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يسعدنا هنا في مجلة ) آفاق اجلودة ( الصادرة عن اجمللس السعودي 
للجودة أن نخصص ملف عددنا عن القرارات امللكية احلكيمة التي أصدرها 
مؤخراً خادم احلرمني الشريفني والتي استبشرت بها كافة أطياف اجملتمع 
بدأها  التي  والتحديث  والتطوير  وأعطت مالمح واضحة ملسيرة اإلصالح 
امللك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويسعى إلى حتقيقها لتمضي بالدنا 

احلبيبة في املسار الذي يليق بها محليا وخارجياً .
وتؤكد هذه القرارات على أن اململكة متسارعة في منوها االقتصادي 
والعلمي وأن خادم احلرمني الشريفني شعر بأهمية الوقت في مواكبة هذا 

النمو خلدمة األجيال القادمة.
حقيقي  مستقبل  وصناعة  الرخاء  من  متينة  قاعدة  لبناء  جاءت  وأنها 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  اهتمام  وعكست  واآلم���ال  بالتطلعات  ينهض 
ال��وزارات  بأعمال  فاهتم  خدمات  من  له  يقدم  وما  باملواطن  الله  يحفظه 

احلكومية اخلدمية وزودها بالكفاءات القادرة على خدمة املواطن .
ومن خالل تخصيص ملف هذا العدد حول تلك األوامر امللكية الكرمية 
امللك  الشريفني  احلرمني  واالمتنان خلادم  الشكر  آيات  أسمى  نرفع  فإننا 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله  ملا اشتملت عليه تلك القرارات 
تواكب  بأفكار  املستقبل  تستشرف  مشرقة  تأسيسة  رؤي��ة  من  احلكيمة 
العصر.. وتهدف إلى األمن واالستقرار الذي هو شريان احلياة وتسعى في 

الوقت ذاته لتلبية متطلبات واحتياجات الشعب السعودي الكرمي .
ونفتخر هنا بأن نبايع على السمع والطاعة صاحب السمو امللكي األمير 
األمير  امللكي  السمو  للعهد، وصاحب  ولياً  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  محمد 
، ونهنئ أصحاب السمو  لولي العهد  محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً 
امللكية  األوام��ر  شملتهم  الذين  واملسؤولني  ال��وزراء  واملعالي  األم��راء  امللكي 
األخيرة ، سائلني الله عز وجل أن يكون اجلميع عند الثقة امللكية الغالية .. 
وأن يكونوا جميعاً عوناً وسنداً قوياً ملقام خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 
عهده وسمو ولي ولي العهد، وأن يساهموا جميعاً من خالل هذه االختيارات 
تعالى في حتقيق نهضة شاملة ومتكاملة ملواصلة مسيرة  الله  بإذن  املوفقة 

اخلير والنماء التي تعيشها بالدنا احلبيبة .. والله ولي التوفيق.

المستشار / فتحي بن كريم  السوسي

رئيس التحرير 

األوامر الملكية الكريمة .. 
تصنع مستقبل األجيال القادمة
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• خالل لقاء تطوير مفاهيم إدارة الجودة الشاملة :
املجلس السعودي للجودة يقيم تكريمًا خاصًا 

للربوفيسور محمد زائريي .
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• مذكرة تفاهم بني مركز كفاءة الطاقة 
وصندوق التنمية الصناعية
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    استقبل خادم احلرمني الشريفني 
امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود 
 ، اليمام���ة  الل���ه - ف���ي قص���ر  حفظ���ه 
بحضور س���مو ول���ي العهد، وس���مو ولي 

الملك يستقبل األمراء وسماحة المفتي والعلماء والوزراء 
ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ويوجه كلمة ضافية

خادم الحرمين الشريفين:

 دولتكم تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع 
التمسك بعقيدتها الصافية

ول���ي العه���د، أصح���اب الس���مو امللك���ي 
األم���راء، وأصحاب الس���مو امللكي أمراء 
املناط���ق، وس���ماحة مفتي ع���ام اململكة، 
وأصح���اب الفضيل���ة العلماء واملش���ايخ 

ورئي���س  ال���وزراء،  واملعال���ي  والقض���اة، 
الش���ورى،  وأعض���اء وعض���وات مجلس 
وكبار املسؤولني من مدنيني وعسكريني، 

وجمعاً من املواطنني.
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• المواطن السعودي أظهر استشعارًا كبيرًا للمسؤولية 
وشكل مع قيادته وحكومته سدًا منيعًا أمام الحاقدين 

والطامعين.
• أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا 

جميعًا في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا.

وفي بداية االستقبال أنصت اجلميع 
إلى تالوة آيات من القرآن الكرمي.

بع����د ذل����ك ألق����ى خ����ادم احلرم����ني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود - أيده الله - الكلمة التالية:

ِبسم اهلل الرحمن الرحيم
احلم����د لل����ه ال����ذي أمت علين����ا نعمته 
ورض����ي لن����ا اإلس����الم دين����اً، والص����الة 
أش����رف  نبين����ا محم����د  عل����ى  والس����الم 
املرسلني وخامت النبيني وعلى آله وصحبه 

أجمعني، وبعد:

أيها المواطنون والمواطنات
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
يطي����ب لي في هذا الي����وم أن أحتدث 
معك����م م����ن قل����ب يحم����ل لك����م كل احملبة 
واإلخ����الص متطلعني جميع����اً لغد واعد 

مشرق مزدهر بإذن الله تعالى.

لقد أس����س امللك عبدالعزيز -رحمه 
الل����ه- وأبن����اء ه����ذه الب����الد دعائ����م هذه 
الدول����ة، وحققوا وحدته����ا على هدي من 
التمس����ك بالش����رع احلنيف واتباع س����نة 
خير املرس����لني -صلى الله عليه وس����لم- 
وخالل العقود التي تلت مرحلة التأسيس 
إل����ى عه����د خ����ادم احلرم����ني الش����ريفني 
املل����ك عبدالل����ه ب����ن عبدالعزي����ز -رحمه 
الل����ه-؛ ودولتكم ولله احلمد واملنة تس����ير 
عل����ى خطى النمو والتط����ور بكل ثبات مع 
التمس����ك بعقيدتها الصافية، واحملافظة 

على أصالة هذا اجملتمع وثوابته.

لقد مّن الله على هذه البالد بش����رف 
خدم����ة احلرم����ني الش����ريفني، وحرصت 

اململكة منذ نش����أتها على القيام بواجبها 
ومسؤوليتها، مبا يخدم اإلسالم، ويحقق 
الراح����ة  دوام  ف����ي  املس����لمني  تطلع����ات 
والطمأنين����ة لهم في أداء مناس����ك احلج 

والعمرة بكل يسر وسهولة.

أيها المواطنون 
والمواطنات:

لق����د وضعت نص����ب عين����ي مواصلة 
العم����ل على األس����س الثابت����ة التي قامت 
عليها هذه الب����الد املباركة منذ توحيدها 
متّس����كاً بالش����ريعة اإلس����المية الغ����راء، 
وحفاظاً عل����ى وحدة البالد وتثبيت أمنها 
واس����تقرارها، وعماًل على مواصلة البناء 
وإكمال ما أسس����ه من س����بقونا من ملوك 
هذه البالد - رحمهم الله - وذلك بالسعي 

املتواصل نحو التنمية الش����املة املتكاملة 
واملتوازن����ة ف����ي مناط����ق اململك����ة كاف����ة، 
والعدالة جلميع املواطنني، وإتاحة اجملال 
لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم املشروعة 

في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من 
أج����زاء وطننا الغالي ه����و محل اهتمامي 
ورعايتي ف����ال فرق بني مواطن وآخر، وال 
ب����ني منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إس����هام 
اجلمي����ع في خدمة الوط����ن، ولقد وجهت 
س����مو وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء 
املناطق باس����تقبال املواطنني واالس����تماع 
له����م ورف����ع م����ا ق����د يبدون����ه م����ن أفكار 
ومقترحات تخدم الوطن واملواطن وتوفر 

أسباب الراحة لهم.
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ونؤكد حرصنا على التصدي ألسباب 
االختالف ودواعي الفرقة، والقضاء على 
كل ما من شأنه تصنيف اجملتمع مبا يضر 
بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون 

في احلقوق والواجبات.

وإن لإلع����الم دوراً كبي����راً وفق تعاليم 
الدين اإلس����المي احلني����ف في دعم هذه 
اجلهود وإتاحة فرصة التعبير عن الرأي، 
وإيصال احلقائق وعدم إثارة ما يدعو إلى 
الفرق����ة أو التنافر ب����ني مكونات اجملتمع 
فالواج����ب على اإلعالم أن يكون وس����يلة 
للتآلف والبناء وس����بباً ف����ي تقوية أواصر 

الوحدة واللحمة الوطنية.

إخواني وأخواتي:
إن التطوير س����مة الزم����ة للدولة منذ 
أي����ام املؤس����س - رحم����ه الله - وس����وف 
يستمر التحديث وفقاً ملا يشهده مجتمعنا 
م����ن تقدم ومب����ا يتفق مع ثوابتن����ا الدينية 
وقيمن����ا االجتماعي����ة، ويحف����ظ احلقوق 

لكافة فئات اجملتمع.

لق����د أك����دت عل����ى جميع املس����ؤولني 
وبخاص����ة مجل����س الش����ؤون السياس����ية 
واألمني����ة ومجلس الش����ؤون االقتصادية 
والتنمية، مبضاعفة اجلهود للتيسير على 
املواطنني، والعمل على توفير سبل احلياة 
الكرمي����ة لهم، وهو أق����ل الواجب املنتظر 
منه����م، ولن نقبل أي تهاون في ذلك. وفي 
هذا الصدد أخاطب الوزراء واملس����ؤولني 
في مواقعهم كاف����ة أننا جميعاً في خدمة 
املواط����ن الذي هو مح����ور اهتمامنا، وقد 
وجهنا مبراجعة أنظمة األجهزة الرقابية 
مبا يكفل تعزي����ز اختصاصاتها واالرتقاء 

بأدائها ملهامها ومس����ؤولياتها، ويسهم في 
القضاء على الفس����اد ويحفظ املال العام 

ويضمن محاسبة املقصرين.

أبنائي وبناتي:
إن األمن نعمة عظيمة وهو األس����اس 
واس����تقرارها،  الش����عوب  رخ����اء  ف����ي 
وعل����ى الدوام أظه����ر املواطن الس����عودي 
للمس����ؤولية، وش����كل  كبي����راً  استش����عاراً 
م����ع قيادت����ه وحكومته س����داً منيع����اً أمام 
احلاقدي����ن والطامع����ني، وأفش����ل -بع����د 
توفيق الله- الكثي����ر من اخملططات التي 
تس����تهدف الوطن في ش����بابه ومقدراته. 
ونقول ألبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على 

أمراء  على  بالتأكيد  الداخلية  وزير  سمو  وجهت   •
المناطق باستقبال المواطنين واالستماع لهم.

في  الحكومية  الخدمات  أداء  تطوير  على  سنعمل   •
الصحة والتعليم وتوفير السكن المالئم للمواطن.
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أرضن����ا، إن األمن مس����ؤولية اجلميع ولن 
نسمح ألحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا.

أيها اإلخوة واألخوات:
لق����د كان الرتف����اع أس����عار البت����رول 
خالل الس����نوات املاضي����ة آث����ار إيجابية 
على اقتص����اد بالدكم في املش����اريع التي 
حتققت بحم����د الله، وس����وف نعمل على 
بناء اقتصاد قوي قائم على أس����س متينة 
تتع����دد في����ه مص����ادر الدخ����ل، وتنمو من 
خالل����ه املدخ����رات وإيجاد ف����رص العمل 
في القطاعني العام واخلاص، وتش����جيع 
والصغي����رة على  املتوس����طة  املؤسس����ات 
النمو؛ ودعمه����ا لتكوين قاعدة اقتصادية 

متينة لشريحة كبيرة من اجملتمع.

وستكون الس����نوات القادمة بإذن الله 
زاخرة بإجنازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور 
القطاع الصناع����ي والقطاعات اخلدمية 

في االقتصاد الوطني.

أيها المواطنون الكرام:
إن ما مير به سوق البترول من انخفاض 
لألس����عار، له تأثير على دخل اململكة، إال 
أننا سنس����عى إل����ى احلد م����ن تأثير ذلك 
على مسيرة التنمية، وستستمر -إن شاء 
الله- عمليات استكش����اف البترول والغاز 

والثروات الطبيعية األخرى في اململكة.

وف����ي مجال اخلدمات، س����نعمل على 
تطوي����ر أداء اخلدم����ات احلكومي����ة ومن 
ذلك االرتق����اء باخلدم����ات الصحية لكل 
املواطنني ف����ي جميع أنحاء اململكة بحيث 
تك����ون املراك����ز الصحي����ة واملستش����فيات 
متن����اول  ف����ي  واملتخصص����ة  املرجعي����ة 
اجلميع حيثما كانوا، وبالنس����بة لإلسكان 
فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع 

احللول العملية العاجلة التي تكفل توفير 
السكن املالئم للمواطن.

وف����ي مج����ال التعلي����م، فق����د وجهن����ا 
بتطوي����ر التعلي����م من خ����الل التكامل بني 
التعلي����م بش����قيه الع����ام والعال����ي وتعزيز 
البنية األساس����ية الس����ليمة ل����ه مبا يكفل 

أن تك����ون مخرجاته متوافق����ة مع خطط 
التنمية وسوق العمل.

وألبنائن����ا وبناتنا أقول: لقد س����خرت 
لك����م دولتكم كل اإلمكانات، ويس����رت لكم 
كل الس����بل لتنهل����وا م����ن العلم ف����ي أرقى 
اجلامعات في الداخل واخلارج، والوطن 

إلى  ونسعى  المستقبل  استثمار  أنتم  وبناتنا:  أبناءنا   •
إيجاد فرص العمل بما يحقق لكم الحياة الكريمة.

• أبنائي البواسل في قطاعات قواتنا العسكرية كافة 
أنتم محل القلب من الجسد وحماة الوطن ودرعه وكل 

فرد منكم قريب مني ومحل رعايتي واهتمامي.
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ينتظ����ر منكم الكثير، فعليكم أن حترصوا 
عل����ى اس����تغالل أوقاتكم ف����ي التحصيل، 
فأنت����م اس����تثمار املس����تقبل للوطن ونحن 
حريص����ون كل احلرص على إيجاد فرص 
العم����ل مبا يحق����ق لكم احلي����اة الكرمية، 
وعلى احلكومة والقطاع اخلاص مسؤولية 

مشتركة في هذا اجلانب.

ولرج����ال األعمال في بالدن����ا الغالية 
أق����ول له����م: أنت����م ش����ركاء ف����ي التنمية، 
والدولة تعم����ل على دعم ف����رص القطاع 
اخل����اص ليس����هم ف����ي تطوي����ر االقتصاد 
الوطن����ي، فأنت����م ج����زء م����ن نس����يج هذا 
الوط����ن؛ ال����ذي ق����دم لك����م الكثي����ر م����ن 
التس����هيالت واالمتي����ازات، وينتظر منكم 
كذل����ك الكثي����ر، فعليكم واجب اإلس����هام 
مببادرات واضحة في مجاالت التوظيف 

واخلدمات االجتماعية واالقتصادية.

قطاع����ات  ف����ي  البواس����ل  وألبنائ����ي 
قواتن����ا العس����كرية كافة أق����ول أنتم محل 
القلب م����ن اجلس����د وأنتم حم����اة الوطن 

ودرعه وكل ف����رد منكم قريب مني ومحل 
رعايتي واهتمامي، والوطن يقدر جهدكم 
وعملك����م، بارك الله فيك����م جميعاً، ونحن 
بصدد تعزيز قدراتك����م، مبا يضمن بإذن 
الل����ه تعال����ى حماية ه����ذا الوط����ن وتوفير 

األمن واألمان للمواطنني.

إخواني وأخواتي:
إن سياس����ة اململكة اخلارجية ملتزمة 
احلني����ف  دينن����ا  بتعالي����م  ال����دوام  عل����ى 
الداعي����ة للمحبة والس����الم، وفقاً جلملة 
من املب����ادئ أهمها اس����تمرار اململكة في 
االلتزام باملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق 
الدولي����ة، مب����ا ف����ي ذل����ك احت����رام مبدأ 
الس����يادة، ورفض أي محاولة للتدخل في 
ش����ؤوننا الداخلية، والدفاع املتواصل عن 

القضايا العربية واإلسالمية في احملافل 
الدولية بشتى الوسائل، وفي مقدمة ذلك 
حتقيق ما سعت وتسعى إليه اململكة دائماً 
من أن يحصل الش����عب الفلس����طيني على 
حقوقه املشروعة، وإقامة دولته املستقلة، 

وعاصمتها القدس الشريف.

كما أننا سائرون إلى حتقيق التضامن 
العربي واإلسالمي بتنقية األجواء وتوحيد 
الصف����وف ملواجهة اخملاط����ر والتحديات 

احملدقة بهما.

ويصاحب ذل����ك كله العم����ل من أجل 
حتقيق األم����ن واالس����تقرار ف����ي العالم، 
وإرساء مبدأ العدالة والسالم، إلى جانب 
االلت����زام بنهج احل����وار وح����ل اخلالفات 
بالط����رق الس����لمية، ورف����ض اس����تخدام 

• وجهنا بمراجعة أنظمة األجهزة الرقابية بما يسهم 
في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن 

محاسبة المقصرين.
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الق����وة والعن����ف، وأي ممارس����ات ته����دد 
األمن والسلم العامليني. ومع بروز ظاهرة 
التط����رف واإلرهاب باعتبارها آفة عاملية 
ال دي����ن له����ا، اهتم����ت اململك����ة مبكافحة 
ص����وره  بجمي����ع  واإلره����اب  التط����رف 
وأش����كاله، أي����اً كانت مص����ادره، والتعاون 
مع الدول الش����قيقة والصديقة والهيئات 
الدولي����ة في مكافحة هذه اآلفة البغيضة 

عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها.

نح����ن ج����زء من ه����ذا العال����م، نعيش 
تواجه����ه  الت����ي  والتحدي����ات  مش����اكله 
ونش����ترك جميع����اً في ه����ذه املس����ؤولية، 
وسنس����هم بإذن الل����ه بفاعلي����ة في وضع 
احلل����ول للكثير من قضاي����ا العالم امللحة 
ومن ذل����ك قضايا البيئ����ة وتعزيز التنمية 
املس����تدامة، وسنس����تمر ف����ي العمل على 
ذلك م����ع املنظمات واملؤسس����ات الدولية 

والشركاء الدوليني.

أيها المواطنون 
والمواطنات:

وعظ���م  األمان���ة  بثق���ل  ش���عوري  م���ع 
املسؤولية فإنني اسأل الله تعالى أن ميدني 
بعون���ه وتوفيق���ه لتأدي���ة ه���ذه األمانة على 
الوج���ه الذي يرضي���ه، وأن يحف���ظ لوطننا 
أمنه واس���تقراره، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً، 
ويوفقن���ا لنص���رة دينن���ا، الذي ه���و عصمة 

أمرن���ا، ومص���در عزن���ا، وأن يحق���ق لنا ما 
نطمح إليه إنه خير ناصر وخير معني.

والسالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته.

عقب ذلك تشرف اجلميع بالسالم على 
خادم احلرمني الشريفني - حفظه الله -.

في  الحنيف  الدين  تعاليم  وفق  كبير  اإلعالم  دور   •
إثارة  الحقائق وعدم  الرأي وإيصال  التعبير عن  إتاحة 

ما يدعو إلى الفرقة.
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التوثيق احلي���وي »الرقمي« كب�صمة 

الأ�صبع، والعني، بديال عن بطاقات 

الهوية املدنية.

ال���وزارة  اأن  اإىل  النظ���ر  ولف���ت 

اجته���ت يف عمله���ا اإىل النظر لتقييم 

امل�صتهل���ك عن ن���وع املاركة املعرو�صة 

املقدم���ة،  اأو اخلدم���ة  ال�صناع���ة  اأو 

لال�صتف���ادة منه���ا يف معرف���ة م���دى 

ج���ودة م���ا يقدم م���ن خدم���ة عن كل 

نوع جتاري يف ال�ص���وق، موؤكدا اأهمية 

الرتكيز على التقيي���م الإلكرتوين يف 

معرف���ة م�صت���وى اأداء اأي خدم���ة من 

وا�صت�ص���راف  احلديث���ة،  التقني���ة 

امل�ص���تقبل ملواكب���ة اجلدي���د منه���ا. 

وق���ال يف ورقة عمل قدمه���ا بعنوان 

)نح���و ع���امل اأك���ر ذكاًء(، خ���الل 

لتقنية  الوطنية اخلام�ص���ة  )الندوة 

املعلوم���ات - التحدي���ات واحللول ( 

التي اأقيم���ت يف مق���ر جامعة امللك 

�ص���عود بالريا�ض، اإن وزارة التجارة 

وال�ص���ناعة حر�ص���ت عل���ى تق���دمي 

خدماته���ا للم�ص���تفيدين بن���اًء على 

مكانه���م ووقت طلبهم، ف�ص���ال عن 

تقني���ة  ل�ص���تخدامات  اعتماده���ا 

دعا لمواكبة التقنية الحديثة واألخذ بها في معرفة أداء الخدمة

وزير التجارة: مستوى رضا المستفيدين من خدماتنا 

ارتفع إلى 75 % لتقديمنا الخدمات إلكترونًيا

اأكد وزي���ر التجارة وال�ص���ناعة 

الدكتور توفيق بن ف���وزان الربيعة، 

اأن ال���وزارة رفع���ت معدل م�ص���توى 

ر�صا امل�ص���تفيدين من خدماتها من 

25 % اإىل 75 %، وذل���ك - بف�ص���ل 

اإتاح���ة  بف�ص���ل  ث���م   - تع���اىل  اهلل 

خدماته���ا اإلكرتونًي���ا ع���ر موقعها 

عل���ى الإنرتن���ت وبرام���ج تطبيقات 

الأجهزة الذكي���ة، داعًيا اإىل اإعادة 

هند�ص���ة الإج���راءات يف املج���الت 

العلمي���ة والعملي���ة، وتطويره���ا من 

الأدوات  م���ن  ال�ص���تفادة  خ���الل 
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)IEEE( لعقد هذه الندوة. واأ�صار 

ملتحدث���ي  الرفي���ع  امل�ص���توى  اأن  اإىل 

الن���دوة الوطني���ة اخلام�ص���ة لتقني���ة 

املعلومات من العلماء املتخ�ص�ص���ن 

من اأمريكا واأوروبا واآ�ص���يا، �ص���يري 

وحماوره���ا  العميق���ة،  مو�ص���وعاتها 

العلمية املهمة، لتكون خطوة متقدمة 

يف جم���ال �ص���ناعة جمتم���ع املعرف���ة 

والعامل الذكي. ومن جهته قال عميد 

كلي���ة عل���وم احلا�ص���ب واملعلومات يف 

جامعة امللك �صعود الدكتور ح�صن بن 

اإ�صماعيل مذكور، اإن م�صوؤولية البناء 

للمجتم���ع الذكي وحتقيق اأهدافه هي 

م�صوؤولية فئات عديدة باملجتمع، بدءًا 

من اأ�صحاب القرار وقطاعات املجتمع 

املختلف���ة من جامع���ات وموؤ�ص�ص���ات 

واإعالمي���ة،  وتعليمي���ة،  بحثي���ة 

واقت�ص���ادية، و�ص���ركات، وموؤ�ص�صات 

مزودي خدمات الت�ص���الت، وتقنية 

املعلومات وانتهاًء باملواطن.

اململكة �ص���هدت العديد من املبادرات 

بن���اء  يف  اأ�ص���همت  الت���ي  الوطني���ة 

وتطوي���ر جمتمع املعرف���ة يف اململكة، 

كاخلطة الوطنية لالت�صالت وتقنية 

املعلومات، وم�ص���روع مدين���ة املعرفة 

القت�ص���ادية الت���ي �ص���تكون مرك���ًزا 

عاملًيا لل�صناعات املعرفية والقت�صاد 

املعلوماتي يف البالد، بالإ�ص���افة اإىل 

ا�صتكمال البنية الأ�صا�صية مل�صروعات 

الت�صالت و�ص���بكات احلا�صب الآيل 

يف العقدين املا�صين، والتطور الكبري 

يف القطاع امل�صريف امل�صتخدم لتقنية 

املعلومات. واأكد اأن جامعة امللك �صعود 

واكبت منذ وقت مبكر التوجه الوطني 

حت���ى  التقني���ة،  نح���و  والجتماع���ي 

جعلته���ا مكوًنا رئي�ًص���ا يف التعليم ويف 

كل تعامالته���ا الإداري���ة، لفتا النظر 

اإىل اأن كلية علوم احلا�صب واملعلومات 

عززت هذا التوجه بالتعاون مع معهد 

املهند�صن الكهربائين والإلكرتونين 

خالل التطبيق���ات التقنية املتاحة يف 

هذا الع�صر.

النتائ���ج  الربيع���ة  وا�ص���تعر�ض 

املثم���رة الت���ي حققتها ال���وزارة من 

الإلكرتوني���ة،  تطبيقاته���ا  خ���الل 

كان���ت  ورق���ة  ملي���ون   36 كتوف���ري 

ت�صتخدم يف ال�صابق لتقدمي خدماتها 

يدوًيا، وت�ص���ريع اإجراءاتها اليومية 

بطريقة اآلية منظمة لإ�صدار ال�صجل 

الإلك���رتوين، والعالم���ة التجاري���ة، 

والرخ�ص���ة ال�ص���ناعية، مبيًن���ا اأن 

ف���رتة اإ�ص���دار ال�ص���جل الإلكرتوين 

انخف�صت من �ص���بعة اأيام اإىل 180 

ثانية حالًيا، الأمر الذي جعل معدل 

اإ�صدار ال�صجالت الإلكرتونية ي�صل 

يف اململك���ة خالل �ص���نة واحدة اإىل 

.% 114

وبدوره اأو�صح مدير جامعة امللك 

�صعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن 

العمر، يف كلمة ل���ه خالل الندوة، اأن 
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اإىل اأن املجل�����ض اأقّر اعتماد وحتديث نحو 

196 موا�صفة قيا�صية منها 54 جديدة يف 

قطاعات املنتجات الكيميائية والبرتولية، 

والعزل والن�ص����يج، واملنتج����ات الكهربائية 

والإلكرتوني���������ة، واملنتج��ات امليكانيكي�����ة 

واملعدني����ة، واملقايي�ض واملوازين، اإ�ص����افة 

اإىل قط����اع الت�ص����ييد والبن����اء، كما اعتمد 

جمل�ض الإدارة 1.817 موا�ص����فة قيا�صية 

ولئحة فنية خليجية، اإ�صافة اإىل حتديث 

لئحت����ن فنيتن من بن هذه املوا�ص����فات 

تتعل����ق باملنتجات الكيميائي����ة والبرتولية. 

واختتم د.الق�ص����بي حديثه قائاًل: ل�صك 

اأن التداعي����ات القت�ص����ادية واملتغ����ريات 

ال�ص����ناعية الدولية والإقليمية ت�ص����تدعي 

منا العمل بكف����اءة اأكر ملواكبة هذا النمو 

وتلك املتغريات، والعمل على تعزيز وتوفري 

البيئ����ة القت�ص����ادية اجلاذب����ة للمنتجات 

لدع����م  الأعل����ى  اجل����ودة  ذات  وال�ص����لع 

القت�صاد الوطني و�صالمة امل�صتهلك.

وزي����ر التجارة وال�ص����ناعة الدكتور توفيق 

ب����ن ف����وزان الربيعة، حي����ث اأق����ّر املجل�ض 

الالئحة الفنية اخلا�صة باملعيار ال�صعودي 

 )SAUDI CAFE( الوق����ود  لقت�ص����اد 

للمركب����ات اخلفيفة امل�ص����افة اإىل اململكة 

العربية ال�صعودية )2016-2020(، والتي 

�ص����تدخل حيز التنفيذ اعتب����ارًا من يناير 

2016، كما اأ�ص����در املجل�ض ق����راره باإلغاء 

جمي����ع الأ�ص����كال القدمية لبطاق����ة كفاءة 

ا�ص����تهالك الطاقة للثالجات واملجمدات، 

وم����ن املفرت�����ض الب����دء يف تطبي����ق ه����ذا 

الق����رار خ����الل �ص����هرين. واأك����د الدكت����ور 

الق�ص����بي تبني الهيئة لعدد من الق�ص����ايا 

ال�ص����رتاتيجية والركائز الأ�صا�ص����ية التي 

تدف����ع مبوؤ�ص����رات الإجناز قدم����ًا يف خطة 

التنمية ال�صاملة للمملكة، وذلك من خالل 

بذل مزيد من اجلهد والتعاون امل�ص����رتك 

م����ع الهيئ����ات واجله����ات املعني����ة لتفعي����ل 

املبادرات الوطنية ال�صرتاتيجية، م�صريًا 

د. القصبي ينوه بضرورة الوفاء بمتطلبات المستهلك وحماية األسواق:

مجلس إدارة المواصفات يقّر المعيار السعودي لكفاءة استهالك 
الوقود للمركبات الخفيفة

ن�����ّوه حماف��ظ الهيئ�����ة ال�ص����عودي�������ة 

للموا�ص����فات واملقايي�����ض واجلودة الدكتور 

�ص����عد بن عثمان الق�ص����بي ب�ص����رورة بذل 

مزي����د م����ن اجلهود م����ن خالل �ص����راكات 

جمتمعية اأكر فاعلية بن الهيئة واملجتمع 

وو�صائل الإعالم لتحقيق ال�صتفادة املثلى 

من اإقرار املوا�ص����فات القيا�صية ال�صعودية 

لتفعي����ل اأثرها يف دعم القت�ص����اد الوطني 

وحماي����ة  امل�ص����تهلك  مبتطلب����ات  والوف����اء 

غ����ري  وال�ص����لع  املنتج����ات  م����ن  الأ�ص����واق 

املطابقة، م�ص����ريًا اإىل دور الهيئة احليوي 

يف دع����م العديد م����ن املب����ادرات الوطنية 

ال�ص����رتاتيجية اخلا�صة برت�ص����يد الطاقة 

واملياه مثل املوا�ص����فات القيا�صية واللوائح 

الفني����ة اخلا�ص����ة مب����واد الع����زل واملعي����ار 

وحتدي����ث  الوق����ود  لقت�ص����اد  ال�ص����عودي 

موا�صفات املكيفات.

ج����اء ذل����ك عل����ى هام�����ض الجتم����اع 

)149( ملجل�ض اإدارة الهيئة برئا�صة معايل 
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السعودي  اجمل��ل��س  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
بالشراكة  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة  ل��ل��ج��ودة 
والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات 
وامل��ق��اي��ي��س واجل����ودة ي��ه��دف إل���ى دعم 
من  وامل��ن��ظ��م��ات  ل���أف���راد  األداء  مت��ي��ز 
وحتسني  للتعلم  ال��ف��رص  توفير  خ��ال 
من  العديد  وله  املعرفة،  وتبادل  اجل��ودة 
إقامة  تتضمن  والتي  الرئيسية  األنشطة 
احملاضرات وامللتقيات واملؤمترات العلمية 
إلى  اجلودة  مبواضيع  املتعلقة  والندوات 
للهيئات  ميدانية  بزيارات  القيام  جانب 
لتبادل  احمللية  وال��ش��رك��ات  واملنظمات 
أفضل التطبيقات والعمل على إيجاد بيئة 
بني  واخلبرات  املعرفة  وتبادل  للتواصل 
املهتمني باجلودة والتعاون مع اجلمعيات 

والهيئات املهنية األخرى.

