية بحقهم.
وكانت الوزارة نفذت جوالت رقابية على املصانع الواقعة جنوبي 
جــــدة، وداهمت املصنع املتورط، وحجــــزت أكثر من ٤٠٠٠ عبوة 

غذائية متنوعة ومنتهية الصالحية.

أشار املهندس ســـعود العسكر مدير 
هيئـــة  فـــي  املطابقـــة  شـــؤون  إدارة 
التقييـــس اخلليجية إلى إقرار الئحة 
فنيـــة جديـــدة تختـــص فـــي أنظمـــة 
األجهزة الكهربائية إلحكام السيطرة 
على املنتجات االستهالكية منخفضة 
األســـواق  إلـــى  املســـتوردة  اجلـــودة 

احمللية واخلليج.
ويسعى فنيون سعوديون وخليجيون في تكتل احتضنته الرياض مؤخرا 
إلى إقرار أهم الئحة فنية خليجية من شـــأنها رفع معدالت الســـالمة 

واألمان في كافة املنتجات الكهربائية.
ويتزامـــن هذا مع توجه حكومي مكون من عـــدة جهات حكومية عاملة 
في البالد يســـعى إلى جتفيف األسواق احمللية من منتجات استهالكية 

مقلدة وأخرى مغشوشة تتداول على نطاق واسع.
وفـــي هذا اإلطار أكد العســـكر أن التشـــريع اجلديد لالئحة ســـيطبق 
حتت مظلة املنظومة التشـــريعية لضبط ســـالمة املنتجات الكهربائية 

في السوق اخلليجية املشتركة، متهيدا العتماده خالل الفترة املقبلة.
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ملف 
الـعـــدد
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للتثبت من االلتزام 
بتطبيق المواصفة 

القياسية السعودية 
المحدثة:

مـــراقبــــــة 
ا�ســــــــواق 

ومنــــافـــــــذ 
البيع للتأكد 

مـــن الــتــــزام 
الجميع بوضع 
«بطاقة كفاءة 
الـطـاقــــــــــة»

تتزايد يوماً بعد آخر اإلجراءات التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للحد من االرتفاع 
المفرط في استخدام الطاقة المســتهلكة سنوياً.. ومن أجل سالمة المستهلك 
وللمســاهمة في وقف معدالت الهدر سنت الحكومة العديد من األنظمة وعملت 
على توحيد الجهود الحكوميــة واألهلية لوقف الهدر الهائل في الطاقة.. وذلك 
من خــالل مواصفات ومعايير قياســية لألجهــزة الكهربائية األكثر اســتهالكاً 
للطاقة خاصة أجهزة التكييف.. وبذلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة جهــوداً متواصلــة للحد من تداول الســلع غير المطابقــة للمواصفات 

القياسية السعودية..



أبريل   ٢٠١٤م٢٧

 äCGóH ób áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh âfÉch

 áÑbGôe ‘ Ω2014 ô```̀jÉæj ô¡```̀°T øe ∫hC’G øe

 ΩGõàdG ø```̀e ó```̀cCÉà∏d ™```̀«ÑdG ò```̀aÉæeh ¥Gƒ```̀°SC’G

 ,“á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øc á```̀bÉ£H” ™```̀°VƒH ™```̀«ª÷G

 øjOQƒà°ùŸGh Ú```̀«∏ëŸG Ú```̀©æ°üŸG Ωõ∏J »```̀àdG

 á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ∑Ó```̀¡à°SG øe ≈fOCG ó```̀ëH

 “äÉª‚ çÓK” ‘ π```̀ãªàj ∞««µàdG Iõ```̀¡LC’

 äÉª‚ ™HQCGh ,“∑É```̀Ñ°ûdG” ∞```̀««µJ Iõ```̀¡LC’

 â°S ¤EG π°üJ ,“â«∏Ñ°S’G” ∞««µJ Iõ```̀¡LC’

 kÉcÓ¡à°SG π°†aC’G ∞```̀««µàdG Iõ¡LC’ äÉª‚

 É¡J’ƒL øe âØãc å```̀«M ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d

 ,∞««µàdG Iõ```̀¡LCG ™«H õ```̀cGôe ≈∏Y á```̀«HÉbôdG

 ™°Vh ø```̀e ó```̀cCÉà∏d ™```̀fÉ°üŸGh ,äÉ```̀YOƒà°ùŸGh

 äÉØ«µŸG ™«ªL ≈∏Y “ábÉ£dG IAÉØc á```̀bÉ£H”
 ,™«Ñ∏d á°ü°üîŸG hCG ,∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y á°Vhô©ŸG

د.القصبــي يهيــب بالمعنيين فــي القطاع الخاص مــن مصنعي ومــوردي أجهزة  
التكييــف االلتزام بتطبيق المواصفة القياســية الســعودية المحدثة رقم (م ق س 

٢٠١٢/٢٦٦٣م) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات (المرحلة الثانية)
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 Ú©æ°üŸGh øjOQƒà°ùŸG ΩGõ```̀àdG øe ≥```̀≤ëàdGh

 óbh ,ΩƒéædG Oó```̀©d É«fódG Ohó◊ÉH Ú```̀«∏ëŸG

 ¥ƒ°ùdG øe áÄjOôdG äÉØ«µŸG Öë°S π©ØdÉH ”

 ÉgOóM »```̀àdG É«fódG Ohó```̀◊G ≥≤– ⁄ »```̀àdG

 á```̀Ä«gh ,á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øµd …Oƒ```̀©°ùdG õ```̀côŸG

.IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG

 Iójó÷G á«°SÉ«≤dG äÉ```Ø°UGƒª∏d kÉ```≤ahh

 ¿EÉ```a  ∞```««µàdG  Iõ```¡LC’  (2013/  2663)

 ∞««µàdG Iõ¡LC’ ábÉ£dG IAÉØµd ≈fOC’G ó◊G

 4 h ,“∑É```Ñ°ûdG” ∞```«µŸ äÉ```ª‚ 3 ∫OÉ```©j

 ™aQ ºà«°Sh ,“â```«∏Ñ°SE’G ” ∞```«µŸ äÉª‚

 Gòg ‘ Úà∏Môe ≈∏Y , kÉ«éjQóJ ÒjÉ©ŸG √òg

 ÉÃ ,Ω2015 π```Ñ≤ŸG ΩÉ```©dGh Ω2014 ΩÉ```©dG

 ±ó¡H ∂dPh , kÉ«dhO á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ŸG ™e ≥Øàj

.AÉHô¡µ∏d ∞««µàdG Iõ¡LCG ∑Ó¡à°SG ÒaƒJ

 á«îjQÉJ Iô```̀¶æHh kÉ```̀«∏«°üØJ å```̀jó◊ÉHh

 IAÉØµd »æWƒdG è```̀eÉfÈdG  ¿CG ó‚ ´ƒ°Vƒª∏d

 ábÉ£dG IAÉ```̀Øµd …Oƒ```̀©°ùdG õ```̀côŸÉH á```̀bÉ£dG

 363 ºbQ AGQRƒ```̀dG ¢```̀ù∏› QGô≤H ¢```̀ù°SDƒŸG)

 ±ó```̀¡H  ,````̀g1431  Ió```̀©≤dG  …P  24  ï```̀jQÉJh

 QOÉ°üe ø```̀e á«æWƒdG IhÌ```̀dG ≈∏Y á```̀¶aÉëŸG

 ájOƒ©°ùdG á```̀Ø°UGƒŸG á©LGôÃ ΩÉb  (á```̀bÉ£dG

 πjó©J ìGÎ```̀bGh ,∞««µàdG Iõ```̀¡LCÉH á```̀°UÉÿG

 ¿C’ ∂dPh ,É¡«a ábÉ£dG IAÉØµd É«fódG Ohó◊G

 ∑Ó¡à°SG ‹ÉªLEG øe %70 ∂∏¡à°ùj ∞««µàdG

 øe ÌcCG ∫OÉ©j É```̀e ƒgh ,ÊÉÑŸG ‘ AÉ```̀Hô¡µdG

.áµ∏ªŸG ‘ áµ∏¡à°ùŸG á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »ã∏K

 2007 /2663 á```Ø°UGƒŸG π```jó©J AÉLh

 á```jOƒ©°ùdG  á```Ä«¡dG  ΩÉ```¶f  ≈```∏Y  kGOÉ```æà°SG

 ≈```∏Yh ,IOƒ```÷Gh ¢```ù«jÉ≤ŸGh äÉ```Ø°UGƒª∏d

 ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ahh ,…QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµe ΩÉ¶f

 äGAGô```LE’h , kÉ```«dhO É```¡«∏Y ≥```aGƒàe á```«æa

 ,¢UÉÿG ´É```£≤∏d á«∏ëŸG ±hô```¶dG »YGôJ

 ±GôWC’G ™«ªL ÚH ´ÉªLE’Gh ≥aGƒàdG ≈∏Yh

 ´É```£≤dG  ø```e  hCG  â```fÉc  á```«eƒµM  á```«æ©ŸG

 ,øjOQƒŸGh Ú```©æ°üŸG kGó```jó–h ,¢```UÉÿG

 ,ádó©ŸG á```Ø°UGƒŸG ø```Y ¿Ó```YE’G ” å```«M

 É¡≤«Ñ£J ó«YGƒÃh ,É¡H π```°UGƒàŸG ÒcòàdGh

 ≈∏Y »eGõdE’G ≥«Ñ£àdG øe ô¡°TCG á©Ñ°S πÑb

 πÑb kGô¡°T ô```°ûY óMCGh ,á```jOhó◊G òaÉæŸG

 ,ájQÉéàdG ¥Gƒ```°SC’G ‘ á```Ø°UGƒŸÉH ΩGõ```dE’G

 QÉÑàY’G ‘ äòNCG á```«æ¡e äGAGôLE’ kÉ≤ahh

.ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™«ªL ídÉ°üe

 Ió```̀Y  ó```̀≤Y  á```̀jGóÑdG  ‘  iô```̀L  å```̀«M

 Ú```̀©æ°üŸG QÉ```̀Ñc ™```̀e á```̀«≤«°ùæJ äÉ```̀YÉªàLG

 ¢UÉÿG ´É```̀£≤dG É```̀¡«a ìÎ```̀bGh ,ø```̀jOQƒŸGh

 kÉª°ù≤e á```̀KóëŸG áØ°UGƒŸG ≥```̀«Ñ£J ¿ƒ```̀µj ¿CG

 Ú«∏ëŸG Ú©æ°üŸG Ú```̀µ“ πLC’ ÚeÉY ≈∏Y

 •ƒ£N ≈∏Y áeRÓdG äÓ```̀jó©àdG ∫ÉNOEG øe

 Úµ“ ∂dòch ,á```̀«∏ëŸG ™fÉ°üŸG ‘ êÉ```̀àfE’G

 ,ájóbÉ©àdG º¡JÉeGõàdÉH AÉ```̀aƒdG øe øjOQƒŸG

 QhÉ°ûàdG ó©H ìÎ≤ŸG ∂dP ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h

 á°TQh ‘ ø```̀jOQƒŸGh Ú©æ°üŸG ™```̀e ≥aGƒàdGh

.¬JGAGôLEGh ≥«Ñ£àdG äÉ«dBG ≈∏Y á©°Sƒe πªY

 ¢UÉÿG ´É£≤dG íæe ¿É```ª°V πLCG øeh

 ¿ƒYRƒŸGh ¿ƒ```©æ°üŸG ø```µ“ á«aÉc á```fhôe

 ,ájƒæ°ùdG º¡JÉeGõàdGh ºgOƒ≤©H AÉ```aƒdG øe

 »eGõdE’G ≥```«Ñ£àdG ¿ƒµj ¿CG ‘ »```YhQ ó≤a

 ,ájOhó◊G ò```aÉæŸG ≈∏Y ô```¡°TCG á©Ñ°S ó```©H

 ,ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’G ‘ kGô¡°T ô°ûY óMCG ó©Hh

 »àdG ∞«°üdG IÎ```a á«£¨J ø```ª°†j Ée ƒ```gh

 ” Éªc ,¢UÉÿG ´É£≤dG äÉ```©«Ñe IhQP ó©J

 Ú«∏ëŸG Ú©æ°üŸG í```æe QÉÑàY’G ‘ ò```NC’G

 êÉàfE’G •ƒ```£N π```jó©J πLC’ ∫ƒ```WCG IÎ```a

 AÉæH øe ∂```dòc øjOQƒŸG Ú```µ“h ,á```«∏ëŸG

.Iójó÷G Iõ¡LC’G øe ¿hõ

مواصفــة ســعوديـــة محدثة ألجهـــزة التكييف تســتهــدف تخفيض 
استهالكهــا من الطاقــة ٣٠ ٪



أبريل   ٢٠١٤م٢٩

.ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ÚH ¬«∏Y ≥aGƒàdG ”

 Ió```©≤dG …P ô```¡°T ø```e ∫hC’G ‘ É```eCG

 ∑QÉ````````ª÷G á`````ë∏°üe äCGó```Ña , ̀̀ `g1434

 Iõ````¡LC’G ∫ƒ``````NO ±É```≤jEG ‘ á``````jOƒ©°ùdG

 ≈∏Y áKóëŸG á«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒª∏d áØdÉîŸG

 IQÉéàdG IQGRh âeÉb Éªc ,ájOhó◊G òaÉæŸG

 ócCÉàdÉH (áYÉæ°üdG ¿hDƒ°T ádÉch) áYÉæ°üdGh

 ΩGõàd’ÉH Ú```«∏ëŸG Ú```©æ°üŸG ΩGõ```àdG ø```e

.áKóëŸG áØ°UGƒŸG ≥«Ñ£àH

 IQGRh äCGóH  g1435 ôØ°U 29 ï```̀jQÉJ ‘h

 á«HÉbôdG É¡JÓªM ò«ØæJ ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

 Iõ¡LC’G á```̀≤HÉ£e øe ó```̀cCÉà∏d ¥Gƒ```̀°SC’G ≈∏Y

 áYÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh É¡Jô°ûf IQô```µàe

 ó```«YGƒÃ  Ò```còà∏d  á```«∏ëŸG  ∞```ë°üdG  ‘

.áKóëŸG áØ°UGƒª∏d »eGõdE’G ≥«Ñ£àdG

 ,√1434 ¿É```°†eQ ô```¡°T ø```e ∫hC’G ‘h

 äÉ```Ø°UGƒª∏d  á```jOƒ©°ùdG  á```Ä«¡dG  â```ØbƒJ

 äGOÉ¡°T QGó```°UEG øY IOƒ```÷Gh ¢```ù«jÉ≤ŸGh

 á≤HÉ£ŸG ÒZ IOQƒà°ùŸG Iõ```¡LCÓd á≤HÉ£ŸG

 ≥«Ñ£àd ¤hCG Iƒ```£N ‘ ádó©ŸG á```Ø°UGƒª∏d

 á```dOÉY á```°Uôa AÉ```£YEG ±ó```¡H ,á```Ø°UGƒŸG

 êÉàfE’G •ƒ£N õ«¡éàd Ú«∏ëŸG Ú©æ°üª∏d

 á«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒŸG äÉ```Ñ∏£àe ™e ≥```aGƒààd

 …òdG »æeõdG ∫hó÷G Ö°ùM ∂dPh ,ádó©ŸG

 ¢ù∏› óªàYG ,äÉYÉªàL’G ∂∏J ≈∏Y kAÉæHh

 ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG á```Ä«¡dG IQGOEG

 ïjQÉJh (141) º```bQ ¬```YÉªàLG ‘ ,IOƒ```÷Gh

 á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG åjó– , ̀̀ `g1434/ 2 /12

 Ö°ùM É¡∏jó©Jh ,2007/2663 º```bQ ájOƒ©°ùdG

 ΩCG IójôL ‘ É¡æY ø∏YCG ºK ,èeÉfÈdG ìÎ```≤e

. g 1434 ∫hC’G ™«HQ 27 ‘ iô≤dG

 ôNB’G ™«HQ 3 ¤EG 1ø```e IÎØdG ∫Ó```Nh

 …Oƒ©°ùdG ¢```Vô©ŸGh ô“DƒŸG ó```≤Y ````g1434

 Qƒ°†ëH AGƒ```¡dG ∞««µJh á```jƒ¡àdGh á```Äaóà∏d

 å«M ,á```bÓ©dG äGP äÉ```¡÷G øe ó```jó©dG

 ,áKóëŸG á```«°SÉ«≤dG á```Ø°UGƒŸG â```°Vô©à°SG

.É¡≤«Ñ£J á«dBGh

  g1434 ∫hC’G iOÉªL 27 ‘ ô```̀“DƒŸG ÓJ

 øjOQƒŸGh Ú©æ°üŸG ™```̀e á©°Sƒe ¢TÉ≤f á```̀≤∏M

 ≥«Ñ£J äÉ```̀«dBÉH Ò```̀còàdG IOÉ```̀YE’ Ú```̀YRƒŸGh

 ,»æWƒdG èeÉfÈdG OGó```̀YE’ ádó©ŸG á```̀Ø°UGƒŸG

 ≥«Ñ£àdÉH á```̀«æ©ŸG äÉ```̀¡÷G »```̀∏ã‡ Qƒ```̀°†ëH

 áÄ«¡dGh ,á```̀YÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG IQGRh π```̀ª°ûJh

 ,IOƒ÷Gh ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d á```̀jOƒ©°ùdG

 IAÉØµd …Oƒ©°ùdG õcôŸGh ,∑QÉª÷G áë∏°üeh

 èeÉfÈdG ‘ ¿ƒ```̀°üàîŸG π```̀Ø¨j ⁄h ,á```̀bÉ£dG

 áØ°UGƒŸG ≥«Ñ£àd »æeõdG ∫hó÷G øY ¿ÓYE’G

.á«∏ëŸG ∞ë°üdG øe OóY ‘ ádó©ŸG

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh âeÉb É¡à¡L øe

 á«YÉæ°üdG á```̀jQÉéàdG ±ô```̀¨dG ¢```̀ù∏› QÉ```̀©°TEÉH

 ¬«a ócDƒJ ÜÉ£îH `g1434/6/ 24 ‘ ájOƒ©°ùdG

 OÉªàYGh ,2007 / 2663 áØ°UGƒŸG πjó©J OÉªàYG

 ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG IAÉ```̀Øc ábÉ£H áëF’ å```̀jó–

 ΩGõàd’G IQhô°†H √ƒ```̀æJh ,á«FÉHô¡µdG Iõ```̀¡LCÓd

 º```̀bQ á```̀jOƒ©°ùdG á```̀«°SÉ«≤dG á```̀Ø°UGƒŸG ≥```̀«Ñ£àH

 ≈∏Y ó«cCÉàdG IOÉ```̀YEÉH âeÉb É```̀ªc ,2013/2663

 ájOƒ©°ùdG á«YÉæ°üdG á```̀jQÉéàdG ±ô¨dG ¢```̀ù∏›

 πLÉY πµ°ûH º«ª©à∏d √ 1434/12 / 26 ï```̀jQÉàH

 ≈∏Y ó```̀«cCÉàdG á```̀«ªgCÉH á```̀jQÉéàdG ±ô```̀¨dG ≈```̀∏Y

.∂dP ≥ah πª©∏d Ú©æ°üŸGh øjOQƒà°ùŸG

 ¿CG ≈∏Y ó```«cCÉàdG º```«ª©àdG øª°†J É```ªc

 á©HÉàÃ CGó```Ñà°S á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

 øe kGQÉÑàYG ™«ÑdG òaÉæeh ¥Gƒ```°SC’G áÑbGôeh

 ΩGõàdG øe âÑãà∏d ,√ 1435 / 2/ 29 ï```jQÉJ

 ≥```«Ñ£àH  Ú```©æ°üŸGh  ø```jOQƒà°ùŸG  ™```«ªL

 äÉ```fÓYEG ∂```dP ™```ÑJ ,IQƒ```còŸG á```Ø°UGƒŸG

وزارة التجارة تطلب من المواطنين والمقيمين التأكد 
من وجود ”بطاقة كفاءة الطاقة“ على أجهزة التكييف 

خصوصاً قبل شرائها



أبريل   ٢٠١٤م

ملف 
الـعـــدد

٣٠

 ™æŸG QGôb ≥«Ñ£J πÑb á≤HÉ£ŸG ÒZ Iõ```̀¡LC’G

 kÉ©jô°S πª©dGh ,QÉ©°SC’G ‘ IÒÑc mäÉ°†«ØîàH

 ,πHÉ≤ŸG ‘h ,º¡jód ≈≤ÑJ É‡ ¢üq∏îàdG ≈∏Y

 øe á∏«∏b á```̀Äa øe á©fÉ‡ QGô```̀≤dG Gòg ó```̀Lh

 ,≥```̀HÉ°ùdG ™```̀°VƒdG ø```̀e ø```̀jó«Øà°ùŸG QÉ```̀éàdG

 ádhÉ ‘ ,Úµ∏¡à°ùŸG ¥ƒ```̀≤◊ mIÉYGôe ¿hO

.á«eƒµ◊G äGQGô≤dG ≈∏Y õØ≤∏d áÄWÉN

 …CG ábÉ£dG IAÉØµd »æWƒdG èeÉfÈdG óYh

 áØ°UGƒŸG QGôb ≥«Ñ£J ≈∏Y ¢ûjƒ°ûà∏d ádhÉ

 Ò«¨J hCG ójó“ hCG ,∞««µàdG Iõ¡LC’ áKóëŸG

 ,ádhDƒ°ùe Ò```Z äÉaô°üJ É¡≤«Ñ£J á```«eGõdEG

 ‘ πãªàJ äÉ«dÉµ°TE’G øe ójó©dG É¡æY èàæj

 ≥«Ñ£J ‘ á«NGÎŸG á```ÄØdG ™e ÜhÉ```éàdG ¿CG

 Òãc ≥M ‘ kÉaÉëLEGh kÉæÑZ πµ°ûj á```Ø°UGƒŸG

 ,GƒeõàdG øjòdG øjOQƒà°ùŸGh Ú```©æ°üŸG øe

 å«M ,ádhódG áª¶fC’ ΩÉàdG º¡HhÉŒ GhóHCGh

 ¿CG òæe á∏MôŸG √ò```¡d ôµÑe πµ°ûH Ghó```©à°SG

 GƒeÉbh ,á```Ø°UGƒŸG π```jó©J øY ¿Ó```YE’G ”

 øe Òãc ™```«Ñd á```Øãµe á```«≤jƒ°ùJ äÓ```ªëH

 ‘ kGóL á°†Ø QÉ```©°SCÉH ∞««µàdG Iõ```¡LCG

 ¢UÉÿG ´É£≤dG äÉcô°T ™```̀e ¿hÉ©à∏d ábÉ£dG

 ¤EG  ∞```̀««µàdG  äÉcô```̀°T  Iƒ```̀YóH  ΩÉ```̀b  ó```̀≤a

 ∞««µJ äGóMh …CG øY πLÉY πµ°ûH ìÉ°üaE’G

 É¡JÉYOƒà°ùe ‘ á```̀KóëŸG áØ°UGƒª∏d áØdÉ

 É```̀¡JÓjOƒeh É```̀¡YGƒfCG ó```̀jó–h ,É```̀¡fRÉh

 áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG Ëó≤J ” å«M ,É¡JÉ«ªch

 øe º¡æ«µªàd á```̀°üàîŸG äÉ```̀¡÷G π```̀Ñb øe

 IOÉ©à°SGh áØdÉîŸG Iõ```̀¡LC’G ôjó°üJ IOÉ```̀YEG

 ∫hC’G  ™```̀«HQ  25  π```̀Ñb  á```̀«côª÷G  Ωƒ```̀°SôdG

 ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G â°ü°üN å«M ,√1435

 ,á```̀jOhó◊G ò```̀aÉæŸG  ‘ IOó```̀ äGQÉ```̀°ùe

 ™jô°ùJh áØdÉîŸG äGó```̀MƒdG ôjó°üJ IOÉ```̀YE’

 á∏°üëàŸG Ωƒ°SôdG IOÉ```̀YEGh É¡JGAGôLEG AÉ¡fEG

 IOÉYEG äÉ«∏ªY â“ π©ØdÉHh ,OGÒà°S’G óæY

 á≤HÉ£e ÒZ ∞««µJ Ió```̀Mh ∞dCG 75 ôjó°üJ

.¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d

 ájGóÑdG ò```̀æe áØ°UGƒŸG ´hô```̀°ûe ó```̀¡°Th

 Ú«©æ°üŸGh Ú```̀YRƒŸG Ö```̀∏ZCG ø```̀e ká```̀HÉéà°SG

 π```̀eÉµdG  º```̀gó«jCÉJ  ø```̀Y  Gh qÈ```̀Yh  ,Ú```̀«∏ëŸG

 ™«Ñd áØ qãµe á«≤jƒ°ùJ äÓªëH ΩÉ«≤dGh ,QGô≤∏d

.áKóëŸG á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒª∏d ádhGóàŸG

 äGP äÉ```¡÷G Oƒ¡L ô```aÉ°†àd á```é«àfh

 ∑QÉª÷G áë∏°üe Oƒ```¡L äôØ°SCG ,ábÓ©dG

 RÉ¡L (55^707) ∫ƒNO ™æe øY ájOƒ©°ùdG

 Éªc ,á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ¤EG ¿B’G ≈```àM ∞««µJ

 IQÉ```éàdG IQGRh äÓ```ªM Oƒ```¡L ø```Y º```‚

 äÉ```YOƒà°ùŸGh  ¥Gƒ```°SC’G  ‘  á```YÉæ°üdGh

 ∞««µJ RÉ```¡L ∞dCG 50 ø```e Ì```cCG IQOÉ```°üe

 ,áKóëŸG á«°SÉ«≤dG äÉØ°Uƒª∏d á≤HÉ£e Ò```Z

 ∫É◊G á©«Ñ£H äGAGô```LE’G √ò```g äó```æà°SGh

 …òdG …QÉ```éàdG ¢û¨dG á```ëaÉµe ΩÉ```¶f ≈∏Y

 äÉØ°UGƒª∏d ≥HÉ£e ÒZ èàæe πc ¿CÉH »°†≤j

 ¿CGh , kÉ°Tƒ°û¨e kÉéàæe ó©j Ióªà©ŸG á«°SÉ«≤dG

 ¬LÉàfEG hCG ¬©«H hCG ¬°VôY hCG èàæŸG Gòg IRÉ«M

 ÖJÎjh ,ΩÉ¶æ∏d á```ØdÉ ó©j √OGÒ```à°SG hCG

 ¬«a ± qô°üàdG hCG ¬aÓJEG É°Tƒ°û¨e èàæŸG ¿ƒc

 »àdG äGhOC’G IQOÉ°ü oeh , máÑ°SÉæ oe má≤jôW …CÉH

 OGƒª∏d kÉ≤ah) ´GóÿG hCG ¢```û¨dG ‘ â∏ª© oà°SG

.(øjô°û©dGh ájOÉ◊Gh á«fÉãdGh ¤hC’G

 IAÉØµd »æWƒdG èeÉfÈdG øe IQOÉÑe ‘h

التقديرات الرســمية تشير إلى أن عدد المكيفات المركبة حالياً في المملكة تصل إلى 
٢٠ مليــون جهاز نحو ٧٠٪ منها من نوع ”الشــباك“، فيما تصل نســبة زيادة المبيعات 

