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االفتتاحيــة

األميـن العام لهيئة التقييس

خم�س�ة ع�ش�ر عام� ًا من�ذ با�ش�رت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون مهامه�ا به�دف توحي�د �أن�ش�طة التقيي��س بالتع�اون
والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء.
خم�س�ة ع�ش�ر عام� ًا �صنع�ت فيه�ا هيئ�ة التقيي��س الكثير م�ن الإجن�ازات على امل�س�توى الإقليم�ي �أهمها امل�س�اهمة يف حتقيق
التن�س�يق والتكام�ل والرتاب�ط بين ال�دول الأع�ض�اء يف املج�االت املرتبط�ة بالتقيي��س مب�ا ي�س�اهم يف تنمي�ة التج�ارة بينه�ا
وحماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�صح�ة العام�ة ،وو�ص�و ًال لتحقي�ق ر�ؤيته�ا يف الري�ادة يف التقيي��س عل�ى امل�س�توى ال�دويل.
كان�ت م�سيرة ناجح�ة ،وم�ا ت�زال كذل�ك و�ست�س�تمر ب��إذن اهلل ،وم�ا �ش�هدناه يف الأم��س وم�ا ن�ش�هده الي�وم م�ن �إجن�ازات
�صنعتها الهيئة نحو حتقيق الريادة يف التقيي�س على امل�ستويني الإقليمي والدويل ما هو �إال دليل على الب�صمات الوا�ضحة
الت�ي حققته�ا الهيئ�ة يف م�سيرة التقيي��س اخلليجي.
نفخ�ر ب��أن هيئ�ة التقيي��س وبالتع�اون والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء �أ�ص�درت حت�ى الي�وم �أكثر
م�ن � 23أل�ف موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة موح�دة ،كم�ا عملت منذ ع�ام 2004م على �إ�صدار مئ�ات الآالف من
�ش�هادات املطابق�ة لل�س�يارات والدراج�ات الناري�ة والإط�ارات مب�ا يحقق ال�سلامة للم�س�تهلك والبيئة واالقت�ص�اد الوطني.
وعمل�ت الهيئ�ة من�ذ ع�ام 2010م عل�ى تطبي�ق املنظوم�ة الت�ش�ريعية اخلليجي�ة ل�ضب�ط املنتج�ات يف ال�س�وق اخلليجي�ة
امل�شتركة الت�ي ت�ضمن�ت ب�دء العم�ل ب�ش�ارة املطابق�ة اخلليجي�ة للع�ب الأطف�ال ،كم�ا طبق�ت نظ�ام التتب�ع ل�ش�ارة املطابق�ة
اخلليجي�ة للأجه�زة واملع�دات الكهربائي�ة منخف�ض�ة اجله�د ولع�ب الأطف�ال.
و�أن�ش��أت هيئ�ة التقيي��س حت�ت مظلته�ا التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ،والتجم�ع اخلليج�ي للمختبرات ،ومرك�ز التقيي��س
اخلليج�ي للتدري�ب ،ومرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي ال�ذي ا�س�تقل ع�ن الهيئ�ة يف ماي�و 2016م.
و�س�اهمت الهيئ�ة يف تدري�ب وت�أهي�ل �آالف املخت�صين م�ن �أجهزة التقيي��س يف الدول الأع�ضاء واجله�ات املعنية الأخرى يف
جماالت خمتلفة ،كما �ساهمت بن�شر التوعية بالتقيي�س يف جميع الو�سائل الإعالمية املتاحة ،بهدف تعزيز ثقافة التقيي�س
لدى املجتمع اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل عملها يف تعزيز عالقتها مع املنظمات الإقليمية والدولية ذات العالقة.
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 �أن تكون ذات عالقة ب�ش�ؤون التقيي�س �أو الأن�شطة املرتبطة به. لزوم الإ�شارة �إىل م�صادر البحث من خالل املراجع التي يعتمد عليها الكاتب(�إن وجدت).
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هيئة التقيي�س تنجز املرحلة الأوىل
من م�شروع التحول �إىل تقنيات XML
انطالق� ًا م�ن مب�د�أ ال�ش�راكة امل�س�تدامة ال�ذي تبنت�ه هيئ�ة
التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون م�ع ال�دول الأع�ض�اء و�س�عي ًا
منه�ا لتطوي�ر وحتدي�ث خدماته�ا التقني�ة وتوفير املوا�صفات
القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة الوطني�ة واخلليجي�ة والإقليمي�ة
والدولي�ة �إلكرتوني� ًا.
�أجن�زت هيئ�ة التقيي��س لدول جمل��س التع�اون املرحلة الأوىل
م�ن م�ش�روع التح�ول �إىل تقني�ات  XMLيف ن�ش�ر املوا�صف�ات
القيا�س�ية وال�ذي مت تد�ش�ينه يف � 2س�بتمرب 2018م وذل�ك
بتوقي�ع عق�د م�ع وزارة ال�صناعة والتجارة وال�س�ياحة مبملكة
البحري�ن لتطوي�ر وت�ش�غيل املتج�ر الوطن�ي للموا�صف�ات
القيا�س�ية ب��إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س بال�وزارة.
وق�د عم�ل فري�ق م�ش�روع التح�ول �إىل تقني�ات ال�ـ  XMLبهيئ�ة
التقيي��س على �إجناز �أمتتة �أعمال ن�ش�ر املوا�صفات القيا�س�ية
اخلليجي�ة مب�ا يف ذل�ك �إ�ص�دار الغلاف اجلدي�د والتق�دمي
اخلليج�ي للموا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة
الت�ي �س�يتم اعتماده�ا م�س�تقب ًال ب�ش�كل �آيل.
ويعك�ف فري�ق العم�ل يف املرحل�ة الثاني�ة م�ن امل�ش�روع عل�ى
�إ�ضاف�ة الغلاف اخلليجي بحلته اجلديدة جلميع املوا�صفات
القيا�س�ية املعتم�دة �س�ابق ًا مب�ا يف ذل�ك التق�دمي وج�دول
املحتوي�ات للموا�صف�ة القيا�س�ية الدولي�ة وجماله�ا كما �س�يتم
متكين امل�س�تفيدين م�ن معاينة ملخ�ص ًا له�ا باللغتني العربية
واالجنليزي�ة م�ن خلال املتج�ر اخلليج�ي للموا�صف�ات
القيا�س�ية وذل�ك به�دف م�س�اعدة املهتمين عل�ى اتخ�اذ قرار
ال�ش�راء و�إث�راء املتج�ر اخلليج�ي.
و�ستركز املرحل�ة الثالث�ة م�ن امل�ش�روع عل�ى �إدخ�ال بيان�ات
االعتم�اد والتق�دمي الوطن�ي لل�دول الأع�ض�اء ليت�م تولي�د
الإ�صدارات الوطنية �آلي ًا من املوا�صفات القيا�سية اخلليجية
املعتم�دة.
ي�أت�ي ه�ذا امل�ش�روع حتقيق� ًا لر�ؤي�ة الهيئ�ة املتمثل�ة يف الريادة
يف التقيي��س يف �إط�ار التن�س�يق والتكام�ل بين الهيئ�ة و�أجهزة
التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء ،ومب�ا يع�زز م�سيرة
العم�ل اخلليج�ي امل�شترك ،كم�ا يحق�ق رف�ع م�س�توى ج�ودة
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املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة والوطني�ة م�ن خلال �إلغ�اء
الأخط�اء الب�ش�رية الناجت�ة ع�ن الإدخ�ال الي�دوي ،وتوفير
ر�س�وم امللكي�ة للمنظم�ات الدولي�ة ،وكذل�ك توفير تكلف�ة
املوارد الب�ش�رية الالزمة للعمل اليدوي و�س�ي�ؤدي �إىل �س�رعة
توفير املوا�صف�ات القيا�س�ية للم�س�تفيدين واملهتمين ف�ور
اعتماده�ا ،بالإ�ضاف�ة �إىل زي�ادة ع�دد املوا�صف�ات القيا�س�ية
املتوفرة لل�ش�راء ،كما �س�ي�ؤدي �إىل حت�سين جتربة امل�س�تخدم
م�ن خلال متكين معاين�ة نب�ذة ع�ن حمتوي�ات املوا�صف�ات
القيا�سية قبل �شرائها ،وذلك متا�شي ًا مع املمار�سات الدولية
يف ه�ذا ال�ش��أن.
ويت�ضم�ن امل�ش�روع الرب�ط الإلكرتوين للموا�صفات القيا�س�ية
اخلليجي�ة م�ع مثيالته�ا الدولي�ة والوطني�ة ،و�أمتت�ة �أعم�ال
الن�ش�ر والإخ�راج للموا�صف�ات القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة
اخلليجي�ة والوطني�ة وتب�س�يط وتوحي�د �إج�راءات م�ش�اريع
املوا�صفات القيا�سية ،وتوفري من�صة موحدة لبيع املوا�صفات
القيا�س�ية الوطني�ة واخلليجي�ة والدولي�ة ،بالإ�ضاف�ة �إىل �أن�ه
يتيح �إعادة ن�شر املوا�صفات القيا�سية الدولية التي مت تبنيها
خليجي� ًا ووطني� ًا بلغته�ا وب�دون تعدي�ل واملتوف�رة ب�صيغ�ة ال�ـ
 XMLم�ن منظم�ة التقيي��س الدولي�ة  ISOب�ش�كل �إلكتروين،
وي�س�اهم يف حتدي�ث جمي�ع �أنظم�ة هيئ�ة التقيي��س ذات
العالق�ة (نظ�ام �إدارة بيان�ات املوا�صف�ات ،نظ�ام م�ش�اريع
املوا�صف�ات ،متج�ر املوا�صف�ات القيا�س�ية).

5

أخبار التقييس
تحت شعار “النظام الدولي للوحدات ..نحو استقرار أفضل”

هيئة التقيي�س حتتفل
باليوم العاملي للمرتولوجيا 2019م
�شاركت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون الهيئات وامل�ؤ�س�سات
املماثل�ة يف دول الع�امل احتفاله�ا بي�وم املرتولوجي�ا العامل�ي ال�ذي
ي�ص�ادف ي�وم  20ماي�و م�ن كل عام ،والذي ج�اء هذا العام حتت
�ش�عار "النظام الدويل للوحدات ..نحو ا�س�تقرار �أف�ضل ".
ويف كلمت�ه به�ذه املنا�س�بة �أك�د �س�عادة الأ�س�تاذ �س�عود ب�ن نا�ص�ر
اخل�صيب�ي – الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التعاون
عل�ى دور املرتولوجي�ا يف خمتل�ف �أوج�ه احلي�اة اليومي�ة ،م�شير ًا
�إىل �أنن�ا نعتم�د مث ًلا يف الرعاي�ة الطبي�ة ب�ش�كل كبير عل�ى
القيا�سات "قيا�س تركيزات املواد الكيميائية يف الدم"� ،أو مقدار
جرع�ة الأ�ش�عة ال�س�ينية ،ون�سرت�ش�د بنظ�ام املالح�ة عبر الأقمار
ال�صناعي�ة ملعرف�ة امل�س�افات م�ن خلال الوق�ت املقا��س بوا�س�طة
�س�اعات فائق�ة الدق�ة بالأقم�ار ال�صناعي�ة ،ون�شتري قط�ع غي�ار
تتواف�ق م�ع �أخرى.
كل ه�ذا والآالف الأخ�رى م�ن الأعم�ال اليومي�ة الت�ي ن�س�تمتع
نح�ن بفوائده�ا م�ن خلال نظ�ام عامل�ي للقيا��س وه�و "نظ�ام
الوح�دات ال�دويل (.")SI Units
و�أو�ضح �س�عادته ب�أن اختيار �ش�عار االحتفال لهذا العام جاء بعد
موافق�ة امل�ؤمت�ر الع�ام لل�أوزان واملقايي��س يف  16نوفمرب 2018م
عل�ى �أح�د �أه�م التغريات على النظام ال�دويل للوحدات ( )SIمنذ
�إن�شائه ،حيث يعتمد الآن على جمموعة من التعريفات يرتبط كل
منها بقوانني الفيزياء وتتمتع مبيزة القدرة على ا�ستيعاب مزيد
م�ن التح�س�ينات يف عل�وم وتكنولوجي�ا القيا��س لتلبي�ة احتياجات
امل�ستخدمني يف امل�ستقبل ل�سنوات قادمة عديدة.
و�أ�ش�ار �إىل �أن�ه مت االتف�اق عل�ى ه�ذه التغيرات يف  16نوفمبر
2018م و�س�تدخل حي�ز التنفي�ذ يف  20ماي�و 2019م ،وه�و
تاري�خ مت اختي�اره ليتواف�ق م�ع الذك�رى ال�س�نوية لتوقي�ع اتفاقي�ة
املتر ع�ام 1875م حي�ث ُيحتف�ل "باليوم العامل�ي للمرتولوجيا" يف
حين �أن الت�أثير امل�س�تقبلي للتغييرات �س�يكون بعي�د امل�دى ،فق�د
مت �إيلاء اهتم�ام كبير ل�ضم�ان �أن تك�ون التعريف�ات اجلدي�دة
متوافق�ة م�ع التعريف�ات احلالي�ة يف وق�ت تنفي�ذ التغيير وعلي�ه
لن تكون هذه التغيريات ملحوظة لأي من امل�س�تخدمني العاديني
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لأدوات القيا��س ،لكنه�ا يف نهاي�ة املط�اف تعن�ي �أن�ه ق�د تك�ون
هن�اك تغييرات يف طريق�ة �ضم�ان مب�د�أ ال�سل�س�لة يف القيا��س
(.)Traceability
و�أ�ض�اف �س�عادته ب��أن التعاري�ف اجلدي�دة لوح�دات القيا��س
ت�س�تخدم "قواع�د الطبيع�ة لإن�ش�اء قواع�د القيا��س" ،ورب�ط
القيا�سات يف النطاق الذري والكمي بتلك املوجودة على امل�ستوى
طموحا جماعي ًا لـ "النظام
العيني (املايكرو�سكوبي) ،وهي حتقق ً
املرتي" الذي يتمثل يف توفري عاملية الو�صول �إىل الأ�سا�س املتفق
علي�ه للقيا�س�ات يف جمي�ع �أنح�اء الع�امل ،كم�ا توف�ر الأ�سا��س
لالبت�كارات امل�س�تقبلية يف القيا�س�ات الت�ي تتي�ح لتعري�ف وح�دة
الثاني�ة (الوق�ت) ،واملتر (الأط�وال) ،والأمبير (التي�ار) والكلف�ن
(احل�رارة) وامل�ول (كمي�ة امل�ادة) لال�س�تفادة م�ن الظواه�ر
الذرية والكمية ( )atomic and quantumلتحقيق م�ستويات عالية
م�ن الدق�ة حدوده�ا فق�ط قدرتن�ا عل�ى مالحظته�ا.
جت�در الإ�ش�ارة �إىل �أن ي�وم املرتولوجي�ا العامل�ي ه�و احتف�ال
�سنوي لذكرى توقيع اتفاقية املرت الدولية يف  20مايو 1875م
م�ن قب�ل ممثلين م�ن �س�بعة ع�ش�ر دول�ة والت�ي تعتبر �إط�ار
للتع�اون العامل�ي يف علم القيا��س (املرتولوجيا) ويف التطبيقات
ال�صناعي�ة والتجاري�ة واالجتماعي�ة لها ،واله�دف من اتفاقية
املتر ه�و توحي�د القيا��س يف جمي�ع �أنح�اء العامل حي�ث ال يزال
مهم�ا الي�وم كم�ا كان يف ع�ام 1875م.
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تقريـــر
برعاية معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُ مان

هيئة التقيي�س تنظم امل�ؤمتر اخلام�س
لكفاءة املختربات
نظمت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�ؤمتر اخلليجي اخلام�س لكفاءة املختربات
حتت رعاية معايل الدكتور علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي وزير التجارة وال�صناعة ب�سلطنة عمان ،و�أقيم بالتعاون
مع وزارة التجارة وال�صناعة ب�سلطنة عمان ،واملنظمة الدولية للتقيي�س  ،ISOومركز االعتماد اخلليجي ،GAC
واجلمعية الأمريكية الدولية للفح�ص واملواد  ASTMخالل الفرتة  27 - 26فرباير 2019م مبدينة م�سقط.