أكتوبر  الذي تأسس في  الشاملة  اجلودة 
من عام 2004 من قبل الكلية اإللكترونية 
حلكومة  والتابع  الشاملة  اجل��ودة  إلدارة 
يعتبر  ال��ك��رس��ي  ه���ذا  أن  م��ب��ي��ن��اً  دب����ي، 
مجال  في  العالم  هذا  ملساهمات  تقديراً 
البشري  العنصر  أض��اف  حيث  اجل��ودة، 
املفاهيم  من  وط��ور  اجل��ودة  مفاهيم  إلى 
إلى  وصلت  أن  إلى  اجلامدة  اإلحصائية 
ما هي عليه اليوم من مفهوم شامل إلدارة 

اجلودة الشاملة.

البروفيسور  إن  ال��ع��م��ري  د.  وق���ال 
زائ��ي��ري ع��ني أس���ت���اذاً ل��ك��رس��ي ج���وران 
لفترتني كل فترة تبلغ 5 سنوات، موضحاً 
أن اختيار زائيري كأستاذ للكرسي مت من 

قبل الدكتور جوران نفسه.

البروفيسور  ت��ك��رمي  ال��ل��ق��اء  وش��ه��د 
محمد زائيري مبناسبة مرور 10 سنوات 
عالم  كرسي  أستاذ  منصب  توليه  على 
الشهير جوزيف جوران، وحتدث  اجلودة 
الضيف عن »اإلجنازات العلمية في عالم 
جوران  جوزيف  لكرسي  والتميز  اجلودة 
واستعرض  ال��ش��ام��ل��ة«،  اجل���ودة  إلدارة 
العشرة  خ��ال  حتققت  التي  اإلجن���ازات 
منطقة  ف��ي  تركته  ال���ذي  واألث���ر  أع���وام 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب رئيس اجمللس الدكتور عائض 
الغرفة  ب��ش��راك��ة  ال��ع��م��ري ع��ن س��ع��ادت��ه 
التجارية الصناعية بجدة في تنظيم هذا 
يتناول  وال��ذي  التكرميي  العلمي  اللقاء 
ت��أس��س ك��رس��ي ج����وران إلدارة  م��س��ي��رة 

اللقاء شهد تكريما خاصا للبروفيسور محمد زائيري

المجلس السعودي للجودة يعقد لقاًء لتطوير 
مفاهيم إدارة الجودة الشاملة

ع���ق��د المج���ل��س 
للج����ودة  الس����ع��ودي 
الغربي�������ة  بالمنطق�����ة 
الغرف��ة  م��ع  بالتع��اون 
الصناعي������ة  التجاري������ة 
بج��دة لق��اًء علميًا حول 
في  العلمي��ة  اإلنج��ازات 
عال��م الج��ودة والتمي��ز 
إسماعيل  الش��يخ  بقاعة 

أبوداود بمقر الغرفة.
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اللقاء اأن اللج����ان قدمت جناحات 

جت����اه  العم����ل  تعزي����ز  يف  متمي����زة 

ق�ص����ايا  م����ن  العدي����د  معاجل����ة 

القطاع����ات م����ن خ����الل التن�ص����يق 

والتوا�صل مع القطاعات احلكومية 

املعني����ة، وق����ال اإن من اأه����م اأعمال 

ال�ص����خم يج����ب اأن ي�ص����تمر ملتابعة 

ق�صايا قطاع الأعمال، مع احلفاظ 

على احلق����وق ومراع����اة كل ما من 

�صاأنه رفعة اقت�صاد اململكة.

م����ن جهته ق����ال الدكتور حممد 

الكث����ريي اأمن ع����ام الغرفة خالل 

60 لجنة تضم 900 رجل وسيدة أعمال

قطاعات األعمال
تفعل لجانها لمعالجة المعوقات

قال الزامل اإن املتتبع لالأن�صطة 

والفعاليات الدوؤوب����ة واليومية التي 

تقوم بها غرف����ة الريا�ض ل بد واأن 

يتعج����ب م����ن حجم ومق����دار العمل 

ال����ذي يق����وم وف����ق تنظي����م ممنهج 

وحمرتف، م�ص����ريًا اأن ه����ذا العمل 

متابعات

أش��اد أعضاء اللجان بغرفة الرياض باللقاء الس��نوي الذي نظمته الغرفة للجان والذي أتاح المزيد من التشاور بين جميع 

القطاع��ات االقتصادي��ة الت��ي تمثلها اللجان، وكان رئي��س مجلس إدارة الغرف��ة الدكتور عبد الرحمن الزام��ل قد أكد على 

أهمي��ة اللقاءات التي تجمع أعضاء اللجان في مختل��ف القطاعات االقتصادية التي تعمل تحت مظلة الغرفة لتبادل اآلراء 

والمقترحات، مش��يرا خالل اللقاء الس��نوي األول للجان القطاعات االقتصادية لغرفة الرياض إلى أن الغرفة أش��به بش��ركة 

مساهمة بوجود 26 لجنة رئيسية و34 لجنة فرعية، تم تشكيلهم عبر 941 عضوًا من رجال وسيدات األعمال.
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امل�ص����رتكن،  كاف����ة  م����ع  للتوا�ص����ل 

وتطوي����ر بيئ����ة تقني����ة املعلوم����ات، 

وم�ص����روع تطوير بيئة العمل داخل 

املحف����زة  البيئ����ة  وتهيئ����ة  الغرف����ة 

ا�ص����تثمارات  وتعزي����ز  للموظف����ن، 

الغرف����ة مب����ا يحق����ق م����وارد مالية 

دائم����ة متك����ن الغرف����ة م����ن تاأدية 

اأعماله����ا دون التاأث����ر ب����اأي ظروف 

توؤثر يف مواردها.

مركز املعلومات يف الغرفة.

واأ�ص����ار اإىل اأن الغرف����ة اأجنزت 

م����ن  امل�ص����تهدف  جي����دة  ب�ص����ورة 

الأهداف اخلم�ص����ة الرئي�صية التي 

و�صعتها يف عام 2014، وت�صمنت 

تطوي����ر اأعم����ال اللج����ان القطاعية 

للغرف����ة، وتطوير قواع����د البيانات 

والتي ت�ص����كل اأهمي����ة كبرية للغرفة 

اللجان ح�ص����ر امل�ص����اكل الرئي�صية 

الت����ي تواج����ه القطاعات ودرا�ص����ة 

النظم املتعلقة به وتقييمها واقرتاح 

التعديالت الالزمة عليها يف �صوء 

تطبيقاته����ا العملي����ة وتق����دمي تلك 

املقرتحات اإىل اجلهات املعنية.

واأو�ص����ح اإىل اأن اأمان����ة الغرف����ة 

للع����ام  اأه����داف  خم�ص����ة  ح����ددت 

2015 تعمل على اإجنازها وترتكز 
عل����ى ال�ص����تثمار الأمث����ل للم����وارد 

الب�صرية يف الغرفة، تو�صيع وتفعيل 

عالق����ات الغرف����ة املختلفة، تطبيق 

اأح����دث النظ����م يف اإدارة عالق����ات 

العمالء )CRM(، اإن�صاء مركز 

ا�صت�صاري لقطاع الأعمال، وتطوير 
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من الأ�ص����اليب الإعالني����ة والتوعوية 

م����ن  �ص����ريحة  اأك����ر  اإىل  للو�ص����ول 

اجلمهور، واإي�صال الر�صائل التوعوية 

والتثقيفية ب�ص����كل مب�ص����ط ومبا�ص����ر 

لأك����ر فئة ممكن����ة، عر ا�ص����تخدام 

والإلكرتوني����ة،  الورقي����ة  ال�ص����حف 

ولوحات الطرق، واأبرز الف�ص����ائيات 

التوا�ص����ل  و�ص����بكات  والإذاع����ات 

املجتمع����ي واملواق����ع ال�ص����هرية عل����ى 

�صبكة النرتنت.

ورك����زت ) حملة املركبات ( على 

اإي�ص����ال عدة ر�صائل للجمهور بهدف 

ا�ص����تهالك  والتوف����ري يف  القت�ص����اد 

الوق����ود يف املركب����ات، وا�ص����تخدمها 

بال�ص����كل الأمثل الذي يحقق الفائدة 

للوطن واملواطن ، حيث �ص����تعمل على 

التعريف ب� ) بطاقة اقت�صاد الوقود( 

لكف����اءة  الوطن����ي  الرنام����ج  جه����ود 

الطاقة الذي يعمل على اإعداده املركز 

ال�صعودي لكفاءة الطاقة، حيث يعمل 

الرنامج عل����ى جمع وتن�ص����يق جهود 

العديد من اجلهات احلكومية املعنية 

من وزارات وهيئات حكومية وكذلك 

�صركات وطنية كرى للحد من تزايد 

ا�ص����تهالك الطاقة يف ثالث قطاعات 

رئي�ص����ية هي املب����اين والنق����ل الري 

وال�صناعة .

مبنا�ص����طها  احلملة  وا�ص����تهدفت 

املتنوع����ة واملكثفة 24 مدينة رئي�ص����ية 

يف اململك����ة، حي����ث ت�ص����تخدم العديد 

في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة ) لتبقى (:

 )حملة المركبات(..الحملة التوعوية الثالثة
لـ )كفاءة الطاقة(

اأطل����ق املرك����ز ال�س����عودي لكف����اءة الطاق����ة مبدين����ة املل����ك عبدالعزي����ز للعل����وم 

والتقني����ة حملت����ه التوعوي����ة الثالثة ) حمل����ة املركبات ( يف �س����هر فرباير 2015 م ، 

به����دف توعية اجلمهور ح����ول دالالت بطاقة اقت�ساد الوق����ود اخلا�سة باملركبات، 

وال�سلوكيات املثلى للقيادة التي ت�سهم يف خف�ض ا�ستهالك الوقود .

وتاأتي هذه احلملة التي ا�صتمرت 

ملدة اأربعة اأ�ص����ابيع يف اإط����ار احلملة 

الوطنية لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة ) 

لتبقى ( التي يتبناها املركز ال�صعودي 

لكف����اءة الطاقة �ص����من عدة حمالت 

توعوية ب����داأ تنفيذها ع����ام 2014م، 

وت�ص����تمر ثالث �صنوات، بداية بحملة 

) تقدر تخف�ض فاتورتك(، اخلا�صة 

اأجه����زة  يف  ال�ص����تهالك  برت�ص����يد 

التكيي����ف ،وحمل����ة )الفرق وا�ص����ح( 

يف  احل����راري  بالع����زل  اخلا�ص����ة 

املباين.

وتع����د )حملة املركبات ( �ص����من 
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يوميًا من البنزين والديزل نحو 811 

األف برميل وهو ما ي�صل اإىل )%23( 

من ال�ص����تهالك الإجمايل للطاقة يف 

اململكة.

وبح�ص����ب املخت�ص����ن ف����اإن حجم 

املركبات اخلفيفة منها يقدر ب� 82 %، 

فيما يبلغ ع����دد املركبات التي جتاوز 

عمره����ا الزمن����ي 20 عام����ًا )2.2( 

مليون مركبة.

وت�صري التوقعات اىل ا�صتمرار منو 

اأ�ص����طول املركبات لالأعوام القادمة، 

لي�ص����ل ع����ام 2030م، اإىل اأك����ر من 

يرتف����ع  واأن  مركب����ة،  ملي����ون   )26(

معدل ا�صتهالكها اليومي من البنزين 

 )1،860،000( نح����و  اإىل  والدي����زل 

برمي����ل، اإن مل تتخذ اإجراءات عملية 

لرفع كفاءة ا�صتهالك الطاقة واحلد 

من الهدر.

اإحم����اء ال�ص����يارة ملدة تتج����اوز ثواين 

قليلة يع����د ه����درًا للطاقة، كم����ا يوؤثر 

�صلبًا على العمر الفرتا�صي لها .

يذك����ر اأن 12 مليون مركبة جتوب 

حاليًا طرق اململكة العربية ال�صعودية، 

الت����ي يقدر جمم����وع اأطوالها 80 األف 

كيل����و مرت، وت�ص����تهلك ه����ذه املركبات 

الت����ي ت�ص����اعد عل����ى اختيار ال�ص����يارة 

الأق����ل ا�ص����تهالكًا للوقود، والتو�ص����ية 

بتجن����ب الت�ص����ارع والتباط����وؤ املتك����رر 

واملفاج����ئ يف القي����ادة ، والعمل على 

ا�ص����تخدام مثبت ال�ص����رعة يف الطرق 

ال�ص����ريعة، لأنها تقلل من ا�ص����تهالك 

الوق����ود، اإ�ص����افة اإىل التعري����ف ب����اأن 
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النزاهة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز 

العب���د القادر، عل���ى جدي���ة اململكة يف 

حماربة الف�ص���اد والعمل على مكافحته 

والق�ص���اء عليه واحلد من اآثاره ب�ص���تى 

ال�ص���بل والو�ص���ائل املتاح���ة، منوها اإىل 

اأن جه���ود اململكة جت���اوزت الداخل من 

خ���الل توقيعها لع���دد م���ن التفاقيات 

اتفاقي���ة  اأبرزه���ا  م���ن  الت���ي  الدولي���ة 

الأمم املتح���دة ملكافح���ة الف�ص���اد التي 

اأق���رت يف العام 2004م، مرزًا اأي�ص���ا 

دور الهيئ���ة باعتباره���ا اجلهة الوحيدة 

املرتبط���ة بامللك مبا�ص���رة، حيث تتمتع 

ال����ذي  اللق����اء  يف  »العتيب����ي«  وثم����ن 

ال�ص����عودية  الغ����رف  جمل�����ض  ا�صت�ص����افه 

بالريا�ض ونظمته الهيئة الوطنية ملكافحة 

الف�ص����اد »نزاه����ة« لنائ����ب رئي�����ض البنك 

الدويل ل�ص����وؤون النزاهة ليونارد مكارثي، 

م����ع رج����ال الأعم����ال ال�ص����عودين، جهود 

الهيئ����ة الوطني����ة ملكافح����ة الف�ص����اد منذ 

اإن�صائها يف حماربة الف�صاد، وم�صاهمتها 

يف رف����ع الوع����ي العام مبو�ص����وع الف�ص����اد 

ون�صر ثقافة النزاهة وال�صفافية.

م���ن جانبه اأكد نائ���ب رئي�ض الهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�صاد لقطاع حماية 

خالل لقائه برجال األعمال السعوديين

نائب رئيس البنك الدولي ينوه بجهود المملكة في 
محاربة الفساد ويشدد على دور القطاع الخاص

أك��د المهن��دس خالد ب��ن محمد 
العتيبي األمين العام لمجلس الغرف 
الس��عودية أهمية مكافحة الفس��اد 
وترس��يخ مب��دأ الش��فافية والنزاه��ة، 
للتط��ور  مهم��ا  مدخ��ال  باعتب��اره 
م��ن  المزي��د  واجت��ذاب  االقتص��ادي، 
االس��تثمارات ورؤوس األم��وال، وزيادة 
تنافسية الشركات والنهوض بقطاع 
األعم��ال واالقتص��اد الوطن��ي، منوها 
باالنجازات االقتصادي��ة التي حققتها 
المملك��ة في مجال اإلصالح والتنمية، 
مش��يرًا للجهود الت��ي بذلها مجلس 
الغ��رف الس��عودية ف��ي رف��ع الوعي 
بأس��اليب الفساد وعدم التسامح مع 

مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية.
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ك�ص����فت عن خم�ض نقاط وهي )الو�صاطة 

بن�ص����بة 92%، واإ�ص����اءة ا�ص����تعمال النفوذ 

80.8%، والتفرق����ة يف تطبي����ق القوان����ن 

تعليم����ات  وخمالف����ة   ،%75 والعقوب����ات 

الأجه����زة املركزي����ة للرقاب����ة والتفتي�����ض 

66%، والتزوير %63«.

وقال ال�ص����ميمري: من خالل درا�صة 

ميداني����ة اأخ����رى قمنا بها ع����ام 2011 مت 

توجيه ت�ص����اوؤل ل�ص����ريحة كبرية �ص����اركت 

من خمتلف اجلهات، عما اإذا كان لديهم 

علم عن وجود جهاز م�صوؤول عن مكافحة 

الف�ص����اد؟ فكانت النتيج����ة اأن 56% قالوا 

ل ن����دري ع����ن اأن هن����اك قطاعًا خا�ص����ًا 

مبكافح����ة الف�ص����اد، بينم����ا ق����ال 24% ل 

توجد جهة تكافح الف�صاد بينما ذكر %20 

اإنه توجد جهه تكافح الف�صاد«.

واأ�صاف »قامت درا�صة بحثية اأخرى 

خالل عام 2013 حول ال�صتطالع نف�صه، 

حيث اأ�صارت الدرا�ص����ة اإىل ارتفاع ن�صبة 

الوع����ي لدى النا�����ض بوجود جه����ة تكافح 

الف�ص����اد اإىل 70%. واأن ن�صبة من قال اإنه 

ل يدري عن وجود جهة انخف�ص����ت لتبلغ 

18% والذي����ن قالوا ل توج����د جهة تكافح 

الف�صاد ن�صبتهم بلغت %12«.

با�ص���تخدام التقنيات اجلدي���دة، داعيا 

رج���ال الأعم���ال اإىل ب���ذل مزي���د م���ن 

اجلهود م���ن اأج���ل مكافحة ه���ذه الآفة 

خا�صة واأن القطاع اخلا�ض ي�صيطر على 

90% من الوظائ���ف يف البلدان النامية، 

موؤك���دا اأن القط���اع اخلا�ض يعد �ص���من 

اأه���ّم ال�ص���ركاء يف احلرب التي ي�ص���نها 

البن���ك ال���دويل عل���ى الف�ص���اد يف كافة 

اأنحاء العامل.

الهتم���ام  اإىل  اأي�ص���ا  دع���ا  كم���ا 

برامج امل�صوؤولية الجتماعية، وكذلك 

برنامج الإف�صاح الطوعي الذي اأطلقه 

البنك ال���دويل موؤخرا وهو يهدف اإىل 

دعم ق���درة املوؤ�ص�ص���ة عل���ى احلد من 

الف�ص���اد يف العمليات التي يقوم البنك 

بتمويله���ا، وياأمل منه اأن يكون و�ص���يلة 

اإيجابي���ة ملكافحة الف�ص���اد ت�ص���تهدف 

واأمن���اط  ممار�ص���ات  ع���ن  الك�ص���ف 

التدلي����ض والحتي���ال يف امل�ص���روعات 

التي يقوم البنك الدويل بتمويلها.

م����ن جهة اخ����رى ك�ص����ف اأم����ن عام 

منت����دى الريا�����ض القت�ص����ادي الدكتور 

اأحم����د ال�ص����ميمري ع����ن درا�ص����ة بحثي����ة 

ميداني����ة ع����ن اأ�ص����اب الف�ص����اد الإداري، 

بال�صخ�ص���ية العتبارية وال�ص���تقاللية 

يف امل�صروفات والقرار.

واأ�ص����ار العبد الق����ادر اإىل اأن اململكة 

اهتمت وحر�صت على الت�صدي لظاهرة 

الإ�ص����رتاتيجية  اأق����رت  حي����ث  الف�ص����اد 

ومكافح����ة  النزاه����ة  حلماي����ة  الوطني����ة 

الف�ص����اد، موؤك����دا اأن هذه الإ�ص����رتاتيجية 

انبثق����ت من حر�����ض واإمي����ان اململكة باأن 

ظاهرة الف�ص����اد ت�ص����تلزم برامج اإ�صالح 

�صاملة، ملا للف�صاد من اآثار �صلبية متعددة، 

خا�صة على عملية التنمية وتبديد املوارد 

والإمكانات، كما عملت اململكة على �ص����ن 

العدي����د م����ن الت�ص����ريعات والأنظمة التي 

حت����د م����ن ممار�ص����ات الف�ص����اد الإداري 

كنظام مكافحة الر�ص����وة ونظ����ام تاأديب 

املوظفن ونظام مكافحة التزوير وغريها 

من الأنظمة.

واأ�صار العبد القادر اىل وجود نق�ض 

يف املعلوم���ات ل���دى املنظم���ات الدولية 

عما ي���دور داخل اململك���ة واأن املنظمات 

الدولي���ة تق���وم بالرتكيز عل���ى الأخبار 

التي تعدها »مث���رية« من وجهة نظرها، 

وترتك اأمورا اأهم.

وم���ن جه���ة اأخ���رى اأ�ص���ار ليون���ارد 

مكارث���ي نائ���ب رئي����ض البن���ك الدويل 

وم�ص���اعيها  اململك���ة  بجه���ود  للنزاه���ة 

احلثيث���ة يف مكافح���ة الف�ص���اد، معرب���ا 

ع���ن �ص���عادته مبا مل�ص���ه من اإج���راءات 

وخط���وات فاعلة يف هذا ال�ص���اأن، حيث 

امتدح الإ�ص���رتاتيجية الوطنية ملكافحة 

الف�صاد والتي اأكد باأنها نابعة من تعاليم 

الإ�ص���الم الذي ينهى عن الف�صاد، فيما 

اأكد اأن اململكة تعتر من اأكر الداعمن 

ملكافحة الف�صاد. واأ�ص���اف مكارثي عن 

اعتق���اده باأن القطاع اخلا�ض يف اململكة 

ميكنه اأن يلعب دورا اأ�صا�صيا للتغلب على 

الف�صاد من خالل و�صع خطط ملكافحته 
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وامل�صاركن، لتفعيلها وتطبيقها، م�صريًا 

اإىل اأن املطالبة بالت�صهري مبن يقومون 

با�ص���ترياد املواد املغ�صو�ص���ة لي�صت بيد 

اجلمارك ال�ص���عودية، حيث اإن النظام 

املتب���ع يف دول اخللي���ج العرب���ي بع���دم 

الت�ص���هري، واأنهم يف امل�ص���لحة ي�صعون 

اإىل اأن يت���م تعديل بع����ض الأنظمة مبا 

ي�ص���من الت�ص���هري باملخالفن، خا�ص���ة 

ا�ص���تقبلت  ال�ص���عودية  اجلم���ارك  اأن 

ع���ام 2014 نح���و 90 ملي���ون ط���ن من 

الب�صائع.

وحماية امللكية الفكرية، والذي تنظمه 

امل�صلحة، حتت رعاية الدكتور اإبراهيم 

ب���ن عبدالعزيز الع�ص���اف وزير املالية، 

يف اخلام����ض من �ص���هر مايو املقبل، يف 

الريا�ض، ومب�صاركة دولية وعربية على 

م�ص���توى رفيع، ت�صم م�صوؤولن وخراء 

ومتخ�ص�ص���ن حملين وعاملين. واأكد 

اخللي���وي خ���الل املوؤمت���ر ال�ص���حايف 

الذي عقد اأم�ض لالإعالن عن تفا�صيل 

املنتدى، اأن تو�صيات املوؤمترات ال�صابقة 

تتم متابعتها مع كافة الدول الأع�ص���اء 

لم يستبعد التشهير بمستوردي السلع المغشوشة
مدير عام الجمارك السعودية:

35 مختبرًا في المنافذ الحدودية لفحص البضائع

اأكد �صالح بن منيع اخلليوي 

مدير عام اجلمارك ال�صعودية، 

فح���ص  خمت��رات  ع��دد  اأن 

ال�ص��لع يف املناف��ذ احلدودي��ة 

بلغ��ت اأك��ر م��ن 35 خمت��رًا، 

تق��وم جميعها بفح�ص ال�ص��لع 

ال��واردة اإىل اململك��ة والتاأكد 

للموا�ص��فات  مطابقته��ا  م��ن 

واال�صرتاطات.

وقال اخلليوي: اإن اجلمارك ت�صعى 

اإىل اأن يك���ون الفح�ض اآليًا، بحيث يتم 

اإر�ص���ال العينة اإىل املختر برقم �صري 

دون معرفة هوية �صاحبها، ومبا يعطي 

ا�ص���تقاللية و�ص���مانًا بع���دم تعر�ص���ها 

للتالعب اأو الغ�ض يف النتائج.

وكانت م�صلحة اجلمارك ال�صعودية 

ق���د ك�ص���فت ع���ن جاهزيته���ا لإطالق 

الن�صخة الرابعة من املنتدى اجلمركي 

العربي ملكافحة الغ�ض التجاري والتقليد 
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نظمت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة مبنطقة 
مكة املكرمة، محاضرة تعريفية للقطاعات األمنية باألمن العام 
وخطوات  األي��زو 9001/ 2008،  اجل��ودة  نظام  املنطقة عن  في 

احلصول عليها من قبل الهيئة والنماذج اخلاصة بها.
 كان مدير عام فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة مطلق بن راجي 
الطياري، قد استقبل جميع املشاركني في هذه احملاضرة، ورحب 

بهم في مقر فرع الهيئة بهذه املناسبة.
فيلم  أعقبها عرض  للحضور،  ترحيبية  بكلمة  احملاضرة  بدأت   
تعريفي عن الهيئة، تاله شرح عن نظام اجلودة األيزو 9001، ثم 
األيزو 9001  إدارة اجلودة  نظام  خطوات احلصول على شهادة 
من قبل الهيئة، والنماذج اخلاصة بطلب التقدمي لهذه الشهادة، 
وأخيراً اختتمت احملاضرة بحلقة نقاش خرج منها توصيات تعزز 

هذه الشراكة.

السعودي  للمجلس  االستراتيجية  الشراكات  سياسة  من  انطالقا 
تعاون و شراكة  الغربية فقد وقع اجمللس مذكرة  باملنطقة  للجودة 
األوسط  الشرق  منطقة  مكتب   - للجودة  األمريكية  اجلمعية  مع 
االتفاقية  وتنص  دبي  ومقره   )ASQ-MENA  ( أفريقيا  وشمال 
على التعاون املشترك في تسويق العضويات و البرامج و الفعاليات 
التي يقدمها الطرفان و تبادل اخلبرات في مجال اجلودة باملنطقة 
املتنوعة  املعرفة  املهنية و مصادر  الرخص  و االستفادة من برامج 
التي توفرها اجلمعية األمريكية للجودة كواحدة من اكبر جمعيات 
الدكتور/  قبل  من  االتفاقية  توقيع  مت  قد  و  العالم   في  اجل��ودة 
عايض العمري رئيس اجمللس و االستاذة / كافيثا برابيو مدير عام 
اجلمعية األمريكية للجودة بالشرق األوسط في اجتماع عقد بني  

وفدي الطرفني  في مدينة دبي.

»مقاييس مكة« تنظم محاضرة لألمن 
العام عن »جودة األيزو 9001«

المجلس يوقع مذكرة تعاون و شراكة 
مع الجمعية األمريكية للجودة

عبدالعزيز بن سلمان: منظومة حكومية تكفل التزام مصانع الحديد واإلسمنت 
والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة

الفرعية  اللجنة  رئيس  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  أكد صاحب 
احلديد  صناعة  مجال  في  العاملة  الشركات  التزام  أهمية  الطاقة  لكفاءة  الوطني  للبرنامج 
اإلدارية  اللجنة  قبل  من  املقرة  الطاقة  كفاءة  ومتطلبات  مبعايير  والبتروكيماويات  واإلسمنت 
مت  أنه  إلى  مشيراً  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مبدينة  الطاقة  لكفاءة  السعودي  للمركز 
االتفاق على آلية عمل بني إحدى عشرة جهة حكومية من ضمنها املركز لضمان تطبيق وتفعيل 

هذه املعايير واملتطلبات.
عليها بني هذه اجلهات  املتفق  العمل  وآلية  املهام  بأن  بن سلمان  األمير عبدالعزيز  وبني سمو 
احلكومية؛ إضافة إلى احلزم في تنفيذ العقوبات واجلزاءات من قبل هذه اجلهات كل حسب 
اختصاصه؛ستكفل مبشيئة الله التزام جميع املصانع القائمة مبتطلبات كفاءة الطاقة،التي تهدف 
للوصول إلى مستويات املؤشرات العاملية لكفاءة استهالك الطاقة مستفيدًة من آلية املرونة التي 

أعدها البرنامج، وتسهيالت اإلقراض التي مت االتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة  للمركز السعودي لكفاءة  القائمة خطة عمل  وأكد سموه على ضرورة تقدمي كل مصنع من املصانع 
استهالك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع األول من عام 2015، وكذلك تزويد املركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على أال يتجاوز 

ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميالدية.
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انطالقا من سياسة التكرمي  وتعزيز الشراكة والعالقة مع أعضاء 
اجمللس والشركاء الداعمني سيقيم اجمللس السعودي للجودة حفله 
بن  سعد  الدكتور  معالي  من  كرمية  برعاية  2015م  لعام  السنوي 
للمواصفات واملقاييس  السعودية  الهيئة  القصبي محافظ  عثمان 
الثالثاء 15 شعبان 1436ه��� املوافق 2 يونيو  واجل��ودة و ذلك يوم 
2015 م بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون وسيشمل احلفل إعالن 
و تكرمي الفائزين بجائزة مدير اجلودة املتميز لعام 2015 م. وبهذه 
السعودي  اجمللس  رئيس  العمري  عايض  الدكتور  عبر  املناسبة 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  عن  نيابة  و  وتقديره  شكره  عن  للجودة 
ودعمه  الكرمية  رعايته  على  الهيئة  محافظ  ملعالي  للمجلس 
للمجلس ليواصل مسيرته املباركة في نشر و تعزيز ثقافة اجلودة 

ببالدنا الغالية.

الحفل السنوي ألعضاء المجلس 
السعودي للجودة 2015م

مركز المعلومات الوطني 
يزور مواصفات مكة للحصول 

على االيزو 9001

زار وفد من مركز املعلومات الوطني بفرع جدة مقر الهيئة السعودية 
ورحب  املكرمة   مكة  مبنطقة  واجل��ودة  واملقاييس  للمواصفات 
األستاذ مطلق بن راجي الطياري مدير عام فرع الهيئة السعودية 
للمواصفات واملقاييس واجلودة مبنطقة مكة املكرمة بوفد مركز 
ومركز  املواصفات  هيئة  بني  بالتعاون  منوهاً  الوطني،  املعلومات 
وسائل  أفضل  تعتبر  والتي  اجل��ودة  مجال  في  الوطني  املعلومات 

حتسني أداء العمل ورفع إنتاجيته.
بعد ذلك اطلع وفد املركز على عرض فيلم تعريفي عن الهيئة تاله 
على  ثم خطوات احلصول   9001 االي��زو  اجل��ودة  نظام  شرح عن 
والنماذج  الهيئة  قبل  من   9001 االيزو  اجلودة  إدارة  نظام  شهادة 
الزيارة  اختتمت  وأخيرا  الشهادة،  لهذه  التقدمي  بطلب  اخلاصة 

بحلقة نقاش خرج منها توصيات توثق التعاون بني اجلهتني.
وفي نهاية الزيارة شكر وفد من مركز املعلومات الوطني بفرع جدة 
مدير فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة األستاذ مطلق الطياري على 
مبنطقة  واملقاييس  املواصفات  هيئة  لزيارة  الفرصة  هذه  إتاحة 
مكة املكرمة وعلى حسن االستقبال مبدين إعجابهم بهذه الزيارة 

وبتعاون الهيئة معهم للحصول على االيزو 9001.