سنوياً إلى ١٢٪



أبريل   ٢٠١٤م٣١

 á«≤H ≈```̀∏Y á```̀«Ñ∏°S QÉ```̀KBÉH »```̀≤∏j ¿CG ,∞```̀««µàdG

 É¡H Ωƒ≤j »àdG iô```̀NC’G äÉWÉ°ûædGh è```̀eGÈdG

 »Ñ∏°S πµ°ûH ábÉ£dG IAÉØµd »æWƒdG èeÉfÈdG

 á«æWƒdG äGQOÉÑŸGh äÉWÉ°ûædG ∂∏J √ó©H Ì©àJ

.ábÉ£dG Qóg øe ó◊G ±ó¡à°ùJ »àdG

 IAÉØµd »```̀æWƒdG è```̀eÉfÈdG ¢```̀Vô©à°SGh

 ‘ äòîJG »```̀àdG á```̀æ«eõdG π```̀MGôŸG á```̀bÉ£dG

 á«°SÉ«≤dG á```̀Ø°UGƒŸG åjó– ≥```̀«Ñ£Jh OGóYEG

 IAÉØc πeÉ©Ÿ ≈fOC’G ó◊G ™aôd 2012/ 2663

 `g1433/4/11 ‘ ” å«M ,äÉØ«µª∏d ábÉ£dG

 ≥jôØd ´ÉªàLG ó≤Y Ω2012 ¢SQÉe 4 ≥```̀aGƒŸG

 äÉØ«µŸ á```̀«°SÉ«≤dG äÉ```̀Ø°UGƒŸG OGó```̀YEG πªY

 ´ÉªàL’G ∫ÓN ¥ÉØJ’G ”h ,ájõcôŸG AGƒ```̀¡dG

 .2663 áØ°UGƒŸG åjóëàd ≥```̀jôa π«µ°ûJ ≈∏Y

 ‘ ábÉ£dG IAÉØµd »æWƒdG è```̀eÉfÈdG CGóH Éªc

 πjôHG ≥aGƒŸG ````̀g1433 ¤h’G iOÉ```̀ªL ô¡°T

 á©LGôÃ ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G ácQÉ°ûÃ ,Ω2012

 ìGÎ```̀bGh ,2663 º```̀bQ á```̀jOƒ©°ùdG á```̀Ø°UGƒŸG

 ‘h ,ábÉ£dG IAÉ```̀Øµd É```̀«fódG Ohó◊G π```̀jó©J

 ó≤Y Ω2012ƒjÉe 6 ≥```̀aGƒŸG `g1433/6/15

 πª©dG ≥jôØd äÉØ°UGƒŸG áÄ«g ô≤e ‘ ´ÉªàLG

 É¡ª¶æj π```̀ªY á°TQƒd Qƒ```̀°†◊G IƒYO â```̀“h

 åjóëàd á```̀bÉ£dG IAÉØµd »```̀æWƒdG è```̀eÉfÈdG

.2663 áØ°UGƒŸG

 √ò¡d kÉNQÉ°U k’Ó¨à°SG πµ```°û o«°S Ée ,πNódG

 Qô°†dG ºéëH É¡ª∏Y hCG É¡cGQOEG Ωó©d áÄØdG

 Iõ¡LC’G ∂∏J AGô°T ≈∏Y ÖJÎŸG …OÉ°üàb’G

 É¡«∏Y Ö qJÎ«°Sh ,È```cCG kábÉW ∂∏¡à°ùJ »àdG

 ,AÉHô¡µdG ∑Ó¡à°SG ÒJGƒØd ≈∏YCG máª«b ™aO

 kÓ°†a ,IOhóëŸG á«dÉŸG ºgOQGƒe áaõæà°ùe

 OÉ°üàb’G ÉgóÑµà«°S »àdG á∏FÉ¡dG ≠dÉÑŸG øY

 ∂∏J πãe ∫hGóJh ™«ÑH ìÉª°ùdG AGôL »æWƒdG

 å«M ,á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ áÄjOôdG Iõ```¡LC’G

 ÈcCG á«FÉHô¡c ábÉW Iõ¡LC’G √òg ∂∏¡à°ùJ

 ΩRÓdG OƒbƒdG ∑Ó```¡à°SG óYÉ°üJ ‹ÉàdÉHh

.ábÉ£dG √òg Òaƒàd RÉ¨dGh §ØædG øe

 ΩGõ```̀àd’G Ωó```̀Y ¿CÉ```̀°T ø```̀e ¿EÉ```̀a ∂```̀dòc

 Iõ¡LC’ áKóëŸG áØ°UGƒŸG ≥«Ñ£J ‘ »NGÎdGh

 ΩGõàd’G á«ªgCG øjô©°ûà°ùe ,∞```«°üdG IÎa

.É¡JGQGôb ò«ØæJh ádhódG áª¶fCÉH

 ò«ØæJ ≥«Ñ£J AÉLQEG hCG á```∏¡e íæe ¿CG Éªc

 ÚfhÉ¡àª∏d ICÉaÉµŸÉc ¿ƒµ«°S ádó©ŸG áØ°UGƒŸG

 ≥```«Ñ£àH º```¡ª∏Y ø```e º```ZôdG ≈```∏Y ø```jòdG

 º¡qfCG ’EG ,á```«aÉch á∏jƒW IÎ```a òæe á```Ø°UGƒŸG

 äGQGô≤dGh äGô```jòëàdG πc πgÉŒ ‘ Gƒ```æ©eCG

 OGÒ```à°S’  Gƒ```©aófGh  ,á```«ª°SôdG  á```«eƒµ◊G

 IÒÑc ä’ó©Ãh ,áÄjOôdG Iõ¡LC’G øe mäÉ«ªc

 ¬àÑãJ É```ªc IOÉ```à©ŸG á```jƒæ°ùdG Ö```°ùædG â```bÉa

.∑QÉª÷G áë∏°üe øe IOQGƒdG äÉ«FÉ°üME’G

 ¤EG …ODƒ```«°S IÎØ∏d ó```jó“ …CG ¿CG É```ªc

 áØ°UGƒª∏d áØdÉîŸG ∞««µàdG Iõ```¡LCG ≥jƒ°ùJ

 IOhó```ëŸG ™```ªàéŸG äÉ```Äa ≈```∏Y á```ÄjOôdGh



أبريل   ٢٠١٤م

ملف 
الـعـــدد

٣٢

 áØ°UGƒŸG åjó– IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d

 Ö°ùM É¡∏jó©Jh 2663 º```̀bQ ájOƒ©°ùdG á```̀«°SÉ«≤dG

.ábÉ£dG IAÉØµd »æWƒdG èeÉfÈdG ìÎ≤e

Qó¡dG ∞bƒd IOÉL ä’hÉ

 ‘ kÉ```WôØe kÉ```YÉØJQG á```µ∏ªŸG π```é°ùJh

 qÚ```Ñ oJ  å```«M  , kÉ```jƒæ°S  á```µ∏¡à°ùŸG  á```bÉ£dG

 ‘ OôØdG ∑Ó```¡à°SG §°Sƒàe ¿CG äGô```°TDƒŸG

 §°Sƒàe ∞```©°V ≠```∏Ñj ábÉ£dG ø```e á```µ∏ªŸG

 äGAÉ°üME’G ÚÑJ Éª«a ,»ŸÉ©dG ∑Ó¡à°S’G

 ∞```∏àîÃ  ∞```««µàdG  Iõ```¡LCG  ¿CG  á```«ª°SôdG

 ábÉ£dG ∞```°üf øe ÌcCG ∂```∏¡à°ùJ É```¡YGƒfCG

.áµ∏ªŸG ‘ áéàæŸG á«FÉHô¡µdG

 øe ójó©dG á```̀µ∏ªŸG áeƒµM äòîJG ó```̀bh

 ≈```̀∏Y â```̀∏ªYh á```̀ª¶fC’G â```̀ qæ°Sh äGAGô```̀LE’G

 ∞bƒd á```̀«∏gC’Gh á```̀«eƒµ◊G Oƒ```̀¡÷G ó```̀«MƒJ

 äÉØ°UGƒe ∫ÓN øe ábÉ£dG ‘ πFÉ¡dG Qó¡dG

 ÌcC’G á«FÉHô¡µdG Iõ¡LCÓd á```̀«°SÉ«b ÒjÉ©eh

 Ω2007 ΩÉY ‘ äCGóH å«M ,ábÉ£∏d k ÉcÓ¡à°SG

 ºbQ ájOƒ©°ùdG á```̀«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG QGó```̀°UEÉH

 ¢SÉ«≤e äOóM »àdG  Ω2007  áæ°ùd “2663”
 ≈fOCG ó```̀ëc 7,5 óæY á```̀bÉ£dG IAÉØc π```̀eÉ©e

 Iõ¡LCG πµ```̀d “EER” ábÉ£dG IAÉ```̀Øc á```̀Ñ°ùæd

 IQóbh ´ƒ```̀ædG Ö°ùM ≥```̀jôØàdG ¿hO ∞```̀««µàdG

 ,8^5 ¤EG Ω2010 ΩÉ```̀Y ‘ ™aQ ºK ,ó```̀jÈàdG

 …Oƒ©°ùdG è```̀eÉfÈdG CGó```̀H Ω2012 ΩÉ```̀©dG ‘h

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ácQÉ°ûÃ ,ábÉ£dG IAÉØµd

 ºbQ ájOƒ©°ùdG áØ°UGƒŸG á```̀©LGôÃ ,á«∏gC’Gh

 É«fódG  Ohó```̀◊G  π```̀jó©J  ìGÎ```̀bGh “2663”
 ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG â```̀eÉb å«M ábÉ£dG IAÉØµd

 ¿hÉ©àdÉH  IOƒ```̀÷Gh ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh äÉ```̀Ø°UGƒª∏d

 Ò«¨àH ábÉ£dG IAÉ```̀Øµd …Oƒ```̀©°ùdG õcôŸG ™```̀e

 ∞««µàdG Iõ¡LC’ á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ÒjÉ©e

 É¡H ∫ƒª©ŸG äÉØ°UGƒŸGh ÒjÉ©ŸG ™```̀e ÖcGƒààd

 áµ∏ªŸG äÉÑ∏£àe ™eh ⁄É©dG ∫hO øe Òãc ‘

 ºà«°S Éªc ,»∏ëŸG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ¢†«Øîàd

 ‘ Úà∏Môe ≈∏Y , kÉ«éjQóJ ÒjÉ©ŸG √ò```̀g ™aQ

 ÉÃ ,Ω2015 πÑ≤ŸG ΩÉ©dGh ,Ω2014 ΩÉ©dG Gòg

 ±ó¡H ∂dPh , kÉ«dhO á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ŸG ™e ≥Øàj

.AÉHô¡µ∏d ∞««µàdG Iõ¡LCG ∑Ó¡à°SG ÒaƒJ

 ‘ á«°SÉ«≤dG äÉ```Ø°UGƒŸGh Ò```jÉ©ŸG ó```©Jh

 ≈fOCG øe ,ábÉ£dG IAÉØc πeÉ©e ójóëàd áµ∏ªŸG

 áØ°UGƒŸG äOóM å«M ,á≤Ñ£ŸG á«dhódG ÒjÉ©ŸG

 äÉ```̀YÉªàLG  äó```̀≤Y  ````̀g1433  á```̀é◊G  …P

 Ú«∏ëŸG Ú©æ°üŸG ™e πª©dG ≥```̀jôØd IOó©àe

 »≤∏Jh áØ°UGƒŸG åjóëàd øjOQƒŸGh Ú«dhódGh

 ¥ÉØJ’Gh ,ábÓ©dG …hP äÉ«Fôeh äÉ```̀¶MÓe

 ÚeÉY ≈∏Y á```̀dó©ŸG á```̀Ø°UGƒŸG ≥«Ñ£J ≈```̀∏Y

.∞««µàdG …OQƒà°ùeh »©æ°üe Qƒ°†ëH

 Èª°ùjO ≥aGƒŸG ````̀g1434 Ωô ô```̀¡°T ‘h

 ájOƒ©°ùdG á```̀Ä«¡dG IQGOG ¢```̀ù∏› ó```̀ªàYG Ω2012

 ƒ«fƒj 4 ≥```̀aGƒŸG `g1433/7/14 ‘ É```̀eCG

 »```̀©æ°üe ™```̀e π```̀ªY á```̀°TQ äó```̀≤©a Ω2012

 ™°VƒdG á```̀°SGQO ±ó¡H ∞```̀««µàdG …OQƒ```̀à°ùeh

 äGP äÉØ«µª∏d ábÉ£dG IAÉ```̀Øc πeÉ©Ÿ ‹É◊G

 IóMh 70^000 ø```̀e π```̀bCG á```̀jójÈàdG á```̀©°ùdG

 áØ°UGƒŸG åjó– äÉÑ∏£àeh á«fÉ£jôH ájQGôM

.∞««µàdG …OQƒà°ùeh »©æ°üe Qƒ°†ëH

 ô¡°T ≈àM ,Ö```̀LQ ô¡°T øe IÎ```̀ØdG ‘h

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة يتخذ خطوات مهمة 
للسيطرة على االستهالك المتنامي للطاقة



أبريل   ٢٠١٤م٣٣

 ™```«ªL Ú```H ≥```aGƒàdÉHh ,á```«∏ëŸG ±hô```¶dG

 áØ°UGƒŸG OÉªàYG ” ó```bh .á«æ©ŸG ±GôWC’G

 (141) ºbQ áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ‘ áKóëŸG

 ‘ É```gô°ûf ”h ````g1434 ô```Ø°U 12 ï```jQÉàH

 ∫hC’G ™```«HQ 27 ï```jQÉàH iô```≤dG ΩCG Ió```jôL

.Ω2013 ôjGÈa 8 ≥aGƒŸG `g1434

 Ú```̀©æ°üŸG  â```̀eõdCG  á```̀Ä«¡dG  ¿CÉ```̀H  ó```̀cCGh

 ábÉ£dG IAÉ```̀Øc á```̀bÉ£H ΩGó```̀îà°SÉH ø```̀jOQƒŸGh

 (≥°ü∏e)ábÉ£H ™```̀°Vh ≥```̀jôW øY äÉ```̀Ø«µª∏d

 RQÉH ¿Éµe ‘ ábÉ£dG ‘ ÒaƒàdG áÑ°ùf ≈∏Y ∫ój

 Iõ¡LC’G QÉ«àN’ ∂∏¡à°ùŸG á«Yƒàd ∞«µŸG ≈```̀∏Y

 OóY OGR Éª∏c å«ëH ,ábÉ£∏d IôaƒŸGh áÑ°SÉæŸG

 ∑Ó¡à°SG ÒaƒJ ‘ RÉ¡÷G IAÉØc äOGR ΩƒéædG

 âeÉb »àdG á«ª∏©dG äÉ°SGQódG â qdO óbh ,ábÉ£dG

 É¡«∏Y π°üëj ¬ª‚ πc ¿CG á«æ©ŸG äÉ¡÷G É```̀¡H

 -4)kÉÑjô≤J ∫OÉ```̀©j ábÉ£∏d kGô```̀ah »æ©J RÉ¡÷G

 Ωƒ‚ ájCG πªëj ’ …òdG RÉ¡÷ÉH áfQÉ≤ŸÉH (%5

 kÓãe Ωƒ‚ á```̀©HQCG πªëj …ò```̀dG RÉ```̀¡÷G ¿EG …CG

 %20 QGó≤Ã πbCG á«FÉHô¡c ábÉW ∂∏¡à°ùj ¬```̀fEÉa

.¬ª‚ …CG πªëj ’ …òdG RÉ¡÷G øY

 øe âÑ∏W ó```b IQÉ```éàdG IQGRh â```fÉch

 Oƒ```Lh ø```e ó```cCÉàdG  Ú```ª«≤ŸGh Ú```æWGƒŸG

 Iõ```¡LCG  ≈```∏Y “á```bÉ£dG  IAÉ```Øc  á```bÉ£H”
.É¡FGô°T πÑb kÉ°Uƒ°üN ∞««µàdG

 ¢VÉjôdG áØ«ë°U ‘ OQh É```e Ö```°ùMh   

 ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG á```̀Ø°UGƒŸG ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G

 á°UÉÿG (Ω2012/2663 ¢S ¥ Ω) ºbQ áKóëŸG

 á∏MôŸG) äÉØ«µª∏d á```̀bÉ£dG IAÉØc á```̀Ñ°ùf ™aôH

 ôNB’G ™```̀«HQ 1 ïjQÉàH CGó```̀Ñà°S »```̀àdGh ,(á```̀«fÉãdG

 Ωƒ≤à°S å«M ,Ω2015ôjÉæj 22 ≥aGƒŸG ,`g1436

 òaÉæŸG áÑbGôÃ ábÓ©dG äGP á«HÉbôdG äÉ```̀¡÷G

 ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d ¥Gƒ```̀°SC’Gh á«∏ëŸG ™```̀fÉ°üŸGh

.áØ°UGƒŸG É¡JOóM »àdG ábÉ£dG IAÉØc ÒjÉ©e

 áKóëŸG á```̀Ø°UGƒŸG ‘ äÓ```̀jó©àdG ¿CG qÚ```̀Hh

 äÉØ«µe ‘ á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øc áÑ°ùf ™aQ ø```̀ª°†àJ

 ¤EG 8^5 øe CGó```̀ÑJ áª«b ¤EG 8^5 ø```̀e ∑É```̀Ñ°ûdG

 Éªæ«H ,∞««µàdG RÉ¡÷ ójÈàdG á©°S Ö°ùM 9^8

 äÉØ«µŸG ‘ á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øc á```̀Ñ°ùf ™```̀aQ º```̀à«°S

 9^5 øe iôNC’G ´Gƒ```̀fC’Gh (â«∏Ñ°ùdG) ICGõ```̀éŸG

 ´ÉØJQG »æ©j Ée ƒgh ,äÉ©°ùdG ™```̀«ª÷ 11^5 ¤EG

 ∑ÉÑ°ûdG äÉ```̀Ø«µe ‘ ΩƒéædG ø```̀e ≈fOC’G ó```̀◊G

 ¤EG IóMh 24000 ø```̀e πbC’G ójÈàdG á```̀©°S äGP

 ´GƒfC’Gh â```̀«∏Ñ°ùdG äÉ```̀Ø«µe ‘h Ωƒ```̀‚ á```̀°ùªN

.ójÈàdG äÉ©°S ™«ª÷ Ωƒ‚ â°S ¤EG iôNC’G

 ”  ¬```fCG  »```Ñ°ü≤dG  Qƒ```àcódG  í```°VhCGh

 á```jOƒ©°ùdG  á```«°SÉ«≤dG  äÉ```Ø°UGƒŸG  π```jó©J

 áÄ«¡dG ΩÉ¶f ≈∏Y kGOÉæà°SG ∞««µàdG Iõ```¡LC’

 ,IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d á```jOƒ©°ùdG

 ™e , kÉ«dhO É¡«∏Y ≥aGƒàe á```«æa ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ahh

 »YGôJ »àdG äGAGôLE’G QÉÑàY’G Ú©H òNC’G

 óæY ábÉ£dG AÉØc π```eÉ©e äÉØ«µª∏d á```«°SÉ«≤dG

 ,15 óæY ¿ÉHÉ«dG π```ãe ∫hO √Oó– É```ª«a ,8^5

.10^1 ÉjQƒch ,10^8 âjƒµdGh

 π∏≤j äÉØ°UGƒŸG åjó– :»Ñ°ü≤dG .O

ójGõàŸG ábÉ£dG Qóg øe

 äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ßaÉ ócCG  

 ¿ÉªãY ø```̀H ó©°S Qƒ```̀àcódG IOƒ```̀÷Gh ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh

 øe óë∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G á∏°UGƒe ≈∏Y »Ñ°ü≤dG

 á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d á≤HÉ£ŸG ÒZ ™∏°ùdG ∫hGóJ

 Iõ¡LC’G Éª«°S’ Ió```̀©°UC’G áaÉc ≈∏Y á```̀jOƒ©°ùdG

 ΩÉ¡°SE’Gh ∂∏¡à°ùŸG áeÓ°ùd É≤«≤– ,á«FÉHô¡µdG

 á```̀bÉ£∏d  Ió```̀jGõàŸG  Qó```̀¡dG  ä’ó```̀©e  ∞```̀bh  ‘

 äÉØ°UGƒŸÉH ΩGõ```̀àd’G Ωó```̀Y á```̀é«àf á```̀µ∏ªŸG ‘

.áÄ«¡dG É¡JOóM »àdG ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG

 äÉ©∏£J ≥«≤– á«ªgCG ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 ∑Ó```̀¡à°SG ó```̀«°TôJ ‘ ˆG É```̀gÉYQ á```̀dhódG

 ábÉ£dG IAÉØµd IOó º«b ójó–h ,ábÉ£dG

 ,áYÉæ°üdGh …ÈdG π≤ædGh ÊÉÑŸG äÉYÉ£b ‘

 ‘ ≥«°ùæàdGh ,ΩÉ¶àfÉH É¡à©LGôe º```̀àj å«ëH

 ábÓ©dG äGP äÉ```̀¡÷G ™```̀«ªL ™```̀e ∂```̀dP πc

 ¿hÉ©J ∫ÓN ø```̀eh á°UÉN hCG á```̀«eƒµM AGƒ°S

 ájOÉ°üàbG ídÉ°üe øe ∂dP ‘ ÉŸ ,∂∏¡à°ùŸG

.øWGƒŸGh øWƒdG ≈∏Y Oƒ©J IÒÑc

 áÄ«¡dG á```̀HôŒ ¿CG áÄ«¡dG ß```̀aÉ í```̀°VhCGh

 äÉØ«µŸG Iõ¡LC’ É```̀«fódG ÒjÉ©ŸG ™aQh QGô```̀bEG ‘

 ä’É°ù¨dGh äGóªéŸGh äÉLÓãdG Iõ¡LCG ∂dòch

 IÎØdG ∫ÓN á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH á«dõæŸG

 ™aQ OÉªàY’ kÉ≤∏£æeh kÉ```̀LPƒ‰ ¿ƒµà°S ,á«°VÉŸG

 Iõ¡LC’ ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG äÉÑ∏£àe

 øe É¡JOƒL iƒà°ùe ø```̀e ™aôdGh iôNCG äGó```̀©eh

 á∏µ°ûŸ Ió```̀cDƒe ∫ƒ∏M OÉéjEG ‘ º```̀¡°ùj ¿CG ¬```̀fCÉ°T

 kÉ°ùLÉg âëÑ°UCG »```̀àdG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ó```̀jGõJ

.ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ¥QDƒj

 ÜÉ```̀gCG ;äÉ```̀Ø«µŸG Iõ```̀¡LCÉH ≥```̀∏©àj É```̀ª«ah

 ø```̀e ¢```̀UÉÿG ´É```̀£≤dG ‘ Ú```̀«æ©ŸÉH »```̀Ñ°ü≤dG

 ,áµ∏ªŸG ‘ Iõ```̀¡LC’G √ò```̀g …OQƒ```̀eh »```̀©æ°üe

د. القصبــي: الهيئــة أصــدرت العديد من المواصفات القياســية الســعودية في مجال 
بطاقة كفاءة اســتهالك الطاقة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف 

المساهمة في ترشيد االستهالك
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ملف 
الـعـــدد

٣٤

.kGóZ √ôaƒJ ±ƒ°S Ωƒ«dG ¬©aóJ

 Iõ¡LCG AGô```̀°ûH IôeÉ¨ŸG ø```̀µÁ ’ ¬fCG qÚ```̀Hh

 äÉØ°UGƒeh áª¶fCG ™e ≥ØàJ ’ hCG Qó°üŸG ádƒ¡›

 äÉØ°UGƒª∏d ≥```̀HÉ£e ÒZ RÉ```̀¡L AGô°ûa ,ó```̀∏ÑdG

 IAÉØc á```̀bÉ£H π```̀ªëj ’h ,á```̀jOƒ©°ùdG IOƒ```̀÷Gh

 ¬«∏Y ÖJÎj √ô```̀©°S ¢†ØîfG ¿EGh ≈```̀àM ,ábÉ£dG

 ,ájô¡°ûdG áØ∏µàdG ´ÉØJQG É¡æe kGóL IÒÑc äÉ©ÑJ

.ÓÑ≤à°ùe QÉ«Z ™£b hCG áfÉ«°U ôaƒJ ΩóYh

 ∫ÉëŸG ÜÉ```ë°UCG ø```e OóY ∞```°Uh É```ª«a

 IAÉØc á```bÉ£H” ™°Vh ΩGõ```dEG QGô```b á```jQÉéàdG

 á«FÉHô¡µdG äÉ```éàæŸG ¢```†©H ≈```∏Y “á```bÉ£dG

 áaô©e Ωó```Y ¤EG ∂dP Ú```©Lôe ,Ö```FÉ°üdÉH

 á«æØdG QƒeC’ÉH Ú©FÉÑdGh Úµ∏¡à°ùŸG øe ÒãµdG

 äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£eh ,á«FÉHô¡µdG Iõ¡LCÓd

 ,á«FÉHô¡µdG á```bÉ£∏d É¡cÓ¡à°SGh ,¢```ù«jÉ≤ŸGh

 í°VGh πµ```°ûH äôaƒJ Ée ≈```àe äÉeƒ∏©e »```gh

 ÌcCG AGô°ûdGh ™«ÑdG QGôb ¿ƒµ«°S èàæe πc ≈∏Y

.ábƒKƒe äÉeƒ∏©e ≈∏Y »æÑeh , kÉMƒ°Vh

 áë°U º```̀«≤ŸGh ø```̀WGƒŸG ¢```̀ùª∏«°S” Gƒ```̀dÉbh

 IQƒJÉa ∫ÓN øe Ió°TôŸG Iõ¡LC’G AGô°ûH √QGôb

 ,IAÉØµdG ∫ÓN øeh ,ájƒæ°ùdGh ájô¡°ûdG AÉHô¡µdG

.“QÉ«¨dG ™£bh ,áfÉ«°üdG ôaƒJh ,IOƒ÷Gh

 Úµ∏¡à°ùŸG ¬LƒJ Rõ©J zIAÉØc{

ábÉ£∏d IôaƒŸG Iõ¡LCÓd

 …Oƒ©°ùdG õ```côŸG ócCG ¬```JGP QÉ```WE’G ‘

 IAÉØc ábÉ£H ¿CG (IAÉ```Øc) ábÉ£dG IAÉ```Øµd

 øjòdG Úµ∏¡à°ùŸG á```≤K ø```e äRõY á```bÉ£dG

 ,á```«FÉHô¡µdG Iõ```¡LC’G AGô```°T ‘ ¿ƒ```ÑZôj

 äÉ```LÓãdGh  ∞```««µàdG  Iõ```¡LCG  á```°UÉîHh

 ºgó°TôJ É```¡fƒc ,ä’É```°ù¨dGh äGó```ªéŸGh

 IAÉ```Øc Ì```cC’G RÉ```¡÷G ¤EG í```°VGh πµ```°ûH

 ™e ≥aGƒàŸGh á```«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d kGó```«°TôJh

.ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG

 ábÉ£ÑdG ¿EG ,¬```̀d ¿É«H ‘ õ```̀côŸG ∫É```̀bh

 ¤EG ±ó¡J …OÉ°TQEG π```̀«dO áHÉãÃ ó©J »```̀àdG

 Iõ¡LC’G Ú```̀H áfQÉ≤ª∏d ,∂```̀∏¡à°ùŸG á```̀«YƒJ

 ∑Ó¡à°SG ‘ É```̀¡JAÉØc Ö°ùëH á```̀«FÉHô¡µdG

 QÉ«àNGh ,É¡FGô°T π```̀Ñb á«FÉHô¡µdG á```̀bÉ£dG

 kÉcÓ¡à°SG π```̀bC’Gh , kAGOCG π```̀°†aC’G RÉ```̀¡÷G

 qó```̀YCG  …ò```̀dG  õ```̀côŸG  Ö```̀°ùëHh  .á```̀bÉ£∏d

 áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH zábÉ£dG IAÉ```̀Øc ábÉ£H{

 ,IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG

 …ô°TÉædG Ú```̀°ùM øWGƒŸG ∫É```̀b ¬à¡L ø```̀e

 ìƒàØe á«FÉHô¡µdG Iõ```̀¡LCÓd á```̀µ∏ªŸG ¥ƒ```̀°S ¿CG

 í```̀FGƒdh  Ú```̀fGƒbh  á```̀ª¶fCG  ¬```̀ªµ–h  ,™```̀«ªé∏d

 ¥ƒ≤◊G ™«ªé∏d øª°†J ¢```̀ù«jÉ≤eh äÉØ°UGƒeh

 »àdG “á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øc á```̀bÉ£H”h ,äÉ```̀ÑLGƒdGh