ويف كلمت�ه يف افتت�اح امل�ؤمت�ر �أك�د مع�ايل الدكت�ور عل�ي
ب�ن م�س�عود ب�ن عل�ي ال�س�نيدي وزي�ر التج�ارة وال�صناع�ة
عل�ى �أهمي�ة امل�ؤمت�ر وق�ال �إن�ه ي�أت�ي كمن�ص�ة لتب�ادل الأف�كار
واالتف�اق عل�ى �آلي�ات حم�ددة لتعزي�ز التع�اون بين ال�دول
الأع�ض�اء به�دف رف�ع كف�اءة املختبرات خا�ص�ة فيم�ا يعن�ى
بالرقاب�ة عل�ى الوق�ود والبرتوكيماوي�ات وتطبي�ق �أف�ض�ل
املمار�س�ات الدولي�ة يف ه�ذا املج�ال.
و�أ�ض�اف معالي�ه ب��أن امل�ؤمت�ر يعن�ى بقطاع النف�ط واملنتجات
البرتوكيميائي�ة مل�ا له�ذا القط�اع م�ن �أهمي�ة حيوي�ة يف
اقت�صادي�ات دول جمل��س التع�اون والت�ي تع�د م�ن �أكبر
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منتج�ي النف�ط وال�صناع�ات املرتبط�ة ب�ه مب�ا فيه�ا �صناع�ة
البرتوكيمياوي�ات والت�ي متث�ل ث�اين �أكبر قط�اع �صناع�ي يف
املنطق�ة ,وبالت�ايل ف��إن دع�م ه�ذه القطاع�ات بتعزي�ز جودة
منتجاتها و�إجراءاتها �أولوية ل�ضمان اال�ستمرارية واملناف�سة
العاملي�ة و�إيج�اد �أ�س�واق جدي�دة ملنتج�ات دول املجل��س ،وتعد
املختبرات احلكومي�ة واخلا�ص�ة م�ن �أه�م �آلي�ات �ضم�ان
اجل�ودة.
و�أو�ض�ح معالي�ه �أن وزارة التج�ارة وال�صناع�ة وه�ي ت�س�اهم
يف تنظي�م ه�ذا امل�ؤمتر اخلليجي بالتعاون مع هيئة التقيي��س
لدول جمل��س التعاون لدول اخلليج العربية لت�ؤكد على مبد�أ
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د .السنيدي :إنشاء مختبرات خاصة والتوسع في
قدراتها الخيار األمثل لمنتجات مطابقة للمواصفات

سعود الخصيبي :هيئة التقييس نفذت ( )370اختبار
كفاءة بمشاركة أكثر من ( )2236مختبرا

ال�ش�راكة م�ع مثيالته�ا م�ن دول جمل��س التع�اون مب�ا ي�ضم�ن
تطبي�ق معايير اجل�ودة وتطوي�ر البني�ة الأ�سا�س�ية للتقيي��س
حي�ث تعتبر املختبرات املرجعي�ة و�ش�هادات االعـتـ�ماد الت�ي
ت�صـدرها هـذه املختربات �أحد املرتكزات الأ�سا�سية ل�ضمان
االعتراف ال�دويل بكف�اءة �أن�ش�طة املختبرات العامل�ة يف
ال�سلطنة ب�شكل خا�ص ودول املجل�س ب�شكل عام ،كما وحتفز
على اال�ستثمار املحلي والأجنبي بينما تعد املختربات ممكن
�أ�سا�س�ي لالقت�ص�اد الوطن�ي م�ن خالل دعم تي�سير التجارة
وزيادة تناف�سية ال�صناعة وتعزيز حماية و�سالمة امل�ستهلك.
م�شير ًا معالي�ه لل�دور ال�ذي ت�ضطلع به املختبرات يف �ضمان
تطبيق املوا�صفات القيا�س�ية الدولية ذات العالقة ،لتح�سين
الأداء وتعزي�ز التناف�س�ية يف ال�دول امل�ص�در له�ا وحماي�ة
�أ�س�واقنا اخلليجية من املنتجات غري املطابقة للموا�صفات.
وق�ال معالي�ه «�أود هن�ا �أن �أوج�ه الدع�وة ل�كل املختبرات
املخت�صة لال�ستفادة التامة من هذا امل�ؤمتر باعتباره من�صة
للتكام�ل وتب�ادل اخلربات.

واح�د �أ�صبح�ت ع�ن طري�ق التج�ارة االلكرتوني�ة متع�ددة
امل�ص�ادر والأ�ش�خا�ص ،مو�ضح� ًا ب��أن امل�ؤ�س�س�ات احلكومي�ة
الت�ي تعن�ى بالت�أك�د م�ن �سلامة املنتجات و�أن تك�ون مطابقة
للموا�صف�ات القيا�س�ية �أ�صبح�ت ترده�ا منتجات كثرية ومن
م�ص�ادر خمتلف�ة وتتج�اوز طاق�ة املختبرات احلكومي�ة يف
ه�ذه ال�دول ،لذل�ك ف�إن التو�س�ع يف �إن�ش�اء خمتبرات خا�صة
ومتكينه�ا والتو�س�ع يف قدراته�ا عل�ى تكوي�ن ف�رق ق�ادرة
عل�ى �إ�ص�دار �ش�هادات االعتم�اد ه�و اخلي�ار الأمث�ل ،كم�ا
�أن التج�ارة االلكرتوني�ة حالي� ًا تنقلن�ا �إىل مراح�ل متقدم�ة
منه�ا الث�ورة ال�صناعي�ة الرابع�ة وال�س��ؤال كي�ف �س�نت�أكد
م�ن �أن املنتج�ات املطبوع�ة الثالثي�ة الأبع�اد والت�ي �س�تدخل
قريب�ا �إىل �أ�س�واقنا وتدخ�ل يف مكون�ات منتج�ات قابل�ة للبيع
والت�صدي�ر كي�ف �س�نتحقق م�ن �أن تل�ك املنتج�ات مطابق�ة
للموا�صف�ات واملقايي��س ،احل�ل يكم�ن يف تو�س�يع دائ�رة
التع�اون بين امل�س�تهلك ال�ذي �س�يخربنا ع�ن تل�ك املنتج�ات
وبين التاج�ر املناف��س ال�ذي �س�يخربنا ع�ن املناف�س�ة غير
العادلة وبني امل�ؤ�س�سات املماثلة �سواء كانت يف دولنا �أو دول
الع�امل ل�ضم�ان �أن م�ا ي�أتي �إلينا م�ن منتجات ب�صورة فردية
وم�ا يطب�ع م�ن خلال تقني�ة ثالثي�ة الأبع�اد �س�يكون مطابق� ًا
للموا�صف�ات واملقايي��س.

التجارة اإللكترونية ..فرص واعدة

و�أ�ش�ار معالي�ه �إىل �إن التج�ارة الإلكرتوني�ة ت�ش�كل فر�ص� ًا
واع�دة �إال �أنه�ا يف نف��س الوق�ت متث�ل حتدي� ًا كبير ًا فبع�د
�أن كن�ا ن�س�تلم املنتج�ات م�ن خلال م�ص�در واح�د وم�س�تورد
العدد 23

يونيو  2019م

9

تقريـــر

تطوير منظومة البنية التحتية

وكان امل�ؤمت�ر ق�د ب�د�أ بكلم�ة ل�س�عادة �س�عود ب�ن نا�ص�ر
اخل�صيبي الأمني العام لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون
ق�ال فيه�ا �إن الهيئ�ة ومن�ذ �أن با�ش�رت �أعماله�ا وبالتع�اون
م�ع �أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء عمل�ت عل�ى
بن�اء وتطوي�ر وحت�سين منظوم�ة البني�ة التحتي�ة الوطني�ة
للجودة التي تدعم هذا التوجه من خالل توحيد املوا�صفات
القيا�س�ية واللوائ�ح الفني�ة اخلليجي�ة ،ف�أ�ص�درت �أكثر م�ن
( )23000موا�صف�ة قيا�س�ية والئح�ة فني�ة خليجي�ة موح�دة،
منه�ا ( )1129موا�صف�ة قيا�س�ية خليجي�ة يف قط�اع النف�ط
والغ�از والبرتوكيماوي�ات.
و�أو�ض�ح �أن الهيئ�ة عمل�ت عل�ى �إجن�از املنظوم�ة الت�ش�ريعية
ل�ضب�ط املنتج�ات يف ال�س�وق اخلليجي�ة والت�ي مت الب�دء يف
تطبيقه�ا عل�ى لع�ب الأطفال والأجهزة واملع�دات الكهربائية
منخف�ض�ة اجله�د والت�ي يج�ري تطبيقه�ا عل�ى  13قطاع� ًا
�إنتاجي� ًا ذي �أولوي�ة لل�دول الأع�ض�اء .كم�ا �أن�ش��أت الهيئ�ة
التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ومرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي
والتجم�ع اخلليج�ي للمختبرات .كم�ا ت�س�اهم الهيئ�ة ب�دور
ممي�ز يف بن�اء الق�درات بال�دول الأع�ض�اء والقطاعني العام
واخلا��ص م�ن خلال مرك�ز التقيي��س اخلليج�ي للتدري�ب،
وغريه�ا م�ن املب�ادرات والربام�ج الإعالمي�ة والتوعوي�ة
وبرام�ج ال�ش�راكة والتع�اون ال�دويل م�ع املنظم�ات املناظ�رة
�إقليمي� ًا ودولي� ًا.
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و�أ�ض�اف �س�عادته �أن الهيئ�ة د�أب�ت ومن�ذ امل�ؤمت�ر الأول
لكف�اءة املختبرات يف ع�ام 2013م على ا�س�تق�صاء حاجات
املختبرات يف دول جمل��س التع�اون و�أولوياته�ا وتوطي�د
العالق�ات م�ع اجله�ات الرائ�دة عاملي�ا يف جم�ال اختب�ارات
الكف�اءة .و�إميان� ًا م�ن هيئ�ة التقيي��س ب�أهمي�ة املختبرات
يف دع�م االقت�ص�اد الوطن�ي و�صناع�ة التناف�س�ية ،ب�ادرت
الهيئ�ة بتنظي�م ه�ذا امل�ؤمت�ر ال�س�نوي بن�س�خته اخلام�س�ة
بالرتكي�ز عل�ى قطاع البترول والبرتوكيماوي�ات لعر�ض �آخر
امل�ستجــــــدات وتبادل �أف�ضــــــل املمار�سات يف جمــــــال كفاءة
املختربات ومناق�شـــــــ�ة �أبـــــــــ�رز التحديات العــــــــ�وائق التي
يواجهها هذا القطاع ،بهدف رفع كفاءة املختبــــــــــ�رات من
خالل تطبيقها للممار�سات الدولية و�ضمان ا�ستمرارية هذه
الكفاءة ،وحتقيق تناف�سيتها ،ومن �أجل دعم هذه املختربات
ك�أداة للح�ص�ول عل�ى االعتم�اد.
تعزيز مستوى الكفاءة

و�أ�ش�ار �إىل �أن تنظي�م ه�ذا امل�ؤمت�ر ي�أت�ي التزام� ًا م�ن الهيئ�ة
بدع�م هيئ�ات تقيي�م املطابق�ة يف ال�دول الأع�ض�اء ،وت�س�هيل
الو�ص�ول �إىل اخلدم�ات الفني�ة مث�ل برام�ج اختب�ار الكف�اءة
م�ن �أج�ل تعزي�ز م�س�توى الكف�اءة و�ضم�ان نتائ�ج فح��ص
وحتالي�ل موثوق�ة جلمي�ع الهيئ�ات العامل�ة يف املنطق�ة،
مو�ضحا �أن الهيئة تقوم دوري ًا ب�إجراء درا�سات ا�ستق�صائية
تعتبر نتائجه�ا �أداة فعال�ة للتع�رف بدق�ة عل�ى املج�االت
املطلوب�ة الختب�ارات الكفاءة .ويف هذا الإطار ،نفذت الهيئة
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�أكثر م�ن ( )370اختب�ار كفاءة مب�ش�اركة �أكثر من ()2236

خمتبرا ،م�ن �أج�ل تعزيز الثقة امل�س�تمرة يف �أداء املختربات
وامل�س�تفيدين م�ن خدماته�ا والهيئ�ات التنظيمي�ة وهيئ�ات
اعتم�اد املختبرات واملنظم�ات الأخرى التي حتدد متطلبات
املختبرات.
ويف كلمت�ه �أك�د ج�ون وولتر رئي��س املنظمة الدولية للتقيي��س
(�آيزو) على �أهمية امل�ؤمتر خا�صة يف جودة ال�صناعات التي
تلت�زم باملوا�صف�ات ،م�ش ًيرا �إىل �أن كل دول�ة عليه�ا القي�ام
بالعدي�د م�ن الأم�ور وهن�اك الكثري م�ن الأولويات لها.
و�أ�ش�ار رئي��س املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س (الأي�زو) �إىل �أن
�أهمية هذا امل�ؤمتر تتمثل يف و�ضع الأولويات كمناق�شة ت�أثري
ج�ودة الت�صني�ع يف قطاع�ي النف�ط والغ�از.
وت�ضمن�ت فعالي�ات امل�ؤمت�ر ع�دة جل�س�ات نقا�ش�ية متح�ورت
ح�ول التكام�ل يف البني�ة الأ�سا�س�ية للج�ودة ل�دول جمل��س
التع�اون يف جم�االت البترول والبرتوكيماوي�ات واملوا�صفات
واالعتم�اد ك�أداة قوي�ة يف لربام�ج اختب�ارات الكف�اءة
واختبارات الكفاءة ودورها يف ا�ستدامة اجلودة ودور البنية
الأ�سا�س�ية للج�ودة يف �صناع�ة البترول والبرتوكيماوي�ات
كمحف�ز للنم�و.
وتطرق�ت �أعم�ال امل�ؤمت�ر عبر ع�دة جل�س�ات نقا�ش�ية �إىل
املواءم�ة والتكام�ل يف تطبي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية عل�ى
امل�ستويني اخلليجي والدويل كداعم للنمو يف قطاع املنتجات
النفطي�ة والبرتوكيماوي�ات واالعتم�اد خلدم�ات تق�ومي
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جون والتر