المجلس يوقع اتفاقية للتعاون و الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة

تعزيز  و  االستراتيجية  الشراكات  بناء  إل��ى  الهادفة  اجمللس  سياسة  من  انطالقا 
العالقات مع كافة قطاعات اجملتمع من اجل حتقيق رسالة اجمللس الرامية إلى نشر 
ثقافة اجلودة بقطاعات اجملتمع اخملتلفة فقد مت توقيع اتفاقية للتعاون و الشراكة بني 
اجمللس و أمانة العاصمة املقدسة مبكة املكرمة حيث مت التوقيع من قبل معالي الدكتور 
أسامة البار أمني العاصمة املقدسة و الدكتور عايض العمري رئيس اجمللس السعودي 
للجودة و بحضور املسئولني باألمانة و وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية باجمللس كما 

مت تقدمي درع عضوية األمانة باجمللس ملعالي أمني العاصمة املقدسة.
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السعودية  الهيئة    »SAC« الصينية  التقييس  هيئة  من  وفد  زار 
الدكتور  العام  املدير  برئاسة  واجل��ودة،  واملقاييس  للمواصفات 
شوهنج تني يرافقه عدد من املسئولني، وذلك لبحث سبل تدعيم 
التبادل  وتعزيز  القياسية  املواصفات  مجال  في  املشترك  العمل 
سعادة  استقبالهم  في  كان  حيث  والصني،  اململكة  بني  التجاري 
عوض  بن  عبدالله  املهندس  واجلودة  للمواصفات  احملافظ  نائب 
أحمد  املهندس  الدولي  التعاون  ع��ام  مدير  وسعادة  القحطاني 

اللفت وعدد من مسئولي الهيئة.
مشيدة  ال��زي��ارة،  بداية  في  الصيني  بالوفد  الهيئة  رّحبت  حيث 
وأعرب اجلانبان عن  الصني،  اململكة  بني  االقتصادية  بالعالقات 
حرصهما على بذل مزيد من اجلهود حلماية املستهلك من السلع 
واملنتجات غير املطابقة للمواصفات، وتنمية عالقاتهما مع كافة 

اجلهات ذات العالقة مبجاالت التقييس اخملتلفة.
 من جهته أبدى الوفد الصيني سعادته باملستوى املتطور لتجهيزات 
بتوطيد  ُمرحباً  وأنشطة ضبط اجلودة،  الهيئة خاصة اخملتبرات 
سبل التعاون املشترك مع كافة أجهزة اململكة السيما ذات الصلة 

بالتقييس والدعم التجاري واالقتصادي بني اجلانبني.

، مالك صاالت  املكرمة  الصناعية في مكة  التجارية  الغرفة  أبلغت 
ومعارض السيارات مبالمح الالئحة الفنية السعودية ملتطلبات بطاقة 
للجوالت  حتسباً  اجلديدة،  اخلفيفة  النقل  ملركبات  الوقود  اقتصاد 

التفتيشية لفرق وزارة التجارة للتحقق من مدى التزامهم بها.
التجارية  الغرفة  إدارة  باوزير عضو مجلس  وقال عمر محمد عمر 
في  الوقود  بطاقة  حدود  وضع  مت  انه  املكرمة،  مكة  في  الصناعية 
الالئحة اجلديدة لضمان التطابق مع معيار اقتصاد الوقود املعتمدة 
لكل من سيارة الركوب والشاحنات اخلفيفة والسارية من موديالت 

.2017-2016-2015
ملدة  سارية  ستظل  الوقود  اقتصاد  بطاقة  ح��دود  أن  باوزير  وأب��ان 
الهيئة  ثالث سنوات ملوديالت سنة 2015، 2016 وسنة 2017، وأن 
السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة حتتفظ بحقها في حتديث 
حدود بطاقة اقتصاد الوقود قبل نهاية مدة الثالث سنوات للموديل، 
واملوزعني  والتجار  للمركبات  املصنعة  الشركات  إخطار  يتم  وسوف 

في غضون مدة ال تقل عن ستة شهور قبل التاريخ املقترح للتنفيذ.
السعودية  الهيئة  طالبت  اجل��دي��دة  الالئحة  أن  ب��اوزي��ر  وأوض���ح 
للمواصفات واملقاييس واجلودة أن تزود الشركات املصنعة للمركبات 
ملوديل  احملدثة  الوقود  اقتصاد  لبطاقة  باحلدود  واملوزعني  والتجار 
سنة 2018، 2019، وحتى موديل سنة 2020 في غضون مدة ال تقل 

عن ستة شهور قبل التاريخ املقترح للتنفيذ.

وفد صيني يبحث سبل تفعيل آليات 
التعاون المشترك في مجال المواصفات 

القياسية

غرفة مكة تطبق الئحة بطاقة اقتصاد 
الوقود على معارض السيارات

وفد المجلس يطلع في زيارة ميدانية على تجربة شرطة دبي في مجال الجودة

في  املشارك  و  الغربية  باملنطقة  للجودة  السعودي  اجمللس  من  وفد  قام 
للقيادة  ميدانية  بزيارة  بدبي  العربية  لإلبداعات  الثامن  املؤمتر  فعاليات 
اللواء  سعادة  الوفد  استقبال  في  كان  حيث  مؤخرا  دبي  لشرطة  العامة 
الشاملة  للجودة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  العبيدلي  عبدالقدوس  الدكتور 
بشرطة دبي , وعدد من كبار املسئولني بشرطة دبي حيث اطلع الوفد على 
برامج و تطبيقات اجلودة و التميز املؤسسي بشرطة دبي و التي تعد واحدة 
من اجلهات احلكومية و الشرطية املتميزة محليا و عامليا . و حصلت على 
العديد من اجلوائز احمللية و العاملية في مجال اجلودة و التميز املؤسسي و 
قد أقيم حفل غداء بنادي ضباط الشرطة تكرميا لوفد اجمللس و مت تبادل 

الهدايا التذكارية بهذه املناسبة.
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استضافت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة على 
مدار خمسة أيام مبقرها الرئيسي في الرياض برنامجاً تدريبياً 
اخملتبرات  كفاءة  اختبارات  مقومي  فريق  »رئيس  عنوان  حتت 
 ISO و   ISO/IEC 17043 الدولية  القياسية  للمواصفة  وفقاً 
مجلس  ل��دول  التقييس  هيئة  نظمته  وال��ذي   ،  »13528:2015

التعاون لدول اخلليج العربية.
وتناولت الدورة اختبارات الكفاءة )PT( بنظرة شاملة، إضافة إلى 
 ISO/IEC متطلبات املعايير الدولية اخلاصة باختبارات الكفاءة

.ISO 13528 17043 و
ذلك  في  االعتماد، مبا  على شرح عملية  أيضاً  الدورة  واشتملت 
كيفية حتقيق االعتماد الختبار الكفاءة باإلضافة إلى االعتمادات 
كما   ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34 ل�  الصلة   ذات 
مقومي  فريق  لرئيس  املطلوبة  املهارات  تقدمي  على  الدورة  تركز 

اختبارات كفاءة اخملتبرات.

واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  أق��ّر 
القتصاد  السعودي  باملعيار  اخلاصة  الفنية  الالئحة  واجل��ودة، 
الوقود )SAUDI CAFE( للمركبات اخلفيفة املضافة إلى اململكة 
يناير  من  اعتباراً  التنفيذ  حيز  ستدخل  والتي  )2016-2020م(، 
ال�149 جمللس إدارة الهيئة  2016م، وذلك على هامش االجتماع 

برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.
القدمية  األش��ك��ال  جميع  بإلغاء  ق��راره  كذلك  اجمللس  وأص��در 
ومن  واجمل��م��دات،  للثالجات  الطاقة  استهالك  كفاءة  لبطاقة 

املفترض البدء في تطبيق هذا القرار خالل شهرين.
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ  نّوه  جهته،  من 
مزيد  بذل  بضرورة  القصبي  عثمان  بن  سعد  الدكتور  واجل��ودة 
من اجلهود من خالل شراكات مجتمعية أكثر فاعلية بني الهيئة 
إقرار  من  املثلى  االستفادة  لتحقيق  اإلع��الم  ووسائل  واجملتمع 
املواصفات القياسية السعودية لتفعيل أثرها في دعم االقتصاد 
من  األس���واق  وحماية  املستهلك  مبتطلبات  وال��وف��اء  الوطني 
احليوي  الهيئة  دور  إلى  مشيراً  املطابقة،  غير  والسلع  املنتجات 
اخلاصة  اإلستراتيجية  الوطنية  املبادرات  من  العديد  دعم  في 
الفنية  القياسية واللوائح  الطاقة واملياه مثل املواصفات  بترشيد 
اخلاصة مبواد العزل واملعيار السعودي القتصاد الوقود وحتديث 

مواصفات املكيفات.

هيئة المواصفات تستضيف البرنامج 
التدريبي )رئيس فريق مقومي اختبارات 

كفاءة المختبرات(

إقرار المعيار السعودي لكفاءة 
استهالك الوقود.. والتنفيذ مطلع 2016

التجارة والمواصفات تبحثان سبل تدعيم فرق التفتيش المشتركة بالمنطقة 
الشرقية

بحث كل من مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
الشرقية األستاذ طامس بن علي احلمادي ومدير عام فرع وزارة  باملنطقة 
اللطيف،  العبد  سعد  محمد  األستاذ  الشرقية  باملنطقة  والصناعة  التجارة 
آليات وسبل دعم عمل فرق التفتيش والرقابة املشتركة بني اجلانبني، ووضع 
حلول للمالحظات التي تواجه تلك الفرق أثناء ممارسة مهامها الرقابية على 
املصانع واألسواق باملنطقة الشرقية. جاء ذلك خالل زيارة قام بها مدير عام 

وزارة التجارة ملقر الهيئة بالشرقية.
من جهته أشاد احلمادي بالتعاون املثمر بني الوزارة والهيئة في مختلف أنحاء 
اململكة، مؤكداً على أن هناك حرص كبير على االجتماعات الدورية لتبادل 

وجهات النظر وبحث سبل دعم األعمال الرقابية والفنية املشتركة.
كما أوضح أنه استعرض خالل لقاء مدير عام الوزارة بالشرقية كافة املالحظات واإلجراءات املشتركة املبنية على مرئيات فرق التفتيش ، 

وكذلك مناقشة اإلجراءات املتعلقة بالعينات التي تتم إحالتها إلى مختبرات الهيئة.
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الملك سلمان يستهدف حاضر الوطن ومستقبله :

القرارات الملكية الحكيمة جاءت لتؤسس 
لمرحلة جديدة من العمل والبناء 

مواطن  لتعطر صباح كل  آل سعود  العزيز  عبد  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم  قرارات  جاءت 
والرخاء  واالستقرار  األمن  للشك مدى  يدع مجاالً  ال  بما  الحكيمة وتعكس  قيادته  واطمئنانًا في  ثقة  وتزيده 

واالزدهار االقتصادي والتنموي التي تعيشه هذه البالد الحبيبة وهلل الحمد والمنة.
ولقد استبشرت كافة أطياف المجتمع باألوامر الملكية  التي أعطت مالمح لمسيرة اإلصالح والتطوير والتحديث 

التي بدأها الملك سلمان رعاه اهلل ويسعى إليها لتمضي البالد في المسار الذي يليق بها محليا وخارجيا.
 ومع تلك القرارات يؤكد الملك سلمان أنه ال خيار أمام »تسريع« وتيرة اإلصالحات في البلد في زمن متسارع 
ال مكان فيه للجمود والتردد والرجوع عن هذه المسيرة التكاملية ليبقى الوطن في مكانته التي يستحقها 

في الصدارة دائمًا شامخًا كما هو اآلن.
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 وق���د صدرت أوامر ملكي���ة كرمية بإعفاء 
صاح���ب الس���مو امللكي األمي���ر مقرن بن 
عبدالعزيز من والية العهد بناء على طلبه، 
واختي���ار صاح���ب الس���مو امللك���ي األمير 
محم���د ب���ن ناي���ف ولي���اً للعه���د، واختيار 
صاحب الس���مو امللكي األمي���ر محمد بن 

سلمان ولياً لولي العهد.
وش���ملت األوام���ر امللكية إعف���اء صاحب 
الس���مو امللك���ي األمي���ر س���عود الفيص���ل 
وزير اخلارجي���ة بناء على طلب���ه لظروفه 
الصحي���ة، وتعيين���ه وزي���ر دول���ة وعضواً 
مبجل���س ال���وزراء، ومستش���اراً ومبعوث���اً 

خاص���اً خلادم احلرم���ن، ومش���رفاً على 
الش���ؤون اخلارجية. وتعين األستاذ عادل 
اجلبير وزي���راً للخارجية. واملهندس خالد 

الفالح وزيراً للصحة.
كما شملت القرارات امللكية إعفاء الدكتور 
محمد اجلاسر وزير االقتصاد والتخطيط، 
امللك���ي.  بالدي���وان  مستش���اراً  وتعيين���ه 
وإعفاء املهندس ع���ادل فقيه وزير العمل، 
وتعيين���ه وزي���راً لالقتص���اد والتخطي���ط، 
وتعي���ن الدكتور مف���رج احلقبان���ي وزيراً 
للعم���ل. وإعف���اء األس���تاذ خالد العيس���ى 
نائ���ب رئيس الديوان امللك���ي وتعيينه وزير 

• الملك سلمان الحازم في قراراته قام خالل الشهور القليلة الماضية بغرس مفهوم التغيير..
وتطبيق مبادئ اإلدارة الحقيقية.

دول���ة وعضواً مبجل���س ال���وزراء. وتعين 
األس���تاذ خالد ب���ن عبدالرحمن العيس���ى 
وزير الدولة عض���و مجلس الوزراء عضواً 
في مجلس الش���ؤون السياس���ية واألمنية. 
وتعي���ن الش���يخ الدكت���ور خالد اليوس���ف 
رئيس���اً لدي���وان املظالم، واألس���تاذ حمد 
السويلم رئيس���اً للديوان امللكي. والدكتور 
ناصر الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق 
اإلنس���ان. والدكت���ور عم���رو رج���ب نائباً 
لرئي���س هيئة اخلب���راء. والدكتور منصور 
املنصور مس���اعداً للرئيس الع���ام لرعاية 
الش���باب. وإعف���اء األس���تاذ عبدالرحمن 



ملف العدد

30أبريل   2015م

الهزاع رئي���س هيئة اإلذاع���ة والتلفزيون، 
وتكلي���ف الدكتور عبدالله اجلاس���ر نائب 
وزير الثقافة واإلعالم بالعمل رئيساً لهيئة 

اإلذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.
وتعين األس���تاذ صالح اجلاسر مستشاراً 
بالدي���وان امللك���ي. وإعفاء األس���تاذة نورة 
الفاي���ز نائب وزير التعليم لش���ؤون البنات 
والدكت���ور حم���د آل الش���يخ نائ���ب وزي���ر 
التعليم لش���ؤون البن���ن، والدكتور منصور 
احلواس���ي نائ���ب وزي���ر الصحة للش���ؤون 
الصحي���ة وإعفاء الدكتور محمد خش���يم 
نائب وزي���ر الصحة للتخطي���ط والتطوير 

بناء على طلبه.
وتعي���ن صاح���ب الس���مو امللك���ي األمي���ر 
خل���ادم  مستش���اراً  مق���رن  ب���ن  منص���ور 

احلرمن. وصدر أمر ملكي بصرف راتب 
شهر ملنسوبي جميع القطاعات العسكرية 

واألمنية من أفراد وضباط ومدنين.
وسلم املواطنون بالس���مع والطاعة لقيادة 
حكيمة تصنع بقراراتها التالحم والترابط 
ورفاهي���ة  واألم���ان  األم���ن  وتس���تهدف 

املواطن.
وق���د تواف���د األمراء وال���وزراء واملش���ايخ 
واملس���ؤولن وجم���ع غفير م���ن املواطنن 
إلى قصر احلكم حيث قدموا البيعة لولي 

العهد وولي ولي العهد.
وجتس���د القرارات الت���ي أصدرها خادم 
احلرم���ن اهتمام���ه برفاهي���ة املواط���ن، 
وحرصه -حفظ���ه الله- على تدعيم كيان 
الدولة وتعزي���ز وحدتها وحلمتها الوطنية 

لتس���تمر ف���ي إيصال رس���التها الس���امية 
للعالم اجمع، رس���الة الس���الم واإلس���الم 
الق���درات  تعزي���ز  وكذل���ك  والتس���امح، 
اإلداري���ة باختيار الكف���اءات القادرة على 
إدارة دف���ة ال���وزارات احلكومية لتس���تمر 
ف���ي خدمة املواط���ن بكل كف���اءة واقتدار، 
واململك���ة تعيش طفرة تطويرية في ش���تى 
اجمل���االت واألصع���دة اخلدمي���ة لتحقيق 
الرؤية الثاقبة خلادم احلرمن الشريفن 
الت���ي جتس���د كل م���ا يدعم كي���ان الدولة 
ويع���زز وحدته���ا وحلمتها الوطني���ة، وأال 
فرق بن مواطن وآخر وال مدينة وآخرى، 
كلهم سواسية في التنمية، واملواطن شعر 
بذل���ك م���ن خ���الل تغيي���ر مفه���وم العمل 
احلكومي وحتوله م���ن البيروقراطية إلى 

• القرارات الملكية جاءت لتعطر صباح كل مواطن وتزيده ثقة واطمئنانًا في قيادته الحكيمة 
وتعكس بما ال يدع مجااًل للشك مدى األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار االقتصادي والتنموي 

التي تعيشه بالدنا الحبيبة وهلل الحمد والمنة.
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العمل املنظم في الكثير من الوزارات.
ف���ي  امللكي���ة  الق���رارات  وتكم���ن أهمي���ة 
احلفاظ على أمن واس���تقرار اململكة التي 
تعتبر مثاالً يحتذى به في الشرق األوسط 
رغم املتغيرات السياس���ية والظروف التي 
مرت بها ال���دول اجمل���اورة، إال أن اململكة 
بفضل الل���ه ثم حكم���ة القيادة الرش���يدة 
ووعي املواطن كانت راسخة، وتعي أهمية 
دفع املسيرة الوطنية إلى النهضة والتقدم 
مش���رف،  األجي���ال  مس���تقبل  والرخ���اء، 
واألم���ن واالس���تقرار م���ن اح���دى املبادئ 
التي تع���ن على التطور واإلبداع، وبحكمة 
خ���ادم احلرمن -حفظه الل���ه- جاء قرار 
تعين صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن نايف ب���ن عبدالعزيز ولي���اً للعهد نائباً 

لرئيس مجل���س الوزراء وزي���راً للداخلية، 
ال���ذي ع���رف برؤيته الس���ديدة في حفظ 
األم���ن واألم���ان والوقوف أم���ام أي عمل 
إرهاب���ي مي���س الوطن واملواط���ن، وكذلك 
تعين صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن س���لمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد 
نائباً ثاني���اً لرئيس مجلس ال���وزراء وزيراً 
للدفاع، الذي جنح في كبح جماح احلوثي 
بقوة عمليات »عاصفة احلزم«، باإلضافة 
إل���ى تعي���ن وزراء للصح���ة والتخطي���ط 
واالقتصاد والعم���ل، لتؤكد تلك القرارات 
الهدف األسمى أال وهو األمن واالستقرار 

العنصر األساسي للتنمية.
كم���ا دعم���ت الق���رارات امللكي���ة احلراك 
االقتصادي في اململكة لتؤكد اس���تمرارية 

والدف���ع  احلكوم���ي،  واإلنف���اق  التنمي���ة 
بالتنمية إلى مراحل متقدمة، حيث يعيش 
االقتصاد الوطني في عهد خادم احلرمن 
الش���ريفن ازدهاراً رغم انخفاض أسعار 
النفط، وتأكيداً وعزمية على االس���تمرار 
جاءت قرارات التغيير الس���تغالل الفرص 
للنه���وض باإلمكان���ات والث���روة الوطني���ة 
ملراحل أكث���ر ازده���اراً، واململك���ة حققت 
في زم���ن قصير نهض���ة عمرانية وتنموية 
واقتصادي���ة وعلمي���ة، عن���د قي���اس هذه 
املنجزات بالسنوات املاضية جتد التحدي 
عنوانها، التحدي ينب���ع بقوة القرار، امللك 
س���لمان ملك احلزم والقرارات التاريخية 
ح���ول مؤسس���ات الدولة إلى ورش���ة عمل 
عم���ل  ورش  املواط���ن،  رفاهي���ة  همه���ا 

• تكمن أهمية القرارات الملكية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة التي تعتبر مثااًل 
يحتذى به في الشرق األوسط.

• تؤكد هذه القرارات الملكية الحكيمة على أن المملكة متسارعة في نموها االقتصادي والعلمي.
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تطويرية س���يكون له���ا األث���ر املضيء في 
خدمة املواطن والدفع باالقتصاد الوطني 
نح���و آف���اق أفض���ل يناف���س اقتصاديات 
الدول املتقدمة، به���دف مواكبة املتغيرات 
واملس���ارعة في تنفي���ذ البرامج واخلطط 
التي تدعم اقتصاد اململكة، وكان -حفظه 
الل���ه- جريئ ف���ي التغيير عب���ر ضخ دماء 
ش���ابة تتمتع بخبرات متراكمة لقيادة دفة 
التغيي���ر احلقيقية لتكون واقعاً ملموس���اً، 
ومن املتوق���ع أن تنت���ج التغي���رات والرؤى 

مستقباًل مشرفاً حافاًل باملنجزات.
أن اهتم���ام خ���ادم  في���ه  ومم���ا ال ش���ك 
احلرم���ن بأعم���ال ال���وزارات اخلدمي���ة 
س���اهم في تعين كفاءات جديرة بالعمل، 
واتبع سياسة »تدوير املناصب« وتصحيح 
اخلدمي���ة  القطاع���ات  كاف���ة  ومراجع���ة 
ومجابه���ة التحديات بالكف���اءات اإلدارية 
الوطني���ة الق���ادرة عل���ى قيادة دف���ة هذه 
حقيقي���ة  معادل���ة  لتحقي���ق  القطاع���ات 

عنوانها رفاهية املواطن السعودي.
واملل���ك س���لمان احل���ازم ف���ي قراراته قام 
خ���الل الش���هور القليل���ة املاضي���ة بغرس 
مفه���وم التغيي���ر، وتطبيق مب���ادئ اإلدارة 
احلقيقي���ة، وأوكل املس���ؤوليات لع���دد من 

واخت���ار  العالي���ة  ال���وزراء ذي اخلب���رات 
ملفاصل الدولة كفاءات تعينه على التغيير 
ومحوا مفهوم البيروقراطية والتحول إلى 
العم���ل اإلداري الراقي والناجح في تنفيذ 
اخلدم���ات، ومن املتوق���ع أن تتحول الرؤى 
والتوقع���ات إلى تطبيق فعلي ملموس على 

ارض الواقع.
وتؤكد ه���ذه الق���رارات امللكي���ة احلكيمة 
عل���ى أن اململك���ة متس���ارعة ف���ي منوه���ا 
االقتصادي والعلمي، و أن خادم احلرمن 
الش���ريفن امللك س���لمان بن عب���د العزيز 
حفظه الله شعر بأهمية الوقت في مواكبة 
هذا النمو خلدمة األجي���ال القادمة وبناء 
قاعدة متينة من الرخاء وصناعة مستقبل 
حقيقي ينهض بالتطلعات واآلمال، وجاءت 
حزمة القرارات امللكية لتؤسس مستقباًل 
مش���رقاً للوطن واملواطن عكس���ت اهتمام 
خادم احلرم���ن -حفظه الل���ه- باملواطن 
وم���ا يقدم له من خدم���ات فاهتم بأعمال 
ال���وزارات احلكومي���ة اخلدمي���ة وزوده���ا 

بالكفاءات القادرة على خدمة املواطن.
وف���ي جمي���ع ق���رارات خ���ادم احلرم���ن 
الشريفن، املواطن يحظى برعاية خاصة 
متثلت في تق���دمي اخلدمة وتلبية تطلعاته 

المجتمع  أطياف  كافة  بها  استبشرت   .. الملكية  األوام��ر   •
وأعطت مالمح لمسيرة اإلصالح والتطوير والتحديث التي بدأها 
الملك سلمان رعاه اهلل ويسعى إليها لتمضي البالد في المسار 

الذي يليق بها محليا وخارجيا.
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وحتقي���ق ما يصب���و إليه، ف���ي كل قراراته 
وتوجيهاته ترس���يخاً واضح���اً لالهتمامه 
باملواط���ن، وفي عه���د الرخ���اء واالزدهار 
املتجدد الذي تعود عليه املواطن السعودي 
م���ن قيادت���ه احلكيمة أنه م���ن األولويات، 
وكل تغيير أو قرار يكمن الهدف الرئيسي 
منه »املواطن« الذي تأتي خدمته كأولوية، 
في عهد خادم احلرمن الش���ريفن امللك 

سلمان بن عبد العزيز.

رموز المجتمع : الملك 
سلمان يؤسس لمرحلة 

جديدة من العمل والبناء 
لخدمة الوطن والمواطن

    ه���ذا فيم���ا أكدت رم���وز اجملتمع من 
أكادمي���ن ورج���ال أعم���ال واقتصادين 
ع���ن تقديرهم لص���دور األوام���ر امللكية 
الكرمي���ة اجلديدة خلادم احلرمن امللك 
س���لمان بن عبدالعزي���ز، بتعين صاحب 
الس���مو امللك���ي األمير محمد ب���ن نايف 
بن عبدالعزيز ولي���اً للعهد ونائباً لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيس���اً 
السياس���ية واألمنية،  الش���ؤون  جملل���س 

وتعي���ن صاحب الس���مو امللك���ي األمير 
محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز ولياً 
لول���ي العهد ونائباً ثاني���اً لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���راً للدفاع ورئيس���اً جمللس 

الشؤون االقتصادية والتنمية.
وأك����دوا ثقته����م ف����ي أن املس����ار التنموي 
للمملك����ة س����يواصل التط����ور والنمو مبا 
يحقق الرخاء للمواطنن، ويجعل اململكة 
حتافظ على مكانته����ا كأكبر اقتصاد في 
املنطقة، فضاًل عن موقعها كقوة إقليمية 
مؤثرة، داعن الله سبحانه أن يوفق قائد 
املس����يرة وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي 
العهد للمزيد من الرقي والتقدم وحتقيق 
املنج����زات الت����ي تضيف ملس����يرة اململكة 
وترتق����ي ببنيانها االقتص����ادي والتنموي 

وتعزز رصيدها احلضاري.
وأضاف���وا أن عه���داً جدي���داً م���ن التطور 
والرخ���اء االقتص���ادي، ينتظ���ر اململك���ة، 
كم���ا يتطل���ع كل أبناء الوط���ن إلى حتديث 
وتطوير يش���مل كل مناح���ي احلياة ويدفع 
مبواصل���ة مس���يرة البناء والنهض���ة التي 
اس���تهلها قائد املس���يرة خ���ادم احلرمن 

أمام  خيار  ال  أنه  سلمان  الملك  يؤكد  الخير  قرارات  مع   •
»تسريع« وتيرة اإلصالحات في البلد في زمن متسارع المكان 
التكاملية  المسيرة  هذه  عن  والرجوع  والتردد  للجمود  فيه 
ليبقى الوطن في مكانته التي يستحقها في الصدارة دائمًا 

شامخًا كما هو اآلن.
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بقرارات وأوامر تس���تهدف صالح الوطن 
ومصلحة مواطنيه.

وأشاروا إلى أن اململكة تنتقل بهذه األوامر 
امللكي���ة إل���ى مرحل���ة جدي���دة م���ن العمل 
والبن���اء، فاختي���ار خادم احلرمن لس���مو 
ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد املشهود 
لهما بالكف���اءة واخلبرة وس���جلهما حافل 
بالعط���اء في س���بيل رفعة اململك���ة وتعزيز 

سياجها والذود عن حياضها.
مؤكدي���ن عل���ى أن األوام���ر امللكي���ة ت���دل 
على توجهات القيادة الرش���يدة وس���عيها 
للنهوض بالدولة، حيث يتمتع امللك سلمان 
بأفق ونظرة ثاقبة ومهمة ملستقبل الوطن 
تتمثل باختيار سمو ولي العهد وسمو ولي 
ولي العه���د مبا يحقق االس���تقرار والنمو 

في بالدنا.
    هذا فيما وصف رئيس اجمللس السعودي 
للجودة باملنطقة الغربي���ة الدكتور عايض 

العم���ري    تعي���ن صاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر محم���د بن ناي���ف ب���ن عبدالعزيز 
ولياً للعهد، وصاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي 

العهد باالختيار احلكيم.
وقال الدكتور العمري: »بكل الوالء وخالص 
الوف���اء نبايع عل���ى الس���مع والطاعة ولي 
العهد وولي ولي العهد، س���ائلن املولى عز 
وج���ل أن يوفقهما وميدهما بعونه وتأييده 
ف���ي خدمة األمت���ن العربية واإلس���المية 

والشعب الوفي«.
وأضاف العمري: أن املرحلة اجلديدة التي 
نعيش���ها مبا فيها من حزم وسرعة جتعلنا 
نتطل���ع إل���ى حت���ركات كبي���رة ف���ي خدمة 
املواط���ن، و نبايع محمد ب���ن نايف ومحمد 
بن س���لمان عل���ى الس���مع والطاعة، وعلى 
كت���اب الله وس���نة رس���وله، وعلى الس���مع 
والطاعة في الُعس���ر واليُس���ر، واملنش���ط 

األمير منصور بن مقرن



أبريل   2015م35

واملكره، وندعو الله أن يوفقهما.
وأكد الدكتور عايض أن القرارات احلكيمة 
تؤك���د حرص خ���ادم احلرمن الش���ريفن 
 عل���ى كل م���ا يفي���د الش���عب ويس���هم في 

الرقي والتطور.
وأضاف »أش���هد الله أنن���ي بايعتهما على 
الس���مع والطاعة، وأدعو الله أن ينفع بهما 
ويبارك فيهما ويجعلهما ذخراً وسنداً لهذا 
البلد وش���عبه ونس���أل الله أن يس���خرهما 
وأن  والوط���ن  وامللي���ك  الدي���ن  خلدم���ة 
يرزقهما صالح البطانة، سائلن املولى عز 
وج���ل أن يوفقهما وميدهما بعونه وتأييده 
ف���ي خدمة األمت���ن العربية واإلس���المية 

والشعب الوفي«.
والب���د أن نؤك���د ف���ي نهاي���ة ه���ذا امللف 
على أن خادم احلرمن الش���ريفن امللك 
س���لمان ب���ن عبد العزي���ز يُع���ّد أحد أهم 

أعمدة وأركان احلكم في اململكة العربية 
الس���عودية من���ذ وقت مبكر، وأمن س���ر 
العائلة املالكة، واملستشار اخلاص مللوك 
اململك���ة، وذلك ملا ُعرف عن���ه من حكمة 
ومعرفة وسعِة اطالٍع وقدرة في احملاورة 
واالستماع، ومعرفته الدقيقة مبجتمعه، 

ومؤسسات بالده.
فالس���نوات العدي���دة التي قضاه���ا أميًرا 
ملنطق���ة الري���اض، إضاف���ة إل���ى مرك���زه 
الرئي���س ف���ي مفاص���ل الدول���ة وش���ؤون 
احلكم، ونظًرا ملكانته لدى امللوك واألمراء 
واملس���ؤولن في الدول���ة- كل ذلك- جعل 
منه مرجعية سياسية وتاريخية وإعالمية 

وإدارية يُعتد بها.
وق���درة  ثاقب���ة  برؤي���ة  الل���ه  وق���د حب���اه 
حتليلي���ة، وفراس���ة فطرية جعلت���ه قادراً 
على استش���راف املس���تقبل وتوقع مآالته 

عادل بن أحمد الجبير
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ونتائج���ه، فمعرفته الواس���عة بالتطورات 
العاملية واملس���تجدات السياس���ية، منحته 
تلك الق���درة عل���ى االستش���راف بواقعية 
قوامه���ا العق���ل ال العاطف���ة، ل���ذا كان���ت 
القرارات السياس���ية والتحليالت العلمية 
التي يقدمها أق���رب للواقع وهذا ما جعله 
)رج���ل كل املراح���ل(. وع���رف ع���ن خادم 

احلرم���ن الش���ريفن املل���ك س���لمان ب���ن 
عبدالعزيز س���عة االط���الع وتنوع اخللفية 
الثقافي���ة واملعرفي���ة لدي���ه، وه���ي إحدى 
الس���مات البارزة في ش���خصيته، وبفضل 
واألدب���اء  باملثقف���ن  واحتكاك���ه  ثقافت���ه 
واملفكرين جتاوزت شهرته كمفكر احمللية 

إلى العاملية.