 Iõ¡LC’G ¢```̀†©H ≈```̀∏Y ÉgógÉ°ûj ™```̀«ª÷G CGó```̀H

 ,∞```̀««µàdG  Iõ```̀¡LCG  kÉ```̀°Uƒ°üNh  ,á```̀«FÉHô¡µdG

 QƒeC’G ™°†J å«M ,í«ë°üdG √ÉŒ’G ‘ Iƒ```̀£N

 …Î°ûŸG QÉ```̀«N π©L ≈∏Y π```̀ª©Jh ,É```̀¡HÉ°üf ‘

 á«æØdG RÉ¡÷G äÉfƒµÃ áë°VGh á```̀jDhQ ≥ah ºàj

 »àdG ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d ¬à≤HÉ£eh

.á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d √ÒaƒJ øª°†J

 Ö```°ùëH  ähÉ```ØàJ  QÉ```©°SC’G  ¿CG  Ú```Hh

 ÉgÒaƒJ ióeh ,Iõ¡LCÓd á«æØdG äÉØ°UGƒŸG

 π«Á ¬fCG ¤EG kGÒ```°ûe ,á```«FÉHô¡µdG á```bÉ£∏d

 ¿EGh ,á```bÉ£∏d Ió```°Tôe Iõ```¡LCG AGô```°T ¤EG

 kÓÑ≤à°ùe ÉgOhOôe ¿C’ kÓ«∏b É```gô©°S ™ØJQG

 ÒJGƒØdG ¢VÉØîfG á«MÉf ø```e AGƒ°S ,π°†aCG

.QÉ«¨dG ™£bh áfÉ«°üdG ôaƒJ hCG ,á«FÉHô¡µdG

 QÉ«N ¿EG ∫É≤a »£©ŸGóÑY óª º«≤ŸG ÉeCG

 ô©°ùdG É¡æe π```eGƒY IóY ≈∏Y ∞bƒàj AGô```°ûdG

 Éªa ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ÒaƒJh IOƒ÷G πHÉ≤e

 Úª«≤ŸGh Ú```æWGƒŸG ø```e lOóY ™```ªLCG ó```≤a

 “ábÉ£dG IAÉØc á```bÉ£H” OƒLh á«ªgCG ≈```∏Y

 Iõ¡LCG kÉ°Uƒ°üNh á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ≈∏Y

 …OÉ```°TQE’G º```¡∏«dO ó```©J å```«M ,∞```««µàdG

 ≈∏Y ºàj á```∏°VÉØe ô```°üæY »```gh ,AGô```°û∏d

.¬eóY øe AGô°ûdG QGôb PÉîJG ¬°SÉ°SCG

 “á```bÉ£dG  IAÉ```Øc  á```bÉ£H”  Gƒ```Ø°Uhh

 Iõ¡LC’G Qó```°üàJ »```àdG IRQÉ```ÑdG á```eÓ©dÉH

 ,äÉ```Ø«µŸG” ™```«ÑdG ò```aÉæe ‘ á```«FÉHô¡µdG

 ,“äGó```ªéŸG  ,ä’É```°ù¨dG  ,äÉ```LÓãdG

 ,èàæŸG IOƒL øY á«°SÉ°SCG äÉeƒ∏©e øª°†àJh

 ,ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG ™e ¬≤aGƒJh

.á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d ¬cÓ¡à°SGh

 ø```ªMôdGóÑY  ó```ª ø```WGƒŸG  ∫É```bh

 É¡«∏Y ≥Øàj »àdG IRQÉÑdG áeÓ©dG ¿EG »cÎdG

 “ábÉ£dG IAÉØc ábÉ£H” »g …Î°ûŸGh ™FÉÑdG

 á°Vhô©ŸG ∞««µàdG Iõ¡LCG πc Qó```°üàJ »àdG

 RÉ¡L πc ¢üFÉ°üN ™FÉÑdG RÈj å«M ,™«Ñ∏d

 Éª«a ,á```bÉ£∏d √Ò```aƒJ ióeh ¬```JOƒL ≥```ah

 IAÉØµdG” á```dOÉ©e ≈```∏Y …Î```°ûŸG ¢```Uôëj

 ¢Vhô©dG øe ÒãµdG ôaƒJ πX ‘ ,“ô```©°ùdGh

.¬¡LƒJ ™e ≥°ùàJ »àdG

منــح المصنعيــن المحليين فترة أطــول لتعديل 
خطوط اإلنتاج المحلية



أبريل   ٢٠١٤م٣٥

 çÉ©ÑfG ø```̀e π```̀∏≤j É```̀e ,á```̀«FÉHô¡µdG á```̀bÉ£dG

 ¢SÉÑàM’G Iô```̀gÉX IOÉjõd á```̀ÑÑ°ùŸG äGRÉ```̀¨dG

 ∑Ó¡à°S’G π∏≤jh ,áÄ«ÑdG ‘ ô```̀KDƒŸG …QGô◊G

 IQ qó°üŸG äÉ«ªµdG øe ó```̀jõjh ,Oƒbƒ∏d »∏ëŸG

 áaÉ°VEG ,»eƒ≤dG πNódG ∫ó©e ™aôjh ,êQÉî∏d

 á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ‘ ó«°TÎdG ¤EG

 ,AÉHô¡µ∏d …hQò```̀dG π```̀ª◊G ¢†Øîj É```̀e ƒgh

 ∫ÉªMC’G IOÉjR ÖÑ°ùH äÉYÉ£≤f’G OóY π∏≤jh

.∞«°üdG π°üa ‘

.z(ΩGôZƒ∏«c) ádÉ°ù¨∏d πª◊G

 IóFÉØdG ºZQ ≈∏Y ¬fCG ¤EG ¿É```̀«ÑdG QÉ°TCGh

 QÉ```̀«àNG  ‘  »```̀FÉ¡ædG  ∂```̀∏¡à°ùª∏d  Iô```̀°TÉÑŸG

 ∑Ó¡à°S’Gh IAÉØµdG äGP Ió```̀ q°TôŸG Iõ¡LC’G

 á«MÉf øe πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y ábÉ£dG ‘ πbC’G

 ôaGƒJh ,áfÉ«°üdG hCG ,á«FÉHô¡µdG IQƒJÉØdG áª«b

 ≥≤ëàJ iÈc óFGƒa ∑Éæg ¿CG ’EG ,QÉ«¨dG ™£b

 ,ø```̀WƒdG iƒ```̀à°ùe ≈```̀∏Y ™```̀°ShC’G Iô```̀FGódG ‘

 êÉàfE’ OƒbƒdG øe πbCG äÉ«ªc ¥GôMEG ‘ πãªàJ

 ‘h »eGõdEG πµ°ûH ™°VƒJ »àdG ábÉ£ÑdG ¿EÉa

 á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ¢†©H ≈∏Y RQÉ```̀H ¿Éµe

 ∑Ó¡à°SG IAÉ```̀Øc øY qÈ©oJ ,äÉØ«µŸG π```̀ãe

 OGR Éª∏µa ,ΩƒéædG Oó©H á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG

 äOGR ábÉ£ÑdG ≈∏Y áë°VƒŸG Ωƒ```̀éædG OóY

 ábÉ£∏d ¬```̀cÓ¡à°SG qπ```̀bh ,RÉ```̀¡÷G IAÉ```̀Øc

 qπb Éª∏µa ,í```̀«ë°U ¢```̀ùµ©dGh ,á```̀«FÉHô¡µdG

 OGRh IAÉØµdG â°†ØîfG É```̀ª∏c ΩƒéædG OóY

 áª«b OGOõ```̀J ‹ÉàdÉHh ,á```̀bÉ£∏d ¬```̀cÓ¡à°SG

.®ƒë∏e πµ°ûH á«FÉHô¡µdG IQƒJÉØdG

 á```̀bÉ£H  ô```̀¡¶J{  :¿É```̀«ÑdG  ±É```̀°VCGh

 ΩƒéædG Oó```̀Y RQÉH πµ```̀°ûH á```̀bÉ£dG IAÉ```̀Øc

 çÓK øe ∑É```̀Ñ°ûdG äÉØ«µe ‘ CGó```̀ÑJ »àdG

 6 ¤EG k’ƒ```̀°Uh (≈```̀fOC’G ó```̀◊G) äÉ```̀ª‚

 â«∏Ñ°SE’G äÉØ«µe ‘ CGó```̀ÑJ Éª«a ,äÉª‚

 º°†J Éªc ,äÉ```̀ª‚ 6 ¤EG äÉ```̀ª‚ 4 ø```̀e

 ,RÉ¡÷G QGó```̀°UEG ΩÉ```̀©H kÉ```̀Øjô©J á```̀bÉ£ÑdG

 ,RGô£dG ºbQh ,èàæª∏d ájQÉéàdG á```̀eÓ©dGh

 ¤EG áaÉ°VEG ,ábÉ£∏d …ƒ```̀æ°ùdG ∑Ó¡à°S’Gh

 á≤Ñ£ŸG ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG áØ°UGƒŸG ºbQ

 ,ábÉ£dG IAÉ```̀Øc áÑ°ùfh ,RÉ```̀¡÷G QÉ```̀ÑàN’

 ,(ájQGôM äGóMh) ∞«µª∏d ójÈàdG á©°Sh

 á©°S hCG ,(Ö©µe Ωób) áLÓã∏d ºé◊G hCG

حمالت وزارة التجارة صــادرت ٥٠ ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات.. 
والجمارك منعت دخول ٥٥ ألف جهاز



أبريل   ٢٠١٤م

جـوائـــــز

٣٦

 AÉKÓãdG Ωƒj ΩÉ≤«°S …òdGh IOƒ```̀÷Gh

.(Ω2014 ƒjÉe 27) `g1435 ÖLQ 28

 …Oƒ©°ùdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ¤EG QÉ```°ûj

 ácGô°ûdÉH  á```«Hô¨dG  á≤£æŸÉH IOƒé∏d

 äÉØ°UGƒª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ¿hÉ©àdGh

 ºYO ¤EG ±ó¡j IOƒ```÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh

 øe äÉª¶æŸGh OGô```aCÓd AGOC’G õ«“

 Ú°ù–h º∏©à∏d ¢UôØdG ÒaƒJ ∫ÓN

 ójó©dG ¬dh ,á```aô©ŸG ∫OÉÑJh IOƒ÷G

 øª°†àJ »àdGh á«°ù«FôdG á£°ûfC’G øe

 äÉ```«≤à∏ŸGh  äGô```°VÉëŸG  á```eÉbG

 á≤∏©àŸG äGhóædGh á«ª∏©dG äGô“DƒŸGh

 ΩÉ«≤dG ÖfÉL ¤EG IOƒ```÷G ™«°VGƒÃ

 äÉª¶æŸGh äÉÄ«¡∏d á«fGó«e äGQÉjõH

 π```°†aCG ∫OÉ```Ñàd á```«∏ëŸG äÉcô```°ûdGh

 áÄ«H OÉéjEG ≈```∏Y πª©dGh äÉ```≤«Ñ£àdG

 äGÈÿGh áaô©ŸG ∫OÉ```ÑJh π```°UGƒà∏d

 ™e ¿hÉ©àdGh IOƒ```÷ÉH Ú```ªà¡ŸG ÚH

.iôNC’G á«æ¡ŸG äÉÄ«¡dGh äÉ«©ª÷G

 IõFÉé∏d í«°TÎdG ÜÉH ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

 ÖLQ øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ≈àM ìƒàØe

.(Ω2014 ƒjÉe 15) πÑ≤ŸG

 Ò```jÉ©e ¿CÉ```H …ô```ª©dG .O ¿É```HCGh

 RÉ```‚E’Gh AÉ```£©dG π```ª°ûJ Iõ```FÉ÷G

 ôjƒ£àdG ∫É```› ‘h áæ¡ŸG ∫É```› ‘

 ∫É› ‘ ‘GÎM’G OÉªàY’Gh »JGòdG

.áª¶æª∏d RÉ‚E’Gh AÉ£©dGh IOƒ÷G

 Ωó≤àdG ¿CÉH …ô```̀ª©dG .O ±É°VCGh

 Ú∏eÉ©dG AGQó```̀ŸG πµd ìÉàe IõFÉé∏d

 Ú```̀YÉ£≤dG  ‘  IOƒ```̀÷G  ∫É```̀›  ‘

 ≥```̀ëj  ’  å```̀«M  ΩÉ```̀©dG  hCG  ¢```̀UÉÿG

 IQhó```̀dG  ‘  Iõ```̀FÉ÷ÉH  ø```̀jõFÉØ∏d

 øe IQhó```̀dG √ò¡d Ωó≤àdG á```̀°ùeÉÿG

 º```̀à«°S ¬```̀fCG  ¤EG kGÒ```̀°ûe ,Iõ```̀FÉ÷G

 Iõ````FÉ÷ÉH õ```̀FÉØdG ËôµJh ¿ÓYE’G

 áæjóÃ ¢ù∏éª∏d …ƒæ°ùdG π```̀``Ø◊G ‘

 áÄ«¡dG ßaÉ ‹É```̀©e ájÉYôH IóL

 ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh äÉ```̀Ø°UGƒª∏d á```̀jOƒ©°ùdG

 IOƒé∏d …Oƒ©°ùdG ¢ù∏éŸG ø∏YCG

 ÜÉH í```̀àa ø```̀Y á```̀«Hô¨dG á```̀≤£æŸÉH

 IOƒ÷G ôjóe Iõ```̀FÉL ‘ ácQÉ°ûŸG

 É```̀¡JQhO ‘ Ω2014 ΩÉ```̀©d õ```̀«ªàŸG

 ËôµJ ±ó```̀¡à°ùJ »àdGh á```̀°SOÉ°ùdG

 IOƒL AGQó```̀ªc Úë°TôŸG OGô```̀aC’G

 ¿Éc øjòdGh äÉ```̀YÉ£≤dG ™```̀«ªL ‘

 ‘ áXƒë∏e äGRÉ```̀‚EGh AÉ£Y º¡d

 IOƒ÷G áaÉ≤K ≥«Ñ£Jh ô```̀°ûf ∫É›

 º```̀¡JCÉ°ûæe π```̀NGO á```̀æ¡ŸG ô```̀jƒ£Jh

 Ò```̀jÉ©ŸG  ¤EG  GOÉ```̀æà°SG  É```̀¡LQÉNh

.IõFÉ÷ÉH á°UÉÿG

 …ôª©dG ¢†jÉY Qƒ```àcódG í°VhCGh

 IOƒ```é∏d …Oƒ```©°ùdG ¢```ù∏éŸG ¢```ù«FQ

 º««≤J ºà«°S ¬```fCÉH á«Hô¨dG á```≤£æŸÉH

 áæ÷ π```Ñb ø```e ø```jõFÉØdG ó```jó–h

 ¿Ó```YEG  º```à«°Sh  Iõ```FÉ÷G  º```«µ–

 ∫Ó```N  Iõ```FÉ÷ÉH  õ```FÉØdG  Ëô```µJh

 ,¢ù∏éª∏d …ƒ```æ°ùdG πØ◊G äÉ```«dÉ©a

المعايير تشمل العطاء وا�نجاز والتطوير واالعتماد االحترافي للمنظمة:

مجلس الجودة يعلن عن استقبال ترشيحات جائزة 
مدير الجودة المتميز ٢٠١٤م



تكـريــم

أبريل   ٢٠١٤م٣٧

تكـريــم

ومنتجاتهـــا كشـــركة عامليـــة رائدة فـــي مجال 
الدفاع والفضاء واألمن“.

مـــن جانبه قـــال منـــذر طيب مديـــر عام 
إدارة العالقـــات العامـــة واالتصـــال إن متيـــز 
جناح الشـــركة في املهرجان هذا العام امتداد 
طبيعـــي للمشـــاركات الســـابقة، وقـــال: ”إننا 
نحرص على عدم استنســـاخ مشاركاتها، فهذا 
العـــام متيـــز جنـــاح الشـــركة بوجـــود منصات 
عرض لبعـــض شـــركات التـــوازن االقتصادي 
التـــي ترتبط بعالقة شـــراكة طويلـــة األمد مع 
بـــي أيـــه إي سيســـتمز الســـعودية، باإلضافة 
إلى التحســـينات األخرى التي متت على جناح 

الشركة ومعروضاتها“.
جتدر اإلشارة إلى أن بي أيه إي سيستمز 
الســـعودية حترص على املشـــاركة في مختلف 
املناســـبات التـــي تهـــم اجملتمـــع، كمـــا تعمـــل 
باســـتمرار على تطويـــر العاملني بهـــا وتقدمي 
الدعم لهم وألســـرهم، وقد حققـــت عدداً من 
اجلوائـــز احمللية والعاملية فـــي تدريب وتطوير 
موظفيهـــا، وتعد الشـــركة مثـــاالً حيـــاً لنجاح 
عملية الســـعودة، إذ تفوق نسبة السعودة فيها 
٦٠٪ من مجموع العاملني، جاعلة منها الشركة 

العاملية األولى في توظيف السعوديني.

عرض لبعـــض شـــركات التـــوازن االقتصادي 
التي ترتبط بعالقة شراكة طويلة األمد مع بي 

أيه إي سيستمز السعودية. 
واســـتمراراً لهذا النجاح تفضل صاحب 
الســـمو امللكي األمير ســـلمان بن عبد العزيز 
 ولـــي العهـــد ووزيـــر الدفـــاع بتكرمي شـــركة 
بـــي أيه إي سيســـتمز الســـعودية ملشـــاركتها 
الفاعلة في املهرجان الوطني للتراث والثقافة 

”اجلنادرية ٢٩“.
وجـــاء التكرمي من خـــالل تفضله يحفظه 
الله باســـتقبال مســـؤولي الشـــركة فـــي اليوم 
األول من املهرجان، والذين تشـــرفوا بالسالم 

على سموه.
وعبر الرئيـــس التنفيذي والعضو املنتدب 
لشـــركة بي أيه إي سيســـتمز الســـعودية أندي 
كار، عن ســـعادته بهذا التكرمي، مؤكداً حرص 
الشـــركة الدائـــم علـــى التواجد فـــي مثل هذه 
الفعاليـــات اجلماهيريـــة وعـــرض منتجاتهـــا 
وقدراتها وتاريخها العريق في اململكة العربية 
السعودية، وكذلك التعريف بالدور الذي تقوم 

به في مجال نقل وتوطني التقنية.
مهرجـــان  فـــي  مشـــاركتنا  ”إن  وقـــال: 
اجلنادريـــة تهـــدف إلـــى التعريـــف بالشـــركة 

كعادتهـــا علـــى التواجـــد فـــي مثـــل تلـــك 
املناســـبات الوطنية، خاصـــة مهرجان التراث 
والثقافة حرصت شـــركة بي أيه إي سيســـتمز 
علـــى متيـــز جناحها ، حيـــث أعدت الشـــركة 
معرضـــا رائعا أشـــرفت عليـــه إدارة العالقات 
العامـــة واالتصـــال بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
وحـــدات العمـــل بالشـــركة. ذلـــك ألن أهميـــة 
املهرجان ومكانة بي أيه إي سيستمز السعودية 
كشركة عاملية رائدة في مجال الدفاع والفضاء 
واألمن، تُحتمان مواكبة احلدث واملكانة، حيث 
شـــاركت مبعرضٍ أقيم على مســـاحة واســـعة 
تصـــل إلـــى ٥٠٠ متـــر مربـــع مت جتهيـــزه مبا 
يناســـب أهمية هذا احلدث، ومبا يعكس ريادة 
الشـــركة في تقدمي وتطوير احللول العسكرية 
والتقنيـــة. وترجم اجلناح هذا العام ما وصلت 
إليه الشركة من مستوى مميز في دعم زبائنها 
وإسهاماتها الصناعية بالسوق احمللية، وكذلك 
اســـتثماراتها في القطاع الصناعي السعودي، 
وجهودها في مجاالت املســـؤولية االجتماعية 

وتوظيف السعوديني.
وتســـتمر الشـــركة فـــي تقـــدمي مـــا يُميز 
مشـــاركتها عاماً بعد عام، حيـــث ضم اجلناح 
باإلضافة إلـــى منتجاتها وقدراتهـــا، منصات 

ولي العهد يكرم «بي أيه إي سيستمز» 
السعودية .. في (الجنادرية ٢٩)
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اتفاقيات

٣٨

 ‘ äÉéàæŸG ¢```̀ûZh ó«∏≤J ‘ •Qƒ```̀àJ

 É¡æµ“ Ωó```̀Y ¿Éª°Vh ,ø```̀jó∏ÑdG Óc

 ó```̀∏Ñ∏d OGÒ```̀à°S’G hCG ô```̀jó°üàdG ø```̀e

 AGOƒ°S á```̀ªFÉb ™°Vƒd áaÉ°VEG ,ô```̀NB’G

 äGOÉ¡°T í```̀æe äÉ```̀¡Lh äGÈ```̀àîŸÉH

 á«∏ëŸG á```̀ª¶fCÓd áØdÉîŸG á```̀≤HÉ£ŸG

 hCG Ió```̀∏≤e ™```̀∏°S ∫hGó```̀J ‘ á```̀WQƒàŸG

 .á°Tƒ°û¨e

 á«bÉØJ’G ¿CÉ```̀H á```̀©«HôdG ±É```̀°VCGh

 ÚWQƒàŸG øjOQƒà°ùŸG áÑbÉ©e âæª°†J

 OGÒà°S’G ó```̀∏H ‘ ó«∏≤àdGh ¢```̀û¨dG ‘

 Qó°üŸG áÑbÉ©Ÿ ôNB’G ±ô£dG QÉ©°TEGh

 ø```̀Y  äÉ```̀eƒ∏©ŸG  ∫OÉ```̀ÑJh  ,™```̀fÉ°üdGh

 áëfÉŸG äÉ```̀¡÷Gh äGÈ```̀àîŸG è```̀FÉàf

 áØdÉ ¿ƒµJ »àdG á≤HÉ£ŸG äGOÉ¡°ûd

 Ú```̀H  äÉ```̀YÉªàL’G  ∫OÉ```̀ÑJh,™bGƒ∏d

 .Ió∏≤e hCG á°Tƒ°û¨e ™∏°S ™e πeÉ©àdG

 ¿CÉH á©«HôdG ≥```̀«aƒJ QƒàcódG ∫Ébh

 áµ∏ªŸG ÚH É¡©«bƒJ ” »àdG á```̀«bÉØJ’G

 ≈àM kÓjƒW kÉ```̀àbh âbô¨à°SG Ú°üdGh

 á«dÉ◊G á¨«°üdÉH á∏MôŸG √ò¡d π°üJ

 Ú```̀H  äÉ```̀ãMÉÑŸG IÎ```̀a  ∫Ó```̀N ¬```̀fCGh

 øe OóY ¢VGô©à°SG iô```̀L Ú```̀ÑfÉ÷G

 ¿Éch ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«dhódG ÜQÉéàdG

 OÉ–Ód ájÌdG á```̀HôéàdG É```̀¡ªgCG øe

 .»HhQhC’G

 á«bÉØJ’G ¿CG ¤EG á```̀©«HôdG QÉ```̀°TCGh

 ™```̀FÉ°†ÑdG ≥```̀aóJ ø```̀e ó```̀ë∏d ±ó```̀¡J

 á```̀°Tƒ°û¨ŸGh  Ió```̀∏≤ŸG  á```̀«cÓ¡à°S’G

 PÉîJÉH ∂```̀dPh á```̀jOƒ©°ùdG ¥Gƒ```̀°SCÓd

 AGOƒ°S áªFÉb ™°Vh É```̀¡æe ÒHGóJ IóY

 »```̀àdG  ™```̀fÉ°üŸGh  QÉ```̀éàdG  AÉ```̀ª°SCÉH

 áYÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG  IQGRh â©bh

 á«bÉØJG á```̀«æ«°üdG á```̀HÉbôdG áÄ«g ™```̀e

 áÄjOôdGh Ió∏≤ŸG ™∏°ùdG áëaÉµŸ ¿hÉ©J

 ƒª°ùdG Ö```̀MÉ°U IQÉ```̀jR ∫ÓN ∂```̀dPh

 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G »µ∏ŸG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG ‹h ,Oƒ©°S

 ájQƒ¡ª÷ ,´É```̀aódG  ô```̀jRhh  AGQRƒ```̀dG

 .á«Ñ©°ûdG Ú°üdG

 ôjRƒd  kÉ```̀≤ah  á«bÉØJ’G  â```̀æª°†Jh

 ≥«aƒJ Qƒ```̀àcódG á```̀YÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG

 AGOƒ°S áªFÉb πªY á©«HôdG ¿GRƒ```̀a øH

 øjQó°üª∏d Ú```̀àdhódG Ú```̀H á```̀cÎ°ûe

 ™```̀∏°ùdÉH  ø```̀jôLÉàŸG  ø```̀jOQƒà°ùŸGh

 äÉHƒ≤Y ¢Vôa ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áÄjOôdG

 ‘ ™æ°üŸGh Qó```̀°üŸG hCG ,OQƒ```̀ŸG ≈∏Y

 ‘ º¡WQƒJ ∫É```̀M ‘ iôNC’G á```̀dhódG

بعد توقيع اتفاقية للحد من السلع المغشوشة مع هيئة الرقابة الصينية

وزير التجارة : العقوبات التي أقرت في االتفاقية مع 
الصين ستدخل ضمن نظام الغش التجاري .. والتشهير 

والغرامات على المخالفين



أبريل   ٢٠١٤م٣٩

 á«æ«°üdG á```̀eƒµ◊G ΩÉ```̀ªàgG ∂```̀dòch

 ø```̀e á```̀µ∏ªŸG É```̀¡d  ¬```̀∏ã“ É```̀Ÿ  kGô```̀¶f

 ∂jô°ûdG É¡àØ°üH á```̀jOÉ°üàbG á```̀«ªgCG

 á≤£æe ‘ Ú°ü∏d ∫hC’G »é«JGÎ°S’G

 .§°ShC’G ¥ô°ûdG

 ∫ÉLôd π```̀FÉ°SQ “»£ÑŸG” ¬```̀Lhh

 IQhô°†d É¡«a √ƒf ÚjOƒ©°ùdG ∫ÉªYC’G

 º```̀¡JÓeÉ©J  ‘  Qò```̀◊G  º```̀¡«NƒJ

 º¡dƒÑb Ωó```̀Yh Ú°üdG ™```̀e ájQÉéàdG

 hCG  Ió```̀∏≤e É```̀¡fCG  ‘ ¬```̀Ñà°ûj ™```̀FÉ°†Ñd

 ÖjOÉæe ∫É```̀°SQEÉH í```̀°üfh á```̀°Tƒ°û¨e

 ócCÉà∏d Ú```̀°ü∏d á```̀jOƒ©°ùdG äÉcô```̀°û∏d

 É¡æë°T πÑb ™FÉ°†ÑdG äÉ```̀Ø°UGƒe øe

 ø```̀ë°ûdG  äÉ```̀«∏ªY  ≈```̀∏Y  ±ƒ```̀bƒ∏dh

 ábƒKƒe äÉcô```̀°T ∞```̀«∏µJ hCG á```̀ÄÑ©àdGh

 πÑb äÉæ«Y ¬ª«∏°ùJh ¢üëØdÉH ΩÉ«≤∏d

 »∏Y OÉ```̀ªàY’G ø```̀e kGQò ø```̀ë°ûdG

 ø```̀jOƒLƒŸG .Iô```̀°SÉª°ùdGh AÉ```̀£°SƒdG

 øe º¡°†©H ø```̀Y ±ô```̀Y ÉŸ Ú```̀°üdÉH

 ™°†j ’ ≈àM ∫É«àM’Gh ¢û¨dG Ö«dÉ°SCG

 äÉHƒ≤©dG á```̀∏FÉW â– ¬°ùØf ô```̀LÉàdG

 ôbCG ø```̀e É¡æ«H ø```̀e »```̀àdGh á```̀Ø∏àîŸG

 ¢```̀Vô©j ’ ≈```̀àMh á```̀«bÉØJ’G √ò```̀g ‘

.Qô°†∏d Úµ∏¡à°ùŸG

 á«æ«°üdG áHÉbôdG á```̀Ä«g ™e ájOƒ©°ùdG

 äGRÉ‚’Gh äÉ«bÉØJ’G ºgCG øe Èà©J

 kÉØ£Y IQÉ```̀éàdG IQGRh É```̀¡à≤≤M »```̀àdG

 ÒÑµdG …QÉ```̀éàdG ∫OÉÑàdG º```̀éM ≈∏Y

 ¬ªéM ≠dÉÑdGh Ú```̀°üdGh á```̀µ∏ªŸG ÚH

 ™∏°ùdG áªFÉb øª°†àJh Q’hO QÉ«∏e 72

 Ú```̀°üdG ø```̀e IOQƒ```̀à°ùŸG äÉ```̀éàæŸGh

 Ée É¡æe äÉ```̀éàæŸG øe á```̀∏jƒW áëF’