املطابق�ة ودوره البن�اء يف اخلدم�ات املقدم�ة لل�صناع�ات
النفطي�ة والبرتوكيميائي�ة بالإ�ضاف�ة �إىل عر��ض ع�دد م�ن
ق�ص�ص النجاح يف ا�ستخدام اجلودة وحتديات دول جمل�س
التع�اون للم�ش�اركة بربام�ج اختب�ارات الكف�اءة.
كم�ا �ش�مل امل�ؤمت�ر �أكثر م�ن ( )20ورق�ة عم�ل موزع�ة عل�ى
خم�س�ة حم�اور ملوا�ضي�ع اجل�ودة والتكام�ل واال�س�تدامة
واالختب�ارات والتطوي�ر لدع�م خمتبرات النف�ط
والبرتوكيمياوي�ات ،كم�ا �ش�مل حلق�ات حواري�ة نقا�ش�ية
ل�شركات النفط العاملة يف دول املجل�س� ،إ�ضافة �إىل ور�شتي
عم�ل خ�ص�صت�ا للمـــــوا�صفتــــين القيــــــــا�سيتـــين (17043
 )ISOو( ،)ISO 17025ودورتين تدريبيتين متخ�ص�صتين
يف جم�ال كف�اءة املختبرات ،وبرام�ج كف�اءة االختب�ار.
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يف عامل املتغريات املعا�صرة الذي �شمل املجال ال�صناعي والتجاري واخلدمي وغريها من املجاالت
التنموية ،دخل جمال �أو ن�شاط التقيي�س �إىل هذا العامل ليفر�ض نف�سه على الواقع ك�ضرورة ملحة
ً
ً
ا�سرتاتيجيا ملا ميثله من �أهميته يف حياة الفرد واملجتمع.
مطلبا
تعاطت معه جميع الدول باعتباره
ً
مهما يف دعم االقت�صاد وتعزيز متطلبات اجلودة لل�سلع واملنتجات واخلدمات
ويلعب ن�شاط التقيي�س دور ًا
وحماية ال�صحة وال�سالمة وي�ساهم يف توحيد املوا�صفات القيا�سية وزيادة القدرة الإنتاجية وحت�سني جودة
املنتجات وحماية البيئة وال�سالمة وت�سهيل تبادل املنتجات و�إزالة العوائق الفنية للتجارة.
ويبني هذا امللف م�سرية التقيي�س يف الدول الأع�ضاء بالهيئة ،واملراحل التي مرت منذ �إن�شاء �أجهزة
التقيي�س و�إ�صدار الأنظمة املتعلقة به.

�شارك يف �إعداد امللف:

طه عبد اهلل العامري
رئيس قسم العالقات واإلعالم
بالهيئة اليمنية للمواصفات
والمقاييس
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رماح الجبري
صحفي وإعالمي يمني

غادة الجهني
إداري أول عالقات دولية -
هيئة التقييس

م .وليد خالد المجني
مهندس مواصفات ومقاييس
أول بإدارة المواصفات
والمقاييس  -الهيئة العامة
للصناعة -دولة الكويت

هاني االديمي
ياحث أول تسويق -
هيئة التقييس
رئيس تحرير مجلة التقييس
الخليجي

العدد 23

مايـــــو  2019م

ملف العدد

م�سرية التقيي�س اخلليجي
خطوات واثقة  ..نحو م�ستقبل واعد
ملف العدد
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ملف العدد

التقيي�س
فـي الإمارات العربية املتحدة
ت�أ�س�ست هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س كهيئة �إحتادية م�ستقلة مالي ًا
و�إداري ًا مبوجب القان ـ ـ ــون الإحتـ ـ ــادي رقـ ـ ــم  28ل�سنـ ـ ـ ـ ــة  ,2001وتقدم هيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س خدمات املوا�صفات واملقايي�س وتقييم املطابقة
ً
وفقا للمتطلبات واملمار�سات الدولية ،وقد طورت هذه اخلدمات ورفعت
واالعتماد
م�ستوى �أداءها مبا يوازي م�ستوى اجلهات الدولية التي تقدم خدمات مماثلة يف
جمال التقيي�س.
وتعترب هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س املرجع الوحيد املعتمد من قبل دولة
الإمارات العربية املتحدة ،ملمار�سة امل�س�ؤوليات الإدارية ،عن طريق توحيد الإدارة
والإ�شراف والتن�سيق للموا�صفات واملقايي�س و�ضبط اجلودة ،ويقوم بر�سم ال�سيا�سة
العامة للهيئة جمل�س �إدارة ير�أ�سه الوزير ،وي�ضم ممثلني عن اجلهات احلكومية
االحتادية واملحلية ذات العالقة.
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م .سلطان المنصوري

د .راشد بن فهد

ير�أ��س جمل��س �إدارة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي��س
حالي� ًا مع�ايل املهند��س �س�لطان ب�ن �س�عيد املن�ص�وري ،وزي�ر
االقت�ص�اد بدول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ،وذل�ك خلف� ًا
ملع�ايل الدكت�ور را�ش�د �أحم�د ب�ن فهد.
وان�ضم معايل الدكتور را�شد بن فهد �إىل احلكومة االحتادية
بدول�ة الإم�ارات العربية املتحدة يف عام  2008كوزير للبيئة
واملي�اه ،ث�م مت تعيين�ه كوزير دولة �ضمن الت�ش�كيل الوزاري يف
فرباير  2016وا�ستمر حتى �أكتوبر 2017م.
و�إىل جان�ب من�صب�ه ال�وزاري� ،ش�غل معالي�ه من�ص�ب رئي��س
جمل��س �إدارة هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س لفترة
طويل�ة من�ذ ع�ام  2008وحتى 2017م ،كما �إنه تدرج يف عدد
من املنا�صب احلكومية ،حيث كان �أمين ًا عام ًا لهيئة التقيي��س
ل�دول جمل��س التع�اون ()2008-2004م ،ونائب� ًا لرئي��س
جمل��س �إدارة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي��س (-2005
)2008م ،ونائب� ًا ملدي�ر ع�ام هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات
واملقايي��س ()2003-2004م.
ويف �ش�هر يوني�و 2015م �أ�ص�در �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة
ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة،
مر�س�وم ًا احتادي� ًا بتعيين �س�عادة عب�داهلل عبدالق�ادر يو�س�ف
املعين�ي مدي�ر ًا عام� ًا لهيئ�ة الإم�ارات للموا�صفات واملقايي��س،
وذل�ك بع�د ق�رار مع�ايل الدكت�ور را�ش�د �أحم�د ب�ن فه�د وزي�ر
البيئ�ة واملياه رئي��س جمل��س �إدارة هيئة الإم�ارات للموا�صفات
واملقايي��س «موا�صف�ات» ال�ذي �ص�در يف �ش�هر ماي�و 2014م

عبد اهلل المعيني
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بانت�داب �س�عادة الأ�س�تاذ عب�د اهلل عب�د الق�ادر املعين�ي مدي�ر
�إدارة �ش�ؤون املطابقة يف هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
�إىل وظيف�ة مدي�ر ع�ام الهيئ�ة ،خلف� ًا ل�س�عادة املهند��س حممد
�صالح بدري الذي مت نقله حينها �إىل وظيفة م�ست�ش�ار ملجل��س
�إدارة الهيئ�ة ،ويت�وىل حالي� ًا من�صب �أمني عام املنتدى الدويل
لهيئات اعتماد احلالل ،والذي مت تعيينه �أي�ض ًا خلف ًا للمهند�س
وليد بن فالح املن�صوري ،الذي توىل من�صب مدير عام هيئة
الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س حت�ى 2009م.
وتتمث�ل ر�ؤي�ة الهيئ�ة بالريادة عاملي ًا يف بن�اء الثقة يف املنتجات
و�أنظم�ة اجل�ودة ،كم�ا تتمث�ل ر�س�التها يف تعزي�ز االقت�ص�اد
الوطن�ي وحتقي�ق ج�ودة احلي�اة م�ن خلال �إ�ص�دار اللوائ�ح
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ملف العدد

م.محمد بدري*

م .وليد فالح المنصوري**

الفني�ة واملوا�صف�ات القيا�س�ية والأنظم�ة يف جم�ال ال�سلامة
واحلماي�ة ال�صحي�ة والبيئ�ة للمنتج�ات واخلدم�ات والرقاب�ة
عل�ى تطبيقه�ا.

و�ض�ع وتطبي�ق النظ�ام الوطني للقيا��س واملعايرة ومراقبة
تطبيقه.
توفري املعلومات احلديثة عن التقيي��س و�أن�ش�طته املختلفة
على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتزويد خمتلف
الأطراف املعنية بها من خالل مركز املعلومات.
متابع�ة ومراقب�ة تطبي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية املعتم�دة،
ومنح عالمة اجلودة الإماراتية للمنتجات الوطنية و�إ�صدار
�ش�هادات املطابقة.
من�ح االعتم�اد ملختبرات الفح��ص واملعاي�رة وجه�ات
التفتي��ش وجه�ات من�ح �ش�هادات املطابق�ة.

أبرز مهام الهيئة:

�إعداد و�إ�صدار املوا�صفات القيا�سية الإماراتية.
�إ�صدار ون�شر وتوزيع وبيع املوا�صفات القيا�سية الإماراتية
واملطبوعات اخلا�صة بها.
العم�ل عل�ى حماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�س�وق الوطني�ة
وتدعي�م الإقت�ص�اد الوطن�ي م�ن خلال ا�ص�دار وتطبي�ق
املوا�صف�ات القيا�س�ية.

* م .محمد بدري  -مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خالل .)2014 - 2009
** م .وليد المنصوري  -مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس حتى عام.)2009

16

العدد 23

يونيو  2019م

ملف العدد

التقيي�س
فـي مملكة البحرين
ت�أ�س�ســت �إدارة املوا�صفــات واملقاييــ�س فــي �شهر يونيــو 1988م مبوجـب املر�سـوم الأمريي بقانـون رقم ( )16ل�سـنة
1985م فـي �شـ�أن املوا�صفـات واملقايي�س والذي ن�ص على �إن�شاء جهاز وطني للموا�صفات واملقايي�س ومت تعديله
بقانـون ( )9ل�سـنة 2016م.
وقـد نـ�ص القانـون علــى �أن تكــون �إدارة املوا�صفــات واملقاييــ�س املرجــع الوحيــد واملعتمـد للقيـا�س وو�ضـع واعتمـاد
املوا�صفـات القيا�سـية واللوائح الفنيـة الوطنيـة فـي مملكـة البحريـن ,وتتبع �إدارة املوا�صفات واملقايي�س قطاع
التجارة بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
ويعترب قطاع املوا�صفات وحماية امل�ستهلك واحد من �أهم القطاعات يف وزارة التجارة وال�صناعة وال�سياحة
مبملكة البحرين .ويتكون قطاع املوا�صفات وحماية امل�ستهلك يف الوزارة من ثالث �إدارات هي �إداة املوا�صفات
واملقايي�س و�إدارة حماية امل�ستهلك و�إدارة فح�ص املعادن والأحجار الكرمية.
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ملف العدد

زايد بن راشد الزياني

ويخت��ص به�ذا القط�اع حالي� ًا الوكي�ل امل�س�اعد الأ�س�تاذ حميد
يو�س�ف رحم�ة وال�ذي مت تعين�ه خلف� ًا للمهند��س حمم�د عل�ي
�آجور ،فيما يتوىل من�صب وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
مع�ايل الأ�س�تاذ زاي�د بن را�ش�د الزياين.
وتول�ت من�ص�ب مدي�ر �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س الأ�س�تاذة
من�ى عب�د الر�س�ول الزي�رة ()2017 - 2006م ،ث�م �ص�در
قرار �صاحب ال�س�مو الأمري خليفة بن �س�لمان �آل خليفة رئي��س
جمل��س ال�وزراء مبملك�ة البحري�ن رق�م ( )26ل�س�نة 2017م
بتعيين ال�س�يدة من�ى كاظ�م جعف�ر العل�وي مدي�ر ًا لإدارة
املوا�صفات واملقايي��س يف وزارة ال�صناعة والتجارة وال�س�ياحة
وذل�ك �ضم�ن قائم�ة تعيين�ات يف وزارة التج�ارة وال�صناع�ة،
بتاري�خ � 21أكتوب�ر 2017م.
وتعمـ�ل الإدارة علـ�ى ممار�سـ�ة �أن�شـ�طتها التـ�ي حددهـ�ا لهـ�ا
القانـ�ون وفقـ� ًا للقواعـ�د واملمار�سـ�ات الدوليـ�ة واالتفاقي�ات
املربم�ة املتعلق�ة ب�أن�شــ�طة الإدارة املختلفــ�ة والداعمــ�ة
ملتطلبــ�ات ال�ســلامة والأداء واجلـ�ودة فـ�ي املنتجـ�ات
واخلدمـ�ات بالإ�ضاف�ة �إلـ�ى حمايـ�ة البيئـ�ة.
كم�ا تق�وم باعتم�اد الأدل�ة الإر�ش�ادية اخلا�ص�ة باملوا�صف�ات
واملقايي��س ،بالإ�ضاف�ة �إىل تنفي�ذ �إج�راءات املطابق�ة ومراقبة
املنتج�ات املحلي�ة وامل�س�توردة بغر�ض �ضم�ان مطابقتها للوائح
الفني�ة املعتم�دة ،ومتتد مهام الإدارة لت�ش�مل الأن�ش�طة املك ّملة
للموا�صف�ات القيا�س�ية كاجل�ودة ،والقيا��س واملعاي�رة ،وتوفير
املعلوم�ات يف املج�االت املذك�ورة.
أهم المهام والصالحيات

و�ضع وتعديل و�إلغاء املوا�صفات القيا�سية الوطنية وعر�ضها

18

حميد يوسف رحمه

على اللجنة الوطنية العتمادها ،ون�شر ما يتم اعتماده منها.
�إع�داد وتعدي�ل و�إلغ�اء اللوائ�ح الفني�ة الوطني�ة ون�ش�رها بعد
�إ�صداره�ا م�ن وزير ال�صناعة والتجارة وال�س�ياحة.
و�ض�ع وتنفي�ذ �إج�راءات تق�ومي املطابق�ة ومن�ح �ش�هادات
و�ش�ارات املطابق�ة للوائ�ح الفني�ة الوطني�ة.
�إع�داد واعتم�اد الأدل�ة الإر�ش�ادية اخلا�ص�ة باملوا�صف�ات
واملطابق�ة واملقايي��س.
�إ�ص�دار ون�ش�ر وبي�ع املطبوع�ات املتعلق�ة باملوا�صف�ات
واملطابق�ة واملقايي��س.
التحق�ق م�ن مطابق�ة املنتج�ات املحلي�ة وامل�س�توردة �س�واء
اخل�ام �أو �ش�به امل�صنع�ة �أو النهائي�ة للوائ�ح الفني�ة املعتم�دة.
�إ�ص�دار رخ��ص مزاول�ة الأن�ش�طة التجاري�ة املتعلق�ة
مبوا�صف�ات منظم�ة التقيي��س العاملي�ة للنظ�م الإداري�ة وفق� ًا
لل�ش�روط وال�ضواب�ط الت�ي حتدده�ا وزارة ال�صناع�ة والتجارة
وال�س�ياحة.
�إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء ا�ستخدام �شهادات و�شــــــارات
املطابق�ة للموا�صف�ات القيا�س�ية الوطني�ة واللوائ�ح الفني�ة
الوطني�ة املعتم�دة وعالم�ات اجل�ودة �أو املطابق�ة للمنتج�ات
املختلف�ة ،والت�صدي�ق عل�ى �ش�هادات و�ش�ارات املطابق�ة الت�ي
ت�ص�در ع�ن الغري.
�إ�صدار وجتديد ووقف و�إلغاء �ش�هادات وعالمات للمنتجات
امل�ص�درة ل�دول �أخ�رى وفق� ًا ملتطلب�ات تل�ك ال�دول وال�ش�روط
وال�ضوابط التي حتددها وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
اعتم�اد معايير القيا��س الوطني�ة املرجعي�ة ملعاي�رة �أدوات
القيا��س والقي�ام ب�أعم�ال املرتولوجي�ا القانوني�ة وال�صناعي�ة.
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د .عبداهلل أحمد عبداهلل *

محمدعلي آجور **

القي�ام مبه�ام جهة اال�س�تعالم ملنظمة التج�ارة العاملية فيما
يتعلق باتفاقية املعوقات الفنية للتجارة.
مراع�اة حق�وق والتزام�ات مملك�ة البحري�ن فيم�ا يتعل�ق
باالتفاقي�ات الدولي�ة والإقليمي�ة والثنائي�ة واخلا�ص�ة ب�أن�ش�طة
الإدارة.
التع�اون والتن�س�يق م�ع الهيئ�ات واملنظم�ات والأجه�زة الت�ي
تعم�ل يف جم�ال املوا�صف�ات واملقايي��س وتق�ومي املطابق�ة،
واقتراح االنت�س�اب اليه�ا ،ومتثي�ل اململك�ة يف اجتماعاته�ا.
ن�ش�ر الوع�ي ب�أن�ش�طة املوا�صف�ات واملطابق�ة واملقايي��س
والقي�ام بحف�ظ الوثائ�ق ون�ش�ر الإح�صائي�ات واملعلوم�ات
املتعلق�ة به�ا.