الدكتور مفرج بن سعد الحقباني

المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

على  نبايع  الوفاء  وخالص  الوالء  بكل   : العمري  عايض  د.   •
السمع والطاعة ولي العهد وولي ولي العهد، سائلين المولى 
خدمة  في  وتأييده  بعونه  ويمدهما  يوفقهما  أن  وجل  عز 

األمتين العربية واإلسالمية والشعب الوفي.

المهندس  عادل بن محمد فقيه
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 نظ���م )اجملل���س الس���عودي للج���ودة ( ن���دوة 
علمية مبناس���بة الي���وم العامل���ي للكتاب  23 
ابري���ل 2015 بالتعاون مع مكتب���ة امللك فهد 
العامة بج���دة و ذلك في قاع���ة احملاضرات 

الرئيسية باملكتبة .
وق���د ب���دأت الن���دوة بكلم���ة ترحيبي���ة ألقاها 
الشيخ سعد السبيعي الرئيس التنفيذي ملكتبة 
امللك فه���د العامة بجدة، تلته���ا كلمة الدكتور 
عاي���ض العم���ري رئي���س اجمللس الس���عودي 
للجودة، أوضح فيها أن الندوة التي تقام ضمن 
االحتفال باليوم العامل���ي للكتاب، تأتي تأكيداً 
عل���ى أهمية القراءة وتفعي���ل دور املكتبات في 
اجملتم���ع، مش���يراً إل���ى أن هذه املناس���بة تعد 
رم���زاً لتقدي���ر العالم أجمع للكت���اب واملؤلفن 
وتش���جيع القراءة بن اجلميع السيما الشباب 
وتش���جيع استكشاف املتعة من خالل القراءة. 
مؤكداً كذل���ك على أن مكتبة امللك فهد العامة 
تتمي���ز بكونه���ا أول مكتب���ة باململكة تخصص 
أقس���اماً مس���تقلة للش���باب واألطفال واملرأة 
وتق���دم مجموعة منتقاة م���ن الكتب واجملالت 
 والبرامج التي توافق ميول واهتمامات الشباب 
باإلضافة إلى برامج وأنشطة متجددة ومبتكرة 
لتق���دمي املعرف���ة للق���راء ف���ي قال���ب عصري 
وإبداع���ي وإنش���اء مكتبة متخصص���ة للمرأة 
متثل ملتقى ثقافي للس���يدات يقدم مجموعة 
كتب ومجالت وبرامج تناسب اهتمامات املرأة 

ضمن االحتفال باليوم العالمي للكتاب 2015م :

المجلس السعودي للجودة  ينظم ندوة علمية 
بمكتبة الملك فهد العامة بجدة

ويدشن ركن الجودة بها

وتثري فكرها وتنمي مهاراتها وقدراتها.
وقد تضم���ن برنام���ج اللقاء تق���دمي املهندس  
عوض احلرب���ي العض���و التنفي���ذي باجمللس 
محاضرة علمي���ة بعنوان ) مؤش���رات التنمية 
املس���تدامة ..... املفه���وم و األهمي���ة ( ث���م مت 
تدش���ن الكت���اب اخلام���س عش���ر للمجل���س 
وه���و بعنوان ) 50 مقاال في اجل���ودة و التميز 
املؤسس���ي ( تأليف م  عوض احلربي ، كما مت 
خالل اللقاء تدش���ن ركن كتب اجلودة باملكتبة 
حيث افتتح هذا الركن بإهداء اجمللس املكتبة 
كاف���ة إصداراته في مجال اجل���ودة حتى اآلن 

وتبلغ 15 كتابا.
كم���ا قام احلض���ور بعمل جول���ة تعريفية على 
أقس���ام املكتبة اخملتلفة و التي متثل مشروعا 
حضاري���ا و ثقافي���ا في مدينة ج���دة احلبيبة، 
وبه���ذه املناس���بة تق���دم د/ عاي���ض العم���ري 
رئي���س اجملل���س الس���عودي للجودة بالش���كر 
والتقدير لس���عادة األس���تاذ / س���عد السبيعي 
املشرف العام على املكتبة و سعادة املهندس/ 
عبدالعزي���ز الغام���دي نائ���ب املش���رف العام 
للمكتب���ة عل���ى دعمهما و مس���اندتهم الكبيرة 
جلهود اجمللس و املس���اهمة ف���ي جناح تنظيم 
ه���ذه الفعالية و مش���اركة بالدن���ا الغالية دول 
العالم ه���ذه الفعالي���ة العاملي���ة و الهادفة إلى 
تش���جيع الق���راءة و التألي���ف وحف���ظ حقوق 

امللكية الفكرية للمؤلفن .

ندوة علمية
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هذا فيما نظم اجمللس الس���عودي 
للجودة باملنطقة الغربية خالل الزيارة.. 
اللقاء العلمي للبرفيسور نورياكي كانو 
أحد أقطاب اجلودة اليابانية وصاحب 

 وعبر الضيف عن شكره و تقديره 
ملعالي احملافظ و الهيئة على ما ملس���ه 
من تطور وإجنازات حققتها اململكة في 

مجال اجلودة و تطبيقاتها اخملتلفة.

وقد أطل���ع معالي محافظ الهيئة 
الضيف على اجلهود و املشاريع التي 
تقوم بها الهيئة من أجل تعزيز و دعم 

مسيرة اجلودة باململكة.

استقبله معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة :

المجلس السعودي للجودة يستضيف عالم الجودة 
الياباني البروفسور نوريكي كانو في أول زيارة علمية 

يقوم بها للمملكة

اس��تقبل معالي الدكتور  س��عد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية 
للمواصف��ات والمقاييس و الجودة بمكتبه بمق��ر الهيئة بالرياض عالم الجودة 
الياباني البرفس��ور نوريك��ي كانو والذي قام بزي��ارة عمل لمق��ر الهيئة مؤخرا, 
يرافق��ه الدكت��ور عايض العم��ري رئي��س المجلس ضم��ن برنامج زيارت��ه األولى 
للمملكة العربية السعودية والتي قام بتنظيمها المجلس السعودي للجودة 

بالمنطقة الغربية. 
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وأك���د د. العم���ري س���عي اجمللس 
الس���عودي للج���ودة الس���تضافة هذا 
اخلبي���ر العامل���ي به���دف نش���ر ثقافة 
اجلودة باململكة من خالل اس���تضافة 
ألج���ل  البارزي���ن  اجل���ودة  علم���اء 
االستفادة من خبراتهم فيما يعزز من 
اجلودة وتطبيقاتها في بالدنا الغالية، 
س���عياً لتحقي���ق اململك���ة ب���أن تك���ون 
اململكة العربية الس���عودية مبنتجاتها 
للج���ودة  عاملي���اً  معي���اراً  وخدماته���ا 

واإلتقان بعام 2020م.

وأضاف بأن اللقاء استعرض منوذج 
كانو لكيفية إرضاء املس���تفيد وحتقيق 
انبهاره، إضافة إلى مسيرة اجلودة في 

من���وذج كان���و إلرضاء وج���ذب العمالء 
بعنوان »من���وذج كانو للجودة اجلاذبة.. 
التجرب���ة  م���ن  املس���تفادة  وال���دروس 
الياباني���ة في اجل���ودة«، وذل���ك بقاعة 

القصر بفندق هيلتون جدة .

وأوض���ح رئيس اجمللس الس���عودي 
للج���ودة الدكت���ور عاي���ض العمري بأن 
هذا اللقاء مثل فرص���ة نادرة للمدرين 
التنفيذي���ن واألكادميي���ن  والرؤس���اء 
أح���دث  عل���ى  لالط���الع  والدارس���ن 
مستجدات إدارة اجلودة وتطورها في 
الياب���ان، مبين���اً بأن هذه االس���تضافة 
ألول مرة في اململكة يشارك فيها عالم 
اجلودة الشهير وصاحب نظرية اجلودة 

اجلاذبة البرفيسور نوريكي كانو.

• الزي��ارة اش��تملت عل��ى تنظي��م لق��اء 
علمي تحت عنوان )نموذج كانو للجودة 
م��ن  المس��تفادة  وال��دروس   .. الجاذب��ة 

التجربة اليابانية في الجودة(.

بلد اجلودة اليابان حيث جائزة دمينج 
العاملية، ونظام تويوتا لإلنتاج وحلقات 
اجلودة والكايزن وايشكاوا أو مخطط 
السبب والنتيجة وغيرها من منهجيات 

وأدوات اجلودة.

 وأض���اف د. العمري ب���أن اللقاء 
استعرض منوذج كانو لتحقيق انبهار 
ووالء العميل من خالل ثالث أصناف 
رئيسية للخصائص التي يتطلع اليها 
العمالء وهي اخلصائص األساس���ية 
الت���ي الب���د م���ن وجوده���ا للمنتج أو 
اخلدم���ة وخصائ���ص األداء للمنت���ج 
أو اخلدم���ة واخلصائ���ص اجلاذب���ة 
ف���ي املنت���ج أو اخلدمة الت���ي لم يكن 
يتوقعه���ا العميل ولكن���ه حصل عليها 

كقيمة إضافية.

اللق���اء  إل���ى  العم���ري  د.  وأش���ار 
يس���تعرض أهمي���ة تتفه���م متطلب���ات 
العمالء من خالل املتطلبات األساسية 
واألداء واجلاذب���ة، ووضع أولويات لها 
للتأك���د من ص���رف اجله���ود نحو تلك 
املتطلب���ات والتي يك���ون تأثيرها أكبر 
على رض���ا املس���تفيد أو العميل وعلى 
تلك اخلدم���ة أو املنتج التي تقدمها أو 
تطورها إلى جانب حتديد االحتياجات 
واملتطلب���ات، ووض���ع األولوي���ات لتلك 
االحتياج���ات، ومن ث���م تطوير األفكار 
تل���ك االحتياج���ات  واملفاهي���م ح���ول 
ومعاجل���ة املش���اكل التي تط���رأ خالل 

العمل على حتقيقها والوفاء بها.
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األمريكية للجودة، املستشار اخلارجي 
الفخ���ري للجمعي���ة الصيني���ة للجودة 
وعض���و مجل���س إدارة احت���اد العلماء 

واملهندسن اليابانين

كما تلقى البرفيس���ور كانو العديد 

من اجلوائز الدولية وشهادات التقدير 

مث���ل ميدالي���ة اخلدم���ة املتمي���زة من 

اجلمعي���ة األمريكية للج���ودة في عام 

2009 وجائ���زة جمعي���ة دروناتش���اريا 

الهندي���ة للج���ودة في ع���ام 2008 كما 

منحت���ه جلن���ة جائ���زة دمين���ج جائزة 

دمينج لألفراد في عام 1997.

متفرغ في جامعة طوكيو للعلوم وعضو 
احمل���دودة  كوماتس���و  إدارة  مجل���س 
ورئي���س اجلمعي���ة الياباني���ة ملراقب���ة 
اجلودة ورئيس جلنة منح جائزة دمينج 
 Sekisui واملراجع أو املدقق لش���ركة
والرئي���س   . احمل���دودة  للكيمياوي���ات 
للجودة  للش���بكة اآلس���يوية  الفخ���ري 
ورئيس جلنة االختي���ار جلائزة دمينج 
لألف���راد وعض���و األكادميي���ة الدولية 
اجلمعي���ة  ش���رفي  وعض���و  للج���ودة 

من هو البرفيسور 
نورياكي كانو؟

يعد البروفيس���ور نورياكي كانو من 
املفكري���ن البارزي���ن في عال���م اجلودة 
فه���و كما ه���و معروف واض���ع مفاهيم 
اجلودة اجلذابة )منوذج كانو( ومراقبة 
اجل���ودة وقص���ة حتقيق املهم���ة. قدم 
البرفيس���ور كانو العدي���د من البحوث 
واحملاض���رات وش���ارك ف���ي العدي���د 
من املؤمت���رات احمللي���ة والدولية، كما 
قام بتق���دمي الكثير من االستش���ارات 
املتعلق���ة باجل���ودة لكب���رى الش���ركات 
واجلمعي���ات ، حيث بلغ ع���دد البلدان 
التي زارها إللق���اء احملاضرات وورش 
العمل أكثر من 60 بلداً . وله عدد كبير 
من املنش���ورات جتاوزت ال� 300 ورقة 
بح���ث منها كت���اب » اجل���ودة اجلاذبة« 
وكت���اب » من���وذج كان���و » ودلي���ل إدارة 

اجلودة الشاملة في قطاع اخلدمات

نورياكي كانو  البرفيس���ور  وش���غل 
على مدى سنوات العديد من املناصب 
الب���ارزة مبا ف���ي ذلك العمل كأس���تاذ 
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واملصنع���ة محلي���اً ملتطلب���ات املواصفة 
ق  »م  احملدث���ة  الس���عودية  القياس���ية 
س« )2013/2664( اخلاص���ة بكف���اءة 
الطاقة والس���عة »للثالجات والثالجات 
- اجملم���دات واجملم���دات« واملواصف���ة 
القياس���ية الس���عودية احملدثة »م ق س« 
مبتطلب���ات  اخلاص���ة   )2013/2692(
وضع بطاقات الطاقة لغساالت املالبس 
الكهربائي���ة املنزلية، حيث مت رفع احلد 
األدن���ى لعدد النجوم بحي���ث تبدأ من 4 

سعد القصبي قد وقع في شهر مايو من 
العام املاضي عقد إنش���اء مختبر كفاءة 
استهالك الطاقة للغساالت والثالجات 
ومختب���ر الع���زل للمباني م���ع مختبرات 
املطابقة  الفحص )KTL(، ومختب���رات 
الكوري���ة  للوكال���ة  التابعت���ن   )KCL(

.)KATS( للتكنولوجيا واملواصفات

إذ س���تضمن تل���ك االتفاقي���ة تأمن 
أجه���زة االختب���ار الالزم���ة للتأك���د من 
مطابقة الغساالت والثالجات املستوردة 

اس���تهالك  كف���اءة  بطاق���ة  وتأت���ي 
الطاق���ة للثالج���ات واجملم���دات ضمن 
جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة 
الذي يعمل على إعداده املركز السعودي 
لكف���اءة الطاقة مبدينة امللك عبدالعزيز 
منظوم���ة  مبش���اركة  والتقني���ة  للعل���وم 
متكاملة من اجله���ات احلكومية املعنية 

من وزارات وهيئات وشركات حكومية.

وكان معالي محافظ الهيئة السعودية 
للمواصفات واملقاييس واجلودة الدكتور 

إلغاء جميع األشكال القديمة لبطاقة كفاءة

»المواصفات والمقاييس« تعتمد الشكل الجديد 
لبطاقات كفاءة الطاقة للثالجات والمجمدات

إدارة  مجل����س  أص����در 

الس������عودية  اله��يئ��ة 

للمواصفات والمقاييس 

والج��ودة ق��رارًا بإلغ��اء 

جميع األشكال القديمة 

لبطاق��������ة كف��������اءة 

اس��ته�����الك الطاق����ة 

للثالج��ات والمجمدات، 

وم��ن المفت��رض الب��دء 

ف��ي تطبيق ه��ذا القرار 

خالل شهرين.
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جنوم وذلك بالنسبة لغساالت املالبس، 
كما مت تعديل املعادلة اخلاصة حلساب 
قيم���ة نس���بة كف���اءة اس���تهالك الطاقة 
كف���اءة  قيم���ة  تصب���ح  بحي���ث   »EER«
استهالك الطاقة املطلوبة لعدد النجوم 
اخملتلف���ة أعل���ى مم���ا كان���ت علي���ة في 
املواصفة السابقة)2007/2664( وذلك 
بالنس���بة للثالجات والفريزرات، كما مت 
 QR Code إضافة آلي���ة ترميز للبطاقة
لتسهيل مراقبة املنتجات ومنع التزوير، 
إضافة الى تسهيل التحقق من البطاقة 

على املستهلك العادي.

اجلدير بالذكر أن هاتن املواصفتن 
حتديثهم���ا  اعتم���اد  مت  القياس���يتن 
ف���ي اجتم���اع مجل���س إدارة الهيئة رقم 
املواف���ق  1435/2/7ه  بتاري���خ   )144(

2013/12/10م.

وتأتي مراحل التطبيق للمواصفتن 
الس���عوديتن 2013/2692  القياسيتن 

و2013/2664 على النحو اآلتي:

أوالً : 2014/8/1م إيقاف شهادات 
املطابقة / وآخر موعد الستقبال طلبات 
احلصول على بطاقة كفاءة الطاقة طبقا 

للمواصفتن السابقتن.

إيق���اف  م   2015/1/1  : ثاني���اً 
االس���تيراد ومنع التصني���ع احمللى لهذه 
املنتجات طبقا للمواصفتن السابقتن.

وزارة  تق���وم  2015/3/1م  ثالث���اً: 
التج���ارة والصناع���ة بج���والت رقابي���ة 

على األس���واق وذلك ملنع بي���ع املنتجات 
اخملالفة للمواصفات القياسية اجلديدة 

وذلك بالنسبة لغساالت املالبس.
رابع���اً: 2015/5/20م تق���وم وزارة 

التجارة والصناعة بجوالت رقابية على 

األسواق وذلك ملنع بيع املنتجات اخملالفة 

للمواصف���ات القياس���ية اجلديدة وذلك 
بالنسبة للثالجات والفريزرات.
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والتميز املؤسس���ي.. الطريق للعاملية” وذلك 
بالقاعة الرئيسية باملعرض .

وتأت���ي مش���اركة اجملل���س ف���ي مع���رض 
الكت���اب انطالقاً من س���عيه لبناء الش���راكات 
االس���تراتيجية وتعزي���ز العالق���ات م���ع كافة 
قطاع���ات اجملتم���ع م���ن أجل حتقيق رس���الة 
اجملل���س الرامي���ة إل���ى نش���ر ثقاف���ة اجلودة 

بقطاعات اجملتمع اخملتلفة.
وبه���ذه املناس���بة الثقافية الكب���رى أتاح 
اجمللس الس���عودي للجودة باملنطق���ة الغربية 
جمي���ع إصداراته للزوار عب���ر دار األصحاب 

للنشر والتوزيع.

مشاركة مثمرة للمجلس 
السعودي للجودة ضمن 

فعاليات المعرض
وعل���ى هام���ش اللق���اءات واألمس���يات 
الت���ي  واحملاض���رات  والن���دوات  الثقافي���ة 

رافقت املعرض: 
للج���ودة  الس���عودي  اجملل���س  ش���ارك 
باملنطق���ة الغربي���ة بجهوده املعه���ودة في مثل 
هذه الفعاليات الثقافية التي يش���هدها وطننا 
احلبيب حيث  قدم رئيس اجمللس الس���عودي 
للج���ودة باملنطقة الغربي���ة الدكتور عايض بن 
طال���ع العم���ري محاض���رة بعن���وان “اجلودة 

ورفع معالي وزير الثقافة واإلعالم الشكر 
والتقدي���ر خل���ادم احلرمني الش���ريفني على 
رعايت���ه الكرمية للمعرض، ودعم���ه الدائم - 
أيده الله - للمثقفني واملهتمني بالشأن األدبي 

والثقافي من الكّتاب واملؤلفني والناشرين.
وأك����د معاليه أن معرض الرياض الدولي 
للكت����اب ش����هد ه����ذا الع����ام تط����وًرا ملحوًظا 
ف����ي مجال خدم����ات االس����تعالم، والتس����وق 
اإللكترون����ي، وزيادة عدد منص����ات التوقيع، 
باإلضاف����ة إل����ى الفعالي����ات الثقافي����ة الت����ي 
تلبي احتياجات األس����رة والش����باب والطفل، 

والندوات وورش العمل املصاحبة.

برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور وزير الثقافة واإلعالم

معرض الكتاب يشهد فعاليات ثقافية متنوعة 
ويعكس النهضة التنموية التي تعيشها بالدنا الحبيبة

    تحت رعاية خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-حفظ��ه اهلل- افتت��ح معال��ي وزي��ر الثقاف��ة واإلع��ام الدكتور ع��ادل بن زيد 
الطريفي معرض الرياض الدول��ي للكتاب 2015 الذي نظمته الوزارة،  تحت عنوان 

»الكتاب.. تعايش« ، وذلك في مركز المعارض الدولية بالرياض.
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ونش���ر سلس���لة الكتاب للجميع ل���رواد الفكر 
في بالدنا ممن أسهمت مؤلفاتهم في تشكيل 
خارط���ة الثقافة في اجملتم���ع. وبلغ عدد دور 
النشر املشاركة في املعرض لهذا العام »915« 
دار نشر وتوكيل، من 29 دولة عربية وأجنبية، 
وتبلغ مساحة املعرض الذي استمرت فعاليات 
ل���� )10( أيام، 23 ألف مت���راً مربعاً، كما حلت 
جمهوري���ة جنوب أفريقيا ضيف ش���رف على 
املع���رض ف���ي دورت���ه احلالي���ة وقدم���ت  من 
خالل املعرض جناحا متميزا لتاريخها وأدبها 

وإصداراتها أمام زوار املعرض.

يذكر بأن وزارة الثقافة واإلعالم س���عت 
هذا العام إل���ى إظهار املعرض على نحو يلبي 
رغب���ات الق���راء والزوار، من خ���الل تقدميها 
كاف���ة اخلدمات وإقامة العديد من األنش���طة 
والبرامج اجلديدة من ذلك: تخصيص جائزة 
للكتاب لعشرة كتب متميزة في مجالها، وفتح 
اجمل���ال للنش���ر اإللكترون���ي للكت���ب، وتوفير 
خدم���ات إلكترونية ومس���اعدة الباحثني في 
الوصول إل���ى دور النش���ر والعناوين املطلوبة 
بيس���ر وس���هولة وإتاح���ة الفرص���ة للمؤلفني 
الس���عوديني مم���ن لي���س لكتبه���م ناش���ر أن 
يعرض���وا كتبه���م للجمهور في جن���اح خاص، 

من خال مشاركة مثمرة للمجلس 
السعودي للجودة: 

د. عايض العمري  يقدم محاضرة )الجودة 
والتميز المؤسسي ... الطريق للعالمية(
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من منطل����ق احلرص على املنفع����ة العامة 
واملبادرة ف����ي حتفيز املنش����آت الصناعية 
لتحقيق االلتزام مبعايير ومتطلبات كفاءة 
الطاق����ة، حيث س����يأخذ الصن����دوق بعني 
االعتبار دراسة اجلدوى االقتصادية لهذه 
املش����اريع من خالل تقييم اجلوانب املالية 

مدير عام الصن���دوق، بحضور مختصني 
ومعنيني من اجلانبني.

وس����يتبع الصندوق مبوج����ب املذكرة، 
نهجاً مختلفاً وميسراً فيما يتعلق بالسياسة 
اإلقراضية التي تخص مش����اريع ترش����يد 
الطاق����ة ورف����ع كف����اءة اس����تهالكها، وذلك 

ووق���ع املذكرة عن املرك���ز األمير عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد 
وزي���ر البت���رول، عض���و اللجن���ة اإلدارية 
للمركز، رئيس اللجن���ة الفرعية للبرنامج 
الس���عودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من 
جانب الصن���دوق علي بن عبد الله العايد 

مذكرة تفاهم بين مركز كفاءة الطاقة وصندوق التنمية الصناعية

قروض ميسرة ومحفزة للقطاع الصناعي لترشيد ورفع 
كفاءة استهالك الطاقة

وقع المركز الس��عودي لكف��اءة الطاقة في مدينة الملك عب��د العزيز للعلوم 
والتقنيةمذك��رة تفاه��م م��ع صن��دوق التنمي��ة الصناعية الس��عودي في مقر 
الصندوق في الرياض، تهدف إلى تأس��يس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين 
لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة 
اس��تهالك الطاقة ف��ي المصانع المزم��ع تمويلها بقروض من قب��ل الصندوق، 

فضاًل عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها.
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وسيعمل املركز على تزويد الصندوق 
مبا يستجد في مجال ترشيد الطاقة ورفع 
كفاءة اس���تهالكها فيما يخص الش���ركات 
البتروكيماوي���ات  ف���ي صناع���ة  العامل���ة 
واحلدي���د واألس���منت، ف���ي ح���ني يتولى 
الصندوق متويل تكلفة الدراس���ات املعنية 
بترش���يد الطاقة ورفع كفاءة اس���تهالكها 
للشركات العاملة في هذه اجملاالت ضمن 
تكلف���ة املش���روع املراد متويل���ه باعتبارها 

جزءاً من مصاريف التأسيس.

ويشترط صندوق التنمية الصناعية 
حص���ول املش���روع امل���راد إقراضه على 

ترخيص صناعي ساري املفعول إضافة 
إل���ى احلص���ول على ترخي���ص صناعي 
نهائ���ي، الذي يس���تلزم إص���داره توافق 
املش���روع مع معايير كفاءة الطاقة املقرة 
من قبل املركز قبل صرف كامل القرض، 
فض���اًل ع���ن اعتم���اد كف���اءة طاقة خط 
اإلنت���اج أو املعدة أو التقني���ة كأحد أهم 
املعايي���ر الت���ي تؤخذ في ع���ني االعتبار 
االقتصادي���ة  اجل���دوى  تقيي���م  أثن���اء 

للمشاريع الصناعية.

وذك���ر علي بن عبد الل���ه العايد مدير 
ع���ام الصن���دوق، أن إجمال���ي الق���روض 

على مستوى الشركة وليس كما هو معمول 
به حالياً في املشاريع األخرى، حيث يكتفي 
بتقيي����م اجلدوى على مس����توى املش����روع، 
فض����اًل ع����ن ش����مول التقيي����م اجلوان����ب 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وسبل 
االستفادة من االتفاقيات الدولية والثنائية 
غ����ازات  انبع����اث  تخفي����ض  مج����ال  ف����ي 
االحتب����اس احل����راري بفض����ل تطبيق����ات 
ترش����يد الطاقة. وقال األمير عبد العزيز 
بن سلمان؛ مس����اعد وزير البترول لشؤون 
البترول الرئي����س الفرعي للمركز الوطني 
صناع����ات  ث����الث  »إن  الطاق����ة،  لكف����اءة 
هي صناع����ة البتروكيماويات واألس����منت 
واحلديد، تس����تهلك نحو 82 في املائة من 

استهالك الطاقة في قطاع الصناعة«.

يذكر أن ما يس���تهلك من بترول وغاز 
وس���وائل غ���از يصل إل���ى أربع���ة ماليني 
و200 أل���ف من البترول املكافئ، في حني 
يصل حجم البترول الذي يستهلك محلياً 
إل���ى مليون���ني و200 ألف برميل، وتش���ير 
التوقع���ات إلى وص���ول االس���تهالك إلى 

ثمانية ماليني برميل مكافئ 2030.

وكان عدد من اجلهات احلكومية في 
إط���ار جه���ود البرنامج الس���عودي لكفاءة 
الطاق���ة ال���ذي يعمل على إع���داده املركز 
ق���د اتف���ق عل���ى حتدي���د أدواره وتوزي���ع 
مهام���ه فيم���ا يخ���ص إل���زام الش���ركات 
العاملة في صناعة احلديد أو األس���منت 
أو البتروكيماوي���ات مبعايير كفاءة الطاقة 
املقرة من قبل املرك���ز، ومن ذلك أن يكون 
اله���دف ف���ي املصان���ع اجلدي���دة حتقيق 
مس���تويات كف���اءة الطاقة ملتوس���ط الربع 
العاملي���ة  القياس���ية  املعايي���ر  م���ن  األول 

املتوافرة في سنة تصميم املصنع.
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املائة من اس���تهالك اململكة من الكهرباء، 
حيث بلغ���ت كمية اس���تهالكه نحو 55.6 
أل���ف جيجا واط/ س���اعة، م���ن إجمالي 
اس���تهالك اململكة الذي بلغ نحو 262.7 
جيج���ا واط/ س���اعة. بينما كانت نس���بة 
اس���تهالكه من الكهرباء خالل عام 2012 
نح���و 17 ف���ي املائ���ة، بكمي���ة اس���تهالك 
41.7 أل���ف جيج���ا واط/ س���اعة، بينما 
بلغ استهالك اململكة في نفس العام نحو 

240.3 جيجا واط/ ساعة.

وعن���د مقارن���ة اس���تهالك القطاع 
الصناعي م���ن الكهرب���اء بآخر خمس 
س���نوات أي منذ ع���ام 2009 حتى عام 
2013، يتب���ني أن اس���تهالك القط���اع 
الصناع���ي م���ن الكهرب���اء من���ا 55 في 
املائة، بينما منا القطاع السكني بنسبة 

23 في املائة.

وكان���ت كمي���ة اس���تهالك القط���اع 
ع���ام  ف���ي  الكهرب���اء  م���ن  الصناع���ي 
2009م، نح���و 35.9 ألف جيجا واط/ 
ساعة، وقفز في عام 2013 إلى 55.7 
ألف جيجا واط/ ساعة، في حني قفز 
استهالك القطاع السكني من 102.8 
أل���ف جيج���ا واط/ س���اعة، ف���ي العام 
2009م، إلى 126.1 ألف جيجا واط/ 

ساعة، خالل عام 2013.

املنطق���ة  أن  التحلي���ل  ب���ني  كم���ا 
الشرقية اس���تحوذت على نحو 75 في 
املائة من اس���تهالك الطاقة الكهربائية 
للقط���اع الصناعي خالل ع���ام 2013، 
تلته���ا املنطق���ة الغربي���ة بنح���و 13 في 
املائة، ثم الوس���طى بنحو 11 في املائة، 

أما اجلنوبية فبنحو 1 في املائة.

في صحيفة »االقتصادية«، أن اس���تهالك 
القطاع الصناع���ي من الطاقة الكهربائية 
في ع���ام 2013، يعد العامل الرئيس لنمو 
االس���تهالك العام في اململك���ة، حيث منا 
اس���تهالك اململكة من الكهرباء خالل عام 
2013 مقارن���ة بع���ام 2012 بنح���و 22.4 
أل���ف جيجا واط/ س���اعة، ف���ي حني منا 
اس���تهالك القطاع الصناعي بنحو 13.9 
ألف جيجا واط/ س���اعة، ما يعني أن 62 
في املائة من منو اس���تهالك الكهرباء في 
اململك���ة خ���الل ع���ام 2013 مقارن���ة بعام 

2012، سببه القطاع الصناعي.