 Ée É¡æeh kÉ°Tƒ°û¨e hCG kGó```̀∏≤e ¿ƒµj ób

 øª°†àj óbh á«ë°U QÉ°†e ‘ ÖÑ°ùàj

 áë°U ≈```̀∏Y ¢ùµ©æJ á```̀æWô°ùe OGƒ```̀e

 .Úµ∏¡à°ùŸG

 ≥«Ñ£J á«ªgCG ≈```̀∏Y »£ÑŸG Oó°Th

 ¬LƒdG ≈```̀∏Y ÉgOƒæHh á```̀«bÉØJ’G √ò```̀g

 ‘ É```̀gó°UÉ≤e ≥```̀≤– ≈```̀àM π```̀ãeC’G

 Ú∏eÉ©àŸGh …QÉéàdG ¢û¨dG Iô```̀°UÉ

 »```̀æ«°üdG  Ö```̀fÉ÷G  ‘  AGƒ```̀°S  ¬```̀«a

 á```̀≤K ø```̀e Rõ```̀©J ≈```̀àMh …Oƒ```̀©°ùdG hCG

 É‡ á«æ«°üdG äÉéàæŸG ‘ Úµ∏¡à°ùŸG

 ájQÉéàdG äÓeÉ©àdG øe ó```̀jõÃ ™aój

 ∫ÉªYCG ´É£≤c ±É°VCGh ,ø```̀jó∏ÑdG ÚH

 É```̀æJGQÉjR  ∫Ó```̀N  É```̀æ°ùª∏J  …Oƒ```̀©°S

 IQÉéàdG ôjRh ‹É```̀©e ΩÉªàgG Ú°ü∏d

 á«°†≤dG √ò```̀¡H kÉ```̀«°üî°T á```̀YÉæ°üdGh

 á«bÉØJ’G OƒæH ò«ØæJ á©HÉàŸ Úaô£dG

 .ábOh ¢UôM πµH

 äôbCG »àdG äÉHƒ≤©dG ¿CG ¤EG √ƒ```̀fh

 ΩÉ¶f ø```̀ª°V π```̀Nóà°S á```̀«bÉØJ’G ‘

 ¬≤Ñ£J …òdG,…QÉéàdG ¢û¨dG äÉHƒ≤Y

 É¡æ«H øeh áYÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG IQGRh

 ÉgÒZh ,äÉeGô¨dGh Ò```̀¡°ûàdG áª¶fCG

 ‘  IOƒ```̀LƒŸG  ÜÉ```̀≤©dG  π```̀FÉ°Sh  ø```̀e

 ÖfÉ÷G ≥Ñ£«°S É```̀ª«a ,ΩÉ¶ædG ¢ùØf

 ¬eÉ¶f ‘ IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG »```̀æ«°üdG

 ¿CG ¤EG á```̀©«HôdG â```̀Ødh , ¬H ¢```̀UÉÿG

 ¢```̀û¨dG ΩÉ```̀¶f ‘ IQô```̀≤ŸG äÉ```̀Hƒ≤©dG

 ‘ GóL á∏YÉa Èà©J áµ∏ªŸÉH …QÉéàdG

 kGÒ°ûe ,…QÉéàdG ¢û¨dG ä’É```̀M π«∏≤J

 »æ«°üdGh …Oƒ©°ùdG Ú```̀ÑfÉ÷G ¿CG ¤EG

 ô¡°TCG áKÓK πc äÉYÉªàLG ¿Gó≤©«°S

 ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G ∫ÓN øe ∂dPh

 ‘ …Oƒ©°ùdG …QÉéàdG ≥ë∏ŸGh áµ∏ªŸG

 ≈∏Y á«bÉØJ’G ò«ØæJ ¿É```̀ª°†d Ú°üdG

 .∫ƒeCÉŸG ƒëædG

 ¢ù∏› ¢```̀ù«FQ ∫É```̀b ¬```̀à«MÉf ø```̀e

 ˆGóÑY ¢Sóæ¡ŸG á```̀jOƒ©°ùdG ±ô```̀¨dG

 »àdG á«bÉØJ’G ¿CÉ```̀H »£ÑŸG ó«©°S ø```̀H

 á```̀YÉæ°üdGh  IQÉ```̀éàdG  IQGRh  É```̀¡à©bh



أبريل   ٢٠١٤م

اتفاقيات

٤٠

 á«FGò¨dG äÉ```̀éàæŸG QÉ```̀ÑàNÉH Ωƒ```̀≤à°S

 äÉ```̀Ø°UGƒª∏d  É```̀¡à≤HÉ£e  ó```̀jóëàd

 á°SGQO ∂```̀dòch ,á```̀«ŸÉ©dG hCG á```̀«∏ëŸG

 áaÉ°VE’ÉH äÉ```̀éàæŸG á```̀«MÓ°U Ió```̀e

 á«FGò¨dG ≥FÉ≤◊G ∫hGóL QGó°UEG ¤EG

 Éªc ,èàæe πµ```̀d zájhò¨àdG äÉ```̀fÉ«ÑdG{

 ¢üëØdG »```̀àeóN á```̀cô°ûdG Ωó```̀≤à°S

 á```̀«FGò¨dG  äBÉ```̀°ûæª∏d  OÉ```̀ªàY’Gh

 ∫ÓN øe ™jRƒàdG ¥Gƒ```̀°SCGh ºYÉ£ŸÉc

 ≈```̀∏Y á```̀«æÑe á```̀jQhO á```̀«FÉbh è```̀eGôH

 π«¨°ûàdG äÉ```̀«∏ª©d Iôªà°ùŸG á```̀ÑbGôŸG

 Ú∏eÉ©dG ÖjQóJh ájòZC’G ™e πeÉ©àdGh

 óYÉ°ùj É```̀‡ á```̀«ŸÉ©dG Ò```̀jÉ©ŸG ≥```̀ah

 kÉ«JGP AÉ```̀≤JQ’G ≈∏Y äÉYÉ£≤dG √ò```̀g

 á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh IOƒ```̀÷G iƒà°ùÃ

 á```̀«dÓ≤à°SG äGP á```̀«°ùaÉæJ äÉcGô```̀°T

 OÉ```̀°üàb’G  Ωó```̀îJ  á```̀eÉJ  á```̀jOÉ«Mh

 Ö```̀æL  ¤EG  kÉ```̀ÑæL  π```̀ª©Jh  ,»```̀æWƒdG

 á```̀°üàîŸG  á```̀«eƒµ◊G äÉ```̀¡÷G ™```̀e

 IóYÉ°ùeh Úµªàd á«HÉbôdG Iõ¡LC’Gh

 ºYÉ£ŸG π°SÓ°Sh á```̀jòZC’G »©æ°üe

 Ëó≤J øe iÈ```̀µdG ™```̀jRƒàdG ¥Gƒ```̀°SCGh

 áeÓ°Sh IOƒL äGP á«FGòZ äÉ```̀éàæe

 øe kAGƒ°S á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉY

 ádhÉæŸG hCG Ò°†ëàdG hCG êÉàfE’G á```̀«MÉf

.π≤ædG ≈àMh

 AGOCÉH Iójó÷G á```̀cô°ûdG Ωƒ≤à°Sh

 á«æa ∫ƒ∏Mh äÉ```̀eóÿ Ωó≤ªc ÉgQhO

 äÉeóN çÓ```̀K ∫Ó```̀N ø```̀e á```̀∏eÉµàe

 å«M π```̀«∏ëàdG É```̀¡àeó≤e ‘ ,á```̀°ù«FQ

 á«ŸÉ©dG ¢```̀ùcQƒ«e ácô°T â```̀eôHCG

 kÉ«ŸÉY IóFGôdG Òµ«∏«°S ácô°ûH ká∏ã‡

 IOƒ```̀L OÉ```̀ªàYGh  ¢```̀üëa ∫É```̀› ‘

 ,á«FGò¨dG  äBÉ°ûæŸGh ájòZC’G  áeÓ°Sh

 Ωƒ≤J ƒµ°SGQCG á```̀cô°T ™e ácGô°T ó≤Y

 á°üM ≈∏Y PGƒ```̀ëà°S’ÉH ¬```̀dÓN øe

 ó©Hh ,áµ∏ªŸG ‘ ∑GójCG äGÈà ‘

 áeRÓdG ¢```̀ü«NGÎdG ≈∏Y ∫ƒ```̀°ü◊G

 áµ∏ªŸG ‘ ¢```̀UÉ°üàN’G äÉ```̀¡L ø```̀e

 Ëó≤J ‘ Ió```̀jó÷G á```̀cô°ûdG CGó```̀Ñà°S

 ó```̀«©°üdG ≈```̀∏Y á```̀∏eÉµàŸG É```̀¡JÉeóN

 ¥Gƒ°SCG kÉ```̀≤M’ »£¨à°S É```̀ªc ,»```̀∏ëŸG

.É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥ô°ûdGh è«∏ÿG

 á```̀«Ñ∏àd PGƒ```̀ëà°S’G Gò```̀g »```̀JCÉjh

 AÉ```̀æÑd  á```̀µ∏ªŸG  ‘  á```̀°SÉŸG  á```̀LÉ◊G

لتعزيز جودة وسالمة ا�غذية في السوق المحلية وفق� للمعايير العالمية

«سيليكير» العالمية تعقد شراكة مع «أراسكو» 
لالستحواذ على حصة في مختبرات أيداك في المملكة



أبريل   ٢٠١٤م٤١

 ∞```̀jô£dG  ¢```̀Sóæ¡ª∏d  kÉ```̀≤ah  á```̀µ∏ªŸG

 »àdGh OQƒà°ùŸG AGò¨∏d á∏FÉ¡dG äÉ«ªµdG

 ∑Ó¡à°S’G øe %70 ø```̀e ÌcCG πµ°ûJ

 ò«ØæJ ÉgQhóH Ö```̀∏£àJ »àdGh ,»```̀∏ëŸG

 kÉ```̀«ŸÉY  Ió```̀ªà©e  π```̀«∏–  äGQÉ```̀ÑàNG

 í°ùa ≈∏Y á°üàîŸG äÉ```̀¡÷G óYÉ°ùJ

 âbh ‘ äÉ```̀«dÉ°SQE’G √ò```̀g ¢```̀†aQ hCG

 AÉYóà°SG ä’ÉM ¿CG kÉë°Vƒe ,»°SÉ«b

 äÉjóëàdG Rô```̀HCG ø```̀e ó```̀©J äÉ```̀éàæŸG

 ΩóY ∫ÉM ‘ ¿ƒ©æ°üŸG É¡¡LGƒj »àdG

 É‡ äÉØ°UGƒª∏d º```̀¡JÉéàæe á≤HÉ£e

 kÉÑ∏°S ô```̀KDƒjh ájOÉe ô```̀FÉ°ùN º```̀góÑµj

.ájQÉéàdG áeÓ©dG á©ª°S ≈∏Y

 óYÉ°ùJ ∫ƒ∏Mh äÉ```̀eóN Ëó≤J ∫ÓN

 á```̀HÉéà°S’G  ≈```̀∏Y  äÉ```̀YÉ£≤dG  √ò```̀g

 ’h ,á«HÉbôdG äÉ```̀¡÷Gh äÉ```̀©jô°ûà∏d

 AÉ≤JQE’G ¬```̀fCÉ°T ø```̀e Gò```̀g ¿CÉ```̀H ∂```̀°T

 äÉ```̀éàæŸG á```̀eÓ°Sh IOƒ```̀L iƒ```̀à°ùÃ

 É¡«a Ú```̀∏eÉ©dGh äBÉ```̀°ûæŸGh á```̀«FGò¨dG

 hCG äÉéàæŸG π```̀«∏– ≥jôW øY AGƒ```̀°S

 á«FÉbƒdG á```̀ÑbGôŸGh ¢```̀üëØdG è```̀eGôH

 π«∏– ΩÉ```̀¶f ≈∏Y á```̀ªFÉ≤dG á```̀jQhódG

 á```̀Lô◊G º```̀µëàdG •É```̀≤fh ô```̀WÉîŸG

 ôªà°ùŸG ÖjQóàdG ≈àM hCG (Ö```̀°SÉ¡dG)

.zá«FGò¨dG äBÉ°ûæŸG ‘ Ú∏eÉ©∏d

 É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RôHCG øeh

 »àdG QÉ£NC’G ø```̀e ∂∏¡à°ùŸG ájÉªMh

 øeBG Ò```̀Z AGòZ ∫hÉ```̀æJ øY èàæJ ó```̀b

.ÉgÒZh ºª°ùàdG πãe

 ∞jô£dG º```̀ã«g ¢```̀Sóæ¡ŸG ô```̀cPh

 Iójó÷G ácô°û∏d …ò```̀«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ≈∏Y ÉgDhGôLEG ” »```̀àdG äÉ°SGQódG ¿CG

 áLÉ◊G ¿CG âë°VhCG ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG

 ¢üëØdG »àeóN Ωó≤e OƒLƒd á```̀°SÉe

 ,ájòZC’G á```̀eÓ°Sh IOƒ÷ OÉ```̀ªàYE’Gh

 áYÉæ°üd óYÉ°ùŸGh øµªŸG QhO Ö©∏«d

 IQOÉ°üdG áª¶fCÓd áHÉéà°SEÓd AGò¨dG

.á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG äÉ¡÷G øe

 áeƒµM â```̀©°Vh{ ∞jô£dG ∫É```̀bh

 øe ∂∏¡à°ùŸG áeÓ°Sh ájÉªM á```̀µ∏ªŸG

 ,É¡JÉeÉªàgG IQDƒH ‘ á«FGò¨dG á«MÉædG

 áeÉ©dG á```̀Ä«¡dG ¢ù«°SCÉàH â```̀eÉb å«M

 ™e ÉgQGhOCÉH πeÉµààd AGhó```̀dGh AGò¨∏d

 ká∏ã‡ ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿ƒÄ°ûdG IQGRh

 ≈∏Y QhódG ¿B’G »JCÉjh ,áÄ«ÑdG á```̀ë°üH

 Ú©æ°üŸG áLÉM ó°ùd ¢UÉÿG ´É£≤dG

 øe ™jRƒàdG ¥Gƒ°SCGh ºYÉ£ŸG π°SÓ°Sh

uJ�«—√  U�ËdA� vK� ÊUFKD� rOMG�U� WI�d� w�UM�OH�« W�«—e�« d�“Ë

uJ�«—√  «d���� —Ëe� s�«Ëb�« WM'



أبريل   ٢٠١٤م

منـتـديــات

٤٢

 É```æJOÉ«≤d  á```«eÉ°ùdG  äÉ```jÉ¨dG  ≥```«≤–

 äÉeƒ∏©eh ™FÉbh ¤EG kGOÉ```æà°SG ,Ió«°TôdG

 π```°†aCG  ø```e  IOÉ```Øà°S’G  ™```e  á```≤«bO

 á«Hô©dGh á```«ŸÉ©dG äGÈÿGh äÉ```°SQÉªŸG

.∫ÉéŸG Gòg ‘ Iõ«ªàŸG

 ∂```∏ŸG  Iõ```FÉéH  »```Ñ°ü≤dG.O  √ƒ```fh

 ¤EG  ±ó```¡J »```àdG  IOƒ```é∏d õ```jõ©dGóÑY

 AGOC’Gh IOƒ```÷G á```«ªgCÉH »```YƒdG IOÉ```jR

 ∞∏à ‘ IOƒ÷G IÒ```°ùe ™aOh õ«ªàŸG

 áfQÉ≤eh º```««≤àdG  ™```«é°ûJh äÉ```YÉ£≤dG

 ™```aôdGh  á```«ŸÉ©dG  Ò```jÉ©ŸG  ™```e  AGOC’G

 äÉ```éàæŸG IAÉ```Øch IOƒ```L iƒ```à°ùe ø```e

 ¥ÓWEGh á«æWƒdG äBÉ°ûæŸG ‘ äÉ```eóÿGh

 ô```jƒ£àdG ≥```«≤ëàd É```¡æ«H á```°ùaÉæŸG ìhQ

 ¥Gƒ°SC’G ¤EG PÉØædGh ôªà°ùŸG Ú```°ùëàdGh

 á```Ä«¡dG  ΩÉ```«b  ¤EG  á```aÉ°VE’ÉH  ,á```«ŸÉ©dG

 Oƒ```¡÷G ™```«ªL ô```aÉ°†J ¤EG »```Ñ°ü≤dG

 ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùª∏d πÑ°ùdG áaÉc á```Ä«¡Jh

 ∂∏ŸG Ú```Øjô°ûdG Ú```eô◊G ΩOÉN á```jDhQ

 Ú```Øjô°ûdG õ```jõ©dG ó```ÑY ø```H ˆG ó```ÑY

 ‘ IOƒ```é∏d á```«∏Ñ≤à°ùŸG - ˆG ¬```¶ØM -

 ¿ƒ```µJ  ¿CG  ‘ á```∏ãªàŸGh  Ω2020  á```µ∏ªŸG

 GQÉ```«©e É```¡JÉeóNh É```¡JÉéàæÃ á```µ∏ªŸG

.¿É≤JE’Gh IOƒé∏d É«ŸÉY

 »æÑJ ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM ¤EG kGÒ```°ûe 

 ≥«≤ëàd IOƒé∏d á«æWh á«é«JGÎ°SG á£N

.ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ájDhQ

 ¤EG kÉ```«dÉM ≈```©°ùJ á```Ä«¡dG ¿EG kÉ```æ«Ñe

 á«eƒµ◊G äÉYÉ£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH É¡FÉæH

 §```£N  ™```°Vh  ∫Ó```N  ø```e  á```°UÉÿGh

 ióŸG á```£°Sƒàeh IÒ```°üb á```«é«JGÎ°SG

 øª°†Jh IóFGQ ™jQÉ°ûeh äGQOÉ```ÑÃ Rõ©J

 ájÉYôH º```«bCG …òdG ió```àæŸG åëHh

 á≤£æŸG Ò```eCG ∞jÉf ø```H Oƒ```©°S Ò```eC’G

 Ωƒj äÉ```«dÉ©a ™e ø```eGõàdÉH ,á```«bô°ûdG

 Qƒ```°†ëH º```«∏©àdG ‘ á```∏eÉ°ûdG IOƒ```÷G

 ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉ```Ø°UGƒŸG  á```Ä«g ß```aÉ

 »```Ñ«°ü≤dG  ó```©°S  Qƒ```àcódG  IOƒ```÷Gh

 á≤£æŸÉH º«∏©àdGh á```«HÎdG IQGOEG ôjóeh

 ¢SôjóŸG øªMôdGóÑY QƒàcódG á«bô°ûdG

 óªMCG AÉ°ùMC’ÉH º«∏©àdGh á«HÎdG ôjóeh

 ÚKóëàŸG ø```e áÑîf ácQÉ°ûÃ º```«æ¨dÉH

 …Oƒ©°ùdG ¢ù∏éŸGh á≤£æŸG º«∏©J ¿ƒ∏ãÁ

 ,á°UÉNh á«eƒµM äÉYÉ£b IóYh IOƒé∏d

 ™«ªL ‘ õ```«ªàdGh IOƒ```÷G áaÉ≤K ô```°ûf

.ádhódG äÉYÉ£b

 äÉ```Ø°UGƒŸG  á```Ä«g  ß```aÉ  É```YOh

 ó```©°S  Qƒ```àcódG  IOƒ```÷Gh  ¢```ù«jÉ≤ŸGh

طرحوا تجارب عالمية بحضور محافظ المواصفات والمقاييس:

اختصاصيون يناقشون تحويل الجودة من «النظرية إلى 
الواقع» خالل منتدى الشرقية الثاني 

ناقــش منتدى الشــرقية الثانــي للجودة تحت شــعار التكامــل ”طريق الجودة“ الــذي نظمتــه ا�دارة العامة 

للتربية والتعليم بالمنطقة الشــرقية بالشــراكة مع المجلس الســعودي للجودة ومركــز الملك فهد بن عبد 

العزيــز للجــودة، ســبل تحويل الجودة من مجرد نظرية إلــى حقيقة قيد التطبيق، عبر جعلهــا جزء� من عملية 

ا�دارة التنفيذية من قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته عبر تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة.

منـتـديــات



أبريل   ٢٠١٤م٤٣

 ‘ IOƒ```é∏d õjõ©dGóÑY ø```H ó```¡a ∂```∏ŸG

 ≈©°ùj õcôŸG ¿EG :º```«æ¨dÉH óªMCG º«∏©àdG

 É¡æ«H ø```eh ¬```à£°ûfCG ™```«ªL ∫Ó```N øe

 ƒëf ∫ƒ```ëàdG IGOCG ¿ƒ```µj ¿CG ¤G ió```àæŸG

.IÉ«M è¡æe IOƒ÷G ¿ƒµJ ¿Gh ,IOƒ÷G

 IÉ```«◊G  ‘  •É```°ûf  πc  ¿EG  É```Ø«°†e

 Ö«dÉ°SCGh ±Gó```gC’G ≥```«≤– äGAGô```LEGh

 »```àdG  äGOÉ```©dGh  äÉ```«cƒ∏°ùdGh  Ò```µØàdG

 å©ÑJ ,¿É≤JE’ÉH º```°ùàJ ÉeóæY É```¡°SQÉ‰

 AGOC’G ‘ õ«ªàdG ƒ```ëf áÑZôdG ¢```ùØædG ‘

.áeó≤ŸG áeóÿG ójƒŒh

 ∂∏ŸG õcôe ¿CG ¤EG ,º```«æ¨dÉH QÉ```°TCGh

 IÈN â«H ƒg IOƒé∏d õjõ©dG óÑY øH ó¡a

 ‘ IOƒ÷G áaÉ≤K ô```°ûfh õjõ©J ‘ º¡°ùj

 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh ¢SQGóŸGh äÉª¶æŸG

 äGô°VÉëŸG øe áeõM Ëó≤J ∫Ó```N øe

 ,á«ÑjQóàdG äGQhó```dGh ¢TÉ≤ædG äÉ```≤∏Mh

 π°UGƒàdGh äGô```“DƒŸGh äÉ```«≤à∏ŸG ∂dòc

 õ```côŸG  Ëó```≤àd  ’ƒ```°Uh  ,ÊhÎ```µd’G

 IOƒ```÷G ∫É```› ‘ Ú```ãMÉÑ∏d ¬```JÉeóN

 á```«ŸÉ©dG ÜQÉ```éàdGh äÉ```°SQÉªŸG π```°†aCG

 á«ŸÉ©dGh IOÉjôdG á«dÉ¨dG Éæàµ∏ªŸ ≥≤ëààd

 ∫ƒëàdG º```K øeh ,¿É```≤JE’Gh IOƒ```÷G ‘

.`g1444 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH ‘ô©ŸG ™ªàéª∏d

 º```«∏©J  ¿EG  ¢```SôjóŸG  .O  ±É```°VCGh

 QÉµaC’G øY å```ëÑdG ¤EG ≈©°ùj á```«bô°ûdG

 ‘ º```¡°ùJ  »```àdG  äGQOÉ```ÑŸGh  Ió```jó÷G

 ¿Gó«ŸG ‘ õ«ªàdGh º```«∏©àdG IOƒL ôjƒ£J

 ióàæŸG á```aÉ°†à°SG ∫Ó```N øe …ƒ```HÎdG

 Ú°ü°üîàŸGh ÚKóëàŸG º```gCG øe áÑîf

.IOƒ÷G ∫É› ‘

 ÒeCÓd √ôjó≤Jh √ô```µ°T øY Üô```YCGh

 ÒeCG õ```jõ©dGóÑY ø```H ∞```jÉf øH Oƒ```©°S

 ¬```ÑFÉf  ƒ```ª°S  ¤Gh  á```«bô°ûdG  á```≤£æŸG

 ,¬HGƒfh º```«∏©àdGh á```«HÎdG ô```jRh ƒ```ª°Sh

 áaÉch ióàæŸÉH äÉ```KóëŸGh Ú```Kóëàª∏dh

 IOƒ÷G π©÷ ,á```≤£æŸG º«∏©àH Ú∏eÉ©dG

.º¡°ShDhQ ≈∏Y É°SGÈf

 á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG ôjóe ∫Ébh

 õcôŸ …QGOE’G ¢```ù∏éŸG ¢```ù«FQ AÉ°ùMC’G

 ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dG ∞∏à ™e ¿hÉ©àdÉH

 ∫ÓN øe IOƒ÷G áaÉ≤K ô°ûæd áµ∏ªŸG ‘

 äGhóædGh äÉ```«≤à∏ŸG øe ó```jó©dG º«¶æJ

.IOƒ÷ÉH á≤∏©àŸG πª©dG ¢TQhh

 ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN »Ñ°ü≤dG .O ±É°VCGh

 øe IOƒ÷G π```jƒ– ºàëàj ¬fEG ió```àæŸÉH

 ≥«Ñ£àdG ó```«b á≤«≤M ¤EG á```jô¶f Oô›

 IQGOE’G á«∏ªY øe kGAõL É¡∏©L ∫ÓN øe

 ¤EG …ò«ØæàdG Ωô```¡dG áªb øe á```jò«ØæàdG

 IOƒ÷G IQGOEG èeGôH ≥«Ñ£J ÈY ¬JóYÉb

 kGAõL ICÉ°ûæe …CG ‘ ¿ƒ```µJ ¿CGh ,á```∏eÉ°ûdG

 É¡JÉ«é«JGÎ°SGh É```¡aGógCG ø```e CGõéàj ’

 kÉ```ªYGO  ¿ƒ```µJ  ¿CGh  ,É```¡JQGOEG  ΩÉ```ªàgGh
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واملنظمـــات مـــن خـــالل توفيـــر الفـــرص 
للتعلم وحتســـني اجلودة وتبـــادل املعرفة، 
وله العديد من األنشـــطة الرئيسية والتي 
تتضمـــن اقامـــة احملاضـــرات وامللتقيات 
واملؤمتـــرات العلميـــة والنـــدوات املتعلقة 
مبواضيع اجلودة إلى جانب القيام بزيارات 
ميدانيـــة للهيئات واملنظمات والشـــركات 
احمللية لتبـــادل أفضل التطبيقات والعمل 
على إيجاد بيئـــة للتواصل وتبادل املعرفة 
واخلبرات بني املهتمني باجلودة و التعاون 

مع اجلمعيات والهيئات املهنية األخرى.

واكتشـــاف  البشـــرية  املـــوارد  ومتكـــني 
القـــدرات واإلمكانيـــات اجلديـــدة، كمـــا 
شـــددت الورشـــة علـــى أهمية اســـتغالل 
منهجية كايزن في تســـريع وإجناح عملية 
التغيير في املؤسســـات وخلق بيئة قيادية 
متفاعلـــة مـــع النتائـــج وترغب فـــي صنع 

التغيير مهما كلف األمر من جهد.
يشار إلى أن اجمللس السعودي للجودة 
باملنطقة الغربية بالشراكة والتعاون الهيئة 
السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
يهـــدف إلـــى دعـــم متيـــز األداء لألفـــراد 

للجـــودة  الســـعودي  اجمللـــس  أهـــلّ 
باملنطقـــة الغربية خبـــراء العمل اخليري 
التحســـني  مهـــارات  فـــي  والتطوعـــي 
والتطوير املستمر باستراتيجيات الكايزن 
اليابانية من خالل تقليل الهدر في املوارد 
والعمليـــات والوقـــت ورفع نســـب الفائدة 

وخلق بيئة قيادية متفاعلة.
جاء ذلك خالل ورشـــة عمـــل أقيمت 
ضمـــن فعاليـــات امللتقـــى الرابـــع للجودة 
فـــي القطاع اخليري حتت شـــعار «التميز 
فـــي قيادة العمل اخليـــري» والذي نظمته 
مجموعـــة اجلـــودة فـــي العمـــل اخليري 
جـــدة  مركـــز  مـــع  بالتعـــاون  باجمللـــس 
التجارية  بالغرفة  للمسؤولية االجتماعية 
الصناعية بجدة واملركز الدولي لألبحاث 
والدراســـات «مـــداد» وجائـــزة الســـبيعي 
للتميـــز فـــي العمـــل اخليـــري واجتاهات 
عبداللـــه  املهنـــدس  وقدمهـــا  التميـــز 
تركســـتاني رئيـــس مجموعة اجلـــودة في 
العمـــل اخليري بعنـــوان «تطبيقات كايزن 

في العمل اخليري».
وتناولـــت الورشـــة التدريبيـــة منهـــج 
التغييـــر باســـتخدام كايـــزن مـــن خـــالل 
التحسني املستمر والتغيير لألفضل ورفع 
القدرات اإلبداعية للعاملني ومشـــاركتهم 
في التغيير والتقليل أو التخلص من الهدر 
مبا يعكـــس قيمة مضافة للعملية وللعميل 

املستفيد من ناجتها.
واســـتعرضت الورشـــة نتائـــج تطبيق 
كايـــزن من خـــالل تقليـــل زمن التشـــغيل 
وزيـــادة الكفاءة وتوفيـــر التكلفـــة وتقليل 
األخطاء وتقليل في املســـاحة املستخدمة 
والتحسني امللموس في معنويات العاملني 

استثمار منهجية كايزن في تسريع وإنجاح عملية التغيير في المؤسسات

مجموعة الجودة في العمل الخيري تؤهل القطاع الخيري 
والتطوعي في مهارات التحسين باستراتيجيات الـ « كايزن »
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افتتح صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة 
مكة المكرمة معرض شباب األعمال السادس في مركز جدة الدولي للمعارض والذي يقام 

تحت شعار(يدا بيد) الذي تنظمه لجنة شباب األعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وفرص العمل لهذه الشـــريحة الغالية 
مـــن أبنـــاء وبنـــات اجملتمع الســـعودي 
لتحقيـــق  عليكـــم  معقـــودة  واآلمـــال 
تطلعات القيادة الرشيدة في الوصول 
إلـــى مصـــاف الـــدول املتقدمـــة وأنتم 
قـــادرون بعـــون الله علـــى حتقيق ذلك 
فحقا عليكم أن تفخروا بوطنكم وحقا 

لوطنكم أن يفخر بكم.

وقال ســـموه يســـعدني أن أشارك 
فـــي افتتاح هـــذا املعرض فـــي دورته 
السادســـة وأكثـــر ســـعادة بحضوركم 

أن يحقق أي مجتمـــع النجاح والتطور 
والتقدم بدون االعتماد على أبنائه من 
الشـــباب والشـــابات وهذا الوطن ولله 
احلمـــد يزخر بالكفـــاءات املتميزة من 
ابنائـــه الذين اثبتوا للعالم كفاءة ومتيز 

اإلنسان السعودي.

