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التي  اإلجن��ازات  تتابع  ومعها  أخرى  تعقبها  سنة   .. السنوات  تتالحق 
تتعاقب كظالل  وارفة في شجرة مثمرة ترعاها أيد مخلصة وتسقيها قلوب 

صافية ميلؤها احلب والعطاء لهذه البالد احلبيبة ... 
إنها سنوات اجمللس السعودي للجودة التي تنفرط كعقد اللؤلؤ لترصع 
جبهة اجلودة السعودية في كل مكان وفوق كل بقعة من بقاع مملكتنا الغالية.
أينما اجتهت وحيثما رحلت جتد جهوداً ومساهمات للمجلس رغم كونه 
الهيئة  رعاية  حتت  جهده  قصارى  يبذل  أنه  إال  ربحية  غير  مهنية  منظمة 
السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة لنشر مفهوم اجلودة لدى األفراد 
وندواته  واملتنوعة  املتعددة  برامجه  خالل  من  املدني  واجملتمع  واملنظمات 
ومحاضرته والفعاليات العاملية املتزامنة مع احتفاالت اجلودة الدولية التي 
يقدمها اجمللس على مدى عقدين من الزمان في كل منطقة من مناطق هذا 

الوطن الغالي.. 
إذ يقوم بجهده الوافر بالتعاون والشراكة املتكاملة مع شتى املؤسسات 
الوطنية على مستوى القطاعات احلكومية واخلاصة من أجل حتقيق الرؤية 
السعودية  واخلدمات  املنتجات  لتكون  السعودية  العربية  باململكة  الوطنية 
معياراً عامليا للجودة حتى عام 2020م و هي رؤية اجلودة التي أطلقها خادم 

احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
وبفضل الله وتوفيقه ثم جلهود رجاله اخمللصني القائمني على إدارته 
العشرين مظلة وطنية  للجودة على مدى سنواته  السعودي  أصبح اجمللس 
ونشر  اجل��ودة  مفاهيم  تطبيق  في  واخملتصني  واخلبراء  املهتمني  جلميع 
مختلف  من  عضو  آالف  أربعة  من  أكثر  جنباته  بني  يضم  إذ   .. ثقافتها 
مجاله  في  مرجعاً  يعد  وبعضهم  والعلمية  اإلداري��ة  واملستويات  اجلنسيات 
الدقيق وأصبح من أعضاء اجمللس مؤلفون وكتاب ومحاضرون على مستوى 

عال من العلم واملعرفة في مجال إدارة اجلودة وتطبيقاتها ..
السعودي  اجمللس  الحتفالية  العدد  هذا  ملف  نخصص  أن  ويسعدنا 
للجودة بالذكرى العشرين على تأسيسه باإلضافة إلى اشتمال العدد على 
كثير من املتابعات والتغطيات واألخبار املتنوعة التي نتمنى أن تنال رضاكم 

واستحسانكم ... أيها القراء األعزاء

المستشار / فتحي بن كريم  السوسي
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جليل����ة وجه����ود عظيم����ة، �لت����ي كان له����ا �آث����ار 

جلي����ة، و�أدو�ر فاعل����ة يف �لرفع من �شاأن �ململكة 

�لعربي����ة �ل�شعودية �إقليميًا، وعربيًا، و�إ�شالميًا، 

وعاملي����ًا، ت�شاف جله����وده يف توثي����ق �لعالقات 

�لدولي����ة ب����ن �لأمم و�ل�شعوب، �إ�شاف����ة �إىل ما 

قام به م����ن حماربة ومكافح����ة �لإرهاب ب�شتى 

�أنو�ع����ه و�أ�شكال����ه و�أجنا�ش����ه، وكذل����ك جهوده 

ودعو�ت����ه �ل�شادق����ة �ملخل�ش����ة لن�ش����ر مب����ادئ 

�ل�ش����الم و�لأمن �لعاملي����ن، وتعزيز قيم �حلو�ر 

و�حل�شارة وتبادل �لثقافات.

و�أ�شاف معاليه �أن ه����ذه �ل�شهادة م�شتحقة 

ب����ل وقليل����ة يف مقاب����ل ه����ذه �لأعم����ال �لكب����رة 

عميق����ة، خا�ش����ة �أنها م����ن جامع����ة ذ�ت ر�شالة 

وه����دف، وغاي����ة نبيل����ة تعتم����د عل����ى الرتبي����ة، 

و�لتعلي����م، و�لتوجي����ه لتخ����دم �لدي����ن و�لأوطان 

بحكم����ة وو�شطية و�عتد�ل، م�ش����رً� �إىل �أن منح 

خ����ادم �حلرمن �ل�شريف����ن �شه����ادة �لدكتور�ه 

�لفخرية يف )�لعالقات �لدولية وحتقيق مبادئ 

�لأم����ن و�ل�ش����الم( ياأت����ي �إميان����ًا م����ن �جلامعة 

بال����دور �لريادي �لذي يقوم ب����ه - حفظه �هلل-  

يف خدم����ة �لعالق����ات �لدولي����ة وحتقي����ق مبادئ 

�لأمن و�ل�شالم يف �لعامل.

وقال معاليه: �إن خادم �حلرمن �ل�شريفن 

وهو �لرجل �لفذ و�لقائد �مللهم قد قام باأعمال 

تف�شل خ����ادم �حلرم����ن �ل�شريف����ن �مللك 

عب����د �هلل بن عبد �لعزي����ز �آل �شعود حفظه �هلل 

بقبول �شهادة �لدكت����ور�ه �لفخرية �لتي منحتها 

جامع����ة �لإم����ام حمم����د ب����ن �شع����ود �لإ�شالمية 

ملقامه �لك����رمي يف )�لعالق����ات �لدولية وحتقيق 

مبادئ �لأمن و�ل�شالم(.

وقال معايل مدير جامعة �لإمام حممد بن 

�شع����ود �لإ�شالمية �لأ�شت����اذ �لدكتور �شليمان بن 

عب����د�هلل �أبا �خليل خالل موؤمت����ر �شحفي بهذه 

�ملنا�شب����ة، �إن من����ح خادم �حلرم����ن �ل�شريفن 

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود - حفظه 

�هلل - ه����ذه �ل�شهادة له مع����اٍن كبرة ومدلولت 

)مرآة الجامعة ( أصدرت عددًا خاصًا بهذه المناسبة:

جامعة اإلمام تمنح خادم الحرمين شهادة 
الدكتوراه الفخرية  في العالقات الدولية 

وتحقيــق مبــادئ األمـن والسـالم
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�ل�شريفن �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود 

– حفظ����ه �هلل -، وذل����ك يف �لعالقات �لدولية 
وحتقيق مبادئ �لأمن و�ل�شالم.

وتن����اول �لع����دد �ل����ذي ن����ال ر�ش����ا و�إعجاب 

تهنئ����ة  ومن�شوبيه����ا  ووكالئه����ا  �جلامع����ة  �إد�رة 

جمل�س �لوزر�ء ملقام خ����ادم �حلرمن �ل�شريفن 

ن�شر �لت�شامح بن �ل�شعوب.

     يف ه����ذ� �ل�شي����اق قدم����ت �شحيفة “مر�آة 

�جلامعة” �لت����ي ي�شدرها ط����الب كلية �لإعالم 

و�لت�ش����ال بجامع����ة �لإم����ام حمم����د ب����ن �شعود 

�لإ�شالمي����ة عدد� خا�ش����ا مبنا�شبة منح �جلامعة 

�شه����ادة �لدكتور�ه �لفخرية ملقام خادم �حلرمن 

�جلليل����ة، فن�شك����ر �هلل �لعل����ي �لقدي����ر على ذلك 

ونهنئ �أنف�شنا على هذه �ملو�فقة �لكرمية.

وب����ن �أبا �خليل �أن �لظ����روف �لتي متر بها 

�ملنطقة و�ملجتمع �لدويل تتطلب ت�شافر �جلهود 

لتو�شيح حقيقة �لإ�شالم و�ملنهج �لو�شطي �لذي 

تتبن����اه ه����ذه �لب����الد �ملبارك����ة، م�ش����ر� �إىل �أن 

خ����ادم �حلرم����ن �ل�شريفن �ملل����ك عبد�هلل بن 

عبد�لعزيز �شاحب مبادر�ت يف تنمية �لعالقات 

و�ل�شل����م يف �ملجتمع �لدويل، و�أن �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية م����ن �أو�ئل �لدول �لتي نبذت �لإرهاب 

ودعت �إىل حماربته.

�أن �جلامع����ة �شت�شه����د فعالي����ات  وتاب����ع 

�ملقبل����ة،  �لف����رة  خ����الل  متنوع����ة  و�أن�شط����ة 

مو�شحا �أنها تعزز لقيم �لإ�شالم وتنمية �لروح 

�لوطنية، و�أن �جلامع����ة رفعت للجهات �لعليا 

ع����ددً� من �لأف����كار و�خلطط �لت����ي ت�شتهدف 

ن�ش����ر �لتوعي����ة وتو�شيح �حلقيقة مل����ا تقوم به 

�ململكة بقيادة خ����ادم �حلرمن �ل�شريفن يف 

www.al
sae
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و�إن�ش����انيته، م�ش����رين �إىل �أن خ����ادم �حلرمن 

�ل�ش����ريفن قائد وزعي����م ر�ئد وفذ ميل����ك روؤية 

حكيمة وق����ر�ر� �شائبا يف �أغلب �أم����وره ويتحلى 

يتبع����ه  بال�ش����دق و�ل�شفافي����ة، و�لق����ول د�ئم����ًا 

�لعم����ل، ويحب �خلر ملن حوله ويعي�س همومهم 

و�أو�شاعه����م، ويفت����ح �آفاقًا وعالق����ات مع �لغر 

ويدعو لل�شالم و�لت�شامح، و�أنه �شخ�شية قيادية 

ت�شتح����ق �لتوقف عندها طوي����اًل، لفتن �إىل �أن 

�ملل����ك �شخ�شية حتم����ل مع����اين �إن�شانية كرمية 

وطيب����ة، وذو نظ����رة فاح�شة وعميق����ة، كما �أن 

�شخ�شيت����ه جعل����ت �لعالقات ب����ن �ململكة ودول 

�لعامل �أكرث عمقًا و�ت�شاعًا.

ور�ش����د �لعدد م����ا نقلته �ل�شحاف����ة �لعاملية 

�ل�شريف����ن  �حلرم����ن  خ����ادم  لت�شريح����ات 

�أوروب����ا  �إىل  �لإره����اب  مت����دد  م����ن  وحتذير�ت����ه 

و�أمري����كا و�لتي تناوله����ا �لإع����الم �لعاملي، حيث 

�أك����دت �شحيفة “و��شنط����ن تامي����ز” �لأمريكية 

�أن �كت�شاف جمموع����ات �إرهابية موؤخرً� باأمريكا 

خ����ر دلي����ل على م����ا ذك����ره �ملل����ك عب����د�هلل بن 

ر منه، كما ب����ننَّ وزر�ء خارجية  عبد�لعزي����ز وحذنَّ

�أبنائ����ه وبناته �ملو�طنن، كما �أ�شار �شمو ويل ويل 

�لعهد �لأمر مقرن بن عبد�لعزيز – حفظه �هلل 

– �إىل �أن خادم �حلرمن �ل�شريفن حري�س على 
�لتقارب ب����ن �ل�شعوب وتعميم �لأم����ن و�ل�شالم، 

بينم����ا �أكد وزير �خلارجية �لأمر �شعود �لفي�شل 

ر من ظاهرة  �أن �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز حذنَّ

�لإرهاب منذ �أمد طويل.

وعر�س �لع����دد تفا�شيل مو�شع����ة ملا جاء يف 

�ملوؤمتر �لإعالم����ي ملعايل مدير �جلامعة �لأ�شتاذ 

�لدكت����ور �شليمان ب����ن عبد�هلل �أب����ا �خليل و�لذي 

�أعل����ن فيه عن تف�شل خ����ادم �حلرمن �ل�شريفن 

بقبول �شه����ادة �لدكتور�ه �لفخري����ة �لتي منحتها 

�جلامع����ة ملقامه �لكرمي، و�ل����ذي �أكد فيه معايل 

مدي����ر �جلامع����ة على �أنه ل ميك����ن �أن يتم ح�شر 

تاري����خ عمل وجهود �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

يف هذه �لفرة �أو يف مثل هذه �ل�شهادة.

كم����ا ��شتمل �لع����دد على �شه����اد�ت �شادقة 

م����ن كب����ار �مل�شوؤول����ن يف ع����دد م����ن دول �لعامل 

ع����ن �شخ�شي����ة خ����ادم �حلرم����ن �ل�شريف����ن، 

و�لت����ي �أجمعت عل����ى �شدقه وحنكت����ه و�شفافيته 

به����ذه �ملنا�شبة، �لذي �أكد �أن ه����ذه �ل�شهادة تعد 

تقديرً� ل����دوره �لبارز و�هتمام����ه �لد�ئم بق�شايا 

�لأمت����ن �لإ�شالمية و�لعربية وجهوده ليعم �لأمن 

و�ل�شتق����ر�ر خمتلف دول �لع����امل، م�شرً� �إىل �أن 

منحه – �أي����ده �هلل – �شهادة �لدكتور�ه �لفخرية 

يج�ش����د ه����ذ� �لتقدير ملاآث����ره حفظ����ه �هلل ودوره 

�لري����ادي يف خدم����ة �لعالقات �لدولي����ة وحتقيق 

مبادئ �لأمن و�ل�شالم يف �لعامل.

كما �حتوى �لعدد �خلا�س بهذه �ملنا�شبة على 

ت�شريح لالأمن �لع����ام لالأمم �ملتحدة عن �لدور 

�لعظيم خلادم �حلرم����ن �ل�شريفن يف مكافحة 

�لإره����اب ودعم �مل�شاري����ع �لتي توؤ�ش�����س لل�شالم 

�لعامل����ي، بالإ�شاف����ة �إىل تثم����ن رئي�����س �ل����وزر�ء 

�لباك�شت����اين دور خ����ادم �حلرم����ن �ل�شريفن يف 

�إر�شاء �لأمن و�ل�شتق����ر�ر �لعاملي، ون�شر �ل�شالم 

و�لأمن و�لزدهار.

وت�شمن �لعدد �خلا�س ت�شريحا ل�شمو ويل 

�لعه����د �لأمر �شلم����ان بن عبد�لعزي����ز – حفظه 

اهلل – �ل����ذي �أكد �أن خ����ادم �حلرمن �ل�شريفن 

– �أيده �هلل – �كت�شب باإن�شانيته وتو��شعه حمبة 
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ملن�شوبي �جلامعة و�ملنتمن �إليها، كما �أنها تاأتي 

وفاًء وتقديرً� للمليك نظر ما يقدمه من جهود 

و�أعمال م�شهودة وم�شكورة يف خدمة �لعالقات 

�لدولي����ة وحتقي����ق مب����ادئ �لأم����ن و�ل�شالم يف 

�لعامل، بالإ�شافة �إىل دوره �لريادي و�لقيادي يف 

توطيد �لعالق����ات �لدولية بن �لأمم و�ل�شعوب، 

وحماربت����ه ومكافحت����ه لالإرهاب ب�شت����ى �شوره 

و�أ�شكال����ه، وتبنيه ودعمه قي����م ومبادئ �حلو�ر 

�لثقايف و�حل�شاري، وما هذه �ل�شهادة �إل تعبر 

ب�شيط عن بالغ �لتقدير ل����دور �ملليك �لإن�شاين 

ومو�قف����ه يف خدمة �لإ�ش����الم و�مل�شلمن، ودعم 

�لق�شايا �لإ�شالمية و�لإن�شانية وخدمته ل�شعبه 

و�لأمتن �لعربية و�لإ�شالمية.

�أ�شدرت����ه  �ل����ذي  �خلا�����س  �لع����دد  ور�ش����د 

�شحيف����ة “م����ر�آة �جلامع����ة” �ش����ورً� �شوئي����ة ملا 

ن�شرته �ل�شح����ف �ل�شعودية �لورقية و�لإلكرونية 

ملن����ح �جلامعة �شه����ادة �لدكت����ور�ه �لفخرية ملقام 

خادم �حلرمن �ل�شريفن، بالإ�شافة �إىل ر�شالته 

اهلل – �إىل �لع����امل باأن �لإ�شالم هو دين  – �أي����ده 
�لعتد�ل و�لو�شطية و�لت�شامح.

ب����كل ما في����ه، وهو ق����ادر �أي�شًا عل����ى جعله و�حة 

�شالم و�طمئنان.

ح من�شوب����و �جلامع����ة م����ن �إد�ر�تها  و�ش����رنَّ

ووكالئه����ا وعم����د�ء �لكلي����ات و�أع�ش����اء هيئ����ة 

وطالب����ات  ط����الب  �إىل  بالإ�شاف����ة  �لتدري�����س، 

خ����ادم  تف�ش����ل  �أن  �إىل  م�شري����ن  �جلامع����ة، 

ب����ن  عب����د�هلل  �ملل����ك  �ل�شريف����ن  �حلرم����ن 

عبد�لعزي����ز بقبول �شهادة �لدكت����ور�ه �لفخرية 

من جامعة �لإمام حمم����د بن �شعود �لإ�شالمية 

هو ت����اج وم�شدر ع����ز و�فتخار و�ش����رف عظيم 

�لحت����اد �لأوروبي �أن خ����ادم �حلرمن �ل�شريفن 

ر�ئد لل�شالم �لعاملي ود�عم لالعتد�ل.

كما نقل �لع����دد ت�شريحات خادم �حلرمن 

�ل�شريفن يف �ملوؤمتر �لدويل �شد �لإرهاب و�لذي 

�أك����د فيه �أننا يف حرب م����ع �لإرهاب ومن يدعمه 

�أو ي����رر ل����ه و�شوف ن�شتمر يف ذل����ك، م�شرً� �إىل 

ه����و� �ش����ورة �لإ�ش����الم بنقائه  �أن �لإرهابي����ن �شونَّ

و�شفائ����ه و�إن�شانيته، د�عيًا دول �لع����امل للق�شاء 

عل����ى �ملتطرف����ن بالق����وة و�لعق����ل، لفت����ًا �إىل �أن 

�لإن�ش����ان ق����د يكون �شببًا يف تدم����ر هذ� �لكوكب 
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الق���درة على التجاوب مع م�س���اكل �س���امة 

الغذاء ومع احلاالت الطارئة، كما �سي�س���هم 

النظ���ام باإذن اهلل يف توفري الغذاء االآمن يف 

بلدنا املعطاء”.

وكان جمل����س الوزراء ق���د وافق على اأن 

ُتن�س���ىء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير 

نظ���ام اإن���ذار �س���ريع للتبلي���غ ع���ن اأي خطر 

مبا�س���ر اأو غري مبا�سر عل���ى �سحة االإن�سان 

يكون م�س���دره الغ���ذاء، وتوعي���ة امل�ستهلك 

بالو�سائل التي تراها منا�سبة.

وين����س النظ���ام عل���ى اأن���ه اإذا ظه���ر 

�سيعم���ل ب���اإذن اهلل عل���ى �سم���ان �سام���ة 

وماأموني���ة الغ���ذاء م���ن اأجل توف���ري حماية 

فعال���ة للمواط���ن واملقي���م، ويعط���ي الهيئ���ة 

 اأعرب معايل الرئي�س التنفيذي للهيئة 

العام���ة للغ���ذاء والدواء الدكت���ور حممد بن 

عبدالرحمن امل�سع���ل، مبنا�سبة �سدور قرار 

جمل�س الوزراء باملوافقة على نظام الغذاء، 

عن خال�س �سكره وتقديره خلادم احلرمني 

ال�سريف���ني -يحفظ���ه اهلل- عل���ى م�ساندته 

للهيئ���ة ول���ويل العه���د نائب رئي����س جمل�س 

ال���وزراء وزير الدف���اع رئي�س جمل����س اإدارة 

الهيئ���ة العامة للغ���ذاء وال���دواء على دعمه 

وتوجيهات���ه امل�ستمرة للهيئ���ة “والذي اأثمر 

عن �سدور اأول نظام خا�س بالغذاء باململكة 

رفع شكره إلى الملك وولي العهد

رئيس الغذاء والدواء: أهم سمات نظام الغذاء.. 
مواءمته مع األنظمة العالمية الحديثة
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باململك���ة ممثل���ة يف وزارة ال�س���وؤون البلدية 

والقروية، ووزارة التجارة وال�سناعة، ووزارة 

الزراع���ة، والهيئ���ة ال�سعودي���ة للموا�سفات 

واملقايي����س واجل���ودة، ملا اأ�سهم���ت وت�ساهم 

فيه من اأدوار تنظيمية ورقابية، متمنيًا “اأن 

يحقق هذا النظام ما ت�سبوا اإليه قيادة هذا 

البلد يف توفري غ���ذاء اآمن للمواطن واملقيم 

على هذه االأر�س املباركة”.

منظمة التجارة العاملية وتبنيه منهجًا وقائيًا 

ن  يراع���ي نظم الرقاب���ة الوقائي���ة، كما ُيكِّ

من اقتفاء وتتبع املنتج الغذائي يف احلاالت 

الطارئ���ة، و�سمول���ه عل���ى اأح���كام وقواع���د 

���ع،  تتعل���ق مب�سوؤولي���ة كل م���ن املنتج،امل�سنِّ

امل�ستورد”.

وق���دم امل�سع���ل �سك���ره وامتنان���ه لكافة 

اجله���ات احلكومي���ة امل�سوؤول���ة ع���ن الغذاء 

للهيئ���ة اأن غ���ذاء ي�سكل خط���رًا على �سحة 

امل�ستهل���ك اأو ال�سح���ة العام���ة، وال يك���ن 

تفاديه بالتدابري املتاحة، فلها االأمر ب�سحب 

الغذاء، اأو اتخ���اذ االإجراءات املنا�سبة وفقًا 

ملا تقت�سيه طبيعة احلالة.

واأو�سح امل�سعل اأن من اأهم �سمات نظام 

الغذاء “مواءمت���ه مع اأنظمة الغذاء العاملية 

احلديث���ة ووفائ���ه بالتزام���ات اململكة جتاه 
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املختربي الواقعي واالفرتا�سي، با�ستخدام 

تقنيات التعليم والتعلم.

من جهة اأخرى اأو�سح وزير االقت�ساد 

والتخطي����ط الدكت����ور حمم����د اجلا�سر اأن 

م����ن ظواهر التح����ول اإىل جمتم����ع املعرفة 

وخا�س����ة  املعرف����ة  ودور  اأهمي����ة  زي����ادة 

التقني����ات املتقدم����ة يف االأداء االقت�سادي 

واالجتماع����ي ويف تراك����م ال����روة، وتزايد 

كب����ري يف �سرع����ة تولي����د املعرف����ة ون�سرها 

التعلي����م  دور  وتعاظ����م  وا�ستثماره����ا، 

والتدري����ب، واحتدام يف البيئ����ة التناف�سية 

العاملي����ة، وحترير التج����ارة، وتزايد ن�سبة 

املعرفة يف ال�سادرات وعوملة االإنتاج.

تقري����ر  اإط����اق  اأن  اجلا�س����ر  واأ�س����اف 

»التح����ول اإىل جمتم����ع املعرف����ة يف اململك����ة » 

ياأتي يف وقت تب����ذل فيه اململكة جهودًا كبرية 

لتحقي����ق ه����ذا التح����ول يف �ست����ى القطاعات 

ه����ذه  وترتك����ز  واالجتماعي����ة  االقت�سادي����ة 

اجله����ود عل����ى االأعم����دة اخلم�سة الت����ي يقوم 

جاذبة، وتوفري االأوعية املعرفية االأكر حداثة 

وتهيئة الفر�س للطاب املوهوبني واال�ستثمار 

يف العق���ول ال�سابة، باإن�ساء اأكادييات نوعية 

متخ�س�سة للموهوبني، متقدمة يف مناهجها 

وبراجمها واأ�ساليبها.

واأ�سار الفي�سل اإىل تركيز وزارة الرتبية 

والتعلي���م عل���ى رب���ط املدار����س باالإنرتنت، 

والتعليم االلكرتوين عرب ال�سبكات الداخلية 

للمدار����س، وق���دم دعم���ًا �سخي���ًا للمعامل، 

كا�سف���ًا اأن ال���وزارة االآن ب�س���دد ا�ستكم���ال 

جتهي���ز جمي���ع ف�س���ول املدار����س 250 األف 

ف�س���ل تقريبًا بتقني���ات الف�س���ول الذكية، 

واأجه���زة احلا�سب���ات، ويتزام���ن ذل���ك مع 

توفري االأجهزة اللوحية للمعلمني، ال�ستثمار 

التقنية يف عملي���ات التعليم والتعلم، كذلك 

تبن���ت ال���وزارة مناه���ج تعليمي���ة يف العلوم 

والريا�سي���ات مبوا�سف���ات عاملي���ة، تدع���م 

الن�ساط والتعلم الذاتي دون حفظ اأو تلقني، 

وت�سجع م�سروع���ات الطاب، وتعتمد العمل 

خالل فعاليات المنتدى السعودي الدولي للتقنيات المتقدمة في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:

الفيصل : الوزارة  تستكمل 250 ألف فصل بتقنيات ذكية .. 
الستثمار التقنية في عمليات التعليم والتعلم

ق���ال رئي����س مدين���ة املل���ك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية الدكت���ور حممد ال�سويل، اإن 

مدينة املل���ك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية ال 

تعاين من م�ساكل مادية يف التمويل امل�ساريع 

البحثي���ة مبقدار م���ا تعاين م���ن تخ�سي�س 

باحثني ومعام���ل يف خطة معرف���ة2، م�سريًا 

اإىل اأنه ح�سب االح�سائيات يف جملة نيت�سر 

العاملية ازداد تق���دم اململكة خال ال�سنوات 

�سنوي���ًا   %  140 مبع���دل  املا�سي���ة  اخلم����س 

حمقق���ا لها تخطي �سبع مرات���ب اإىل االأعلى 

يف موؤ�سر الن�س���ر العلمي من بني الدول التي 

�سملها التقرير منذ عام 2008، مبينًا اأنه مت 

تخ�سي�س 16 مليار ريال خلطة معرفة 2.

واأك����د ال�سوي����ل، يف ت�سريح����ات �سحفية 

عق����ب افتتاح����ه فعالي����ات املنت����دى ال�سعودي 

ال����دويل للتقني����ات املتقدم����ة يف مق����ر مدينة 

امللك عبدالعزي����ز للعلوم والتقني����ة بالريا�س 

اإىل ارتفاع يف معدل الن�سر العلمي للدرا�سات 

العلمي����ة واالأبح����اث الواقع����ة �سم����ن االأبحاث 

االأكر ا�ست�سهادًا بنها بن�سبة 33.1% يف العام 

2012م مقارن����ة بالع����ام 2011م ويف جم����ال 

ن�ساط براءة االخرتاع �سهدت اململكة ارتفاعا 

ملحوظ����ًا يف معدل ت�سجيل ب����راءات االخرتاع 

حيث جت����اوز عدد براءات االخ����رتاع امل�سجلة 

يف عام 2010م، حاز 200 اخرتاع الأول مرة.

 ويف هذه املنا�سبة اأكد �سمو وزير الرتبية 

والتعلي���م االأمري خالد الفي�سل يف كلمته اإننا 

يف وزارة الرتبية والتعليم تبنينا ا�سرتاتيجية 

لتطوي���ر التعليم الع���ام، تعنى بتعل���م العلوم 

والتقني���ة والهند�س���ة والريا�سيات وتعليمها، 

وتوج ذلك بالربنامج التنفيذي، مل�سروع امللك 

عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، 

لتق���دمي التعلي���م املميز، يف بيئ���ات مدر�سية 
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ووفقا الإح�سائية »توم�سون رويرتز« التي 

ن�سرته���ا جملة نيت�س���ر العاملية فق���د احتلت 

اململك���ة العربية ال�سعودي���ة املرتبة االأوىل يف 

معدالت النمو العاملية يف عام 2012 مقارنة 

بعام 2011 بن�سبة 33.1 باملئة تلتها ال�سني 

بن�سبة 13.4 باملئة ثم الربازيل 8.9 باملئة، 

ثم كوريا اجلنوبية بن�سبة 7.6باملئة، وبعدها 

الهند بن�سب���ة 4.8 باملئة، والواليات املتحدة 

االمريكية بن�سبة 1.4 باملئة.

وقد �سنفت اململكة يف املرتبة الثانية عربيًا 

ويف املرتبة 42 عامليًا على موؤ�سر االبتكار العاملي 

يف عام 2013، اأما على م�ستوى املنطقة فحازت 

على املرتبة االأوىل يف العديد من املوؤ�سرات وهي 

: م�ست���وى تط���ور ال�سوق، واالئتم���ان، والتجارة 

واملناف�سة وا�ستيعاب املعرفة.

وكان الرتتي����ب العامل����ي للمملك����ة عل����ى 

العل����وم  جم����ال  يف  »اخلريج����ون  موؤ�س����ر 

والهند�س����ة« مث����ريًا لاإعج����اب، اإذ حلت يف 

املرتب����ة ال�سابع����ة من ب����ني 142 بل����دًا، كما 

اأنها ح����ازت مراتب اأخرى جدي����رة بالذكر 

عاملي����ًا مث����ل: االت�ساالت وتقني����ة املعلومات 

25، والتعلي����م الع����ايل31 ورواب����ط االبتكار 

21 واالأ�سول غري امللمو�سة5. وعلى امل�ستوى 

العاملي. ح�سل����ت ال�سعودية على املرتبة 29 

من حيث براءات االخرتاع املمنوحة يف عام 

2013 مرتفعة م����ن املركز 30 الذي حققته 

يف العام ال�سابق 2012 ومتفوقة بفارق كبري 

على القوتني االإقليميتني، اإيران وتركيا.