أحمد بوبشيت***

منى العلوي

منى الزيرة

* عبد اهلل أحمد  -الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خالل .)2016 - 2013
** محمد آجور  -الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس خالل .)2013 - 2010
*** أحمد بوبشيت  -الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة .عضو المجلس الفني لهيئة التقييس خالل .)2010 - 2003
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التقيي�س

يف اململكة العربية ال�سعودية
�أن�شئت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة مبقت�ضى املر�سوم امللكي رقم م  10/وتاريخ 3/3/1392هـ
كهيئة ذات �شخ�صــية اعتبارية وميزانية م�ستقلة ،ويقوم بر�سم ال�سيا�سة العامة لها جمل�س �إدارة يرت�أ�سه معـايل
وزير التجارة وال�صناعة ،وي�ض ــم ممثلني للأط ــراف الرئي�س ــية املعنيــة بالتقيي�س يف اململكــة وير�أ�س جمل�س
ً
حاليا وزير التجارة واال�ستثمار الدكتور ماجد بن عبد اهلل الق�صبي ،والدكتور �سعد بن عثمان الق�صبي
�إدارتها
ً
ً
ونائبا لرئي�س جمل�س الإدارة.
حمافظا للهيئة
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د .ماجد بن عبد اهلل القصبي

د .سعد بن عثمان القصبي

ومواكب�ة للم�س�تجدات العاملي�ة واملحلي�ة �ص�در ق�رار جمل��س اجله�ات الأخ�رى املن�صو�ص عليها نظام ًا وبخا�صة املهمات
الوزراء ال�س�عودي املوقر رقم  216وتاريخ 1431/6/17هـ املتعلق�ة باملنتج�ات وامل�واد امل�س�ند اخت�صا�صه�ا �إىل الهيئ�ة
ال�ذي �أق�ر تنظي�م الهيئة ،مكم ًال ومو�ضح� ًا ملهامها يف �ضوء العام�ة للغ�ذاء وال�دواء.
امل�ستجدات العاملية واملحلية و�إن�شاء �أجهزة رقابية حكومية فروع الهيئة
جدي�دة ،حي�ث مت حتوي�ل ج�زء م�ن مه�ام الهيئ�ة له�ا ،وم�ن
فرع الهيئة الرئي�سي مبنطقة الريا�ض
�أب�رز مالم�ح ه�ذا التنظي�م �إ�ضاف�ة امله�ام الرقابي�ة للهيئ�ة
فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة
مم�ا يتطل�ب تو�س�ع ًا مرك�ز ًا وفاع ًال يف مهامه�ا وقدراتها.
فرع الهيئة باملنطقة ال�شرقية
فرع الهيئة مبنطقة تبوك
فرع الهيئة مبنطقة جازان
أنشطة الهيئة
فرع الهيئة مبنفذ احلديثة احلدودي
تعتبر الهيئ�ة م�ن الأجه�زة احلكومي�ة ذات الطاب�ع الفن�ي
البح�ت وتت�وىل املهم�ات التنظيمي�ة والتنفيذي�ة املتعلق�ة جائزة الملك عبد العزيز للجودة
باملوا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة ،مب�ا يف ذل�ك و�ض�ع مت �إن�ش�اء جائ�زة املل�ك عب�د العزي�ز للج�ودة مبوج�ب
واعتم�اد املوا�صف�ات القيا�س�ية ال�س�عودية لل�س�لع واملنتج�ات املوافق�ة ال�س�امية الكرمي�ة رق�م  /7ب18670/وتاري�خ
واخلدم�ات و�أجه�زة القيا��س واملعاي�رة و�إج�راءات تق�ومي 1420/11/27ه�ـ ،والت�ي ته�دف �إىل رف�ع م�س�توى اجل�ودة
املطابقة ومنح �ش�هاداتها ،واعتماد املختربات وجهات منح والكف�اءة والإنتاجي�ة يف خمتل�ف القطاع�ات يف اململك�ة،
ال�ش�هادات لأنظم�ة اجل�ودة ،وحتديد �أ�س�اليب �أخذ العينات ومتن�ح للقطاع�ات الت�ي حتق�ق �أعل�ى مع�دالت اجل�ودة.
وط�رق االختب�ار والتفتي��ش الفني و�أنظمة اجل�ودة ،وحتديد إنجازات الهيئة
�أ�س��س و�ش�روط التنفي�ذ الفني�ة والت�صنيف�ات والر�س�ومات خلال م�سيرة الهيئ�ة فق�د ا�س�تطاعت حتقي�ق العدي�د م�ن
الهند�س�ية وامل�صطلح�ات والتعريف�ات والرم�وز ،وغري ذلك الإجنازات يف خمتلف جماالت التقيي��س واجلودة والقيا��س
مم�ا ي�ص�دره املجل��س يف جم�ال املوا�صف�ات واملقايي��س واملعاي�رة وغريه�ا م�ن املج�االت م�ن �أهمه�ا �إع�داد واعتم�اد
واملعاي�رة واجل�ودة ،م�ع ع�دم الإخلال باخت�صا�ص�ات ( )29,021موا�صفـ�ة قيا�س�ية �س�عودية حت�ى الي�وم.
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نبيل بن أمين مال*

قيادات الهيئة

توىل �إدارة الهيئة ال�س�عودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة
منذ ن�ش�أتها عدد من الكفاءات الكبرية يف جمال املوا�صفات
واملقايي�س واجلودة و�أبرزهم:
الدكتور سعد بن عثمان القصبي

تقل�د من�ص�ب حماف�ظ الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات
واملقايي��س واجل�ودة يف ع�ام 2012م وحت�ى الي�وم.
و�س�بق ل�ه �إن تقل�د ع�دة منا�ص�ب �أهمها املدير العام لل�ش�ركة
الفنية لتوطني التقنية ،ورئي�س جمل�س �إدارة اخلرباء لتوطني
املعرف�ة ،ومدي�ر ال�ش��ؤون املالي�ة والإداري�ة يف هيئ�ة الغ�ذاء
والدواء ،ومن ثم مدير عام تقنية املعلومات يف الهيئة ذاتها،
وهو ع�ضو �س�ابق يف هيئة التدري��س بق�س�م هند�س�ة احلا�س�ب
الآيل بجامع�ة املل�ك �س�عود كون�ه حا�ص�ل عل�ى ماج�س�تري
ودكت�وراه يف هند�س�ة احلا�س�ب الآيل م�ن جامع�ة �سيراكيوز
بالوالي�ات املتح�دة الأمريكي�ة.

د .خالد الخلف**

جمل��س �إدارة الهيئ�ة ث�م الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س ل�دول
جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة (�أبري�ل �-2012أبريل
2018م).
وت�ش�غل م�سيرته املهني�ة يف الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات
واملقايي��س واجل�ودة معظ�م خربت�ه العملي�ة لفترة تزي�د ع�ن
( )33عام ًا ،كما تقلد عدد ًا من املنا�صب الكبرية منها �أمني
ع�ام جائ�زة املل�ك عب�د العزيز للجودة ،وع�ضو جمل��س �إدارة
الهيئ�ة العام�ة للغ�ذاء وال�دواء ،وع�ض�و املجل��س الفن�ي لهيئ�ة
التقيي��س ،وكذل�ك ع�ض�و يف اللجن�ة الوطني�ة لك�ود البناء.
الدكتور خالد بن يوسف الخلف

تقل�د من�ص�ب مدي�ر ع�ام الهيئ�ة العربي�ة ال�س�عودية
للموا�صف�ات واملقايي��س وكذل�ك من�ص�ب �أمين ع�ام هيئ�ة
املوا�صف�ات واملقايي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج
العربية ورئي�س اللجنة اال�ست�شارية العليا للتقيي�س يف الوطن
العرب�ي يف �إح�دى دوراته�ا ،ورئي��س اللجن�ة الدائم�ة ملتابع�ة
�سلامة الأغذي�ة ،ورئي��س اللجن�ة الوطني�ة الكهروتقني�ة،
األستاذ نبيل بن أمين مال
عم�ل يف الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س لفترة ورئي��س اللجن�ة الوطني�ة لك�ود البن�اء ،ورئي��س اللجن�ة العلي�ا
طويل�ة قب�ل تعيين�ه نائب� ًا للمدي�ر الع�ام ،ث�م حمافظ� ًا للهيئ�ة جلائ�زة املل�ك عبدالعزي�ز للج�ودة يف اململك�ة العربي�ة
لأكثر م�ن �س�ت �س�نوات� ،إ�ضاف�ة �إىل عمل�ه نائب� ًا لرئي��س ال�س�عودية.
* نبيل مال  -مدير عام /محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والجودة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2012 - 2006
**خالد الخلف  -مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس حتى عام 2006م.
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اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺠﻮدة

Saudi standards, Metrology and Quality Org.

 (١ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة:
 ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم إدارةﻓﻌﺎل ﻳﻀﻤﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ وﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺢ
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
 -ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎدة ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات

www.saso.gov.sa

وتعمل الهيئة لتحقيق الغايات الإ�سرتاتيجية التالية:
 -4ن�شـــــ�ر ثقافــــــــــــ�ة اجلـــــ�ودة يف جميـــــ�ع الن�شـــــ�اطات
ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ا
اﻟﺨﺪﻣﺎت
� -1سلامة امل�س�تهلك م�ن خلال �إعداد/تبن�ي
أﺑﺮز املوا�صف�ات ال�صناعي�ة واخلدمي�ة العام�ة واخلا�ص�ة ،والتوعي�ة بفوائ�د
القيا�س�ية املنا�س�بة لل�س�لع واخلدم�ات.
تبن�ي معايريه�ا.
 -2امل�س�اهمة يف تنمي�ة االقت�ص�اد الوطن�ي م�ن خلال وتتمثــــــــــ�ل ر�ؤيــــــــــــــــــــ�ة الهيئــــــــــ�ة يف حتقي�ق الريــــــــــ�ادة
تطبيق املوا�صفات القيا�س�ية ال�س�عودية املنا�س�بة على ال�س�لع الإقليميــــــــــ�ة واملرجعــــــــــ�ية العلمي�ة يف جم�االت التقيي��س
واملنتج�ات وتق�دمي اخلدم�ات لتح�سين الق�درة التناف�س�ية وتقويــــــــــــــــــــ�م املطابقـــــــــــــــ�ة ،كمـــــــــــــــ�ا تتمــــــــــثـــــــــــــــ�ل
للمنتج�ات الوطني�ة.
ر�س�التها باالرتقــــــــــــــــــــ�اء مبوا�صفـــــــــــــــ�ات وبجـــــــــــــــ�ودة
� -3ضب�ط �أدوات/عملي�ات القيا��س واملعاي�رة يف اململك�ة املنتجـــــــــــــــ�ات واخلدمــــــــــــــــــــ�ات لتعزيز حماية امل�ستهلك
لتتزام�ن م�ع املقايي��س/املعايري العاملي�ة.
والتناف�س�ية لالقت�ص�اد الوطني.
ﻗﻴﺎس رﺿﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﺳﺘﻔﺴﺎر واﺧﻄﺎر ) ( TBT

ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎرات

ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﺒﺮات

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ

ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة

ﺗﺴﺠﻴﻞ أدوات ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮاز

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ إرﺳﺎﻟﻴﺔ

إﺻﺪار ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ

ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

إﺻﺪار ﺷﺎرة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ

اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة
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التقيي�س
يف �سلطنة عمان

�أن�شئت وزارة التجارة وال�صناعة ب�سلطنة عمان مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم  74 /40حيث ت�ضمنت
حينذاك ثالث مديريات عامة هي :املديرية العامة للتجارة ،واملديرية العامة لل�صناعة ،ديوان عام الوزارة،
بالإ�ضافة �إىل مكتب للتجارة وال�صناعة مبحافظة ظفار.
ً
حاليا معايل د .علي بن م�سعود ال�سنيدي ،فيما يتوىل من�صب املدير
ويتوىل من�صب وزير التجارة وال�صناعة
العام للمديرية �سعادة الأ�ستاذ خمي�س بن عبداهلل الفار�سي.
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د .علي بن مسعود السنيدي

خميس بن عبداهلل الفارسي

ونظرا لتو�س�ع �أعمال الوزارة فقد توالت �إن�ش�اء التق�سيمات
التنظيمي�ة الأخ�رى و�أ�صبح�ت تت�ضمن عدد م�ن املديريات
العام�ة م�ن �ضمنها املديرية العامة للموا�صفات واملقايي��س
وهي الهيئة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س ب�سلطنة عمان.
و�أن�ش�ئت املديري�ة العام�ة للموا�صف�ات واملقايي��س ب�وزارة
التج�ارة وال�صناع�ة ع�ام 1976م مبوج�ب مر�س�وم
�س�لطاين رق�م 1976/39م ،ومت حتدي�د اخت�صا�ص�ات
املديري�ة مبوج�ب املر�س�وم ال�س�لطاين رق�م 1978/1م
منه�ا �إع�داد و�إ�ص�دار املوا�صف�ات القيا�س�ية العماني�ة
للمنتج�ات واخلدم�ات امل�س�تخدمة يف خمتل�ف قطاع�ات