مشيرا إلى أن اهتمام حكومة خادم 
احلرمني الشريفني وسمو سيدي ولي 
عهـــده االمني وســـمو ســـيدي  النائب 
الثانـــي بجيل الشـــباب فدعمت كل ما 
يحقـــق التعليـــم والتدريـــب واالبتعاث 

خالل افتتاحه معرض شباب األعمال السادس.. مشعل بن عبداهللا :

بمثل هذه المشاريع والمبادرات تتقدم ا�مم 
وتحقق المكاسب االقتصادية

واستهل ســـموه احلفل بجولة على 
أجنحـــة املعرض واطلع على املشـــاريع 
الصغيرة واملتوسطة لشباب األعمال، 
ثم شاهد العرض املرئي ملشاريع جلنة 
شـــباب األعمـــال بالغرفـــة التجاريـــة 

املشاركني باملعرض.

وأكد ســـموه في كلمته االفتتاحية 
على أن الشـــباب هم عماد األمة وجيل 
املســـتقبل فبســـواعدهم تتقدم األمم 
وتتحقـــق التنمية وتنفذ املشـــاريع فهم 
بناء احلضارة وصناع األمل فال ميكن 
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وبجمـــال وروعـــة املشـــاريع املتميـــزة 
التي شاهدتها وأنا أجتول بني جنبات 
هذا املعـــرض ومبثـــل هذه املشـــاريع 
وهذه املبادرات تتقـــدم األمم وحتقق 
املكاســـب االقتصادية لكم وللوطن ال 
ســـيما وأن هذه املشـــاريع يقوم عليها 
جيل من الشـــباب والشابات سالحهم 
العلـــم واملعرفـــة والتأهيـــل والطموح 
وقـــوة اإلدارة وتقـــام فـــي أجمل املدن 
مدينة جدة بوابة احلرمني الشـــريفني 
االقتصـــادي  التجـــاري  املركـــز  ذات 
والســـياحي في املنطقة هذه املشاريع 
حتتـــاج من اجلميع الدعم واملســـاندة 
والراعيـــة مـــن رجـــال األعمـــال ومن 
أجهـــزة الـــدول اخملتلفـــة ونحـــن في 
اســـتعداد  علـــى  ســـنكون  األمـــارة 
تـــام لتقـــدمي مـــا يحتاجـــه أصحـــاب 

هذه املشـــاريع مبـــا يحقـــق أهدافهم 
وطموحاتهـــم بالتعـــاون مـــع الغرفـــة 
التجاريـــة الصناعيـــة بجـــدة وأتوجه 
برســـالة خاصة إلى إخواني وأخواتي 
شباب وشابات األعمال أصحاب هذه 
املشـــاريع عليكم باالجتهـــاد واملثابرة 
وســـوف تصلـــون بعـــون اللـــه لتحقيق 

طموحاتكم وآمالكم.

فيما قال ســــعيد الغامدي الرئيس 
التنفيذي في البنــــك األهلي التجاري 
الراعي الرئيس للمعرض بأننا جميعا 
ندرك بــــأن الشــــباب عماد مســــتقبل 
األمم فبهــــم تبنــــى األوطــــان وعليهــــم 
خاللهــــم  ومــــن  اجملتمعــــات  تراهــــن 
تزدهر الدول فشــــباب اليوم هم رجال 
املستقبل وما نزرعه اليوم نحصده في 

الغد بإذن الله تعالى.
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ا�ستاذ 

عبدالمنعم الحسين

مشرف الجودة بإدارة الجودة 
الشاملة في تعليم األحساء

يكثـــر احلديـــث عن اجلودة الشـــخصية وأثرها في تطوير العمل وحتســـني األداء واإلنتاجيـــة  والطرح اجلديد 
فـــي اجلـــودة : ال ميكن أن تتحقق جودة في منظمة بدون أن يتمثل أفرادها ســـلوكيات اجلودة ومما يؤســـف له 
أن اللياقات واآلداب والســـلوك املرغوب حتققه اآلداب اإلســـالمية التي وردت في اآلي الكرمي والسنن النبوية 
على صاحبها أفضل الصلوات والتســـليم ، إن تسويق وإقناع الناس باجلودة ينطلق من قناعات أصحابها بتمثل 

سلوكيات اجلودة وااللتزام بها وأخالقيات وذوقيات التعامل الراقي املبهر للمحيطني .
يجب أن تراعى أبســـط وأقل االعتبارات في ذلك وتكون قاعدة لياقات محك اختبار وفحص كل من يدلف إلى 
بوابـــة اجلـــودة كعضو فريق أن يخضـــع الختبارات في مثل هذه اللياقات حتى ميكـــن بعد ذلك أن نكون مقنعني 

للناس أكثر في ترسيخ وتنظير اجلودة وال يقال لوكانت اجلودة جيدة لظهرت على فالن أو فالنة .
هذه املرة أرغب في تناول عدد من النقاط اخلاصة بلياقات (إتيكيت )  االستجابة للدعوات وحضور املناسبات١ 

ومنها :
•  يجب أن تردّ على الدعوة فوراً، وال تترك أمر حضورك للمصادفات. ومن املستحسن أن تردّ على الدعوة فور 
ورودها إليك،   في حال عدم متكنك من احلضور اعتذر عن احلضور ألن بعض املناســـبات يحســـب على العدد 

املتوقع تكلفة معينة فعدم اعتذارك يكلف املضيف تكاليف إضافية.
    أو على األقل تعطي لصاحب الدعوة قراءة أولية للحضور املتوقع رمبا جتعله يؤجل املناسبة في حال اعتذار 

األكثرية ؟!
•  يجب أن تصل إلى مكان الدعوة في الوقت احملدد  وتأكد لو كانت املناســـبة تكرميية أن تكون أحضرت شـــيئا 

مما يناسب .
•  تأكد من هندامك وأناقتك الكاملة.

•  ال حتضر معك شخصاً لم تتم دعوته، فهذا ينمّ عن قلة لياقة.
•  ابحث عن املضيف لتحيته وشكره على الدعوة.

•  أظهر احلماس املناسب طوال احلفلة ال تستغرق وقت املناسبة في املكاملات الهاتفية والنظر في جهاز اجلوال.
•  ابذل نفســـك تطوعا لو كانت هناك حاجة للمســـاعدة في االســـتقبال أو التقدمي ولو مجاملة .ال تقبل على 
الطعام بنهم سواء في الوجبة الرئيسة أو في التقدميات واكتف بقطعة واحدة ما أمكن ، وال تطلب من املضيف 

تكرار ملء فنجان القهوة أو الشاي .
ب أن تتخلص من خجلك. •  ال تبالغ في إظهار املرح وجرّ

•  تواصل مع جميع احلاضرين.
•  كن مرحاً وال تسمح للمزاج السيئ بأن يسيطر عليك أو ظهور عالمات اإلعياء واإلجهاد عليك.

•  تواصل بشكل إيجابي مع احلضور وال تخلق أي مشكالت مع أحد. 
•  تواضع واحترم اجلميع وقدرهم وال تتقال أحد وال تقص مواقف محرجة ألحد ما أو تثير شـــيء من النكات 

على أحد.
•  في حال استفزازك من أي أحد حاول أن تتجنب التصعيد معه وانسحب بذكاء.

•  جتنب سلوكيات الهمس واإلشارات والضحكات التي رمبا تثير اآلخرين .
•  كن مستمعاً جيداً وال تتحدث كثيراً.

•  جتنب إصدار أي تعليق سلبي عن طعام املضيف أو املكان أو أحد الضيوف، فهذا يعدّ من قلة اللياقة.
•  اجعل حديثك في محاور مشـــتركة مثل : الســـفر أو األطفال أو الهوايات، وكذلك األخبار، ولكن بشـــرط أال 

تفتح مواضيع مثيرة للجدل.
•  جتنّب احلديث عن إصابات جسدية أو أمراض أو حوادث أو سرد نكات بذيئة.

•  فـــي حـــال كانت الدعـــوة تنصّ على وقت انتهاء احلفلـــة، فالتزم بذلك من دون تأخير. وفـــي حال لم يتمّ ذكر 
انصرف بعد مضي نصف الوقت التقريبي.

•  اتصل باملضيف في اليوم التالي، لشـــكره على الدعوة، ولتؤكد له اســـتمتاعك باملناســـبة أو على األقل رسالة 
هاتفية ، وفي حال كانت الدعوة رسمية، يستحسن أن ترسل رسالة شكر مكتوبة.

     * جزء من املادة منقول من مجلة الرجل

آداب حضور المناسبات 
واالستجابة للدعوات
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 äÉ«dBGh  á∏eÉ°ûdG IOƒ```̀÷G ∫É› ‘

 ™e »°ù°SDƒŸG AGOC’G º```̀««≤J ¥ô```̀Wh

 ôjƒ£àd »é«JGÎ°S’G Qƒ¶æŸG RGôHEG

 ègÉæeh »```̀°ù°SDƒŸG AGOC’G ¢```̀SÉ«bh

 ¥ÓWEG h ¬JÉbƒ©eh ôjƒ£àdG äÉ«dBGh

 2 á```̀∏eÉ°ûdG IOƒ```̀÷G IQGOEG Ωƒ```̀¡Øe

 »°ù°SDƒŸG AGOC’G ô```̀jƒ£J ‘ ÉgQhOh

.ájô°ûÑdG QOGƒµdG ôjƒ£Jh

 ¢†jÉY Qƒ```àcódG í°VhCG √Qhó```H

 ôjƒ£àdh IOƒ÷G IQGOEG º¶f ≥«Ñ£J

 äÉ°ù°SDƒe ¿CÉ```̀H  â```̀ë°VhCG  …QGOE’G

 Ωƒ¡Øe ≈```̀æÑàJ ¿CG Ö```̀éj π```̀Ñ≤à°ùŸG

 ,»°ù°SDƒŸG AGOCÓ```̀d πeÉ°ûdG Ëƒ≤àdG

 ó°Uôd π```̀H AÉ£NC’G ó```̀°Uôd ¢```̀ù«d

 ≥«≤ëàd kÉfÉª°V √õ```̀jõ©Jh ÜGƒ°üdG

.á«LQÉÿGh á«∏NGódG IAÉØµdG

 ∞jô©àdG  Iô```̀°VÉëŸG  â```̀dhÉæJh

 á```̀ãjó◊G äÉ```̀gÉŒ’Gh º```̀«gÉØŸÉH

 Iô```̀°VÉëŸG  â```̀ë°VhCG  å```̀«M

 …Oƒ```̀©°ùdG ¢```̀ù∏éŸG É```̀¡ª¶f »```̀àdG

 ¿Gƒæ©H á```̀«Hô¨dG á≤£æŸÉH IOƒ```̀é∏d

 ∫ÓN øe »°ù°SDƒŸG AGOC’G ¢```̀SÉ«b{

 zá```̀∏eÉ°ûdG  IOƒ```̀÷G  á```̀«é«JGÎ°SG

 ÊÉg Qƒ```̀àcódG  PÉ```̀à°SC’G  É```̀¡eóbh

 äÉ```̀«∏ª©dG  IQGOEG  PÉ```̀à°SCG  …ô```̀ª©dG

 á©eÉéH ∑QÉ°ûŸG á∏eÉ°ûdG IOƒ÷Gh

 ÒÑNh QÉ°ûà°ùeh õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG

خالل محاضرة نظمها المجلس السعودي للجودة:

المجلس يدعو لتبنى قياس ا�داء المؤسسي بهدف 
تحقيق الجودة الشاملة بمفهومها الجديد

 ¢SÉ«b ∫É› ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉgÉŒ’G ¿CÉH kGôNDƒe IóL áæjóÃ äó≤Y  á°ü°üîàe á«°ùeCG äócCG

 á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G ≥«≤ëàd á«°ù°SDƒŸG áeƒ¶æŸG πµd ‹ƒª°Th »∏c πµ°ûH ºàJ ¿CG óH ’ »°ù°SDƒŸG AGOC’G

.¬Áƒ≤Jh AGOC’G ¢SÉ«b ‘ »°SÉ°SCG QÉ«©e ÉgQÉÑàYÉH
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 …Oƒ©°ùdG ¢ù∏éŸG ¿CG ¤EG QÉ°ûj

 ±ó¡j á«Hô¨dG á```≤£æŸÉH IOƒé∏d

 OGô```aCÓd AGOC’G õ```«“ º```YO ¤EG

 Ò```aƒJ  ∫Ó```N  ø```e  äÉ```ª¶æŸGh

 IOƒ÷G Ú°ù–h º```∏©à∏d ¢UôØdG

  øe ójó©dG ¬dh ,á````aô©ŸG ∫OÉÑJh

 øª°†àJ »àdGh á«°ù«FôdG á£°ûfC’G

 äÉ```«≤à∏ŸGh  äGô```°VÉëŸG  á```eÉbG

 äGhó```ædGh  á```«ª∏©dG  äGô```“DƒŸGh

 IOƒ```÷G  ™```«°VGƒÃ  á```≤∏©àŸG

 äGQÉ```jõH  ΩÉ```«≤dG  Ö````````fÉL  ¤EG

 äÉ```ª¶æŸGh  äÉ```Ä«¡∏d  á``````«fGó«e

 π°†aCG ∫OÉÑàd á«∏ëŸG äÉcô```°ûdGh

 OÉ````éjEG ≈```∏Y πª©dGh äÉ≤«Ñ£àdG

 áaô©ŸG ∫OÉ```ÑJh π```°UGƒà∏d á``````Ä«H

 IOƒ÷ÉH Úªà¡ŸG Ú```H äGÈÿGh

 äÉÄ«¡dGh äÉ«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdG h

.iôNC’G á«æ¡ŸG

 á```aÉ≤K ô```°ûf ‘ ΩÉ```g Qhó```H Ωƒ```≤j

 ‘ á```ãjó◊G É```¡JÉ≤«Ñ£Jh IOƒ```÷G

.™ªàéŸG äÉYÉ£b áaÉc

 ¬JOÉ©°S øY …ôª©dG .O ÜôYCGh

 ¬«∏Y ÚªFÉ≤dGh ¬FÉ°†YCG áªgÉ°ùÃ

 ≈∏Y áã«ãM Oƒ```̀¡L ¿ƒ```̀dòÑj ø```̀jòdG

 â°†e É```̀eÉY 20 ÜQÉ```̀≤j Ée ió```̀e

 É¡ª«gÉØeh IOƒ÷G ádÉ°SQ ô```̀°ûf ‘

 á«ªgCÉH á«YƒàdGh ™ªàéŸÉH áãjó◊G

 §```̀Ñ°†d è```̀eGôHh Ò```̀jÉ©e ô```̀jƒ£J

 õFGƒL AÉ°ûfEG ¤EG áLÉ◊Gh IOƒ÷G

 äÉª¶æŸG õ```̀«Øëàd IOƒé∏d á```̀«æWh

 øY kÓ°†a AGƒ°S óM ≈∏Y Ú∏eÉ©dGh

 IOƒé∏d á«æWƒdG äGô```̀“DƒŸG º«¶æJ

 ¢ù∏éŸG ¬«a ≈©°ùj …òdG â```̀bƒdG ‘

 Oƒ¡L ºYód øµ‡ ó¡L πc ∫ò```̀Ñd

 ‘ IOƒé∏d á«æWƒdG áæé∏dG §£Nh

.¢Uƒ°üÿG Gòg

 …Oƒ©°ùdG ¢```ù∏éŸG ¢ù«FQ …ô```ª©dG

 ¿CÉH á``````«Hô¨dG á```````≤£æŸÉH IOƒ```é∏d

 ¢ù∏éŸG É¡ª¶f »```àdG á«°ùeC’G √òg

 ΩÉ©∏d ¢ù∏éŸG äÉ``«dÉ©a IQƒ```cÉH ó©J

 Iô°VÉëŸG ¿CG ¤EG kGÒ```°ûe ,‹É◊G

 äÉ«dBÉH ÚcQÉ°ûŸG á«YƒJ ‘ âªgÉ°S

 è```eÉfôH  Aƒ```°V  ‘  AGOC’G  ô```jƒ£J

.á∏eÉ°ûdG IOƒ÷G ≥«Ñ£J

 ¢ù∏éŸG ¿CÉ```H …ôª©dG .O ¿É```HCGh

 è```eGÈdG  ø```e  á```∏°ù∏°S  º```«≤«°S

 É`````````````¡ª«≤j  »```àdG  äÉ``````````«dÉ©ØdGh

 á«eƒµ◊G äÉ```¡÷G ™```e ¿hÉ```©àdÉH

 äGP  á```«æ¡ŸG  IOƒ```÷G  äÉ```«©ªLh

 áaÉ≤K ô°ûæd ¬```«©°S øª°V á```bÓ©dG

 äÉYÉ£b ‘ É```¡JÉ≤«Ñ£Jh IOƒ```÷G

 iƒ```à°ùe ™```aQh á```Ø∏àîŸG ∫É```ªYC’G

 äÉeóÿG IOƒL ø```°ùëàH ΩÉªàg’G

 ¢ù∏éŸG ¿CÉ```H kÉ```Ø«°†e ,äÉ```éàæŸGh
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 äÉ«dhDƒ°ùŸG ÜQÉ```̀°†J ≈∏Y AÉ°†≤dGh

 »∏µ«g QGô≤à°SG ≥«≤–h äÉbÓ©dGh

 ≈∏Y õ«cÎ∏d ICÉ```̀°ûæŸG ™```̀aOh ¿õ```̀àe

 ≥°SÉæJ çGó```̀MEGh É```̀¡aGógCG ≥```̀«≤–

 ICÉ°ûæŸG äÉ°SQÉ‡h á£°ûfC’ π```̀°†aCG

 äGQó```̀b ô```̀jƒ£Jh Ö```̀jQóJ á```̀dƒ¡°Sh

.ÚØXƒŸG

 ΩÉ¶f ¿CÉ```H ÊGôgõdG .O Ú```Hh

 ø```e  ¿ƒ```µàj  π```eÉµàŸG  IQGOE’G

 π«∏ëàdGh º««≤àdGh IQGOE’G ΩGõ```àdG

 º````µëàdGh ΩÉ```¡ŸGh ±Gó`````````gC’Gh

 Ú`````fGƒ≤dG  ó``````````jó–h á©LGôŸGh

 OQGƒŸG ¥ƒ≤Mh á«©jô°ûàdG íFGƒ∏dGh

 á«æÑdGh ä’É```°üJ’Gh äÉ```eƒ∏©ŸGh

 …ò```````«ØæàdG  º`````````µëàdGh  á«àëàdG

 ICÉ°ûæŸG ∫ÉªYCG πc ¬«a πeÉµàJ kÉjQGOEG

 ,ó```̀MGh  …QGOEG  ΩÉ```̀¶f  ‘  è```̀eóæàd

 ó«Øj ΩÉ```̀¶ædG Gò```̀g ¿CG ¤EG kGÒ```̀°ûe

 ICÉ°ûæŸG πNGO QGô≤à°S’G ≥```̀«≤– ‘

 á```̀«∏NGódG  ä’É```̀°üJ’G  Ú```̀°ù–h

 ∫ÉªYC’G QGô```̀µJ ÖæŒh á«LQÉÿGh

 ô```̀WÉîŸG π```̀«∏≤Jh á```̀Ø∏µàdG π```̀«∏≤Jh

 á``````°VQÉ©àŸG  ±Gó```̀``````````gC’G  ∞°ûch

 ó```̀«©°S  Qƒ```̀àcódG  Rô```̀HCG  å```̀«M

 IQGOEG ô```̀jóe ÊGô```̀gõdG Oƒ```̀ªM øH

 ájOƒ©°ùdG á```̀Ä«¡dÉH IOƒ```̀÷G §```̀Ñ°V

 IOƒ```̀÷Gh  ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh  äÉ```̀Ø°UGƒª∏d

 ¿Gƒæ©H É```̀¡eób »àdG Iô```̀°VÉëŸG ‘

 IOƒ```̀é∏d  π```̀eÉµàŸG  IQGOE’G  ΩÉ```̀¶f”
 ΩÉ¶f á```̀«ªgCG “á```̀eÓ°ùdGh á```̀Ä«ÑdGh

 kÉeÉ¶f Èà©j …òdGh πeÉµàŸG IQGOE’G

النظام المتكامل يساهم في استقرار المنشآت وتحسينها وتقليل التكاليف

دمج نظم الجودة والبيئة والسالمة يدفع 
المنشآت للتركيز على أهدافها وأنشطتها

 IOƒé∏d …Oƒ©``°ùdG ¢ù∏éŸG É``¡ª¶f á«ª∏Y Iô``°VÉ âØ``°ûc

 πeÉµàŸG IQGOE’G ΩÉ¶æd äBÉ``°ûæŸG »æÑJ á«ªgCG á«Hô¨dG á≤£æŸÉH

 IQGOEGh áÄ«ÑdG IQGOEGh IOƒ``÷G IQGOEG øe ¿ƒµàj …ò``dGh ( )

 ≥«Ñ£J ≈∏Y õ``«cÎdG ™e É¡≤«Ñ£Jh á«æ¡ŸG áë``°üdGh áeÓ``°ùdG

 É``¡›Oh á``dÉ©a á``≤jô£H ICÉ``°ûæŸG  á£``°ûfCG  πc ≈``∏Y ΩÉ``¶ædG

 á«∏NGódG á``ª¶fC’G ‘ IOƒ``LƒŸG π``eÉµàdG ≥``WÉæe ΩGóîà``°SÉH

.ICÉ°ûæŸG ΩÉ¶f ™e ≥aGƒàj ÉÃ á«LQÉÿGh
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 ºK ΩÉ```¶æ∏d á```fƒµoŸGh äGAGô```LE’G

 IQGOE’G ΩÉ```¶f á°SÉ«°S á```HÉàc ºàj

 ™«ªL á«£¨J øe ócCÉàdGh πeÉµàoŸG

 ≈a á```Hƒ∏£ŸGh á```«°SÉ°SC’G Oƒ```æÑdG

 OƒæÑdG ô```cP ™e áKÓãdG á```ª¶fC’G

 ∂dP OƒLh ádÉM ‘ ≥Ñ£J ød »àdG

 ICÉ°ûæoŸG •É```°ûf ™```e Ö°SÉæàj É```Ã

 ΩÉ¶f äGAGôLEG áHÉàc Iƒ£N É¡«∏J

.πeÉµàoŸG IQGOE’G

 áÄ«ÑdGh IOƒ```÷G äGAGô```LEG áªFÉb

 »g Ée á°SGQOh á```«æ¡ŸG á```ë°üdGh

 ≥```Ñ£oŸGh  á```ªFÉ≤dG  äGAGô```L’G

 äGAGô```LE’G ójó–h ΩÉ```¶f πµ```H

 áª¶fC’G ‘ ¬```HÉ°ûàoŸGh á```«°SÉ°SC’G

 AGôLEG ‘ ¬HÉ°ûàoŸG AGôLE’G è```eOh

 áKÓãdG áª¶fC’G ≈∏Y ≥Ñ£ oj ó```MGh

 ød »àdG äGAGô```LE’G ó```jó– º```K

 πeÉµH IójóL áªFÉb πªYh èeóæJ
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المملكة في المركز ٢١ عالمياً في مجال تصنيف العالمات التجارية

  تصــــدرت اململكة الدول اخلليجية وجاءت في املركز ٢١ عامليا في قائمة 
افضــــل ٢٥ دولة فــــي مجال تصنيــــف العالمة التجارية للــــدول في مجال 
التجــــارة لعــــام ٢٠١٣، وجاءت فــــي املركز الســــابع في القائمة اآلســــيوية 

.BBB وحصلت على تصنيف
وجــــاء ترتيــــب اململكة عامليا مــــن بني إجمالــــي ١٧٧ دولة وفقــــا لتصنيف 
العالمــــة التجاريــــة للــــدول في مجال التجــــارة الصادر عن مؤسســــة بلوم 

االستشارية األسبانية.
وتعتمــــد عالمة الدول في مجال التجارة على عدة معايير تشــــمل صافي 
التدفقات األجنبية املباشــــرة وصافي منو االستثمارات األجنبية املباشرة 
ومعيار بيئة األعمال والصفات املميزة للدول واخلبرة في القطاعات اخملتلفة واســــتخدام الدولة لالســــتراتيجية الصحيحة 

لعالمة الدول في مجال التجارة ومعيار استخدام وكالة تطوير االستثمارات واألداء اجليد ملوقعها على اإلنترنت.

«المواصفات والمقاييس»: أصدرنا أكثر 
من ٢٨ ألف مواصفة قياسية للتصدي 

للمنتجات المقلدة والمغشوشة

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
أكثر من ٢٨ ألف مواصفة قياســــية ســــعودية والئحة فنية 
تُغطــــي العديد من الســــلع واملنتجات الغذائيــــة والزراعية، 
والكهربائية واإللكترونية، واملنتجات امليكانيكية واملعدنية، 
والكيميائيــــة والبتروليــــة، ومنتجات التشــــييد ومواد البناء 

والغزل والنسيج وتقنية املعلومات.
وقالت الهيئة إن هذه املواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الســــعودية مبثابة خط الدفــــاع األول وصمــــام األمان ملنع 
دخــــول الســــلع املقلــــدة والرديئــــة واملغشوشــــة، وأنها تقوم 
بالتنســــيق مــــع اجلهات الرقابيــــة ذات العالقــــة مثل وزارة 
التجــــارة والصناعــــة ومصلحة اجلمارك للحــــد من دخول 
الســــلع واملنتجات غيــــر املطابقــــة للمواصفات القياســــية 
واللوائــــح الفنية، موضحا أن زيادة وعي املســــتهلك ســــوف 
يكــــون له أطيب األثر في احلد من هذه الظواهر الســــلبية 

وانعكاساتها الضارة على الفرد واجملتمع.

أمين العاصمة يكرم بلدية 
الشرائع لحصولها على اآليزو

قالت منظمة األقطــــار العربية املصدرة للبترول ”أوابك“ 
أن اململكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات 
الطاقــــة بحوالــــي ١٦٥ مليــــار دوالر، تليها دولــــة اإلمارات 
العربية املتحدة بحوالي ١٠٧ مليارات دوالر ثم اجلمهورية 

اجلزائرية مبشاريع تقدر بحوالي ٧١ مليار دوالر.
وأفادت بأن هذه األرقام تظهر مدى جدية الدول األعضاء 
في املنظمة باملضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على 
الرغم من التطورات اجليوسياســــية التي متر بها املنطقة 
العربية منذ أكثر من عامني والتي أدت إلى تراجع االستثمار 
األجنبي املباشــــر إلى حد ما، حيــــث حلت مجموعة الدول 
العربية خالل عام ٢٠١٢ في املرتبة اخلامسة على مستوى 

العالم من بني سبع مجموعات جغرافية.
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د. إبراهيم باداود أفضل رئيس تنفيذي للمسؤولية االجتماعية 
في المملكة

حصـــد الدكتور إبراهيم محمد باداود، املدير العام التنفيذي ملبـــادرات عبداللطيف جميل االجتماعية 
جائـــزة أفضـــل رئيس تنفيذي باململكة عن قطاع املســـؤولية االجتماعية وذلك فـــي احلفل الذي نظمته 
مجلة CEO الشـــرق األوســـط التابعة جملموعة (ITP) العاملية املشـــرفة على اجلائـــزة بفندق الفيصلية 

بالرياض لتكرمي أفضل ١٦ رئيساً تنفيذياً.
وجاء ترشـــيح الدكتور إبراهيم محمد باداود للفوز بهذه اجلائـــزة نظير النجاحات املميّزة التي حققتها 
مبادرات عبداللطيف جميل االجتماعية ومساهماتها الفعالة في خدمة اجملتمع ودوره البارز في تطوير 
ال في حتوّل مبادرات عبداللطيف جميل  قطاع املســـؤولية االجتماعية في اململكة، إلى جانب دوره الفعَّ

إلى قطاع منتج في اململكة وتطوير املبادرات لتكون ذات مساهمة فعالة في اجملتمع.