الواحد، ارتف���ع هذا العدد لي�سل اإىل 1686 

ورقة بحثية يف العام 2008، وذلك اثر تنفيذ 

اخلط���ة الوطنية للعلوم والتقني���ة واالبتكار، 

ويف العام 2012 وم���ع ا�ستمرار هذا االجتاه 

التنم���وي، و�سل عدد االأبحاث اإىل ما يقارب 

7000 ورق���ة بحثي���ة لي�س���ل ت�ساع���ف عدد 

اأوراق البح���ث العلمي املن�س���ورة اإىل حوايل 

7 م���رات خ���ال 8 اأعوام فق���ط، وقد �سنف 

م���ا ن�سبته 0.89% من ه���ذه االأبحاث �سمن 

اأف�سل االأبحاث العاملية للعام 2012م.

وقد �سهد الن�ساط البحثي العاملي زيادة 

اإجمالي���ة خ���ال امل���دة نف�سه���ا، واإن مل تكن 

هذه الزيادة مت�ساوية يف كل الدول واملناطق 

حيث يعد معدل النم���و يف خمرجات االإنتاج 

الفك���ري يف اململكة اأعل���ى بكثري منه يف دول 

جمل����س التعاون اخلليج���ي االأخرى اأو الدول 

العربي���ة حي���ث اإن اململكة جت���اوزت يف عام 

2012خمرجات م�سر للمرة االأوىل.

عليها هذا التحول وه����ي النظام االقت�سادي 

واالجتماع����ي القائم على املعرف����ة واإدارتها، 

والعلوم والتقنية واالبتكار، والتعليم، والعمالة 

املعرفية، وتقنية املعلومات واالت�ساالت.

مبينًا اأن التقرير الذي يتم اإطاقه اليوم، 

يوف����ر موؤ�سرات ح����ول تطور تقني����ة املعلومات 

واالت�ساالت وبنيتها التحتية، واملوارد الب�سرية، 

ويخ�س�����س  والتعلي����م،  والتطوي����ر،  والبح����ث 

ف�س����واًل يف ذل����ك للقطاعات ال�سح����ة وعلوم 

احلياة، والنقل، والنف����ط والغاز، والتعامات 

االلكرتوني����ة، اإن هذا التقرير خطوة يف جمال 

متابعة موؤ�سرات املعرفة.

وج����اء يف التقري����ر التح����ول اإىل جمتم����ع 

املعرف����ة عدد م����ن النقاط وب����داأت االنطاقة 

الفعلي����ة لتنفي����ذ اخلط����ة الوطني����ة ال�سامل����ة 

بعي����دة املدى للعل����وم والتقني����ة املرحلة االأوىل 

ع����ام 2007م حت����ت م�سمى اخلط����ة اخلم�سية 

االأوىل للعل����وم والتقني����ة واالبت����كار ور�سد لها 

8.1 ملي����ارات ريال متزامنة مع خطة التنمية 

الثامنة التي بداأ تنفيذها عام 2005م ويف عام 

2010م ومع بداية اخلط����ة اخلم�سية التا�سعة 

ا�ستمر تنفي����ذ اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية 

واالبتكار حتت م�سمى اخلطة الوطنية املو�سعة 

للعل����وم والتقني����ة واالبتكار واعتم����د لتنفيذها 

قراب����ة 16 ملي����ار ري����ال لتك����ون مكمل����ة خلطة 

التنمية التا�سعة وت�ساهم يف حتقيق اأهدافها.

لقد كان عدد االأبحاث املن�سورة يف عقد 

الثمانين���ات يق���ل عن 1000 بح���ث يف العام 

www.al
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اخلدمات املتعددة لرواد ورائدات اأعمال املنطقة.

بدوره���ا، تعكف موؤ�س�سة من���اء املنورة التنموية 

عل���ى مب���ادرات عدة وه���ي: �سن���ع املدين���ة، معامل 

االإب���داع واالإنت���اج، مرك���ز اخلدمة ال�سامل���ة، مدينة 

املنورة ال�سناعية، واحات املن���ورة، التي تهدف اإىل 

خدمة قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

وي�سم مركز »مناء املنورة« الرئي�س الذي يتواجد 

عل����ى اأر�����س م�ساحته����ا 20750 م����رتا مربع����ا، مركز 

اخلدم����ة ال�ساملة الرئي�����س، وم�ساحات عمل م�سرتكة 

الأ�سح����اب االأعم����ال، وقاع����ة حما�س����رات وموؤمترات 

تفاعلي����ة، و�سال����ة عر�����س ومبيع����ات دائم����ة ملنتجات 

»�سن����ع املدين����ة«، ومكاتب �س����ركاء النج����اح، ومكاتب 

للهيئة الع�امة لا�ستثمار، ومعر�سا فنيا دائما مرتبطا 

باأ�سالة وتاريخ املدينة القدمي واحلديث.

وتع���د مبادرة »�سنع املدين���ة« التي ت�سهم »مناء 

املنورة« يف تفعيله���ا واإدارتها، م�سروعا حيويا يهدف 

اجل���ودة  ذات  املديني���ة  ال�سناع���ات  ت�سجي���ع  اإىل 

املعتم���دة وتطوي���ر قيمته���ا امل�ساف���ة، ع���رب توعي���ة 

امل�ستهل���ك مبيزتها واأ�سالتها، وحمايته من املنتجات 

التي ال تعك�س اأ�سالة املدينة املنورة.

وتعد مب���ادرة »واحات املدين���ة« برناجما للبيع 

بالتجزئ���ة يف مواق���ع مديني���ة م�سه���ورة يف التاري���خ 

واعت���رب االأم���ري في�سل ب���ن �سلم���ان، اأن مرحلة 

التنفي���ذ هي املرحل���ة االأ�سعب لي�سعر اأبن���اء املنطقة 

باأثره���ا يف الرب���ع االأول من العام املقب���ل، متعهدا يف 

الوقت نف�سه باأن امل�سروعات �ستنال حق�ها من العناية 

واملتابع���ة الدائمة، حي���ث �سيناط مبجل�س���ي النظارة 

واالإدارة متابعة النتائج واأعمال موؤ�س�سة »مناء املنورة« 

كل �ستة اأ�سهر، حتى ي���رى اأهل املنطقة ويلم�سوا خري 

هذه امل�سروعات التنموية بجميع اأطيافها.

وتكم���ن اأهمية روؤية »مناء املنورة« يف اال�ستفادة 

م���ن احلراك التنموي الراهن وتفعيله لتحقيق تنمية 

اقت�سادي���ة م�ستدام���ة، وامل�ساهم���ة يف تعزي���ز النمو 

االجتماعي واالقت�س���ادي للمواطن من خال تطوير 

ودع���م بيئة قط���اع املن�س���اآت املتو�سط���ة وال�سغرية، 

مبدي���ا تفاوؤل���ه ب���اأن ي�سبح املرك���ز الرئي����س ل�«مناء 

املن���ورة«، مبثاب���ة اإح���دى كربي���ات من�س���ات ت�سريع 

االأعم���ال يف ال�س���رق االأو�سط، لكون���ه يحت�سن عددا 

م���ن املبادرات احليوي���ة التي توفر باق���ة متميزة من 

إطالق أول وقف تنموي في المدينة المنورة بمليار ريال

األمير فيصل بن سلمان: »وقف المنورة« أداة فاعلة 
في تعزيز العمل التنموي في المنطقة

دشن األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المدينة المنورة، 
انطالق��ة أعمال مؤسس��ة »نم��اء المن��ورة«، وهي ال��ذراع التنفيذية 
ل�«وقف المنورة«، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
المنطقة، مؤكدا أهمية الوقف بصفته إنمائيا مجتمعيا يصب في 

مصلحة المواطنين والمواطنات في المنطقة.
وقال االأمري في�سل ب���ن �سلمان خال التد�سني 

اإن���ه يف ظ���ل هذا احل���راك التنم���وي الراه���ن الذي 

تعي�س���ه بادن���ا، وخا�س���ة امل�سروع���ات املباركة التي 

اأمر به���ا خادم احلرم���ني ال�سريف���ني امللك عبداهلل 

ب���ن عبدالعزيز »حفظه اهلل« لتو�سعة امل�سجد النبوي 

وتطوير املناط���ق املحيطة به، اأن�س���ئ »وقف املنورة« 

ليك���ون االأداة الفاعل���ة يف تعزي���ز العم���ل التنم���وي 

يف املنطق���ة، ال���ذي انبثق���ت من���ه موؤ�س�س���ة »من���اء 

املن���ورة«، وهي موؤ�س�س���ة غري ربحي���ة، لتطلق الكثري 

م���ن املب���ادرات لدعم منظوم���ة املن�س���اآت املتو�سطة 

وال�سغ���رية، خا�سة اأن هذا القط���اع احليوي واملهم 

ي�سكل اأكر من ت�سعني يف املائة من املن�ساآت امل�سجلة 

يف �سج���ات وزارة التجارة، وذل���ك من اأجل حتقيق 

تنمي���ة اقت�سادية واجتماعية م�ستدام���ة، اإيانا باأن 

دع���م هذا القطاع ومنوه �سيك���ون له اأثر اإيجابي على 

االقت�ساد املحلي وتنميته.



اأمانة املدينة املنورة بت�سليم 100 موقع ل�سل�سلة البيع 

بالتجزئ���ة )واح���ات املنورة( يف غ�س���ون 12 �سهرا، 

عل���ى اأن ترتفع اأعداد املواق���ع اإىل 500 موقع بحلول 

2020، تزامنا م���ع اكتمال بن���اء الت�سميم الداخلي 

ملوق���ع معامل االإبداع، وفق اخلط���ة الزمنية املعتمدة 

يف امل�سروع.

ووقع���ت »من���اء املن���ورة« مذك���رة تفاه���م م���ع 

»اأرامك���و ال�سعودي���ة« لبن���اء تع���اون وتطوي���ر برامج 

م�سرتك���ة الإجناح امل�سروع���ات القائم���ة يف امل�سانع 

اإن�س���اء  اإمكاني���ة  ودرا�س���ة  واملتو�سط���ة،  ال�سغ���رية 

حمفظة ا�ستثمارية لراأ�س املال اجلريء، وخ�س�ست 

هيئة املدن ال�سن�اعية 100 م�سنع متو�سط احلجم، 

جاهزة للمنطق���ة مبعايري جودة متمي���زة، وتت�سمن 

املرحلة االأوىل 28 م�سنعا، ت�سلم خال 12 �سهرا.

يف ح���ني يدعم �سندوق تنمية امل���وارد الب�سرية 

)ه���دف( الفر����س التوظيفي���ة التدريبي���ة املنا�سبة 

يف امل�س���روع، وبينما تدع���م »مناء املن���ورة« البحوث 

والدرا�س���ات ف���اإن جامعة طيبة تلت���زم بتمويل بع�س 

اأن�سطة املوؤ�س�سة املن�سوية حتت »وقف املدينة«.

وتلت���زم جمموع���ة ب���ن الدن بتق���دمي 50 مليون 

ريال على مدى 24 �سهرا، يف حني تقدم اأكوا بور 15 

مليون ري���ال مرحليا ملدة 36 �سه���را، وقدمت الهيئة 

العلي���ا لل�سياح���ة واالآث���ار 1.5 ملي���ون ري���ال، �سمن 

برنام���ج دعم ال�سناعات احلرفية الن�سوية بالتعاون 

مع �سركة قطوف املتخ�س�سة.

وتع���د مبادرة »مدينة املن���ورة ال�سناعية« نتاجا 

حقيقيا للتعاون اال�سرتاتيجي بني »مناء املنورة« وهيئة 

املدن ال�سناعية، وهو ما اأثمر عن والدة بيئة �سناعية 

فريدة تنبئ بنه�سة وتنوع اقت�سادي، وت�سهم يف خلق 

فر�س عم���ل الأبن�����اء املنطق���ة، وتع���زز قدرتهم على 

امل�س��ارك���ة يف التنمي��ة االقت�سادي���ة احلالية لتحقيق 

النمو االقت�سادي واالجتماعي امل�ستدام.

ويف اإط���ار االهتمام بامل���راأة ال�سعودية واالإيان 

بدورها يف التنمية كج���زء اأ�سا�سي يف عملية التنمية 

االقت�سادي���ة واملجتمعي���ة يف الوط���ن، اأطلقت »مناء 

املن���ورة« مبادرة معام���ل االإبداع واالإنت���اج، التي تقع 

يف حديقة امللك فه���د يف املدينة املنورة على م�ساحة 

ت�س���ل 2200 م���رت مرب���ع، وج���اء املق���ر بت�سمي���م 

اإ�سام���ي معا�سر ي�سم منظومة متكاملة خم�س�سة 

ل�سي���دات املدينة م���ن احلرفيات ورائ���دات االأعمال 

امل�سارك���ة،  املعاه���د  حما�س���رات  قاع���ات  وت�سم���ل 

وقاع���ات اجتماعات وغ���رف عمل، وور�س���ا اإنتاجية 

حديثة، وحتت�سن هذه املب��ادرة عددا من املبادرات، 

ومنها اأكاديية الت�سميم الت���ي تهدف اإىل االرتقاء 

باحلرف املدينية مل�ستوى عاملي.

وت�سافرت جهود الكثري من اجلهات احلكومية 

الإجناح اأحد اأ�سخم امل�سروعات يف ال�سرق االأو�سط، 

املخ�س�سة لقط���اع املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، 

فق���د قدم بن���ك الت�سليف واالدخار نح���و 700 مليون 

ري���ال كمحفظة متويلي���ة للم�س���روع، يف حني تعهدت 

نع املدينة«، خا�سة اأنها اأحد  االإ�سامي مبنظومة »�سُ

امل�سروع���ات اال�سرتاتيجية املهمة، و�سمن املبادرات 

احليوية، و�ستوف���ر املجال الت�سويق���ي احليوي لرواد 

االأعم���ال واالأ�س���ر وامل�سان���ع املديني���ة املنتج���ة، من 

خ���ال متكينه���م م���ن عر����س وبي���ع منتجاتهم عرب 

قن���وات متت���از بتواجدها يف مواقع حيوي���ة وتاريخية 

باملدين���ة املن���ورة، ناهي���ك ع���ن متي���ز تل���ك املنافذ 

الت�سويقي���ة والبيعية بجاذبية ت�سميمها الذي يعك�س 

الطابع املديني واالإ�سامي واقرتانها بتقنيات عاملية 

ومعايري البناء احلديثة والع�سرية.

فيما تعد مبادرة »مركز اخلدمة ال�ساملة« التي 

ترتكز على تقدمي اخلدمات احلكومية واال�ست�سارية 

ال�س���ركات  واأ�سح���اب  االأعم���ال  ورائ���دات  ل���رواد 

واملوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، ع���رب من�س���ة 

موح���دة جتم���ع اجله���ات ذات العاقة حت���ت �سقف 

واحد، توفريا للوقت واجلهد.

ويت�سم���ن املركز اجله���ات التالي���ة يف مرحلته 

التج���ارة  وزارة  املن���ورة،  املدين���ة  اأمان���ة  االأوىل: 

وال�سناع���ة يف منطقة املدينة املن���ورة، وزارة العمل 

يف منطقة املدينة املن���ورة، االإدارة العامة للجوازات 

يف منطق���ة املدين���ة املن���ورة، االإدارة العام���ة للدفاع 

املدين يف منطق���ة املدينة املن���ورة، الغرفة التجارية 

ال�سناعي���ة يف املدين���ة املن���ورة، م�سلح���ة ال���زكاة 

والدخل مبنطق���ة املدينة املن���ورة، املوؤ�س�س���ة العامة 

للتاأمينات االجتماعية مبنطقة املدينة املنورة.

أكتوبر  2014م15
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وم�ستهلك���ني وكذل���ك جه���ات رقابية 

وتنفيذية، اإذ ان املوا�سفات القيا�سية 

تعد املرجع االأ�سا�سي يف تقييم جودة 

اأي�س���ًا  وتعت���رب  املنت���ج،  اأو  ال�سلع���ة 

ال�سمان���ة احلقيقي���ة للم�ستهلك باأن 

م���ا ي�سل اإلي���ه هو منتج اآم���ن ويوؤدي 

الوظيفة التي ا�سرتاه من اأجلها، كما 

ت�سمن املوا�سف���ات لل�سانع والتاجر 

و�سول منتجه املطابق لها اإىل االأ�سواق 

العاملية، وكل ذل���ك يف النهاية ي�سب 

يف دع���م االقت�س���اد الوطن���ي. واأكد 

الق�سبي توج���ه الهيئة اال�سرتاتيجي 

نحو تفعيل قن���وات وو�سائ���ل التوعية 

ون�سر الوعي لدى كافة فئات املجتمع 

باأهمية التقيي�س ودوره يف توفري مناخ 

متميز لت���داول ال�سلع واملنتجات ذات 

اجل���ودة العالية، معربًا ع���ن اأمله يف 

اأن تنج���ح ا�سرتاتيجية الهيئة يف رفع 

م�ستوى وعي امل�ستهل���ك ب�سكل كبري، 

وه����و م����ا �سي�ساعد عل����ى اإيج����اد بيئة 

منا�سبة لوجود اقت�ساد قوي ذي �سمعة 

متميزة يف االأ�سواق العاملية، م�سريا يف 

الوقت ذاته بالدعم ال�سخي من جانب 

حكوم����ة خ����ادم احلرم����ني ال�سريفني 

الأن�سط����ة التقيي�����س واملوا�سفات والتي 

كان لها ال����دور االأبرز يف اعتماد اأكر 

28.000 موا�سف����ة قيا�سي����ة �سعودية 

قادرة عند تطبيقها وااللتزام بها على 

�سب����ط ال�س����وق واالرتق����اء مب�ستويات 

اجل����ودة وحماربة الغ�����س والتقليد يف 

ال�سلع واملنتجات.

من جهت���ه اأك���د حماف���ظ الهيئة 

الدكت���ور �سعد ب���ن عثم���ان الق�سبي 

املوا�سف���ات  واإ�س���دار  التقيي����س  اأن 

القيا�سي���ة واح���د م���ن اأه���م االأدوار 

لاقت�ساد  الداعم���ة  اال�سرتاتيجي���ة 

ذات���ه  الوق���ت  م�س���ريا يف  الوطن���ي، 

اإىل اأن اأنظم���ة التقيي����س تلع���ب دورا 

بارزًا وحيوي���ًا يف حماية كافة حلقات 

ال�سل�سل���ة التجارية م���ن �سّناع وجتار 

كشف عن توجه استراتيجي لتفعيل قنوات نشر الوعي.. د. القصبي:

تطبيق »المواصفات« حماية للتجار والمستهلكين.. 
ولها دور استراتيجي في دعم االقتصاد الوطني

ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  �سارك���ت 

واجل���ودة  واملقايي����س  للموا�سف���ات 

اأجه���زة التقيي����س العاملي���ة االحتفاء 

ال���ذي  للتقيي����س  العامل���ي  بالي���وم 

ي�سادف الرابع ع�سر من اأكتوبر من 

كل عام.

تاأت����ي ه����ذه امل�سارك����ة يف اإط����ار 

جهود تل����ك الهيئ����ات بالتذكري على 

يف  للموا�سف����ات  املح����وري  ال����دور 

�سبط االأ�سواق ودعم االقت�ساديات 

الوطنية وال�سناع����ات ذات اجلودة 

االأعل����ى مم����ا يزي����د م����ن فر�سه����ا 

م����ن  فق����ط  انطاق����ًا  اال�ستثماري����ة 

مطابقته����ا وحر�سها عل����ى ا�ستيفاء 

املوا�سف����ات القيا�سي����ة، اإ�سافة اإىل 

حر�س هيئات التقيي�س على ا�ستثمار 

الوع����ي  رف����ع  يف  املنا�سب����ات  تل����ك 

اال�ستهاكي لدى املجتمع.
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وق����ال اإن حتقيق امل�س����روع مبني 

عل����ى عوام����ل ع����دة، اأهمه����ا: توافر 

واملادي����ة،  الب�سري����ة  االإمكان����ات 

واال�ستقرار ال�سيا�سي، م�سريًا اإىل اأنه 

مت و�سع خريطة طريق لبناء م�سروع 

اال�سرتاتيجي����ة من طري����ق املمار�سة 

واملتابع����ة والتق����ومي، وبن����اء املعايري 

والنموذج ودر�����س البيئة والتحديات 

اأن  مو�سح����ًا  التوجه����ات،  وحتدي����د 

هناك ع����ددًا من التحديات، اأهمها: 

توحي����د امل�س����ار والتخطي����ط ال�سليم 

االإدارة  يف  والقي����ادة  الواقع����ي، 

اال�سرتاتيجي����ة، وا�ستخ����دام التقنية 

والبريوقراطية،  �سلي����م،  ب�سكل غري 

والتمويل ال�سليم.

الق�سب���ي، حت���دث خاله���ا ع���دد من 

اخل���رباء امل�سارك���ني يف فريق التنفيذ، 

اأن اله���دف م���ن امل�س���روع ه���و توف���ري 

اإط���ار �سام���ل ملعايري اجل���ودة كنموذج 

لتمك���ني  اجل���ودة،  ملعاي���ري  وطن���ي 

جمي���ع القطاع���ات امل�سارك���ة يف ه���ذه 

اال�سرتاتيجي���ة م���ن تق���دمي منتج���ات 

ومناف�س���ة  اجل���ودة  عالي���ة  وخدم���ات 

عاملي���ًا، من خال اإيجاد برنامج �سامل 

لن�س���ر ثقاف���ة اجل���ودة وتطبيقاتها يف 

جمي���ع جماالت اخلدم���ات واملنتجات، 

اأعل���ى  حتقي���ق  يف  االإ�سه���ام  وكذل���ك 

م�ستويات اجل���ودة يف جمال اخلدمات 

واملنتجات جلميع القطاعات امل�ستهدفة 

وفق املعطيات اخلا�سة يف كل قطاع.

خالل ندوة تعريفية..  أقيمت برعاية معالي المحافظ د . القصبي :

هيئة المواصفات.. تقدم أهداف مشروع االستراتيجية 
الوطنية للجودة 2020

ق������دم������ت ال����ه����ي����ئ����ة ال���������س����ع����ودي����ة 

م�شروع  ع��ن  وامل��ق��اي��ي�����س  للموا�شفات 

للجودة«،  ال��وط��ن��ي��ة  »اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

ال����ذي ت��ب��ن��ت م���ن خ��ال��ه روؤي�����ة خادم 

امل��ل��ك عبداهلل  ال�����ش��ري��ف��ن  احل���رم���ن 

»ال�شعودية  ت��ك��ون  ب���اأن  عبدالعزيز  ب��ن 

عاملياً  م��ع��ي��اراً  وخ��دم��ات��ه��ا  مبنتجاتها 

للجودة واالإتقان 2020«.

م�س���ارات  دار  رئي����س  واأو�س���ح 

للدرا�س���ات والتطوي���ر الدكت���ور خال���د 

الع���واد يف ن���دوة تعريفية ع���ن امل�سروع 

اأقيم���ت برعاية مع���ايل حمافظ الهيئة 

واملقايي����س  للموا�سف���ات  ال�سعودي���ة 

واجل���ودة الدكت���ور �سع���د ب���ن عثم���ان 
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والتطوير املطلوبة لانطاق يف رحلة 

اجلودة والتميز.

واأ�ساف اأنه �سيتم تطبيق امل�سروع 

عل����ى �سبع����ة قطاع����ات مهم����ة، وهي: 

التعلي����م العايل، والقط����اع احلكومي، 

وال�سناع���ي،  امل���دين،  واملجتم���ع 

ال�سح����ي،  والقط����اع  واخلدم����ات، 

والتعلي����م الع����ام، م�س����ريًا اإىل اأن����ه مت 

»رحل����ة  بح�س����ب  الت�سني����ف  تق�سي����م 

التمي����ز«، اإذ �سيت����م ت�سني����ف القطاع 

خان����ة  يف   199-1 عل����ى  احلا�س����ل 

ال����ذي يح�سل  »املب����ادرون«، والقطاع 

عل����ى 200-399 �سم����ن »املنج����زون«، 

والقطاع الذي حت�سل على عدد نقاط 

بني 400-599 �سمن »املوؤثرون«، فيما 

�سي�سج����ل القطاع احلا�سل على 600-

والقط����اع  »املتكامل����ون«،  799 �سم����ن 

�سم����ن   1000-800 يح�س����ل  ال����ذي 

»املبدع����ون«، وهو اأعل����ى ت�سنيف لدى 

الهيئ����ة يف امل�سروع اجلدي����د يف قائمة 

الت�سنيفات االأكر جودة التي �ستعترب 

»عاملية امل�ستوى«.

للكف���اءات الوطني���ة املوؤهل���ة والقادرة 

على االرتق���اء مب�ستوى االأداء املوؤ�س�سي 

اإىل امل�ستويات العاملية املتقدمة.

وقال اإنه �سيتم ت�سنيف القطاعات 

واملوؤ�س�س���ات امل�ستهدفة مقارنة باأف�سل 

املمار�س���ات وامل�ستوي���ات العاملي���ة، من 

خال معرف���ة التحديات الرئي�سة التي 

�ستواجه مرحلة تطبي���ق اال�سرتاتيجية 

الوطني���ة للج���ودة، م���ن خ���ال املوارد 

الب�سري����ة والثقاف����ة التنظيمي����ة 

واالإجراءات والهيكلة والعمليات.

واأ�سار اإىل اأن قيا�س مدى جاهزية 

ه����ذه القطاع����ات �سي�سه����م يف معرفة 

والتمي����ز  للج����ودة  الراه����ن  الو�س����ع 

املوؤ�س�س����ي كثقافة وممار�سة يف من�ساأة 

م����ا اأو يف قط����اع وكي����ف يب����دو الو�سع 

حالي����ًا، وكذل����ك امل�ساع����دة يف تطوير 

ا�سرتاتيجي����ة اجل����ودة وحتدي����د نقاط 

الق����وة التي متلكها املنظمة اأو القطاع، 

كما ي�ساعد يف حتديد فر�س التح�سني 

و�س���دد على اأن النتائج املتوقعة من 

امل�سروع هي و�س���ع ا�سرتاتيجية وطنية 

واملنهجي���ة  الفكري���ة  مكوناته���ا  ب���كل 

وطريق���ة تنفيذه���ا واأدواته���ا، وكذلك 

تاأهيل كوادر وطنية متخ�س�سة مبهنية 

عالية مبختل���ف التخ�س�سات املطلوبة 

واملناف�س���ة عامليًا، الت���ي �ستنعك�س على 

جودة اخلدمات واالإنتاج بقيم م�سافة 

وتناف�سية وتزيد من ح�ستها يف ال�سوق 

حمليًا ودوليًا.

املج����س  رئي����س  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 

ال�سع���ودي للجودة يف املنطق���ة الغربية 

الدكت���ور عاي����س العم���ري، اأن الهيئ���ة 

تعك���ف حالي���ًا عل���ى قيا����س جاهزي���ة 

اجلودة والتمي���ز املوؤ�س�سي بالقطاعات 

املختلف���ة يف اململك���ة، �سم���ن م�س���روع 

اال�سرتاتيجية الوطنية للجودة، بغر�س 

قيا����س جاهزي���ة ه���ذه القطاع���ات يف 

جمال اجلودة والتميز املوؤ�س�سي لو�سع 

اال�سرتاتيجي���ة ال�ساملة الإح���داث نقلة 

نوعية يف م�ستوى املنتجات واخلدمات، 

جاذب���ة  عم���ل  بيئ���ة  توف���ري  وكذل���ك 
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قبل اأربع����ة اأعوام من خال تبني 

حماف����ظ الطائ����ف فك����رة جائزة 

االإدارات  يف  للتمي����ز  الطائ����ف 

احلكومية، ومت االنتهاء من ثاث 

دورات، وحاليًا يف الدورة الرابعة 

التي ت�س����ارك فيها حتى االآن نحو 

25 جهة حكومية، وتهدف اجلائزة 

لكي تكون االإدارات احلكومية يف 

الطائف منوذجًا مميزًا يف االأداء 

وحت�س����ني  امل�ستفي����د،  واإر�س����اء 

اخلدم����ات املختلف����ة ون�سر ثقافة 

اجلودة والتميز املوؤ�س�سي وتكرمي 

وحتفيز االأداء املميز.

االأم���ر �سمن اأولويات���ه، وبالتايل 

اجلائ���زة  ه���ذه  ا�ستح���داث  مت 

احلالي���ة،  الرابع���ة  ال���دورة  يف 

مو�سح���ًا اأن العديد من االإدارات 

احلكومي���ة تتمي���ز مبراكز خدمة 

ذات م�ستوى عاٍل و�سيتم تقويها 

من الل��ج���ان امل��يدانية وامل�كتبية 

يف وقت الحق.

يذكر اأن فكرة الربنامج بداأت 

الطائ����ف  برنام����ج  خ�س�����س 

للج����ودة والتميز »جائ����زة ملراكز 

خمتل����ف  يف  املمي����زة«  اخلدم����ة 

االإدارات احلكومي����ة يف حمافظة 

الطائ����ف، وذلك به����دف ت�سجيع 

االإدارات احلكومي����ة عل����ى اإن�ساء 

مراك����ز اخلدم����ة لتق����دمي اأف�سل 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

االإعام����ي  املن�س����ق  واأو�س����ح 

مب�سروع الطائف للجودة والتميز 

�سعي����د الزه����راين ، اأن اجلائ����زة 

احلكومي����ة  ل����اإدارة  �ستمن����ح 

املمي����زة يف ه����ذا اجلان����ب، ك����ون 

ذلك ين�سب يف خدمة املراجعني 

وي�سه����م يف تناف�س بقية االإدارات 

عل����ى التناف�����س م����ن اأج����ل اإن�ساء 

مراكز اخلدمة املوحدة.

واأك���د اأن الربنامج و�سع هذا 

محافظة الطائف: » جائزة « ألفضل إدارة حكومية 
مميزة في » مراكز الخدمة «

متابعات

20 أكتوبر  2014م



أكتوبر  2014م21

والتميز وترك���ز على حت�س���ني االأداء وتكرمي 

اجلهود املتميزة.