ال�صناع�ة ،ومراقب�ة تنفي�ذ القوانين اخلا�ص�ة باملوا�صفات
وت�ش�جيع االلت�زام باملوا�صف�ات القيا�س�ية العمانية ،وتقدمي
اخلدم�ات املتعلق�ة ب�إج�راء االختب�ارات ،والقي�ام ب�أعم�ال
القيا�س واملعايرة بال�سلطنة ،والرقابة على املعادن الثمينة
والأحج�ار الكرمي�ة ،و�إ�ص�دار وتطبي�ق الئح�ة اعتم�اد
املختبرات ،ومن�ح عالم�ة اجل�ودة و�ش�هادات املطابق�ة،
والتفتي��ش عل�ى امل�صان�ع للتحق�ق م�ن االلت�زام باملطابق�ة
للموا�صفات القيا�س�ية املعمول بها ،وتقدمي امل�ش�ورة الفنية
حل�ل امل�ش�اكل الت�ي تواج�ه ال�صناع�ة العماني�ة الوطني�ة،
وتق�دمي امل�ش�ورة واملعلوم�ات �إىل امل�صان�ع وال�ش�ركات فيم�ا
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م .سامي بن سالم الساحب*

يتعلق بتطبيق املوا�صفات القيا�س�ية لتح�سين نوعية منتجاتها،
وتوفير املوا�صف�ات القيا�س�ية العماني�ة مب�ا فيه�ا املوا�صف�ات
اخلليجي�ة املوح�دة مل�ن يطلبه�ا ،وتق�دمي خدم�ات املعلوم�ات
واال�س�تعالم التفاقي�ة العوائ�ق الفني�ة �أم�ام التج�ارة ()TBT
واتفاقي�ة الإج�راءات ال�صحي�ة وال�صح�ة النباتي�ة ()SPS
م�ن املرك�ز الوطن�ي لنقط�ة اال�س�تعالم واملعلوم�ات باملديري�ة،
وامل�ش�اركة يف �أن�ش�طة املوا�صف�ات الدولي�ة ملنظم�ة التقيي��س
الدولي�ة  ،ISOوالتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س الإقليمي�ة
والدولي�ة.
وتول�ت من�ص�ب مدي�ر ع�ام املديري�ة العام�ة للموا�صفــ�ات
واملقايي�س الأ�ستاذة عائدة الريامي حتى عام 2007م وبعدها
توىل �سعادة الفا�ضل �سعود بن نا�صر اخل�صيبي املن�صب حتى
نوفمبر 2014م حي�ث مت تعيينه مديـ�ر ًا عام� ًا للمديرية العامة
للمنظم�ات و العالق�ات التجاري�ة ،ث�م ت�وىل املن�ص�ب م�ن بع�ده
املهنـ�د�س عل�ي ب�ن �س�يف الهادي ملدة ع�ام واحد.
وم�ن بع�ده ت�وىل املهنـ�د�س �س�امي ب�ن �س�امل ال�س�احب من�صـ�ب
مدي�ر ع�ام املديري�ة العام�ة للموا�صف�ات واملقايي��س ،ويف �ش�هر
�س�بتمرب 2018م �أ�ص�در مع�ايل الدكت�ور عل�ي ب�ن م�س�عود
ال�س�نيدي وزي�ر التج�ارة وال�صناع�ة ب�س�لطنة عم�ان ق�رار ًا
وزاري ًا بنقل وتعيني عدد من مديري العموم والدوائر مبختلف
املديري�ات بال�وزارة.

م .علي بن سيف الهادي**

سعود بن ناصر الخصيبي***

ومبوج�ب الق�رار مت تعيين �س�عادة الأ�س�تاذ خمي��س ب�ن عب�د
اهلل بن عبد الرحمن الفار�سي مدير ًا عام ًا للمديرية العامة
للموا�صفات واملقايي��س حتى اليوم.
وت�ش�رف املديري�ة عل�ى عم�ل مرك�ز اال�س�تعالمات الوطني�ة
ومرك�ز املعلوم�ات (نيبيك) التي تخ�ضع ل�س�لطة وكيل وزارة
التج�ارة وال�صناع�ة ،ومتث�ل �س�لطنة عم�ان يف ع�ضوي�ة هيئ�ة
التقيي��س ل�دول جمل��س التعاون.

* سامي الساحب  -مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2018 - 2015
** علي الهادي  -مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2015 - 2014
*** سعود الخصيبي  -مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2014 - 2007
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التقيي�س
يف دولة قطر

�أن�شئت الهيئة العامة القطرية للموا�صفات والتقيي�س بتاريخ � 4سبتمرب عام 2002م ،بنا ًء على القانون رقم  16واخلا�ص
ب�إن�شاء الهيئة وعملت لعدة �سنوات قبل �أن ي�سند ن�شاطها لوزارة البيئة ك�إدارة عامة ل�ش�ؤون املختربات والتقيي�س.
وت� ً
أكيدا على �أهمية ودور الهيئة فقد �صدر القرار الأمريي رقم  44ل�سنة 2014م ب�إن�شاء الهيئة العامة القطرية
للموا�صفات والتقيي�س� ،ضمن وزارة البلدية والبيئة ،ويتوىل من�صب وزير البلدية والبيئة معايل املهند�س عبد اهلل بن
عبد العزيز ال�سبيعي.
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ملف العدد

عبد اهلل السبيعي

محمد المسلم

ويتك�ون الهي�كل الرئي�س�ي للهيئ�ة م�ن �أرب�ع �إدارات رئي�س�ية
ه�ي وح�دة التخطيط واجلودة و�إدارة املوا�صفات واملقايي��س
و�إدارة اجل�ودة واملطابق�ة و�إدارة املختبرات املركزي�ة.
و�أق�ر ق�رار الإن�ش�اء ب��أن يك�ون للهيئ�ة �ش�خ�صية معنوي�ة
وموازن�ة تلح�ق مبوازن�ة وزارة البيئ�ة التي تغري م�س�ماها �إىل

وزارة البلدية والبيئة و�أن تتبع مبا�شرة وزير البلدية والبيئة.
ويف ع�ام 2016م �ص�در الق�رار الأميري رق�م  43ل�س�نة
2016م بتعيين ال�س�يد حمم�د �س�عود حمم�د امل�س�لم رئي�س� ًا
للهيئة العامة القطرية للموا�صفات والتقيي��س والذي ير�أ��س
الهيئ�ة حت�ى اليوم.
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د .محمد بن سيف الكواري*

ومن�ذ �إن�ش�اء الهيئ�ة ت�وىل �س�عادة الدكت�ور حمم�د ب�ن �س�يف
الك�واري من�ص�ب مدي�ر ع�ام الهيئ�ة ث�م ت�وىل �إدارة الهيئ�ة
كوكي�ل م�س�اعد ل�ش��ؤون املختربات والتقيي��س ب�وزارة البيئة.
وعمل�ت الهيئ�ة العام�ة القطري�ة للموا�صفات والتقيي��س منذ

ت�أ�سي�س�ها عل�ى حتقي�ق العديد من الإجن�ازات منها االرتقاء
بنوعية ال�سلع واملواد و�ضمان جودتها و�إعداد واعتماد ون�شر
املوا�صف�ات القيا�س�ية القطري�ة لل�س�لع واملنتج�ات وط�رق
الت�ش�غيل والفح��ص واالختب�ار واخلام�ات والأدوات و�أ�س��س
التقييم وتوحيد نظم القيا�س وغريها بالتن�سيق مع اجلهات
املعني�ة و�إ�ص�دار واعتم�اد �ش�هادات املطابق�ة للموا�صف�ات
القيا�س�ية وو�ض�ع قواعد منحها واعتم�اد املختربات و�أجهزة
اخلدم�ات غير احلكومي�ة ومتابعة ال�س�لع واملنتج�ات املحلية
وامل�س�توردة للتحق�ق م�ن مطابقته�ا للموا�صف�ات القيا�س�ية
املعتم�دة ،والتوعية ب�أن�ش�طة املوا�صفات واملقايي��س ،و�إجراء
البح�وث والدرا�س�ات املتعلق�ة باملطابق�ة للموا�صف�ات
القيا�س�ية ونظ�م اجل�ودة ،وتوفير الدع�م للأن�ش�طة البحثية
وتق�دمي اال�ست�ش�ارات الفني�ة والتحليلي�ة يف جم�ال الفح��ص
والتحلي�ل ،واقتراح الت�ش�ريعات املتعلق�ة مبج�ال املوا�صف�ات
والتقيي��س .بالإ�ضاف�ة �إىل اعتم�اد موا�صف�ات قطر للإن�ش�اء
والت�ي مت �إقراره�ا وف�ق املعايير الدولي�ة.

*محمد الكواري  -مدير عام الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس /وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس حتى 2016م.
عضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2016 - 2005
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التقيي�س
يف دولة الكويت

يعترب جهاز املوا�صفات واملقايي�س يف دولة الكويت من �أقدم �أجهزة املوا�صفات يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية حيث بد�أت م�سرية املوا�صفات يف دولة الكويت عام 1965م من خالل �إن�شاء ق�سم يف وزارة
ً
حاليا معايل الأ�ستاذ خالد نا�صر
التجارة وال�صناعة يتوىل هذا املجال ،ويتوىل من�صب وزير التجارة وال�صناعة
الرو�ضان.
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ملف العدد

خالد ناصر الروضان

محمد العدواني

املوا�صف�ات القيا�س�ية الكويتي�ة ومراقب�ة �ضب�ط اجل�ودة
املعني�ة بتح�سين ج�ودة الإنت�اج وتطبي�ق املوا�صف�ات و�إج�راء
الفحو�ص�ات واالختب�ارات والتحالي�ل.
ويت�وىل من�ص�ب وزي�ر التج�ارة وال�صناع�ة حالي� ًا مع�ايل
الأ�س�تاذ خال�د نا�ص�ر عب�د اهلل الرو�ض�ان .وت�وىل �إدارة
اجله�از الأ�س�تاذ /فه�اد ب�ن �س�حاب املطيري الوكـــيــــ�ل
امل�سـ�اعد ونائ�ب املديـ�ر العــ�ام لقط�اع �ش�ئون املوا�صف�ات
واخلدم�ات ال�صناعي�ة بالهيئ�ة العام�ة لل�صناع�ة الكويتي�ة
لفترة طويلـ�ة ،ويف �شهـ�ر �أبري�ل 2018م مت تعيين �س�عادة
املهند��س حمم�د عيـ�د الع�دواين وكي ًلا م�س�اعد ًا ونائب� ًا
للمديــ�ر العــ�ام للموا�صف�ات واخلدم�ات ال�صناعي�ة يف
الهيئ�ة العام�ة لل�صناع�ة ،فيم�ا يت�وىل من�ص�ب مدي�ر �إدارة
املوا�صف�ات واملقايي��س م .فلاح مب�ارك احلجرف ،وقبله م.
عزي�زة م�ال اهلل �أحم�د.

ويف ع�ام 1967م مت �إن�ش�اء جلن�ة عام�ة للموا�صف�ات
القيا�س�ية لرعاي�ة �ش�ئون املوا�صف�ات القيا�س�ية والتزاماته�ا
الدولية ،وبعد ذلك تطور هيكل الوحدة التنظيمية للتقيي��س
يف ع�ام 1977م حي�ث �ص�در املر�س�وم بالقان�ون رقم ()128
ل�س�نة 1977م ب�ش��أن توحي�د املوا�صف�ات القيا�س�ية وال�ذي
ن��ص عل�ى �إن�ش�اء �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س ب�وزارة
التج�ارة وال�صناع�ة ،ث�م تط�ورت يف ع�ام 1996م �إىل وكالة
م�س�اعدة ل�ش��ؤون املوا�صف�ات واملقايي��س.
وبع�د �ص�دور قان�ون ال�صناع�ة ع�ام 1996م انتقل�ت
تبعي�ة جه�از املوا�صف�ات واملقايي��س يف ع�ام 1997م �إىل
قط�اع املوا�صف�ات واخلدم�ات ال�صناعي�ة يف الهيئ�ة العام�ة
لل�صناع�ة حت�ت ا�س�م �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س ويتبعه�ا:
ق�س�م العالق�ات الفني�ة الدولي�ة ،وق�س�م املوا�صف�ات ،وق�س�م
تنمي�ة اجلودة.
وتعتبر اللجن�ة العام�ة للتوحي�د القيا�س�ي التي ير�أ�س�ها وزير المهام الرئيسية للجهاز
التج�ارة وال�صناع�ة وين�وب عن�ه مدي�ر ع�ام الهيئ�ة العام�ة و�ضع وتعديل ون�شر املوا�صفات القيا�سية.
لل�صناع�ة ،وت�ض�م يف ع�ضويته�ا ( )17ع�ض�و ًا م�ن اجله�ات ت�ش�جيع ومراقب�ة ومتابع�ة تطبي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية
احلكومي�ة واملخت�ص�ة م�ن بينه�م نائ�ب املدي�ر الع�ام لقط�اع الكويتي�ة.
املوا�صف�ات واخلدم�ات ال�صناعي�ة �أداة الت�ش�ريع الت�ي ت�ض�ع حف�ظ قائم�ة ومراج�ع القيا��س و�إ�ص�دار �ش�هادات املعاي�رة
ال�سيا�سة العامة جلهاز املوا�صفات واملقايي�س وتتابع ن�شاطه املتعمدة.
�إ�ص�دار ون�ش�ر بي�ع املوا�صف�ات واملطبوع�ات املتعلق�ة
و�أعمال�ه ،بينم�ا يعتبر جه�از املوا�صف�ات واملقايي��س الأداة
التنفيذي�ة امل�س��ؤولة ع�ن و�ض�ع و�إ�ص�دار وتعدي�ل وحتدي�ث بالتوحيـ�د القيا�س�ي.
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ملف العدد

م .فهاد المطيري*

د .يوسف البحر**

م .فالح مبارك الحجرف***

م .عزيزة مال اهلل****

تنمي�ة العالق�ات والتع�اون م�ع الهيئ�ات واجله�ات املماثل�ة
يف اخلارج ومتثيل الكويت يف املنظمات واجلهات امل�ؤمترات
واالجتماع�ات الإقليمية والدولية.
فح�ص واختبار ال�س�لع واملنتجات واملواد امل�س�توردة �ضمان ًا
جلودتها وحمافظة على �سلامة وحقوق امل�س�تهلكني وحماية
االقت�صاد الوطني.
�إج�راء الفحو�ص�ات واالختب�ارات الت�ي يتطلبه�ا نظ�ام
عالم�ة اجل�ودة و�ش�هادة املطابق�ة.

فح�ص اختبار العينات للأفراد وامل�ؤ�س�سات مقابل ر�سوم رمزية.
أهداف إدارة المواصفات والمقاييس:

ته�دف �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س �إىل حتدي�د املعايير
ورف�ع ج�ودة املنتجات الكويتية وخ�ضوعها للمتطلبات الفنية
واملوا�صف�ات املعتم�دة وطن ًي�ا ودولي� ًا مم�ا يجعله�ا ق�ادرة
عل�ى املناف�س�ة وكذل�ك م�ن �أج�ل حماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة،
بالإ�ضافـ�ة �إىل متثي�ل دول�ة الكوي�ت يف املنظمات الدوليــــــــ�ة
واالقليمي�ة فيم�ا يتعل�ق يف جمــ�ال �أن�ش�طة التقيي��س.