 «المراعي» تحصد جائزة الشرق 
 األوسط للتميز في قطاع 

منتجات األلبان

الجاسر يفوز بجائزة الرئيس 
التنفيذي لعام ٢٠١٤ ضمن جوائز 

«CEO الشرق األوسط»

حصلت شــــركة املراعي على جائزة الشرق األوسط للتميز 
فــــي قطاع منتجات األلبان وذلك في احلفل الذي أقيم في 
فندق بــــرج العرب بدبي مؤخراً بحضور ممثلي الشــــركات 

الغذائية العاملية والقطاعات احلكومية ذات العالقة.
وقد تسلم اجلائزة نيابة عن شركة املراعي مدير العالقات 
العامــــة واألعمــــال عبدالعزيــــز بــــن عبداحلميــــد العقيــــل 
ن بدوره هــــذه اجلائزة التي تهدف إلى خلق مناخ  والذي ثمّ
للمنافســــة بني الشــــركات وتعزيز روح االبتــــكار في مجال 

الصناعة والسالمة الغذائية.
وتأتــــي هذه اجلائــــزة لتعزز موقــــع املراعي على املســــتوى 
اإلقليمــــي والعاملــــي حيث تعــــد املراعي أكبر شــــركة ألبان 
متكاملة رأســــياً في العالم واألكبر إلنتــــاج وتوزيع األغذية 
واملشــــروبات فــــي املنطقــــة، وحتتــــل املرتبــــة األولى ضمن 
تصنيف العالمات التجارية للمواد االستهالكية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا فضالً عن ريادة منتجاتها 

في جميع أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي.

فــــاز خالــــد بن ســــلمان اجلاســــر الرئيس التنفيــــذي لبنك 
البالد للمرة الثانية بجائزة «الرئيس التنفيذي لعام ٢٠١٤» 
كأفضل رئيس تنفيذي عن قطاع املصرفية اإلسالمية في 
اململكــــة، وذلــــك خالل حفل أقيم في قاعة األمير ســــلطان 
الكبرى فنــــدق الفيصلية مبدينة الريــــاض مؤخرا، برعاية 
األمــــني العام للغرفة التجارية الدكتور محمد الكثيري وقد 

حضره لفيف من رجاالت األعمال والرؤساء التنفيذيني. 
وتعــــد جائزة «CEO الشــــرق األوســــط» التي تشــــهد اآلن 
دورتها التاســــعة إحدى أبــــرز اجلوائز املرموقة على أجندة 
قطــــاع األعمال في املنطقة، وهي تكرم اإلجنازات املتميزة 
للرؤساء التنفيذيني في ١١ مجاالً ضمن القطاع مع التركيز 

على جوانب الريادة الفكرية.
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«د. سليمان الحبيب» تحصل على 
اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات 

الطبية لتنظيم برامج الزمالة

 جامبو..تكرم 
مدير الجودة المتميز

    حصلــــت مجموعــــة د. ســــليمان احلبيــــب الطبيــــة على 
اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واالعتراف 
مبستشفى د. سليمان احلبيب كمركز معتمد لتنظيم برامج 
شــــهادة االختصاص (الزمالــــة)، وذلك في خطــــوة جديدة 
تشــــير إلى املستوى املهني والعلمي الذي تتمتع به الكفاءات 
الطبيــــة للمتطلعــــني للحصــــول علــــى شــــهادة الزمالــــة في 
التخصصــــات اخملتلفة، هذا ما أفاد به الدكتور عبدالله بن 
ســــليمان احلربش نائب الرئيس التنفيذي لشــــؤون األطباء 

مبجموعة د. سليمان احلبيب الطبية.
وأعرب احلربش عن ســــعادته بحصول اجملموعة على هذا 
االعتراف، مضيفا «لقد جــــاء هذا االعتماد ليبلور جهودنا 
احلثيثــــة في االرتقاء باملســــتوى املهني والعلمــــي للكفاءات 
الطبية، وتوافر كفاءات طبية ذات مستوى فني عالٍ يساعد 
األطبــــاء في احلصول على أكبر قــــدر من اخلبرات املهنية، 
والتــــي ستســــاعد جدياً فــــي رفع مســــتوى جــــودة الرعاية 
الصحية املقدمة في مستشــــفيات اململكــــة وتطور مهارات 

الكوادر الوطنية السعودية في كافة التخصصات الطبية.

بعد النجـــاح الكبير في االلتزام بأعلى معاييـــر اجلودة إدارياً 
وتســـويقيا كرم مصنع البترجي لآليسكرمي والعصير (جامبو) 
فـــي حفل أقيم مؤخـــرا بدبي عدداً من مديري فروع الشـــركة 
على رأســـهم  إســـالم عبد العزيز مدير فـــرع الرياض وعميد 
مـــدراء الفـــروع، ومحمـــد عبد الهـــادي مدير فـــرع القصيم ، 
ومحمد عبد العزيز مدير فرع الدمام، كمال الفقي مدير فرع 

جدة ، وعماد النجار مدير فرع اجلوف.
شـــهد حفل التكـــرمي وقـــام بتوزيع الـــدروع األســـتاذ إبراهيم 
البترجي املدير العام. وذلك بحضور جمع كبير من مســـؤولي 
الشـــركة منهم مدير املبيعـــات إبراهيم البـــرمي ومدير اإلنتاج 
املهنـــدس جمال بشـــير ومديـــر الصيانة املهنـــدس مصطفى 

منيري ولفيف من ضيوف الشركة وعمالئها.

«المواصفات والمقاييس» تنجح في إصدار معايير لضبط منح 
شهادة النظم اإلدارية للجودة

أكد املهندس ســــعود الشــــبانات مدير إدارة شهادات نظم إدارة اجلودة بالهيئة السعودية 
للمواصفــــات واملقاييــــس واجلــــودة أن املرحلــــة املقبلة ستشــــهد صدور عدد مــــن الضوابط 
واملعايير اخلاصة مبنح شهادات النظم اإلدارية للجودة وذلك بالتنسيق بني الهيئة واجلهات 
ذات العالقة، حيث كشف في هذا اخلصوص عن وجود عدد من املكاتب غير املعتمدة متنح 
هذه الشهادات دون التقييد باملعايير والنظم التي تتبع للحصول عليها، وقال إن هذا التوجه 

يهدف لتعزيز جودة املنتج السعودي وضمان منافسته عامليا دعما لالقتصاد الوطني.
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 مركز المملكة يحتضن ٣٠ برنامجاً 
في إطار المسؤولية االجتماعية

أكـــدت إدارة مركـــز اململكة أن لدى املركز ســـجال حافال 
واستراتيجية واضحة، وخطط علمية منهجية في االلتزام 
واملشاركة االجتماعية التي تعود بالنفع على كافة الفئات 
والشـــرائح االجتماعية في اململكة، من خالل مشـــاركاته 
الدائمـــة في مختلـــف ضـــروب املســـؤولية االجتماعية، 
والعمـــل على تعزيز  ثقافة اإلنتـــاج والتنمية، ودفع عجلة 
االقتصاد الوطني، وجتسيد أخالقيات العمل التي يحث 
عليها الدين اإلسالمي احلنيف، الفته أن ثقافة املسؤولية 
االجتماعية تكتســـب أهمية خاصة مع التطور اجملتمعي 

الذي تشهده  اململكة في كافة اجملاالت.

برنامج «كفالة» يمولّ ٤٠٨٢ منشأة سعودية بـ ٧ مليارات ريال

    أعلــــن برنامــــج كفالة متويل املنشــــآت الصغيرة واملتوســــطة «كفالة» 
والذي يعد مبادرة تنموية مشــــتركة بني وزارة املالية والبنوك السعودية 
لتطوير أعمال املنشــــآت الصغيرة واملتوســــطة عن بلــــوغ عدد الكفاالت 
التــــي قدمها البرنامج منذ اطالقه بداية عــــام ٢٠٠٦ وحتى نهاية العام 
املاضي نحو ٧٢٨٠ كفالة بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من ٣ مليارات 
ريــــال، مقابل متويل مقدم من البنوك املشــــاركة بقيمة ٧ مليارات ريال، 
اســــتفادت منه ٤٠٨٢ منشــــأة صغيرة ومتوسطة توزعت بنسب متفاوتة 

على مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة.

«سابك» تفتتح مركزاً تقنياً عالمياً في كوريا الجنوبية
    افتتحت الشـــركة السعودية للصناعات األساسية «سابك» 
ممثلة بوحـــدة البالســـتيكيات املبتكـــرة، مركزاً تقنيـــاً عاملياً 
جديـــداً في ســـوون بكوريـــا اجلنوبية في ٢٥ مـــارس ٢٠١٤م 
بالتعـــاون مع جامعة (ســـونغكيونكوان) املرموقـــة، حيث يهتم 
املركـــز بابتـــكار وتطويـــر تقنيـــات متقدمة تتعلـــق بصناعات 
اإللكترونيـــات والكهربـــاء واإلضـــاءة، التي ستســـهم بشـــكل 
كبير في حتقيق اســـتراتيجية «ســـابك» الرامية إلى مواصلة 

مساعدة زبائنها على مواجهة كبرى التحديات التي تعترض أعمالهم ومنتجاتهم، من خالل توفير حلول أرق سماكة وأشد متانة وأخف 
وزناً وأكثر كفاءة، مع متيزها بتصاميم مبتكرة، وإمكانية خفض تكاليف التصنيع.
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تغطيــة

٥٨

القطاعـــات مبـــا يلبـــي متطلبـــات اململكة 
ويحقـــق أهدافها في التنمية املســـتدامة.

وأوضـــح د. العمـــري بـــأن فعاليـــات 
األسبوع الوطني الســـادس للجودة شملت 
تتضمـــن  ســـعودية  مـــدن   ١٠ مـــن  أكثـــر 
احملاضـــرات والنـــدوات والـــدورات التي 
تهـــدف الـــى التوعيـــة بتطبيـــق مفاهيـــم 
اجلودة فضالً عن إشراك خطباء املساجد 
واملســـموعة  املرئيـــة  اإلعـــالم  ووســـائل 
واملقروءة واإللكترونية وشـــبكات التواصل 
االجتماعي إلحـــداث التغيير لـــدى فئات 
اجملتمـــع وحتفيـــز املنشـــآت اخملتلفة في 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز خالل املؤمتـــر الوطني الرابع 
 للجـــودة و الهادفـــة بـــأن تكـــون املنتجات 
واخلدمـــات الســـعودية معيـــاراً عاملياً في 
اجلـــودة و التطبيـــق واملنافســـة، موضحاً 
بأن التطورات التي تشـــهدها اململكة تؤكد 
احلاجـــة للتوعية مبفاهيـــم و نظم اجلودة 
باعتبارهـــا الركيـــزة األساســـية للتطويـــر 
والتحســـني املستمر، من خالل نشر ثقافة 
اجلودة وأسســـها ومبادئها ومفاهيمها في 
األوساط االقتصادية واإلنتاجية واخلدمية 
والعمل على تطبيـــق نظم اجلودة في هذه 

وأعرب الدكتور عايض العمري رئيس 
اجمللس السعودي للجودة باملنطقة الغربية 
عن شكر و تقدير اجمللس و اعضائه ملعالي 
محافـــظ الهيئـــة الســـعودية للمواصفات 
واملقاييـــس واجلـــودة لرعايتـــه وتشـــريفه 
حفـــل افتتـــاح فعاليـــات األســـبوع والذي 
ســـيكون يـــوم األحـــد ١٠ نوفمبـــر ٢٠١٣م 
بقاعـــة احملاضـــرات بالهيئـــة الســـعودية 
للمواصفـــات واملقاييس واجلـــودة بجدة.

و نوه الدكتور عايض العمري باهتمام 
اململكة العربية الســـعودية بتحقيق الرؤيه 
الوطنيـــة للجودة عام ٢٠٢٠ و التي اطلقها 

نظمها المجلس السعودي للجودة ورعاها معالي محافظ هيئة المواصفات :

فعاليات ا�سبوع الوطني للجودة تطوف( ١٠ ) مدن 
سعودية .. تحت شعار «التعاون يصنع الفرق» 

برعايــة معالــي محافظ الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس والجودة الدكتور ســعد 
بــن عثمــان القصبي ينظم المجلس الســـعودي للجودة بالمنطقة الغربية فعاليات ا�ســبوع 
الوطنــي الســادس للجــودة تحت شــعار «التعــاون يصنــع الفرق» وذلــك بالتعاون مــع الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييـس والجـودة.
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حصة املنشـــأة في الســـوق وزيادة األرباح 
وزيـــادة مســـتوى والء العمالـــة وانخفاض 
تسربهم إلى جانب مميزات عديدة أخرى.

الســــعودي  وأضاف رئيــــس اجمللس 
للجــــودة أن اجلــــودة مســــؤولية اجلميع، 
منوهــــاً باهتمام اململكــــة بتحقيق الرؤية 
الوطنية للجودة عام ٢٠٢٠ والتي أطلقها 
خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبدالله 
بــــن عبدالعزيــــز والهادفــــة بــــأن تكــــون 
املنتجــــات واخلدمات الســــعودية معياراً 
عامليــــاً في اجلودة والتطبيق واملنافســــة، 
موضحــــاً أن التطــــورات التي تشــــهدها 
اململكــــة تؤكد احلاجــــة للتوعية مبفاهيم 
الركيــــزة  باعتبارهــــا  اجلــــودة  ونظــــم 
األساســــية للتطوير والتحسني املستمر، 
من خالل نشــــر ثقافة اجلودة وأسســــها 
األوســــاط  فــــي  ومفاهيمهــــا  ومبادئهــــا 
واخلدميــــة  واإلنتاجيــــة  االقتصاديــــة 
والعمل على تطبيق نظم اجلودة في هذه 
القطاعــــات مبــــا يلبي متطلبــــات اململكة 
ويحقق أهدافها في التنمية املســــتدامة.

يشار إلى أن اجمللس السعودي للجودة 
باملنطقـــة الغربيـــة يهدف إلـــى دعم متيز 
األداء لألفراد واملنظمات من خالل توفير 
الفـــرص للتعلم وحتســـني اجلـــودة وتبادل 
املعرفة، وله العديد من األنشطة الرئيسية 
والتي تتضمن اقامة احملاضرات وامللتقيات 
واملؤمتـــرات العلميـــة والنـــدوات املتعلقـــة 
مبواضيع اجلودة إلى جانب القيام بزيارات 
ميدانيـــة للهيئات واملنظمات والشـــركات 
احمللية لتبادل أفضـــل التطبيقات والعمل 
علـــى إيجاد بيئة للتواصـــل وتبادل املعرفة 
واخلبرات بـــني املهتمني باجلودة والتعاون 
مـــع اجلمعيات والهيئـــات املهنية األخرى.

عبــــر التوعيــــة بأهمية اجلــــودة واحلاجة 
إليها وإنشاء وتأسيس مجالس وجمعيات 
وجلان ومراكز اجلــــودة الوطنية واحمللية 
واحلصــــول على دعــــم والتــــزام القيادات 
العليا، داعياً إلى أهمية إطالق سياســــات 
للجــــودة علــــى املســــتوى الوطنــــي وإعالن 
امليثــــاق الوطني للجــــودة وتأصيل مفاهيم 
اجلودة في املراحل التعليمية املبكرة وإيجاد 
فرص للتدريب والتعليــــم والبحث العلمي 
في مجال اجلودة الشاملة مع التأكيد على 
أهمية جوائــــز التميز املؤسســــي الوطنية 
واحمللية، مبينــــاً أن بناء خارطــــة الطريق 
للجــــودة الوطنية مت من خالل االســــتبيان 
الوطنــــي األول للجــــودة وحتليــــل املوقــــف 
الراهن ملســــيرة اجلــــودة الوطنيــــة فضالً 
عن ورش عمــــل خبراء اجلــــودة باململكة.

وأوضح خالل محاضرة قدمها بعنوان 
«مســـيرة اجلـــودة والتميـــز باململكـــة» أن 
االستبيان الوطني األول للجودة أبرز أكثر 
الفوائد التي جنتها املنشـــأة من تطبيقات 
اجلودة هي حتسن مســـتوى رضا العمالء 
حيث بلغـــت ٧٥ باملائة إلى جانب حتســـن 
مســـتوى التـــزام العمالة، وحتســـن صورة 
املنشـــأة وانخفاض الهدر وحتسن مستوى 
اتصاالت التنفيذيني واالســـتخدام الفعال 
للبيانـــات وحتســـن أداء املورديـــن وزيـــادة 

القطاعني احلكومي واخلاص على تطبيق 
مفاهيم اجلودة وأهميتها التنافســـية، إلى 
جانب األنشـــطة واحملاضـــرات الداخلية 
واخلاصـــة  احلكوميـــة  املنشـــآت  فـــي 
املشـــاركة في االحتفال باألسبوع الوطني 
الســـادس للجـــودة، مشـــيراً إلـــى أن هذه 
الفعاليـــات تهدف لتأصيل دور اجلودة في 
تعزيـــز التنافس فـــي القطاعني احلكومي 
مبفاهيـــم  لالهتمـــام  ودفعـــه  واخلـــاص 
اجلـــودة وأهميتهـــا التنافســـية، مؤكداً أن 
ستســـاعد  الشـــاملة  اجلـــودة  تطبيقـــات 
املنشآت السعودية على رفع مستوى األداء 
املؤسســـي ومتكـــني املنتجـــات واخلدمات 
احمللية من املنافســـة في االسواق العاملية.

للجـــودة  الســــعودي  اجمللـــس  وكان 
باملنطقـــة الغربيـــة  قدم خارطـــة الطريق 
لتحقيق اجلودة الوطنية األســـبوع الوطني 
الســـادس للجـــودة الـــذي نظمـــه اجمللس 
بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييــــس واجلــــودة بجدة حتت شـــعار 
«التعاون يصنـــع الفـــرق» برعاية محافظ 
الهيئة الســـعودية للمواصفـــات واملقاييس 
القصبـــي. ســـعد  الدكتـــور  واجلـــودة 

وقال الدكتور عايــــض العمري رئيس 
باملنطقــــة  للجــــودة  الســــعودي  اجمللــــس 
الغربيــــة أن حتقيــــق اجلــــودة الوطنية يتم 
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فعاليات الجودة
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توعية الطالبات بأهمية دور وحدة اجلودة 
في تدريــــب الطالبــــات وكذلــــك أعضاء 
باملراجــــع  التدريــــس وتزويدهــــن  هيئــــة 
بهدف رفع مستوى األداء في الكلية، كما 
أن القــــراءة لها النصيب األكبر في تعزيز 
أهمية اجلودة والتوعية، حيث مت تشجيع 
الطالبــــات علــــى زيــــارة مكتبــــة اللغــــات 
والترجمــــة للقــــراءة واالطــــالع وإحيــــاء 
حملة «كتابي هديتي» الهادفة إلى التبرع 
بالكتب مــــن قبل األســــتاذات والطالبات 
مــــن أجل زيــــادة اإلقبــــال على القــــراءة.

ومتحور ركن جلنة التوظيف وخدمة 
اجملتمع على آلية احلصول على الوظيفة 
والســــعي إلى تطوير املهارات الشخصية 
للخريجــــات وتعريفهــــن بالــــدورات التي 
تســــاعدهن على تأهيلهن لبيئــــة العمل.

الدراســــات العليــــا (اللجنــــة الرئيســــية) 
إيضاح كيفية إعداد الرســــالة واستكمال 
واملعاييــــر  االعتمــــاد  متطلبــــات  كافــــة 
علــــى  احلصــــول  ســــبيل  فــــي  الوطنيــــة 
اجلودة في احملافــــل العلمية والتعليمية.

ومت شــــرح مهــــام جلنتي الدراســــات 
العليــــا والبكالوريوس التــــي تركز األولى 
على وصف املقررات الفصلية والتنسيق 
للرسائل العلمية وتقدمي املشورة للطالبات 
للدراســــات  دليــــل  وطباعــــة  وحتديــــث 
العليــــا، أما جلنــــة مرحلــــة البكالوريوس 
التخصصــــات  تقســــيم  حــــول  دارت 
فــــي الكليــــة والعمل علــــى ســــير العملية 
التعليميــــة والوقــــوف علــــى الصعوبــــات 
التــــي تؤثــــر علــــى مخرجــــات التعليــــم.

وفي مجال التدريــــب واملصادر متت 

وانطلقت الفعالية برعاية عميد كلية 
اللغات والترجمة الدكتور محمد األحيدب 
ووكيل الكلية للتطويــــر واجلودة الدكتور 
طارق اخلليفة، وبحضور مساعدة وكيلة 
عمــــادة ضمان التقومي واجلودة الدكتورة 
هيفاء الرشيد وأستاذات وإداريات املركز 
وأعداد كبيرة مــــن طالبات كليتي اللغات 
والعلوم اإلدارية. والترجمة واالقتصــــاد 

وشــــمل برنامــــج الفعالية عــــدة مهام 
بــــدءاً مــــن وضــــع اللوحــــات اإلرشــــادية 
فــــي أماكــــن عــــدة، إضافــــة إلــــى إقامة 
اجلــــودة  بوحــــدة  تعريفيــــني  معرضــــني 
وهيكلهــــا وإجنازاتهــــا بالكليــــة، فضــــالً 
عــــن األركان املتنوعة والتــــي متثل جلان 
الهيــــكل العــــام لوحــــدة اجلــــودة، وتولت 
الدكتــــورة إيناس الشــــيخ ممثلة في جلنة 

صاحبها معرضان تعريفيان بوحدة الجودة وهيكلها وإنجازاتها بالكلية :

مركز الطالبات بجامعة ا�مام يقيم فعالية يوم الجودة 
بكلية اللغات والترجمة

أقامت كلية اللغات والترجمة 

بمركــز دراســة الطالبــات في 

فــرع النفــل التابــع لجامعــة 

ســعود  بــن  محمــد  ا�مــام 

التــي  فعاليــة يــوم الجــودة 

امتــدت لثالثــة أيــام متتالية، 

وذلك في إطار توجيهات مدير 

الجامعة، بهدف نشــر ثقافة 

الجــودة والتوعيــة بأهميتها 

فــي تحديــد مســتوى النجاح 

والتفوق وفق معايير واضحة 

داخل المجتمع الجامعي.





أبريل   ٢٠١٤ م

مقاالت

٦٢

المهندس 

أيمن بن زريعة الشيخ

عضو المجلس السعودي للجودة

يعلـــم أغلب املهتمني بأنظمة اجلودة وممارســـاتها أنها كمفهوم بدأت فـــي أروقة املصانع والصناعات 

لتحســـني جودة وكفاءة املنتجات الصناعية وتوســـعت أنشـــطتها وتطبيقاتها لتشـــمل اجلهات اإلدارية 

والوظيفية في القطاعات الصناعية وميارس اجلميع في هذه القطاعات الصناعية تطبيقات اجلودة 

ويعلمـــون أهميتهـــا والفائـــدة العائدة منهـــا وكيف أن اجلودة ومـــن خالل التطبيق املســـتمر والتطوير 

أصبحـــت عامال مســـببا في جناح ورفـــع كفاءة املنتجات الصناعية وحتســـينها وجعـــل املنتجات ذات 

قابليـــة للتحســـني والتطوير ومـــع أن الكثير ممن ميارســـون تطبيقات اجلودة ال تتجاوز ممارســـاتهم 

أطـــار العمل الفني واإلداري وتنحصر مجهودات التطبيق في نطـــاق األعمال اإلنتاجية إال إن اجلودة 

كمفهـــوم باإلمـــكان أن تتوســـع تطبيقاتها لتشـــمل النواحـــي األخرى مـــن احلياة من أمـــور مجتمعية 

وأســـرية وتربويـــة إضافة إلـــى كثير من النواحي األخـــرى التي ترتبط بالبشـــرية وتخدمها من األمور 

التـــي لم يتـــم التطرق لها في تطبيقـــات اجلودة كثيرا فاملالحظ منذ ســـنوات بدء جهـــات عديدة في 

اســـتخدام تطبيقات اجلودة في نواحي مهنية شتى إال انه من املالحظ كذلك انه لم يتم التنبه لتطوير 

األدوات املناســـبة لهـــا بل أنها تســـببت في تقليـــص النتائج املرجـــوة من تطبيق اجلودة فـــي التعليم .

اجلـــودة فـــي إطارهـــا العـــام كمفهـــوم للتحســـني واإلتقـــان قد تتناســـب مـــع اخلطـــوات األولى ألي 

رغبـــات للتطبيـــق ولكـــن يتطلب األمـــر خطوات متعـــددة مع التقـــدم واالســـتمرار فـــي التطبيق إلى 

صنـــع أدوات للجـــودة تتناســـب مـــع احلـــاالت اخلاصـــة للمجـــاالت اخملتلفـــة والدقيقـــة واملهنيـــة .

إن اســـتمرار تســـليط الضوء على جزء من منظومة اجلودة لن يجعل مفهومها يترسخ بالعقول ويتطور 

لدى املتعاملني واملســـتفيدين منه بل سيســـهم بـــأن تكون اجلودة مفهوم تنظيـــري بعيد جداً عن أرض 

الواقـــع ولـــذا وجب البـــدء ومنذ اآلن فـــي الدخول في أعماق هـــذا املفهوم وصنع أدواتـــه اخلاصة به 

تتناســـب مـــع حياتنا لتكون اجلـــودة أعلى من أن تكـــون مفهوما نظريـــا لتصبح نهج ومنظومة تســـير 

بهـــا حياتنـــا , فتربية األطفـــال و تعليمهم الســـلوكيات واألخالقيات والتعامل معهم على ســـبيل املثال 

ال احلصـــر يتطلـــب أن تتحرك نحوه اجلهـــات الداعمة في هذا النطاق وتخرج لنـــا بتطبيقات للجودة 

وممارسات مقننة يتم تطويرها وحتسينها باستمرار حتى نصل ملرحلة الثبات واالستمرار لتبدأ مرحلة 

التحســـني املستمر فيها وتستمر هذه األدوات سنوات طويلة منتجة أجياال يغذى بها اجملتمع يتصفون 

بااللتزام بأســـس وآليات وتطبيقات اجلودة في شـــتى مناحي احلياة لتشـــكل لنا مجتمعات مستقبلية 

أكثـــر وعيا ومحافظـــة وســـلوكا وأخالقيات وعمال وتطـــور ومهنية لتحقـــق تنمية تســـتحقها بالدنا.