ولف����ت النظ����ر اإىل اأنه وعل����ى الرغم من 

حمدودي����ة امل����وارد املتاحة للربنام����ج، اإال اأنه 

ا�ستط����اع اأن ي�سق طريقه، حي����ث كون قاعدة 

عري�سة من املخت�سني واملهتمني باجلودة يف 

املحافظ����ة وزاد معدل ا�س����رتاك االإدارات يف 

فئات اجلائزة، وتتطلع حمافظة الطائف اإىل 

اال�ستمرار يف تطبيق الربنامج وفق االأهداف 

املح����ددة والأج����ل حتقي����ق املزيد م����ن النتائج 

الت����ي ينعك�س اأثرها عل����ى االأداء احلكومي يف 

حمافظة الطائف، منوها بتوجيهات �ساحب 

ال�سم����و امللك����ي االأمري م�سعل ب����ن عبداهلل بن 

عب����د العزيز اأم����ري منطقة مك����ة املكرمة لكل 

مام����ن �ساأن����ه الرق����ي باخلدم����ات املختلف����ة 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.

م���ن خ���ال برنام���ج عملي ي�س���ري وفق خطة 

معينة ويعتمد يف تنفيذه على منهجية علمية، 

عاملي���ة التوج���ه وحملي���ة االإع���داد والتنفيذ، 

والأج���ل حتقي���ق النتائ���ج املرج���وة مت اإعداد 

الروؤي���ة والر�سالة واالأه���داف العامة والقيم 

املوؤ�س�سية وا�سرتاتيجيات التنفيذ على م�ستوى 

املجل����س التنفي���ذي وعلى م�ست���وى االإدارات 

احلكومي���ة، ومن ثم مت تد�سني الدورة االأوىل 

جلائ���زة الطائف ل���اأداء احلكوم���ي املتميز 

بفئاته���ا الثاث ع���ام 1430ه، ثم عقب ذلك 

الدورة الثانية والثالثة، واأكد اأنه مع انطاقة 

1435ه مت  ال���دورة الرابع���ة للجائ���زة ع���ام 

تد�س���ني الهوي���ة اجلديدة للم�س���روع لت�سبح 

»برنام���ج الطائ���ف للجودة والتمي���ز« ليقدم 

خال ال���دورة الرابعة 14 فئة وجائزة تخدم 

كل واح���دة منها جمال م���ن جماالت اجلودة 

. .  والمحافظ : مشروع 
الجودة يحقق رؤية خادم 

الحرمين للتميز واإلتقان

نوه حمافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز 

بن معمر مبخرجات م�سروع اجلودة ال�ساملة 

بالطائ����ف، م�س����ريًا اإىل اأنها تاأت����ي ا�ستجابة 

لروؤية خادم احلرمني ال�سريفني يف اأن ت�سبح 

العزي����زة  واملنتج����ات يف بادن����ا  اخلدم����ات 

معي����ارًا عامليًا للج����ودة واالإتق����ان بحلول عام 

2020، واأكد اأن امل�سروع مبادرة وطنية انطلق 

لتطوي����ر القط����اع الع����ام مبحافظ����ة الطائف 

من خال تطبي����ق اجل����ودة ال�ساملة ومعايري 

التمي����ز العاملية، مو�سحًا اأهمي����ة امل�سروع يف 

تق����دمي اأف�سل اخلدمات جلمي����ع امل�ستفيدين 

م����ن االإدارات احلكومية باملحافظ����ة، اإنفاذًا 

بت�سهي����ل  القا�سي����ة  االأم����ر  والة  لتوجيه����ات 

االإجراءات واالرتقاء باخلدمات.

واأ�ساف ابن معمر اإن حمافظة الطائف 

تبنت هذا امل�سروع لكي يحقق هذه التطلعات 
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االإمارات اليوم اأن توا�سل �سعيها نحو اجلودة 

لك����ي حتق����ق روؤي����ة الب����اد الرامي����ة ل�سمان 

م�ستقب����ل اأف�س����ل ل�سعبه����ا وللمقيم����ني فيها. 

وتقود الهيئات احلكومية، مثل هيئة االإمارات 

للموا�سفات واجلودة، هذه اجلهود.

يف �سي���اق تعليقه على اإط���اق اخلدمة 

اجلديدة، قال عب���داهلل املعيني، مدير عام 

هيئ���ة االإم���ارات للموا�سف���ات واملقايي����س: 

»نح���ن نن�س���ح امل�ستهلك���ني بالبح���ث ع���ن 

هيئ���ة  ع���ن  ال�س���ادرة  املوافق���ة  �سه���ادة 

االإم���ارات للموا�سفات واملقايي�س قبل �سراء 

اأو تركي���ب االأجه���زة الكهربائي���ة واالأجهزة 

التي تعمل بالغاز. وم�سوؤولية هيئة االإمارات 

للموا�سف���ات واملقايي�س تن�س���ب يف �سمان 

اأعلى معايري ال�سام���ة يف االأجهزة املنزلية 

ل���كل امل�ستهلك���ني يف دول���ة االإم���ارات. وقد 

اأن�ساأن���ا خدم���ة توي���رت املبتكرة ه���ذه كجزء 

من هذه اجلهود. فباإم���كان مواقع التوا�سل 

االجتماع���ي م�ساعدتن���ا عل���ى خل���ق من�سة 

حوار م�ستمرة م���ع املواطنني واملقيمني عرب 

هواتفهم الذكية بف�س���ل رواج وانت�سار هذه 

املواقع، مبا فيها تويرت يف منطقة اخلليج.

اإنن����ا ن�سع����ى للتوا�سل م����ع امل�ستهلكني 

ب�س����كل مبا�س����ر واالإيف����اء باحتياجاته����م. 

امل�سارك����ة  عل����ى  ن�سج����ع اجلمي����ع  ونح����ن 

الفعال����ة يف املحادث����ات الت����ي جت����ري على 

ح�سابنا على تويرت حول التحكم باجلودة. 

ه����ذا �سي�ساعدنا على ت�سجي����ع امل�ستهلكني 

على احلر�س على ال�سامة يف املنزل كما 

�سن�سم����ن بذلك اأن املنتج����ات املتوفرة يف 

ال�س����وق تتطابق مع املعاي����ري ال�سادرة عن 

واملقايي�س  للموا�سف����ات  االإم����ارات  هيئ����ة 

وع����ن موؤ�س�س����ة التقيي�����س ل����دول جمل�����س 

التعاون اخلليجي«.

املنتجات احلالية عن ال�سهادات، وبعد ذلك 

�سيقوم النظ����ام تلقائيًا بالرد على امل�ستخدم 

ع����ن طري����ق تغري����ده حتت����وي عل����ى النتائ����ج 

امل�ستخل�س����ة من قاع����دة البيانات، ويف حال 

وجود خمالفة، يكن اإر�سال �سكوى مع �سورة 

للمنت����ج وموق����ع املتج����ر والعام����ة التجارية 

ورق����م املودي����ل، و�ست�سم����ن هيئ����ة االإمارات 

للموا�سف����ات واملقايي�����س اتخ����اذ اخلط����وات 

الازمة ملعاجلة املخالفة املذكورة.

للموا�سف����ات  االإم����ارات  هيئ����ة  وتت����وىل 

واملقايي�����س حالي����ًا -وه����ي الهيئ����ة احلكومية 

امل�سوؤول����ة ع����ن املطابق����ة واملعاي����ري- مراقبة 

ج����ودة املنتج����ات املتوف����رة يف ال�س����وق، وتعد 

الهيئ����ة العبًا رئي�سيًا يف اجله����ود التي تبذلها 

االإمارات خال ال�سنوات القليلة املا�سية من 

اأجل مراقبة اجلودة والتي اأدت اإىل ت�سنيفها 

م����ن بني اأهم ع�سري����ن دولة االأك����ر تناف�سية 

يف العامل حيث حتت����ل الباد املرتبة 19 وفقًا 

ملوؤ�سر التناف�سي����ة العاملية لعام 2014-2013 

التابع للمنتدى االقت�سادي العاملي، وتود دولة 

اإلمارات قدمتها للمستهلكين عن طريق تويتر

أول خدمة من نوعها توفرها مؤسسة حكومية 
في المنطقة للتحكم بالجودة

ك�سف���ت هيئ���ة االإم���ارات للموا�سف���ات 

مبا�س���رة  خدم���ة  اأول  ع���ن  واملقايي����س 

لا�ستجاب���ة االآلي���ة عل���ى تويرت، وه���ي اأول 

خدم���ة من نوعها توفره���ا موؤ�س�سة حكومية 

يف املنطقة للتحكم باجلودة، وقد مت تد�سني 

اخلدمة خال اأ�سبوع جيتك�س للتكنولوجيا، 

وتاأت���ي ه���ذه املب���ادرة ا�ستجاب���ة لتوجيهات 

�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حممد ب���ن را�سد اآل 

مكت���وم، رئي����س الوزراء حاك���م دبي، كجزء 

من مبادرة احلكومة الذكية.

ي�ستطي����ع  اجلدي����دة،  اخلدم����ة  وبه����ذه 

امل�ستهلكون االآن التاأكد من �سهادات االأجهزة 

املنزلي����ة وم����ن م�ست����وى ت�سنيفه����ا بوا�سطة 

ح�ساباته����م على توي����رت، كما يكنه����م اأي�سًا 

التقدم ب�سك����وى تتعلق باملخالفات عن طريق 

توي����رت لكي تتوىل هيئة االإمارات للموا�سفات 

واملقايي�س النظ����ر يف حمتواها ب�سكل �سريع، 

و�ستق����وم خدمة هيئة االإم����ارات للموا�سفات 

واملقايي�س على تويرت بجلب اأي تويته جديدة 

تلقائي����ًا وم����ن ثم البح����ث يف قاع����دة بيانات 
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ا�ستهاك الطاق����ة الكهربائية يف املنازل 

جراء ا�ستخدام اأجهزة التكييف املتوا�سل 

يف ف����رتة ال�سي����ف، ف�س����ًا ع����ن اأجهزة 

التدفئة يف فرتة ال�ستاء ب�سكل كبري.

ويعمل املخت�س���ون �سمن منظومة 

متجان�س���ة من خ���ال برنام���ج وطني 

لكف���اءة الطاق���ة يعم���ل عل���ى اإع���داده 

املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة، حيث 

يكثف املركز جهوده بالتعاون مع وزراة 

ال�س���وؤون البلدي���ة والقروي���ة، والهيئ���ة 

واملقايي����س  للموا�سف���ات  ال�سعودي���ة 

واجلودة، وال�سركة ال�سعودية للكهرباء، 

م���ن اأج���ل تطبي���ق الع���زل احل���راري 

االإلزامي على املب���اين ال�سكنية يف 23 

تق����در تخف�س فاتورتك الت����ي انطلقت يف 

بداية �سهر ماي����و املا�سي وا�ستمرت ل�ستة 

اأ�سابي����ع، حيث ت�ستهدف ه����ذه احلمات 

يف جممله����ا رف����ع الوع����ي ون�س����ر ثقاف����ة 

تر�سي����د ا�سته����اك الطاقة ل����دى املجتمع 

من خال ت�سليط ال�سوء على اآثار تر�سيد 

اال�ستهاك على جميع الفئات.

احل����راري  الع����زل  حمل����ة  وتتزام����ن 

للمباين )الفرق وا�سح( مع اجلهود التي 

تبذلها اجله����ات احلكومية املخت�سة التي 

تعمل عل����ى تطبي����ق وتنفيذ اآلي����ات العزل 

احل����راري على جمي����ع املب����اين يف اململكة 

وعل����ى وجه اخل�سو�س املب����اين ال�سكنية، 

وذل����ك نظ����رًا لتاأث����ريه الكب����ري يف خف�س 

تحت عنوان: )الفرق واضح(

المركز السعودي لكفاءة الطاقة يطلق حملة وطنية 
عن العزل الحراري في المباني..

م����ع  التحدي����ث  ه����ذا  ويتواك����ب 

الطفرةاأطل����ق املرك����ز ال�سع����ودي لكف����اءة 

الطاق����ة حمل����ة توعوية مكثف����ة هي االأوىل 

م����ن نوعه����ا يف اململكة عن اأهمي����ة وفوائد 

الع����زل احلراري يف املب����اين حتت عنوان: 

)الفرق وا�سح(، وت�ستمر على مدى �سهر 

كام����ل، بهدف توعي����ة املواطن����ني باأهمية 

العزل احلراري للمباين واالآثار االيجابية 

املرتتبة عل����ى ا�ستخدام����ه، والفرق الذي 

يلم�س����ه املواطن بني املبن����ى املعزول وغري 

املعزول. وتاأتي هذه احلملة كمرحلة ثانية 

�سمن عدة حمات توعوية  التي بداأ املركز 

ال�سعودي لكفاءة الطاقة تنفيذها وت�ستمر 

على م����دى ثاث �سن����وات، بداي����ة بحملة 
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رئي�سي���ة على مدى �سهري���ن وهي مكة 

املكرم���ة، وج���دة والطائ���ف، واملدينة 

املن���ورة، وينبع، والدم���ام، واالأح�ساء، 

والقطي���ف، وحف���ر الباط���ن، وبريدة، 

وحائ���ل، و�س���كاكا، وعرع���ر، وتب���وك، 

واأبه���ا، وج���ازان، والباح���ة، وجنران، 

ويتم خال ور����س العمل تقدمي عر�س 

مف�س���ل ع���ن تطبيق الع���زل احلراري 

االإلزامي على املب���اين ال�سكنية واأدوار 

اجله���ات ذات العاق���ة، واالإجابة عن 

كافة اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور من 

املكاتب الهند�سية التي �ست�سطلع بدور 

مهم وحيوي يف ه���ذا اجلانب، وكذلك 

التطبي���ق  يف  مب�سوؤولياته���ا  التعري���ف 

االإلزام���ي للعزل احل���راري يف املباين 

اجلديدة.

توعي���ة وم�سابقات وجوائ���ز للجمهور. 

وياأتي انعق���اد منت���دى ومعر�س العزل 

احل���راري يوم الثاث���اء القادم املوافق 

27 ذو احلج���ة يف مدينة الريا�س اأحد 

اأب���رز الفعالي���ات خال ه���ذه احلملة، 

وذلك به���دف اإب���راز اجله���ود واملهام 

التي نفذها الربنامج ال�سعودي لكفاءة 

الطاق���ة خال الف���رتة املا�سية، �سمن 

منظومة حكومية متجان�سة تهدف اإىل 

تفعيل تطبيق متطلبات العزل احلراري 

للمباين ال�سكنية يف 23 مدينة رئي�سة يف 

اململكة كمرحل���ٍة اأوىل متهيدًا لتطبيقه 

على كافة مدن اململكة يف فرتة الحقة.

كما ت�ستهدف حملة العزل احلراري 

املكات���ب الهند�سي���ة باململكة من خال 

عق���د ور�س عم���ل تتنق���ل يف 18 مدينة 

مدينة رئي�س���ة يف اململكة كمرحلٍة اأوىل 

متهيدًا لتطبيقه على كافة مدن اململكة 

يف فرتة الحقة. وتنتهج احلملة التوعوية 

اخلا�س���ة بالع���زل احل���راري اأ�سالي���ب 

متنوع���ة ومتعددة يف اإي�س���ال ر�سائلها 

للجمهور، حيث ت�ستخدم اأبرز الو�سائل 

االإعاني���ة لت�س���ل اإىل اأرب���ع وع�سرين 

مدينة رئي�سي���ة يف اململك���ة، باالإ�سافة 

اإىل ا�ستخ���دام جميع ال�سحف الورقية 

وااللكرتوني���ة، ولوح���ات الطرق، واأبرز 

وال�سب���كات  واالإذاع���ات  الف�سائي���ات 

االجتماعي���ة واملواق���ع ال�سه���رية، كم���ا 

يرافق ه���ذه الو�سائ���ل االإعانية حملة 

اإعامية يف عدد من الف�سائيات وجميع 

ال�سحف املحلية ورقية واإلكرتونية.

كم���ا مت جتهيز عدد م���ن املعار�س 

التوعوية تتنق���ل يف 19 مدينة مبختلف 

مناط���ق اململكة على م���دى �سهر كامل 

حي���ث مت اختي���ار العدي���د م���ن املواقع 

تواج���د  اأماك���ن  وا�ستغ���ال  املمي���زة، 

املجمع���ات  يف  واالأ�س���ر  اجلمه���ور 

اأجنح���ة  الإقام���ة  الك���ربى،  التجاري���ة 

متميزة تقدم عرو�سا تفاعلية ور�سائل 

المرك��ز يكث��ف جه��وده بالتع��اون م��ع وزراة الش��ؤون 

للمواصف��ات  الس��عودية  والهيئ��ة  والقروي��ة،  البلدي��ة 

والمقاييس والجودة، والش��ركة السعودية للكهرباء، من 

أجل تطبيق العزل الحراري اإللزامي على المباني السكنية 

في 23 مدينة رئيس��ة في المملكة كمرحلٍة أولى تمهيدًا 

لتطبيقه على كافة مدن المملكة في فترة الحقة

www.al
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الموجز

جدد اجمللس السعودي للجودة باملنطقة الغربية اتفاقية الشراكة مع 
جمعية خيركم بجدة، وذلك في احتفالية الذكرى العشرين لتأسيس 
للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ  نائب  بحضور  اجمللس، 
وعدد  اجل��ودة  في  املتخصصني  من  ونخبة  واجل��ودة   واملقاييس 

من الباحثني.
الدكتور  الغربية  باملنطقة  للجودة  السعودي  رئيس اجمللس  وأثنى 
عايض العمري على جمعية خيركم، مبينا أن اجلمعية في تصاعد 

وتطور وهذا ما تثبته لغة األرقام.
عبدالعزيز  املهندس  خيركم  جمعية  رئيس  أوض��ح  جهته  م��ن 
ألف  فباتت تخرج سنوياً  كبيراً  حنفي أن اجلمعية شهدت تطوراً 
 حافظ وحافظة لكتاب الله بعد أن كان عدد خريجيها ال يتجاوز 

ال� 500 سنوياً.

 المجلس السعودي للجودة 
يجدد شراكته مع )خيركم(

برعاية آل فريان.. تكريم الجمعيات 
الفائزة بمسابقة الجودة الشاملة

رعى الشيخ سعد بن محمد آل فريان رئيس اجلمعية اخليرية 
تكرمي  حفل  ال��ري��اض  منطقة  ف��ي  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  لتحفيظ 
للعام الشاملة”  “اجل���ودة  مسابقة  ف��ي  الفائزة   اجلمعيات 

 34/ 35ه� مبقر اجلمعية.
وأوضح مدير إدارة اجلمعيات التابعة للجمعية الشيخ منصور 
اجلمعية  حرص  من  انطالقاً  تأتي  املسابقة  هذه  أن  الغصن 
جمعيات  وعمل  أداء  وتطوير  حتديث  في  ورغبتها  الشديد 
حتفيظ القرآن الكرمي التابعة ملنطقة الرياض، كما أنها تأتي 
اإلداري��ة  الهياكل  بتطوير  اجلمعية  اهتمام  إط��ار  في  أيضاً 

والتعليمية واملالية للجمعيات التابعة لها.
مبلغ  امل��س��اب��ق��ة  ل��ه��ذه  رص���دت  اجلمعية  أن  ال��غ��ص��ن  وت��اب��ع 

)400,000( ريال كجوائز نقدية مقدمة من اجلمعية.
لالستشارات  حلقاتنا  مركز  عليها  الفني  اإلش���راف  وتولى 
وتطوير احللقات خالل عام كامل هي املدة الزمنية للمسابقة.

مجلس الجودة ينظم ندوة »المواصفات تهيئ للمنافسة العادلة«

    نظم اجمللس السعودي للجودة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
املنظمات  بهدف مساعدة  العادلة(  للمنافسة  امليدان  تهيئ  )املواصفات  بعنوان  ندوة علمية 

على استثمار إمكاناتها في السوق العاملية وحتسني أدائها.
ألقى  ثم  الهيئة.  تقدمها  التي  اخلدمات  حول  مرئي  وعرض  ترحيبية  بكلمة  الندوة  وبدأت 
رئيس اجمللس السعودي الدكتور عائض العمري كلمته ثم تالها كلمة محافظ الهيئة ألقاها 

نيابة عنه مطلق الطياري مدير عام الهيئة مبكة املكرمة.
وتوالت فقرات الندوة وشهدت إطاللة ساحة اآليزو قدمها املهندس وليد الفارس، ومحاضرة 
حازم  املهندس  قدمها   9001 اي��زو  مواصفات  من  اخلامس  اإلص��دار  في  التغييرات  حول 
شعبان. ثم عرض جتربة محطات حتلية الشقيق في تطبيق املواصفات في األنظمة اإلدارية 

املتكاملة، ومن ثم استعراض نظم اإلدارة البيئة قدمها الدكتور خالد اجلندي.
وأعرب رئيس اجمللس السعودي للجودة بالغربية عن شكر وتقدير اجمللس وأعضائه للهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس وشراكتهم 

الدائمة في اجمللس.
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نظم���ت هيئة التقييس ل���دول مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
ممثل���ة مبرك���ز التقييس اخلليج���ي للتدري���ب دورة تدريبي���ة بعنوان 
»القياس���ات الكهربائية واملغناطيس���ية« بالتعاون م���ع هيئة اإلمارات 
للمواصف���ات واملقاييس ومعهد اإلمارات للمترولوجيا، وذلك في أبو 

ظبي خالل الفترة 20-22 أكتوبر 2014م.
وأوض���ح نبيل بن أمني مال األم���ني العام لهيئة التقيي���س بأن الهيئة 
ته���دف من خ���الل تنظيم هذه ال���دورة إلى تطوير مع���ارف ومهارات 

املشاركني اخملتصني في القياسات الكهربائية واملغناطيسية.
وأش���ار معاليه بأن الدورة ركزت على اجلانب النظري والعملي، كما 
تطرقت إلى عدد من احملاور واملفاهيم النظرية االساس���ية والعلمية 
للقياس���ات الكهربائية واملغناطيس���ية، وعملية التأريض، باإلضافة 

إلى عملية التدخل والتأثير احلراري.
اجلدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي انطالقاً من توجه هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول 
األعضاء للوفاء مبتطلبات العمل املهن���ي والتوعية بأهمية التقييس 
واألنش���طة اخملتلفة ذات العالقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة 

التقييس الوطنية واجلهات ذات العالقة في الدول األعضاء.

دورة تطويرية للمختصين في 
القياسات الكهربائية والمغناطيسية

غرفة الرياض تستثمر بإنشاء فندق 
يضم أكثر من 200 غرفة وجناح

نائب وزير الخارجية يرعى حفل توزيع الجائزة العالمية لريادة األعمال في نوفمبر

    يرع���ى صاحب الس���مو امللكي األمي���ر عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزي���ز نائب وزير اخلارجية رئيس 
مجلس أمناء صندوق املئوية، حفل توزيع جائزة األمير عبدالعزيز بن عبدالله العاملية لريادة األعمال وتكرمي 
الفائزي���ن والفائزات باجلائزة في دورتها الثانية في الثالث من ش���هر نوفمب���ر2014, بحضور عدد كبير من 
الش���خصيات االقتصادية العاملية، من أبرزهم : البروفيس���ور محمد يونس احلائز على جائزة نوبل للسالم، 

ورئيس بنك الفقراء.
ويتزام���ن احلف���ل مع انطالق املؤمتر العاملي األول لريادة األعمال, وبدء فعاليات األس���بوع العاملي لإلرش���اد 
ف���ي ريادة األعمال في موس���مه الثالث بعد أن حقق جناحات مميزة في ترس���يخ العم���ل التطوعي في ريادة 

األعمال. 

    أبرمت غرفة الرياض عقد تشغيل الفندق الذي تعتزم إنشاءه 
ب����أرض مركز الرياض الدولي للمؤمت����رات واملعارض، وقد وقع 
العق����د من ط����رف الغرفة األمني العام الدكت����ور محمد بن حمد 
الكثي����ري، ومارك واليس نائب رئيس منطقة الش����رق األوس����ط 
وأفريقي����ا جملموعة فنادق ريزدور، وذلك بحضور املهندس بندر 
احلميض����ي عضو مجل����س اإلدارة رئي����س مجل����س إدارة مركز 
الري����اض الدولي للمؤمترات واملعارض، وحمد الش����ويعر عضو 

مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة املركز.
وق����ال رئي����س مجلس إدارة مرك����ز الرياض الدول����ي للمؤمترات 
والع����ارض املهندس بندر احلميضي إنه س����يحقق إضافة مهمة 
ورئيس����ية ملكون����ات املعرض وللقط����اع التجاري بش����كل عام في 
الري����اض عل����ى اعتبار أن قط����اع اإليواء يعد أحد أه����م العوامل 
املؤث����رة في قطاع الس����ياحة واملع����ارض واملؤمترات والتس����وق، 
مش����يرا إل����ى أنه روعي في تصمي����م الفندق التنس����يق واملوائمة 
بني مباني مركز املع����ارض واملبنى اجلديد للفندق ليظهر صرح 
املرك����ز مع الفندق وكأنها تصميم واحد، ويرتبط مبمرات تصله 
باملرك����ز، م����ع الوض����ع باالعتبار أن����ه يخدم عمالئه س����واء ممن 
يرتبط����ون باملركز أم خارجه، كما أن الفندق واملركز مخدوم من 

خالل محطة املترو التي متر باملوقع.
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محافظ التحلية: نستهلك 300 ألف 
برميل يوميًا من الوقود.. ونركز حاليًا 

على استخدام الطاقة المتجددة

عبد  الدكتور  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  محافظ  قال 
الرحمن بن محمد آل إبراهيم، عن حجم االستثمار املتوقع خالل 
ريال  مليار  وقدره ب 300  املياه  القادمة في حتلية  العشر سنوات 
للوصول باإلنتاج إلى 8.5 مليون متر مكعب من املياه احملالة يومياً، 
على  ريال  مليون  مايقارب600  سنوياً  تدفع  املؤسسة  بأن  مضيفاً 
من  اململكة  في  اخلاص  القطاع  نسبة  ومتثل  احملطات  غيار  قطع 

هذه احلصة ما يقارب 5% ونتطلع أن تصل إلى 20% قريباً.
وأكد على رفع كفاءة اإلنتاج ومعدالت حرق الوقود لتصل إلى %28 
ونعمل على الوصول ل60%، في الوقت الذي تصل قدرات التوليد 
التوليد في  في محطة حتلية رأس اخلير 54% وهي ضعف كفاءة 

محطات التحلية باملؤسسة.

26 جهة حكومية تتنافس للحصول على جائزة الطائف للجودة

في  البرنامج  في  املشاركة  مواعيد  والتميز«  للجودة  »الطائف  جائزة  حّددت 
دورتها الرابعة والتي ستبدأ خالل شهر محرم املقبل من العام اجلديد.

وأوضح املنسق اإلعالمي للبرنامج سعيد الزهراني أن تسليم ملفات املشاركة 
في جميع فئات اجلائزة ماعدا األولى، سيكون في 23 محرم املقبل، وسيبدأ 
التقييم املكتبي وامليداني في الفترة مابني 8 إلى 19 صفر، على أن يتم إعالن 
تبذل  املشاركة  اإلدارات  جميع  أن  وأكد  1436ه،  لعام  األول  ربيع  في  النتائج 
البرنامج،  في  للدخول  الالزمة  واالشتراطات  املعايير  لتطبيق  كبيرة  جهودا 
مبينا أن الهدف من اجلائزة تطبيق معايير اجلودة والتميز في جميع اجملاالت 
اخلدمية التي تقدم للمواطنني واملقيمني، مشيراً الى متابعة محافظ الطائف 
فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومن األمني العام للجائزة الدكتور زبن الثبيتي لكافة مراحل وخطوات سير اجلائزة، مبيناً أن هناك 
26 إدارة خدمية تشارك في البرنامج لهذا العام وسط إقبال متزايد من اإلدارات احلكومية للمشاركة في اجلائزة، كونها أسهمت 
في دوراتها الثالث السابقة في الرقي بأداء العديد من اإلدارات احلكومية التي أصبحت تطبيقات اجلودة تشكل واقعاً تطويرياً 

ذات أثر إيجابي على خدماتها املقدمة وأداء العاملني بها.

المعهد العالي للصناعات 
البالستيكية يحصل على شهادة 

االعتماد األمريكي

حص����ل املعه����د العال����ي للصناع����ات البالس����تيكية على ش����هادة 
االعتم����اد من قبل مجلس االعتم����اد األمريكي للتدريب والتعليم 
املس����تمر ACCET ملدة ثالث س����نوات حتى أغس����طس 2017. 
وق����د أتى هذا االعتماد تتويجاً جلهود حثيثة من قبل فريق عمل 
موس����ع على مس����توى املعهد لتتوافق أنش����طة املعه����د التعليمية 
واإلداري����ة مع متطلبات ACCET والتي راجعت هذه األنش����طة 
عبر دراس����ة مكثفة وزيارات ميدانية لفريق املنظمة إلى املعهد. 
وه����ذا االعتماد الذي حص����ل عليه املعهد يؤكد ب����أن بيئة املعهد 
التدريبية تقدم أفضل املمارس����ات املهنية عاملياً مما سيؤدي إلى 
زي����ادة نوعية في الفرص املقدمة للخريجني من قبل الش����ركات 
العاملي����ة الباحثة عن أي����دي عاملة ماهرة ومتميزة. كما س����يتيح 
خلريجي املعهد فرص إكمال الدراس����ة ف����ي العديد من الكليات 
واجلامع����ات األمريكية املطلعة عل����ى أداء ACCET. هذا ويعد 
 ACCET مجلس االعتماد األمريكي للتدريب والتعليم املستمر
أحد أهم الهيئات التي اعتمدتها وزارة التعليم األمريكية لتقييم 
جودة التعلي����م والتدريب وقد أمضى اجملل����س أربعني عاماً منذ 

تأسيسه في عام 1974م.
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تقام في مدينة بانقلور الهندية القمة العاملية للمنظمات الرشيقة 
معهد  املؤمتر  ينظم  و   2014 نوفمبر   7-6 الفترة  خ��الل  وذل��ك 
املنظمات الرشيقة الهندي و بالتعاون مع جمعية االدارة الهندية،   
إلى  التحول  أساليب  خبراء  من  كبير  عددا  القمة  في  يشارك  و 
اإلدارة الرشيقة للمنظمات ) Lean organization ( و تعرض 
عدد من الشركات العاملية و الهندية جتاربهم في هذا اخلصوص 
شركة  ملصنع  للمشاركني  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارة  تنظيم  سيتم   ك��م��ا 

تويوتا ببنقلور.