القط���اع  اس���تهالك  واس���تحوذ 
الصناعي م���ن الكهرباء على نحو 21 في 

التراكمي���ة بلغ م���ا يق���ارب 20 مليار ريال 
بنهاية العام 2014، وأن نس���بة املتخلفني 
ع���ن الس���داد ال تتج���اوز 3 ف���ي املائة من 
إجمالي الق���روض التي اعتم���دت. يذكر 
أن ع���دد الق���روض التراكمية التي قدمها 
صن���دوق التنمية الصناعي���ة بنهاية الربع 
بلغ���ت 3723  الع���ام 2014  الثال���ث م���ن 
قرضا، بقيم���ة إجمالية تق���در ب� 116.1 
ملي���ار ري���ال. حل���ت املنطق���ة الش���رقية 
ه���ي األعل���ى بنح���و 49.7 ملي���ار ري���ال، 
ث���م الرياض ب���� 22.6 مليار ري���ال، ومكة 
املكرمة بنح���و 21.6 مليار ريال، واملدينة 
املن���ورة بنحو 12.4 مليار ريال. إلى ذلك، 
أظه���ر حتليل لوحدة التقارير االقتصادية 
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شركاء المجتمع

التدريبية يُقدم عدد من اخلبراء على املستوى 
الوطن���ي والدول���ي بع���ض النماذج القياس���ية 
ضم���ن فعالي���ات ه���ذه السلس���لة التدريبي���ة، 
كما يق���وم التدريب أيضاً عل���ى مبدأ التواصل 
م���ع املعلمني لضم���ان توعي���ة املعلمني بفرص 
التنمية املهنية التي تُقدم لهم مجاناً، كما عمد 
منظمي الدورات التدريبية على تصميم عملية 
التواصل بالشكل الذي يضمن تعريف املعلمني 
باس���تراتيجيات التعليم التي يُمكن من خاللها 
حتوي���ل الفصول الدراس���ية العادية إلى بيئات 
تعليمية مخصصة لغرض تعليم الطالب الذين 
يعانون من صعوبات التعلم والسماح لهذه الفئة 
م���ن الط���الب الكتش���اف مواهبه���م وقدراتهم 
املس���تويات  أرق���ى  إل���ى  والوص���ول  اخلفي���ة 
التعليمي���ة على الرغم م���ن أن تعليم هذه الفئة 
الطالبية م���ن املمكن أن يك���ون معوقاً حقيقياً 
في املس���ارات التعليمية، حي���ث أنه رمبا يؤدي 
إلى ما يُع���رف بأنصاف املتعلم���ني في النظام 
املدرس���ي ويُقدم أفراد ترتب���ط حياتهم دائماً 
باجلرمية ويكونون عبئاً على املوارد اجملتمعية، 
أما الط���الب الذين يس���تمتعون بالتعرف على 
أحدث االستراتيجيات التربوية فإنهم في كثير 
من األحيان يستطيعون مالحقة أقرانهم داخل 

املدرسة ويكونون على نفس مستوياتهم.  

اجملتمع، وباإلضافة إلى برنامج التدريب الذي 
مت تخصيصه ملعلمي ومعلمات صعوبات التعلم 

في مدارس اململكة.
وح���ول ه���ذا األمر ق���ال املهن���دس أحمد 
ج���زار: » إن دع���م بوين���ج ملركز امللك س���لمان 
ألبح���اث اإلعاق���ة  يأت���ي إس���تمراراً لبرام���ج 
الشركة اخلاصة باملس���ؤلية اإلجتماعية جتاه 
اجملتم���ع الس���عودي وحرص���ا منه���ا على دعم 
مختل���ف أف���راد اجملتم���ع وفئات���ه«. وأضاف: 
»متثل املسؤولية االجتماعية إحدى أبرز القيم 
اجلوهرية التي تلتزم بها بوينج منذ تأسيس���ها 
عام 1916م، وهي تتمثل في املبادرات الهادفة 
الت���ي يقوم به���ا موظفي الش���ركة على صعيد 

العمل واجملتمع«.

وم���ن املتوقع أن تق���دم سلس���لة الدورات 
التدريبي���ة الت���ي تنظمه���ا ش���ركة بوين���ج عن 
موضوع صعوبات التعلم محاضرة وورشة عمل 
ش���هرياً للمعلم���ني في مج���ال التعليم اخلاص 
والع���ام واملديري���ن التعليمي���ني وذل���ك بغرض 
تعريفه���م بأه���م االس���تراتيجيات والتوجهات 
الت���ي تقوم عليه���ا أفضل التطبيق���ات العملية 
لتعلي���م الطالب الذي���ن يعانون م���ن صعوبات 
التعلم داخل اململكة العربية السعودية للتدريب 
عل���ى 16 نظاما تعليمي���ا. وفي خالل الدورات 

ضــمن التزامها المســـتمر 
التعليم  مبــادرات  لدعــم 
في المملكة، أعلنت  شركة 
بوينج أنها ستقوم بتمويل 
سـلســــلة مــــن الـــدورات 
التدريبيــة حـــول صعوبات 
التعلــم في مركــز الملك 
ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة. 
جاء ذلك أثنــاء الزيارة التي 
قام بها عدد من تنفيذيي 
الشركة إلى المركز برئاسة 
جزار  أحــمــد  المهنــــدس 
رئيس بوينــج في المملكة 

العربية السعودية.
وقد أعرب صاحب الس���مو امللكي األمير 
س���لطان ب���ن س���لمان - رئي���س مجل���س أمناء 
مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة عن شكره 
وامتنانه لش���ركة بوينج العاملي���ة على التزامها 
م���ع املركز في دع���م برنامج صعوب���ات التعلم 
على م���دى الس���نوات املاضية، وذل���ك يعكس 
مدى مس���ئوليتهم االجتماعية نحو فئات ذوي 
اإلعاقة في اململكة العربية السعودية. كما أننا 
في مركز امللك س���لمان ألبح���اث اإلعاقة وفي 
كل يوم نتعهد من جديد على استكمال مهمتنا 
ورسالتنا وحتقيق النوايا الطموحة، حيث إننا 
نبذل املس���اعي لتحس���ني كفاءة حياة ومستوى 
معيش���ة ذوي االحتياج���ات اخلاصة من خالل 

األبحاث التي نُقدمها. 

اجلدير ذكره أن هذه املبادرة ليست األولى 
لش���ركة بوينج فه���ي من  أهم داعم���ي برنامج 
صعوبات التعلم الذي يعد من أهم برامج  مركز 
امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة والذي يركز على 
اس���تحداث أدوات تش���خيصية تتناس���ب م���ع 
طبيعة الفرد ف���ي اململكة العربية الس���عودية.  
ويتكون البرنامج من خمسة اختبارات مختلفة 
لتقييم مهارات القراءة التي تساعد على عالج 
الصعوبات التي قد يواجهها أي فرد من أفراد 

تحت رعاية األمير سلطان بن سلمان :

شركة بوينج تدعم برنامج صعوبات التعلم



أبريل   2015م

محاضرات

50

في محاضرة نظمها المجلس السعودي للجودة
وقدمها  رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية

د. منصور العور : مفهوم الطاقة اإليجابية يحظى 
بأهميــة استراتيجيــة باعتبــاره أحــد أبــرز الدعائــم 

األساسيـة لتحقيـق النجـاح والتطّور علـى المستـويين 
الشخصــي والمؤسســي

ألق��ى الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، محاضرة 

متخصص��ة بعنوان الطاق��ة اإليجابية ودورها ف��ي القيادة المؤسس��ية، تناول 

خالله��ا ماهية الطاق��ة اإليجابية من الناحي��ة العلمية، مقّدم��ًا تحلياًل مفصاًل 

لعناصره��ا األساس��ية وم��دى االرتباط بينه��ا وبين الحال��ة البدنية لإلنس��ان وما 

يعتريها من تغيرات عضوية.
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 وجاء ذلك خ���ال اللقاء العلمي 
االفتتاحي ألعضاء اجمللس السعودي 
للجودة باملنطقة الغربية لعام 2015-

2014 والذي عق���د مؤخراً في جّدة 
بحض���ور الدكت���ور عاي���ض العمري، 
رئيس اجمللس، ومبش���اركة واس���عة 

من األعضاء.

وترّكزت محاض���رة الدكتور العور 
ح���ول مح���ور »الطاق���ة اإليجابية في 
اإلطار املؤسس���ي«، حيث ناقش العور 
فن���ون ب���ث الطاق���ة اإليجابي���ة ل���دى 
املرؤوسني والشروط الواجبة لضمان 
التأثير اإليجابي واملباشر على فاعلية 

األداء املؤسسي. 

وأوضح العور ب���أّن مفهوم الطاقة 
اإليجابية يحظى بأهمية استراتيجية 
باعتباره أحد أبرز الدعائم األساسية 
لتحقيق النجاح والتطّور على املستويني 
الشخصي واملؤسسي، مضيفاً: »تعتبر 
اإلم���ارات منوذجاً رائ���داً في توظيف 
الطاق���ة اإليجابي���ة بالش���كل األمث���ل 
في مس���اقات احلياة في ظ���ل الرؤية 
الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ 
محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم، نائب 
رئي���س الدولة رئيس مجل���س الوزراء 
حاكم دبي، رع���اه الله، الذي أّكد على 
دور الطاق���ة اإليجابي���ة كمق���وم أول 
للنج���اح والتمي���ز كونه���ا الباعث على 
االبت���كار واحملفز على قهر التحديات 
واكتشاف الفرص وتسخيرها بأسلوب 
فاعل يضمن لإلنسان رقيه وجملتمعه 

تقدمه وِرفعته.«

وأع���رب الع���ور عن س���عادته بلقاء 
أعض���اء »اجملل���س الس���عودي للجودة 

باملنطق���ة الغربي���ة« الذي يلع���ب دوراً 
محوري���اً في دعم متي���ز األداء الفردي 
العربي���ة  اململك���ة  ف���ي  واملؤسس���ي 
الس���عودية م���ن خال توفي���ر الفرص 
وتب���ادل  اجل���ودة  وحتس���ني  للتعلي���م 
املعرفة، الفتاً إلى أّن احملاضرة تندرج 
ف���ي إطار الت���زام »جامع���ة حمدان بن 
محمد الذكية« بإثراء املعرفة وترسيخ 
ثقافة اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي 

في العالم العربي عبر التعلّم الذكي. 

وش���ّدد العور على ض���رورة تعزيز 
قنوات التواص���ل الفعال لتبادل الرؤى 
واألف���كار ف���ي س���بيل نش���ر الطاق���ة 
اإليجابية بني أوساط الشباب وضمن 
مجتم���ع األعمال والقط���اع احلكومي 
التطوير والتحس���ني  والتش���جيع على 
س���واء عل���ى الصعي���د األكادمي���ي أو 

الشخصي أو املؤسسي.

م���ن جانب���ه، ثّمن الدكت���ور عايض 
العم���ري مش���اركة الدكت���ور منص���ور 
الع���ور في اللق���اء العلم���ي االفتتاحي، 
مؤكداً أهمية احملاض���رة كونها تتناول 

الطاق���ة اإليجابية الت���ي تعتبر إحدى 
أبرز املفاهيم احلديثة التي من شأنها 
أن متثل دفعة قوية ملسيرة النجاح التي 
يقوده���ا »اجملل���س الس���عودي للجودة 
باملنطقة الغربية« على صعيد ترس���يخ 
اجل���ودة والتميز ورفع مس���توى األداء 
املؤسس���ي وتعزيز تنافس���ية املنتجات 
واخلدم���ات احمللي���ة ضمن األس���واق 
اإلقليمية والعاملية حتقيق���اً ل� »الرؤية 
العربي���ة  باململك���ة  للج���ودة  الوطني���ة 

السعودية عام 2020«.

ويق���ود الدكت���ور منص���ور الع���ور 
جهود نش���ر ثقاف���ة اجل���ودة والتميز 
في العال���م العربي من خال رئاس���ة 
»جامعة حم���دان بن محم���د الذكية« 
التي تس���ير بخطى ثابتة نحو ترسيخ 
ريادته���ا باعتباره���ا النموذج األفضل 
ملس���تقبل التعلم الذكي على املس���توى 
اإلقليمي، متاش���ياً مع توجيهات سمو 
الش���يخ حمدان بن محمد بن راش���د 
آل مكت���وم، ول���ي عهد دب���ي والرئيس 

األعلى للجامعة.
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ألداء الرسالة املناطة بها، معبرا عن شكره 
جلهود منسوبي الهيئة والتي أسهمت في 

حتقيق العديد من اإلجنازات.

على عظم األمانة واملسؤولية امللقاة على 
بذل  إلى ضرورة  املوظفني، مشيرا  عاتق 
اجلميع  من  والتكاتف  اجلهود  من  مزيد 

وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور 
توفيق الربيعة في كلمة ألقاها نيابة عنه 
الهيئة  محافظ  القصبي  سعد  الدكتور 

القصبي يكرِّم المبدعين في ملتقى اإلبداع السنوي بالرياض

 »المواصفات والمقاييس« تؤكد سعيها 
 لتحسين إجراءات العمل وتطوير الخدمات 

المقدمة للمستفيدين

أك��دت هيئة المواصفات والمقاييس الس��عي قدمًا لتحس��ين إجراءات العمل 
وتطوي��ر الخدم��ات المقدمة للمس��تفيدين، كما أعلنت ع��ن تكريم نخبة من 
موظفيها المبدعين والمتقاعدين، وذلك في ملتقى اإلبداع الس��نوي لتكريم 
المبدعي��ن والمتميزي��ن والمتقاعدي��ن م��ن منس��وبيها الذي احتضنت��ه الهيئة 
برعاية وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة الدكتور توفيق الربيعة.
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امللتقى  هذا  خالل  من  تسعى  الهيئة  أن 
في  واإلت���ق���ان  التميز  م��ب��ادئ  لترسيخ 
العمل، انطالقا من أهمية دعم وتشجيع 
مستوى  رف��ع  شأنها  من  التي  امل��ب��ادرات 
اخلدمات التي يتم تقدميها للمستفيدين 

من قبل منسوبي الهيئة املتميزين.

اللجنة  أن  ع��ل��ى  ال��ع��ت��ي��ب��ي  وش�����دد 
إب��راز  على  ح��رص��ت  للملتقى  التنفيذية 
وتكرمي أصحاب األفكار اإلبداعية التي من 
شأنها تطوير اخلدمات أو إجراءات العمل، 

متقاعدي  ب��إجن��ازات  القصبي  ون��وه 
من  اإلجن���ازات  تلك  مستعرضاً  الهيئة، 
خلدمة  وجهد  وق��ت  من  بذلوه  ما  خ��الل 
من  م��زي��داً  لهم  متمنياً  ووطنهم،  دينهم 
العطاء والتميز في حياتهم بعد التقاعد، 
من  املكرمني  الهيئة  منسوبي  هنأ  كما 
املتقاعدين،  وكذلك  واملتميزين  املبدعني 
مزيد  بذل  ض��رورة  على  املوظفني  وح��ّث 

من اجلهود لدفع مسيرة التميز.

م���ن ج��ان��ب��ه��م أع�����رب امل��وظ��ف��ون 
املكرمون عن بالغ شكرهم لوزير التجارة 
تلك  على  الهيئة  ومحافظ  والصناعة 
لهم  داف��ع��اً  متثل  والتي  الطيبة،  اللفتة 
للمضي قدماً في املشاركة لتنمية اململكة 
ودعم جهود احلكومة الرشيدة في كافة 

مجاالت التنمية.

ع��ل��ى إث���ر ذل���ك أوض���ح م��دي��ر إدارة 
العتيبي  مشعل  بالهيئة  البشرية  امل��وارد 

حتسني  نحو  حقيقية  إضافة  متثل  والتي 
إجراءات العمل أو تطوير اخلدمات املقدمة 
للمستفيدين، والتي تعمل على توفير املوارد 
أن  إلى  مشيراً  والوقت،  والبشرية  املالية 
عند  التدقيق  على  كثيراً  حرصت  اللجنة 
االختيار في عنصرين أساسيني هما درجة 
اإلبداع ودرجة التأثير عند التطبيق، مؤكداً 
ومعايير  آليات  وف��ق  مت  االختيار  أن  على 
الشفافية  م��ن  إط��ار  ف��ي  وم��ح��ددة  دقيقة 

والعدالة بني اجلميع.
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السعودي  اإلط�����ار  أن  وأوض�����ح 
حتقيق  ف���ي  س��ي��س��ه��م  ل��ل��م��ؤه��ات 
من  الرئيسة،  األه��داف  من  مجموعة 

يوسع  التقومي  هيئة  من  بتنسيق  والعمل 
 خ����ي����ارات احل���ص���ول ع��ل��ى امل���ؤه���ات 

ويضمن اعتمادها.

عزام  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  وأك���د 
إط���ار  ي��ب��ن��ى  م����رة  ان����ه ألول  ال��دخ��ي��ل 
التعليم  ف��ي��ه  يسهم  ل��ل��م��ؤه��ات  وط��ن��ي 

خالل ورشة عمل عقدتها هيئة تقويم التعليم العام في الرياض

قرار خادم الحرمين بدمج وزارتي التعليم العالي 
والتربية والتعليم في وزارة واحدة قرار يتماشى مع 
متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة 

على المؤسسات التعليمية

أطلقت هيئة تقويم التعليم العام، مشروع اإلطار السعودي للمؤهالت خالل 
ورش��ة العم��ل التي عقدتها في الري��اض، بحضور وزير العم��ل المهندس عادل 
فقي��ه ووزير التعلي��م الدكتور ع��زام الدخيل، ومحافظ هيئ��ة تقويم التعليم 
العام الدكتور نايف الرومي، بمش��اركة 22 جهة حكومية معنية ومؤسس��ات 

وطنية وإقليمية وشركات محلية وعالمية.
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حتقيق  خ��ال  م��ن  التعليم،  مخرجات 
قطاعات  أدوار  بني  التكامل  من  مزيد 
التعليم اخملتلفة، وتوحيد معايير اجلودة 
املتداولة بينها. وهذا بطبيعة احلال يؤدي 
لهذه  الرئيسة  املهمة  على  التركيز  إلى 
املؤسسات املتمثلة في حتسني العمليات 
عن  وعبر  مخرجاتها.  وجودة  التعليمية 
العام جلعلها  التعليم  تقومي  لهيئة  شكره 
مقدمة  في  للمؤهات  السعودي  اإلطار 
أولوياتها الرئيسة، حيث يعد هذا اإلطار 
املؤهات،  لتصنيف  شاملة  منظومة 
ويسهم في حتقيق اجلودة والشفافية في 

املنظومة التعليمية.

جاهدة  تعمل  التعليم  وزارة  أن  مبينا 
على توظيف إمكاناتها وخبراتها لتحقيق 
اململكة  ف��ي  ال��ع��ام  التعليم  ف��ي  اجل���ودة 
التنمية  ولتحقيق  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية 
حتسني  عبر  املعرفة  اقتصاد  خال  من 

مخرجات التعليم.

في  وامل��ص��داق��ي��ة  الثقة  تعزيز  بينها 
املؤهات السعودية.

وبني  بينها  واملواءمة  املقارنة  وحتقيق 
املعايير  أف��ض��ل  وف��ق  العاملية  امل��ؤه��ات 
العاملية املتبعة في هذا اجملال، وهو ما يؤدي 
إلى حتقيق االعتراف باملؤهات السعودية 

على املستويني الوطني والدولي.

التعليم  تقومي  هيئة  محافظ  وأكد 
ال���ع���ام خ����ال اف���ت���ت���اح ال����ورش����ة أن 
مشروع  للمؤهات  السعودي  اإلط��ار 
الهيئة  مهام  إح��دى  ويعد  مهم،  وطني 

واختصاصاتها الرئيسة.

وقد شرعت الهيئة في إعداده وبنائه 
مخرجات  بني  الفعال  الربط  لتحقيق 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة وس��وق 
يحصل  التي  املؤهات  وتوحيد  العمل، 
التعليم  جودة  رفع  بهدف  املتعلم،  عليها 

وحتسني مخرجاته.

وسيعمل على توحيد معايير التعليم 
التوافق  لزيادة  بها  واالرتقاء  والتدريب 
والتدريبية،  التعليمية  املنظومة  ف��ي 
وشفاف  موحد  معيار  وض��ع  خ��ال  من 
ومحايد للمؤهات الوطنية في اململكة، 
املؤهات.  أنواع  بكل  االعتراف  وتعزيز 
للمؤهات  السعودي  اإلطار  »إن   : وقال 
يتوافق مع اهتمام ورؤية خادم احلرمني 
عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني 

تدشني  أن  ال��دخ��ي��ل  د.  وأض�����اف 
في  يأتي  للمؤهات  السعودي  اإلط��ار 
التعليمية  العملية  ف��ي��ه  تشهد  وق���ت 
خادم  قرار  بعد  خصوًصا  كبيًرا،  تطوًرا 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
بدمج   - الله  - حفظه  آل سعود  العزيز 
والتعليم  والتربية  العالي  التعليم  وزارتي 
الذي  ال��ق��رار  وه��و  واح����دة،  وزارة  ف��ي 
حيث  من  اجلودة  متطلبات  مع  يتماشى 
املؤسسات  على  املشرفة  اجلهات  تقليل 
التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على 
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باألجور  املتعلقة  السياسات  تقنني  في 
والتقدم املهني.

وطني  إط�����ار  وض����ع  أن  واع���ت���ب���ر 

للمؤهات مبثابة املنصة األساسية التي 
حتمل معها سهولة التخطيط للمسارات 
تكون  ألن  نطمح  التي  واملؤهات  املهنية 
متوافرة لدى شبابنا وشاباتنا، ومتماشية 
يساعد  كما  العمل.  س��وق  يطلبه  ما  مع 
الطاب  ل��ل��م��ؤه��ات  ال��وط��ن��ي  اإلط����ار 
التخطيط  ف��ي  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
معرفة  من  وميكنهم  املهني،  ملستقبلهم 
اجلهد والوقت واملهارات التي يحتاجونها 

للوصول إلى أهدافهم.

الوطني  اإلط���ار  منصة  أن  وأض���اف 
إبداعية  للمؤهات تفتح مجاالت حللول 
ع��دي��دة ت��وف��ر ن��ط��اق��اً أوس���ع ف��ي طرق 
والتخصصية  ال��ع��ام��ة  امل���ه���ارات  ك��س��ب 
كان  س��واًء  العمل،  س��وق  يحتاجها  التي 
في  وال��ت��دري��ب  التعليم  طريق  ع��ن  ذل��ك 
التعليم  أو  م��ح��ف��زة،  بطريقة  ال��ف��ص��ول 
وفي  مكان  أي  من  اإللكتروني  والتدريب 
يجمع  الذي  املدمج  التعليم  أو  وقت،  أي 

بني الطريقتني.

حتقق  املنصة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيراً 
املرونة في بناء املؤهات تدريجًيا وحسب 
دخول  م��رون��ة  فتعطيه  امل��واط��ن  ح��اج��ة 
العمل واخلروج منه لاستزادة من  سوق 

املهارات والتدريب.

وأكد أن اإلطار السعودي للمؤهات 
عليها  ترتكز  التي  الركائز  أهم  من  يعد 
بني  االن��ت��ق��ال  وس��ه��ول��ة  امل��واءم��ة  عملية 
التعليم والتدريب وسوق العمل، ما يدعم 
االقتصاد الوطني عن طريق رفع إنتاجية 

املواطن والعمالة الوافدة.

وخبراء  ب��امل��ؤه��ات  املعنية  واألج��ن��ب��ي��ة 
ومستشارين في اجملال نفسه.

تسعى  ال���ورش���ة  ه���ذه  أن  وأض����اف 
الوزارات  مع  والشراكات  العاقات  لبناء 
ليصبحوا شركاء استراتيجيني للهيئة في 

دعم هذا املشروع الوطني.

م��ش��دًدا ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ش��راك��ة مع 
صناعة  ف��ي  العاملة  اجل��ه��ات  مختلف 
الشراكة  وتطبيق  وال��ت��دري��ب  التعليم 

والشفافية واالحترافية في العمل.

املهندس  العمل  وزير  قال  جهته  من 
: إن اإلط���ار  ب���ن م��ح��م��د ف��ق��ي��ه  ع����ادل 
مفاهيم  سيوحد  للمؤهات  السعودي 
املستوى  ع��ل��ى  وامل��ه��ن  امل���ه���ارات  ول��غ��ة 
الوطني، ويضع اململكة في مصاف الدول 
واجلودة  اإلنتاجية  جعلت  التي  الرائدة 

احملرك الرئيس لقراراتها.

املهارات  مفهوم  توحيد  أن  وأض��اف 
وما يترتب عليه من مؤهات هو أمر يتفق 
مبا  والطلب  العرض  طرفا  أهميته  على 
والتدريبية  التعليمية  في ذلك املؤسسات 
املوظفة  احلكومية  واجل��ه��ات  جهة،  من 
وأصحاب األعمال من جهة أخرى، حيث 
والعدالة  واالستمرارية  املواءمة  يضمن 

التي  بالتعليم   - الله  - حفظه  آل سعود 
أكد  األخير. حيث  في خطابه  أوضحها 
أن التعليم استثمار ملستقبل الوطن، ووجه 
- وفقه الله - بتطويره لتكون مخرجاته 
متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل، 
للتنمية  أساسية  لركيزة  يؤسس  ما  وهو 
تنمية  حتقيق  ويكفل  واجل��ودة،  البشرية 

اقتصادنا الوطني.

أهمية  ع��ل��ى  ال���روم���ي  د.  وش�����دد، 
السعودي  اإلط��ار  بناء  في  الهيئة  شراكة 
بهدف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  للمؤهات 
مسارات  جميع  في  املعايير  مستوى  رفع 
التعليم والتدريب، وقال : إن الهيئة تعمل 
اململكة  في  املسؤولة  املعنية  اجلهات  مع 
للمؤهات.  ال��س��ع��ودي  اإلط����ار  ل��وض��ع 
مشيًرا إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى عرض 
أهم املمارسات العاملية الناجحة في هذا 
اجملال واالستفادة منها، والتعريف مبكانة 
وإتاحة  للمؤهات،  ال��س��ع��ودي  اإلط���ار 
ال  ج��زءاً  لتكون  املعنية  للجهات  الفرصة 
يتجزأ من مسيرة هذه املنظومة الوطنية. 
حيث جتمع هيئة تقومي التعليم العام في 
املعنية  واجلهات  ال��وزارات  الورشة  هذه 
بالتعليم والتوظيف والشركاء في اململكة، 
إض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن اجل��ه��ات العربية 
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مقاالت

أ. نايف المطرفي

ي���درك اجلمي���ع يقيناً ب���ان اجلوده أصبحت لغ���ة التقدم والتطور ومت���س كل جانب من حياتنا وتؤثر دون ش���ك 
ف���ي احلاضر واملس���تقبل ولذلك أصبحت حاضره في كل املؤسس���ات واملنش���ئات وإن تعددت أنش���طتها وتنوع 
نط���اق خدماته���ا ، فتميز بع���ض الدول أو املنش���ئات عن غيرها كان يع���ود إلى انتهاج معايير اجل���ودة مببادئها 
وأبعاده���ا وأنظمتها ابت���داء من املدخالت م���روراً بالعمليات وانته���اًء باخملرجات أضافه إلى الس���عي احلثيث 
للتغيي���ر والتطوير بش���كل مس���تمر دون توقف ،واس���تخدام مؤش���رات األداء وعمل مش���اريع حتس���ن األداء .
واملدخ���الت كم���ا نعل���م ه���ي وج���ود امل���وارد واإلمكان���ات الت���ي تبن���ى عليها اجل���وده لك���ي حتقق األه���داف .

 Future ونح���ن نتح���دث عن مدخالت اجل���ودة ، ولنكن دقيقن فيما نعني���ه وهو  مايتعلق باالجي���ال  القادمة 
Generation ،  ه���ل اجل���ودة يج���ب أن يك���ون تركيزه���ا وإعط���اء أولوياته���ا للجي���ل  احلاض���ر أم يفت���رض 

أن له���ا عالق���ه كبي���ره  بأجي���ال املس���تقبل أو أن الواج���ب عم���ل ت���وازن بينهما عندم���ا يتعلق األمر مبس���تقبل 
. Bioethicist األجي���ال القادم���ة  أو أن ه���ذا املوض���وع ه���و يخ���ص اخملتص���ن باألخالقي���ات احليوي���ة

ل���ب موضوعن���ا هو اس���تخدام املوارد والت���ي هي من مدخالت نظام اجلودة كما أس���لفت  ، واجلودة دون ش���ك 
ه���ي عم���ل وإتقان في كل وقت و زم���ان ، في احلاضر وفي املس���تقبل ولكن ماهي حدود املس���تقبل الذي يجب 
أن نعم���ل علي���ه ، ه���ل هو اجليل القادم أم الذي يلي���ه ؟ أم ثالثة أجيال قادمه لتكون أقص���ى حدود التخطيط .

ن���رى االس���تهالك  للتدمي���ر وأيض���اً عندم���ا  تتع���رض  البيئ���ة  كبي���ر  ن���رى بش���كل  ي���زداد عندم���ا  واجبن���ا 
. املس���تقبل  ألجي���ال  احلي���اه  ج���ودة  ف���ي  يؤث���ر  ش���ك  ب���ال  وه���ذا  للم���وارد  مب���رر  والغي���ر  اجلائ���ر 

كان هن���اك العدي���د من الفلس���فات والنظريات والت���ي تناولت هذا املوض���وع ، فبعضها كانت ت���رى أن األجيال 
القادم���ة غي���ر موج���ودة اآلن فكي���ف نكون ملزمن لش���ئ غير موج���ود ؟! أما إح���دى النظريات فتق���ول )بينما 
تتج���ه إح���دى النظري���ات إل���ى( أن وج���ود تل���ك األجي���ال يعتمد عل���ى مانق���وم ب���ه اآلن والتزامن���ا واجب كون 
األجي���ال الس���ابقة حافظ���ت على بعض املق���درات لتصل إلينا وجب علين���ا أن نحذو حذوه���م ونعطي األجيال 
القادم���ة حقوقه���م خصوص���اً أن كل مانقوم به من اس���تخدام للموارد والبيئة س���وف يكون له أث���ٌر في حياتهم.
التس���اؤل املوج���ود هن���ا ومازال يبح���ث عن إجاب���ه ، من األول���ى بتمثيل األجي���ال القادمة لضمان ج���ودة حياة 
له���م م���ن خ���الل التخطيط واحلف���اظ على امل���وارد ؟ هل هم علم���اء اجلوده ، الذي���ن لم يكن له���م دور ملموس 
ف���ي مس���تقبل األجيال و مبقدرتهم العم���ل على تطوير االقتص���اد ليؤثر إيجاباً في احلاضر واملس���تقبل وعمل 
سياس���ات وإج���راءات ف���ي معايي���ر عامليه ملزم���ة التطبيق لضم���ان احملافظة عل���ى حقوق أجيال املس���تقبل ؟ 
أم ه���م علم���اء األخالقيات احليوي���ة الذين مازال���وا يناضلون في هذا اجلان���ب وجعلوا العدالة في اس���تخدام 
امل���وارد أح���د أه���م مب���ادئ األخالقي���ات احليوي���ة واس���تخدموا العديد م���ن النظري���ات والفلس���فات كنظرية 
 Utilitarianism ونظرية املنفع���ة Consequentialism والنظري���ة العوائقبي���ة Deontology  الواج���ب
أخيرا ، نحتاج ان نرى دور بارز للمتخصصن في اجلودة في موضوع حقوق أجيال املستقبل خصوصا أن اجلوده 
تعيش أوج تألقها، وهم قادرين على إيصال صوتهم من خالل اخلطط االس���تراتيجية ومؤمترات اجلودة والتي 
التقارن بنش���اطات األخالقيات احليوية احملدودة لضمان حقوق أجيال املستقبل و وضمان مستقبل األجيال .