الجودة منظومة للحياة
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 πª©dGh ,™ªàéoŸG áeóNh äGQÉ°ûà°S’Gh
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 »```ª«∏©J  iƒ```à o  ¤EG  IOƒ```÷G  ƒ```ëf
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 ±õæà°ùJ ájQGOEG •ƒ¨°†H kÉWÉ o ¿ƒµj

 É¡JÉ«°UƒJ Ωó```≤ oJ IÒãc ¿É÷ ‘  ¬```àbh
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 ,ájÉ¨∏d á£«°ùH ¿ƒµJ ób äGQGôb PÉîJG
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 ¤EG …ODƒ oj ÉÃ ,IOó``` o §HGƒ°V øª°V

 ±hô©ŸG) “á∏eÉ°ûdG  IOƒ```÷G  IQGOEG”
 ‘ ô```°ûàfG …ò```dG ,(TQM ±ô```MC’ÉH
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 Üƒ∏°SCG ƒgh ’CG , kGQÉ°ûàfG ÌcCG äÉH …òdG

 …òdG (Six-Sigma) “áà°ùdG  OÉ©HC’G”
 øe ó◊Gh ,IOƒ```÷G áaÉ≤K ≈```∏Y õcô oj

 É¡à©LGôŸ á```«é¡æe Ωó≤ ojh  ,AÉ```£NC’G

.π°UGƒà oe πµ°ûH Égôjƒ£Jh É¡Áƒ≤Jh

 º```«∏©àdG  ‘  IOƒ```÷G  ≥```jôWh

 Oó©à oe”h ,“π```eÉµà oe”  ≥```jôW ‹É©dG

 ¿CG ‘ πeÉµà oe . kÉ```©e ¿BG ‘ “Ö```fGƒ÷G

 §Ñë oj ób ,áæ«©e ÖfGƒL ‘ kGó«L kAGOCG
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 πµ°ûdÉH ∂```dP ó```©H »```FÉ¡ædG êô```îoŸG

 »¡a IOó©àoŸG Ö```fGƒ÷G ÉeCG .Üƒ```∏£ŸG

 ‘ ÉgDhGOCG ºàj »àdG á```Ø∏àîoŸG ∞FÉXƒdG

 áª¶fC’Gh ,‹É```©dG º```«∏©àdG äÉ```°ù°SDƒe

 kÉ°†jCG É¡dh ,πFÉ°Shh ±GógCG IOƒé∏d

 OÉ©HCG ¤EG ó```æà°ùJ ,á∏eÉµà oe äÉ```jƒà°ùe

 √òg IOƒ÷G ô°UÉæY Ú```Hh .äGô°TDƒeh
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 §ÑJôj ¢```UÉN ƒ```g É```e kÉ```°†jCG É```¡æ«Hh

 ,‹É©dG º«∏©àdG QÉWEG ‘h .¬æ«©H ∫ÉéÃ

 øe ¢UÉÿGh ΩÉ©dG øe πc º```¡a »¨Ñæj

 ôµØdG πjƒ– »¨Ñæj Éªc ,ô°UÉæ©dG √òg
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 É¡°†©H ,IÒãc Ö«dÉ°SCG ,IOƒ```÷G QÉWEG
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 Üƒ∏°SCG ∫É```ãŸG π```«Ñ°S ≈∏Y ∂```dP ø```eh

نظمته مجموعة الجودة في التعليم العالي بالمجلس السعودي للجودة:

الملتقى ا�ول لمجموعة الجودة في التعليم العالي.. 
تجارب عالمية وتوصيات ثرية

 IOƒ÷G ø``Y å``jó◊G ô``°üà≤j ⁄

 ìô``£dG  á``dCÉ°ùe  ∫ƒ``M  ΩÉ``jC’G  √ò``g

 ¤EG ∂``dP RhÉ``Œ πH ,§``≤a …ô``µØdG

 ” óbh ,ò«ØæàdG ≈``∏Y πª©dG á``∏Môe

 äÉ«∏c øe Oó``©d AÓch Ú«©J Gô``NDƒe

 ,“IOƒ÷G” ¿hDƒ°ûd Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL

 πªY á°TQh ó``≤Y kÉ``°†jCG  kGô``NDƒe ”h

 ¿CG  ∂``°T  ’h  .´ƒ``°VƒŸG  Gò``g  ∫ƒ``M

 ,Oƒª ô``eCG IOƒ``÷G ƒ``ëf ¬``LƒàdG

  πµd ó oH ’h ,Üƒ∏£eh Üƒ``Zôe ¬fEG πH

 ƒ``ëf »``©°ùdG ø``e Ωó``≤àdG ¤EG í``eÉW

 äÉ©∏£àdG ¤EG ¬``H ∫ƒ°UƒdGh ,¬``cƒ∏°S

 ,∂``dP ≥``«≤– π``«Ñ°S ‘h .IOƒ``°ûæŸG

 ¤EG Oƒ``≤J ,á∏eÉµà oe á``jDhQ ø``e ó`` oH ’

.Ëƒ≤dG ≥jô£dG
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 ió```MEG  Ëô```µJh  ,ΩOÉ```≤dG  ≈```≤à∏ŸG  ‘
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.ïjQÉàdG ¢ùØf ‘ kÉjƒæ°S ‹É©dG

 áYƒª› âeÉb »≤à∏ŸG ΩÉ```̀àN ‘

 ‘ á∏ãªàe ‹É©dG º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G

 ójó©dG ËôµàH »```̀JƒØdG ódÉN QƒàcO

 ìÉ‚ ‘ âªgÉ°S »àdG äÉ¡÷G ø```̀e

.≈≤à∏ŸG

 áYƒªéŸ ∫hC’G »≤à∏ŸG IOƒé∏d …Oƒ©°ùdG

 á```̀YÉ≤H   ‹É```̀©dG  º```̀«∏©àdG  ‘  IOƒ```̀÷G

 h  . IóéH ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈```̀Ø°ûà°ùŸG

 ÈY QhÉ IóY »```̀≤à∏ŸG ¢Vô©à°SG ób

 »∏YÉØàdG º∏©àdG â∏ª°T á«ª∏©dG ¬JÉ°ù∏L
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 ô°ûæd á«æWƒdG ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe

 »°ù°SDƒŸG õ«ªàdGh IOƒ÷G áaÉ≤K AGôKEGh

 ó«cCÉàdG ÖfÉL ¤EG »ÁOÉcC’G OÉªàY’Gh

 π°†aCGh áëLÉædG ÜQÉéàdG ¢VôY ≈∏Y

 IOƒ÷G ‘ á«dhódGh á«æWƒdG äÉ°SQÉªŸG

 .ºgCG ƒg Ée ¤EG ó```¡÷Gh âbƒdG ÒaƒJ

 ´ÉªàLG ¿CG ¤EG É```æg IQÉ```°TE’G Qó```Œh

 Ióe IòJÉ°SCG Iô```°ûY øe Ió```MGh áæ÷

 ó¡éH Ögòj ,´ƒÑ°SC’G ‘ äÉYÉ°S ™HQCG

.óMGh PÉà°SC’ πeÉc ´ƒÑ°SCG

 IQhô°†H ™```Ñ£dÉH IOƒ÷G »```°†≤Jh
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 kGô```̀¶f  Qƒ```̀°†◊G  ø```̀e  ’É```̀ÑbEG

 áHôŒh kÉª¡e kÉYƒ°Vƒe É¡à°ûbÉæŸ

 ∫ƒ°Uh áYô°S ‘ â```̀ë‚ Ió```̀jôa

 á©jô°S IQƒ```̀°üH á«æeC’G  äÉ¡÷G

 »àdG ∂∏J á°UÉN äÉZÓÑdG ™bGƒŸ

 ,É¡©bƒe ∞°Uh ≠```̀∏ÑŸG ™«£à°ùj ’

 á«Ø«ch á«°üî°ûdG IOƒ```÷G õ```jõ©J

.õ«ªà∏d ≥jô£dG áWQÉN ™°Vh

 Ωƒ```«dG π```ªY äÉ```°ù∏L ∫hÉ```æàJh

 ¥GQhCG ø```e kGOóY ≈```≤à∏ª∏d Ò```NC’G

 π```ªY á```bQh É```¡æª°V ø```e π```ª©dG

 AÉ```Hô¡µ∏d  á```jOƒ©°ùdG  á```cô°û∏d

 ¢ûbÉæJ Ió```éH á«æeC’G äÉ```jQhódGh

 ¬```eƒj ‘ ó```¡°T …ò```dG ≈```≤à∏ŸG

 ºà¡e 700 ø```e ÌcCG Qƒ```°†M ∫hC’G

 áµ∏ªŸG πNGO øe IOƒ÷ÉH ∑QÉ°ûeh

 á∏ªL ∫ƒM kÉ```°TÉ≤f ó¡°T É```¡LQÉNh

 ∫É› ‘ äGóéà°ùŸGh ÉjÉ°†≤dG øe

 πªY ¢```TQh 4 ó```¡°T É```ªc IOƒ```÷G

 Ö«dÉ°SCGh »°ù°SDƒŸG õ```«ªàdG â°ûbÉf

حضره أكثر من ٧٠٠ مهتم ومشارك بالجودة من داخل المملكة وخارجها:

ملتقى الجودة ١٦ للشركة السعودية للكهرباء أقيم 
تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا�مير مشعل بن 

عبد ا� بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة
 IOƒ÷G ≈≤à∏e äÉ«dÉ©a AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG âªààNG

 3 QGóe ≈∏Y ôªà°SGh IóéH ¿ƒà∏«g ¥óæa ‘ ¬àª¶f …òdG 16`dG

 çÉëHC’Gh äÉ°SGQódGh πª©dG ¥GQhCG øe OóY ¬dÓN â°ûbƒf ΩÉjCG

.á«°ù°SDƒŸG á«°ùaÉæàdGh IOƒ÷G ∫É› ‘ áãjó◊G



أبريل   ٢٠١٤م٦٧

 Ò```̀eCG õ```̀jõ©dGóÑY ø```̀H ˆGó```̀ÑY

.áeôµŸG áµe á≤£æe

 ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCGh

 ¢```̀Sóæ¡ŸG  AÉ```̀Hô¡µ∏d  á```̀jOƒ©°ùdG

 ∫hÉ```̀æàj AÉ```̀≤∏dG ¿CG á```̀ë«°ûdG OÉ```̀jR

 ôjƒ£Jh IOƒ```̀÷Gh õ```̀«ª qàdG É```̀jÉ°†b

 ¢ùeÓj ≈≤à∏ŸG Gòg ¿CG Éªc ,AGOC’G

 Égó¡°ûJh É¡°û«©J »```̀àdG äÉjóëàdG

 õjõ©àd ácô°ûdG ≈```̀©°ùJh ,á```̀cô°ûdG

 ≈∏Y Iõ```̀Øh áHPÉL π```̀ªY á```̀Ä«H

 IOƒ÷G QhO RGôHEGh ,´GóHE’Gh ≥dCÉàdG

 ∫OÉÑJh ,AGOC’G ô```̀jƒ£J ‘ á∏eÉ°ûdG

 äÉeƒ∏©ŸGh ÜQÉ`````éàdGh äGÈ```̀ÿG

 äÉ```̀`````°ù°SDƒŸGh äÉ```̀``````cô°ûdG ™```̀````e

 Gô°ùjƒ°ùH á∏eÉ°ûdG IOƒ```̀÷G ó¡©e

 É```̀«∏©dG  IQGOE’G  äÉ```̀«dhDƒ°ùeh  QhO

 âªààNGh ,õ```̀«ªàdG á```̀∏MQ ∫Ó```̀N

 πªY ábQh á°ûbÉæÃ äGô```̀°VÉëŸG

 õfÉg” ÊÉŸC’G Qƒ°ù«ahÈdG É¡eób

 ™e »°ù°SDƒŸG õ«ªàdG øY “QójÉæ°T

 IOƒ÷G IQGOE’ á«HhQhC’G á°ù°SDƒŸG

.ΩGóà°ùŸG ìÉéæ∏d á©aGO Iƒ≤c

 ¢```̀SOÉ°ùdG  …ƒ```̀æ°ùdG  ≈```̀≤à∏ŸG

 á```̀∏eÉ°ûdG  IOƒ```̀÷G  IQGOE’  ô```̀°ûY

 ..»°ù°SDƒŸG õ```̀«ªàdG) QÉ©°T â```̀–

 ájOƒ©°ùdG á```̀cô°û∏d (äÉ```̀jóëàdGh

 Ö``MÉ°U ájÉYQ â```̀– , AÉHô¡µ∏d

 øH π©°ûe Ò```̀eC’G »```̀µ∏ŸG ƒ```̀ª°ùdG

 äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ∫Ó```̀N øe ∂dPh

 ∫ÓN øe ácô°ûdG ‘ á```̀«aGô¨÷G

 ™bGƒŸG äÉ«KGóMEG ≈```̀∏Y ∫ƒ°ü◊G

 õcôe ≈∏Y Ú∏°üàª∏d á```̀«aGô¨÷G

 ºbQ äÉfÉ«H ∫ÓN ø```̀e äÉZÓÑdG

.»FÉHô¡µdG OGó©dG ÜÉ°ùM

 kÉ```̀°†jCG Qƒ```̀°†◊G ¢```̀ûbÉf É```̀ªc

 IQƒaÉ¨æ°S á```̀HôŒ øY πªY ábQh

 “¿hƒ```̀°S …ó```̀jôa”  Qƒ```̀°ù«ahÈ∏d

 Ö```̀«dÉ°SCG  á```̀°ûbÉæe  ¤EG  á```̀aÉ°VEG

 Ωô◊G áaÉ¶f ‘ õ«ªàdGh IOƒ÷G

 ¢Sóæ¡ŸG É¡°ûbÉf ∞```̀jô°ûdG »µŸG

 ¢ûbÉf  Éª«a ,“…ó```̀«Ñ¡dG  ∞```̀jÉf”
 ô```̀jóe  “ô```̀dƒc  ∫QÉc”  Qƒ```̀àcódG



أبريل   ٢٠١٤م

ملتقيات

٦٨

 åëÑdGh ¿É≤JE’G ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 ¿CGh ,∞bƒàj ød ó¡L π°†aC’G øY

 IOƒ÷G ¢```̀ShQO ø```̀e ¢```̀SQO Gò```̀g

 ≥«≤– É```̀ææµÁ  ∞«ch ,á```̀∏eÉ°ûdG

 ÒaƒàH á```̀µ∏ªª∏d á«≤«≤M á```̀aÉ°VEG

 á```̀aô©e º```̀¡jód Ú```̀«æWh AGÈ```̀N

 É```̀ææµÁ ∞```̀«c ,á```̀«dÉY á```̀«°Sóæg

 ™jQÉ°ûŸG RÉ‚EGh äGOGôjE’G IOÉjR

 ™```̀e ,É```̀¡d IOó```̀ëŸG ó```̀«YGƒŸG ‘

 ,áØ∏µàdG  π«∏≤Jh áeÓ°ùdG  IÉYGôe

 π«¨°ûàdG ≥```̀«≤– É```̀ææµ oÁ ∞```̀«ch

 á```̀µÑ°ûdG  IAÉ```̀Øch  …OÉ```̀°üàb’G

?á«æWƒdG

 »```̀àdG AGOC’G äGô```̀°TDƒe ∫ƒ```̀Mh

 É```̀e  ≥```̀«≤ëàd  á```̀cô°ûdG  Oƒ```̀≤à°S

 ’ ¬fCG áë«°ûdG í```̀°VhCG ¬«dEG íª£J

 IójóL á```̀≤jô£H ÒµØàdG ø```̀e óH

 ®É```̀Ø◊Gh AGOC’G IOƒ```̀L ¿É```̀ª°†d

 ≥```̀aóJ  QGô```̀≤à°SG  ‘  á```̀ªgÉ°ùŸÉH

 ¥Gƒ°SCÓd ¬«æ©j Éeh RÉ¨dGh §ØædG

 ¤EG  á```̀cô°ûdG  ô```̀¶æJh  ,á```̀«ŸÉ©dG

 ¢SÉªMh ∫DhÉ```̀ØàH  ∫ÉLôdG  óYGƒ°S

 ô```̀îØH  º```̀¡°UÓNEGh  ÜÉ```̀Ñ°ûdG

 Ú```̀ØXƒŸG  ¿CG  É```̀ªc  ,RGõ```̀àYGh

 ô```̀jƒ£àdG  Qó```̀°üeh IhÌ```̀dG  º```̀g

 ÒaƒàH É©°Sh ôN qó nf ød äGRÉ‚’Gh

 π```̀ª©æ°Sh ,º```̀¡d á```̀jÉYôdG π```̀eÉc

 πªY áÄ«H ô```̀jƒ£J QGô```̀ªà°SG ≈∏Y

 ™é°ûJ á«ë°Uh á```̀aÉØ°Th áë°VGh

 ,´Gó```̀HE’Gh ≥```̀dCÉàdGh õ```̀«ªàdG ≈```̀∏Y

 äGô°TDƒÃ kÉ£ÑJôe AGOC’G ¿ƒµ«°Sh

 Éæ«Ñe ,Éª¡≤«≤ëàd ≈©°ùf ±GógCGh

 º```̀¡JÉ«dhDƒ°ùe  ¿ƒ```̀∏ªëàj  ø```̀e  ¿CG

 ‘ ¿ƒYóÑjh º```̀¡eÉ¡e ¿hõ```̀éæ ojh

 ≈∏Y AÉæH GhCÉaÉµj ¿CG Öéj º¡FGOCG

.õ«ªàŸG AGOC’G Gòg

 IOƒ÷G áaô©e ‘ Ú```̀°ü°üîàŸGh

 πYÉØàJ ácô°ûdG ¿CG É```̀ªc ,á∏eÉ°ûdG

 á```̀aÉc ‘ á```̀jƒ«◊G É```̀jÉ°†≤dG ™```̀e

 á£°ûfC’G πc ºYód ≈©°ùJh ,øjOÉ«ŸG

 á«ªæàdGh ábÉ£dG ä’ÉéÃ á∏°üàŸG

 ‘ ácGô°ûdG õ```̀jõ©Jh ,OÉ```̀°üàb’Gh

 á£N ó°†© oj ¿CG ¬```̀fCÉ°T ø```̀e É```̀e πc

 á¶aÉëŸG ‘ É```̀¡JÉ¡LƒJh á```̀cô°ûdG

 É¡eGóîà°SG ó«°TôJh á```̀bÉ£dG ≈∏Y

 áª«≤dG  á```̀Ñ°ùf  IOÉ```̀jõd  É```̀¡¡«LƒJh

 øe á```̀µ∏ªŸG êÉ```̀àfEG ≈```̀∏Y á```̀aÉ°†ŸG

.á«∏jƒëàdGh á«°SÉ°SC’G äÉYÉæ°üdG

 á```̀cô°ûdG  ¿CG  á```̀ë«°ûdG  Ú```̀Hh

 ô```̀©°ûà°ùJ  AÉ```̀Hô¡µ∏d  á```̀jOƒ©°ùdG

 OÉ```̀°üàb’G  √É```̀Œ  É```̀¡à«dhDƒ°ùe

 ≈∏Y ô```̀°TÉÑŸG √Ò```̀KCÉJh …Oƒ```̀©°ùdG

 ≈∏YCG ‘ ⁄É©dG ‘ ábÉ£dG É```̀jÉ°†b

 É```̀¡WÉÑJQ’  ,ΩÉ```̀ªàg’G  Ö```̀JGôe



أبريل   ٢٠١٤م٦٩

 ó```̀jôf ø```̀ëæa ,Ió```̀FÉØdGh ™```̀ØædÉH

 øe É```̀æjód É```̀Ã É```̀ædÉªYCG ô```̀jƒ£J

 Úeóîà°ùe ájô°ûHh  á«dÉe OQGƒe

 »```̀ª∏©dG  å```̀ëÑdG  è```̀FÉàf  çó```̀MCG

 ÉædÉªYCG πc ‘ »```̀æ≤àdG ô```̀jƒ£àdGh

 IOƒ÷G Ωƒ```̀¡Øe ≈∏Y ø```̀jóæà°ùeh

 ÉgóFÉY øe IOÉ```̀Øà°SÓd á∏eÉ°ûdG

 Ú```̀°ù–h  ∞```̀«dÉµàdG  ¢```̀†ØN  ‘

 AÓª©∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG á«Yƒf

 äGQób ôjƒ£Jh ,º¡JÉÑZQ ≥«≤–h

 ≈∏Y ™é°ûJ áÄ«H ÒaƒJh ,ÚØXƒŸG

 IOÉjRh ´GóHE’Gh ôªà°ùŸG Ú°ùëàdG

 á≤K ≈∏Y ÉfCG{ É```̀Ø«°†e ,á```̀«LÉàfE’G

 ƒÑ°üf Ée ¿ƒ≤≤ë«°S Éæ«ØXƒe ¿CÉH

 ,º¡©«é°ûJh º¡JGOÉ«b ºYóH ¬«dEG

 »°†ªæ°S ..ÉæØbƒj Ée ∑Éæg ¢ù«∏a

 äÉ```jóëàdG á```̀`````¡LGƒe ‘ kÉ```̀eób

 áMÉàŸG ¢UôØdG ™«ªL øY åëÑdGh

 ácô°ûdG AGOCG ôjƒ£àd ÉgQÉªãà°SGh

.ä’ÉéŸG áaÉc ‘

 ójõj π```̀jƒ– äÉ```̀£h …ô```̀FGO

 ∫É°üjEGh ,á£ 240 ≈∏Y ÉgOóY

 ÚH Ée ¤EG á```̀«FÉHô¡µdG á```̀eóÿG

 ójóL ∑Î°ûe ∞```̀dCG 500 - 400

 ∫OÉ```̀©j É```̀e …CG ,kÉ```̀jƒæ°S á```̀eóî∏d

 ¿ƒ«∏ŸG ∞```̀°üfh Ú```̀fƒ«∏e ‹Gƒ```̀M

.ójóL ∑Î°ûe

 ΩGõàd’G ¿CG ¤EG áë«°ûdG âØdh

 ∫ƒ°UCGh Ò```̀jÉ©Ã ≥```̀«bódGh ΩÉ```̀àdG

 ájÉ¨∏d áª¡ŸG QƒeC’G øe á```̀eÓ°ùdG

 á```̀cô°ûdG  ∫É```̀ªYCG  á```̀°SQÉ‡  ‘

 ΩÉ¶f ¿ƒµj ¿CG Öéj Gòd ,á```̀«eƒ«dG

 á«æ¡ŸG áë°üdGh á```̀eÓ°ùdG  IQGOEG

 Éæà©HÉàeh É```̀æeÉªàgG äÉjƒdhCG øe

 Ò```̀jÉ©e  ¤EG  ∫ƒ```̀°Uƒ∏d  á```̀«eƒ«dG

.∫ÉéŸG Gòg ‘ á«ŸÉ©dG äGô°TDƒŸG

 …ò``````«ØæàdG ¢ù``````«FôdG ∫É```````bh

 AÉ`````Hô¡µ∏d á``````jOƒ©°ùdG á``````cô°û∏d

 É``æàbh ¢```̀ùjô``µJ Éæ``«∏Y Ö```̀éj ¬fEG

 É``æ«∏Y Oƒ©J á«``YGóHEG ∫ƒ∏M ò«Øæàd

 äGô°TDƒŸG á°ùaÉæeh ∫ƒ```̀°UC’G ≈∏Y

 OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh á«ŸÉ©dG

 ,áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ¬«∏Y á¶aÉëŸGh

 ΩGó```̀à°ùŸG õ```̀«ªàdG ™```̀æ°U É```̀æ«∏Yh

 Ú©°VGh Ωó```̀≤àe õcôÃ ≈```̀¶ëæd

 Éæ©ªàéÃ ÉæàbÓY ¿CG ÉfQÉÑàYG ‘

 OóéàH IOóéàeh IQòéàe á```̀bÓY

.ÉgQƒ£Jh É¡JGó«≤©Jh IÉ«◊G

 ™«ªL áªLÎd ≈©°ùf{ ±É°VCGh

 øëfh ™bGƒdG ¢VQC’ º«gÉØŸG √òg

 ∞```̀∏à ‘ mäGRÉ```̀‚E’ §```̀£îf

 ™«°SƒJh AÉ°ûfEG QƒW ‘h ,ä’ÉéŸG

 ‘ äÉµ```̀Ñ°ûdG È```̀cCG ø```̀e Ió```̀MGh

 ¥ô°ûdG ‘ È```̀cC’Gh kGƒ```̀‰ ⁄É```̀©dG

 ∫ƒ```̀≤Yh  ó```̀YGƒ°ùHh  ,§```̀°ShC’G

 πª©f ácô°ûdG ‘ Iõ```̀«ªŸG QOGƒµdG

 áeOÉ≤dG  á```̀°ùªÿG ΩGƒYC’G ∫ÓN

 ójõJ ó«dƒJ äGQó```̀b áaÉ°VEG ≈```̀∏Y

 •ƒ£Nh ,äGhÉé«e ∞dCG 20 ≈∏Y

 Îeƒ∏«c ∞```̀dCG 25 ≈∏Y ójõJ π```̀≤f



ــب  ــي ــرك ــع وت ــي كـــمـــا نـــفـــذنـــا تــصــن
ملستشفيات  ستانلس  أبــــواب  حــلــوق 
على  املـــواســـاة  ومستشفيات  ــع  ــان  امل

امتداد مواقعها.
في  األطول  الباع  لنا  بالقول:  وزاد 
والتحضير  الــطــبــخ  مــعــدات  تصنيع 
وخــطــوط خــدمــة الــطــعــام فــي أغلب 
وأشهرها  الشرقية  املنطقة  مطاعم 
كــرســبــي مــيــل وجــمــيــع فـــروع مطاعم 
التنور ومشاريع شركة ارامكو بالتوريد 
ومن  مباشرة  شــراء  والتركيب،بأوامر 
باإلضافة  محليني  مـــورديـــن  خـــالل 

للمقاولني املعتمدين .
املشاريع  جميع  سرد  سهال  وليس 
اليومية  ــعــات  ــي ــب وامل الــتــنــفــيــذ  رهـــن 
في  مــعــارضــنــا  خـــالل  مــن   ملنتجاتنا 

الفيصلية بالدمام .

باعتمادنا   : الــبــرغــوثــي  وأضـــاف 
الله  وفقنا  االجنـــاز  وســرعــة  اجلـــودة 
ــيــب جــمــيــع حلوق  ــرك فـــي تــصــنــيــع وت
للعلوم  الله  عبد  امللك  جامعة  أبــواب 
والتكنولوجيا من ستانلس ستيل وذلك 
وإدارة  الدن  بــن  مجموعة  خــالل  مــن 
لدربزين  باإلضافة  السعودية  أرامكو 
من  اجلامعة  مليناء  احلماية  وحــاجــز 
شركة  خـــالل  مــن  ستيل  الــســتــانــلــس 

اركيرودون وإدارة ارامكو السعودية .

حاليا  نقوم  وأننا  كما  قائال:  وتابع 
( 200) فيال  دربزينات مشروع  بتنفيذ 
واملعادن  للبحور  فهد  امللك  جامعة  في 
من خالل شركة عصام قباني وكنا قد 
نفذنا قبل عامني مشروع ( 112) فيال 

من خالل شركة عصام قباني أيضا.

ــواســاة  امل مصنع  إدارة  بــاعــتــمــاد 
ستانلس على األيدي العاملة الفنية ذات 
املواد  واستخدام  التصنيع  في  القدرة 
باملنتج  اخلاصة  اجلــودة  ذات  الالزمة 
املستهلكني  احتياجات  مــع  ليتطابق 
أعلى  في  أصبح  املنافسة  وباألسعار 
درجات سلم القدرة والكفاءة واإلجناز 

للمشاريع في مواعيدها دون تأخير .

ومن املالحظ بأن احتياجات السوق 
وبكل  نعمل  يجعلنا  تتزايد مما  احمللية 
جهد لتلبية هذا الطلب وأملنا في تلبية 
هذه االحتياجات باالعتماد على عمالة 
وطنية مدربة ومخلصة ميكن أن تساهم 
من  للمصنع  اإلنتاجية  القدرة  رفع  في 
خالل التشغيل لكل ما لدينا من معدات 

بحاجة لفنيني لتشغيلها.

يحســب لمصنع المواساة ســتانلس ســتيل التزامه الدائم 

بأحــدث المعاييــر التكنولوجيــة والمواصفــات الدولية في 

منتجاته فضال عن التطوير المستمر �دارة الجودة.

وفــي الســطور التالية نحــاول التعــرف أكثر علــى المصنع 

وجهوده في مجال االهتمام بمعايير الجودة الشاملة من 

خالل اللقاء با�ســتاذ مصباح البرغوثي المدير العام لمصنع 

المواساة ستانلس ستيل والذي استهل حديثه بالقول :

مصنع المواساة ستانلس ستيل .. التزام دائم بأعلى معايير 
الجودة العالمية

مصباح البرغوثي :

أبريل   ٢٠١٤م

إضاءات

٧٠





أبريل   ٢٠١٤م

محـطـــات

٧٢

 ¿CG å```«M kGÒ```Ñc ó```FÉ©dG ¿Éc É```ª∏c

 ‘ kGÒÑc kGô```ah ≥```≤ëj  ±ƒ°S Gò```g

 äÉ≤«Ñ£àdG º```¶©eh â```bƒdGh ∫ÉŸG

 »°TƒLÉJ .O ¥ôW â```eóîà°SG »àdG

 øjòg ≈∏Y  kÉ```°SÉ°SCG Iõ```côe â```fÉc

 : øjô°üæ©dG

kÓ©a OƒLƒe èàæe IOƒL Ú°ù– •
 êÉàfEG á≤jôW AGOCG IOƒL Ú°ù– •

Ú©e èàæŸ

 øY »°TƒLÉJ .O ¥ô```W ∞```∏àîJ

 äÉ«æ≤àdGh iô```NC’G ¥ô```£dG »```bÉH

 IOƒL  πcÉ°ûe πM ≈∏Y õcôJ »```àdGh

 πcÉ```°ûe π```M ≈```∏Y õ```côJ É```¡fCG ‘

 º«ª°üà∏d ¤hC’G πMGôŸG ‘ IOƒ÷G

  .êÉàfE’G ôjƒ£J  óæY ∂dPh

 ¥ƒ```̀ØàdG  ìÉ```̀àØe  ¿CÉ```̀H  kÉ```̀ª∏Y

 kÉ```̀«dÉM ¥ƒ```̀°ùdG  ‘ á```̀°ùaÉæŸG  ‘

 IOƒ```̀L äGP è```̀àæe Ëó```̀≤J  ƒ```̀g

 âbƒdG ‘ Ö```̀°SÉæe  ô©°ùH á```̀«dÉY

  .Ö°SÉæŸG

 »àdG äÉ«æ≤à∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG .IÒÑc

 êÉàfE’G π```̀MGôe AÉ```̀æKG Ωó```̀îà°ùJ

 AÉæKCG êÉàfE’G á```̀ÑbGôe≈∏Y óªà©àa 

 IOƒ÷G ¿Éª°†d áØ∏àîŸG ¬```̀∏MGôe

  .Ö°SÉæŸG ô©°ùdGh

 ¥ô£dG √òg â≤ÑW Éª∏µa kÉeƒªY

 º```«ª°üàdG ø```e ¤hC’G π```MGôŸG ‘

 ‘  Ωó```̀îà°ùJ  »```̀àdG  ¥ô```̀£dG

 kÉ```̀°SÉ°SG  ó```̀ªà©J  ¤hC’G  π```̀MGôŸG

 á«FÉ°üMG ÜQÉ```̀Œ AGô```̀LG  ≈```̀∏Y

 ä’ÉªàMG π«∏≤àd ≥«°V ¥É£f  ≈∏Y

 QÉÑàY’G ‘ ™```̀°VƒdG ™```̀e Ò```̀«¨àdG

 ô©°ùH (Ú```̀àe) …ƒb èàæe OÉ```̀éjEG

 äÉ«ªµH ¬```̀LÉàfG ø```̀µÁ Ö```̀°SÉæe 

Dr. Genichi Taguchi فكرة عن طرق د. تاجوشي

نظام جودة هندسي مرتبط بالتكلفة

 áØ∏µàdÉH §ÑJôe »°Sóæg IOƒL ΩÉ¶f øY IQÉÑY É¡fEG

 á«``°Sóæg äÉ«é«JGÎ``°SE’  ∫É©ØdG ≥«Ñ£àdG ≈∏Y õcôjh

 Gògh , áeó≤àe á«FÉ``°üMG Ö«dÉ``°SG ΩGóîà``°SG øe k’óH

 èàæª∏d º«ª°üàdG øe ¤hC’G πMGôŸG  ‘ ≥«Ñ£àdG πª``°ûj

  .áØ∏àîŸG êÉàfE’G πMGôe AÉæKCG ∂dòch



أبريل   ٢٠١٤م٧٣

 IOƒé∏d  »°TƒLÉJ .O ∞jô©J ‘ Gòg

 ™ªàéª∏d á«dÉŸG IQÉ°ùÿG É```¡fCG ≈∏Y

 äGP è```àæe ó```jQƒJ ø```Y á```ŒÉædGh

 äÉØ°UGƒŸG øY  áaôëæe äÉØ°UGƒe

 ‘ IQÉ°ùÿG √ò```g π```ãªàJh IQô```≤ŸG

 ∞```«dÉµJ ø```Y á```ŒÉædG  ô```FÉ°ùÿG

 , á```«fƒfÉ≤dG äÉ```eGõàd’G/¿Éª°†dG 

ïdEG ... AÓª©dG IQÉ°ùN

 ¬fEÉa ¢SÉ«≤ŸG Gò```g ΩGóîà°SÉHh

 ≈∏Y Ú```«æØdGh Ú```°Sóæ¡ŸG ™```é°ûj

 á`````jOÉ°üàb’G  ô```°UÉæ©dG  ∫É```NOEG

 π```MGôŸG  AÉ```æKCG  º```¡JÉHÉ°ùM  ‘

 ¬fCG Éªc êÉàfE’Gh º«ª°üà∏d áØ∏àîŸG

 πFGóÑdG  ÚH á```∏°VÉØŸG ≈∏Y º¡ãëj

 êÉ```àfE’Gh  º```«ª°üàdG  π```MGôe  ‘

 ô°UÉæ©dG º```¡JGQÉÑàYG ‘ Ú```∏Nóe

.kÉªFGO ájOÉ°üàb’G

Know more about:

• Dr. Genichi Taguchi

• What are Taguchi 

Methods?