 مؤتمر للجودة و المنظمات الرشيقة 
- بانقلور - الهند 2014

»معايير الجودة« في المؤتمر 
العربي للمكتبات

تستضيف مدينة احلمامات التونسية املؤمتر العربي للمكتبات 
املكتبات  في  األداء  ج��ودة  )معايير  عنوان  حتت  واملعلومات 
املؤمتر  هامش  على  وتعقد  واألرشيفات(.  املعلومات  ومراكز 
الذي تتواصل أعماله على مدى ثالثة أيام العديد من الندوات 
جودة  معايير  أهمية  ستناقش  التي  العمل  وورش  واللقاءات 
ويدرس  واألرشيفات.  املعلومات  ومراكز  املكتبات  في  األداء 
في  القياس  ومؤشرات  اجل��ودة  ومعايير  نظم  أن��واع  املؤمتر 
املكتبات ومراكز املعلومات واألرشيفات، إضافة إلى التعرف 
على آليات وأدوات ومؤشرات قياس جودة األداء في املكتبات 

ومراكز املعلومات واألرشيفات.
أخصائيي  إع���داد  معايير  امل��ؤمت��ر  ف��ي  امل��ش��ارك��ون  ويتناول 
املكتبات واملعلومات واألرشيف، إضافة إلى استعراض معايير 

اجلودة ومؤشرات القياس على املستوى العربي والدولي.

محافظ الطائف يطلق الموقع اإللكتروني لبرنامج الجودة والتميز

أطل����ق معالي محافظ الطائ����ف فهد بن عبدالعزيز ب����ن معمر املوقع 
اإللكترون����ي ل »برنام����ج الطائف للج����ودة والتميز«، وذل����ك في إطار 

احلرص على نشر ثقافة اجلودة في األوساط اخملتلفة.
واستمع محافظ الطائف إلى شرح من األمني العام للبرنامج الدكتور 
زبن الثبيتي عن محتويات املوقع، وأهدافه، مبيًنا أنه جرى تخصيص 
ناف����ذة خاصة لتلقي مش����اركات املتخصصني في اجل����ودة مبقاالتهم 
وأبحاثهم العلمية مبا يعزز نش����ر ثقافة اجلودة والتميز على مس����توى 
محافظة الطائف خاصة ومن داخل وخارج اململكة بشكل عام مشيراً 
إل����ى أن املوقع س����يعنى بأهداف اجلودة والعمل على نش����رها، وتلقي 

األفكار واملقترحات، وإبراز اجلهات املشاركة، والنشاطات اخملتلفة للبرنامج.
اجلدير بالذكر أن فكرة البرنامج بدأت قبل أربع س����نوات من خالل تبني محافظ محافظة الطائف األس����تاذ فهد بن عبدالعزيز 
ب����ن معم����ر فكرة جائزة الطائف للتميز في اإلدارات احلكومية وأقيمت 3 دورات، وحالياً يجري العمل إلقامة الدورة الرابعة التي 

يشارك فيها حتى اآلن حوالي 25 جهة حكومية..
وتهدف اجلائزة لتكون اإلدارات احلكومية في الطائف منوذجاً متميًزا في األداء وإرضاء املستفيد، وحتسني اخلدمات اخملتلفة، 
ونش����ر ثقافة اجلودة والتميز املؤسس����ي، وتكرمي وحتفيز األداء املتميز، ونقل وتبادل اخلبرات داخلًيا وخارجًيا، وتشجيع اإلبداع 

واالبتكار، والعمل على تبادل اخلبرات اخملتلفة بني اجلهات احلكومية.
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هيئة المواصفات تنظم دورة 
تعريفية عن أنشطة التقييس 

لمنسوبيها

تعليم الشرقية يطلق نظام الجودة 
الشاملة بمواصفات األيزو العالمية

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة مبقرها 
مبدينة الرياض الدورة التعريفية بأنشطة التقييس ملنسوبيها . 
وهدف����ت ال����دورة إل����ى إعطاء املش����اركني نب����ذة تعريفي����ة حول 
املواصفات واملقاييس واجلودة، وإطالعهم على كافة املستجدات 
والتط����ورات في هذا اجمل����ال، كما تهدف إلى تزويد املش����اركني 
بنب����ذة عن نش����اطات اإلدارات اخملتلفة في الهيئة واس����تعراض 

إجنازاتها واخلطط املستقبلية لها. 
وتضمن����ت هذه الدورة مجموعة م����ن احملاضرات النظرية حول 
التقيي����س وأهداف����ه وفوائ����ده واملنظم����ات الوطني����ة واإلقليمية 
والدولي����ة املعني����ة بالتقيي����س،  كم����ا تضمن����ت عرضاً ألس����لوب 
إعداد املواصفات القياسية وأساليب ووسائل القياس واملعايرة 
ووسائل ضبط اجلودة كشهادات املطابقة وعالمة اجلودة ونظم 
إدارة اجلودة وسلس����لة املواصفات الدولي����ة )أيزو 9000( وأيزو 
)14000(، ونب����ذه تعريفي����ة عن مختب����رات الهيئ����ة واخملتبرات 
اخلاص����ة ونش����اط االعتماد في اململك����ة ، كما تطرق����ت الدورة 
إل����ى دور تقني����ة املعلومات ف����ي خدمة املس����تفيدين داخل الهيئة 
 وخارجه����ا،  إضاف����ة إل����ى دور العالق����ات العام����ة اإلع����الم في 

توعية املستهلك.

تطل����ق اإلدارة العامة للتربية والتعليم باملنطقة الش����رقية أحدث 
التطبيق����ات واملعايي����ر الدولية في اجلودة الش����املة مبواصفات 
األي����زو العاملية بهدف إح����داث تغيير في ج����ودة األداء، وتطوير 
أساليب العمل، والرفع من مهارات العاملني وقدراتهم، وحتسني 
بيئة العمل. وأوضح مدير عام التربية والتعليم باملنطقة الشرقية 
الدكت����ور عبدالرحم����ن ب����ن إبراهي����م املديرس ب����أن تطبيق هذا 
النظام ميثل الفرصة األثمن في نقل التطوير من اجملال النظري 
املتمث����ل بالدراس����ات والبح����وث إلى اجمل����ال العملي باملمارس����ة 
الفعلي����ة للجودة والذي به نقترب بش����كل متس����ارع لتحقيق رؤية 
ورس����الة اإلدارة والتي تس����تند على رؤية اململك����ة 2020م، حيث 
أصبح لزاًما على اجلميع املشاركة الفاعلة إلجناح هذا املشروع 
احلي����وي بتضاف����ر اجلهود وتكامل الطاقات ال س����يما ونحن في 
وق����ت التحديات به كبيرة. وبّين املديرس بأن تطبيق هذا النظام 
يس����اعد على التش����جيع باملش����اركة ف����ي األنش����طة والفعاليات 
جميعها، وتقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث 

الوقت والتكلفة وتقوية الوالء واالنتماء للعمل.
وذكر مدير إدارة دعم اجلودة الش����املة بتعليم املنطقة الشرقية 
عبدالعزيز بن عبدالله احملبوب أن اإلدارة تسعى من تطبيق هذا 
النظام احلي����وي حتقيق جملة من األهداف ف����ي مفهوم اجلودة 
الش����املة حيث يأتي بغرض بن����اء نظام إلدارة اجلودة الش����املة 
يطابق متطلبات األيزو العاملية وإنتاج وتوزيع كتيب دليل اجلودة 
الش����املة وأدلة اخلدمات املقدمة وتوزيعها على املستفيدين من 

مختلف شرائح اجملتمع.

أعلنت هيئة املواصفات واملقاييس عن 84 مواصفة قياسية سعودية جديدة خاصة في قطاع 
التشييد ومواد البناء.

وقالت الهيئة إنها تعكف في الوقت الراهن على إعداد مشروعات تلك املواصفات.
وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي إيقاف مصانع خاصة بإنتاج حديد التسليح، 

مرجعا األسباب إلى عدم حتقيق تلك املصانع ملتطلبات املواصفات القياسية املعتمدة. 

»هيئة المواصفات« تكشف عن 84 مواصفة سعودية جديدة خاصة بقطاع التشييد
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بفضل اهلل وتوفيقه اس��تطاع المجلس السعودي للجودة أن يقدم على مدى عقدين 
من الزمان مس��اهمات وطنية ناجحة وبارزة في سماء وطننا الغالي بالتعاون والشراكة 
المتكاملة مع ش��تى المؤسس��ات الوطنية في القطاعات الحكومية والصناعية من أجل 
رفع راية الوطن في مجال الجودة، والدفاع عنها وتحسين البيئة اإلدارية الداخلية سواًء 

في المجاالت اإلنتاجية أو الخدماتية..
وبفضل اهلل أواًل ثم بجهود رجاله المخلصين القائمين على إدارته اس��تطاع المجلس 
أيضًا أن يحق��ق نجاحات فريدة وإنجازات متواصلة ويضع بصمات إيجابية على مس��يرة 
الجودة والتميز ببالدنا الحبيبة وأصبح المجلس مصدر ثقة المجتمع و المهتمين بالجودة 

وتطبيقاتها وترس�خ شع���اره وزادت قيمت��ه المجتمعي��ة وتواص��ل الدع��م
الالمحدود من قطاعات األعمال الحكومية والخاصة .

في الذكرى الـ )20( على تأسيسه:

المجلس السعودي للجودة يسطر بحروف من ذهب
قصة نجاح متكاملة
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المجلس السعودي 
للجودة في 

المنطقة الغربية 
يبحر في محيطات 

الجودة وتطبيقاتها 
برعاية ومساندة من 

الهيئة السعودية 
للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة كشراكة 
استراتيجية مثمرة
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واإن من اأبرز الثمرات الرئي�سة التي جنح 

�ملجل�س �ل�صع���ودي للجودة يف �لو�صول �إليها 

على م���دى ع�صرين عامًا ه���و جناحه يف �أن 

يكون مظلة وطنية للمهتمني و�ملتخ�ص�صني 

يف �جل���ودة ومفاهيمه���ا وتطبيقاته���ا، فهو 

ي�ص���م �أك���ر م���ن �أربع���ة �آالف ع�ص���و م���ن 

خمتلف �جلن�صني وم���ن خمتلف �جلن�صيات 

و�مل�صتوي���ات �الإد�ري���ة و�لعلمي���ة، وبع�صه���م 

يعد مرجع���ًا يف جماله �لدقي���ق و�أ�صبح من 

�أع�صاء �ملجل�س موؤلفون وكتاب وحما�صرون 

عل���ى م�صتوى ع���ال م���ن �لعل���م و�ملعرفة يف 

جمال �إد�رة �جلودة وتطبيقاتها.

املجل�س ال�سعودي للجودة يحتفي 

بالذكرى الع�سرين

للج���ودة  �ل�صع���ودي  �ملجل����س  �حتف���ل 

باملنطقة �لغربية موؤخرً� بالذكرى �لع�صرين  

المجلس يؤكدًا دومًا على الشراكة والتعاون لتحقيق الرؤية الوطنية 
للجودة بالمملكة العربية السعودية عام 2020 والتي أطلقها خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز والهادفة ألن تكون 

المنتجات والخدمات السعودية معيارًا عالميًا في الجودة
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�أطلقها خ���ادم �حلرم���ني �ل�صريف���ني �مللك 

عبد�هلل بن عبد�لعزي���ز و�لهادفة الأن تكون 

�ملنتجات و�خلدمات �ل�صعودية معيارً� عامليًا 

يف �جل���ودة و�لتطبي���ق و�ملناف�ص���ة، مو�صحًا 

باأن �لتط���ور�ت �لتي ت�صهده���ا �ململكة توؤكد 

�حلاج���ة للتوعي���ة مبفاهيم و نظ���م �جلودة 

للتطوي���ر  �الأ�صا�صي���ة  �لركي���زة  باعتباره���ا 

و�لتح�ص���ني �مل�صتمر، من خ���ال ن�صر ثقافة 

�جل���ودة و�أ�ص�صها ومبادئه���ا ومفاهيمها يف 

�الأو�صاط �القت�صادية و�الإنتاجية و�خلدمية 

و�لعم���ل عل���ى تطبيق نظم �جل���ودة يف هذه 

�لقطاعات مبا يلبي متطلبات �ململكة ويحقق 

�أهد�فها يف �لتنمية �مل�صتد�مة.

وب���ني د. �لعم���ري ب���اأن �ملجل����س حق���ق 

وتطبيقاته���ا ودوره���ا كاأد�ة ل���اإد�رة تعزز 

�لق���درة �لتناف�صي���ة �لعاملي���ة و�الإطاع على 

�أف�ص���ل �ملمار�ص���ات و�لتطبيق���ات �لناجحة 

�ال�صرت�تيجية يف خمتلف قطاعات �الأعمال، 

معرب���ًا ع���ن �عت���ز�ز �ملجل����س بال�صر�كة مع 

�ل�صعودي���ة للمو��صف���ات و�ملقايي�س  �لهيئ���ة 

و�جلودة و�صعيه لتعزيز �لتناف�س و�الهتمام 

مبفاهيم �جل���ودة و�أهميتها �لتناف�صية ورفع 

م�صت���وى �الأد�ء �ملوؤ�ص�ص���ي ومتكني �ملنتجات 

و�خلدمات �ملحلية من �ملناف�صة يف �الأ�صو�ق 

�لعاملية.

و�أك���د د. �لعمري على �أهمي���ة �ل�صر�كة 

و�لتع���اون لتحقي���ق �لروؤية �لوطني���ة للجودة 

باململكة �لعربية �ل�صعودية عام 2020 والتي 

عل���ى تاأ�صي�ص���ه.. برعاي���ة مع���ايل حمافظ 

�ل�صعودي���ة للمو��صف���ات و�ملقايي�س  �لهيئ���ة 

و�جلودة �لدكتور �صعد بن عثمان �لق�صبي.

 وذل���ك خال �مللتق���ى �ل�صنوي الأع�صاء 

�ملجل�س بقاعة �لق�ص���ر بفندق جدة هيلتون 

و�ص���ط ح�ص���ور جم���ع غف���ر م���ن  �ل�صركاء 

و�الأع�صاء �لتنفيذيني و�أع�صاء �ملجل�س.

وق���د رح���ب �صع���ادة �لدكت���ور عاي����س 

�لعم���ري رئي�س �ملجل�س �ل�صعودي للجودة يف 

بد�ية �الحتفالية باحل�صور وتناول يف كلمته 

�الفتتاحي���ة حمط���ات تاريخي���ة يف م�ص���رة 

�ملجل����س �أبرز فيها �أهم مامح تلك �مل�صرة 

من���ذ �لتاأ�صي����س �إىل �أن و�صل ه���ذه �ملرحلة 

م���ن �الأعمال �لت���ي ي�صهد لها �ل���كل بالتميز 

و�لتفرد، وعرج عل���ى �لبد�يات و�ل�صعوبات 

�لت���ي م���ر بها �ملجل����س ومن ث���م �الإجناز�ت 

مت�صل�صلة بعمرها �لزمني.

و�أو�صح رئي�س �ملجل�س �ل�صعودي للجودة 

باملنطق���ة �لغربية �لدكت���ور عاي�س �لعمري 

ب���اأن �ملجل�س ي�صع���ى لن�صر �لوع���ي باجلودة 

وت�صجيع �هتمام �الأفر�د و�ملنظمات باجلودة 

بفضل اهلل أواًل ثم بجهود رجاله 
المخلصين القائمين على إدارته استطاع 

المجلس أن يحقق نجاحات فريدة وإنجازات 
متواصلة ويضع بصمات إيجابية على 
مسيرة الجودة والتميز ببالدنا الحبيبة
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وم���از�ل يحقق جناحات باه���رة تركت �أثرً� 

�يجابي���ًا عل���ى م�ص���رة �جل���ودة و�لتميز يف 

بادنا �حلبيب���ة، مبينًا ب���اأن �ملجل�س �أ�صبح 

م�صدر ثقة لدى �ملجتمع و�ملهتمني باجلودة 

وتطبيقاته���ا وتر�ص���خ �صع���اره وز�دت قيمته 

�ملجتمعي���ة وتو��صل �لدع���م �لاحمدود من 

قطاع���ات �الأعم���ال �حلكومي���ة و�خلا�ص���ة، 

م�ص���ددً� على �لدور �لكب���ر و�إجناز�ت فرق 

�جل���ودة  جمال����س  يف  و�مل�صارك���ني  �لعم���ل 

�ال�صت�صارية و�للجان �ملتخ�ص�صة حتى غد� 

�ملجل�س ع�ص���وً� و�صري���كًا �أ�صا�صيًا يف معظم 

منا�ص���ط وم�صاري���ع �جل���ودة �لوطني���ة وهلل 

�حلمد.

أصبح المجلس مصدر ثقة المجتمع و المهتمين بالجودة وتطبيقاتها 
وترسخ شعاره وزادت قيمته المجتمعية وتواصل الدعم الالمحدود من 

قطاعات األعمال الحكومية والخاصة .

 م. فوزي حكيم
نائب �لهيئة �ل�صعودية للمو��صفات و�ملقايي�س و�جلودة
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ر�صا �الأع�ص����اء على �حل�صور، وقد �أ�صرف 

�إد�رة  عل����ى  �لتنفيذي����ة  �للجن����ة  �أع�ص����اء 

�لنقا�س مع �الأع�ص����اء و�ال�صتماع ل�صوتهم 

و�لت����ي  و�آر�ئه����م  ماحظاته����م  وت�صجي����ل 

�صيهت����دي بها �ملجل�����س يف �أعماله وخططه 

�لقادمة باإذن �هلل.

وق����دم �صاعر �جل����ودة �لدكتور عدنان 

�ص�غ����ر ق�صيدة بعنو�ن “�صن����ع �هلل �لذي 

�أتق����ن كل �ص����يء” �ألهبت �حل�ص����ور والقت 

��صتح�صان �جلميع.

ثم قدم �لدكتور عمر كابلي �مل�صوؤول عن 

جائزة مدير �جلودة �ملتميز نبذة خمت�صرة 

ع���ن جائزة مدير �جلودة �ملتميز و�أهد�فها 

وم�صرته���ا لاأع���و�م �ملا�صية تن���اول فيها 

معاير �جلائزة ودوره���ا يف ت�صجيع وتبنى 

وح���ث �الأفر�د عل���ى تبني وتطبي���ق معاير 

�جلودة يف موؤ�ص�صاتهم و�لتي بدورها ت�صهم 

يف رفع وتطوير �الأد�ء �ملوؤ�ص�صي.

�أ�صم����اء  �لدكت����ور كابل����ي  �أعل����ن  كم����ا 

�لع����ام  له����ذ�  �جلائ����زة  به����ذه  �لفائزي����ن 

2014م حي����ث ذهب����ت منا�صف����ة ب����ني كٍل 

رع����ت �ال�صتبي����ان �الأول فله����ا كل �ل�صكر 

و�لتقدير.

و�صهد �مللتقى ندوة بعنو�ن “�ال�صتماع 

ل�صوت �لعميل” ��صتعر�ص����ت ر�أي �أع�صاء 

و�ص����ركاء �ملجل�����س يف تطوي����ر �أد�ء �ملجل�س 

وحتقي����ق تطلعات �أع�صائ����ه، كما مت عر�س 

بع�س نتائ����ج �ال�صتبيان و�ل����ذي مت �إر�صاله 

لاأع�ص����اء �صابق����ًا، �أد�ر �لن����دوة �ملهند�س 

عبد �هلل ترك�صتاين ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

�لقط����اع  يف  �جل����ودة  جمموع����ة  ورئي�����س 

�خلري �صرح فيها �أهم �الآر�ء و �ملقرتحات 

�لتي قدمت من �الأع�صاء. 

كما مت �أثن����اء �لور�صة توزي����ع ��صتبيان 

وق����دم �لدكتور �لعمري �صكره وتقديره 

جلميع �أع�صاء �ملجل�س، قائا:

ي�صرين و ي�صعدين �أن �أتقدم لكم جميعا 

بخال�س �ل�صكر و �لتقدير و�لعرفان على ما 

تقدمونه للمجل�س من دعم و عطاء كرمي و 

بذل يف �صبيل خدمة هذه �لر�صالة �لنبيلة و 

خدمة �ملجتمع و كان جمل�صكم و هلل �حلمد 

م�صرب �ملثل يف �لعم����ل �جلماعي و ذوبان 

�لف����رد يف �ملجموع����ة،،، و قب����ل ذل����ك كله 

فاأنن����ي �أتوجه �إىل �مل����وىل �لقدير عز و جل 

�أن يجعل �أعمالنا خال�صة لوجهه �لكرمي و 

�أن يبارك لكم يف وقتكم و مالكم و �أهليكم 

و �أن يكت����ب لكم جزيل �الأجر و �لثو�ب و �أن 

يجمعنا د�ئما و �أبد� يف حمبته و ما ير�صيه 

�إنه �صميع جميب.

ثم �ألقى �صعادة نائب �لهيئة �ل�صعودية 

للمو��صفات و�ملقايي�س و�جلودة �ملهند�س 

ف����وزي حكي����م كلم����ة نياب����ة ع����ن ر�ع����ي 

�حلفل معايل حماف����ظ �لهيئة �ل�صعودية 

�ملقايي�����س و�جل����ودة �أ�صاد  للمو��صف����ات 

فيها بدور �ملجل�س يف ن�صر ثقافة �جلودة 

يف �ملجتم����ع، ودع����ا يف كلمت����ه �مل�صوؤولني 

ب�صتى �لقطاع����ات �لعامل����ة باململكة �إىل 

�لعمل جديًا على �أن تكون �جلودة �ملنهج 

�ملتب����ع يف كاف����ة �جلو�نب و�لت����ي �صتوؤدي 

ب����اإذن �هلل �إىل ج����ودة �ملخرجات وت�صهم 

يف رفع �إنتاجي����ة �ملوظفني مما ي�صب يف 

م�صلحة �جلميع.

ث����م ق����دم �ملهند�����س ولي����د �لفار�����س 

ع�صو �ملجل�����س �لتنفي����ذي للمجل�س نبذة 

ع����ن �ال�صتبي����ان �لوطن����ي �لث����اين و�أه����م 

�الإ�صاف����ات �لتي �أجريت علي����ه، مو�صحًا 

ب����اأن تنفي����ذ �ال�صتبيان يحت����اج �إىل ر�عي 

للقي����ام ب����ه، منوهًا ب����اأن �صرك����ة بن الدن 

 م. وليد الفارس
ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي للمجل�س

www.al
sae

ed
.co

m.sa



ملف 
الـعـــدد

38 أكتوبر  2014م

با�صتعد�دها لرعاية �أحد �لكتب للمجل�س.

ولدور �ل�ص���ر�كات �لفعال ق���ام �ملجل�س 

بتكرمي �لعدي���د من �صركائ���ه �لذين دعمو� 

م�صرة �ملجل�س خال �الأعو�م �ل�صابقة حيث 

دفعت تلك �ل�صر�كات على تنفيذ �لعديد من 

�أعم���ال �ملجل�س و�لتي ��صتف���اد منها كل من 

ح�ص���ر و�ص���ارك يف فعاليات �ملجل����س �صو�ء 

يف �مللتقي���ات �أو �لور����س �أو �ملوؤمت���ر�ت �لتي 

يقيمه���ا �ملجل����س، كما مت توقي���ع �صر�كة مع 

جمعية خركم لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي.

ون�صر �ملهند�س عو�س �حلربي مقالة 

�صابقة مبنا�صبة �لذك����رى �لع�صرين على 

تاأ�صي�����س �ملجل�س �ل�صع����ودي للجودة جاء 

فيها:

يحتفل �ملجل����س �ل�صعودي للجودة �ليوم 

مب���رور ع�صري���ن �صن���ة عل���ى تاأ�صي�صه حتت 

رعاية م�صوؤول �جلودة �الأول يف بيت �جلودة 

�الأول حماف���ظ هيئة �ملو��صف���ات و�ملقايي�س 

و�جلودة �لدكتور �صعد �لق�صبي.

 ومملكتن����ا �حلبيب����ة قد ب����د�أت تخطو 

خطو�ت كب����رة ومهني����ة يف �صتى جماالت 

�جلودة و�ملو��صف����ات و�ملقايي�س من خال 

جه����ود ر�صمي����ة تقوده����ا م�صك����ورة �لهيئ����ة 

�ل�صعودية للمو��صفات و�ملقايي�س و�جلودة 

ك����وز�رة  �حلكومي����ة  �لقطاع����ات  وبع�����س 

وترجمة �لكتب �أي�صًا �إىل �للغة �لعربية.

وتناول �ملهند����س �حلربي يف كلمته دور 

�ملجل����س يف حتقيق روؤية  ن�صر ثقافة �جلودة 

حت���ى ع���ام 2020م بطباعة و�إ�ص���د�ر 100 

كت���اب تهت���م باأمر �جل���ودة، ود�ص���ن خال 

�حلفل 4 كتب جديدة لي�صل عدد �إ�صد�ر�ت 

�ملجل����س �إىل 11 كتاب���ا جدي���د�، م�صر� �إىل 

وجود 8 كتب �أخرى حتت �لتجهيز.

 كم���ا ح���ث �ملهند����س عو����س �حلرب���ي 

�صركاء �ملجل�س عل���ى �لتعاون ورعاية �ملزيد 

م���ن �لكتب وق���د ب���ادرت �لغرف���ة �لتجارية 

�ل�صناعية بج���دة م�صك���ورة برعاية كتابني 

جديدي���ن و�أعلنت �أمان���ة �لعا�صمة �ملقد�صة 

م�صكورة برعاية كتاب �آخر، و�أعلنت جمعية 

خرك���م لتحفي���ظ �لق���ر�آن �لك���رمي بج����دة 

من �ملهند�����س اإبر�هيم حام���د �صائغ مدير 

�جلودة و�لتميز �ملوؤ�ص�ص���ي باأمانة �لعا�صمة 

�ملقد�صة، و�الأ�صتاذ عبد �هلل خلف �لغامدي 

رئي����س ق�صم �جلودة �ل�صاملة باإد�رة �لرتبية 

و�لتعليم باملخو�ة .

و�صي���ك  �جلائ���زة  درع  ت�صليمه���م  ومت 

بخم����س وع�صري���ن �أل���ف ريال ل���كل منهما، 

يق���وم برعايته���ا �صع���ادة  �جلائ���زة  وه���ذه 

�ملهند�س �صبحي برتجي مدير عام جمموعة 

م�صت�صفيات �ل�صعودي �الأملاين.

وخ���ال �الحتفالية �أي�صًا قدم �ملهند�س 

عو����س �حلرب���ي ع�ص���و �للجن���ة �لتنفيذي���ة 

للمجل����س نب���ذة عن �أه���د�ف �ملجل����س فيما 

يخت����س ن�صر ثقافة �جل���ودة يف �ملجتمع من 

خال تاألي���ف �لكت���ب �ملتخ�ص�صة باجلودة 

ندوة “االستماع لصوت العميل” التي 
نظمت خالل االحتفالية استعرضت رأي 
أعضاء وشركاء المجلس في تطوير أداء 

المجلس وتحقيق تطلعات أعضائه

 م. عوض احلربي
ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي للمجل�س
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عو�م���ل �لنج���اح �القت�ص���ادي لبادنا 

�لغالي���ة فق���ررو� �أن ي�صاهم���و� يف ن�صر 

ه���ذ� �ملعل���م �لر�ئع من دينن���ا وحتقيق 

�لتق���دم و�لرق���ي ململكتن���ا �لعزيزة من 

خ���ال ن�صر ثقافة �جل���ودة حتت مظلة 

�ملجل����س م���ن خ���ال روؤيت���ه �لثاقب���ة: 

حتقي���ق �الإتق���ان و�لتمي���ز نح���و تنمية 

م�صتد�مة للمجتمع، ور�صالته �ل�صامية: 

ي�صعى �ملجل����س �ل�صع���ودي للجودة �إىل 

ن�ص���ر ثقافة �جل���ودة و�لتمي���ز و�أف�صل 

�ملمار�ص���ات و�لعمل على تطوير �الأفر�د 

و�ملن�ص���اآت بتقدمي �لرب�م���ج و�الأن�صطة 

�ملتخ�ص�ص���ة م���ن خ���ال جمموع���ات 

عم���ل مهنية با�صتثم���ار �خلرب�ت وبناء 

�ال�صرت�تيجية  و�لتحالف���ات  �ل�صر�كات 

�ملحلية و�لدولي���ة للرقي بجودة �حلياة 

قيمن���ا  م���ن  �نطاق���ا  �ملجتم���ع  و�زده���ار 

�الإ�صامية.

ويف �صبي���ل حتقيق �لو�ص���ول �إىل �لروؤية 

وحتقيق �لر�صال���ة مت تق�صيم �ملجل�س ملهامه 

�إىل جمموعات متخ�ص�صة يف عدة جماالت 

منها جمموعة �جلودة يف �لتعليم وجمموعة 

�ل�صح���ي وجمموع���ة  �لقط���اع  �جل���ودة يف 

�جل���ودة يف �لقط���اع �حلكوم���ي و�جلودة يف 

قطاع �لبنوك و�مل�صارف و�جلودة يف �لعمل 

�خلري و�جلودة يف �لبرتول و�لطاقة، وكان 

�لطموح و�لعطاء و�لت�صحية من قبل �أع�صاء 

�للجنة �لتنفيذية �لذين يف غالبهم عا�صرو� 

بد�ي���ات �لتاأ�صي�س و�صعوبت���ه وب�صاطته وها 

�إال وي�صيب���ه  �لعط���اء  �صن���و�ت قليل���ة م���ن 

�ل�صم���ور ث���م يت�ص���ارع م���ع �مل���وت �لبطيء 

وبع�صه���ا يبق���ى ميت���ا يف و�ص���ط �الأحي���اء، 

ولذل���ك �أقدم يف هذ� �ملق���ال جتربة �ملجل�س 

�ل�صع���ودي للجودة و�أ�صب���اب جناحه ومتيزه 

�ملحلي و�الإقليمي و�لعاملي لت�صتفيد منه بقية 

�جلمعيات �ملهنية وحتذو حذوه.