الجودة .. وأجيال المستقبل
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ودعا اصحاب العامات التجارية الى 
االشتراك في النظام لضمان حقوقهم 
وحماية منتجاتهم من التزوير، كما نوه 
بالدور الذي تطلع به مصلحة اجلمارك 

اجلهات ذات العاقة حملاربتها. مؤكدا 
تضررا  االكثر  هو  الصادق  التاجر  ان 
 »IPM« نظام  وأن  الظاهرة،  هذه  من 
محاربتها،  في  فاعل  دور  له  سيكون 

عضو  ال��ع��ج��ان  محمد  وأوض����ح 
التجارية  اللجنة  رئيس  االدارة  مجلس 
ظاهرة  مكافحة  أن  ال��ري��اض  بغرفة 
الغش التجاري تتطلب تعاوناً وثيقاً بني 

خالل ورشة نظمتها غرفة الرياض

 نظام »IPM« يستعد لمحاربة 
ظاهرة الغش التجاري بالمملكة

أكد المشاركون في ورش��ة عمل التعريف بنظام »IPM« اإللكتروني لمكافحة 
الغ��ش التجاري والتقليد التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية 
وبالتع��اون مع مصلح��ة الجمارك العامة بمق��ر الغرفة، أن النظام سيس��هم 
بدرجة كبيرة في الحد من انتش��ار ظاهرة الغش التجاري باألسواق السعودية، 
كما دع��وا الجهات ذات العالقة إلى مكافحة ه��ذه الظاهرة وبذل المزيد من 
الجهد للقضاء عليها نظرا ألثارها الضارة على المواطن واالقتصادي مش��يرين 

إلى وجود الكثير من السلع المغشوشة باألسواق.
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موضحا أن نظام »IPM« هو مبثابة 
الغش  ظ��اه��رة  لضبط  ان���ذار  ج��رس 
اجلمارك  تبذله  مبا  مشيدا  التجاري 
من جهد ملكافحة هذه الظاهرة مشيرا 
ان��ه بالرغم م��ن ه��ذا اجل��ه��د اال  ال��ى 
السلع  من  الكثير  به  توجد  السوق  ان 

املغشوشة.

كل  ت��ع��اون  تستدعي  التجاري  الغش 
أو  ع��دواً  ليس  التاجر  وان  االط��راف، 
ومساند  داع���م  ه��و  ب��ل  للجمعية  ن���داً 
جلهودها نظرا ألنه هو ايضا مستهلك، 
وقال إن اجلمعية ستتبني استراتيجية 
حماية  الى  خالها  من  تسعي  جديدة 

وصون حقوق املستهلك.

السلع  دخ��ول  ملنع  املنافذ  مختلف  في 
مشيرا  اململكة  اس��واق  الى  املغشوشة 
للقضاء  يكفي  دوره��ا وحده ال  ان  الى 

على هذه الظاهرة.

وأكد جاسر الناهض مساعد ادارة 
اجلمارك  مبصلحة  اخمل��اط��ر  ش���ؤون 
اصحاب  م��ب��ادرة  اهمية  على  العامة 
التسجيل  ف��ي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات 
فوائد  م��ن  يحققه  مل��ا  نظرا  بالنظام 
الغش  ظاهرة  منع  في  تساعد  كثيرة 
التجاري وحماية املنتجات من التزييف 
أو التهريب، وقال إن اجلمارك بالرغم 
السلع  مما تبذله من جهد ملنع تسرب 
ال  انها  اال  اململكة  لداخل  املغشوشة 
التسرب  ه��ذا  منع  وح��ده��ا  تستطيع 
التبليغ  ال��ى  واالف����راد  التجار  داع��ي��ا 
الفوري عن السلع واملنتجات املغشوشة 
مشيرا الى ازدياد حجم التجارة حيث 
وص��ل��ت ال��رس��وم اجل��م��رك��ي��ة م��ن 10 
الى  سنوات  عشر  قبل  ري��ال  مليارات 
اصحاب  ودع��ا  االن،  ري��ال  مليار   20
التسجيل  في  امل��ب��ادرة  ال��ى  الشركات 
بالنظام للتعريف مبنتجاتهم مشيرا الى 
سعوديني  حقوق  اصحاب  وجود  عدم 

مسجلني بالنظام.

سليمان  الدكتور  اشار  جانبه  ومن 
التنفيذي  اجمللس  رئيس  السماحي 
ان  ال���ى  امل��س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  جلمعية 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  ستتعاون  اجلمعية 
ومكتسبات  ح��ق��وق  حلماية  العاقة 
ظاهرة  مكافحة  إن  وق��ال  املستهلكني 
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ضرورة  على  وش���ددا  املنشأة،  نشاط 
وجود آلية واضحة للتأكد من املواصفة 
الداخلي  ال��ت��دق��ي��ق  ن��ت��ائ��ج  وم��ط��اب��ق��ة 
واخلارجي والقيام باإلجراءات الوقائية 
ظهور  لتجنب  ال��ازم��ة  والتصحيحية 
تؤدي  أن  املمكن  م��ن  التي  املشكات 
إنتاجيتها  وتدني  أعمالها  تعطل  إل��ى 
التدريبية  البرامج  أهمية  مؤكدين على 
حتى  اجل��ودة  بنظم  املستمر  والتثقيف 
وظيفيا  وسلوكا  ذاتية  ممارسة  تصبح 
ي��وم��ي��ا، وت��ن��اول��ت ال���ورش���ة اجن����ازات 
احلالية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  الهيئة  وب��رام��ج 
اإلستراتيجية  إع��داد  في  واملستقبلية 
اململكة  رؤية  وجتسيد  للجودة  الوطنية 
اإلقليمية  ال��ري��ادة  حتقيق  في  2020م 
واملطابقة  التقييس  ف��ي  وامل��رج��ع��ي��ة 
اخلدمات  ج���ودة  مبستوى  واالرت���ق���اء 
املستهلك  حلماية  واملنتجات  والسلع 
لاقتصاد  التنافسية  ال��ق��درة  وتعزيز 

الوطني في مختلف قطاعاته.

مبدينة  الرئيس  مقرها  ف��ي  القصيم 
املواصفات  هيئة  )دور  بعنوان  بريدة 
واملقاييس في منح شهادات إدارة نظم 
إلى  املشيقح  فيها  أشار  والتي  اجلودة( 
أن غرفة القصيم تقوم بتنظيم مثل هذه 
التدريبي  برنامجها  إطار  في  امللتقيات 
مختلف  يستهدف  ال���ذي  وال��ت��وع��وي 
قطاع  خ��اص  وبشكل  اجملتمع  شرائح 
األداء  مستويات  م��ن  للرفع  األع��م��ال 
الورشة  واستضافت  العماء،  وخدمة 
اجل����ودة في  إدارة ض��ب��ط  ع���ام  م��دي��ر 
واملقاييس  للمواصفات  الوطنية  الهيئة 
الزهراني  ح��م��ود  ب��ن  سعيد  ال��دك��ت��ور 
بالهيئة  اجل��ودة  إدارة  نظم  عام  ومدير 
واللذان  الشبانات،  محمد  بن  سعود 
إنشاء  من  العامة  األه��داف  حتدثا عن 
وأهمية  مبادئها  وتطبيق  اجلودة  نظام 
القيادة والتركيز على العماء وتوقعاتهم 
باعتبارهم  املستقبلية  واحتياجاتهم 
امل��س��ت��ه��دف��ني واحمل����ور األس��اس��ي في 

التجارية  للغرفة  العام  األمني  أكد 
ال��ص��ن��اع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ال��ق��ص��ي��م زي���اد 
اجل��ودة  ضبط  عمليات  أن  املشيقح 
هاجسا  تشكل  باتت  املؤسسي  والتميز 
احلكومية  األجهزة  كافة  لدى  متزايداً 
ومحوراً لنشاط منشآت قطاع األعمال 
من  العماء  رضا  لكسب  تتسابق  التي 
خال تقدمي منتجات وخدمات مطابقة 
بأنه  موضحا  واملقاييس،  للمواصفات 
السائدة  االقتصادية  األوضاع  ظل  في 
االستقرار  وع���دم  بالتقلب  املتسمة 
ت��ص��ب��ح احل��اج��ة إل���ى ض��ب��ط اجل���ودة 
أفضل  لتحقيق  وإحلاحا  أهمية   أكثر 
املكاسب والنتائج بأقل اخلسائر، الفتا 
إلى أن كثيراً من الدول تسعى اليوم إلى 
تطبيق مناذج التميز واجلودة لتبقى في 
سوق املنافسة وحتقق الريادة من خال 
االستمرار في خطط التطوير وعمليات 
التحديث املواكبة لرغبات العماء، جاء 
ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة 

في ورشة العمل التي نظمتها غرفة القصيم
بعنوان )دور هيئة المواصفات والمقاييس في منح شهادات إدارة نظم الجودة(

زياد المشيقح : التميز المؤسسي وضبط الجودة 
هاجسان يؤرقان نشاط قطاع األعمال
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الورشة  أن  إلى  مشيراً  منها،  التخلص 
استهدفت كافة املهتمني واخملتصني من 
واخلاصة؛  احلكومية  القطاعات  كافة 
جلسة  وإث��راء  الفعالة  املشاركة  بهدف 
بها  تختتم  ال��ت��ي  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ن��ق��اش 

الورشة.
ال���ورش���ة  إن  ال����واب����ل:  وأض������اف 
شهدت لقاًء مفتوحاً بني محافظ هيئة 
القصبي  سعد  ال��دك��ت��ور  امل��واص��ف��ات 
ملناقشة  األعمال؛  رجال  من  واملهتمني 
األنشطة واخلدمات التي تقدمها الهيئة 

مبا في ذلك جودة البيئة وحمايتها.

اس��ت��ع��رض��ت ع���ددا م��ن احمل����اور ذات 
االيزو  البيئة  إدارة  نظام  منها  العاقة 
على  ال��ض��وء  إل��ق��اء  مت  حيث   ،14001
املواصفات القياسية السعودية املتعلقة 
بالبيئة وإعادة تدوير املنتجات، إضافة 
اجل��ودة  إدارة  ن��ظ��ام  اس��ت��ع��راض  إل��ى 
الشركات  إحدى  وجتربة   ،9001 أيزو 
احلاصلة على شهادة األيزو طبقا لهذا 

النظام.
وأش��ار إل��ى أن ال��ورش��ة ج��اءت في 
وتعزيز  ال��ت��ع��اون  أواص����ر  دع���م  إط���ار 
الشراكة املؤسسية مع القطاع اخلاص، 
ب��ال��دور احل��ي��وي ال���ذي تلعبه  م��ش��ي��داً 
غرفة الشرقية في دعم كافة األنشطة 

التي تعود بالنفع على اجملتمع.
غرفة  ع��ام  أم��ني  ق��ال  جانبه،  م��ن 
عبدالله  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  الشرقية 
دور  إل��ى  تطرقت  ال��ورش��ة  إن  ال��واب��ل: 
القطاع اخلاص ومسؤوليته االجتماعية 
حيال البيئة واإلدارة املستدامة للنفايات 
االلكترونية والطبية والصناعية وكيفية 

نظمت الهيئة السعودية للمواصفات 
غرفة  مع  بالتعاون  واجلودة  واملقاييس 
 2015 إبريل   22 األربعاء  يوم  الشرقية 
املوافق 3 رجب 1436ه� ورشة عمل حتت 
مستدامة«،  لبيئة  دائمة  »شراكة  شعار 
بالدمام،  للغرفة  الرئيسي  باملقر  وذلك 
الدكتور  الهيئة  محافظ  رع��اي��ة  حت��ت 

سعد بن عثمان القصبي.
وقال مدير عام فرع الهيئة باملنطقة 
الشرقية طامس بن علي احلمادي: إن 
ودورها  الهيئة  اهتمام  تعكس  الورشة 
التقييس  أنشطة  تطوير  في  احليوي 
اخلدمات  مستوى  وحتسني  واجل��ودة، 
اجمل���االت،  مختلف  ف��ي  تقدمها  ال��ت��ي 
تغطية  سيتم  الذي  البيئة  مجال  ومنها 
م��ع��ظ��م ج��وان��ب��ه ف���ي ه����ذه ال���ورش���ة؛ 
متطلبات  توفر  مستدامة  بيئة  إليجاد 
الدولية  للمعايير  طبقاً  البيئة  حماية 
السعودية  ال��ق��ي��اس��ي��ة  وامل���واص���ف���ات 

املتعلقة بهذا الشأن.
الورشة  إن  احل���م���ادي:  وأض����اف 

خالل ورشة عمل بغرفة الشرقية

 »المواصفات والمقاييس« تعرض خدماتها للحفاظ 
على البيئة في المنطقة

 عبد الرحمن بن عبداهلل الوابل 
اأمني عام غرفة ال�شرقية
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ف���ي دول مجل���س التع���اون اخلليجي، 
كما أن هذا العم���ل مت إجنازه في فترة 
قصيرة - أقل من عامني - وبعدد قليل 
جداً م���ن اخملتصني، مقارن���ة باملعايير 

في األسواق األخرى .

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقايي���س واجلودة ق���د وقعت مؤخراً 
في الرياض، مذك���رات تفاهم مع عدد 
كبير من الش���ركات الصانعة للمركبات 
اخلفيفة، بلغت )78( ش���ركة متّثل أكثر 

واطل���ع عليه���ا اجملل���س ف���ي مختل���ف 
الدول.

ه���ذا  يحاك���ي   « اجملل���س:  وق���ال 
البرنام���ج معايير اقتص���اد الوقود في 
الواليات املتحدة، ويظهر التزاماً جدياً 

بوضع معايير على املدى الطويل«.

يذك���ر أن البرنام���ج الت���زم مبعيار 
ش���امل ومرن، بحيث يسمح للحكومات 
الوطنية األخرى باس���تخدامه كمرجع، 
ويفتح الب���اب العتم���اد معايير مماثلة 

ووص���ف اجملل���س الدول���ي للنق���ل 
النظيف )ICCT( إصدار هذا املعيار 
باإلجن���از التاريخ���ي للمملك���ة، إذ يعد 
األول م���ن نوع���ه ف���ي منطقة الش���رق 
األوس���ط، ، والش���تماله على املركبات 
واملركب���ات  املس���توردة  املس���تعملة 
اجلديدة، وهو منوذج ل���م تقم أي دولة 
أخرى بتطبيقه في السابق، كون عملية 
تطوي���ره تعد األس���رع واألعل���ى كفاءة 
مقارنة مبختلف املعايير التي شاهدها 

يعد األول من نوعه في المنطقة:

 المملكة تتصدر دول الشرق األوسط بإصدار 
» معيار اقتصاد الوقود السعودي »

تص��درت المملكة العربية الس��عودية دول الش��رق األوس��ط، وحقق��ت إنجازًا 
 متميزًا بإصدارها »المعيار الس��عودي القتص��اد الوقود في المركبات الخفيفة 

)Saudi CAFE(«، الذي يعد نموذجًا رائدًا وحقيقيًا لمستوى إنجاز الحكومات.
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اس���تهالك قطاع النقل بلغ نحو )%23( 
من االس���تهالك اإلجمال���ي للطاقة في 
اململك���ة، ولذلك فإن املعيار الس���عودي 
اجلديد القتصاد الوق���ود في املركبات 
اخلفيف���ة يه���دف إل���ى حتس���ني معدل 

اقتصاد وقود املركبات في اململكة بنحو 
)4%( س���نوياً، لنقله من مستواه احلالي 
عند نحو )12( كيلو متراً لكل لتر وقود، 
إلى مستوى يتخطى )19( كيلو متراً لكل 

لتر وقود، بحلول عام 2025م.

وقد مت إع���داد منظوم���ة عمل من 
أرب���ع جه���ات حكومي���ة لتتول���ى مه���ام 
مراقبة تطبيق املعيار وللتأكد من تطبيق 
ه���ذا املعيار، والتزام ش���ركات صناعة 
الس���يارات العاملية مبتطلباته، ومتابعة 
حتس���ني معدل اقتصاد وقود املركبات 
في اململكة، وتش���مل هذه اجلهات كاًل 
من وزارة التج���ارة والصناعة، والهيئة 
واملقايي���س  للمواصف���ات  الس���عودية 
واجلودة، ومصلح���ة اجلمارك العامة، 

واملركز السعودي لكفاءة الطاقة.

م���ن )99,95%( من مبيع���ات املركبات 
في اململكة، بحيث تلتزم مبوجبها هذه 
الشركات باملعيار الس���عودي القتصاد 

الوقود في املركبات اجلديدة.

وتش���ير اإلحصاءات إل���ى أن معدل 
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أمير الشرقية يطلع  عرض مرئي لبرنامج تطوير وتأهيل
 أنظمة ضبط الجودة لمشروعات أمانة المنطقة

اطلع صاحب الس���مو امللكي األمير س���عود بن نايف ب���ن عبدالعزيز أمير 
املنطقة الش���رقية مبكتب س���موه باإلم���ارة ، على عرض مرئ���ي لبرنامج 
تطوي���ر وتأهيل أنظمة ضبط اجلودة ملش���روعات أمان���ة املنطقة، قدمه 

معالي أمني املنطقة املهندس فهد اجلبير .
وقدم معالي األمني لسمو أمير املنطقة الشرقية نبذة عن دور إدارة اجلودة 
بإدارة املش���روعات، مس���تعرضا رؤية ورس���الة اجلودة واإلس���تراتيجية 
اخلاصة بإدارة اجلودة اخلاصة بزيارات املش���روعات وكيفية التأكد من 

جودتها، باإلضافة إلى البرامج املقدمة لتأهيل املقاولني واملعدات .
كما اس���تمع س���موه إلى ش���رح من معالي املهندس اجلبير عن أهم أعمال اجلودة لعام 1435ه�، إلى جانب النتائج االيجابية التي حققتها 

األمانة من حيث التطوير الشامل خاصة باحلاسب اآللي والتعامالت االلكترونية .
وعبر معالي األمني عن ش���كره لس���مو األمير س���عود بن نايف على دعمه ومتابعته املستمرة ملشروعات األمانة وتسهيل اإلجراءات لتقدمي 

أفضل اخلدمات للمواطنني واملقيمني .
م���ن جانبه أكد س���مو أمير املنطقة على التميز والرقي باخلدم���ات املقدمة للمواطنني لتقدم أفضل اخلدمات، وذلك وفق توجيهات خادم 
احلرم���ني الش���ريفني املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود، وس���مو ولي عهده األمني وس���مو ولي ول���ي العهد � حفظهم الله �، مش���دداً 
عل���ى ض���رورة متابعة املقاولني خالل تنفيذ املش���روعات ومتابعة اإلجناز وتطبيق معاير اجلودة على أكم���ل وجه لتقدمي أفضل اخلدمات 

للمواطنني واملقيمني، منوها سموه بدور األمانة بتطور املنطقة من خالل مشروعاتها التي تقيمها باملنطقة .

»هيئة المواصفات« تلزم التجار 
باستبدال بطاقات كفاءة الطاقة 

للثالجات والمجمدات

20 ممرضا وممرضة يشاركون 
في تطوير »معايير الجودة«

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة، جميع 
جتار التجزئة واجلملة واملوزعني واملوردين لألجهزة الكهربائية 
املنزلي����ة باس����تبدال البطاق����ات القدمية ألجه����زة »الثالجات« 
و«اجملمدات« التي مت إلغاؤها، واس����تبدالها بالبطاقة اجلديدة 
واملعتمدة م����ن الهيئة. وحددت هيئة املواصف����ات موعدا نهائياً 
الس����تبدال البطاق����ات القدمي����ة باجلديدة في األول من ش����هر 
ش����عبان املقبل املوافق 19 أيار )مايو(، مش����يرة إلى أنه مت توفير 
آلية إلكترونية إلصدار البطاقة اجلديدة من خالل موقع الهيئة 
اإللكتروني )www.saso.gov.sa(، كما ميكن احلصول على 
البطاق����ة املعتمدة بزيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها 

في أنحاء اململكة.

عق����دت إدارة التمري����ض بصحة األحس����اء ممثلة بقس����م 
اجلودة التمريضية الشاملة وسالمة املرضى برئاسة خلود 
النينياء ورشة عمل حول )تطوير مناذج فنية لفئة متريض 
املراكز الصحية( بالقاعة الكبرى بإسكان مستشفى امللك 

فهد بالهفوف.
وهدفت الورش����ة إلى العمل على متطلبات معايير اجلودة 
التمريضية وتطبيق مناذج وتقارير ش����هرية تعدها رئيسة 
التمريض باملركز الصح����ي لرفعها إلى القطاع التابعة له، 
وبلغ عدد احلضور )20( ممرضا وممرضة ميثلون رؤساء 
التمريض ومش����رفي القطاعات ومس����ؤولي قس����م اجلودة 

التمريضية في الصحة العامة.



أبريل  2015م65

مجلس الجودة السعودي يدشن فعاليات األسبوع الوطني للجودة 
تحت شعار )لنبني عالم الجودة معًا(

    برعاي����ة محاف����ظ الهيئة الس����عودية للمواصف����ات واملقاييس واجل����ودة الدكتور 
سعد بن عثمان القصبي نظم اجمللس السعودي للجودة باملنطقة الغربية فعاليات 
األس����بوع الوطني الس����ابع للجودة حتت ش����عار »لنبن����ي عالم اجلودة مع����اً« وذلك 

بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة.
وأعرب الدكتور عايض العمري رئيس اجمللس الس����عودي للجودة باملنطقة الغربية 
عن ش����كر وتقدير اجمللس وأعضائه ملعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس واجلودة لرعايته حفل افتتاح فعاليات األس����بوع الوطني للجودة بقاعة 

احملاضرات بالهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة بجدة.

الجامعة اإلسالمية تشارك في 
مؤتمر التعليم وتنظم أسبوع 

الجودة الثاني

ش����اركت اجلامع����ة اإلس����المية باملدين����ة املنورة ف����ي املعرض 
واملؤمت����ر الدول����ي الس����ادس للتعلي����م العالي ال����ذي يقام في 
مدين����ة الري����اض، ال����ذي أقيم حت����ت رعاية خ����ادم احلرمني 
 الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.
 أوض����ح ذلك فضيلة مدير اجلامعة املكلف األس����تاذ الدكتور 
إبراهي����م بن عل����ي العبيد، مؤك����دا أن مش����اركة اجلامعة في 
هذا املعرض جاءت لتس����ليط الضوء على اجلامعة وأهدافها 

ورسالتها، وما حققته من إجنازات منذ إنشائها حتى اليوم.
من جان����ب آخر رعى الدكتور العبيد أس����بوع اجل����ودة الثاني 
الذي أقيم  حتت ش����عار ) اجلودة مس����ؤولية اجلميع ( والذي 
نظمته وكال����ة اجلامعة للتطوي����ر وعمادة اجل����ودة واالعتماد 
األكادمي����ي، وكان����ت من أهم أه����داف ه����ذه الفعالية توضيح 
مفه����وم اجلودة وإبراز مس����ؤولية اجلميع ف����ي تطبيق اجلودة 
ونش����ر ثقافة اجلودة والتشجيع عليها والتركيز واالهتمام بها 
باعتبارها مطلبا مهما لالرتقاء مبس����توى اخلدمات وأساس 

لتعزيز التنافسية.

الجمعية السعودية للجودة تدشن 
موقعها االلكتروني

 لتعزيز التواصل مع المهتمين 
من مختلف القطاعات

دّشنت اجلمعية السعودية للجودة املوقع االلكتروني الرسمي 
لها وذلك حتت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق 
الربيع����ة و بحضور رئي����س مجلس إدارة اجلمعية س����عود بن 

عبدالعزيز الشمري وأعضائها.
وبدورها بينت اجلمعية أنها تس����عى من خالل هذه اخلطوة، 
إلى تعزيز التواصل مع كافة املهتمني بقضية اجلودة والتميز 
ف����ي مختل����ف القطاعات, موضح����ة أن تصمي����م الصفحات 
الرئيس����ة والفرعية للموقع اإللكتروني للجمعية متميز حيث 
أن  تبويبها يحقق أقصى درجات السهولة للزوار في الوصول 
إل����ى ما يرغب����ون في مطالعته م����ن معلوم����ات وأخبار وصور 

ومقاطع فيديو تتعلق باجلودة وتطبيقاتها.
« اإللكت����رون����ي  امل����وق����ع  »يع�ت�ب����ر  اجلمعي�����ة:  وأضاف����ت    
تخ����دم  جدي����دة  ناف����ذة    »http://www.ssq.org.sa
املس����تفيدين س����واء داخل اململكة أو خارجها، حيث تتاح لهم 
الفرصة لالطالع على أهم املعلومات املتعلقة مبهام اجلمعية 

وممارسات اجلودة العاملية«.
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أخبار الجودة

هيئة المواصفات  تشارك في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 
بالمنطقة الشرقية

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة على مدار أسبوع في 
فعاليات املعرض املصاحب ألس����بوع امل����رور املوحد لدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الواحد والثالثون  حتت ش����عار )ق����رارك ... يحدد مصيرك(. 
والذي أقيم برعاية كرمية من صاحب الس����مو امللكي األمير سعود بن نايف بن 
عبدالعزيز أمير املنطقة الش����رقية، وافتتحه نيابة عن س����موه س����عادة محافظ 
اخلبر س����ليمان عبدالرحمن الثنيان، وبحضور معالي أمني املنطقة الش����رقية 

وعدد من مدراء الدوائر احلكومية ووجهاء ورجال األعمال باملنطقة.
حيث جاءت مشاركة الهيئة ضمن جهود التعاون بني الهيئة واجلهات اخملتصة 
للعمل على رفع مس����توى الوعي لدى اجملتمع وترس����يخ أهمية االلتزام والتقيد 

باملواصفات القياسية السعودية لدى اجلهات والهيئات ذات الصلة.

وزارة الخارجية تسلط الضوء على أفضل معايير الجودة وأهميتها 
في القطاع الحكومي

    نظم����ت وزارة اخلارجية، ندوة عن تطبيق أفضل معايير اجلودة وأهميتها في القطاع 
احلكوم����ي حتت عنوان »اململكة العربية الس����عودية مبنتجاته����ا وخدماتها.. معياٌر عاملٌي 
للجودة واإلتقان 2020 »، برعاية صاحب السمو األمير خالد بن سعود بن خالد مساعد 
وزير اخلارجية. وإمياناً من وزارة اخلارجية بدورها في حتقيق اإلس����تراتيجية الوطنية 

للجودة بتوجيه من صاحب السمو امللكي األمير سعود الفيصل وزير اخلارجية.
وناقش����ت الن����دوة معايي����ر اجل����ودة، واملنهجيات اخملتلفة في حتس����ني األداء مبش����اركة 

املستويات اإلدارية العليا والوسطى في وزارة اخلارجية، وعدد من األساتذة واخلبراء املتخصصني.
واس����تعرض س����مو مساعد وزير اخلارجية في كلمته االفتتاحية جهود الوزارة في التحول اإللكتروني ونتائج قياس اجلودة، فضاًل عن 
تقيي����م الوح����دات التنظيمية في الوزارة والبعثات الت����ي ترتكز على رضا العمالء عن خدمات الوزارة، حاثاً املس����ؤولني بأداء األعمال 
املناطة بهم بكل دقة وإتقان وفقا لتوجيهات القيادة في اململكة، ومبا يخدم مصالح املواطن أينما كان وفي كل وقت، الفتاً سموه االنتباه 

إلى أن قياس أداء البعثات إمنا يقاس برضا املستفيدين من خدمات الوزارة.

وزير التجارة السعودي يدشن موقع المكتبة اإللكترونية لهيئة التقييس

دش���ن معالي الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربية – وزير التجارة والصناعة باململكة العربية الس���عودية موق���ع املكتبة اإللكترونية 
لهيئة التقييس بالتعاون مع البنك اإلس���المي للتنمية، وذلك في االجتماع العش���رين جمللس إدارة 

هيئة التقييس الذي عقد مبقر  األمانة العامة جمللس التعاون بالرياض.
وأوضح معالي األس���تاذ نبيل بن أمني مال األمني العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة ان املكتبة االلكترونية لهيئة التقييس تضم مجموعة واس���عة من الكتب واملراجع 
العلمية املتخصصة في العديد من اجملاالت الهندس���ية والعلمية،حيث تغطي العديد من املواضيع 
مبا في ذلك الصناعات الكيماوية والبيئية واملدنية واجليولوجية والصحة والسالمة، والصناعية، 

وامليكانيكية والنووية، والبترول، وعلوم التربة والطاقة مبختلف إشكالها.
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بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس
 المجلس السعودي للجودة ينظم فعاليات اليوم العالمي للقياس 

بالرياض وجدة والدمام
حت����ت رعاية محافظ الهيئة الس����عودية للمواصفات واملقاييس واجلودة الدكتور 
سعد القصبي ينظم اجمللس السعودي للجودة فعاليات امللتقى السادس للقياس 

والتي  ينظمها اجمللس الس�عودي للجودة في شعبان للعام الهجري 1436ه� .
وأوض����ح رئيس اجمللس الس����عودي للج����ودة باملنطق����ة الغربية الدكت����ور عايض 
العمري أن الفعاليات ستشمل ثالثة مدن سعودية، هي:  الرياض والدمام وجدة 

، تتضم����ن احملاضرات والندوات والدورات التي تس����تعرض  أهمية املواصفات القياس����ية الدولي����ة ودورها في حتقيق التوافق 
وضمان التغيير اإليجابي واإلبداع واالبتكار، مؤكداً على أن املواصفات القياس����ية تس����هم ف����ي توفير قاعدة صلبة لبيئة أعمال 

مناسبة للقطاعات اخملتلفة إلحداث التغيير اإليجابي.
وس����تنظم أول����ى فعاليات امللتقي الس����ادس للقياس ف����ي  مدينة الرياض في 1 ش����عبان املوافق 15 مايو مبقر الهيئة الس����عودية 
للمواصفات واملقاييس، بينما س����تقام  الفعالية التالية في مدينة جدة في الثاني من ش����عبان بفندق هيلتون قاعة القصر.. كما 
س����تنظم مبش����يئة الله في املنطقة الش����رقية في الثالث من ش����عبان املوافق 21 مايو 2015 بقاعة احملاضرات بالهيئة السعودية 

للمواصفات واملقاييس واجلودة.
جتدر اإلشارة إلى البرنامج سيستضيف كال من الدكتور كمال حسني رئيس اجلمعية األوربية ملراكز املترولوجيا الوطنية ومدير 
البح����وث والعالقات الدولية في اخملتبر الوطني للفيزياء في اململكة املتحدة والدكتور Dilip Shah  الرئيس الس����ابق لقس����م 

.)2006-2014 ( A2La القياسات في اجلمعية األمريكية للجودة وعضو مجلي إدارة جهاز االعتماد األمريكي
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املتعاونني( والت����ي ركزت على كيفية 

احلفاظ على اجلودة يف حال تو�س����ع 

اجلامع����ة يف الربام����ج اخلارجية مع 

�س����ركاء خارجي����ني و�س����بط معايري 

اجلودة املتعلقة بها.

و�س����مل اليوم الثال����ث من الدورة 

حما�س����رة ع����ن )مفت����اح منظومات 

املعلوم����ات امل�س����وؤولية العامة( والتي 

املعلوم����ات  توف����ري  ح����ول  تتمح����ور 

الإح�س����ائية املوثوق����ة والكافي����ة عن 

اجلامع����ات  كل  يف  تخ�س�����ص  كل 

الربيطاني����ة واأحقي����ة اأولي����اء الأمور 

)اجلودة والعتماد الأكادميي(،عدد 

10 من القيادات الرجالية بالإ�سافة 

الن�س����ائية  القي����ادات  م����ن   4 اإىل 

عمي����د  اللق����اء  وافتت����ح  باجلامع����ة، 

كلية الرتبية الربوف�س����ور دان ديفيز 

بكلمة ترحيبي����ة، تالها كلمة لرئي�ص 

اجلامعة الربوف�سور توين �سامبان.