• What is Robust 

Design?

• Success Stories

 É¡fCG Éªc ,á```̀«dÉY É¡Ø«dÉµJ ¥ô```̀£dG

 ¿ƒª°†e ÒZh ∫ƒWCG kÉàbh ¥ô¨à°ùJ

Iôe πc ‘ ìÉéædG É¡d 

 »°TƒLÉJ .O ¥ôW ΩGóîà°SÉH ÉeCG

 êPÉ‰ πª©H ÜQÉéàdG AGô```LEG ºà«a

 IóY  Ò```KCÉJ â```– É```gQÉÑàNG º```àj

 Ò«¨J ™eh â```bƒdG ¢ùØf ‘ π```eGƒY

 ≈```àM Iô```e πc ‘ π```eGƒ©dG  √ò```g

 á«LÉàfEG á«∏ªY /èàæe  ≈∏Y π°ü–

 πeGƒ©dÉH ô```KCÉàJ ’h á```°SÉ°ùM Ò```Z

 ºµëàdG π```«ëà°ùj /Ö```©°üj »```àdG

áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉHh  É¡«a

IOƒ≤ØŸG IOƒ÷G ádGO

 ô```°ùØj  »```°TƒLÉJ  Qƒ```àcO  ¿EG

 ô¡¶jh á```Ø∏à IQƒ```°üH IOƒ```÷G

øY Iôµa 

ÚàŸG (…ƒ≤dG) º«ª°üàdG

 §≤a ¢ù«d …ƒ≤dG º```«ª°üàdG ¿EG

 ,Üƒ«©dG øe ‹ÉÿG , ¿ôŸG , ÚàŸG

 kÉ```°†jCG  ¬```æµdh  ,  ∫É```©ØdG  §```«°ùÑdG

 AGOCG iƒ```à°ùe ≥```≤ëj …ò```dG è```àæŸG

 ¬°Vô©J ø```e ºZôdÉH â```HÉKh ‹ÉY

 AÉæKCG áØ∏à äGôKDƒeh  ±hôX ¤EG

 AÉæKCG ∂dòch π«¨°ûàdGh ΩGóîà°S’G

êÉàfE’G

 º```̀àj  á```̀jó«∏≤àdG  á```̀°Sóæ¡dG  ‘

 π«∏–h πcÉ°ûŸG π```̀M ≈∏Y õ«cÎdG

 ¤EG Aƒ```̀é∏dG ≥jôW ø```̀Y ∫É```̀£YC’G

 QGôµàH ∂```̀dPh CÉ```̀£ÿGh á```̀HôéàdG 

 -   AÉæÑdG   -   º```̀«ª°üàdG) äÉ```̀«∏ªY

 ∫ƒ°UƒdG ø```̀µÁ ≈```̀àM (QÉ```̀ÑàN’G  

 QÉ```̀ÑàNG  hCG  ,  π```̀ãeC’G  π```̀◊G  ¤EG 

 â```̀«ÑãJ ™```̀e ó```̀MGh Ò```̀¨àe Ò```̀KCÉJ

 π```̀◊G ΩÉ```̀¶f hCG äGÒ```̀¨àŸG »```̀bÉH

 á°SGQódG hCG á```̀∏µ°ûe çhó```̀M ó```̀æY 

 øe áŒÉædG πcÉ```̀°ûª∏d á°†«Øà°ùŸG

 √ò```̀g ™```̀«ªLh äGÒ```̀¨àŸG  π```̀NGóJ



أبريل   ٢٠١٤م

حماية المستهلك

٧٤

بني  واملنتجات  السلع  انتقال  وتسهيل 
دول اجمللس في ظل االحتاد اجلمركي 

وتعزيز مفهوم نقطة الدخول الواحدة.

وكشف مال أن هيئة التقييس لدول 
ما  اآلن  حتى  أصدرت  التعاون  مجلس 
قياسية  مواصفة   ١٢,٠٠٠ عن  يزيد 
منتجات  ي  تُغطِّ خليجية  فنية  والئحة 
من  ويستفيد  مختلفة،  هامة  وسلعا 
املصنعون  القياسية  املواصفات  هــذه 
في  املستهلكني  وعموم  واملــســتــوردون 

الدول األعضاء.

الكبير  الـــــــدور  عــــن 
يلعبه  الـــذي  واحلــيــوي 
التقييس في منح الثقة 
ويحسن  للمستهلك، 
جودة احلياة من خالل 

أنشطته التي تهدف إلى حماية الصحة 
وحتافظ  للمستهلك  العامة   والسالمة 

على بيئته.

وبيَّن األمني العام بأن الهيئة باشرت 
تطوير  مشروع  بتنفيذ  سابق  وقت  في 
نشاط التحقق من املطابقة لدول مجلس 
وتطوير  بناء  إلى  يهدف  والذي  التعاون 
اجمللس  ــدول  ب للجودة  التحتية  البنية 
وخدمات  واملــعــايــرة  القياس  كأنظمة 
االعتماد وإجراءات التحقق من املطابقة 
تعزيز  بهدف  األســـواق  مراقبة  ونظم 

بمناسبة االحتفال باليوم العربي للتقييس

نبيل بن أمين مال:  
التقييس  يخدم المجتمع وحماية للمستهلك

ويعزز ثقته في ضمان الحصول على ا�من   
والسالمة في السلع والمنتجات والخدمات

هيئة التقييس الخليجية أصدرت ١٢ ألف 

مواصفة قياسية والئحة فنية.

هيئــة التقييس لدول مجلــس التعاون 

تحتفل وســائر أجهــزة التقييــس الخليجية 

والعربية باليوم العربي للتقييس.

    أوضح نبيل بن أمني مال األمني 
مجلس  ـــدول  ل التقييس  لهيئة  ــعــام  ال
التعاون لدول اخلليج العربية بأن هيئة 
حتتفل  التعاون  مجلس  لدول  التقييس 
اخلليجية  التقييس  ــزة  أجــه ــر  وســائ
الذي  للتقييس  العربي  باليوم  والعربية 
ــوم ٢٥ مــارس مــن كــل عام،  يــصــادف ي
التوعية  نشر  في  منها  مساهمةً  وذلك 
بالتقييس واألنشطة املرتبطة به، حيث 
العام  هذا  املناسبة  بهذه  االحتفال  يتم 
الثقة،  ميــنــح  «التقييس  شــعــار  حتــت 

ويحسن جودة احلياة».

املناسبة  وأشار مال في كلمته بهذه 
والذي  العام  لهذا  االحتفال  شعار  بأن 
العربية  املــنــظــمــة  وعــمــمــتــه  ــه  ــارت اخــت
للتنمية الصناعية والتعدين يُعبر بصدق 



أبريل   ٢٠١٤م٧٥

تهدف  وهي  ٢٠٠٤م،  عام  في  أعمالها 
اخملتلفة  التقييس  أنشطة  توحيد  إلى 
ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها بالتعاون 
بالدول  التقييس  أجهزة  مع  والتنسيق 
فــي تطوير  يــســاهــم  األعـــضـــاء ومبـــا 
وتنمية  واخلدمية  اإلنتاجية  قطاعاتها 
التجارة بينها وحماية املستهلك والبيئة 
الصناعات  وتشجيع  العامة  والصحة 
مبا  اخلليجية  الــزراعــيــة  واملــنــتــجــات 
اخلليجي  االقـــتـــصـــاد  دعــــم  يــحــقــق 
الـــدول  مكتسبات  عــلــى  واحملــافــظــة 
األعضاء، ويساهم في تقليص العوائق 
الفنية للتجارة مبا يتماشى مع أهداف 

االحتاد اجلمركي.

املنتجات  هــذه  بــأن  إلدراكـــه  املستهلك 
تراعي  ومعايير  أســس  على  وضــعــت 
الصحة والسالمة العامة وحتافظ على 

البيئة وتلبي متطلباته اليومية.

جتدر اإلشارة إلى أن هيئة التقييس 
ــد باشرت  ق ــعــاون  ــت ال لــــدول مــجــلــس 

من  عــددٍ  على  مال  كلمة  واشتملت 
األمثلة التي توضح وتؤكد بأن التقييس 
يخدم املواطن واجملتمع ويعزز ثقته في 
والسالمة  األمن  على  احلصول  ضمان 
كما  واخلــدمــات،  واملنتجات  السلع  في 
أكدت على أهمية املواصفات القياسية 
خصائص  حتديد  في  الفنية  واللوائح 
ومتطلبات السلع واملنتجات، وتضع طرق 
ضبط  معايير  إلى  باإلضافة  االختبار، 
مختبرات  واعــتــمــاد  اجلـــودة  وضــمــان 
الفحص واالختبار للتأكد من مصداقية 

النتائج التي تتوصل إليها.

العربية  املــنــظــمــة  اخـــتـــارت  ـــد  وق
هذا  والــتــعــديــن  الــصــنــاعــيــة  للتنمية 
املواصفات  أن  منطلق  ــن  م الــشــعــار 
لدى  الثقة  خلق  في  تساهم  القياسية 
في  وُضــعــت  ألنــهــا  واملستهلك،  املنتج 
بيئة يسودها االنفتاح والشفافية، حيث 
في  املعنية  القطاعات  جميع  تساهم 
لدى  الثقة  متنح  بذلك  وهي  إعدادها، 
الولوج  على  قدرته  في  ج  واملنتِ الصانع 
من  واثقاً  العاملية  األســواق  إلــى  اآلمــن 
لدى  الثقة  تعزز  كما  منتجاته،  جــودة 

االحتفــال بهــذه المناســبة جــاء هذا العام تحت شــعار 

«التقييس يمنح الثقة، ويحسن جودة الحياة».

تواصل أنشــطة الجــودة تمنح الثقة من خــالل فعاليات 

تهــدف إلــى حمايــة الصحة والســالمة العامة للمســتهلك 

وتحافظ على بيئته.
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وبني أن الســــلع املغشوشــــة واملقلدة في 
الســــوق احمللي ســــتأخذ دورتها البيعية إلى 
أن تتالشــــى مــــن مســــتودعات محــــالت بيع 
الكماليــــات ومحالت التجزئة، مقدراً الوقت 

الذي ستتالشى خالله بعام من الزمان. 
واتهم اجلبالي املتستر عليهم من املقيمني 
بأنهم يقفون وراء جلب تلك البضائع الرديئة 
للبالد مبساندة ودعم من مواطنني يتسترون 
عليهم، مشــــيراً إلــــى أن التجار الســــعوديني 
الذين يســــتوردون من الصني حريصون على 
ســــمعة محالتهــــم، ويحرصــــون علــــى جودة 

املنتجات التي يستوردونها من هناك. 
وأكد أن األســــعار ستشــــهد ارتفاعاً قد 
يصل إلى ٣٠٪ في بعض السلع الصينية عند 
اســــتيرادها بجودة أعلى مــــن تلك الرخيصة 

التي كانت تستورد من هناك.

حتمــــاً إلــــى بيــــوت النــــاس إلى أن تتالشــــى 
من الســــوق خــــالل ردهة من الزمــــن. ويرى 
محمد اجلبالي - تاجر سعودي يستورد من 
الصني - أن وزير التجارة استطاع أن يحدث 
تغييــــراً كبيــــراً على خارطة العمــــل التجاري 
في البالد، وأن االتفاقية األخيرة مع الصني 
بخصوص الســــلع املقلدة والرديئة تصب في 
هذا االجتاه، مؤكداً على أن مشــــكلة الســــلع 
املغشوشــــة واملقلدة ورديئــــة الصنع تنبع في 

األساس من ظاهرة التستر التجاري. 
وقال إن وزير التجارة ومن خالل احلراك 
الكبير الــــذي أحدثه فــــي الشــــارع التجاري 
الســــعودي جدير بأن يؤســــس لعملية جتارية 
صحية تتغلــــب على عقدة التســــتر التجاري 
التــــي أضــــرت كثيراً مبســــارات متعــــددة في 

املشهد التجاري احمللي. 

عملية تصحيح جودة السلع الصينية سترفع أسعارها إلى ٣٠٪

محاصرة البضائع الصينية الرديئة تحتاج عام� لتجفيف 
ا�سواق منها

    بعدما بلغ الســيل الُزبى، كان على وزير التجارة أن ُيكاشــف نظراءه الصينيين بجســامة 

المشــكلة التــي يعانيها الســوق الســعودي جراء تدفق ســيل جــارف من البضائــع الصينية 

الرديئة، وعلى الرغم من أن الذنب ليس ذنب الصينيين وحدهم، إال أن خطوة الوزير الربيعة 

كانت - وإن جاءت متأخرة - مهمة ومطلوبة لتضع حد� لعشــوائية اســتيراد وبيع كثير من 

السلع االستهالكية الصينية. 

وحســــب صحيفة الرياض فإن مراقبني 
يــــرون أن تأثير مثل هــــذه االتفاقية لن يكون 
ملموســــاً على أرض الواقــــع قبل مضي عام 
مــــن بدء تطبيقه، مرجعني ذلك إلى اخملزون 
الكبير من تلــــك البضائع الرديئة الصنع في 
الســــوق احمللي، وأن جتفيفها من األســــواق 
ســــيكون رهناً بعامل الوقت وحركة الشــــراء 
اللذين ســــوف حتددان متى تخلو األســــواق 
منها في حال توقفَ املصدرون واملستوردون 

عن تداولها جتارياً. 
ورمبــــا  الرديئــــة  الســــلع  إن  وحيــــث 
املغشوشــــة قــــد دخلــــت البــــالد مــــن املنافذ 
الرســــمية، وفســــحت عــــن طريــــق اجلهات 
اخملتصــــة، فإنــــه بالرغم من اتفــــاق الطرف 
الســــعودي والصينــــي علــــى رداءتهــــا إال أن 
مصيــــر تلــــك البضائــــع الرديئة ســــيقودها 



إصدارات

أبريل   ٢٠١٤م٧٧

 هـــذا وقـــد مت حتديـــث هـــذا اإلصدار 
عام ٢٠٠٤ .

واجمللس السعودي للجودة باملنطقة 
الغربية ومن خالل سلســـلة كتب اجلودة 
التـــي بدأهـــا اجمللـــس ضمـــن انشـــطة 
اجمللس العلمية في ســـبيل نشـــر ثقافة 
اجلـــودة ومفاهيمها بني أفـــراد اجملتمع 
ومنظماته ودعـــم املكتبـــة العربية بهذه 

الكتب النافعة.
هذا وقـــد مت تدشـــني الكتابني بعد 
محاضـــرة ألقاها د. ســـعيد بـــن حمود 
الزهراني بعنـــوان نظام االدارة املتكامل 
للجـــودة والبيئة والســـالمة يـــوم األحد 
املوافـــق ٢٩ ديســـمبر ٢٠١٣ م في قاعة 
احملاضرات – البرج الطبي  باملستشفى 

السعودي األملاني – جدة.
الســـعودي  اجمللـــس  هذاويتقـــدم 
بالشـــكر اجلزيل لدار األصحاب للنشر 
والتوزيع على جهودهم اجلليلة وتعاونهم 
الدائم في نشـــر سلســـلة كتـــب اجمللس 

السعودي للجودة.

علـــى  واحلصـــول  متطلباتهـــا  حتقيـــق 
شـــهادتها. وهذه املواصفـــة تتميز ببيان 
وإيضاح اشـــتراطات السالمة والصحة 
املهنيـــة فـــي املنظمـــات للمحافظة على 
املمتلـــكات وحمايـــة العنصـــر البشـــري 

داخل املنظمة وخارجها.
وأمـــا الكتـــاب الثانـــي فهوعن نظام 
اآليزو14001 وهـــي مجموعة من نظم 
بهـــدف  التـــي ظهـــرت  البيئيـــة  اإلدارة 
حتقيـــق مزيد مـــن التطوير والتحســـني 
في نظـــام حماية البيئة مـــع عمل توازن 
 مـــع احتياجاتهـــا، وهـــي توفـــر اآلليـــة 
التـــي يتـــم من خاللهـــا متابعـــة وتطوير 
األداء البيئـــي، وقـــد ســـاهمت املنظمة 
الدولية للتقييس في إعدادها وتطويرها 
 مـــا يســـمى باملواصفـــة الدوليـــة للبيئة 
 آيـــزو 14000 والتـــي كان أول نســـخة 
 لهـــا فـــي ســـبتمبر عـــام ١٩٩٦ عندمـــا 
 ISO14001:1996 املواصفـــة  ظهرت 
وقد مت اعتمادها دولياً، وبناءً عليها متنح 
 .(ISO14001)14001اآليزو شـــهادة 

للجودة  الســـعودي  احتفل اجمللـــس 
بتدشـــني الكتابني السادس والسابع من 
سلســـلة كتـــاب اجلـــودة الذي هـــو أحد 
برامـــج اجمللس في نشـــر ثقافة اجلودة 

وتطبيقاتها اخملتلفة.
والكتابــــان هما أطلــــس- نظام إدارة 
الســــالمة والصحــــة املهنيــــة مواصفــــة 
اآليزو 18000 و أطلــــس- نظام اإلدارة 
14000..للمؤلفــــني  آيــــزو  البيئيــــة 
الفاضلــــني ا/ امجــــد خليفة استشــــاري 
اجلــــودة ونظمهــــا اخملتلفــــة و د. ســــعيد 
بن حمــــود الزهراني مديــــر إدارة ضبط 
اجلــــودة بالهيئة الســــعودية للمواصفات 

واملقاييس واجلودة .
والكتاب األول يتحدث عن مواصفة 
الســـالمة والصحـــة املهنية االوســـاس 
املواصفـــات  إحـــدى  وهـــي   18001
القياســـية املشـــهورة التي القـــت قبوالً 
واملهتمـــني  اجلـــودة  رواد  بـــني  كبيـــراً 
بهـــا وكذلك املنظمـــات فـــي القطاعني 
فـــي  وجنحـــوا  والصناعـــي  احلكومـــي 

 ضمن برامج المجلس في نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها :

تدشين الكتابين السادس والسابع  من سلسلة 
كتاب الجودة
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رؤيــــــــة

٧٨

حتتفــــل العديد من دول العالم خالل شــــهر نوفمبر باليوم العاملــــي للجودة والذي 
مت اعتمــــاده ليكون ثاني يوم خميس من كل شــــهر نوفمبــــر من العام امليالدي، والهدف 
االساســــي إلقامــــة هذا اليــــوم هو التذكيــــر بأهمية اجلــــودة كقضية وطنيــــة ومطلب 
اقتصــــادي هام مــــن أجل االرتقاء بجــــودة املنتجات واخلدمات وإســــعاد املســــتهلكني 
وحتقيق متطلباتهم بل وإبهارهم بقيمة مضافة تفوق توقعاتهم، ومتثل مثل هذه املناسبة 
فرصــــة هامة للمهتمــــني واخلبراء في مجال اجلــــودة والتميز أن يبــــرزوا الدور الهام 
الذي ميكن ان تلعبه اجلودة وتطبيقاتها احلديثة في حتقيق االهداف االســــتراتيجية 
للمنظمــــات مبختلــــف انواعها واملســــاعدة فــــي النمو وحتقيــــق األربــــاح والقدرة على 
املنافسة في عالم يشهد اليوم انفتاحاً اقتصادياً واجتماعياً لم يشهد التاريخ له مثيال.

وتشارك اململكة دول العالم هذه املناسبة كل عام من خالل تبني اجمللس السعودي 
للجــــودة باملنطقــــة الغربيــــة وبالتعاون مــــع الهيئة الســــعودية للمواصفــــات واملقاييس 
واجلــــودة إقامــــة األســــبوع الوطني للجــــودة في دورته السادســــة، واململكــــة رائدة في 
هــــذا اجملال، حيث يعتبر اجمللس الســــعودي للجودة أقــــدم وأول جمعية مهنية للجودة 
فــــي العالــــم العربي حيــــث يحتفل هذا العام مبــــرور ٢٠ عاما على تأسيســــه وانطالق 
فعاليتــــه والراميــــة إلى نشــــر ثقافــــة اجلــــودة باجملتمع الســــعودي وتشــــجيع األفراد 
واملنظمات احلكومية واخلاصة على تبني مفاهيم وبرامج اجلودة والتميز املؤسســــي.

وتتضمن فعاليات األســــبوع الوطني الســــادس للجودة هذا العام والتي تقام خالل 
الفتــــرة من ٩ إلــــى ١٥ نوفمبر ٢٠١٣ العديد من احملاضــــرات والندوات وورش العمل 
املتخصصــــة والتي تتوزع في أكثر من ١٠ مدن ســــعودية تتمحور حول اجلودة والتميز 
املؤسسي ومبا يشمل العديد من قطاعات األعمال ومنها التعليم العام والعالي والصحة 
وكذلك القطاع الهندسي واإلنشاءات وغيرها من القطاعات احليوية في بالدنا الغالية، 
كما حمل هذا األســــبوع شعاراً مماثالً للشــــعار الذي مت اعتماده عامليا وهو «التعاون: 
يصنــــع الفــــرق» وهو يذكر بأهمية العمــــل اجلماعي والتعاون بني األفــــراد واملنظمات 
مــــن أجل حتقيق االهداف النبيلة التي تســــعى برامج اجلــــودة والتميز على حتقيقها.

ولعــــل مــــن املفيد هنــــا ان نبني ماهــــي اجلودة وكيــــف يتم حتقيقهــــا، فاجلودة في 
أبســــط معانيهــــا تعنــــي مطابقــــة املنتج أو اخلدمــــة للمواصفــــات التــــي مت حتديدها 
لتلبية احتياجات املســــتفيدين، وهــــي تعني كذلك خلو املنتــــج أو اخلدمة من العيوب، 
فيتحقــــق بذلــــك رضا املســــتفيد، كمــــا تعني أن تقوم املنشــــأة بالعمــــل الصحيح الذي 
يحقق القيمة املضافة للمســــتفيدين وبالطريقة الصحيحة التــــي تقلل الفاقد وإعادة 
العمــــل وتوفر الوقت والتكاليف، وتبســــط اإلجراءات وتقلص الروتــــني، وأن يتم ذلك 

د. عـايـض العمــري

صحيفة الرياض

المملكة وتحقيق الرؤية 
الوطنية للجودة



أبريل   ٢٠١٤م٧٩

مــــن أول مــــرة وفي كل مرة يحصل فيها املســــتفيد على املنتج أو اخلدمة من املنشــــأة.
لقــــد خطت بالدنا احلبيبة خطوات إيجابية وملموســــة في طريقها نحو االهتمام 
باجلودة ومت إطالق العديد من املبادرات واملشاريع والبرامج واجلوائز الهادفة الى رفع 
مســــتوى جودة منتجاتنا وخدماتنا احمللية وقدرتها على املنافسة في األسواق احمللية 
والعاملية، ولعل من أهم هذه املبادرات إعالن الرؤية الوطنية للجودة ٢٠٢٠ والتي أطلقها 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في املؤمتر 
الوطني الرابع للجودة والذي صاحب كذلك تدشني إطالق مشروع تطوير االستراتيجية 
الوطنية للجودة وهو مشروع حيوي وهام جلعل اجلودة قضية وطنية واقتصادية تتطلب 
تضافر اجلهود من كافة املسؤولني وقادة القطاعات احلكومية واخلاصة باململكة لتبني 
برامج ومواصفات ومعايير اجلودة ذات العالقة بالقطاعات التي يتولون مســــئوليتها.

والبــــد أن نعــــرج هنا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة الســــعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة بصفتها اجلهة احلكومية الرســــمية واملناط بها مســــئولية اجلودة 
ومــــا يتعلق بها في مملكتنا احلبيبــــة ويتمثل هذا الدور في تطوير وإصدار املواصفات 
القياسية الســــعودية والتي تعتبر ركناً أساسياً في معادلة حتقيق اجلودة ومتطلباتها، 
وتشــــهد اململكة في هذه املرحلة حراكاً ايجابياً نحو تبني اجلودة فكراً وتطبيقاً يعززه 
اهتمام ودعم القيادة الرشــــيدة لهــــذا التوجه احليوي والهام القتصادنا الوطني، ولعل 
من ابرز مالمح هذا االهتمام إطالق جائزة امللك عبدالعزيز للجودة وهي متثل النموذج 
الوطني للجودة باململكة والتي نرجو أن تكون يوماً ما احملرك األساسي للجودة والتميز 
املؤسســــي بقطاعــــات األعمال اخملتلفــــة باململكة على غرار الدور الــــذي تلعبه جوائز 
اجلــــودة الوطنية في دول العالــــم املتقدمة، كما متثل الرعايــــة الكرمية من لدن خادم 
احلرمني الشــــريفني للمؤمترات الوطنية للجودة حدثاً وطنياً هاماً يســــاهم في نشــــر 
وتعزيز ثقافة اجلودة باململكة وأصبح محفالً يلتقى فيه كافة املهتمني باجلودة وخبرائها 
احملليــــني لتبادل املعرفة وأفضل املمارســــات في مجال اجلــــودة وتطبيقاتها احلديثة، 
وفــــي هذا الســــياق كان ظهور العديد من جوائز اجلــــودة والتميز احمللية وفي مختلف 
مناطق اململكة ظاهرة ايجابية ســــاهمت وتســــاهم في تفعيل هــــذا احلراك االيجابي 
وتشــــعل فتيل املنافسة الشريفة لتقدمي أفضل وأيســــر اخلدمات بني مختلف الدوائر 
احلكومية واخلاصة. كما ال يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي تلعبه برامج االعتماد 
الصناعــــي والصحــــي والتعليمــــي في اململكة حيث تســــاهم في نشــــر وتعزيز مفاهيم 
ومتطلبات حتقيق اجلودة واالهتمام باملســــتفيدين واالرتقاء بجودة العمليات واآلليات 
التي تقدم من خاللها اخلدمات واخملرجات اخلاصة بكل قطاع وحسب معايير عاملية 
املســــتوى تســــاعد في االعتراف العاملي املتبادل خملرجات منشــــآتنا احمللية اخملتلفة.

لقــــد ســــاهم اجمللس الســــعودي للجــــودة ومن خالل جهــــوده املتواصلة في نشــــر 
ثقافــــة اجلودة ومفاهيمهــــا وتطبيقاتها احلديثة وأطلق خالل مســــيرته عــــدداً كبيراً 
مــــن املبــــادرات والبرامــــج واجلوائز التــــي تدعم مســــيرة اجلــــودة ببالدنــــا احلبيبة.
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