وكم���ا يقولون �أول خط���و�ت �لنجاح هو 

�الإميان بالنجاح و�لثق���ة بالطريق و�لهدف 

�ل���ذي ت�صعى لتحقيق���ه. و�ملجل�س �ل�صعودي 

للجودة ممثًا يف �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية 

�جل���ودة  عل���وم  يف  متخ�ص�ص���ون  وه���م 

وتطبيقاتها �آمن���و� �أن �جلودة و�الإتقان هي 

�إح���دى تعالي���م دينن���ا �حلنيف و�أنه���ا �أحد 

�لرتبي����ة و�لتعلي����م ووز�رة �لتج����ارة 

وغره����ا  �لع����ايل  �لتعلي����م  ووز�رة 

م����ن �ملوؤ�ص�ص����ات �حلكومية ممن له 

دور و��ص����ح و�أن�صطة معلن عنها يف 

حينها. 

وم���ن جهة �أخرى جهود تطوعية 

جمتمعي���ة يف جم���ال �جل���ودة ويربز 

فيه���ا ب�ص���ورة و��صح���ة وجليلة دور 

من���ذ  للج���ودة  �ل�صع���ودي  �ملجل����س 

عقدي���ن من �لزم���ان من���ذ تاأ�صي�صه 

1415ه����  ع���ام  تطوعي���ة  ب�ص���ورة 

برعاي���ة كرمية م���ن �صرك���ة �أر�مكو 

كفرع معرتف به للجمعية �الأمريكية 

 .ASQ للجودة

�ل�صع����ودي  �ملجل�����س  وبق����ي 

للج����ودة يف �ملنطق����ة �لغربية يبحر 

يف حميطات �جل����ودة وتطبيقاتها برعاية 

وم�صاندة من �لهيئة �ل�صعودية للمو��صفات 

و�ملقايي�س و�جل����ودة ك�صر�كة ��صرت�تيجية 

�ل����ذي �أثم����ر عنه تكام����ل وجه����ود متميزة 

طورت �ل����دور �ملجتمعي، ما �أ�صهم بو�صوح 

يف �إي�صال �ململكة و�صمعة �ململكة يف جمال 

�الهتمام باجلودة �إىل م�صتوى متقدم بني 

دول �ملنطقة وبقية دول �لعامل.

�إن جن���اح �ملجل����س �ل�صع���ودي للج���ودة 

يف �ال�صتمر�ري���ة يف �لعط���اء لعقدي���ن م���ن 

�لزمان يعد عامة بارزة و�أمنوذجا متميز� 

للجمعي���ات �ملهنية �لتي كثر منه���ا ما يبد�أ 

قوي���ا وذ� عط���اء كبر ث���م م���ا �إن يلبث بعد 

أصبح المجلس مظلة وطنية للمهتمين والمتخصصين في الجودة 
ومفاهيمها وتطبيقاتها إذ يضم أكثر من أربعة آالف عضو من مختلف 

الجنسين ومن مختلف الجنسيات والمستويات اإلدارية والعلمية

www.al
sae

ed
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وثريا باالأف���كار �الإبد�عية و�لر�ئعة، �لتي مت 

تنفيذ فقط �أقل من 50 يف �ملائة منها.

و�إن م���ن �أب���رز �لثم���ر�ت �لرئي�صة �لتي 

جنح �ملجل�س �ل�صع���ودي للجودة يف �لو�صول 

�إليها ه���و جناحه يف �أن يك���ون مظلة وطنية 

�جل���ودة  يف  و�ملتخ�ص�ص���ني  للمهتم���ني 

ومفاهيمها وتطبيقاتها، فهو ي�صم �أكر من 

�أربعة �آالف ع�صو من خمتلف �جلن�صني ومن 

خمتل���ف �جلن�صي���ات و�مل�صتوي���ات �الإد�رية 

و�لعلمي���ة، وبع�صهم يعد مرجع���ًا يف جماله 

�لدقيق و�أ�صبح من �أع�صاء �ملجل�س موؤلفون 

وكت���اب وحما�صرون على م�صت���وى عال من 

�لعل���م و�ملعرف���ة يف جم���ال �إد�رة �جل���ودة 

وتطبيقاتها.

وق���د ق���دم �ملجل����س �ل�صع���ودي للجودة 

م�صاهم���ات وطنية ناجحة وب���ارزة يف �صماء 

وطننا �لغايل بالتعاون و�ل�صر�كات مع �صتى 

�ملوؤ�ص�صات �لوطنية يف �لقطاعات �حلكومية 

و�ل�صناعي���ة م���ن �أجل رفع ر�ي���ة �لوطن يف 

جم���ال �جل���ودة، و�لدف���اع عنه���ا وحت�ص���ني 

�لبيئة �الإد�ري���ة �لد�خلية �صو�ًء يف �ملجاالت 

�الإنتاجية �أو �خلدماتية.

 و�إن م���ن �أب���رز �مل�صاهم���ات �لوطني���ة 

يف  وقياد�ت���ه  �ل�صع���ودي  للمجل����س  �ملهم���ة 

م�ص���رة �لوط���ن جت���اه جعل �جل���ودة خيار� 

��صرت�تيجيا ما يلي:

وامللتقيات امل�ؤمترات  • اإقامة 
اإعداد ودعم وتقييم ج�ائز  • امل�ساهمة يف 

اجل�دة والتمّيز امل�ؤ�س�سي مثل:

• جائزة امللك عبد العزيز للج�دة ك�سريك 
رئي�س.

• جائزة الطائف للأداء احلك�مي املتميز
العم���ل  يف  ���ز  للتميُّ ال�سبيع���ي  جائ���زة   •

اخلريي

حما�س و�لت����ز�م قيادته �الإد�ري����ة و�أع�صاء 

�للجن����ة �لتنفيذي����ة غر�����س مفه����وم �لعم����ل 

�مل�صت����د�م، فم�صرته عطرة به����ذه �ل�صفة 

�ملهم����ة يف م�ص����رة جن����اح �أي منظمة، فهو 

-بحم����د �هلل- ال يع����رف �لكل����ل �أو �ملل����ل، 

ومل يع����رف عنه �نقطاع كل����ي �أو جزئي كما 

يلم�ص����ه �جلمي����ع �لي����وم يف ج����ل �جلمعيات 

�ملهنية �لوطنية.

و�إن م���ن �أب���رز �أ�ص���ر�ر تز�ي���د وتنامي 

�أن�صط���ة �ملجل�س �ل�صعودي للج���ودة �أن لديه 

مرك���ز تفك���ر متج���دد ممث���ًا يف خ���ز�ن 

�أف���كار Think Tank، يت���م تغذيت���ه يف كل 

�جتماع���ات �أع�ص���اء �للجن���ة �لتنفيذية مبا 

ال يق���ل عن خم����س �إىل ع�صر �أف���كار جديدة 

الأن�صط���ة وبر�مج تتعلق باجل���ودة. وم�صروع 

مرك���ز �لتفك���ر بد�أه �ملجل�س من���ذ �أكر من 

�صبع �صن���و�ت، فكان بالفع���ل م�صدر� د�ئما 

هم �ليوم ي���رون ثمرة طموحه���م و�صربهم 

يف  وتطوي���ر  جناح���ات  يتلوه���ا  جناح���ات 

�ملخرجات و�لنتائج و�لتاأثر.

ونتيج���ة لو�ص���وح �ملجل����س يف �أهد�ف���ه 

وتركي���زه �ل�صلي���م عل���ى جم���االت �جل���ودة 

وتطبيقاتها �ملختلفة �أثمرت بر�مج و�أن�صطة 

متمي���زة قام بها و�أ�صرف عليها و�أ�صهم فيها 

�ملجل����س �ل�صعودي للجودة خ���ال �لع�صرين 

�صن���ة �ملا�صية، و�ت�صمت بالتطور يف �أن�صطته 

كمي���ًا ونوعيًا فب���د�أت يف �ل�صن���و�ت �خلم�س 

�الأول مب���ا ال يتج���اوز خم����س حما�ص���ر�ت 

يف �لع���ام �إىل �أن و�ص���ل �إىل �أك���ر م���ن 50 

حما�ص���رة يف �لع���ام �لو�ح���د ع���رب خمتلف 

�الأن�صط���ة، حت���ى �أنها جعلت خب���ر �جلودة 

�لعربي �مل�صل���م �لربوفي�ص���ور حممد ز�يري 

. miracle  ي�صف �ملجل�س باأنه معجزة

و�ملجل�����س �ل�صعودي للجودة ومن خال 
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جهود حثيثة على مدى �أكر من )20( عاما 

م�صت يف ن�ص���ر ر�صالة �جل���ودة ومفاهيمها 

�حلديث���ة باملجتمع و�لتوعي���ة باأهمية تطوير 

معاي���ر وبر�م���ج ل�صبط �جل���ودة و�حلاجة 

�إىل �إن�ص���اء جو�ئ���ز وطنية للج���ودة لتحفيز 

�ملنظم���ات و�لعامل���ني على حد �ص���و�ء حيث 

�صه���دت م�ص���رة �ملجل�س �نعق���اد �ملوؤمتر�ت 

�لوطنية للجودة و�لتي حظيت برعاية كرمية 

م���ن لدن خادم �حلرم���ني �ل�صريفني و�صيتم 

�لعم���ل و�لتخطي���ط مبكرً� لعق���د �ملوؤمتر�ت 

�لوطنية ب�صكل م�صتمر مب�صيئة �هلل و�صيبذل 

�ملجل����س �ل�صعودي للج���ودة كل جهد ممكن 

لدعم جهود وخطط �للجنة �لوطنية للجودة 

يف هذ� �خل�صو�س.

كان  فق���د  �الإقليم���ي  �ل�صعي���د  وعل���ى 

دور �ملجل����س جلي���ًا يف �لتن�صي���ق و�لتنظي���م 

للملتقي���ات �خلليجية للج���ودة و�لتي كان له 

�ل���دور �الأ�صا�ص���ي يف و�صع �للبن���ة �الأوىل لها 

وذلك مبدينة جدة خال �صهر يونيو 2004م 

وبرعاية كرمية من �أمر منطقة مكة �ملكرمة 

�صاح���ب �ل�صمو �مللكي �الأمر عبد �ملجيد بن 

عبد �لعزيز �آل �صعود رحمه �هلل.

وال ي���ز�ل �ملجل����س م�صتم���رً� يف جهوده 

وميتلك �ملجل�س �ل�صع���ودي للجودة وهو 

�إح���دى �ملنظم���ات غ���ر �لربحي���ة م�ص���رة 

حافلة باالإجناز�ت �ملتو��صلة يف ن�صر مفهوم 

�جلودة لدى �الأفر�د و�ملنظمات و�ملجتمعات 

و�لعم���ل عل���ى قي���ادة حم���ات �لتوعية من 

خ���ال ن�صر مفاهي���م �جل���ودة يف �ملجاالت 

�ملختلف���ة مث���ل �لتعلي���م و�ل�صح���ة و�لبيئ���ة 

و�أنظمة �ملعلومات وغرها .

ويق���دم �ملجل�س �ل�صع���ودي للجودة دورً� 

هام���ا يف م�صرة �جل���ودة باململك���ة �لعربية 

�ل�صعودية ون�صر ثقافة �جل���ودة وتطبيقاتها 

�حلديثة يف كافة قطاعات �ملجتمع ولعل من 

�أهم جناحات �ملجل�س يف هذ� �ل�صياق �لدور 

�لكب���ر �ل���ذي �صاه���م به يف دع���م �نطاقة 

جائزة �ملل���ك عبد �لعزي���ز �لوطنية للجودة 

وبدء فعاليتها حي���ث يعترب هذ� �حلدث من 

�أه���م �الإجن���از�ت �لت���ي كان ثم���رة �جلهود 

�لكبرة �لتي بذلها �ملجل�س و�ملهتمون بق�صية 

�جلودة باململكة �إدر�كًا منهم بدور �جلائزة 

يف �مل�صاهم���ة يف دع���م �لنم���و �القت�ص���ادي 

باململكة �لعربية �ل�صعودية .           

�إن �ملجل����س �ل�صع���ودي للج���ودة يفتخر 

مب���ا �صاهم به و�أع�صاوؤه و�لقائمون عليه من 

• اهتم���ام املجل����س بن�سر مفاهي���م اجل�دة 
عرب خمتلف م�سادر املعرفة .

للج����دة  ال�سع����دي  املجل����س  ���ز  متيُّ  •
بامل�ساهمات الإقليمية والعاملية.

ونح���ب �أن ن�ص���ر يف هذ� �ملل���ف �إىل �أن 

ه���ذه �الحتفالية �أكدت �ل���دور �لكبر �لذي 

يقوم ب���ه �ملجل�س �ل�صعودي للجودة باملنطقة 

�لغربي���ة بال�صر�ك���ة و�لتع���اون م���ع �لهيئ���ة 

للمو��صف���ات و�ملقايي�س و�جلودة  �ل�صعودية 

حيث يهدف �إىل دعم متي���ز �الأد�ء لاأفر�د 

و�ملنظمات من خ���ال توفر �لفر�س للتعلم 

وحت�صني �جلودة وتبادل �ملعرفة.

وق���د ق���دم يف ه���ذ� �الإط���ار �لعديد من 

�الأن�صط���ة �لرئي�صي���ة و�لت���ي تت�صم���ن �إقامة 

�ملحا�صر�ت و�مللتقي���ات و�ملوؤمتر�ت �لعلمية 

و�لن���دو�ت �ملتعلق���ة مبو��صيع �جل���ودة �إىل 

جان���ب �لقي���ام بزي���ار�ت ميد�ني���ة للهيئات 

و�ملنظمات و�ل�صركات �ملحلية لتبادل �أف�صل 

�لتطبيقات و�لعمل على �إيجاد بيئة للتو��صل 

وتب���ادل �ملعرف���ة و�خل���رب�ت ب���ني �ملهتمني 

باجل���ودة و�لتعاون م���ع �جلمعيات و�لهيئات 

�ملهنية �الأخرى.

خبير الجودة 
العربي المسلم 

البروفيسور 
محمد زايئري 

يصف المجلس 
بأنه معجزة 

miracle
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و�ملنظمات من خال توفر �لفر�س للتعليم 

وحت�صني �جلودة وتبادل �ملعرفة .

قيم املجلــ�س

�اللت���ز�م و�لتفاين، �لعم���ل �جلماعي ، 

�الهتمام بالعمي���ل، �الإتقان ، ن�صر �ملعرفة ، 

�لتعلم و�لتح�صني �مل�صتمر

الأهداف الإ�سرتاجتية للمجلـ�س

�أواًل :  ن�ص���ر �ملعرف���ة و�لتعل���م ، قي���ادة 

�حلم���ات �لتوعية من خ���ال ن�صر مفاهيم 

�جلودة يف �ملج���االت �ملختلفة مث���ل �لتعليم 

و�ل�صحة و�لبيئة و�أنظمة �ملعلومات .

ثانيًا : تقدمي خدمات ومنتجات متميزة، 

تقدمي �خلدمات �ملطلوب���ة لاأع�صاء مقابل 

�لر�صوم �ملدفوعة .

ثالث���ًا : توف���ر �صه���اد�ت موثقة،تطوير 

�صه���اد�ت ووثائق مرخ�ص���ة لاأع�صاء على 

م�صتوى �الأفر�د و�ل�صركات .

م���ع  �ل�صر�ك���ة  مب���د�أ  تعزي���ز   : ر�بع���ًا 

�الأع�صاء ، �أن ي�صب���ح �ملجل�س �صريك فعال 

مع �الأع�صاء �صو�ء كان���و� �أفر�د� �أو �صركات 

.

2007م �إحدى �ملحطات �مل�صيئة يف م�صرة 

�جلودة مبنطقة �ل�ص���رق �الأو�صط وقد جنح 

�ملجل����س بالتع���اون م���ع منظم���و �ملوؤمتر يف 

��صتقطاب رو�د �جل���ودة �لعامليني وعلمائها 

يف حمفل علمي كبر كان للمجل�س �ل�صعودي 

للج���ودة �لفخ���ر يف �مل�صارك���ة �ملتميزة �لتي 

متثل���ت يف �أور�ق �لعم���ل �لت���ي �ص���ارك به���ا 

�أع�صاء �ملجل����س فكانو� بحق جنومًا �صرفت 

باد �حلرمني �ل�صريفني بعطائها �ملتميز.

و�إجمااًل ف���اإن �ملجل�س �ل�صعودي للجودة 

لاأف���ر�د  �الأد�ء  متي���ز  دع���م  �إىل  يه���دف 

�صنوي���ة  ب�صف���ة  �مللتقي���ات  ه���ذه  لتنظي���م 

وبالتعاون م���ع �جلهات �حلكومية وجمعيات 

�جل���ودة �ملهنية ذ�ت �لعاق���ة بدول �خلليج 

�لعربي وق���د حققت �مللتقيات جناحًا و��صعًا 

يف  وتطبيقاته���ا  �جل���ودة  ثقاف���ة  ن�ص���ر  يف 

قطاع���ات �الأعم���ال �ملختلفة ورف���ع م�صتوى 

�الهتمام بتح�صن جودة �خلدمات و�ملنتجات 

بدول �خلليج �لعربي.

وعلى �مل�صتوى �لعامل���ي فقد مثل �نعقاد 

�ملوؤمت���ر جلمعي���ة �ل�ص���رق �الأو�ص���ط للجودة 

)MEQA( مبدينة دبي خال �صهر مار�س 
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خام�ص����ًا: �أن ي�صب����ح �ملجل�س �مل�صدر 

، ت�صهي����ل  �لرئي�ص����ي للمعرف����ة باجل����ودة 

و�ملعرف����ة  �ملعلوم����ات  عل����ى  �حل�ص����ول 

�ملتخ�ص�صة عن �جلودة وكذلك �مل�صاهمة 

يف تاأ�صي�س جو�ئز �جلودة .

برامج املجل�س

�للقاء�ت �لعلمية �ل�صهرية :

يق����وم �ملجل�س بعق����د ه����ذه �للقاء�ت 

ب�صف����ة دوري����ة ومبع����دل ال يقل ع����ن لقاء 

علم����ي كل �صه����ر يح�صره جمي����ع �ملهتمني 

مبج����ال �جل����ودة و�لتمي����ز م����ن �أع�ص����اء 

�ملجل�����س وغره����م ويتم من خ����ال هذه 

�للقاء�ت ��صت�صافة خرب�ء وخمت�صني يف 

�ملجاالت �ملختلفة للجودة و�لتميز لتقدمي 

�أخ����ر �مل�صتج����د�ت و�خل����رب�ت �لتطبيقية 

�لناجحة . 

ومن �صمن �ملو��صيع :

- تطبي�ق مب��د�أ �الأد�ء �ملت��و�زن.

- ترجم�������ة �ال�صرت�تيجي���������ات �إل������ى 

خ�طط ع�م��ل ت�صغ�يلي���ة .

- �أف�صل �لتطبيقات يف �لهندرة.

- �ال�صتثمار يف �ملو�رد �لب�صرية.

- �أ�صاليب تطوي����ر و�صياغة �صيا�صات 

�جلودة

- �إد�رة �لعمليات بال�صركات

- �لهند�صة �لقيمية

- تطبيقات مبد�أ كايزون

- �أ�صر�ر جناح �ل�صركات

- �إد�رة �الأنظمة �ملتكاملة )�جلودة / 

�ل�صامة و�ل�صحة و�لبيئة (

و�لتح�ص����ني   9001:2000 �آي����زو   -

�مل�صتمر.

الزيارات امليدانية ال�سهرية: 

يعم����ل �ملجل�س عل����ى تنظي����م زيار�ت 

ميد�ني����ة تعليمية ب�صف����ة دورية للمن�صاآت 

�لتي قامت بتطبيق �أنظمة �جلودة و�لتميز 

بنجاح مما يتيح �لفر�صة الأع�صاء �ملجل�س 

�الإطاع على جت����ارب من �حلياة �لعلمية 

لكيفي����ة �لو�ص����ول �إىل �لتمي����ز و�لنجاح . 

وفيما بعد نعر�س �أ�صم����اء بع�س �جلهات 

�لتي متت زيارتها لاإطاع على جتربتها 

�ملتميزة يف جمال �جلودة :

- �ملعهد �ل�صعودي �لياباين لل�صيار�ت 

.

- م�صت�صفى �لنور مبكة .

- هيئة �مل�صاحة �جليولوجية.

- جريدة �لوطن – اأبها.

- �مل�صت�صفى �لع�صكري بالهد� .

- متوين �ل�صعودية.

- م�صت�صفى �مللك في�صل �لتخ�ص�صي 

ومركز �الأبحاث بجدة.

- �صركة �لكهرباء �ل�صعودية.

- �صركة �ر�مكو �ل�صعودية.

- م�صنع �ل�صكر بجدة.

- قرية �ملعرفة بدبي.

- �صركة تويوتا بجدة.

بر�أ�����س  �لنف����ط  تكري����ر  م�صف����اة   -

تنورة.

املنتدى العلمي املفتوح:

يعق����د �ملجل�����س منتدى علم����ي مفتوح 
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لتطبيق���ات  �الأول  �مللتق���ى  تنظي���م   -

�جل���ودة يف �صناع���ة �ل�صياحة يف مدينة 

اأبها – دي�صمرب2004م

�لث���اين  �خلليج���ي  �مللتق���ى  تنظي���م   -

لتطبيقات �جلودة يف �لقطاع �حلكومي 

مايو2004م بدبي

�لثال���ث  �خلليج���ي  �مللتق���ى  تنظي���م   -

لتطبيقات �جلودة يف �لقطاع �حلكومي 

مايو2007م بالكويت

- �مل�صاهم���ة يف تاأ�صي�س �للجنة �لوطنية 

للجودة.

- �مل�صاركة يف ن�صاطات �ملوؤمتر �لوطني 

للج���ودة �الأول و�لث���اين برعاي���ة خ���ادم 

�حلرمني �ل�صريفني.

- �مل�صاهم���ة يف تاأ�صي����س جائ���زة مك���ة 

�ملكرمة للجودة باملنطقة �لغربية.

- �لتوعي���ة بربنامج منطق مكة �ملكرمة 

للجودة يف �ل�صحة.

- �مل�صاهم���ة يف تاأ�صي����س جائ���زة �مللك 

عبد �لعزيز للجودة.

ومن الإجنازات التي قدمها 

املجل�س خالل العام املا�سي فقط:

 تنظي���م �ملوؤمت���ر �ل���دويل �خلام�س 

جلمعية �ل�صرق �الأو�صط �لدولية للجودة 

بج���دة  و برعاية كرمية من معايل وزير 

�لتجارة و �ل�صناعة د/ توفيق �لربيعة.

لاأكادميية  �لعلمي���ة  �لن���دوة  عق���د 

�لدولية للجودة )IAQ( و�لتي ت�صم يف 

ع�صويتها كبار علم���اء و خرب�ء �جلودة 

يف �لع���امل �صمن فعالي���ات �ملوؤمتر و هي 

�الأوىل من نوعها باملنطقة.

الأف�ص���ل  ز�ئ���ري  جائ���زة  �إع���ان 

�ملجل����س  �أطلقه���ا  و�لت���ي  �ملمار�ص���ات 

مع مر�ك���ز �لتدري���ب �ملحلي���ة و�لعاملية 

�ملتخ�ص�صة .

ال�ستبيان ال�سنوي للجودة:

يهدف هذ� �ال�صتبيان �إىل �لتعريف 

�الهتم���ام و�اللت���ز�م  �مل�صتوي���ات  عل���ى 

باجل���ودة و�لتطبيقات �ملختلفة لتح�صني 

جودة �خلدمات و�ملنتجات �ملحلية.

اجلائزة ال�سنوية ملدير اجلودة 

املثايل:

يه���دف �ملجل����س من ه���ذه �جلائزة 

له���م  كان  �لذي���ن  �الأف���ر�د  تك���رمي 

م�صاهمات كبرة يف �لتطوير �الحرت�يف 

للجودة على �مل�صتوى �لفردي وللمنظمة 

و�ملجتمع وذلك مبوجب معاير حمددة 

ومعلنة م�صبقا.

اأهم اإجنازات املجل�س على 

ال�سعيد املحلي والإقليمي: 

- تنظي���م �مللتق���ى �ل�صع���ودي �الإمار�تي 

�لقط���اع  �جل���ودة يف  لتطبيق���ات  �الأول 

�حلكومي – يونيو2003 مبدينة جدة

�الأول  �خلليج���ي  �مللتق���ى  تنظي���م   -

لتطبيقات �جلودة يف �لقطاع �حلكومي 

جدة مبدينة  – يونيو2004 

ب�ص���كل �صن���وي يه���دف �إىل �لتو��ص���ل 

و�لرت�ب���ط ب���ني �أع�ص���اء �ملجل����س حيث 

يتعارف �الأع�ص���اء على بع�صهم �لبع�س 

ويت���م تب���ادل �ملعرف���ة و�خل���رب�ت كم���ا 

ي�صتفي���د �ملجل������س من ه���ذ� �ملنتدى يف 

�حل�ص���ول على �ص���وت �لعمي���ل وقيا�س 

م���دى ر�صاه ع���ن �خلدم���ات ومنتجات 

�ملجل��س.

املوؤمترات وامللتقيات وور�س 

العمل:

يق���وم �ملجل����س وي�صاه���م يف تنظيم 

موؤمت���ر�ت حملي���ة و�إقليمي���ة كم���ا يقوم 

�ملجل����س بعق���د �لعديد م���ن ور�س �لعمل 

و�مللتقي���ات �ملحلية و�لت���ي يحق الأع�صاء 

�ملجل�س ح�صورها بر�صوم خمف�صة مما 

ي�صمح بالتعرف على �أن�صطة وتطبيقات 

�جلودة يف �ملنطقة .

برامج التدريب:

�نطاق���ا م���ن ر�صال���ة �ملجل����س يف 

�إتاح���ة فر����س �لتعل���م و�لتدري���ب يقوم 

�ملجل����س بالتن�صيق لعقد دور�ت تدريبية 

�ملختلف���ة  �ملج���االت  يف  متخ�ص�ص���ة 

بالتع���اون  وذل���ك  �جل���ودة  لتطبيق���ات 
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جله����ود  تقدي����ر�  للج����ودة  �ل�صع����ودي 

�لربوفي�ص����ور/ حمم����د ز�ئ����ري يف تطوير 

من����اذج �جل����ودة وخدم����ة منهجياته����ا من 

خال �إ�صهاماته �لعلمية �ملتعددة.

م����ن  �خلام�����س  �الإ�ص����د�ر  تد�ص����ني 

�إ�صد�ر�ت �ملجل�س �ل�صعودي للجودة �ملتمثل 

يف ترجم����ة لكت����اب )فا�ص����ت ( “�أ�صل����وب 

�لتح�ص����ني �ل�صري����ع للعملي����ات : ملوؤلف����ه د. 

جيم�����س هارينجت����ون �خلب����ر �لعامل����ي يف 

�جلودة وحت�صني �الأد�ء

تد�ص����ني و �إع����ان برنام����ج ق����ادة 

�لتميز بال�صر�ك����ة و �لتعاون مع �ملركز 

�الأوروبي للج����ودة و �أف�صل �ملمار�صات 

بربيطانيا.

تد�صني �خلط����ة �ال�صرتتيجية للمجل�س 

2020م.

�مل�صارك����ة يف تنظي����م �مللتق����ى �لث����اين 

للجودة �ل�صاملة يف �الأمن �لعام بجدة .

تنظي����م �الأ�صب����وع �لوطن����ي �خلام�����س 

للجودة -فعاليات يف 7 مدن �صعودية .

لي���وم  �ل�صنوي���ة  �لن���دوة   تنظي���م 

�لقيا�س �لعاملي .

تنظي���م �لربنامج �لعلم���ي �ل�صنوي 

و  �لهند�ص���ة  يف  �جل���ودة  ملجموع���ة 

�لبن���اء  ملعر����س  �مل�صاح���ب  و   �لبن���اء 

و �لديكور بجدة .

�حتفالي����ة جمموع����ة  و  ملتق����ى  عق����د 

�جل����ودة يف �ل�صح����ة مب����رور 10 �صن����و�ت 

الإن�صاء �ملجموعة .

تنظيم �مللتقى �ل�صنوي �لثالث ملجموعة 

�جلودة يف �لتعليم .

تنظيم �مللتقى �ل�صنوي �لثالث ملجموعة 

�جلودة يف �لعمل �خلري.

عقد �لندوة �الفتتاحية لتد�صني جمموعة 

�جلودة يف قطاع �مل�صارف و�خلدمات.

لتد�ص����ني  �الفتتاحي����ة  �لن����دوة  عق����د 

و  �لنف����ط  قط����اع  يف  �جل����ودة  جمموع����ة 

�لطاقة.

لتد�ص����ني  �الفتتاحي����ة  �لن����دوة  عق����د 

جمموعة �جلودة يف �لتعليم �لعايل.

�مل�صارك����ة يف تنظي����م �ملوؤمت����ر �لوطني 

�لثالث للجودة - حائل .

تنظيم �لرحلة �لعلمية �لدولية الأع�صاء 

�للجنة �لتنفيذية باملجل�س – ماليزيا. 

وغر ذل����ك من �الإجناز�ت و �للقاء�ت 

وفرق �لعمل و�مل�صاركة يف جمال�س �جلودة 

�ال�صت�صاري����ة و�للج����ان �ملتخ�ص�ص����ة حيث 

�أ�صبح �ملجل�س ع�ص����و� و�صريكا �أ�صا�صيا يف 

معظم منا�ص����ط وم�صاريع �جلودة �لوطنية 

و هلل �حلم����د و ه����و موؤ�ص����ر� �يجاب����ي على 

�لنجاح �لكبر �لذي حققه �ملجل�س.
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نجاحات

الغامدي والصائغ.. يفوزان بجائزة مدير الجودة المتميز لعام 2014 م 

ك����رم اجمللس الس����عودي للجودة ف����ي احلفل الذي أقامه مبناس����بة 
الذكرى العش����رين لتأسيس����ه والذي أقيم مؤخراً في محافظة جدة 
رئيس قس����م اجل����ودة ب����إدارة التربي����ة والتعليم مبحافظ����ة اخملواة؛ 
األس����تاذ عبدالل����ه بن خل����ف الغامدي نظي����ر حصوله عل����ى جائزة 
مدي����ر اجلودة املتمّي����ز لعام 2014م والتي تس����تهدف تكرمي األفراد 
املرش����حني كمدراء جودة ف����ي جميع القطاع����ات والذين لهم عطاء 
وإجن����ازات ملحوظة في مجال نش����ر وتطبيق ثقاف����ة اجلودة داخل 

منشأتهم وخارجها استناداً إلى معايير اجلودة.
كما حصل مدير إدارة اجلودة والتميز املؤسسي بأمانة العاصمة املقدسة املهندس إبراهيم بن حامد صائغ على جائزة مدير 

اجلودة املتميز لعام 2014.
وحرص الفائزان على تقدمي ش����كرهما وتقديرهما لس����عادة رئيس اجمللس الس����عودي للجودة الدكتور عائض العمري على 

جهوده الواضحة إلجناح رحلة اجلودة على مستوى الوطن ولسعادة املشرف العام على اجلائزة الدكتور عمر كابلي.