* فهاد المطيري  -الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شؤون المواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة 2018 - 2006م.
** د .يوسف البحر  -الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع شؤون المواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة حتى عام 2006م.
*** فالح الحجرف  -مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة  2017-حتى اآلن.
**** عزيزة مال اهلل أحمد  -مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة حتى 2017م.
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ملف العدد

التقيي�س
يف اجلمهورية اليمنية

يف فرباير من عام 2000م �صدر القرار اجلمهوري رقم ( )52ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة اليمنية للموا�صفات واملقايي�س
و�ضبط اجلودة كهيئة حكومية م�ستقلة تعني ب�ش�ؤون املوا�صفات واملقايي�س ،والذي ب�صدوره �أعُ لن انطالق ن�شاط
التقيي�س احلقيقي من خالل حتديد م�سار عمل الهيئة واجتاه �أطرها القانونية ،حيث �أعقب ذلك القرار حركة
ً
ملحوظا يف �شتى املجاالت
مت�سارعة باجتاه تطوير الت�شريعات واللوائح املنظمة لعمل الهيئة ،و�شهدت تطور ًا
املتعلقة باملهام واالخت�صا�صات والأن�شطة الرئي�سية لها.
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ملف العدد

محمد عبد الواحد الميتمي

حديد مثنى الماس

م�ر �إن�ش�اء جه�از التقيي��س الوطن�ي يف اجلمهوري�ة اليمني�ة
بعدة مراحل تاريخية �أ�س�ست مل�سار ن�شاط التقيي�س باليمن،
ومتثل�ت تل�ك املراحل كالتايل:
� .1إن�ش�اء ق�س�م املوا�صف�ات واملقايي��س و�ضب�ط اجل�ودة
ب�وزارة االقت�ص�اد والتموي�ن والتج�ارة ع�ام 1981م.
 .2و�ص�ول الأجه�زة واملع�دات اخلا�ص�ة باملختبرات ع�ام
1982م.
 .3و�ض�ع حج�ر الأ�سا��س ملبن�ى الهيئ�ة بالتع�اون م�ع مكت�ب
 UNDPوم�س�اعدة �س�لطنة ُعم�ان ع�ام 1984م.
� .4إن�ش�اء �إدارة املوا�صف�ات واملقايي��س و�ضب�ط اجل�ودة
ب�وزارة التموي�ن والتج�ارة ع�ام 1987م.
� .5إن�ش�اء الإدارة العام�ة للموا�صف�ات واملقايي��س ب�وزارة
ال�صناع�ة والتج�ارة ع�ام 1990م.
� .6ص�دور القان�ون رق�م ( )28اخلا��ص باملقايي��س و�أجه�زة
ال�وزن والكيل والقيا��س عام 1991م.
� .7إن�ش�اء الإدارة العام�ة للمختبرات و�ضبط اجلودة بوزارة
ال�صناعة والتجارة عام 1993م.
ً
� .8إن�ش�اء جه�از املوا�صف�ات واملقايي��س وفق�ا للق�رار
اجلمه�وري رق�م ( )18ع�ام 1995م.
� .9ص�دور القان�ون رق�م ( )44ب�ش��أن املوا�صف�ات واملقايي��س
و�ضبــ�ط اجلـودة يف �أكتوبـر 1999م.

� .10ص�دور الق�رار اجلمه�وري رق�م ( )52اخلا��ص ب�إن�ش�اء
الهيئ�ة اليمني�ة للموا�صف�ات واملقايي��س و�ضب�ط اجل�ودة يف
فرباي�ر 2000م ،لت�صب�ح مبوجب�ه هيئ�ة م�س�تقلة مالي� ًا
و�إداري� ًا تتب�ع رئا�س�ة جمل��س ال�وزراء ،ويت�وىل من�ص�ب وزي�ر
التج�ارة وال�صناع�ة حالي� ًا  -رئي��س جمل��س �إدارة الهيئ�ة
مع�ايل الدكت�ور حمم�د عب�د الواح�د امليتم�ي.

34

قيادة الهيئة

�إن التط�ور ال�ذي اح�دث نقل�ة نوعي�ة يف م�سيرة الهيئ�ة مل
ي�أت�ي م�ن ف�راغ ب�ل كان نتيج�ة حتمي�ة لثم�ار وجه�ود جمي�ع
منت�س�بي الهيئ�ة والقي�ادات الت�ي تعاقب�ت عل�ى ر�أ��س ه�رم
الهيئ�ة ،فمن�ذ �ص�دور ق�رار �إن�ش�اء الهيئة ع�ام 2000م توىل
املهند��س عب�د ال�سلام غال�ب القم��ش �إدارة الهيئ�ة بق�رار
جمه�وري حت�ى ع�ام 2008م ،ث�م �ص�در الق�رار اجلمه�وري
رق�م ( )171ل�س�نة 2008م ق�ض�ى بتعيين املهند��س �أحم�د
�أحم�د الب�ش�ه مدي�ر ًا عام�ا للهيئ�ة ،وا�س�تمر يف �إدارته�ا حت�ى
ع�ام 2011م ،ث�م بعده�ا �ص�در الق�رار اجلمه�وري رق�م 42
ل�س�نة 2011م بتعيين الأ�س�تاذ ولي�د عب�د الرحم�ن عثم�ان
مدي�ر ًا عام� ًا للهيئ�ة.
ويف ع�ام 2017م مت تعيين املهند��س حدي�د مثن�ى املا��س
مدير ًا للهيئة اليمنية للمو�صفات واملقايي��س و�ضبط اجلودة
يت�وىل املن�ص�ب حت�ى اليوم.
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ملف العدد

وليد عبد الرحمن عثمان*

م .عبد السالم القمش***
االنطالق الحقيقي لنشاط التقييس

وعمل�ت الهيئ�ة عل�ى ت�أ�سي��س وتنفي�ذ حزم�ة م�ن الأن�ش�طة
الت�ي حتق�ق الأه�داف الت�ي �أن�ش�ئت الهيئ�ة م�ن اجله�ا ،وكان
م�ن �أهمه�ا �إع�داد واعتم�اد ع�دد م�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية
واللوائ�ح والأنظم�ة الفني�ة الت�ي �س�هلت يف جممله�ا جمي�ع
عملي�ات و�أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة.
كم�ا �أ�ص�درت الهيئ�ة ع�دد م�ن الأنظم�ة الفني�ة الت�ي تلب�ي

م .احمد البشه**

رغبات امل�س�تفيدين وحتافظ على �سلامة و�صحة امل�س�تهلك
وتتعاط�ى م�ع كاف�ة فئ�ات املجتم�ع واجله�ات ذات العالق�ة
حملي� ًا و�إقليمي�ا ودولي� ًا ،ومنه�ا نظ�ام ممار�س�ة الت�صني�ع
اجلي�د ،ونظ�ام ت�س�جيل املنتج�ات ،ونظ�ام �إ�ص�دار �ش�هادة
املطابق�ة ،ونظ�ام من�ع عالم�ة اجلودة ومنح �ش�هادة املعايرة
والنظام ال�صحي للألبان ،وتطبيق نظام �إدارة اجلودة وفق
املوا�صف�ة الدولي�ة �آي�زو  9001ونظ�ام ت�ش�غيل خمتبرات
الفح��ص واملعاي�رة ،وغريه�ا م�ن الأنظم�ة الفني�ة.
وعل�ى ال�صعي�د اخلارج�ي ا�س�تطاعت الهيئ�ة �أن تبن�ى
عالق�ات تع�اون ثنائي�ة قوي�ة م�ع ع�دد م�ن اجله�ات املماثل�ة
�إقليم� ًا وعربي� ًا ودولي� ًا وذل�ك م�ن خلال توقي�ع االتفاقي�ات
ومذك�رات التفاه�م وامل�ش�اركة الفاعل�ة يف �أعم�ال بع��ض
املنظمات املرتبطة بن�ش�اط التقيي��س ومنها املنظمة العربية
للتنمي�ة ال�صناعي�ة والتعدي�ن ،واملنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س
�آي�زو واالحت�اد العرب�ي للقيا��س واملعاي�رة ،حي�ث تعتبر
اجلمهوري�ة اليمني�ة ممثل�ة بالهيئ�ة �أح�د ال�دول امل�ؤ�س�س�ة
لالحتاد ،ولعل �أبرز النجاحات التي حتققت للهيئة خارجي ًا
هو االن�ضمام �إىل هيئة التقيي��س لدول جمل��س التعاون لدول
اخللي�ج العربي�ة يف الأول م�ن �ش�هر يناي�ر2010م.

* وليد عثمان  -مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2017 - 2011
** م .أحمد البشه  -مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ،وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس (.)2011 - 2008
*** م .عبد السالم القمش  -مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (.)2008 - 2000
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هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية
�أن�ش�ئت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج
العربي�ة تنفي�ذ ًا لق�رار املجل��س الأعلى ملجل��س التع�اون لدول
اخللي�ج العربي�ة يف دورت�ه الثاني�ة والع�ش�رين التي عقدت يف
م�س�قط خلال الفترة  31-30دي�س�مرب 2001م ب�إن�ش�اء
هيئ�ة خليجي�ة للموا�صف�ات واملقايي��س لدول جمل��س التعاون
ل�دول اخللي�ج العربي�ة ب�د ًال م�ن حتوي�ل الهيئ�ة العربي�ة
ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س �إىل هيئ�ة خليجي�ة.
وج�اء �إن�ش�اء الهيئ�ة انطالق� ًا م�ن �أه�داف النظام الأ�سا�س�ي
ملجل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة ال َّرامي�ة �إىل حتقي�ق
التن�س�يق والتكام�ل والرتاب�ط بين ال�دول الأع�ض�اء يف جميع
امليادي�ن و�ص�و ًال لوحدته�ا ومت�ش�ي ًا م�ع �أه�داف االتفاقي�ة
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االقت�صادي�ة بين دول جمل��س التع�اون الداعي�ة �إىل تن�س�يق
وتوحي�د �سيا�س�اتها االقت�صادي�ة واملالي�ة والنقدي�ة وكذل�ك
ت�ش�ريعاتها التجاري�ة وال�صناعية واجلمركي�ة املطبقة فيها.
ورغب�ة منه�ا يف حتقي�ق املزي�د م�ن التن�س�يق والتع�اون فيم�ا
بينه�ا يف جم�االت التقيي��س مب�ا يكف�ل توحي�د نظمها يف هذا
املجال.
واتفق�ت حكوم�ات كل م�ن دولـ�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة،
ومملكـ�ة البحري�ن ،واململكـ�ة العربيـ�ة ال�سعوديـ�ة ،و�سلطنـ�ة
عمـ�ان ،ودولـ�ة قطـ�ر ،ودولـ�ة الكوي�ت عل�ى �إن�ش�اء هيئ�ة يف
نط�اق جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة ت�س�مى "هيئ�ة
التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية" ويكون
العدد 23
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ملف العدد

د .عبد اللطيف الزياني
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مقره�ا مبدين�ة الريا��ض يف اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية .وقد
با�ش�رت الهيئ�ة �أعماله�ا يف �ش�هر ماي�و ع�ام 2004م.
وان�ضم�ت اجلمهوري�ة اليمني�ة ممثل�ة بالهيئ�ة اليمني�ة
للموا�صف�ات واملقايي��س �إىل ع�ضوي�ة هيئ�ة التقيي��س اعتب�ار ًا
م�ن  1يناي�ر 2010م تنفي�ذ ًا لق�رار املجل��س الأعل�ى ملجل��س
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربية يف دورته التا�س�عة والع�ش�رين
(م�س�قط 30 ،دي�س�مرب 2008م) القا�ض�ي باعتم�اد ه�ذا
االن�ضم�ام ،وق�رار جمل��س �إدارة هيئ�ة التقيي��س يف اجتماعه
احل�ادي ع�ش�ر (الدوح�ة 22 ،نوفمبر 2009م) الإعلان
ر�س�مي ًا بان�ضم�ام اجلمهوري�ة اليمني�ة.
وتتمث�ل ر�ؤي�ة الهيئ�ة يف الري�ادة يف التقيي��س للو�ص�ول
�إىل التم ّي�ز دولي� ًا ،كم�ا تتمث�ل ر�س�التها يف توحي�د �أن�ش�طة
التقيي��س املختلف�ة ومتابع�ة تطبيقه�ا وااللت�زام به�ا وفق� ًا
لأف�ض�ل املمار�س�ات الدولي�ة ،مبا ُي�س�هم يف حماية امل�س�تهلك
والبيئة وال�صحة العامة وت�شجيع ال�صناعة لدعم االقت�صاد
والتنمي�ة امل�س�تدامة يف ال�دول االع�ض�اء.
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سعود الخصيبي
األمانة العامة للهيئة:

للهيئ�ة �أمان�ة عام�ة تت�وىل �إدارة �ش�ئونها برئا�س�ة �أمين ع�ام
يعين مل�دة ثلاث �س�نوات قابل�ة للتجديد ملرة واحدة ،وي�ش�غل
من�ص�ب الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التعاون
لدول اخلليج العربية حالي ًا �سعادة الفا�ضل �سعود بن نا�صر
اخل�صيب�ي ،وذل�ك ابت�دا ًء م�ن � 28أبري�ل 2018م ،بناء على
ق�رار م�ن الأمني العام ملجل��س التعاون ل�دول اخلليج العربية
مع�ايل الدكت�ور عبداللطيف بن را�ش�د الزياين.
كما �شغل من�صب الأمني العام للهيئة خالل الفرتة ال�سابقة
مع�ايل الأ�س�تاذ نبي�ل ب�ن �أمين ملا ()2018-2012م،
و�س�عادة الدكت�ور �أنور العب�د اهلل ( ،)2012-2008ومعايل
الدكتور را�ش�د بن فهد الذي توىل �أمانة الهيئة منذ با�ش�رت
�أعماله�ا ع�ام  2004و ا�س�تمر حت�ى 2008م.
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ملف العدد

نبيل مال

د .أنور العبداهلل

وته�دف الهيئ�ة �إىل م�س�اعدة جمل��س التع�اون عل�ى حتقي�ق
كل م�ن نظام�ه الأ�سا�س�ي
�أهداف�ه املن�صو��ص عليه�ا يف ٍ
واالتفاقي�ة االقت�صادي�ة بين دول جمل��س التع�اون بتوحي�د
�أن�ش�طة التقيي��س املختلف�ة ومتابع�ة تطبيقه�ا وااللت�زام به�ا
بالتع�اون والتن�س�يق م�ع �أجه�زة التقيي��س بال�دول الأع�ض�اء،
ومبا ي�ساهم يف تطوير قطاعاتها الإنتاجية واخلدمية وتنمية
التج�ارة بينه�ا ،وحماي�ة امل�س�تهلك والبيئ�ة وال�صح�ة العام�ة،
وت�ش�جيع ال�صناع�ات واملنتج�ات الزراعي�ة اخلليجي�ة مب�ا
يحق�ق دع�م االقت�ص�اد اخلليج�ي واملحافظ�ة عل�ى مكت�س�بات
دول املجل�س ،وي�ساهم يف تقلي�ص العوائق الفنية للتجارة مبا
يتما�ش�ى م�ع �أه�داف االحت�اد اجلمرك�ي.
الشركاء