وب����داأت فعالي����ات الي����وم الث����اين 

وحت�س����ني  )اإدارة  ع����ن  مبحا�س����رة 

للدكت���������ور جربائيل  اجل�������������ودة(، 

جريي�س����كي، ث����م حما�س����رة لل�س����يد 

لويد باول عن ) اجلودة مع ال�سركاء 

التطوير واجلودة  قامت عم����ادة 

بجامع����ة امللك خال����د، وبالتعاون مع 

القي����ادة، دورتي  اأكادميي����ة خ����رباء 

الأكادمي���ي  والعتم���������اد  )اجل����ودة 

العال��������ي(، و)الإدارة  التعلي��������م  يف 

ال�س����رتاتيجية والقي����ادة يف التعليم 

الع����ايل(، وذل����ك يف مق����ر جامع����ة 

بعا�س����مة  ميرتوبوليت����ان«  »كاردف 

مقاطع����ة ويل����ز يف اململك����ة املتحدة، 

بح�س����ور عدد من قي����ادات اجلامعة 

من اجلن�سني.

حي����ث ح�س���������ر ال��������دورة الأوىل 

في مقر جامعة ” كاردف ميتروبوليتان” بعاصمة مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة

جامعة الملك خالد تقيم دورتي )الجودة واالعتماد 
األكاديمي في التعليم العالي( و) اإلدارة االستراتيجية 

والقيادة في التعليم العالي(
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التطوير الأكادميي واجلودة الدكتور 

مرزن ال�سهراين.

ويف ال����دورة الثاني����ة التي حملت 

ا�س��������������م )الإدارة ال�س����رتاتيجي�����ة 

والقيادة يف التعليم العايل ( ح�س����ر 

11 مت����درب من القي����ادات الرجالية 

بجامعة امللك خالد، بالإ�س����افة اإىل 

ثالث من القيادات الن�سائية.

و�س����لمت الدورة املحاور التالية : 

تعريف التخطيط ال�س����رتاتيجي يف 

التعليم العايل ، الإدارة ال�سرتاتيجية 

للكلية اأو الق�سم العلمي وكيفية عمل 

اخلط����ة ال�س����رتاتيجية ، التخطيط 

امل����ايل وتقييم املخاط����ر، التخطيط 

التغ�����ي����ري،  واإدارة  ال�س����رتاتيج�����ي 

اإمكان����ات املنظم����ة واإدارة امل����وارد، 

للتعلي����م  ال�س����رتاتيجية  اخلط����ط 

والتدري�ص والتقييم ثم كيفية تطبيق 

الإدارة ال�س����رتاتيجية والقي����ادة يف 

جامعة امللك خالد.

والراأي العام يف الطالع عليها.

ويف الي����وم الرابع اأقيمت ور�س����ة 

�س����باحية يف متح����ف ويل����ز الوطني 

 National Museum of Wales
والت����ي كان����ت عن دور وكالة �س����مان 

اجلودة: املراجعة املوؤ�س�س����ية وكتابة 

وثيقة التقييم الذاتي قدمتها ال�سيدة 

بيف �سميث .

ويف الي����وم الأخ����ري مت مناق�س����ة 

كيفي����ة تطبي����ق معاي����ري اجل����ودة يف 

جامع����ة امللك خالد وم����ا هي الآليات 

ال����دورة  م����ن  املكت�س����بة  اجلدي����دة 

الت����ي ميك����ن تطبيقها عن����د العودة، 

عق����ب ذلك مت تقييم لل����دورة وتوزيع 

بوج����ود  ال����دورة  ح�س����ور  �س����هادات 

القيادات الر�س����مية جلامعة كاردف 

ميرتوبوليتان ، تال ذلك كلمة �س����كر 

جلامعة كاردف با�س����م جامعة امللك 

عمي����د  قدمه����ا  ومن�س����وبيها  خال����د 
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النفط املكافئ يوميًا لإنتاج الكهرباء، 

واإذا م����ا مت م�ض����اعفة ق����درة تولي����د 

الكهرب�����ء يف ع�����م 2020م ف�إنه من 

املتوقع اأن ي�ص����ل الطلب على الوقود 

ال����ازم لذلك بعد 6-7 �ص����نوات اإىل 

حوايل 3 مايني برميل نفط مك�فئ 

يومي����ً�، ولذلك توجب اإيج�����د بدائل 

خلف�����ض ا�ص����تهاك النف����ط اخل�����م 

امل�صتخدم يف توليد الكهرب�ء.

عق����د  اأن  ال�ص����ميمري  واأ�ص�����ف 

العقد احل�يل، ب�صبب الطلب الكبري 

عليه حمليً�.

ملنت����دى  الع�����م  الأم����ني  واأ�ص�����ر 

الري��ض القت�ص�����دي الدكتور اأحمد 

ال�ص����ميمري خ����ال حلق����ة النق������ض 

التي عقدت لدرا�ص����ة الط�قة البديلة 

واملتجددة التحدي�ت واآف�ق امل�صتقبل 

يف اململكة اإىل اأن اململكة دقت ن�قو�ض 

اخلط����ر بعد ان ا�ص����تهلكن� حمليً� يف 

ع�����م 2012م 1.6 مليون برميل من 

واأكد رئي�ض جمل�ض اأمن�ء منتدى 

الري��ض القت�ص�����دي املهند�ض �صعد 

املعج����ل اأن التوج����ه احلكومي املبني 

على ال�صرتاتيجية البعيدة املدى يف 

جم�����لت عدة منه� الط�ق����ة البديلة 

واملتج����ددة، ه����و م����� دع����� املنت����دى 

للم�ص�����همة يف هذا اجل�نب، خ��صة 

بعد اأن اأ�ص����بح الع�����مل ينظر بجدية 

اإىل حم�ولة تقليل التلوث والحتب��ض 

احلراري وتخفي�����ض تك�ليف الط�قة 

والعتم�����د عل����ى املتج����دد منه� وم� 

تق����وم به اململكة لزي�دة ح�ص����ة هذه 

الأنواع من م�ص�����در الط�قة هو اأمر 

اململك����ة  اأن  خ��ص����ة  ا�ص����رتاتيجي، 

تولي����د  عل����ى  قدرته�����  �صت�ص�����عف 

الكهرب�����ء خ����ال ال�ص����نوات ال�ص����ت 

املقبلة م����ن 60 األف ميغ�وات اإىل اأن 

ت�ص����ل ل120 األ����ف ميغ�����وات بنه�ية 

ثالثة ماليين برميل يوميًا متوقع استهالكها إلنتاج الكهرباء في 2020م

منتدى الرياض االقتصادي يركز على »الطاقة البديلة 
والمتجددة.. التحديات وآفاق المستقبل« 

في دورته السابعة
توقع خبراء أن ينمو الطلب العالمي بنس��بة تصل إلى الثلث بحلول عام 2040، وسيش��كل الطلب 

عل��ى النف��ط والغاز الطبيعي حوال��ي 60% من مصادر تل��ك الطاقة، في وقت ينم��و الطلب العالمي 

والمحل��ى عل��ى الطاق��ة بوتيرة متس��ارعة تف��وق الوصف، وس��عيًا من منت��دى الري��اض االقتصادي 

المتواف��ق م��ع التوج��ه الحكوم��ي بإنتاج طاق��ة بديلة تس��اهم في تقلي��ل االعتماد عل��ى الطاقة 

التقليدية وحفظها لألجيال القادمة من خالل إنتاج طاقة بديلة ومتجددة، يقوم المنتدى بدراس��ة 

اقتصادي��ات الطاقة البديلة والمتجددة كواحدة من دراس��ات الدورة الس��ابعة التي س��تعقد خالل 

شهر ديسمبر من العام الجاري.

منـتـديــات
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م�ص����ريا اإىل اأنه����� امل����رة الأوىل التي 

يب�����در القط�ع اخل������ض ب�إعداد مثل 

هذه الدرا�ص�����ت والت����ي ك�نت حكرا 

عل����ى القط�����ع احلكوم����ي، واأن هذه 

املب�درة جتعل من تو�صي�ت الدرا�صة 

ق�بلة للتطبيق.

واأ�ص�����ف ن�ئ����ب رئي�����ض جمل�����ض 

اأمن�����ء منتدى الري��ض القت�ص�����دي 

م����ن  ع����ددا  العج����ان  عبدالعزي����ز 

الت�ص�����وؤلت اجلوهري����ة التي تركزت 

عل����ى اأهمي����ة اإيج�����د اأنظم����ة تنظم 

العاقة بني املنتجني للط�قة ب�لقط�ع 

اخل��ض وبني الدولة واملوزعني، كم� 

اأثري ت�ص�����وؤل حول كيفي����ة بيع الط�قة 

وحتديد اأ�صع�ره�، وت�ص�وؤل اآخر حول 

اإمك�نية ا�صتثم�ر القط�ع اخل��ض يف 

الط�قة يف ظل وجود دعم حكومي.

يجري العمل على اإعداده� لتقدميه� 

يف الدورة ال�ص�بعة للمنتدى، لفتً� اإىل 

اأن التف�����ق الذي وقع مطلع ال�ص����هر 

اجل�����رى م����ع احلكوم����ة الكورية من 

اأجل اإن�ص�����ء مف�علني للط�قة النووية 

م����ن اأجل اإنت�����ج الكهرب�ء والذي من 

املتوق����ع اأن يت����م النته�����ء منه خال 

الع�م 2040، �صي�ص�����هم ب�لت�أكيد يف 

خف�ض ا�صتهاك النفط حمليً�.

من جهته حت����دث الدكتور م�هر 

العدوان ع�ص����و الفريق امل�صرف على 

الدرا�ص����ة عن اأهمية هذه الدرا�صة، 

منت����دى الري��ض القت�ص�����دي حلقة 

النق��ض الأوىل لدرا�صة اقت�ص�دي�ت 

 – واملتج����ددة  البديل����ة  الط�ق����ة 

التحدي�ت واآف�ق امل�صتقبل يف اململكة 

الأ�ص����بوع امل��صي، ومب�ص�����ركة ممثل 

ع����ن الهيئ����ة امللكي����ة للجبي����ل وينبع، 

للكهرب�����ء،  ال�ص����عودية  وال�ص����ركة 

للتنمي����ة  ال�ص����عودية  وال�ص����ركة 

اجلمعي����ة  التقن����ي،  وال�ص����تثم�ر 

الط�ق����ة  ل�ص����ن�ع�ت  ال�ص����عودية 

ال�صم�ص����ية، �ص����ركة م����وارد وغريه����� 

من اجله�ت ي�ص�����هم يف تقدمي روؤية 

م�ص����رتكة ب����ني القط�ع����ني اخل������ض 

والع�م وال�ص����ري على خ�رطة الطريق 

التي قدمت من القي�دة الر�صيدة.

واعترب ال�صميمري هذه الدرا�صة 

تعد من اأهم الدرا�ص�����ت الأربع التي 



ك�س����فت اجلمعي����ة ال�س����عودية ل�����إدارة ع����ن ١٦فئ����ة 

جلائ����زة �لتمي����ز �لإد�ري. ووفقا لرئي�����س �جلمعية �أمني 

ع����ام جائزة �لتميز �لإد�ري �لدكتور نا�ص����ر �آل تومي فاإن 

جمعيته تعتزم قريبًا تد�صني جائزة �لتميز �لإد�ري و�لتي 

ت�س����من ١٦ فئة يف جمالت �لتميز �لإد�ري، مرجعا ذلك 

لأهمية �لإد�رة و�لقيادة، معتربها يف �لوقت ذ�ته مفتاح 

�لنج����اح و�لتميز لأي منظمة �ص����غرية كانت �أم كبرية بل 

للمنظمات �لدولية.

وقال �لتومي: لذ� حر�صت �جلمعية �ل�صعودية للإد�رة 

على طرح جائزة نوعية �ص����مولية تط����رح لأول مرة على 

م�صتوى �ململكة بل و�ل�صرق �لأو�صط �صميت با�صم 

»جائزة �لتميز �لإد�ري«، م�ص����يفا هذه �جلائزة 

�صتكون »�صفوة �جلو�ئز« نظرً� لأنها تغطي �صت 

ع�ص����رة فئ����ة يف �ملج����ال �لإد�ري، وتغط����ي كافة 

�ملنظمات و�ملب����ادر�ت و�لأفر�د، و�أنه من �ملوؤمل 

�أن ت�ص����بح ه����ذه �جلائزة )بيت خ����ربة معياري 

مرجع����ي( ي�ص����اهي جو�ئ����ز عاملي����ة و�إقليمي����ة 

وحملية يف ه����ذ� �ملجال جمائزة )مالكومل بولد 

ريج( �لأمريكية وجائ����زة )دميينج( �ليابانية، 

وجائزة )�جل����ودة( �لأوروبية، وجائزة )حممد 

تطرح لأول مرة على م�ستوى ال�سرق الأو�سط

جمعية اإلدارة تكشف الستار عن
١٦ فئة لجائزة التميز اإلداري
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بن ر��ص����د �آل مكتوم للإد�رة �لعربية(، وجائزة )�مللك 

عبد�لعزيز للجودة(، وجائزة )�لأمري حممد بن فهد( 

للأد�ء �حلكومي �ملتميز.

وع����ن روؤية �جلائ����زة قال �لتومي ن�ص����عى نحو �أن متثل 

�جلائ����زة مكان����ة بارزة ب����ني نظري�ته����ا عل����ى �لنطاقني 

�ملحل����ي و�لإقليمي يف خ����لل عقد من �لزم����ن و�أن تكون 

مرجعي����ة معياري����ة لتاأ�ص����يل وقيا�����س �لتمي����ز و�لإب����د�ع 

�لإد�ري و�ملناف�ص����ة ل����دى �ملنظمات و�لأف����ر�د يف �ململكة 

من �أج����ل �لرتقاء بالأد�ء �لإد�ري �ملوؤ�ص�ص����ي و�جلماعي 

و�لفردي و�ص����وًل �إىل �على م�صتويات �لإتقان و�لتفوق يف 

ع����امل �لإد�رة و�لتنمي����ة �لإد�رية على م�ص����توى �ملنطقة. 

ووفقا للتومي فاإن ر�ص����الة �جلائ����ز تكمن يف حتفيز �ملورد 

�لب�ص����ري يف كافة �ملنظمات �ل�ص����عودية �إىل بذل �أق�ص����ى 

جه����د ملمار�ص����ة ودعم وتر�ص����يخ ثقاف����ة �لتمي����ز و�لإبد�ع 

�لإد�ري ون�صرها يف �لبيئة �لإد�رية �ل�صعودية للم�صاهمة 

يف �لرتقاء باخلدمات �ملقدمة للم�صتفيدين �إىل 

�أعلى �ملر�تب ليتحقق ما يتوق �إليه �جلميع.

وت�ص����مل فئات �جلائزة �ل�صخ�ص����ية �لقيادية 

�ملتمي����زة، �ملنظمة �حلكومية �ملتمي����زة، �ملنظمة 

�لربحي����ة  غ����ري  �ملنظم����ة  �ملتمي����زة،  �خلا�ص����ة 

�ملتميزة،�لفك����رة �أو �لتجرب����ة �لإد�ري����ة �ملحلي����ة 

�ملتمي����زة، �ل�صخ�ص����ية �لإد�رية �ملتمي����زة، �ملر�أة 

�ل�صخ�ص����ية  �ملتمي����زة،  �ل�ص����عودية  �لإد�ري����ة 

�لإد�ري����ة �لأكادميية �ملتمي����زة، �ملنظمة �لإد�رية 

�لأكادميي����ة �ملتميزة،�ملوظ����ف �ملتمي����ز، �ملوظفة 

�ملتمي����زة، �لفك����رة �أو �لتجربة �لإد�ري����ة �لدولية 

�ملتميزة، �لطال����ب )�لطالب����ة( �لإد�ري �ملتميز، 

�لعام����ل �ملتمي����ز �ملجه����ول، �ملوظ����ف �ملتميز من 

ذوي �لحتياج����ات �خلا�ص����ة، �ملنظمة �حلكومية 

�خلارجية �ملتميزة.
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كما أفاد بأنه يوجد في املوقع مختبرا 
متكامال لعمل الفحوصات الالزمة  للمنتج 
باستمرار ،حيث يتم أخذ عينات في جميع 
مراحل اإلنتاج للتأكد من أن املياه املنتجة 

حسب املواصفات واملقاييس العاملية.  
أن  إل��ى  إبراهيم  رض��ا  املهندس  وأش��ار 
اجلودة  معايير  أعلى  بإتباع  املصنع  التزام 
حصول  إل��ى  أدى  ذل��ك  على  واالس��ت��م��رار 
املصنع على عدة شهادات في اجلودة تثبت 
جودة منتجاته و منها شهادة عالمة اجلودة  
السعودية  واملقاييس  املواصفات  هيئة  من 
منظمة  قبل  م��ن   NSF ال��  ش��ه��ادة  وك��ذل��ك 
اجلهات  وكلتا  األمريكية  العاملية  الصحة 
تقوم بعمل زيارات تفقدية غير معلنة دورياً 
املتبعة  اإلن��ت��اج  ط��ري��ق��ة  مل��راق��ب��ة  للمصنع 
يتم  كذلك  والتقارير  السجالت  ومراجعة 
النهائي  املنتج  من  عشوائية  عينات  سحب 
مبدينة  امل��رك��زي��ة  مختبراتهم  إل��ى  وت��رس��ل 
الرياض والواليات املتحدة األمريكية للتأكد 
من مطابقتها للمواصفات احمللية والعاملية .

متر   120 إلى  عمقها  يصل  إرتوازيه  آبار 
النقي  املاء  يوجد  األرض حيث  في جوف 

اخلالي من أي تلوث بيئي أو صناعي.
وبعد ضخ املياه من البئر يتم معاجلتها 
بأحدث ما توصلت إليه تقنية معاجلة املياه 
حيث تتم معاجلة املياه مباشرًة بدءا بالفالتر 
الرملية ثم بفلتر الكربون املنشط وبعد ذلك 
بوحدة التناضح العكسي وهي كافية إلنتاج 

1500 متر مكعب من املياه يومياً.

وأض����اف ق��ائ��ال:  ب��ع��د م���رور املياه 
العكسي  ال��ت��ن��اض��ح  وح���دة  ف��ي  املنتجة 
ووصول نقاوة املياه إلى املقاييس املطلوبة 
حتتاجها  التي  لألمالح  املثالي  والتوازن 
األوزون  بغاز  املياه  تعقيم  يتم  أجسامنا 

واألشعة فوق البنفسجية.
وب��ع��د احل��ص��ول على أع��ل��ى درج���ة من 
النقاء والصفاء وتعقيم املياه يتم حتويل املياه 
بشكل آلي إلى صالة التعبئة حيث تتم التعبئة 
مباشرة في قوارير صحية منتجه حديثاً  في 
وتتم عملية  امليكروبات  من  معقم خالي  جو 
تصنيع القوارير وتعبئتها بشكل آلي من دون 
أي تدخل بشري لضمان عدم تلوث املنتج . 

وق��د اش��ت��ه��رت ال��ش��رك��ة ب��إن��ت��اج مياه 
حيث  ال��ش��رق��ي��ة،  باملنطقة  نقية  ش���رب 
تستخرج املياه اخلام في نفس املوقع األمر 
لتلوث  أي فرصة  وج��ود  يعني عدم  ال��ذي 

املياه أثناء النقل.
تتبع أحدث ما  الشركة  أن  فضال عن 
توصلت إليه التقنية وبطاقم إنتاج ذو خبرة 
جودة  ومراقبة  املياه  وتعبئة  معاجلة  في 

املنتج بشكل دائم.
عالية  بجودة  الشركة  التزام  أن  كما 
إل��ى حصول  أدى  ذل��ك  واالس��ت��م��رار على 
م��ن هيئة  ال��ش��رك��ة على ع��الم��ة اجل���ودة 
امل��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س ك��ذل��ك حصلت 
العاملية  الشركة على شهادة نظام اجلودة 
 iso( وال��ه��اس��ب   )9001:2000 )األي����زو 

.NSF �22000:2005 ( وشهادة ال

ال��ذي خص به مجلة  وخ��الل احل��وار 
إبراهيم  رضا  املهندس  أفاد  اجلودة  آفاق 
جداول  مصنع  شركة  ف��ي  اإلن��ت��اج  مدير 
للمياه أنه مت بدأ اإلنتاج عام 1999 م وأن 
لتسويق  املستخدمة  التجارية  العالمة 
املنتج هي )بيور اكوا ( و مصدر املياه اخلام 

تعد ش��ركة مصنع ج��داول للمياه الصحية الت��ي تتخذ من 

مدينة الدمام مقرا لها واحدة من أهم الش��ركات العاملة 

بمجال صناعة مياه الش��رب المعب��أة في المملكة وتحديدًا 

بالمنطق��ة الش��رقية حي��ث ت��م تجهي��ز مصنعه��ا بأحدث 

الماكينات الخاصة في معالجة وتعبئة المياه .

 )بي��ور أكوا( ه��ي العالمة التجارية المس��تعملة لتس��ويق 

المنتج في السوق المحلي .

مصنع جداول .. خبرة عريقة في إنتاج مياه الشرب المعبأة 
وفق أرقى المواصفات المحلية والعالمية 

المهندس رضا إبراهيم  :

أبريل   2015م

إضاءات

74



أبريل   2015م75

 مجموعة الكلثومي .. مشوار حافل بالعطاء واإلنجاز  
في مجال االستشارات البيئية

عبد الرحمن الكلثومي  :

آف���اق اجل���ودة(   ( وف��ي ح���واره جمللة 
الكلثومي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  األس��ت��اذ  أك���د 
أن  على  اجملموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
طويل  مشوار  خ��الل  الكلثومي  مجموعة 
حافل بالعطاء واإلجناز جنحت في توسيع 
جميع  ف��ي  ت��واج��ده��ا  وت��رس��ي��خ  نشاطها 
تتصدر  أن  اجملموعة  وجنحت  اجمل��االت, 
مبا  البيئية  األعمال  في  مرموقة  مكانة 
متلكه من إمكانيات هائلة وخبراء ذو خبرة 
البيئية   االس��ت��ش��ارات  مجال  ف��ي  واس��ع��ة 
ال��س��الم��ة والصحة  وخ��اص��ة ف��ي م��ج��ال 
أجنزت  وق��د  البيئي،  والتقييم  ال��ع��ام��ة 
أرامكو  م��ن  لكل  مشاريع  ع��دة  املؤسسة 
ألع��م��ال اخل��ل��ي��ج وج��ام��ع��ة امل��ل��ك فيصل 
وعدد كبير من املؤسسات اخلاصة . كما 
أن لدى املؤسسة مركز الستقبال ومعاجلة 
اخلطرة  النفايات  من  النهائي  والتخلص 
)مركز غونان البيئي( وهو مؤهل من قبل 

عب��ر  عدي��دة  تط��ورات  الكلثوم��ي  مجموع��ة  ش��هدت 

مس��يرتها المش��رفة ، حيث تضم المجموعة مؤسس��ة 

الكلثومي لألعمال البيئية،  شركة مزايا األعمال ، الكلثومي 

للمناسبات باإلضافة إلى قسم خاص للورش والتكييف.

البيئة  وحماية  لألرصاد  العامة  الرئاسة 
وشركة أرامكو .

شهادة  على  امل��ؤس��س��ة  حصلت  وق��د 

املنظمة  من  التميز  ودرع  الذهبية  التميز 

على  االجتماعية  للمسؤولية  العربية 

كونها  عن  فضال  العربي  الوطن  مستوى 

عضو معترف به من قبل اجملمع األمريكي 

في  مؤهل  كعضو  املنزلي  ال��ه��واء  جل��ودة 

البيئة املنزلية.

على  الكلثومي  مجموعة  حصلت  كما 
 green era وجائزة الذهبية  امليدالية 
 award  the green Economy
منظمة  م���ن   2015 ل���ع���ام   forum
 otherways Association
اجملموعة  ت���زال  وال   . ب��رل��ن  مدينة  ف��ي 
تساهم في جميع املناسبات ذات العالقة 
وكذلك   ، والدولي  الوطني  املستوى  على 
والندوات  املعارض  تنظيم  في  املشاركة 

على املستوى الوطني واإلقليمي.
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مليار ريال.

مب�ض����بوطات  يتعل����ق  وفيم����ا 

اجلمارك باملنافذ اجلمركية الربية، 

البحرية، اجلوي����ة فقد جتاوز ما مت 

�ض����بطه من �ض����لع مغ�ضو�ضة ومقلدة 

خ����ال عام 2014 نح����و 109 مليون 

حيث كانت 630 مليار ريال، وقيمة 

ال�ضادرات زادت بن�ضبة 8% عنها يف 

عام 2013 والت���ي كانت 176 مليار 

ريال كما اأن الإي���رادات اجلمركية 

الإجمالية زادت بن�ض���بة 12% عنها 

يف عام 2013م حي���ث كانت 24.9 

اأو�ض���ح ذل���ك عي�ض���ى العي�ض���ى 

امل�ضت�ضار واملتحدث با�ضم اجلمارك 

م�ض���را اإىل انه باملقارن���ة بني عام 

اأن  ياح���ظ  2014م  وع���ام   2013

قيمة الواردات زادت يف عام 2014م 

بن�ضبة 3.5% عنها يف عام 2013م، 

انخفاض المغشوش والمقلد إلى 109 ماليين وحدة

الجمارك: 652 مليار ريال قيمة السلع الواردة وضبط 15 
مليون لتر من الديزل المهرب

بل��غ اإجم��ايل قيمة ال�س��لع الواردة اإىل اململكة خ��ال عام 2014 نحو 652 ملي��ار ريال بوزن جتاوز 

84 ملي��ون ط��ن، كما بلغت قيمة ال�س��ادرات 190 ملي��ار ريال بوزن 52 مليون طن.. وقد بلغت الر�س��وم 

اجلمركية الإجمالية لعام 2014م 27.9 مليار ريال منها مبلغ 3.4 مليار ريال مقابل ما حتملته الدولة 

ل�سال��ح اجلم��ارك كر�سوم لبع�ض ال�سلع الواردة والباقي ميثل ما مت حت�سيله فعًا ومقداره 24.5 مليار 

ريال، كما بلغت الر�سوم اجلمركية املعفاة لأغرا�ض مدخات ال�سناعة 2.8 مليار ريال.
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وحدة قيا�ضية منخف�ضة بن�ضبة 13% عن عام 2013 حيث 

كانت 125.5 ملي����ون وحدة، وبلغ اإجمايل ما مت رف�ض 

دخوله للمملكة لعدم مطابقته للموا�ض����فات القيا�ض����ية 

عام 2014 نحو 90 مليون وحدة منخف�ض����ة مبا ن�ض����بته 

26% ع����ن عام 2013م والتي كانت 122 مليون وحدة.. 

وقد يعود هذا النخفا�ض اإىل ما اتخذته اجلمارك من 

تداب����ر واإجراءات جمركية لإح����كام الرقابة والتدقيق 

من خال الأنظمة الآلية ونظام اإدارة املخاطر وكذلك 

انخفا�����ض م����ا مت اعادته لع����دم املطابقة للموا�ض����فات 

بتقيد امل�ضتوردين باملوا�ضفات املعتمدة.

جت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن اإجم���ايل ع���دد احلب���وب 

املخدرة التي مت �ض���بطها عام 2014 جتاوز 55 مليون 

حبة مقارنة بعام 2013 والتي كانت 39.6 مليون حبة 

بزي���ادة ما ن�ض���بته 39%، وبلغ اإجم���ايل وزن املخدرات 

التي مت �ضبطها عام 2014م 5 اآلف كيلو جرام زيادة 

بن�ض���بة 451% عن ع���ام 2013 والتي كان���ت 907 كيلو 

ج���رام.. كذلك بل���غ اجمايل ما مت �ض���بطه من خمور 

وم�ض���روبات كحولي���ة خ���ال ع���ام 2014م 323 األ���ف 

زجاجة.

وبالن�ض���بة للمواد البرتولية الدي���زل املدعومة من 

الدولة التي مت �ضبطها قبل تهريبها اإىل خارج اململكة 

خال عام 2014 بلغت 15 مليون لرت بزيادة 67% عن 

ما مت �ض���بطه خال ع���ام 2013 والتي كانت بحدود 9 

مايني لرت.
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د. سليمان بن عبدالعزيز 

المشعل

باحث ومختص في الدراسات 
والتخطيط اإلستراتيجي البيئي 

 والصحي البيئي
عضو » سابق » في مجلس 

الجودة الصحية

بينم���ا يع���ول ويتف���اءل صناع القرار مبخرجات تطبيقات و فلس���فة و قي���م علم اجلودة في واق���ع ونهج مختلف 
منظومات اخلدمات والصناع���ة واإلقتصاد في القطاعات احلكومية وكذلك اخلاصة بجدية التناول والتعامل 

مع األدوات واملعايير والبرامج ذات العالقة بالتطوير والتحسني للخدمة واملنتج وكذلك املنظومة والفرد .
نسمع في املقابل من يقع في » احملظور » في عرف - رواد ومنظري تطبيقات هذا العلم - عندما يختزل واقع 
نه���ج ومحصل���ة اجلودة في منظوماتنا احمللية على إعتب���ار أنها ال تتجاوز » ملزم���ات » أو مذكرات يتم توزيعها 
أو التعميم عليها ، لتظل بعد ذلك حبيس���ة األدراج أو امللفات ؟ مع األخذ بعني اإلعتبار » اللبس » احلاصل في 
املفهوم والثقافة لهذه التطبيقات عند البعض ، بحيث أصبح هناك نوع من التقصير في الدعم املادي واملعنوي 
للبرام���ج والتدريب والتوعية . وهنا يطيب لبعض اخملتصني واملمارس���ني في املفاصل املهنية واإلش���رافية ذات 
العالقة بالتطوير والتخطيط اإلس���تراتيجي للجودة » التس���اؤل واإلستفهام » عن أسباب ومحاور هذا » التثاقل 

» في التفعيل والدعم في القطاع احلكومي :
* ملاذا يواجه تطبيق معايير اجلودة » مقاومة » متناغمة مع تخوف من التغيير ؟

* ملاذا تقف » الكلفة املالية » لبرامج اجلودة حجر عثرة في طريق التوسع في التطبيق ؟ وهل ميكن الربط بني 
القرارات اإلدارية املالية للمنظومة مع إشتراطات وبنود نظام ديوان اخلدمة املدنية ؟

*هل هناك دور لس���وء التقدير واإلختيار في طرح برامج حتس���ني اجلودة  ملعاجلة  » األعراض » املتوافرة في 
املنظومة والتركيز عليها اكثر من جذور املشكلة نفسها ؟

* ه���ل يقب���ل عرف ومخرجات علم وتوجه تطبيقات وأدوات اجلودة أن يتس���رب » املل���ل » أو عدم القدرة على 
اإلنتظ���ار عند بعض اإلداري���ني أو التنفيذين في املنظومة لفترة طويلة بهدف تلم���س ومعاينة النتائج اإليجابية 

بعد ذلك ؟
* ه���ل هن���اك » تباين » ب���ني املهنية واإلحترافي���ة في الطرح والتروي���ج  لبرامج وخطط اجلودة الش���املة بني 

املنظومات واملؤسسات ؟
*هل يحتاج توجه و تطبيقات اجلودة » عمليا »  إذكاء روح ونهج املنافس���ة بني مختلف القطاعات واملنظومات 

وخصوصا » احلكومية » منها ؟
» اجلودة » هي إستراتيجية تهتم بتغيير بعض اإلجراءات والسلوكيات اإلدارية السائدة لتحل محلها ثقافة وسلوكيات 
اجلودة، التي تبرز مالمح ش���خصية املنظمة ورؤيتها املس���تقبلية وتوجهاتها وقيمها الشخصية والتنظيمية ، فهي 
ليس���ت هدفاً محدداً بل إنها » هدف متغير » يس���عى إلى التحس���ني والتطوير املستمر، وتؤكد على التزام اجلميع 
مبب���ادئ اجلودة كما تؤكد على أهمية إندماج هذه الفلس���فة مع بني���ة املنظمة، وهي ال تعني اجلودة التامة و لكنها 

تعني حتقيق أعلى جودة ممكنة و إيجاد بيئة عمل يسعى فيها اجلميع إلى حتسني اجلودة .
لتحوي���ل فلس���فة اجلودة الش���املة إلى حقيقة ، يجب أال تبقى هذه الفلس���فة مجرد نظري���ة دون تطبيق عملي، 
ولذل���ك مبج���رد تفهم وتبني املفهوم ، يجب أن يصب���ح جزءاً وحلقة في عملي���ة اإلدارة التنفيذية من قمة الهرم 
دة بش���كل جيد وتتبع إحداها األخرى  التنفيذي إلى قاعدته ، وهي عملية طويلة األمد وتتكون من مراحل محدَّ

بحيث تصبح مألوفة للمنظومة ويتم تنفيذها وتطبيقها دوريا بعد ذلك .