 حملة »بيئة بال نفايات« تتوسع 
على المستوى العالمي

أك���د االحتاد اخلليج���ي للبتروكيماوي���ات والكيماوي���ات )جيبكا( 
اس���تعداده لتنظيم النس���خة الثالثة من حملة »بيئ���ة بال نفايات«، 
وذلك خ���الل الفترة بني 22 و26 فبراي���ر 2015، حيث ترمي هذه 
احلمل���ة إل���ى تثقيف عامة اجلمه���ور حول التخلّص املس���ؤول من 

النفايات وتتطّرق للتحديات املرتبطة بالنفايات البالستيكية.
وقام االحتاد بإطالق هذه احلملة في العام 2013، وشمل املشاركون 
فيها متطّوعني من مختلف أرجاء اخلليج العربي. وخالل نس���خة 
العام 2015، سيس���عى االحتاد إلى توسعة نطاق احلملة بحيث ال 
تك���ون مقتصرة على املنطق���ة، ليكون باب املش���اركة فيها مفتوحاً 
أمام الهيئات األخرى من مختلف أرجاء العالم، وذلك عبر املكاتب 

والشركات التابعة للشركات األعضاء في االحتاد.

دهانات الجزيرة تتوّج بشهادة 
إدارة الصحة والسالمة المهنيّة 

OHSAS 18001

    حققت دهانات اجلزيرة عمالق صناعة الدهانات عالية 
اجلودة في الش����رق األوس����ط واألقاليم اجمل����اورة إجنازاً 
جدي����داً يضاف إلى رصيدها الثري من اإلجنازات، يتمّثل 
 OHSAS 18001:2007 بحصوله����ا مؤخراً عل����ى ش����هادة

 

) نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية(، وتعّد هذه اخلطوة 
تأكي����داً لكفاءتها التصنيعية وبيئة عملها اآلمنة والصحية 
املعززة لإلنتاجية، إضافة إلى تطابق منتجاتها مع معايير 
اجلودة واملعايير الصحية والبيئية واألمن والسالمة، إلى 

جانب مسؤوليتها االجتماعية.
ونالت دهانات اجلزيرة الش����هادة ف����ي مجاالت التصميم 
والتصني����ع والتوصيل، محقق����ة كافة املعايير التش����غيلية 
ومتبعة األنظمة واإلجراءات التي ترفع مس����توى السالمة 

الواجب توفرها وفق املتطلبات العاملية لسالمة الدهان.
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أمير الرياض يكرم برنامج »كفالة«
كرم صاحب السمو امللكي األمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز 
أمي����ر منطقة الري����اض برنامج كفال����ة متويل املنش����آت الصغيرة 
واملتوسطة نظراً ملشاركته في املؤمتر السعودي الدولي جلمعيات 
 ومراك����ز ري����ادة األعم����ال، وال����ذي عقد ف����ي جامعة امللك س����عود 

مبدينة الرياض.
من جانبه عّبر مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي 
العايد عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير املنطقة لتكرميه برنامج 
كفالة، كما عبر عن س����عادته مبشاركة البرنامج في هذا احلدث، 
والت����ي تنبثق من إميان برنامج كفالة بأهمية دور ش����باب األعمال 
للنهوض باالقتصاد احمللي للملكة، مشيراً إلى أن مشاركة برنامج 
كفالة في هذا املؤمتر كان بهدف التواصل مع ش����باب األعمال وش����رح كيفية اس����تفادتهم من اخلدمات التي يقدمها البرنامج 

كونه مينح شباب األعمال فرصاً سانحة للمضي في التوسع والتنمية وفق الرؤية االقتصادية للمملكة.

تقديرية  تنال  للكهرباء«  »السعودية 
جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة

    نال����ت الش����ركة الس����عودية للكهرب����اء ش����هادة تقدير من 
مؤسس����ة امللك خالد اخليرية حلصوله����ا على أعلى تقييم 
بني املؤسس����ات والشركات الس����عودية في برنامج »حتديد 
أولوي����ات املوردي����ن ملعيار تش����جيع املوردي����ن احملليني على 
املس����توى الوطن����ي« وهي أح����د أف����رع جائزة املل����ك خالد 

للتنافسية املسؤولة للعام املاضي.
وحصلت الش����ركة التي نافس����ت 54 ش����ركة ومؤسسة من 
جمي����ع القطاع����ات الصناعي����ة واخلدمية باململك����ة، على 
أفضل الدرجات في معايير املنافس����ة اخلمس التي مت من 
خاللها تقييم ممارس����ات املنش����آت وهي معيار بناء عمالة 
وطنية تنافسية، وابتكار حلول للتطوير االجتماعي، وسبل 
دع����م ومتكني املوردين احملليني إضاف����ة إلى معيار االلتزام 
باجلودة العالية وحس����ن اإلدارة واإلدارة البيئية املس����ؤولة، 
وهي املعايير التي متيزت فيها الشركة على باقي الشركات 

واملؤسسات املشاركة في اجلائزة.

»مسكن العربية« تحصد جائزة 
»BID« الفرنسية للجودة العالمية

    أعلنت شركة مسكن العربية للتطوير العقاري، إحدى أبرز 
الش����ركات الس����عودية الرائدة في مجال التطوير العقاري، 
عن فوزها بجائزة النجمة الدولية للقيادة في اجلودة لعام 
2014م عن الفئة الذهبي����ة التي متنحها منظمة اجتاهات 
 Business Initiative Directions مب����ادرات األعم����ال
BID للشركات ذات األداء املتميز في إدارة اجلودة املتكاملة 
حسب منوذج اجلودة QC100 والنمو االقتصادي والقيادة 
والتطور التقني واالبتكار. وتس����لم اجلائزة املهندس حسام 
الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية خالل 
حفل توزيع جائزة التميز ف����ي اجلودة، والذي أقيم مؤخراً 
في باريس بفرنسا بحضور الرؤساء واملديرين التنفيذيني 
لكبرى الش����ركات في العالم. وبهذه املناسبة قال املهندس 
حسام الرشودي، الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية 
: »نحن فخورون جّدا أن يتم االعتراف بجودة وأداء شركة 
مس����كن ومش����اريعها عاملياً، ما يؤكد التزام الشركة بتقدمي 

مشاريع تطوير ذات جودة عاملية في السوق السعودي.
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عبدالرؤوف مناع يفوز بجائزة »القائد األكثر تأثيرًا« 

 

وجائزة »األداء القيادي المتميز«

ف���از الدكت���ور عبدالرؤوف محمد مناع، الرئي���س التنفيذي والعضو املنت���دب جملموعة صافوال، بجائزة 
القائ���د األكث���ر تأثيراً، وجائ���زة األداء القيادي املتميز ف���ي منطقة اخلليج والذي نظم���ه مؤمتر القيادة 

اآلسيوية لدول مجلس التعاون اخلليجي، وذلك في حفل أقيم في دبي.
وتعتب���ر جائزت���ا القائد األكثر تأثي���راً واألداء القيادي املتميز اثنتني من أهم فئ���ات جوائز احلفل، حيث 
ميث���ل حص���ول الدكتور مناع على كال اجلائزتني، تقديراً وتأكي���داً كبيراً على تفانيه في األداء منذ توليه 

منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب جملموعة صافوال في يوليو من العام 2010 وحتى تاريخه.

 »مدن« تكرم الفنار لرعايتها 
جائزة اإلبداع الصناعي

سلطان بن سلمان يتسلم جائزة 
في نظم المعلومات الجغرافية

    رع����ت ش����ركة الفنار للم����رة الثانية عل����ى التوالي جائزة 
اإلب����داع الصناعي 2014 في دورته����ا الثانية التي تنظمها 
الهيئ����ة الس����عودية للم����دن الصناعي����ة ومناط����ق التقني����ة 
»م����دن«، وذل����ك ضمن جه����ود الش����ركة في دع����م املوهبة 
 واإلب����داع ف����ي اجمل����ال الصناع����ي كأحد مرتك����زات تطور 

الصناعة الوطنية.
وقد تس����لم املهندس عبدالرحمن األحم����د، نائب الرئيس 
للعالقات التس����ويقية بش����ركة الفن����ار، ال����درع التكرميية 
وش����هادة الش����كر والتقدير نيابة عن الش����ركة من الدكتور 
توفيق بن ف����وزان الربيعة وزير التج����ارة والصناعة رئيس 
مجلس إدارة »مدن« تقديراً لدور الشركة في دعم اإلبداع، 
ورعايته����ا الذهبية للجائ����زة، وذلك خالل احلفل اخلتامي 
للجائ����زة ال����ذي أقي����م مؤخ����راً في فن����دق الرت����ز كارلتون 

 

مبدينة الرياض.

تس����لم األمير س����لطان بن س����لمان بن عب����د العزيز رئيس 
الهيئة العامة للس����ياحة في مقر الهيئ����ة بالرياض، جائزة 
التمي����ز في تنفيذ نظم املعلوم����ات اجلغرافية 2014م، من 

حمد آل الشيخ نائب الرئيس للتسويق والبرامج.
وحصلت الهيئة على جائزة التميز في تنفيذ نظم املعلومات 
اجلغرافية، من مؤمتر جي. آي. إكس وركس14 الذي عقد 
ف����ي دولة اإلمارات العربية املتحدة في دبي، وذلك لتطوير 
تطبيق املستكش����ف الس����ياحي )خريطة الس����ائح( في فئة 

التطبيقات السياحية.
وتس����لم اجلائزة ف����ي دبي املهندس مس����عر املس����عر مدير 
اإلدارة العام����ة لتقني����ة املعلومات، والدكت����ور عدنان جابر 

مدير املشروع.

www.al
sae

ed
.co

m.sa
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وزير التجارة يكرم شركة الخزف السعودية

»بطاقة كفاءة« تسهم في خفض فاتورة الكهرباء

    كرم وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة »مدن« د . توفيق بن 
فوزان الربيعة ش����ركة اخلزف السعودية ممثلة في رئيسها التنفيذي 
عبدالك����رمي بن ابراهيم الناف����ع على دعمها واملش����اركة الفاعلة في 

البرامج الهادفة خلدمة اجملتمع وبرامج املسؤولية اجملتمعية.
ه����ذا وتعتبر جائزة اإلبداع الصناعية وس����يلة مبتكرة من مدن حلث 
اجملتم����ع على تق����دمي أفكار ملش����روعات صناعية مبتك����رة لتتضافر 

األفكار واخلبرات بني أفراد اجملتمع واجلهات املتخصصة.

تع����د »بطاقة كف����اءة الطاقة« ألجهزة التكييف التي أطلقها املركز الس����عودي لكفاءة 
الطاق����ة )كف����اءة(، بالتعاون مع الهيئة الس����عودية للمواصف����ات واملقاييس واجلودة، 
دلياًل إرش����ادياً بصرياً مبسطاً للراغبني في ش����راء أجهزة التكييف، فالبطاقة التي 
تض����م أربع جنمات تدل على أن جهاز التكييف يوفر حوالى 20 في املئة من الطاقة 
الكهربائي����ة مقارن����ة باجله����از ذي النجمتني، فيما ت����دل البطاقة التي حتمل س����ت 
جنم����ات على أن اجلهاز قادر عل����ى توفير نحو 30 في املئة م����ن الطاقة الكهربائية 
مبقارنت����ه بجهاز ذي ث����الث جنمات، إذ إن كل جنمة في البطاقة تعني توفير 10 في 

املئة من الطاقة، سواء أكان ذلك في أجهزة الشباك أم »اإلسبليت«.

»التصنيع« تتوج بجائزة التميز الذهبية للمسؤولية االجتماعية
تُوجت ش����ركة التصنيع الوطنية بجائزة التميز الذهبية في 
مجال املسؤولية االجتماعية للمرة الثالثة على التوالي وفقاً 
لتصنيف املنظمة العربية للمس����ؤولية االجتماعية وذلك في 
احلفل الذي أقامته املنظمة لتسليم اجلوائز في مدينة دبي 
بدولة اإلم����ارات العربية املتحدة في ب����رج العرب وبحضور 
لفيف من الش����خصيات العربية وش����ركات القطاع اخلاص 
ورج����ال األعم����ال ومنظم����ات اجملتم����ع املدني ف����ي الوطن 
العرب����ي. وتس����لم مفلح بن س����لطان الش����مري، مدي����ر إدارة 
العالقات العامة واخلدمات املس����اندة في ش����ركة التصنيع 
جائ����زة درع التميز الذهبي من الس����يد بي����ار مكرزل، رئيس 

املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية.
وق����ال املهندس مب����ارك بن عبد الله اخلف����رة رئيس مجلس 
إدارة شركة »التصنيع الوطنية«: »يعكس احلصول على هذه 
اجلائ����زة ما تقدمه التصنيع من دعم وم����ا تثيره من اهتمام 
جت����اه املس����ؤولية االجتماعي����ة عل����ى املس����توى العربي بعد 
متيزها في هذا النش����اط على املس����توى احمللي«. واجلدير 

بالذكر أن ش����ركة التصنيع الوطنية حصلت على العديد من 
جوائز التميز منذ أن بدأت مس����يرة املسؤولية االجتماعية، 
فقد حصلت على جائزة املس����ؤولية االجتماعية عن القطاع 
اخل����اص لع����ام 2010 من مجل����ة »أربيان بيزن����س«، إضافة 
حلصولها على جائزة التميز في املسؤولية االجتماعية على 
مدى س����نتني متتاليتني وهذه هي السنة الثالثة على التوالي 

من املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية.
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د. محمد آل عباس
�صحيفة االقت�صادية

عندم����ا ي�سم����ع املواطن عن ف����وز اأي موؤ�س�سة مبركز متقدم يف قائمة اأف�سل بيئ����ة عمل، فاإن اأول ما �سيخطر بباله ه����و الأثاث الفاخر، واملكاتب 
احلديث����ة، واجل����دران املك�سوة باأجود اأنواع ورق احلائط، ذلك اأن ال�سركة اأو املوؤ�س�سة التي حتقق مثل هذه التطوير يف اأثاث العمل حت�سل دائما 
عل����ى مراك����ز متقدمة يف قوائم اأف�سل بيئات الأعمال املن�سورة، فهل الأثاث هو �سر الفوز بقيادة قائمة اأف�سل بيئات العمل؟ لكن من الغريب اأن 
مقايي�س حتديد اأف�سل بيئة عمل، ل ت�سع الأثاث �سمن مقايي�سها اأو على الأقل �سمن اأهم موؤ�سراتها، بل اإن تلك املقايي�س ت�سمل مو�سوعات من 
بينه����ا الأ�ساليب الإداري����ة والقيادية، الدور الوظيفي وتطوره، الثقافة العامة وقيم املن�ساأة، برامج التدريب والتطوير، التوا�سل الداخلي وتبادل 
املعلوم����ات، الروات����ب والأجور، العالقة مع الرئي�س املبا�سر، اإدارة الأداء واحلوافز واملكافاآت، �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية. وهكذا فاإنه 

يبدو اأن الأثاث والتكييف واجلدران لي�س لها عالقة ببيئة العمل، فلماذا اإذا نعتقد بوجود تلك العالقة بينهما؟
لزال هناك من يعتقد اأن بيئة العمل لها عالقة مبا�سرة بالر�سا الوظيفي، هناك مدر�سة علمية تقود هذا الجتاه، مبعنى اأن بيئة العمل اجليدة 
�س����وف تق����ود اإىل ر�س����ا وظيفي، لكن الر�سا ب�سكل عام هو جمل����ة م�ساعر واأحا�سي�س للموظف جتاه وظيفته وجت����اه موؤ�س�سة العمل ومن ال�سعب 
قيا�س تلك الأحا�سي�س ب�سكل مبا�سر. ولذلك فاإن اأي درا�سات ت�ستهدف قيا�س ر�سا العمل غالبا ما تقع يف فخ عدم املو�سوعية، مبعنى اأن ينحاز 
الدار�����س اأو الباح����ث اإىل جمموعة من املو�سوع����ات يحاول اإثبات اأنها تقي�س الر�س����ا الوظيفي، كما اأن معظم الروؤ�س����اء يف ال�سركات واجلهات 
يقوم����ون بجه����ود ذاتية تعمل على رفع م�ستوى الر�س����ا الوظيفي من خالل القيام بعدد من الإجراءات - وف����ق اآراء �سخ�سية بحتة - ومن بينها 
اإنفاق املاليني على الأثاث وتغري �سكل املنظمة من الداخل على اأ�سا�س اأن ذلك �سوف يخلق بيئة عمل جيدة وبالتايل يرتفع الر�سا الوظيفي يف 

ظنه. وهكذا يبدو ال�سوؤال املنطقي، هل هناك عالقة مثبتة علميا بني بيئة العمل والر�سا الوظيفي؟ وكم حجم تلك العالقة؟
نعتق����د اأن بيئ����ة العمل ت�ساعد يف زيادة الإنتاج مبعنى اأن املوظ����ف اإذا وجد بيئة عمل جيدة ومهياأة ومهنية ف�سوف ي�سعر باأنه مرغوب فيه، وهذا 
ب����دوره يع����زز م����ن رغبته يف العمل والإنت����اج. لكن الر�سا الوظيفي اأكرب من جم����رد �سعور املوظف باأنه مرغوب فيه، ب����ل يتعدى ذلك اإىل �سعوره 
بالنتماء اأي�سا وهذه حتتاج اإىل �سعور بالوحدة مع املنظمة واأنه �سريك فيها، مبعنى اأن حياته ت�سبح اأف�سل اإذا جنحت املنظمة وحافظت على 
ذل����ك النج����اح، هذا الرتباط بني حي����اة الفرد وحياة موؤ�س�سته هو معن����ى النتماء املن�سود، لكن يبقى الر�سا الوظيف����ي مو�سوعا اأكرب من ذلك 
اأي�سا، فالكثري ي�سعر بهذا النتماء للمنظمة - خا�سة احلكومية منها - ويبقى مرتبطا بها حتى بعد التقاعد، لكن مع ذلك فاإن اأي �سوؤال مبا�سر 
ع����ن الر�س����ا الوظيف����ي يعطيك انطباعا خمتلفا عن مو�سوع لنتماء الذي ي�سعر به، كما اأن م����ن ال�سعب اإثبات اأن ذلك النتماء قد انعك�س على 

اأدائه ور�سا املواطنني عن خدماته.
اجتاهات اإدارية حديثة توؤكد اأهمية و�سمان �سعور الفرد باإن�سانيته داخل املنظمة وهذا يتطلب وجود جمموعة من القيم واملبادئ والأخالقيات 
التي تعد اأكرث اأهمية حتى من رفع الأجور يف خلق ر�سا وظيفي، ف�سعور الإن�سان بهذه العالقات الإن�سانية داخل املنظمة واأن همومه وم�سكالته 
ال�سخ�سي����ة حم����ل اهتمام ورعاية واأن املنظمة ت�سهم مع����ه يف حلها كل ذلك يعزز من ر�ساه الوظيفي وتنعك�����س الوظيفة على حياته ال�سخ�سية 
ب�س����كل اأف�س����ل مما لو اأنها تقوم بالعك�س، لذلك اأ�سبحت مو�سوعات مثل التوا�سل داخل بيئة العمل، ومراعاة اجلوانب ال�سخ�سية بني العاملني 
يف املوؤ�س�س����ة حت����ى الروؤ�ساء والقادة تطور وتعزز بيئة العمل. فالعمل حتت ال�سغوط النف�سية له اآثار �سلبية على الر�سا الوظيفي وبالتايل دافعية 
العامل����ني نح����و العمل، وقد يت�سبب يف ترك العمل خا�سة من اأ�سحاب الكفاءات وكرثة الغياب من الأقل كفاءة، الأمر الذي يوؤدي يف النهاية اإىل 

تدين م�ستوى اإنتاجية موؤ�س�سة العمل، وتدهور �سمعتها ومكانتها.
وهكذا جند اأن قيا�س الر�سا الوظيفي، اأمر �ساق جدا، وكذلك قيا�س بيئة العمل، اإذا كنا نعتقد اأنها ذات عالقة بالر�سا الوظيفي و�سي�سبح اأي 
قيا�س لها اأمرا مثريا لل�سك العلمي وتبقى ق�سية جديلة بحتة لتاأثرها بالعوامل النف�سية وال�سخ�سية �سواء للباحث اأو حتى للخا�سعني للتجربة. 
لكن هناك مدخل جديد كما يف مو�سوع بيئة العمل، وميكن تو�سيحه من خالل الإجابة على ال�سوؤال: هل تخلق بيئة العمل اجليدة قيمة م�سافة 
للمنظمة؟ مبعنى اآخر هل ت�سهم بيئة العمل اجليدة يف خلق قيمة ي�سعر بها امل�ستفيدون من منتجات وخدمات املنظمة وبالتايل جتعلهم يقبلون 
على منتجات ال�سركة اأو املنظمة وخدماتها ويدفعون مقابل تلك البيئة اجليدة التي اأنتجت هذه املنتجات؟ هذا يحول الق�سية من ق�سية قيا�س 
ر�سا املوظفني اإىل قيا�س وحتليل �سل�سلة اإنتاج القيمة التي تقدمها املن�ساأة، وهل لهذا هناك مكان لبيئة العمل. فبيئة العمل اجليدة اإذا مل جتد 
انعكا�سا لها يف قيمة املخرجات فاإن ما نقوم به هو جمرد هدر للموارد فقط. مبعنى اآخر اإذا كنا نقارن بني موؤ�س�ستني يف نف�س ال�سناعة حيث 
اإن املنظمتني تنتجان نف�س اخلدمة اأو ال�سلعة، واإحداهما تنفق الكثري جدا على تطوير بيئة العمل بينما الأخرى تنفق اأقل من ذلك بكثري واملنتج 
النهائي لكلتيهما متقارب جدا حيث ل ي�سعر امل�ستهلك و ل يقبل اأن يدفع يف مقابله، فاإن ما تقوم به املن�ساأة الأكرث اإنفاقا مل ي�سف �سيئا حقيقا 

لقيمتها، وبالتايل فاإن ما اأنفقته يعترب هدرا ل حمل له.
وكمث����ال، فم����ن ال�سعب قبول اأن تنفق اإحدى اجله����ات اأو ال�سركات املاليني على تغ����ري الأثاث واجلدران وا�ستقط����اب موظفني برواتب �سخمة 
وبدلت وتعي اأن كل ذلك من اأجل حت�سني بيئة العمل، بينما ل ي�سعر املواطن باأي حت�سن حقيقي يف خدمات ومنتجات هذه املوؤ�س�سات يوازي كل 
ما مت اإنفاقه، هذا ما نق�سده بالقيمة، يجب اأن تخلق بيئة العمل قيمة ي�سعر بها امل�ستهلك. فمن الغريب حقا اأن حت�سد اإحدى اجلهات املراكز 
الأول لقائم����ة اأف�س����ل بيئة عمل بينما املواطن ي�ستكي من خدماتها، ومن الغريب اأن تعمل وزارة على دفع مبالغ �سخمة للموظفني واملباين بينما 

املواطن يئن من طريقة التعامل معها.
واإذا كان����ت قائم����ة اأف�س����ل بيئة عمل م�سروع����ا تنمويا فعال، فيجب اأن ت�سهم يف رف����ع قيمة اخلدمات التي ت�سل للمواط����ن وامل�ستهلك من خالل 
الإ�سهام يف تطوير بيئة عمل حتقق رفعا يف معدل الإنتاجية للموظف، وهذا معناه تطوير مقايي�س تتمكن من �سم القيمة امل�سافة لبيئة العمل، 

وهذا معناه اأن نقوم باملزيد من الدرا�سات والبحث عن معايري دولية اأكرث تطورا تاأخذ يف اعتبارها القيمة امل�سافة لبيئات العمل.

نحو معايير لبيئة العمل التي تضيف قيمة للمنظمات





باإجنازات  ال�سعودية  �سي�ستمز  اإي  اأيه  بي  �سركة  احتفلت   

اأقيم موؤخرًا  2014م  يف حفل كبري  موظفيها املتميزين لعام 

مبدينة الريا�ض مت خالله تكرمي املوظفني الفائزين واملوظفات 

مدير  االحتفال  وح�سر  ال�سنوية.  الرئي�ض  بجائزة  الفائزات 

اإدارة املجموعة الدولية يف بي اأيه اإي �سي�ستمز جاي جريفث 

والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل.

و األقى الرئي�ض التنفيذي ل�سركة بي اأيه اإي �سي�ستمز ال�سعودية 

اآندي كار كلمة بهذه املنا�سبة رحب فيها باحل�سور، وهناأ الفائزين 

والفائ���زات باجلائ���زة، مثمنًا جهده���م والتزامهم ال���ذي اأهلهم 

للف���وز باجلائ���زة. كم���ا �سكر جمي���ع املرت�سح���ني واملرت�سحات  يف 

فئات اجلائزة االأربع: االبتكار ، وتعزيز اأداء الزبون ، ونقل اأف�سل 

املمار�سات ،ودعم ثقافة االأداء الكامل.  

 واأ�ساد كار باالإجنازات التي حتققت لل�سركة خالل 

التحديات  مواجهة  اإىل  دعا  كما  املن�سرم،  العام 

لتحقيق  الدوؤوب  والعمل  القوية  باالإرادة  احلالية 

ُمبديًا  القادم،  للعام  املثمرة  االإجنازات  من  املزيد 

ثقته العالية بقدرة املوظفني وتعاونهم لتحقيق ذلك.

ُتقدم  جوائز  �سي�ستمز  اإي  اأيه  بي  اأن  اجلدير ذكره 

الرئي�ض الذهبية والف�سية والربونزية ب�سكل �سنوي ، 

ويف خمتلف مواقع ال�سركة حول العامل بهدف تقدمي 

 ، االإبداع  على  موظفيها  ، وحتفيز  ابتكارات جديدة 

وحت�سني جودة العمل واالأداء.

خالل احتفالية مبنا�سبة اإجنازات موظفيها املتميزين لعام 2014م  

بي أيه إي سيستمـز السعوديــة تكــرم الفائزيـن
في حفــل جوائــز الرئيـس

أكتوبر  2014م

جـوائـــــز

54 أكتوبر  2014م
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منح املجل����ض اال�ست�س���اري للموؤمت���ر العاملي للج���ودة اجلائزة 

العاملي���ة للقيادة املتمي���زة واجلودة للدكتور عاي����ض العمري رئي�ض 

املجل�ض ال�سعودي للجودة باملنطقة الغربية.

ومت منحه اجلائزة بناء تر�سيح العديد من منظمات وجمعيات 

اجلودة الدولية واالإقليمية تقديرًا للجهود الكبرية واملمتدة ل�سنوات 

طويل���ة والت���ي بذلها الدكت���ور عاي����ض العم���ري لقي���ادة االأن�سطة 

والفعاليات املختلفة لن�سر ثقافة اجلودة باململكة العربية ال�سعودية 

ومنطق���ة ال�س���رق االأو�سط وكذلك م�ساهمات���ه امل�ستمرة يف اإطالق 

وتاأ�سي����ض وقي���ادة العدي���د من برام���ج وجوائز وجمعي���ات اجلودة 

املحلية واالإقليمية.

وت�سلم الدكتور عاي�ض العمري اجلائزة خالل فعاليات املوؤمتر 

العامل���ي للج���ودة والذي عقد مبدين���ة مومباي بالهن���د، حيث األقى 

الدكتور عاي�ض العمري حما�سرة رئي�سية خالل املوؤمتر ا�ستعر�ض 

فيه���ا م�سرية اجل���ودة والتميز باململك���ة العربي���ة ال�سعودية والدور 

القيادي للمجل�ض ال�سع���ودي للجودة يف ن�سر ثقافة اجلودة والتميز 

املوؤ�س�سي باململكة ومنطقة ال�سرق االأو�سط.

وعرب الدكت���ور عاي�ض العمري عن اعتزازه و �سعادته 

به���ذه اجلائزة والت���ي مينحها وبكل فخر لب���الده الغالية 

اململكة العربية ال�سعودية ولكافة اأع�ساء املجل�ض ال�سعودي 

للج���ودة الذين كان لدعمهم وتعاونهم امل�ستمر اأكرب االأثر 

يف حتقي���ق كاف���ة االجن���ازات الت���ي حققه���ا املجل�ض وهلل 

احلمد يف �سبي���ل حتقيق ر�سالته النبيل���ة خلدمة املجتمع 

ودعم االقت�ساد الوطني لبالدنا الغالية.

املجل�س اال�ست�ساري للموؤمتر العاملي للجودة اجلائزة العاملية للقيادة املتميزة واجلودة

يمنــح جائـزتـه العالمــية للدكتـور عايـض العمـري

أكتوبر  2014م

www.al
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قيمة العضويةمدة العضويةنوع العضوية

200 ريال �سعودي) �سنة واحدة (اأفراد

300 ريال �سعودي) �سنتني (اأفراد

10000 ريال �سعودي) �سنة واحدة (منظمات -ذهبيـة

20000 ريال �سعودي) �سنة واحدة (منظمات -بالتينية

50000 ريال �سعودي) �سنة واحدة (منظمات -الأملا�سية





ملتقيات
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خالل براجمها التي تعزز من تر�شيد 

ا�شتهالك الطاقة مثل برنامج كفاءة 

الطاقة.

ث����م توال����ت حما�ش����رات امللتقى 

ح�شب الربنامج املعلن والتي تنوعت 

بني مفاهيم ومبادئ يف علم القيا�س 

وتطبيقاته، و اأهمية القيا�س يف توفري 

الطاقة  ، و القيا�س يف املجال الطبي 

، واأهمي����ة القيا�����س يف �شمان جودة 

املنتج����ات و الب�شائ����ع املختلفة فيما 

يحقق �شالمة امل�شتخدمني لها.

متي����ز امللتقى اخلام�����س للقيا�س 

بح�ش����ور رئي�����س املنظم����ة الأفريقية 

للمرتولوجيا » اأفرميات�س » املهند�س  

للتج����ارة.  ث����م ب�ش����ر احل�ش����ور باأن 

امللتقى القادم �شيكون حافال مبزيد 

من امل�ش����اركات النوعي����ة من خرباء 

دوليني من اأمريكا و اأوروبا،  ثم ذّكر 

احل�شور بفعالي����ات املجل�س القادمة 

الت����ي يوا�شل فيها املجل�����س م�شريته 

يف ن�شر ثقافة اجلودة.

ثم ق����ّدم بعدها �شعادة الأ�شتاذ/ 

عبداملح�ش����ن اليو�شف ، نائب معايل 

حماف����ظ الهيئة ل�ش����وؤون املوا�شفات 

، كلمة اأ�ش����اد فيها بالتع����اون القائم 

بني املجل�����س والهيئة، ثم حتدث عن 

اأهمية احلف����اظ عل����ى الطاقة ودعا 

احلمي����ع اإىل التعاون م����ع الهيئة من 

 ب����داأت فعاليات امللتق����ى،  بكلمة 

رئي�����س املجل�س د. عاي�����س بن طالع 

العمري اأ�شاد فيها بالرعاية الكرمية 

لربام����ج املجل�����س م����ن قب����ل الهيئ����ة 

ال�شعودي����ة للموا�شف����ات واملقايي�����س 

واجل����ودة مبوجب اتفاقي����ة ال�شراكة 

املجل�����س،  و  الهيئ����ة  ب����ني  والتع����اون 

وا�شتعر�����س تط����ورات برنامج اليوم 

العاملي للقيا�س منذ بدايته قبل خم�س 

�شن����وات ، و�شك����ر الرع����اة الداعمني 

مل�ش����رية الربنامج منذ بدايته ، وهما 

)الراعي املا�شي( ال�شركة ال�شعودية 

للمخت����ربات اخلا�ش����ة ، و )الراع����ي 

جم����داف  جمموع����ة  البالتين����ي( 

تحت شعار )القياس والتحديات العالمية للطاقة(:

المجلس السعودي للجودة ينظم الملتقى السنوي 
لليوم العالمي للقياس 2014م

حتـــــــــت �شعـــــــــار )القيا�س 

والتحديــات العاملية للطاقة( ، 

نظم املجل�س ال�شعودي للجودة، 

امللتقــى اخلا�ــس للقيا�ــس الذي 

يتزامــن مــع منا�شبــــــــــة اليوم 

العاملي للقيا�س 20 مايو،املوافق 

ليوم الثالثــاء 21رجب 1435.  

يف قاعــة الزورد، فنــدق حيــاة 

بــارك، برعايــة معايل حمافظ 

الهيئــة ال�شعوديــة للموا�شفات 

واملقايي�س واجلودة. 
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 اجلدير بالذكر اأن  اليوم العاملي 

للقيا�����س يق����ام بدع����وة عاملي����ة م����ن 

الوكال����ة الدولية للمقايي�س واملوازين 

BIPM  واملنظم����ة الدولي����ة للقيا�س 

القانوين OIML ، حيث تقوم هاتان 

اجلهت����ان، كل �شن����ة ، باختيار �شعار 

ورم����ز خا�ش����ني ، ت�شري عل����ى ن�شقه 

الهيئ����ات واملخت����ربات الدولي����ة التي 

حتتفي بهذا اليوم. وقد اأعد املجل�س 

خمت�ش����رة  ن�ش����رة  املنا�شب����ة  به����ذه 

للتعري����ف ببع�����س مفاهي����م القيا�س 

وتطبيقاته، ت�شمنت ترجمة الر�شالة 

العاملية لليوم ، و كذلك ا�شتملت على 

برنامج الندوة. وقد مت توزيعها على 

احل�شور ، وكذلك يتوفر منها ن�شخة 

الكرتونية على موقع املجل�س .

نائ����ب مع����ايل املحاف����ظ ،  ال����دروع 

التذكارية ،  وللراعي املا�شي ال�شركة 

اخلا�ش����ة  للمخت����ربات  ال�شعودي����ة 

)مطابقة( ، وميثلها املهند�س عادل 

الغام����دي املدير الإقليم����ي باملنطقة 

الغربي����ة. وكذلك مت تك����رمي الراعي 

البالتين����ي �شرك����ة Fluke  و وكيله����ا 

املحل����ي جمموعة جم����داف للتجارة 

ومثله����ا الرئي�س التنفي����ذي املهند�س 

تركي القحطاين. كما قدمت الدروع 

لل�ش����ادة املحا�شرين مع  التذكاري����ة 

�شكره����م عل����ى م�شاهمتهم يف جناح 

الن����دوة.   وق����د ح�شر الن����دوة جمع 

م����ن املهتمني بالقيا�����س واملعايرة يف 

خمتلف املجالت ، 

م����راد ب����ن ح�ش����ني كمتح����دث رئي�س 

.والذي األقى حما�شرة ق�شمة بعنوان 

» النظام الوطني والإقليمي والدويل 

للمرتولوجي����ا »قيا�����س الطاقة خيار 

ا�شرتاتيج����ي » . كما �شاركت جامعة 

امللك فه����د للبرتول واملع����ادن ممثلة 

مبركز البحوث الهند�شية مبحا�شرة 

بعن����وان القيا�شات والأبحاث العلمية 

يف الطاق����ة  ، قدمه����ا �شع����ادة مدير 

املركز الدكتور لوؤي احل�شرمي . ويف 

اجلان����ب الطبي ق����دم الدكتور خالد 

النم����ر حما�شرة بعن����وان » قيا�شات 

 « القل����ب وطاق����ة اجل�ش����م  ل�شح����ة 

ا�شتعر�����س فيه����ا عظم����ة اخلالق يف 

�شن����ع هذه الآل����ة العجيب����ة وما فيها 

من خ�شائ�س دقيقة وكيف نحافظ 

عل����ى اأدائها ب�ش����كل �شليم. وحيث اأن 

احلديث ع����ن الطاق����ة كان لبد من 

م�شاركة ال�شركة ال�شعودية للكهرباء 

الت����ي مثله����ا املهند�س نعي����م الرميي 

الع����دادات مبحا�شرة قيم����ة بعنوان 

»الإلكرتونية ودورها يف تطبيق اإدارة 

الأحمال«

خالل الندوة كرم رئي�س املجل�س 

الدكت����ور عاي�����س العم����ري مب�شاركة 
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والعالمــــــــــة التجاريــــــــــــــة للمنتج، 

ورقم الطـــــــراز، و اال�ستهــــــــــــــــالك 

واط  )كيلـــو  للطاقـــة  ال�سنـــوي 

�ساعـــة(، اإ�سافة اإىل رقم املوا�سفة 

املطبقـــة  ال�سعوديـــة  القيا�سيـــة 

كفـــاءة  ون�سبـــة  الختبـــار اجلهـــاز، 

و�سعـــة تربيـــد   ،)EER( الطاقـــة 

املكيـــف )وحــــــــدات حراريـــــــــــــــــة(.

يذكر اأن االإح�ساءات الر�سمية 

التكييـــف  اأجهـــزة  اأن  اإىل  ُت�ســـر 

 مبختلــــــــــــف اأنواعهــــــــــــــا ت�ستهلـــك

الطاقــــــــــــــــة  ن�ســـف  مــــــــــــن  اأكـــر 

اململكـــة  يف  املنتجـــة  الكهربائيـــة 

) اأكـــر مــــــــــــن 65 يف املئـــة مـــــــــــن 

املبـــاين(. قطــــــــــــــاع  يف  الكهربـــاء 

الكهربائيـــة مبقارنتـــه بجهـــاز ذي 

اإن كل جنمـــة  اإذ  ثـــالث جنمـــات، 

 10 توفـــر  تعنـــي  البطاقـــة  علـــى 

يف �ســـواء  الطاقـــة  مـــن  املئـــة   يف 

اأجهـــزة »ال�سبـــاك« اأو »االإ�سبليت«. 

يف  رئي�ســـاً  دوراً  البطاقـــة  وتلعـــب 

البنــــــــــــاء املعـــريف للم�ستهلــكـــــــــــن 

اأ�سا�سيـــة  مبعلومـــات  تزودهـــم  اإذ 

عـــن اجلهــــــــــاز االأكـــــــر كفـــــــــــــــاءة 

وتر�ســــيـــداً للطاقـــــــــة الكهربائية، 

واملتوافـــق مــــــــــــــــــع املوا�سفــــــــــــــــات 

ال�ســـادرة  ال�سعوديـــة  القيا�سيـــة 

مـــن هيئـــة املوا�سفـــات واملقايي�ـــس 

واجلودة. كمـــا تـ�ســــــــــم البطاقـــــة 

اجلهـــاز،  اإ�ســـدار  ب�سنـــة  تعريفـــاً 

الطاقـــة  كفـــاءة  بطاقـــة  ُتعـــد 

اأعدهـــا  التـــي  التكييـــف،  الأجهـــزة 

املركـــز ال�سعـــودي لكفـــاءة الطاقة 

الهيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  )كفـــاءة(، 

ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

واجلـــودة، دليـــاًل اإر�ساديـــاً ب�سرياً 

مب�سطاً للراغبن يف �سراء اأجهزة 

التكييـــف، فالبطاقـــة التـــي ت�ســـم 

اأربـــع جنمـــات تـــدل علـــى اأن جهاز 

التكييـــف يوفر حـــواىل 20 يف املئة 

مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة مقارنة 

باجلهاز ذي النجمتن، فيما تدل 

البطاقة التـــي حتمل �ست جنمات 

علـــى اأن اجلهـــاز قـــادر على توفر 

حـــواىل 30 يف املئـــة مـــن الطاقـــة 

احرص على بطاقة كفاءة الطاقة
لتعرف مكيفك جيد أم رديء
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راشد محمد الفوزان
�صحيفة الريا�ض

    حادث���ة حتلي���ة جدة ووفاة الدكتور وابنه، موؤملة جدا ول تغيب عن البال، كم طفل �سقط ببئر مهجورة، وغرفة �سرف 

�سحي اأي�سا؟! حالت كثرية، موؤملة ل ميكن جتاهلها، �سرعة متهورة وتفحيط م�ستمر واإن قل كثريا عن ال�سابق، م�ساريع 

واأنف���اق وج�سور تتاأخر وتعط���ل حركة املرور، كثري من امل�سهد العام الذي نعاين منه ه���و "الإهمال" فكيف تكون هناك 

"فوهات" مفتوحة ممكن تقتل الب�سر هكذا، او م�ستهرت ب�سيارته ميكن ان يقتل نف�سه وغريه، او م�ساريع تطول وت�سبب 

تاأخ���ر و�سغوط نف�سي���ة وحتى حوادث، نحن نحتاج اإىل "وقفة" يف كل �سلوكنا ومراقبة �سوارعنا، بقوة القانون وتطبيقة 

بحزم ل يلني، كل من يخطئ ويت�سبب باإزهاق اأرواح ب�سبب اإهمال اأو ل مبالة ل ميكن ان مير مرور الكرام، وهي تتكرر، 

امل�سوؤول عنها يتحملها، خا�سة انها تتكرر، وما حدث ون�ساهد يعت�سر له القلب حقيقة بال حدود.

اأمتن���ى م���ن كل م�سروع حكوم���ي اأن يعاد النظر به من حي���ث دقة العمل والإتق���ان باملراقبة واملحا�سب���ة، واأمن املنطقة 

املحيط���ة ب���ه، بحيث ل يكون �سببًا بح���وادث اأو م�سكالت، واأن يكون هناك اأمان و�سالمة ل���كل املنطقة املحيطة، والأهم 

اأن ينج���ز بوقت���ه وباإتقان وكف���اءة عالية، فالدولة وهلل احلم���د تنفق بال تردد ملي���ارات الريالت للم�ساري���ع، فلماذا ل 

يلت���زم املق���اول ومن ر�سى امل�سروع علي���ه مبراقبة وحما�سبة واإجناز ل���ه ؟ نحتاج لي�س فقط اإق���رار امل�ساريع واعتمادها 

مالي���ًا فه���ذه ل م�سكلة بها، ولك���ن امل�سكلة " الإتقان واللتزام والكفاءة " يف الإجناز ب���ال تاأخر ول تاأجيل ول �سرر على 

املواط���ن واملقي���م، حتى ل ت�سبح امل�ساري���ع ذات �سورة �سيئة "تاأخر وح���وادث" فهذا ما يجب اأن نهت���م به ونركز عليه 

كث���ريا، ويجب ان نعمل على ذلك فنحن بحاج���ة اإما "لإدارة" اأو "هيئة" وكررت ذلك، تراكب امل�ساريع من قرب وعمق 

وتخ�س����س لإجن���از امل�ساريع، فالبالد بحاجة لكل م�سروع ل يتاأخر يوما واحدًا ونحن ن�سابق الزمن يف البناء، والتنمية 

ل حتت���اج تاأخ���رًا وتعطي���اًل و�سوء تنفيذ، يج���ب اأن ن�سبط بقوة كل حركة البن���اء والت�سييد ونكون اأك���رث ح�سمًا ودقة يف 

الوق���ت والكف���اءة، وان ل يقبل اأي تاأخر اأو تاأويل من املقاولني، نحت���اج مراقبة وتدقيقا كبريا لكي ل تكون امل�ساريع عبئًا 

تاأخره���ا يت�ساعف علينا م�ستقبال. والدولة مل تبخ���ل اأبدًا ول ترتاجع عن امل�ساريع واعتمادها امل�سكلة ما بعد ذلك وهو 

دور املقاول ومن اعتمد امل�سروع له.

نحتاج الجودة والكفاءة والمسؤولية
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 وأش���ار د. القصب���ي إل���ى اهتمام 
الهيئة باملواصفات القياسية اخلاصة 
لتس���ليح اخلرسانة،  بأس���ياخ الصلب 
فهي ثاني مواصفة قياس���ية س���عودية 
أصدرتها منذ 35 عاماً، مشيراً إلى أن 
عدد املواصفات القياس���ية السعودية 
اخلاصة بقطاع التش���ييد ومواد البناء 

للتحقق من مدى التزامهما باملواصفات 
القياس����ية الس����عودية. وق����د مت إيقاف 
بعضها إلخفاقها في حتقيق املواصفات 
القياس����ية املعتم����دة حت����ى تتمك����ن من 
القيام باإلجراءات التصحيحية وتوفير 

نظام جودة يراقب عملية إنتاجها.

وأض����اف محاف����ظ الهيئ����ة -خالل 
»مواصف����ات  عم����ل  لورش����ة  افتتاح����ه 
وعمليات تصنيع حديد التس����ليح« التي 
نظمته����ا الهيئ����ة مؤخرا: قام����ت الهيئة 
بالتع����اون مع وزارة التج����ارة والصناعة 
بالتفتيش على عدد من املصانع الوطنية 

خالل افتتاحه لورشة عمل »مواصفات وعمليات تصنيع حديد التسليح«

محافظ الهيئة : إيقاف عدد من مصانع الحديد لعدم 
التزامها بالمواصفات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة

ق��ال الدكتور س��عد ب��ن عثم��ان القصب��ي محاف��ظ الهيئ��ة الس��عودية للمواصفات 
 والمقايي��س والج��ودة إن��ه س��يتم إيق��اف بع��ض المصان��ع الخاص��ة بإنت��اج الحدي��د 
)حديد التس��ليح(  لعدم تحقيقها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا 
باس��تمرار مشاركة الهيئة مع الجهات الرقابية ذات العالقة في نشاطات الرقابة على 

المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا.
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التس���ليح  حدي���د  مواصف���ات  ب���ن 
الكربون���ي في ض���وء معايي���ر املنظمة 
الدولي���ة للتقيي���س ISO ف���ي مقاب���ل 
معايي���ر اجلمعي���ة األمريكية لالختبار 
وامل���واد )ASTM(. ومقارنة املتطلبات 
الكيميائية املطلوب توافرها في حديد 
التسليح إضافة إلى مقارنة املتطلبات 
ومع���دالت  واإلجه���ادات  امليكانيكي���ة 
االس���تطالة والثني، فيم���ا اختتم اليوم 
األول من ورشة العمل مبقارنة خاصية 
النتوءات وعالم���ات الترقيم في ضوء 

.»ASTM« و »ISO« �معايير ال

بل���غ أكثر من 3700 مواصفة قياس���ية 
س���عودية مب���ا ميثل 13% م���ن إجمالي 
عدد املواصفات القياس���ية السعودية 
املعتم���دة حت���ى اآلن، وتعك���ف الهيئ���ة 
حالياً على إعداد 84 مواصفة قياسية 

سعودية جديدة في هذا اجملال.

وأمل���ح محاف���ظ الهيئة إل���ى النقلة 
النوعية التي حدثت في مجال تصنيع 
م���واد البن���اء ومنه���ا حديد التس���ليح 
وكذل���ك ف���ي تنظيم���ات )تش���ريعات( 
البناء ممثلة في إص���دار واعتماد كود 
البن���اء الس���عودي  وال���ذي احتضنت���ه 
الهيئ���ة و س���اهمت في���ه بفعالية  وفق 
التوجيه السامي الكرمي  خالل الفترة 
ون���درك  م.   2010 إل���ى   2002 م���ن 
جميعا الترابط الواضح بن متطلبات 
الس���المة في كود البن���اء واملواصفات 

القياسية للمواد.    

وته���دف الهيئة من خالل تنظيمها 
له���ذه الورش���ة إل���ى ترس���يخ املنهجية 
املواصف���ات  تطوي���ر  ف���ي  العلمي���ة 
الس���عودية، واالرتقاء مبستوى اجلودة 
ف���ي التصني���ع. كم���ا أنها ته���دف إلى 
توحي���د املواصفات القياس���ية حلديد 
م���ع  توافقه���ا   وضم���ان  التس���ليح  

التشريعات الوطنية.

يذكر أن الورشة استعرضت عددا 
م���ن القضايا الفني���ة املتخصصة ذات 
الصل���ة مبواصف���ات حديد التس���ليح 
وعملي���ات تصنيع���ه وفق���اً لع���دد من 
املرجعيات الدولية في مجال التقييس، 
من أهمها نظرة شاملة عن مواصفات 
حديد التس���ليح، يليها مقارنة مباشرة 

وناقش اخملتصون خالل الورش���ة 
مواصف���ات وعملي���ات تصني���ع حديد 
التسليح وقدمت الهيئة للحضور نظرة 
أكثر شمولية لعمليات تصنيع احلديد 
منها صناعات حدي���د الصلب األولية 
اخلط���وات  م���ن  وغيره���ا  والثانوي���ة 
التصنيعية، كما مت تسليط الضوء على 
تصميم الس���بائك للتحكم في املقاومة 
اخل���واص،  م���ن  وغيره���ا  والليون���ة 
واختتمت الورشة فعاليتها مبناقشات 
استفس���ارات  ع���ن  وإجاب���ات  عام���ة 

وتساؤالت احلضور.
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الفساد«، والتي نظمتها الهيئة الوطنية 
ملكافح����ة الفس����اد )نزاهة(، باملش����اركة 
مع الهيئة الس����عودية للمهندس����ن، في 
مدين����ة الري����اض، بحض����ور أكث����ر م����ن 
107 مش����اركن م����ن ذوي االختصاص 
م����ن  الهندس����ي  القط����اع  مج����ال  ف����ي 
الهيئة الس����عودية للمهندس����ن، والهيئة 
ومجل����س  وينب����ع،  للجبي����ل   امللكي����ة 

الغرف السعودية.

من ق����درة املكت����ب االستش����اري الفنية 
لإلشراف على املشروع، وعدم انشغاله 
 باإلش����راف عل����ى ع����دد م����ن املش����اريع 

تفوق قدرته.

ألقاه����ا  كلم����ة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
نياب����ة ع����ن معالي رئي����س الهيئة محمد 
الشريف في  ورش����ة عمل »دور القطاع 
الهندس����ي في حماية النزاهة ومكافحة 

ووجدت الهيئة أن أكثر األسباب التي 
يش����كو منها الوضع ه����ي عدم احلرص 
عل����ى التخطي����ط اجلي����د، والتصمي����م 
وإعداد املواصفات واخملططات ومحيط 
العمل، وجداول كميات املشروع، وعدم 
االهتمام مبوضوع اإلش����راف، واختيار 
املكت����ب الهندس����ي املؤه����ل ف����ي مجال 
طبيعة املش����روع، إلى جانب عدم التأكد 

في  ورشة عمل » دور القطاع الهندسي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد «

نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة :
المشاريع الخدمية والحكومية من أكثر المجاالت فسادًا

ق��ال نائ��ب رئي��س الهيئ��ة الوطني��ة لحماي��ة النزاه��ة الدكتور عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز 
العبدالق��ادر إن أكثر المجاالت اتصافًا باإلهمال، أو س��وء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، 
مم��ا يمك��ن اعتباره داخ��اًل في مفه��وم الفس��اد، هو مج��ال المش��اريع الحكومية، 
والخدمات المباش��رة للمواطنين، تخطيطًا، وتصميمًا، وإشرافًا، وتنفيذًا، وتشغياًل، كما 
أظه��رت المؤش��رات األولية للهيئ��ة أن كل جانب من هذه الجوان��ب يعتريه ما يعتريه 
من اإلهمال والتجاوزات والمخالفات، وسوء التنفيذ، وأن هذه الممارسات قد أثرت تأثيرًا 

سلبيًا على وضع المشاريع الحكومية من عدة أوجه.
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التواصل والتعاون بن الهيئة وشركائها 
القط����اع  ومؤسس����ات  املواطن����ن  م����ن 

احلكومي والقطاع اخلاص
كم����ا أن التأثي����ر الس����لبي لظاه����رة 
الفس����اد لم يعد قاصراً على املؤسسات 
والش����ركات املتض����ررة اقتصادياً فقط، 
بل تعداه ليؤثر على حياة املواطن، وعلى 
االقتصاد الوطني ككل، وال نستطيع أن 
نتجاه����ل تأثيره الس����لبي عل����ى احلس 
الوطني والرغبة ف����ي اإلبداع واالبتكار 
في ظل غياب األنظمة الرقابية واملالية 

واإلدارية، وضعف حماية النزاهة.
إدارة  أك����د رئي����س مجل����س  بينم����ا 
الهيئة الس����عودية للمهندسن املهندس 
حم����د ناصر الش����قاوي، أن هناك تعثراً 
لعدد كبير م����ن املش����اريع، ولكي نعرف 
املس����ببات يج����ب أن نع����ي حقيقة مهمة 
جدا بأن اجلوانب الرئيسية التي تساهم 
في جناح أو فش����ل مشروع ما تتمثل في 
احملاور الثالثة الرئيسية للمشروع وهم 
املالك واالستش����اري واملق����اول، ويطلق 
عليه����م أض����الع مثل����ث املش����روع، فلكل 
ضل����ع دور رئيس في جناح املش����روع أو 
فش����لة والعالقة هنا تعتمد على بعضها 
البع����ض بن األط����راف الثالث����ة، أن أي 
خلل في أداء أي ضلع يؤدي إلى فشل أو 
تعثر املشروع حتى لو كان أداء الضلعن 

اآلخرين جيد. 

وأن احلاجة باتت ضرورية إلى مشاركة 
وتع����اون جمي����ع فئات اجملتم����ع، وجميع 
االقتصادي����ة  املؤسس����ات  القطاع����ات 
واالجتماعي����ة والثقافي����ة للقضاء على 
ه����ذه الظاه����رة، وميث����ل تنظي����م ه����ذه 
الورش����ة منوذج����اً له����ذا التع����اون الذي 
يعكس اهتمام الهيئ����ة الوطنية ملكافحة 
الفس����اد بالتوعي����ة مبخاط����ر الفس����اد، 
واإلطالع بدورها ف����ي ترجمة مضمون 
اإلستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة 
ومكافح����ة الفس����اد، وتعزي����ز الس����لوك 
األخالق����ي، وتنمية الش����عور باملواطنة، 
والتوعي����ة بأهمي����ة حماي����ة امل����ال العام 
واملراف����ق واملمتل����كات العام����ة. ويعكس 
الس����عودية  الهيئ����ة  اهتم����ام  كذل����ك 
للمهندس����ن بهذا التوج����ه، واهتمامها 
بتسخير إمكانياتها املهنية واالستشارية 

والفنية واإلدارية ملكافحة الفساد

وأش����ار العفالق أنه يجب أال ننسى 
ف����ي جانب آخر اهتم����ام مجلس الغرف 
اخل����اص  للقط����اع  كممث����ل  الس����عودية 
ومبادرت����ه الطيب����ة ف����ي تنظي����م بع����ض 
الفس����اد،  مكافح����ة  ح����ول  الفعالي����ات 
ومس����اهمته الفاعل����ة في نش����ر الوعي 
بن مؤسس����ات القطاع اخلاص بأهمية 
مكافحة الفساد، وتعزيز هذا السلوك، 
وما من ش����ك في أن مثل هذه اللقاءات 
من ش����أنها مد اجلس����ور وبن����اء قنوات 

وأض����اف العبدالقادر، أنه لش����عور 
املهندس����ن  دور  بأهمي����ة  »الهيئ����ة«، 
واملكات����ب الهندس����ية اإلش����رافية ف����ي 
تنفيذ املش����اريع احلكومي����ة، ومدى دقة 
مخططاته����ا ومواصفاتها، ودورهم في 
متابع����ة أعم����ال املقاول����ن، والتأكد من 
تنفيذ املشاريع وفق العقود واملواصفات 
املتف����ق عليها، خالل م����دد العقود، فقد 
رأت الدع����وة إل����ى ورش����ة العم����ل هذه 
الواقع، واالس����تعانة  إلطالعك����م عل����ى 
بآرائكم وجتاربكم ف����ي إلقاء املزيد من 
الضوء على هذه اجلوانب، والتعرف على 
ما يعتريه من سلبيات وأسبابها، وتبادل 
الرأي حول كيفية تالفيها، للوصول إلى 
تطوي����ر دور القطاع الهندس����ي، وتأكيد 
أهميته وتفعيله، لتحسن مستوى تنفيذ 

املشاريع احلكومية.
من جهته، أق����ر نائب رئيس مجلس 
الغرف الس����عودية صال����ح العفالق بأن 
القطاع الهندس����ي مبكوناته األساس����ية 
الت����ي تتمث����ل في أصح����اب املش����اريع، 
ومكات����ب  واملقاول����ن،  واملهندس����ن، 
االستشارات الهندسية، والعمالة الفنية 
يعاني مشكالت أساس����ية، ويظهر ذلك 
في قلة كفاءة وتعثر املش����اريع، أو تأخر 
إجنازها، أو تكرار التعديل والتغيير في 

املشروع أثناء التصميم أو التنفيذ.
ورأى أن القط����اع يحتاج إلى تطوير 
األنظم����ة الرقابي����ة واإلداري����ة واملالي����ة 
التي تس����ير ه����ذه املنظوم����ة، والتركيز 
بشكل أساس����ي على تطبيق اجلودة في 
القطاع الهندسي، وجتاهل هذه املعايير 
سيضعف الكفاءة واألهداف األساسية 

من إنشاء املشاريع.
الوطني����ة  الهيئ����ة  جه����ود  أن  وزاد 
ملكافحة الفس����اد وحدها لم تعد كافية، 
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املهندس محمد بن عبدالله القويحص، 
السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  عضو 
»دور  ج��ل��س��ة  ب��رئ��اس��ة  ل��ل��م��ه��ن��دس��ن 
النزاهة  حماية  في  الهندسي   القطاع 

ومكافحة الفساد«.

وناق����ش اخملتص����ون ف����ي الورش����ة 
ظاهرة الفساد في القطاعات الهندسية 
وآثاره واألض����رار املترتبة عليه وس����بل 
احل����د من����ه، إضاف����ة إل����ى املقترح����ات 
التي تس����اهم في مكافحة الفس����اد في 
العقود الهندس����ية، وتطوير دور القطاع 
الهندس����ي، وحتس����ن مس����توى تنفي����ذ 

املشاريع احلكومية.

ال���ورش���ة  ه�����ذه  أن  إل�����ى  ي���ش���ار 
مل��ا ن��ص ع��ل��ي��ه تنظيم  ت��ن��ف��ي��ذاً  ت��أت��ي 
الفساد،  مل��ك��اف��ح��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الندوات  بإقامة  اختصاصاتها،  م��ن 
والشفافية  النزاهة  ح��ول  وامل��ؤمت��رات 
ومكافحة الفساد، والتي تهدف لترسيخ 
ومكافحة  واألم��ان��ة  ال��ن��زاه��ة  م��ب��ادئ 
الفساد، ومد جسور التواصل والتعاون 
مع القطاعات اخملتلفة في مجال تعزيز 

النزاهة ومكافحة الفساد.

بطريقة أو أخرى وكلنا يعلم أن الفوضى 
مؤسسة للفساد، لذا يجب علينا جميعا 
الوعي متاما بأهمية القطاع الهندس����ي 
في حماي����ة النزاهة ومكافحة الفس����اد 
كأح����د األطراف املهمة جداً في فش����ل 
أو جناح مش����روع ما فاملنتج الهندس����ي 
يعتبر األهم فمتى ما كان منتجا مكتمال 
وعل����ى أعل����ى املعايي����ر الهندس����ية فإنه 
أول خط����وات النج����اح وإن كان العكس 
ذلك فإنه أول خطوات التعثر والفش����ل 
للمشروع فما بني على باطل فهو باطل، 
لك����ي يك����ون للقط����اع الهندس����ي الدور 
اإليجابي ف����ي حماية النزاهة ومكافحة 
الفس����اد يج����ب علينا في هذه الورش����ة 
الوقوف عل����ى احللول التي توجد البيئة 
الس����ليمة الصحية التي تكافح الفس����اد 

وحتمي النزاهة.