» خامتة » : املتابع للمدخالت – قبل – اخملرجات ومعها اجلهود والطموح من قبل املش���رفني على برامج اجلودة 
مبختلف أنواعها يلمس تسارع اجلدية في واقع التوجه و التطبيق والتنفيذ وكذلك اإلتقان في هذا اخلصوص .

                         أظهر مهارتك وحتدى كل السدود           وكن رم�زا ب�ارزا مثاال للص�م���ود
                         الت�ي���أس وال تب����ال���ي ب�ال��������ردود           وواج�ه أج��واء الب�روق والرع��ود

                         أكت��ب اسم���ك بأع����رض البن�����ود           يكت�ب في الت�اريخ مع مرالعق��ود 
                         كن كرمي�ا طي�ب�ا ومت���يز بال�ج�����ود           وكن صادقا أمي�نا وف�ي�ا لل�وع�ود 
                         ض��ع بصم��ت��ك وأث�ب���ت لل��وج���ود           ب�أن اإلب�����داع لي����س ل��ه ح���دود

» الجودة » ظلموك فقالوا : 
) برنامج و مذكرات ( فقط
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ال�س����عودية  الهيئ����ة  اأو�س����حت 

للمو��ص����فات و�ملقايي�س و�جلودة �أنه 

مل يثبت ب�صكل علمي حتى �لآن وجود 

��ص����تخد�م م�ص����ابيح  م����ن  �أ�ص����ر�ر 

 �لإنارة من نوع �لفلور�ص����نت �ملدجمة

 ،)CFLs) Compact Fluorescent Lamps

�إذ �إن �مل�ص����ابيح �ملتد�ولة يف �ل�صوق 

�ل�ص����عودي ه����ي نف�ص����ها �لت����ي يت����م 

ت�صنيعها وتدو�لها يف كافة �لأ�صو�ق 

�لعاملي����ة و�لت����ي يت����م �إنتاجه����ا وف����ق 

�ملو��صفات �لقيا�ص����ية. جاء ذلك يف 

تو�ص����يح للهيئة حول م����ا �أثري موؤخرً� 

بو�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

و�أك����دت �لهيئ����ة �أن �لزئب����ق ه����و 

�أحد �ملكونات �ل�صرورية �لتي تعتمد 

عليها �ص����ناعة تقنيات �لإ�صاءة �لتي 

ت�ص����تهلك طاقة  �أقل، م�صرية �إىل �أن 

ن�ص����بة ما حتتويه �مل�صابيح �ملدجمة 

من تل����ك �ملادة هي معدلت �ص����ئيلة 

ويف حدود �مل�ص����موح به دوليًا، وتعترب 

�آمنة ول متثل �أية �أ�صر�ر على �صالمة 

و�أمان �مل�صتهلك ل�صيما �إذ� مت �تباع 

�إر�صاد�ت �ل�صالمة عند �ل�صتخد�م.

ون�ص���حت �لهيئة �مل�ص���تهلكني 

عن���د  �حل���ذر  توخ���ي  ب�ص���رورة 

تعر�س هذ� �لنوع من �مل�ص���ابيح 

جي���دً�  �مل���كان  وتهوي���ة  للك�ص���ر، 

مل���دة ما ب���ني خم�ص���ة �إىل ع�ص���ر 

دقائ���ق، وجتنب تنظيفها باليد �أو 

مالم�ص���تها للجلد �إذ �إنها �صتمثل 

خط���رً� مبا�ص���رً� كاأي �آل���ة ح���ادة 

ميكن �لتعر�س لها مما قد ي�صبب 

�لإ�ص���ابة باجلروح، كما ن�صحت 

بعدم ��صتن�ص���اق �له���و�ء �ملتطاير 

منه���ا عند �لك�ص���ر حفاظ���ًا على 

�ل�ص���حة و�ل�ص���المة �لعام���ة، ثم 

بعد ذلك تنظيف بقايا �مل�ص���باح 

�ملك�صور  وو�صعها يف كي�س و�إحكام 

�إغالق���ة ثم �لتخل�س منه ب�ص���كل 

�آمن.

كما �أعربت �لهيئة عن حر�ص����ها 

عل����ى تو�فر �أعلى معدلت �ل�ص����المة 

و�لأمان يف جميع �ملو��صفات �لقيا�صية 

�ل�صعودية و�ملنتجات، وذلك �نطالقًا 

من ر�ص����التها �لتي ت�ص����تهدف توفري 

�حلماية �لالزمة للم�صتهلك و�لتاأكد 

من مطابق����ة �ملنتج����ات �ملتد�ولة يف 

�ل�صوق للمو��صفات �لقيا�صية.

هيئة المواصفات:
أضرار مصابيح الفلورسنت المدمجة الموفرة 

للطاقة غير مثبتة علميًا
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395 ط���ن من ميناء جدة إلى محطة كهرباء 
جن���وب ج���دة، بالقرب من محط���ة اخلمرة 

التابعة للمجدوعي.
ويتمث���ل التحدي ف���ي إيجاد ح���ل مبتكر 
لنق���ل البضائع ع���ن طريق اجلس���ر احلالي، 
والذي كان داخل مق���ر قاعدة بحرية، والذي 
تبل���غ ق���درة حتمله ال���ى 300 ط���ن، في حني 
تتج���اوز البضائ���ع واملقطورة الوزن املس���موح 
به. وكان احلل بناء مسار آخر على القناة من 
خالل تركي���ب ألواح الصلب واحلزم املعدنية، 
ف���ي ح���ني أن املياه كانت تتدف���ق حتت هياكل 
الصل���ب ومت إزالته���ا كله���ا وم���رت البضائع 
بس���الم، أثبت جناح املشروع قدرة اجملدوعي 
على تلبية املواعيد النهائية في الوقت احملدد 

على الرغم من التحديات التي تواجهها.
العامل األساسي في احتفاظ اجملدوعي 
بعمالئ���ه ه���و اس���تخدامه املنهجي���ة املوثوقة 
واألمانة في كل األعمال املوكلة إليه، ومتاشيا 
م���ع ه���ذا أطلق���ت اجملدوع���ي مؤخ���را هوية 
جديدة للس���المة حتت اس���م «آم���ان« هدفها  
تنش���يط ثقافة الس���المة على حد س���واء في 

العمل وفي احلياة الشخصية للموظف.
باس���تمرار  اجملدوع���ي  ش���ركة  وتق���وم 
بتعزيز ثقافة الرعاية واملسئولية واالحتراف، 
والتنظي���م، واملهارات اإلداري���ة، وردود الفعل 
املس���تمرة والتعل���م املس���تمر. ونتيج���ة لذلك 
فإننا نس���عى إل���ى اليقظ���ة والت���زام اجلميع 
ف���ي اجملدوعي لتحقي���ق أهداف املس���ؤولية 

االجتماعية للشركات .

التخليص  املش����روع خدم����ات  ويش����مل 
يق����ارب  مل����ا  والنق����ل  والش����حن  اجلمرك����ي 
762،00 ط����ن من البضائع الس����ائبة، والتي 
تش����مل نقل 7750 حاوية بضائ����ع من امليناء 

إلى مواقع العمل.
خالل موس���م الذروة ف���ي فبراير 2016 
ق���در عدد املقطورات الالزم���ة للنقل بحوالي 

2978 مقطورة لهذا الشهر. 
وتتأل���ف الش���حنة م���ن الوح���دات ذات 
األبعاد الفائق���ة  في الثقل والطول. حيث بلغ 
طول أطول قطعة 80 مترا، مع عرض يبلغ 12 
مترا وارتفاع يبلغ 12.5 متر وأثقل وحدة هي 

850 طن متري.
ويتمث����ل التح����دي ف����ي التنفي����ذ الناجح 
لهذا املش����روع باس����تكمال عملي����ة التخليص 
اجلمركي والتسليم في الوقت املناسب وذلك 
ضم����ن العملي����ات احلكومي����ة وقي����ود البنية 

التحتية للموانئ.
ويتطلع كل من ال���� GMTC  واجملدوعي 
إل���ى التركي���ز أكث���ر على املش���اريع ف���ي دولة 
الكوي���ت للتعامل مع مش���اريع بأحج���ام أكبر 
في املس���تقبل. ويرى ه���ذا التحالف اجلديد 
إنه بالتخطيط الس���ليم والدعم من الوزارات 
واملوان���ئ والس���لطات اجلمركي���ة س���يكونان 

قادران على تنفيذ املشروع بنجاح.

مؤخ���را، اتخذ اجملدوع���ي حتدي آخر 
متمث���ال في التعام���ل مع 3 مح���والت  يبلغ 
وزن كل منها 450 طنا ومولد آخر يبلغ وزنه 

وكونها اكبر مزود للخدمات اللوجس���تية 
ف���ي الش���رق األوس���ط، فاجملدوع���ي متل���ك 
عددا كبي���را من األصول واآللي���ات واملعدات 
والش���احنات التي جعلتها أح���د أكبر مزودي 
خدم���ات احلل���ول اللوجس���تية ف���ي اململك���ة 

العربية السعودية.
أه���م اخملتص���ني  م���ن  الش���ركة   وتع���د 
ف���ي التعام���ل مع البضائ���ع الكبي���رة والثقيلة  
والنق���ل والش���حن والتخزي���ن ، ويت���م دع���م 
الش���ركة م���ن قبل قوته���ا العامل���ة والتي تبلغ  
6000موظف ، وأسطول من املركبات الثقيلة 
البالغة1800مركب���ة وع���دد 2200 مقط���ورة  
ومس���احة مليون���ى مت���ر مربع من  س���احات 

ومحطات التخزين. 
لزي���ادة   باس���تمرار  اجملدوع���ي  يه���دف 
وتطوي���ر قدراته اللوجس���تية، حي���ث قام في 
اآلون���ة األخي���رة بعقد ع���دد من الش���راكات 
م���ع  ش���راكاته  ذل���ك  مث���ال   االس���تراتيجية 
الش���ركة   )  INTERBULK  – إنتربل���ك   (
الرائ���دة ف���ي مج���ال توفير حل���ول اخلدمات 
اللوجس���تية متعددة الوس���ائط، ش���راكته  مع  
)سويس���لوج – SWISSLOG ( الت���ي تقدم  
العدي���د من حل���ول التخزي���ن والتوزيع داخل 

اململكة العربية السعودية.
ف���ي أبري���ل لع���ام 2015، عقدت ش���ركة  
للوجس���تيات  وش���ركة اخللي���ج  اجملدوع���ي 
 )GMTC(  البحرية للتجارة العامة واملقاوالت
عقد ش���راكة ،  وقد فازت بعق���د نقل الوقود 

اخلام في دولة الكويت الشقيقة.

االحتفال بالعصر الذهبي في مجال اللوجستيات

يصادف عام 2015 للمجدوعي للوجس��تيات احتفالية رحل��ة 50 عاما من االلتزام 
كش��ريك موثوق ب��ه ويمكن االعتماد علي��ه في صناعة الخدمات اللوجس��تية. 
كانت بدايات هذه المؤسس��ة المرموقة كشركة للنقل البري، ومع ذلك ومنذ 
بداياته��ا األولى كان  لدى المجدوعي رؤية مس��تقبلية واضح��ة تتمثل باإلصرار 

على التوسع في قطاعي الخدمات والتجارة.

احتفال



عم���وم  و�ل�ص���ناعة  �لتج���ارة  وز�رة  دع���ت 

�مل�ص���تهلكني �إىل �لتع���اون و�لإبالغ عن �ص���كاويهم 

ومالحظاتهم ع���ن منتجات �لعزل �حلر�ري غري 

�ملطابقة للمو��ص���فات و�ملقايي�س و�جلودة، وذلك 

بالت�صال مبركز �لبالغات يف �لوز�رة على �لرقم 

1900، موؤكدة عدم �لتهاون يف تطبيق �لإجر�ء�ت 

�لنظامية على �مل�صانع، و�ملن�صاآت �لتجارية.

وكانت وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة قد كثفت 

ع����رب فرقها �لرقابية خالل �لأيام �ملا�ص����ية من 

جولتها �مليد�نية على م�صانع �لعزل �حلر�ري 

للتاأك����د م����ن مطابقة �إنت����اج تلك �مل�ص����انع من 

مو�د �لع����زل �حلر�ري للمو��ص����فات و�ملقايي�س 

و�جلودة �ل�صعودية.

وجنح����ت �لف����رق �لرقابية يف �ص����بط عدة 

مدين����ة  يف  �حل����ر�ري  �لع����زل  مل����و�د  م�ص����انع 

�لريا�س، بع����د �أن �أثبتت عملية فح�س �لعينات 

عدم مطابقة �ملنتجات للمو��ص����فات �لإلز�مية 

لكف����اءة �لطاق����ة مل����و�د �لع����زل، حي����ث �أوقف����ت 

�لوز�رة �ص����تة خطوط �إنتاج تعود لتلك �مل�صانع 

�ملخالف����ة، ومت �ص����بط وحج����ز 1500 قطعة من 

مو�د �لعزل �خلا�ص����ة بقطاع �ملباين بعد �إجر�ء 

فح�����س لعين����ات منه����ا يف خمت����رب�ت �لهيئ����ة 

�ل�ص����عودية للمو��ص����فات و�ملقايي�����س و�جلودة، 

و��ص����تدعت �لوز�رة �مل�ص����وؤولني عنه����ا للتحقيق 

وتطبيق �لعقوبات �لنظامية بحقهم.

م����ن جهته����ا ب����د�أت م�ص����لحة �جلم����ارك 

�ل�صعودية يف وقت متز�من بفر�س �لرقابة على 

منتجات �لعزل �حلر�ري �مل�ص����توردة للتاأكد من 

مطابقتها للمو��صفات �ل�صعودية.

يذكر �أن وز�رة �لتجارة و�ل�ص����ناعة تنظم 

حملة بالتعاون و�لتن�ص����يق مع �لهيئة �ل�ص����عودية 

و�ملرك����ز  و�جل����ودة  و�ملقايي�����س  للمو��ص����فات 

�ل�ص����عودي لكف����اءة �لطاق����ة يف جمي����ع مناط����ق 

�ململك����ة، للتحق����ق من م����دى مطابق����ة خطوط 

�أي  ور�ص����د  �ملطلوب����ة،  �لإنت����اج لال�ص����ر�طات 

جتاوز�ت �أو حماولت لغ�س �مل�صتهلكني.

وتاأت����ي ه����ذه �جله����ود يف �إط����ار م�ص����اعي 

�لربنام����ج �لوطني لكفاءة �لطاق����ة �لذي يعمل 

عل����ى �إعد�ده �ملركز �ل�ص����عودي لكف����اءة �لطاقة 

�جله����ات  م����ن  متكامل����ة  منظوم����ة  مب�ص����اركة 

�حلكومي����ة �ملعنية من وز�ر�ت، للحد من تز�يد 

��صتهالك �لطاقة حمليًا.

�جلدير بالذكر �لدر��ص����ات ُت�صري �إىل �أن 

�لتكاليف �لإ�ص����افية لع����زل �ملباين »�جلدر�ن 

و�لأ�ص����قف و�لنو�ف����ذ« ل تتج����اوز 3-5% م����ن 

تكلفة �ملبنى.
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تحذيرات

82

فيم����ا ي�ص����هم �لع����زل �حل����ر�ري �جليد يف 

�ملب����اين يف توف����ري �لر�ح����ة و�لعت����د�ل د�خ����ل 

�ملبن����ى؛ وبالت����ايل يقلل م����ن �ل����ربودة �ملطلوبة 

للتكيي����ف، مم����ا ي����وؤدي �إىل تقلي����ل ��ص����تهالك 

�لكهرب����اء ومن �لأعباء �ملالية �ملرتبة على دفع 

فو�تري كهربائية مرتفعة خا�صة وقت �ل�صيف.

كما ي�صهم تطبيق �لعزل �حلر�ري للمباين 

ق����در�ت  ذ�ت  تكيي����ف  �أجه����زة  ��ص����تخد�م  يف 

�ص����غرية، وبالتايل تقل تكاليف �ص����ر�ء �لأجهزة 

�لطاق����ة،  ��ص����تهالك  وفو�ت����ري  �مل�ص����تخدمة 

و�مل�ص����اعدة عل����ى حماي����ة و�ص����المة �ملبن����ى من 

تغ����ري�ت �لطق�����س و�لتقلب����ات �جلوي����ة، وتقليل 

��صتهالك �لكهرباء، وبالتايل �لتوفري يف تكلفة 

�لكهرباء �ملدفوعة وتقليل �لأعباء على حمطات 

�إنتاج �لطاقة و�صبكات �لتوزيع.

ويهدف �لربنامج �لوطن����ي لكفاءة �لطاقة 

�إىل تعميم تطبيقات �لعزل �حلر�ري يف �ملباين، 

وذل����ك للح����د من �له����در �لكبري يف ��ص����تهالك 

�لطاق����ة �لكهربائية يف �ململكة، حيث يعد قطاع 

�ملباين م�ص����وؤوًل ب�ص����كل مبا�ص����ر ع����ن 75% من 

�ل�ص����تهالك �لكلي للكهرباء، كم����ا �أن 70% من 

�ملباين غري معزولة حر�ريًا.

كما يه����دف �لربنام����ج من تطبي����ق �لعزل 

�أجه����زة  ��ص����تهالك  تخفي�����س  �إىل  �حل����ر�ري 

�لتكيي����ف بن�ص����ب ت�ص����ل �إىل 40%، حي����ث تفيد 

�لإح�ص����ائيات �لر�ص����مية �أن قط����اع �ملب����اين يف 

�ململكة ي�صهد منوً� �صنويًا يبلغ 450 �ألف مبنى.

وتعم����ل �أكرث من ع�ص����رين جه����ة حكومية، 

و�أهلي����ة يف �لربنام����ج �لوطني لكف����اءة �لطاقة، 

وتت�ص����ارك �جلهود و�خلرب�ت لإجن����اح وتعزيز 

بر�جمه جلعل مفهوم �لر�صيد و�أ�صاليبه �صمن 

�أولويات �ملو�طن و�ملقيم.

فيما ي�صعى فريق �ملباين باملركز �ل�صعودي 

�جله����ات  كل  م����ع  بالتع����اون  �لطاق����ة  لكف����اءة 

�حلكومي����ة �ملعني����ة يف �ململك����ة لتعزي����ز ون�ص����ر 

مفهوم تر�ص����يد ورفع كفاءة ��صتهالك �لطاقة، 

مبا يعود بالنفع على جميع �لأطر�ف.

تطبيق العزل يخف�ض ا�ستهالك اأجهزة التكييف %40

»التجارة« تدعو المواطنين إلى اإلبالغ عن منتجات العزل 
الحراري غير المطابقة للمواصفات على الرقم 1900
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مبلغ للم�س����تهلك يعادل )1 /400( 

م����ن قيم����ة ال�س����لعة وقت ال�س����راء 

كما اأكدت جلنة وكالء ال�س����يارات 

بالنظ����ام  التزامه����ا  املجل�����س  يف 

وتطبيقه.

ويف ت�س����ريحات �س����حفية قال 

حماي����ة  جمعي����ة  جمل�����س  رئي�����س 

الدكت����ور  التنفي����ذي  امل�س����تهلك 

�سليمان ال�سماحي اإن تذكري وزارة 

التجارة بحقوق امل�ستهلك وتنبيهها 

ل����ه هو اأمر مق����در للوزارة وت�س����كر 

عليه، مبينًا اأن الأنظمة ال�س����عودية 

�س����منت للم�س����تهلك حقوقه كاملة 

منه����ا اإلزام ال����وكالء يف حالة تعذر 

انتف����اع امل�س����تهلك بال�س����لعة بتقدمي 

�س����لعة بديلة من فئة �سلعة امل�ستهلك 

نف�سها مبا يف ذلك ال�سيارات اأو اأداء 

اأيدت جمعية حماية امل�س����تهلك 

اأن�س����طة وزارة التجارة وال�سناعة 

�س����من حمالتها املتكررة يف تذكري 

والتي  امل�س����تهلك بحقوق����ه  وتوعية 

الدكتور �سليمان ال�سماحي:

حماية المستهلك تؤيد حق تعويض المشتري 
ووكالء السيارات يؤكدون التزامهم
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مبا فيها حق التعوي�س والتثقيف.

اللجن����ة  رئي�����س  ق����ال  ب����دوره 

يف  ال�س����يارات  ل����وكالء  الوطني����ة 

جمل�س الغرف التجارية ال�سناعية 

ال�س����عودية في�س����ل اأبو �سو�س����ة اإن 

ب����كل  ملتزم����ون  ال�س����يارات  وكالء 

يف  وردت  الت����ي  والبن����ود  النق����اط 

الالئحة التنفيذية لنظام الوكالت 

والقانون والنظام يكفل حق اجلميع 

يف ح����ال عدم التزام اأي طرف من 

الأطراف.

الأنظمة املطبق����ة يف اململكة والتي 

ت�سمن لهم حقوقهم وحتميهم من 

الغ�����س والتالعب واإه����دار احلقوق 

املكفول����ة له����م والت����ي يف مقدمتها 

حقوق امل�س����تهلك العاملي����ة الثمانية 

وينبغ����ي اأن يع����ي اجلمي����ع واأوله����م 

امل�س����تهلك ذل����ك، كم����ا يل����زم على 

وكالء ال�سيارات وبائعيها اللتزام 

الكام����ل بالنظام وعدم التق�س����ري 

اجلمعي�������ة  اأن  اإىل  م�س����ريًا  في����ه، 

تلقت موؤخرًا العديد من ال�س����كاوى 

م����ن قبل اأ�س����خا�س مل تلتزم معهم 

وكالت ال�س����يارات يف توف����ري قطع 

الغيار ومتت م�ساعدتهم والتو�سيح 

لهم باأف�سل ال�سبل التي ينالون بها 

حقهم.

 واأ�سار ال�سماحي اإىل اأن اجلمعية

�س����تقف م����ع كل م�س����تهلك تعر�س 

لإخ����الل بحقه عرب التدخل مبدئيًا 

بطرق ودية حلل امل�س����كلة ويف حالة 

تع����ذر احلل ودي����ًا بامل�س����اندة لدى 

التي  التنفيذي����ة لالأنظمة  اجلهات 

حتمي حق امل�ستهلك �سواء يف وزارة 

التجارة وال�س����ناعة اأو غريها من 

اجلهات الأخرى.

كما طالب رئي�س اجلمعية عموم 

امل�س����تهلكني مبتابعة ومعرفة لوائح 
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ذلك من املعامالت.

م����ن جهته����ا نبه����ت املحامي����ة 

بي����ان زه����ران اإىل اأهمي����ة توثي����ق 

التعام����الت التجاري����ة والبعد عن 

اأن  اإىل  م�س����رية  املفرط����ة  الثق����ة 

ذلك ي�س����ري حتى عل����ى الأقارب 

واملعارف، وخالل العقد املن�سرم 

ع����دد  يف  تنامي����ًا  املجتم����ع  مل�����س 

ق�س����ايا الحتيال والن�س����ب التي 

تعد باأرباح وعوائد مغرية ونتيجة 

لعوام����ل متعدده ينج����رف الكثري 

ويقعون �س����حية لتلك النوعية من 

ول����ذا فمن ال�س����روري  الق�س����ايا 

التذكري والتنبيه امل�ستمر للجميع 

واملراجع����ة  التوثي����ق  باأهمي����ة 

معرف����ة  اإىل  اإ�س����افة  والتدقي����ق 

اجلهة الت����ي يتعامل معها والتاأكد 

من م�س����داقيتها وه����و اأمر متاح 

وي�س����هل يف ظل التقدم الكبري يف 

و�سائل التوا�سل اإ�سافة اإىل تعاون 

اجلهات املخت�س����ة وعلى راأ�س����ها 

وزارة التجارة.

خط الدفاع الأول �س����د اأي عملية 

احتيال اأو غ�س قد يتعر�س لها.

وب����ني الدكت����ور رزين ب����اأن ما 

تقوم به ال����وزارة يف هذا اجلانب 

تقوم به اأي�سًا عدة جهات حكومية 

اأخرى ك����وزارة الداخلي����ة والنقل 

وه����و يدخل �س����من عم����ل جمعية 

حماي����ة امل�س����تهلك الأ�سا�س����ي يف 

توعية امل�ستهلك وتنبيهه للمخاطر 

و�س����رورة تاأكده من اجلهات التي 

يتعامل معها ومدى م�س����داقيتها 

وق����راءة العقود الت����ي يوقع عليها 

والإط����الع على عموم التفا�س����يل 

املتعلقة به �سواء يف تعامالت البيع 

وال�س����راء اأو ال�س����تثمار وخ����الف 

التج����ارة  وزارة  كثف����ت 

حملته����ا  �س����من  وال�س����ناعة 

التوعوي����ة املتزامن����ة مع الأ�س����بوع 

اخلليج����ي حلماي����ة امل�س����تهلك يف 

حتذيراته����ا من خدعة الأرباح يف 

ال�س����تثمارات التي تعد باأرباح يف 

وقت ق�س����ري، مبينة اأن القائمني 

عل����ى تل����ك النوعية من اأ�س����اليب 

الحتيال يعم����دون يف البداية اإىل 

توزيع اأرباح لك�سب اأكرب عدد من 

ال�سحايا ثم يهربون.

ويف ت�س����ريحات �سحفية قال 

ع�س����و جمعي����ة حماية امل�س����تهلك 

الدكتور رزين بن حمد الرزين اإن 

عمل الوزراة يف اجلانب التوعوي 

ورفع مع����دل م�س����توى الوعي لدى 

امل�ستهلك وهو عمل م�ستمر طوال 

فرتة العام ولي�س مرتبطًا مبنا�سبة 

حم����ددة يتطل����ب لنجاح����ه تفهم 

امل�ستهلك وا�ستيعابه لأهمية اتباع 

م�س����ريًا  والتعليم����ات،  الن�س����ائح 

اإىل اأن����ه ميكن اعتبار امل�س����تهلك 

بالتزامن مع الأ�سبوع اخلليجي حلماية امل�ستهلك:

»التجارة« تكثف من تحذيرها ضد أساليب 
االحتيال وخدعة األرباح





يقول أفالطون:« ال تطلب س���رعة العمل بل أطلب جتويده , فأن الناس ال 
يسألون عن مدة اجنازه وإمنا ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته ».

خالل فعاليات اليوم العاملي للمواصفات والذي نظمه اجمللس السعودي 
للجودة باملنطقة الغربية بالتعاون مع هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة 
ف����ي منطقة مك����ة املكرمة وال����ذي كان بعنوان »املواصف����ات تهيئ امليدان 
للمنافس����ة العادلة » وبعد أن أس����تعرض املشاركني أوراق العمل التي وأن 
كان����ت متمي����زة جدا خاصة وأنها ش����كلت إضافة للجميع وس����اهمت في 
اس����تعادة املعلومات العامة ملواصفات اآليزو بإطاللة س����ريعة على س����احة اآليزو وكذلك 
اإلط����الع عل����ى املواصفتني آيزو9000 و آيزو 14000 , إضافة إل����ى أبراز التغييرات التي 
ستطال اإلصدار اخلامس من مواصفة آيزو 9001 والتي ستطبق خالل األعوام القادمة 
وكيفية التعامل معها ولكن ومن خالل االستعراض التاريخي لنشأة اآليزو وبدايتها تبادر 
إلى ذهني استفس����ار عريض وهو ما الذي يؤخرنا في تبني مفاهيم لها عش����رات الس����نني وكانت جتارب الدول األخرى لها ذات 
نتائ����ج فاعل����ة؟ وما ال����ذي يجعلنا نبقى في البداي����ات دوما؟ دون حراك لتأخذ منا وقتا أكثر من س����وانا من ال����دول حول العالم 
فاجلودة ليس����ت نظام تش����غيل أو تطبيق آلي نستطيع اس����تبداله بوقت قصير كما تعودنا في حلولنا العاجلة ألي أخطاء فادحة 
حتدث فاجلودة مس����يرة طويلة من العمل واجلهد واالس����تمرارية دون نقطة وصول ولعل هذا ما جعلني أتداخل مع املش����اركني 
ألعي����د له����م صياغة ما ي����دور في ذهني منذ فترة عن مدى تأثير القيادة على اجلودة وتس����اءلت من خالل جتاربهم اخملتلفة هل 
تتأث����ر إدارة اجل����ودة بارتباطه����ا باإلدارة العلي����ا أكثر من تأثرها بارتباطها باإلدارة الوس����طى من خ����الل جتاربهم اخملتلفة وكان 

اجلواب كما كان متوقعا »نعم، تتأثر بذلك« .
ولذا فأن األفضل للجودة أن ترتبط باإلدارة العليا ألنها س���تمارس أدوارا ش���فافة جدا غير مس���بوقة ستس���هم في خلق مقاومة 
للتغيير اإليجابي الذي سيحدث داخل القطاعات من املنتفعني من بقاء األمور بوضعها احلالي ويجب أن يدعمها قرارات اإلدارة 
العليا والبد كذلك أن تتبنى القيادات اإلدارية نفس���ها اجلودة كخيار إستراتيجي في اختيار القيادات اإلدارية اخملتلفة واملناسبة 
بحس���ب كفاءته���ا ضمن هيكلي���ة القطاعات واجلهات فاخللل احلاصل ف���ي تطبيق اجلودة في وضعها احلالي هو بس���بب وجود 
إدارات للجودة كوجاهة فقط دومنا أي تأثير أو نتائج واضحة أو مخرجات قوية ذات معنى حقيقي ومؤثر وفعال في قيادة إدارة 
القطاع أو اجلهة فتبني اجلودة بشكل فاعل هو خيار استراتيجي ولن يكون بوضع اجلودة كإطار لصورة تعلق في جنبات معرض 

فني هو هيكلة تلك اجلهة أو القطاع وهذا سيكون مقبوال في البدايات ولكنها ستجد يوما طريقها إلى املستودع لتبقى فيه.
وهكذا ففي غالبية القطاعات التي نس���مع عن وجود إدارة للجودة ولكن ال نرى لها أي فاعلية وكفاءة أو تأثير على أرض الواقع 
وهذا ما يجب أن نتلمس���ه حقيقية فاإلدارة العليا ليس���ت فقط مطالبة بتأس���يس إدارة للجودة بل بإثبات جودتها من خالل نتائج 

وقرارات ملموسة تنعكس على اخلدمات أو املنتجات.
يق���ول ولي���م فوس���تر »اجلودة ال تأتي صدفة أبدا ، فهي نتاج نوايا حس���نة وجهد صادق وتوجيه ذك���ي وإخراج متمرس فهي متثل 

االختيار احلكيم لبدائل متعددة »
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