ف��ي اجل��ان��ب اآلخ���ر، ش��ارك نائب 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس 
برئاسة  الربيعة  عبدالعزيز  بن  أسامة 
وآراء  التطويرية  »املقترحات  جلسة 
في  الهندسي  القطاع  ف��ي  اخملتصن 
واإلداري��ة«،  واملالية  الرقابية  األنظمة 

وأب����ان أن هناك مكاتب استش����ارية 
هندس����ية تسعر املش����اريع الواردة إليها 
بأقل من قيمة تكلفتها لكي تفوز باملشروع 
وه����ي على يقن تام بأن ذلك الس����عر ال 
ميكن له أن يكفي لتقدمي منتج هندسي 
متكام����ل ولكن ليقينه الت����ام انه لن يجد 
من يحاسبه على ما سيقدمه سواء كان 
ذلك املنتج الهندسي مكتمال أم ال، وهنا 
يكم����ن أول اخللل في ضل����ع من أضالع 
املش����روع، كذل����ك املالك، مج����رد قبوله 
بأقل األس����عار من االستشاري ارتضى 
لنفسه أن يقبل منتج هندسي يعلم يقينا 
ان����ه لن يكون مكتمال وال يوجد لديه من 
يراجع ذلك املنتج لكي يتأكد من جودته 
وهن����ا نتحدث عن مهن����دس على درجة 
عالي����ة م����ن اخلب����رة املهني����ة والتدريب 
ومقدر تقديرا مادياً عادالً ويطلق عليه 
هنا ممث����ل املال����ك، وهنا يكم����ن اخللل 
في الضلع الثاني من أضالع املش����روع، 
وأخيرا وليس آخ����را املقاول الذي يقوم 
بتس����عير مش����روع وهو ي����درك يقينا أن 
املش����روع غير مكتمل هندسيا ويقبل ان 
يقوم بالتس����عير على مشروع يعلم يقينا 
بس����وء ذلك املنتج الهندس����ي ويس����عره 
كيفم����ا اتفق وهن����ا نس����تطيع القول أن 
ما بن����ي على باطل فهو باط����ل فبالتالي 
يس����قط آخر األضالع ف����ي اخللل، كما 
ذكرن����ا آنف����ا أن م����ن أهم أس����باب تعثر 
أو فش����ل مش����روع ما، هو خلل في احد 
أضالع املش����روع الثالثة لتكون النتيجة 

ال محالة تعثر أو فشل ذلك املشاريع.

وقال م. الشقاوي، إن الفساد يحتاج 
إل����ى أرض خصبة لكي ينم����و ويترعرع، 
وم����ا مت ذكره م����ن اخللل ف����ي األضالع 
الثالث����ة ي����ؤدي إل����ى فوض����ى تنظيمية 
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وليـد بن محمـد بن حمد الفارس

ه��ن��د���ص��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك فهد  » 
للبرتول و املعادن

ع�صو تنفيذي باملجل�ض ال�صعودي للجودة » 
ع�صو اجلمعية االأمريكية للجودة » 

بعدم���ا بين���ا يف مقال �سابق املق�س���ود ب� »علم القيا�س« ، و قدمنا يف مق���ال اآخر مفهوم عملية املعايرة، لعل م���ن املنا�سب اأن نقف عند هذا 
ال�س���وؤال و ه���و ملاذا نق���وم بعملية املعايرة لأجه���زة القيا�س التي ن�ستخدمها. مل���اذا ُت�ستثمر الأموال يف اإن�ساء خمت���ربات القيا�س واملعايرة ، 

وتوظيف وتدريب العاملني فيها ؟ 
ولالإجاب���ة عل���ى ال�س���وؤال لعلن���ا نت�ساءل مرة اأخرى : وما ال���ذي ينتج من عملية املعاي���رة ، ما الذي يختلف يف جهاز الفح����س والقيا�س بعد 
املعايرة عما قبلها ؟ اإن النتيجة املتوقعة من عملية املعايرة هي اأننا نح�سل على جهاز نثق يف قراءته �سمن حدود قدراته وموا�سفاته التي 

مت ت�سميمه وتطويره ِوْفَقها. 
ول���و �س���األ �سائ���ل ملاذا املعاي���رة ؟ ف�سن�ساأل و ملاذا تقي�س ، مل���اذا ن�ستخدم اأجهزة الفح����س والقيا�س ؟ األي�س لكي نبني عليه���ا قرارا؟ األي�س 

القراراملبني على القيا�سات يناله من ال�سواب على قدر ثقتنا بالقيا�سات ؟  
م���اذا يح���دث لو ا�ستخدمنا جاه���ز قيا�س ل نعرف حاله ومل تتم معايرت���ه ؟ قد جند من اأ�سحاب املهارات من يق���وم مبقارنة اأداء اجلهاز 
بجه���از اآخ���ر مماث���ل له !! هل يكفي هذا ليطمئن  ؟! ماذا لو كان اجلهاز الآخر غري معاير اأي�سا ؟ �سيكون هذا املاهر اأمام حالني : اأن تكون 
نتائ���ج اجلهازي���ن متطابق���ة ، اأو تكون خمتلفة . يف ح���ال املخالفة �سي�ساورنا ال�سك يف اأداء اأحدهما ، و رمب���ا يف احلقيقة كليهما . ويف حال 
املطابق���ة ل ن�ستطي���ع اأن جنزم اأن الأول �سليم واأن اخللل يف الآخر اأو العك�س ، فق���د يكون الثنني ح�سل لهما اإنحراف عن الأداء ال�سحيح 

بنف�س املقدار !!
ما احلل اإذن ؟  احلل يف مقارنة اأجهزة الفح�س والقيا�س بجهاز مرجعي يخ�سع ل�سل�سلة مقارنات تثبت جودة اأداءه و تنطبق عليه ال�سروط، 

وتتم عملية املعايرة وفق الإجراءات القيا�سية املتبعة اأو الإجراءات املتحقق من جودتها.
 اإذا كان م���ا �سب���ق م���ن بيان يو�سح ما وراء عملية املعايرة من مفاهيم جتيب عن �س���وؤال  )ملاذا املعايرة ( ، فلعل من املنا�سب اأن ننتقل اإىل 

بيان احلالت التي ت�ستدعي معايرة جهاز الفح�س والقيا�س وهي كما يلي :
1. املتطلبات الت�سريعية والتنظيمية والقوانني احلاكمة : تاريخيا هي من اأوائل اأ�سباب اإقامة نظام املعايرة وتطوره عرب التاريخ ، كما قدمنا 
�سابقا يف مقال )علم القيا�س( . ثم يف زماننا ت�ستدعي التنظيمات الدولية كما هو حا�سل يف املوا�سفات ال�سادرة عن منظمة املوا�سفات 
الدولية )ISO( مثل )ISO 9001 ( و )ISO 17025( اأن يقوم مالك اأجهزة القيا�س والفح�س بتاأ�سي�س نظام ل�سمان جودة قيا�ساتها، 

وكذلك احلال يف اأنظمة هيئات الغذاء و الدواء الوطنية .
2. اإ�س���الح جهاز الفح����س والقيا�س :  اإ�سابة جهاز القيا�س بعطل ي�ستدعي معايرته بعد الإنتهاء من عملية اإ�سالحه ، لإزالة اأي اأثر �سلبي 
عل���ى اأداء اجله���از . ومن ح�سنات الهي���كل التنظيمي لبع�س خمترب املعايرة يف بع�س اجلهات، ا�ستماله عل���ى ور�سة اإ�سالح خا�سة باأجهزة 

القيا�س و الفح�س ، لت�سهيل نقل اجلهاز منها اإىل خمتربات القيا�س واملعايرة .
3. تعر�س اجلهاز حلادث عنيف : كاأن ي�سقط اجلهاز على الأر�س بطريقة تثري ال�سك يف بقاء مكوناته الداخلية على و�سعيتها ال�سحيحة ول 
نع من اأجلها.  ت�سمن جودة قراءاته ، اأو اأن يتعر�س اجلهاز لتيار كهربائي اأعلى مما يتحمله ، اأو يتعر�س لبيئات قا�سية تتجاوز احلدود التي �سُ

كل هذه احلالت وغريها مما ي�سابهها  تتطلب معايرة اجلهاز اأو على الأقل اختبار بع�س النقاط التي قد تك�سف عن اأي خلل يف اأدائه.  
4. اإنته���اء ف���رتة املعايرة: لكل عملية معايرة فرتة زمنية ت�سمى فرتة املعايرة )Calibration Interval( تدل على مدة �سالحية �سمان 
ا�ستخدام ، ومعنى ذلك اأن ل اأحد يجزم بجودة قيا�سات اجلهاز �سمن احلدود املقبولة ، بعد انتهاء �سالحية معايرته، با�ستثناء املخت�سني 
الدار�س���ني للبيان���ات الرتاكمي���ة ملعايرات اجلهاز . و ننبه هنا اأن احلدي���ث عن فرتة املعايرة وطرق حتديده���ا واأ�ساليب تغيريها يحتاج اأن 
يفرد له مقال خا�س . اإن اتباع الأ�ساليب التحوطية يف حتديد فرتات املعايرة اأمر يحكمه ا�ستخدام اجلهاز من حيث الغر�س و البيئة التي 
يعمل فيها . ومن املعلوم بالتجربة اأن جهاز الفح�س والقيا�س �سواء كان مكانيكيا اأو اإلكرتونيا  يعرتيه ما يعرتيه مع طول ال�ستخدام ، من 
اإنحراف عن الأداء املطلوب منه وفق موا�سفات امل�سّنع ، ويبقى هذا النحراف جمهول حتى يتم الك�سف عنه من خالل معايرته وت�سحيح 

اأداءه اإذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
5. ت�سني���ع اجله���از :  كل جهاز فح�س و قيا�س يتم ت�سنيعه يجب اأن تتم معايرته قبل ت�سليمه للم�ستفيد ، و عليه فاإن اأغلب م�سانع اأجهزة 
القيا����س متل���ك خمتربات معاي���رة و اختبار للتاأكد من �سالم���ة منتجاتها ، وامل�سانع الت���ي ل متلك، فاإنها م�سط���رة للتعاقد مع خمتربات 

القيا�س و املعايرة لأداء املهام املطلوبة ل�سمان �سالمة املنتج.
6. التطبيق���ات اخلا�س���ة : اأحيانا ي�ستخدم اجلهاز يف ح���الت خا�سة بتطبيقات نوعية كالبحث العلمي وق���د ي�ستدعي الأمر اأن تتم معايرة 
اجلهاز بطريقة تختلف عن معايرة اأمثاله من الأجهزة امل�ستخدمة يف تطبيقات عامة ، وذلك للح�سول على قراءات �سمن حدود )ليقني( 
نع  اأ�سي���ق م���ن املعتادة للوف���اء مبتطلبات البحث العلمي ، فتتم معايرة اجلهاز لكي نح�سل على تلك الق���راءات ولكن �سمن قدراته التي �سُ
بها ، و كذلك احلال يف بع�س الأجهزة واملعدات التي ت�سنف على اأنها مرجعية يف خمتربات القيا�س واملعايرة ، فاإنها تعاير بحدود ليقني 

�سيقة تليق با�ستخدام اجلهاز كمرجع لغريه من الأجهزة التي من جن�سه. 

خامتة
 اإن املق�س���ود م���ن اأجه���زة الفح����س و القيا�س هو توفري ال�سمان���ات الكافية ،على اأ�س�س علمي���ة، على �سالمة وموثوقي���ة ا�ستخدام اجلهاز 
و�سحة نتائج قراءاتها. اإن اأجهزة الفح�س و القيا�س ل قيمة لها معتربة ما مل يتم م�ساندتها مبعايرات تتحقق من موثوقية قراءتها �سمن 

نع اجلهاز مبوجبها اأو بحدود ليقني تنا�سب الأداء املطلوب منها. املوا�سفات التي �سُ

املراجع 
Why calibrate test equipment” Application Note – w w w. f l u k e . c o m / l i b r a r y”

لماذا المعايرة ؟
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خالل االستبيان الوطني األول للجودة 
وحتليل املوقف الراهن ملسيرة اجلودة 
الوطنية فضاًل ع���ن ورش عمل خبراء 

اجلودة باململكة.

وأبان د. العم���ري خالل محاضرة 
قدمها بعنوان »مسيرة اجلودة والتميز 
ب���أن  الس���عودية«  العربي���ة  باململك���ة 
االس���تبيان الوطني األول للجودة أبرز 

إطالق سياسات للجودة على املستوى 
الوطني وإعالن امليثاق الوطني للجودة 
وتأصيل مفاهيم اجل���ودة في املراحل 
فرص���اً  وإيج���اد  املبك���رة  التعليمي���ة 
للتدري���ب والتعليم والبحث العلمي في 
مجال اجل���ودة الش���املة م���ع التأكيد 
على أهمي���ة جوائز التميز املؤسس���ي 
الوطني���ة واحمللي���ة، مبين���اً ب���أن بن���اء 
خارطة الطريق للجودة الوطنية مت من 

عاي���ض  الدكت���ور  كش���ف  حي���ث 
العم���ري رئي���س اجملل���س الس���عودي 
للج���ودة باملنطقة الغربي���ة بأن حتقيق 
اجل���ودة الوطني���ة يت���م عب���ر التوعية 
إليه���ا  واحلاج���ة  اجل���ودة  بأهمي���ة 
وإنش���اء وتأس���يس مجالس وجمعيات 
وجل���ان ومراك���ز اجل���ودة الوطني���ة و 
احمللي���ة واحلصول على دع���م والتزام 
القي���ادات العلي���ا، داعي���اً إل���ى أهمية 

خالل محاضرة قدمها بعنوان »مسيرة الجودة والتميز بالمملكة العربية السعودية«

 الدكتور العمري .. يكشف عن خارطة الطريق
للجودة الوطنية

كش��ف المجلس الس���عودي للجودة بالمنطقة الغربية ع��ن خارطة الطريق لتحقيق 
الجودة الوطنية وذلك خالل األسبوع الوطني السادس للجودة والذي ينظمه المجلس 
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة الس��عودية للمواصف��ات والمقايي���س والج���ودة بج��دة تحت 
ش��عار »التعاون يصنع الفرق« برعاي��ة معالي محافظ الهيئة الس��عودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
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واإلنتاجي���ة واخلدمي���ة والعم���ل على 
تطبيق نظم اجلودة في هذه القطاعات 
مب���ا يلب���ي متطلب���ات اململك���ة ويحقق 

أهدافها في التنمية املستدامة.

يش���ار إل���ى أن اجمللس الس���عودي 
للج���ودة باملنطقة الغربي���ة يهدف إلى 
دع���م متيز األداء لألف���راد واملنظمات 
للتعل���م  الف���رص  توفي���ر  م���ن خ���الل 
وحتس���ن اجلودة وتبادل املعرفة، وله 

أكث���ر الفوائد التي جنتها املنش���أة من 
تطبيقات اجلودة هي حتس���ن مستوى 
رض���ا العم���الء حيث بلغ���ت 75%، إلى 
جانب حتسن مس���توى التزام العمالة، 
وحتسن صورة املنشأة وانخفاض الهدر 
وحتسن مس���توى اتصاالت التنفيذين 
واالس���تخدام الفعال للبيانات وحتسن 
أداء املوردين وزيادة حصة املنشأة في 
الس���وق وزيادة األرباء وزيادة مس���توى 
والء العمال���ة وانخفاض تس���ربهم إلى 

جانب من مميزات عديدة أخرى.
وأضاف رئيس اجمللس الس���عودي 
للجودة بأن اجلودة مسؤولية اجلميع، 
العربي���ة  اململك���ة  باهتم���ام  منوه���اً 
الوطنية  الرؤي���ة  الس���عودية بتحقي���ق 
للجودة عام 2020 والتي أطلقها خادم 
احلرمن الش���ريفن امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز والهادفة بأن تكون املنتجات 
واخلدمات السعودية معياراً عاملياً في 
اجلودة والتطبيق واملنافس���ة، موضحاً 
ب���أن التطورات التي تش���هدها اململكة 
تؤكد احلاجة للتوعية مبفاهيم و نظم 
اجلودة باعتبارها الركيزة األساس���ية 
للتطوير والتحسن املستمر، من خالل 
نش���ر ثقافة اجلودة وأسسها ومبادئها 
ومفاهيمها في األوس���اط االقتصادية 

العديد من األنش���طة الرئيسية والتي 
تتضم���ن اقامة احملاضرات وامللتقيات 
واملؤمت���رات العلمية والندوات املتعلقة 
مبواضي���ع اجل���ودة إلى جان���ب القيام 
بزيارات ميداني���ة للهيئات واملنظمات 
لتب���ادل أفض���ل  والش���ركات احمللي���ة 
التطبيق���ات والعم���ل على إيج���اد بيئة 
للتواص���ل وتب���ادل املعرف���ة واخلبرات 
ب���ن املهتمن باجل���ودة و التع���اون مع 

اجلمعيات والهيئات املهنية األخرى.
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توعوية للم�ستهلكني يف هذا اجلانب.

تعري���ف  �سيت���م  ذل���ك،  جان���ب  واإىل 

امل�ستهلك���ني بع���دد م���ن اجلوان���ب يف �س���اأن 

ال�سي���ارات، ومنها: قط���ع الغي���ار الأ�سلية، 

واملقل���دة، والإجراءات الالزم���ة للمحافظة 

عل���ى املركب���ات، اإ�ساف���ة اإىل عر����ض اأه���م 

بنود لئح���ة التزامات الوكيل التجاري جتاه 

امل�ستهلكني.

و�ستعر�ض الوزارة اأي�سًا من خالل ر�سم 

بياين البالغات الواردة لها من امل�ستهلكني، 

اإىل جان���ب ر�س���م بي���اين اآخر يو�س���ح ن�سبة 

ر�س���ا امل�ستهل���ك، م���ع ا�ستقب���ال م�ساركات 

اجلمه���ور حول جتاربهم م���ع وزارة التجارة 

وال�سناعة.

كما خ�س�ست الوزارة داخل معار�سها 

اأق�سام���ًا خا�سة لتوعية الأطف���ال وتثقيفهم 

بطرق علمية مب�سطة.

اجلدير بالذكر اأن املعار�ض املقبلة التي 

�ستنفذها وزارة التجارة �ستكون يف: املنطقة 

ال�سرقي���ة، ومنطقة املدينة املنورة، ومنطقة 

الق�سيم، ومنطقة حائل، واأبها، وجدة.

اأ�سواق جتارية كربى تتفاعل مع القرار 

باإيقاف بيع املنتجات

كم���ا ي�ستمل املعر�ض اأي�سًا على التوعية 

والتحذي���ر م���ن اإغ���راءات الك�س���ب ال�سريع 

والت���ي �سبق اأن نفذت ال���وزارة حملة خا�سة 

به���ا يف و�سائل الإع���الم، حيث �سيتم عر�ض 

منوذج تفاعلي يو�سح خماطر ال�ستثمار يف 

العملي���ات التجارية الت���ي تت�سمن الحتيال 

والن�سب على العمالء.

املعر����ض  زوار  �سيتع���رف  ح���ني  يف 

على من���اذج من الغ����ض يف ال�سل���ع الغذائية 

وال�ستهالكية عرب مطبوعات و“بو�سرتات” 

توعوي���ة خا�س���ة تو�س���ح الفروق���ات ما بني 

ال�سلع الأ�سلية واملقل���دة، مع عرو�ض مرئية 

وال�صناع���ة  التج���ارة  وزارة  تعت���زم 

م���ن  ع���دد  يف  توعوي���ة  معار����ض  اإط���اق 

الأ�ص���واق التجارية الكب���رة مبدن اململكة، 

و�صتب���داأ اأوىل تل���ك املعار����ض يف الريا����ض ، 

يف “بانورام���ا” و”غرناطة”، حيث تهدف 

اإىل التعريف بحق���وق امل�صتهلكني، وعر�ض 

التثقيفي���ة،  واملطبوع���ات  النم���اذج  بع����ض 

وا�صتعرا�ض التجارب التفاعلية، والتجارب 

يف جم���ال املخت���رات اخلا�صة عل���ى ال�صلع 

ومدى مطابقته���ا للموا�صفات، اإىل جانب 

اإب���راز جه���ود ال���وزارة يف جم���ال مكافح���ة 

الغ�ض التجاري، وحماية امل�صتهلكني.

» التجارة « 
 تطلق

معارض 
توعوية

مستهلكين 
في أسواق 

المملكة
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لي�ض لهذا املنت����ج اأي فائدة �سحية وتناول 

اأك����ر من عبوت����ني يف اليوم قد ي����وؤدي اإىل 

اأ�سرار ب�سحة امل�ستهلك.

وكذل����ك كتاب����ة حتذي����ر بع����دم تناول 

هذا املنتج للحوام����ل واملر�سعات ومن هم 

اأقل من �ست ع�س����رة �سنة ومن يعانون من 

اأمرا�ض القلب وارتفاع �سغط الدم وال�سكر 

وم����ن لديه����م ح�سا�سي����ة مل����ادة الكفاي����ني 

والريا�سيون اأثناء ممار�سة الريا�سة.

كما األزمت الهيئة ال�سركات باأن يكون 

عر�����ض منتج����ات م�سروب����ات الطاق����ة يف 

ثالجات اأو اأرفف خم�س�سة لها مف�سولة 

الغذائي����ة  واملنتج����ات  امل�سروب����ات  ع����ن 

الأخ����رى، واأن يكت����ب عل����ى الثالج����ات اأو 

الرف����وف املخ�س�سة لتل����ك امل�سروبات يف 

املتاج����ر العام����ة التحذي����رات املدونة على 

العب����وة، واأن تكون بطريقة وا�سحة وبارزة 

وم�سبوقة بكلمة حتذير.

وبح�سب جمعية حماية امل�ستهلك فاإن 

حج����م اإنف����اق ال�سعوديني عل����ى م�سروبات 

الطاق����ة يتج����اوز 6 مليارات ري����ال �سنويا، 

واأن هن����اك 20 نوعا من م�سروبات الطاقة 

متداول����ة يف الأ�سواق املحلية، متوقعة بهذا 

اخل�سو�����ض خف�����ض مبيع����ات م�سروب����ات 

الطاقة بواق����ع 70 يف املئة بعد التنظيمات 

وال�سرتاطات الأخرية.

و�سيل����ة اإعالمي����ة مق����روءة اأو م�سموعة اأو 

مرئية اأو اأي و�سيلة اأخرى.

وم����ن ذلك اإزال����ة اللوح����ات الدعائية 

م����ن املحالت وال�سي����ارات والطرق وجميع 

ما ي�س����ري اإىل الدعاية والرتويج للم�سروب 

�س����واء كان����ت مبا�س����رة اأو غ����ري مبا�سرة، 

بالإ�ساف����ة اإىل ذلك يحظ����ر على �سركات 

اأي  برعاي����ة  القي����ام  الطاق����ة  م�سروب����ات 

منا�سب����ة ريا�سية اأو اجتماعي����ة اأو ثقافية 

اأو القيام باأي عمل يوؤدي اإىل الرتويج لها، 

كما يحظر توزيع م�سروبات الطاقة جمانًا 

على امل�ستهلكني بجميع ال�سرائح العمرية.

كم����ا اأن التعليم����ات حتظ����ر اأي�سا بيع 

م�سروبات الطاق����ة يف املطاعم واملقا�سف 

يف املن�س����اآت احلكومية واملن�ساآت التعليمية 

وال�سحية وال�س����الت والأندية الريا�سية 

احلكومية واخلا�سة.

الهيئ����ة  طالب����ت  ال�سي����اق  ه����ذا  ويف 

ال�س����ركات امل�ست����وردة باللت����زام بكتاب����ة 

التحذي����رات على العب����وة باللغ����ة العربية 

والإجنليزية بطريقة وا�سحة وبارزة وبلون 

خمتل����ف، وم�سبوق����ة بكلم����ة حتذير بخط 

يع����ادل �سعف خ����ط مكون����ات امل�ستح�سر 

ميكن ال�سخ�ض من قراءتها ب�سهولة. ومن 

�سمن ال�سرتاطات اجلديدة كتابة عبارة 

حمددة على عب����وة م�سروبات الطاقة باأنه 

 انته����ت املهل����ة الت����ي منحته����ا الهيئة 

العامة للغ����ذاء والدواء لل�سركات امل�سنعة 

وامل�ستوردة مل�سروبات الطاقة فيما يخ�ض 

تطبيق ال�سرتاطات اجلديدة.

ووفقا خلطابات ر�سمية وجهتها هيئة 

الغذاء والدواء للغ����رف التجارية باململكة 

وامل�ست����وردة  ال�سانع����ة  ال�س����ركات  ف����اإن 

مل�سروب����ات الطاقة منح����ت مهلة تبلغ 180 

يوم����ا لتعدي����ل التحذي����ر على العب����وة التي 

انته����ت يف اأول ذي القع����دة، و�سيت����م بع����د 

انته����اء املهل����ة املق����ررة تطبي����ق العقوبات 

املقررة ح�سب النظام.

وكانت الهيئة قد قامت يف وقت �سابق 

وامل�ست����وردة  امل�سنع����ة  ال�س����ركات  مبن����ح 

مل�سروب����ات الطاق����ة مهل����ة مل����دة 120 يوما 

انته����ت يف بداي����ة �سه����ر رم�س����ان املا�سي 

وذل����ك فيم����ا يخ�����ض اإج����راءات الدعاية 

والإع����الن الت����ي �سّدد عليها ق����رار جمل�ض 

الوزراء الأخري ب�س����اأن توفري ال�سرتاطات 

اجلدي����دة لبيع منتجات م�سروبات الطاقة 

يف ال�سوق املحلي.

وت�سّم����ن تعمي����م الهيئ����ة الإج����راءات 

ال�س����ارة  الآث����ار  م����ن  باحل����د  اخلا�س����ة 

مل�سروب����ات الطاق����ة، وم����ن �سمنه����ا حظر 

الإع����الن عن اأي م�س����روب طاقة اأو القيام 

باحلمالت الدعائي����ة اأو الرتويجية له باأي 

»الغذاء والدواء«:
انتهت مهلة شركات مشروبات الطاقة لتطبيق 

االشتراطات وبدء تطبيق العقوبات على المخالفين

www.al
sae

ed
.co

m.sa
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مقاالت

78

قصيدة

» صنع اهلل الذي أتقن كل شيء »

ي�������ا محكم اآلي������ات ف�����ي القرآنالب����دء ب���اس��مك ي���ا عظيم الش��أن

جل��ت وع���زت ع��ن ذوي الس��لط��اني�����ا خ�ال�ق ال�ك���ون ال�عظيم ب�قدرة

ف��ي الجو في األعماق ف��ي األغصاني�����ا م�ب���دع ال�دن�ي���ا ومب��دع م��ا بها

ت��ج��ري وك�����ل الكون ف�����ي جريانالش��مس ي���ا رب����اه أن�����ت خ�ل�ق�تها

بموج��ه الرهي��ب  وال�ب�ح���ر  ب��الم��رج����انوال�ب���در  ب����األس��ماك  ب�الح��وت 

ه��ادرا س��يال  األم�ط���ار  م�ن���زل  ب����الكثب��اني�����ا  الصح���راء  خ�ال���ق  ي�������ا 

ت��ري��ده حي��ث  ال�زل��زال  م�رس��ل  ي�������ا ب����اع��ث الني��ران ف��ي الب��ركاني����ا 

ب����النب��ض ي��ج���ري دائ����م الخفقانال�ق�ل���ب ي����ا رحمن ك�ي���ف ص�ن�عته

ي������ا محس��ن التركيب ف�ي اإلنس��انوال�ع�ق���ل ك��ي�ف خ�ل�ق�ت�ه ووضعته

الش��ري�انوال��روح ت�ب�ع�ث ف���ي األنام حياتهم ي���ج���ري داخ����ل  وال����دم 

ورزق�ت�ن���ا وخ�ل�ق�ت�ن��ا  وب�ن�ي�ت�ن���ا ف������ي أح�س���ن ال�ب�ن�ي���انأن��������ش���أت�ن�ا 

ن���اظ����ري أق�ل����ب  أدري  ال  في الكون أم في اإلنس في الحيوانرب������اه 

أن������ى ن���ظ�رت ف�ن�ظ�رة استحس��انأن��ى ات�ج�ه�ت ف�ن�ع�م�ة م�ش���ك�ورة

ال ي��س���ت�ط�ي�ع ب���ل���وغ��ه��ا الثق��الني����ا م����ن ي��ح�ي�ط ب��ن���ا إحاطة خالق

بهت��انأل��ه�م�ت�ن���ا ك�����ل ال�ف�ضائ���ل ن�عمة وع���ن  زور  ع���ن  ون���ه��ي����ت 

أم��را واضح��ا ب��اإلح�س���ان  وق��رن��ت����ه ب��ال��ع����دل ف�����ي القرآنوأم�����رت 

وال��ع��دوانون�ه�ي�ت ع���ن درب ال�ف�س���اد وأهله ب���ال�ظ��ل���م  وق��رن��ت����ه 

ب��اإليم��انووع����دت ب��ال�ح�س���ن�ى الذين تميزوا ب��اإلخ��الص  ب���ال��ص��ب����ر 

ت�م��ردوا ال�ذي����ن  ب��ال�ن���ار  وت���م��رغ����وا ف���ي اإلث���م والعصيانووع����دت 

وال��ش����ك�ر وال�ت�س���ب�ي�ح ب���العرف�انف��ل��ك ال�ف�ض�ائ��ل وال��محام�د كلها

ول������ك ال�م�دي��ح ج�رى ب�ك�ل ل�س��انول�����ك ال��ث��ن����اء م�ك��ل���ل ب��دع�ائ�ن�ا

ي��غ�ش���ى الحبيب على مدى األزمانث����م الص��الة م��ع ال�س���الم م��رت��ال

ف���ي س���ن�ة ال���ه���ادي ب����ك��ل أوانواألهل  وال�ص�ح�ب   الكرام   ومن  مضى