رفع�ت الهيئ�ة من�ذ �أن با�ش�رت عمله�ا يف 2004م �ش�عار (بن�اء
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د .راشد بن فهد

وتكام�ل) ث�م �ش�عار (�ش�راكة م�س�تدامة) م�ع بداي�ة خطته�ا
اال�ستراجتية ()2020-2016م �إميان� ًا منه�ا ب�أهمي�ة
التكام�ل والتن�س�يق م�ع �ش�ركائها و�أ�صح�اب امل�صلح�ة يف
�أجه�زة التقيي��س الوطنية والقطاع�ات احلكومية وال�صناعية
واخلدمي�ة والأكادميي�ة واملنظم�ات املجتمعي�ة والبيئي�ة
وامل�س�تهلكني وا�س�تدامة م�ش�اركتهم يف �أن�ش�طة وفعالي�ات
الهيئ�ة مب�ا ي�ضم�ن حتقي�ق الأه�داف اال�ستراتيجية وفق ر�ؤية
ور�س�الة الهيئ�ة.
كم�ا تعم�ل الهيئ�ة وف�ق منظوم�ة �إدارة الأداء اال�ستراتيجي
م�ن خلال ر�ؤي�ة �ش�املة ووا�ضح�ة ،لتك�ون منظ�ور ًا م�س�تقبلي ًا
للهيئ�ة وم�ص�در ًا لل�ش�عور باالنتم�اء بالن�س�بة لكوادره�ا .حي�ث
ت�ضمنت الر�ؤية �أكرث املعاين املعربة عن توجهاتها امل�س�تقبلية
وهويتها .ومت ر�سم �أهداف ا�سرتاتيجية تعنى بتطوير �أن�شطة
التقيي��س للو�ص�ول �إىل التمي�ز دولي� ًا .وه�ذه الر�ؤي�ة وغاياته�ا
اال�ستراتيجية قد حددت لكافة الأن�ش�طة من حيث الأولويات
والأه�داف واملب�ادرات ومنهجية العمل وقيا��س وتطوير الأداء
يف الهيئ�ة.
وحققت هيئة التقيي�س بف�ضل اهلل تعاىل وبناء على توجيهات
�أ�صح�اب املع�ايل �أع�ض�اء جمل��س الإدارة ،و�أ�صح�اب املع�ايل
وال�س�عادة �أع�ض�اء املجل��س الفن�ي خلال الفترة ال�س�ابقة،
وفري�ق عم�ل الهيئ�ة �إجن�ازات متمي�زة يف جم�ال املوا�صف�ات
القيا�سية و�شهادات املطابقة اخلليجية وبناء القدرات الفنية
واتفاقي�ات التع�اون ال�دويل والت�ي جعل�ت الهيئ�ة تتب�و�أ مكان�ة
متمي�زة عل�ى امل�س�تويني الإقليم�ي والدويل.
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ملف العدد

يشغل حاليـــــًا منصب أميــن عـــام هيئــة التقيــيس لدول
مجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة ،ابتـــدا ًء من 28
أبريل 2018م ،بناء على قرار من األمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
المؤهالت العلمية:

2004م :ماج�ستري يف االقت�صاد – جامعة هال ،اململكة املتحدة.
1998م :بكالوريو�س يف االقت�صاد – جامعة كارديف ،اململكة املتحدة.
1984م :دبلوم �إدارة �أعمال – جامعة برادفورد ،اململكة املتحدة.
2015م� :ش�هادة يف التعلي�م الإلكتروين ملنظم�ة التج�ارة العاملي�ة يف
مقدم�ة ع�ن منظم�ة التج�ارة العاملي�ة بدرج�ة �إمتي�از.
2016م� :ش�هادة التعلي�م الإلكتروين ملنظم�ة التج�ارة العاملي�ة يف
معاجل�ة املمار�س�ات ال�ض�ارة يف التج�ارة الدولي�ة.
2016م� :ش�هادة يف التعلي�م الإلكتروين ملنظم�ة التج�ارة العاملي�ة يف
العوائ�ق الفني�ة �أم�ام التج�ارة بدرج�ة �إمتي�از.
المسئوليات الوظيفية:

2014م – 2018م:مدي�ر ع�ام املديري�ة العامة للمنظمات والعالقات
التجارية – وزارة التجارة وال�صناعة� ،سلطنة عمان.
2007م – نوفمبر 2014م :مدي�ر ع�ام املديري�ة العام�ة للموا�صف�ات
واملقايي��س – وزارة التج�ارة وال�صناع�ة� ،س�لطنة عم�ان.
1996م – 2007م :مدي�ر دائ�رة التخطي�ط ال�صناع�ي والدرا�س�ات –
املديري�ة العام�ة لل�صناع�ة ،وزارة التج�ارة وال�صناع�ة� ،س�لطنة عمان.
1990م – 1996م :مدي�ر مرك�ز الإح�ص�اء ال�صناع�ي – املديري�ة
العام�ة لل�صناع�ة ،وزارة التج�ارة وال�صناع�ة� ،س�لطنة عم�ان.
1988م – 1990م� :إح�صائ�ي – املديري�ة العام�ة لل�صناع�ة ،وزارة
التج�ارة وال�صناع�ة� ،س�لطنة عم�ان.
2011م – نوفمبر 2014م :ع�ض�و جمل��س �إدارة الهيئ�ة العام�ة حلماي�ة
امل�ستهلك.
1998م – 2003م :ع�ض�و جمل��س �إدارة م�صف�اة نف�ط عم�ان ممثلاً
حل�ص�ة احلكوم�ة.
1998م – 2003م :ع�ضو جمل��س �إدارة �ش�ركة الكروم العمانية ممث ًال
حل�صة احلكومة.
2004م – 2009م :ع�ض�و جمل��س �إدارة �ش�ركة عم�ان للتعدي�ن ممث ًلا
حل�ص�ة احلكومة.
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معايل الأ�ستاذ
نبيل بن �أمني مال
األمين العام للهيئة خالل الفترة 2018 – 2012م
المؤهالت األكاديمية:

بكالوريو��س كيمياء/حي�وان (تقدي�ر جي�د ج�د ًا م�ع مرتب�ة ال�ش�رف
الثاني�ة) ع�ام 1394ه�ـ (1974م) كلي�ة العل�وم – جامع�ة الريا��ض
(جامع�ة امللك �س�عود حاليا).
ماج�س�تري/كيمياء (تقدي�ر ممت�از) ع�ام 1398ه�ـ (1978م)،
جامع�ة دنف�ر كل�ورادو – الوالي�ات املتح�دة الأمريكي�ة
و�سبق ملعاليه �أن �شغل املنا�صب التالية:
معي�د ًا ث�م حما�ض�ر ًا يف كلي�ة العل�وم جامع�ة الريا��ض
(  )1978 -1974م.
عم�ل يف الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة،
وت�درج يف وظائفه�ا حت�ى �أ�صب�ح نائب� ًا للمدي�ر الع�ام للهيئ�ة
()2006-1978م.
حماف�ظ الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س واجل�ودة
()2012-2006م ،ويف نف��س الفترة كان معالي�ه:
�أمني عام جائزة امللك عبد العزيز للجودة.
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ع�ضو ًا يف اللجنة العليا لكود البناء ال�سعودي.
ع�ض�و ًا يف جمل��س �إدارة املنظم�ة الدولي�ة للتقيي��س ISO
( )2012-2011م.
ع�ضو ًا يف اجلمعية الكيميائية ال�سعودية.
ع�ضو ًا يف جمعية حماية امل�ستهلك.
ع�ض�و ًا يف هيئ�ة الكيميائيين التحليليين الر�س�ميني الدولي�ة
� – AOACأمري�كا.
ع�ضو ًا يف اجلمعية الأمريكية للجودة .ASQ
ع�ض�و ًا يف جمل��س �إدارة اجلمعي�ة الأمريكي�ة للموا�صف�ات
)2016-2014( ASTM Internationalم.
مثل اململكة يف كثري من املحافل العربية والإقليمية والدولية
املخت�صة يف جمال املوا�صفات واملقايي�س واجلودة.
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�سعادة الدكتور
�أنور يو�سف العبداهلل
األمين العام للهيئة خالل الفترة 2012 - 2008م

ي�ش�غل حالي� ًا من�ص�ب �س�فري مملكة البحرين ل�دى جمهورية ال�صني
ال�شعبية.
امل�ؤهالت الأكادميية:
دكت�وراه يف الهند�س�ة الكيميائي�ة – جامع�ة برادف�ورد – اململك�ة
املتح�دة.
ماج�س�تري يف الهند�س�ة الكيميائي�ة – جامع�ة برادف�ورد – اململك�ة
املتح�دة.
بكالوريو��س يف هند�س�ة البترول – جامع�ة الريا��ض – اململك�ة
العربي�ة ال�س�عودية.
الخبرات الوظيفية:

الأمين الع�ام لهيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول
اخللي�ج العربية.
م�ست�ش�ار ملعايل الأمني العام ملجل��س التعاون لدول اخلليج
العربية.
مدي�ر �إدارة التع�اون العلم�ي والتقن�ي (مل�ف الطاق�ة
النووي�ة) – الأمان�ة العام�ة ملجل��س التع�اون.
مدي�ر �إدارة الطاق�ة (البترول والغ�از والبرتوكيماوي�ات
واملع�ادن) – الأمان�ة العام�ة ملجل��س التعاون.
�أ�ستاذ م�ساعد – كلية الهند�سة – جامعة البحرين.
مهند�س برتول – �شركة نفط البحرين.
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معايل الدكتور
را�شد �أحمد بن فهد
األمين العام للهيئة خالل الفترة 2008 – 2004م

توىل معايل الدكتور را�شد �أحمد حممد بن فهد �أمانة الهيئة العامة
يف عام 2004م ،وهو العام الذي بد�أ فيه ن�شاط الهيئة بعد ت�أ�سي�سها
يف  31دي�س�مرب 2001م ،وا�س�تمر حت�ى ع�ام 2008م.
ومت تعيين مع�ايل الدكت�ور را�ش�د ب�ن فه�د يف فرباي�ر 2008م وزي�راً
للبيئ�ة واملي�اه بدول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة حتى ع�ام (2016م,
ث�م وزي�ر دول�ة حت�ى �أكتوب�ر )2017م وه�و م�ن موالي�د دب�ي ع�ام
1964م .و�ش�غل معالي�ه بالإ�ضاف�ة �إىل من�صب�ه ال�وزاري من�ص�ب
رئي��س جمل��س �إدارة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي��س منذ عام
 2008وحت�ى 2017م.
المؤهالت األكاديمية:

درج�ة الدكت�وراه ( ).Ph.Dهند�س�ة مدني�ة – �صح�ة البيئ�ة ،
من جامعة �سرتاثكاليد ،ا�سكتلندا ،اململكة املتحدة 2001م.
ماج�س�تري ( ).M. Scيف عل�وم البيئ�ة  ،جامع�ة الإم�ارات،
العني 1994م.
بكالوريو��س ( ).B.Scهند�س�ة كيميائي�ة جامع�ة ن�ورث �إ
ي�سترن ،بو�س�طن ،الوالي�ات املتح�دة – 1989م.
و�سبق ملعاليه �أن �شغل املنا�صب التالية:
�أمين ًا عام ًا لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون – الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية 2008-2004م.
نائ�ب رئي��س جمل��س �إدارة هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات
واملقايي��س 2008-2005م.
نائ�ب مدي�ر ع�ام هيئ�ة الإم�ارات للموا�صف�ات واملقايي��س
2004-2003م.
رئي�س� ًا ملختبر الأغذي�ة والبيئ�ة – �إدارة خمتبر دب�ي
املرك�زي – بلدي�ة دب�ي 2003-1997م.
مهند�س ًا للعمليات – بلدية دبي 1997-1989م.
ع�ضو ًا يف جلنة التحكيم جلائزة زايد.
ع�ض�و ًا يف جلن�ة التحكي�م جلائ�زة زاي�د الدولي�ة للبيئ�ة،
ع�ض�و يف جمل��س �إدارة اجلمعي�ة الأمريكي�ة الدولي�ة للفح�ص
وامل�واد (.)ASTM Int’l
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التجمع
اخلليجي
للمختربات
التجمع اخلليجي للمختربات هو �شبكة مفتوحة للمختربات
وال�ش�ركات امل�س�اندة له�ا والعاملة يف ال�دول الأع�ضاء بهيئة
التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربية .وقد
مت �إق�رار �إن�ش�اءه مبب�ادرة م�ن هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة وتو�صي�ات امل�ؤمت�ر اخلليجي
الأول لكف�اءة املختبرات (دب�ي 13 ،مار��س 2013م)،
وه�و ناب�ع م�ن ر�ؤي�ة ا�ستراتيجية ت�ض�ع املختبرات يف �صل�ب
اهتماماته�ا وذل�ك بالنظ�ر لل�دور املح�وري ال�ذي تلعبه هذه
املختبرات يف تطوي�ر البني�ة التحتي�ة اخلليجي�ة للج�ودة.
األهداف:

بن�اء الق�درات الفني�ة للمختبرات النا�ش�ئة يف ال�دول
الأع�ض�اء لرف�ع كف�اءة عمله�ا والو�ص�ول به�ا لالعتم�اد ع�ن
طري�ق تق�دمي ال�دورات واال�ست�ش�ارات م�ن اجله�ات ذات
اخلبرة يف ال�دول الأع�ض�اء.
�إقام�ة �ش�بكة حملي�ة و�إقليمي�ة ودولي�ة م�ن االت�ص�االت
العلمي�ة والفني�ة للتعام�ل م�ع االهتمامات املهني�ة والتجارية
للأع�ض�اء.
تقوي�ة �أوا�ص�ر التع�اون بين الأع�ض�اء واال�س�تفادة م�ن
جتاربه�ا والتن�س�يق والتكام�ل فيم�ا بينه�ا.
الهيكل التنظيمي:

متثي�ل االهتمام�ات املهني�ة والتجاري�ة للمختبرات عل�ى اجلمعي�ة العمومي�ة :وت�ض�م ممث�ل واح�د ع�ن كل م�ن
الأع�ض�اء امل�ش�اركني ويرت�أ�س�ها رئي��س جمل��س الإدارة.
ال�صعي�د املحل�ي والإقليم�ي وال�دويل.
العم�ل عل�ى تب�ادل الآراء حملي� ًا و�إقليمي� ًا ودولي� ًا فيم�ا جمل��س الإدارة :م�ش�كل م�ن  12ع�ض�و يت�م انتخابه�م
يخت��ص باملو�ضوع�ات ذات االهتم�ام امل�شترك (�إدارة م�ن قب�ل اجلمعي�ة العمومي�ة م�ن الأع�ض�اء املنتمين لفئ�ة
الع�ضوي�ة الكامل�ة ويرت�أ�س�ه حالي� ًا �س�عادة الأمين الع�ام
املختبرات وتوكي�د اجل�ودة يف املختبرات ،اختب�ارات
لهيئ�ة التقيي��س ،بالإ�ضاف�ة لأمين التجمع ممث ًلا لهيئة
الكف�اءة … ) .
التقيي��س اخلليجي�ة.
ت�شجيـــــ�ع املختبــــــ�رات بال�دول الأع�ضـــــــ�اء
للح�ص�ول عل�ى االعتم�اد م�ن مرك�ز االعتم�اد
اخلليج�ي ( . )GAC
التعري�ف باملختبرات حملي� ًا و�إقليمي� ًا ودولي� ًا م�ع
�إب�راز دوره�ا يف جم�ال التج�ارة الدولي�ة؛
امل�ش�اركة يف �إع�داد ومراجع�ة املوا�صف�ات
القيا�س�ية املحلي�ة والإقليمي�ة والدولي�ة ذات
العال ق�ة.
ت�ش�جيع املختبرات عل�ى تطبي�ق �إج�راءات
تق�ومي املطابق�ة اخلليجي�ة عل�ى
املنتج�ات وال�س�لع طبق ًا للوائ�ح الفنية
واملوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة.
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التجمع
اخلليجي
للمرتولوجيا

صالح الرميحي

محمد المال

ه�و منظم�ة �إقليمي�ة تعم�ل حت�ت مظل�ة هيئ�ة التقيي��س
ل�دول جمل��س التع�اون وتتعام�ل م�ع جمي�ع الق�ضاي�ا املت�صل�ة
باملقايي��س (املرتولوجي�ا) عل�ى م�س�توى ال�دول االع�ض�اء يف
هيئ�ة التقيي��س اخلليجي�ة (.)GSO
و�أُن�ش َ�ئ التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا يف ع�ام 2010م
مبوج�ب ق�رار جمل��س �إدارة هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربي�ة يف اجتماع�ه الث�اين ع�ش�ر
(الكوي�ت 02 ،يوني�و 2010م) ،و�ش�ارك يف ه�ذا
التجم�ع بالإ�ضاف�ة اىل ال�دول االع�ض�اء يف هيئ�ة التقيي��س
(الإم�ارات العربي�ة املتح�دة ،مملك�ة البحري�ن ،اململك�ة
العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ودولة قطر ،دولة الكويت،
اجلمهوري�ة اليمني�ة) �أع�ض�اء من دول �أخ�رى ب�صفة اع�ضاء
م�ش�اركني ( )Associate membersوه�م :تركي�ا ،كوري�ا
اجلنوبي�ة ،م�ص�ر ،البو�س�نه والهر�س�ك  ،هون�غ كون�غ.
ويــــ�ر�أ�س التجمــــ�ع حاليــــــــ� ًا املهنــــــــ�د�س �صــــ�الح بــــ�ن
�س�امل الرميحــــ�ي ،خلفــــــــ� ًا للمهنــــ�د�س حممــــ�د �أحمــــ�د

املــــــــلا الــــــــ�ذي تولــــــــ�ى املن�صــــ�ب خــــلال الفتــــــــ�رة
() 2016 - 2010م.
وح�ص�ل التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETعل�ى
االعتراف ال�دويل كهيئ�ة �إقليمي�ة مرتولوجي�ة يف �أكتوب�ر
2015م.
وي�س�عى التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا ( )GULFMETيف
ت�س�هيل الإج�راءات الالزم�ة لل�دول االع�ض�اء يف التجم�ع
لتلبي�ة املتطلب�ات واال�شتراطات الفني�ة م�ن خلال تنظي�م
ع�دة برام�ج يف جم�ال املقارن�ات البيني�ة واال�ش�راف عل�ى
تطبي�ق وتقيي�م نظ�م �إدارة اجل�ودة للمعاه�د الوطنية بهدف
االعتراف دولي� ًا بق�درات القيا��س واملعاي�رة ()CMCs
امل�س�جلة يف قاع�دة بيان�ات املقارن�ات البيني�ة ()KCDB
للمكت�ب ال�دويل لل�أوزان واملقايي��س.
ملزي�د م�ن املعلوم�ات ع�ن التجم�ع اخلليج�ي للمرتولوجي�ا
يرج�ى زي�ارة موقع�ه الإلكتروين عل�ى الراب�ط الت�ايل:
http://www.gulfmet.org

العدد 23

يونيو  2019م

45

مركز
االعتماد
اخلليجي
ت�أ�س�س مركز االعتماد اخلليجي بتاريخ  8مايو 2013م ككيان قانوين للدول الأع�ضاء (دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية اليمنية) ،وحتت �إ�شراف هيئة التقيي�س لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمل�س �إدارة الهيئة الذي ميار�س الإ�شراف املنتظم على
�ش�ؤون املركز ،وذلك لغر�ض تقدمي خدمات االعتماد داخل الدول الأع�ضاء يف جماالت القيا�س
واملعايرة والتفتي�ش واالختبار ومنح ال�شهادات �أو ما يعرف ب�شكل عام بتقييم املطابقة ،ويتوىل
ً
املركزحاليا م� .أحمد بن معطي املطريي.
من�صب مدير عام

كم�ا �ص�در ق�رار جمل��س �إدارة هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س
التع�اون ل�دول اخللي�ج العربية يف اجتماع�ه مبدينة الريا�ض
بتاري�خ  12ماي�و 2016م بف�ص�ل مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي
ع�ن الهيئ�ة به�دف منح املركز ا�س�تقاللية وحيادية تامة.
ووافق�ت حكوم�ات دول جمل��س التع�اون عل�ى �إن�ش�اء مرك�ز
االعتم�اد اخلليج�ي به�دف توفير خدم�ات االعتم�اد جلهات
تقيي�م املطابق�ة م�ن خمتبرات وجه�ات تفتي��ش وجه�ات
من�ح ال�ش�هادات يف جمي�ع ال�دول الأع�ض�اء ,مب�ا يدع�م
العم�ل اخلليج�ي امل�شترك وت�س�هيل التب�ادل التج�اري ودع�م
ال�صناع�ة واالقت�ص�اد الوطن�ي يف ال�دول الأع�ض�اء ودع�م
تطبي�ق املنظوم�ة الت�ش�ريعية اخلليجي�ة ل�ضب�ط املنتج�ات
يف ال�س�وق اخلليجي�ة وتطبي�ق �إج�راءات ولوائ�ح املطابق�ة يف
ال�دول الأع�ض�اء باملرك�ز.
وكان�ت البداي�ة لت�أ�سي��س مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي ع�ام
2007م حي�ث ب�د�أت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون
ل�دول اخللي�ج العربي�ة بتنفي�ذ م�ش�روع لتحلي�ل خمرج�ات
البنيـــــــــ�ة التحتيــــــــــــ�ة للجـــــــــــ�ودة يف دول املجـــــــــــ�ل�س
وحتـــــــ�ديد الربام�ج واملب�ادرات الت�ي ت�س�هم يف تعزيزه�ا
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م .أحمد بن معطي المطيري

لدع�م طموح�ات ال�دول الأع�ض�اء يف حتقي�ق التكام�ل
االقت�ص�ادي والتنم�وي.
وج�اء �إن�ش�اء مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي نتيج�ة الدرا�س�ة التي
قدمته�ا منظم�ة  JAS-ANZواال�ست�ش�ارة الفني�ة الت�ي قدمه�ا
جه�از االعتم�اد الأ�سترايل  NATAوالت�ي مت متويله�ا م�ن
الدول الأع�ضاء خالل الفرتة من 2005م �إىل 2010م حيث
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مت و�ض�ع الوثائ�ق والإج�راءات وتدري�ب اخلبراء يف ال�دول
الأع�ض�اء بالإ�ضاف�ة ايل اللج�ان وف�رق العم�ل اخلليجية التي
قام�ت مبتابع�ة امل�ش�روع ومراجعة خمرج�ات املراحل الثالث
م�ن م�ش�روع اال�ست�ش�ارة الفنية.
وم�ر امل�ش�روع بع�دد م�ن املراح�ل املهم�ة ب�إ�ش�راك كاف�ة
الأط�راف املعني�ة وكان م�ن �أه�م خمرج�ات ه�ذه الدرا�س�ة
و�أح�د �أب�رز عنا�ص�ر البني�ة التحتي�ة للج�ودة �إن�ش�اء مرك�ز
اعتم�اد خليج�ي متع�دد االقت�صادي�ات ك�أف�ض�ل اخلي�ارات
لتحقي�ق الثق�ة يف خمرج�ات العم�ل الفن�ي والإداري عل�ى
م�س�توى ال�دول الأع�ض�اء.
وت�وىل املهند��س �س�عود ب�ن را�ش�د الع�س�كر الإ�ش�راف عل�ى
ن�ش�اط االعتم�اد يف مراحل�ه الأوىل وذل�ك �ضم�ن ن�ش�اط
�إدارة املطابق�ة بهيئ�ة التقيي��س ،وكان حينه�ا مدي�ر ًا لإدارة
ا ملطا بق�ة .
وبعد �إن�شاء مركز االعتماد اخلليجي بتاريخ  8مايو 2013م
ككي�ان قان�وين لل�دول الأع�ضاء مت تعيني معايل الأ�س�تاذ نبيل

بن �أمني مال ،مدير ًا عام ًا للمركز �إىل جانب من�صبه ك�أمني
عام لهيئة التقيي�س ،وا�ستمر حتى مايو 2016م.
ويف ماي�و 2016م وبع�د ا�س�تقالل املرك�ز ر�س�مي ًا ع�ن هيئ�ة
التقيي�س مت تعيني �سعادة املهند�س �أحمد بن معطي املطريي
مدي�ر ًا عام� ًا ملركز االعتم�اد اخلليجي.
وق�د متك�ن املرك�ز م�ن احل�ص�ول عل�ى االعتراف ال�دويل
بخدم�ات املنظم�ات الدولي�ة والإقليمي�ة لالعتم�اد يف �ش�هر
يوني�و 2016م وه�و �إجن�از كبير �أ�ش�ادت ب�ه كل املنظم�ات
الدولي�ة ,كم�ا �أ�صب�ح مرك�ز االعتم�اد اخلليج�ي �أول جه�از
عامل�ي يق�وم باعتم�اد جه�ات من�ح ال�ش�هادات احللال وذل�ك
وف�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلليجي�ة يف جم�ال احللال
واملمار�س�ات الدولية ذات العالقة بكفاءة عمل هذه اجلهات
واملوا�صف�ات القيا�س�ية الدولي�ة ذات العالق�ة.
وق�د ح�ص�ل املرك�ز عل�ى االعتراف ال�دويل م�ن املنظم�ة
الدولي�ة العتم�اد املختبرات - ILACيف جم�االت التفتي��ش،
واملختبرات ،واملعاي�رة.

نبيل بن أمين مال

أﺑﺮز
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰ

سعود بن راشد العسكر

اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻓﺮاد

اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻔﺤﺺ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة

ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺤﻼل

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
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ملف العدد

مركز التقيي�س اخلليجي للتدريب
يع�د �أول مرك�ز تدريب�ي م�ن نوعـ�ه يف املنطقـ�ة متخ�ص��ص
يف تنمي�ة وتطوي�ر الك�وادر الب�ش�رية يف �أجه�زة التقيي��س
الوطني�ة واملهتمين يف جم�ال التقيي��س والأن�ش�طة ذات
ا لعال ق�ة .
ويتمي�ز املرك�ز بخبرة ثري�ة يف جم�ال التقيي��س والأن�ش�طة
ذات العالق�ة وطاق�م تدريب�ي ووظيف�ي بخبرة متمي�زة
وكذل�ك معرف�ة كبيرة بثقاف�ة وبيئ�ة املنظم�ات يف ال�دول
الأع�ضاء وتقييم م�ستمر ال�سرتاتيجية واحتياجات اجلهات
ذات العالق�ة بالإ�ضاف�ة �إىل عالق�ات ا�سرتاتيجيــــ�ة م�ع
بي�وت اخلبرة العاملي�ة املتخ�ص�ص�ة.
مجاالت التدريب

املوا�صفات القيا�سية
املقايي�س (املرتولوجيا)
التحقق من املطابقة
التعيني
املختربات

خدمات التدريب

امل�ؤمترات ،املنتديات املتخ�ص�صة
الربامج التدريبية وور�ش العمل والندوات املتخ�ص�صة
التدريب الإلكرتوين On-line Training
الربامج املهنية املتخ�ص�صة
الربامج التعاقدية املتخ�ص�صة
الزيارات التدريبية امليدانية
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الشركاء

�أجه�زة التقيي��س الوطني�ة بال�دول الأع�ض�اء :م�ن خلال
امل�ساهمة يف تنمية الكوادر الفنية العاملة يف �أجهزة التقيي�س
الوطني�ة واجله�ات ذات العالق�ة يف ال�دول الأع�ض�اء ل�ضمان
حتقيق الأهداف املن�شودة للتقيي�س وتعزيز جودة املخرجات
والتمي�ز املهن�ي ،ومب�ا يتما�ش�ى م�ع التوج�ه اال�ستراتيجي
للهيئ�ة وال�دول الأع�ض�اء ويتواف�ق م�ع املمار�س�ات الدولي�ة يف
ه�ذا املجال.
القطاع احلكومي :من خالل م�س�اعدة امل�ؤ�س�س�ات يف القطاع
احلكوم�ي عل�ى توفير الأ�سا��س العلم�ي والتقن�ي للت�ش�ريعات
والقوانين املتعلق�ة بال�صحة وال�سلامة والبيئة.
قط�اع الأعم�ال :م�ن خلال اكت�س�اب امله�ارات الالزم�ة
للوف�اء مبتطلب�ات املوا�صف�ات القيا�س�ية جل�ودة املنتج�ات،
وبالت�ايل نتي�ح ل�ك فر�ص�ة املناف�س�ة القوية يف ال�س�وق املحلية
�أو الإقليمي�ة �أو العاملي�ة.
امل�س�تفيدين :م�ن خلال اال�س�تفادة املبا�ش�رة م�ن املنتج�ات
واخلدم�ات الت�ي تلب�ي املوا�صف�ات القيا�س�ية واملتطلب�ات
الفنية على م�ستوى جودة املنتج �أو على م�ستوى املناف�سة بني
املزودي�ن له�ذا اخلدم�ات.
امل�ستهلكني:للت�أكد من جودة املنتجات واخلدمات و�سالمتها
والتحقق من املوا�صفات القيا�سية واملتطلبات الفنية.
لكل فرد يف املجتمع :ن�ساهم بفاعلية يف جودة احلياة يف كل
جماالتها من خالل بيئة نظيفة و�سليمة.
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كتابات

دور موا�صفات اخلدمات
يف اململكة العربية ال�سعودية

د .م أحمد بن بدر بابدر*

ُتعرف اخلدمة ب�أنها �أداء لن�شاط معني يف منظمة ذات ن�شاط واحد على الأقل ،وهذا الن�شاط
هو عبارة عن عالقة تفاعلية وم�ستمرة مع العميل لإن�شاء و�إي�صال متطلباته ورغباته .رغبات
امل�ستهلكني تختلف من خدمة لأخرى ،واخلدمات هي ن�شاط غري ملمو�س تتغري من احلني
للأخر.

تختل�ف خ�صائ��ص اخلدم�ات عل�ى ح�س�ب اخلدم�ة منه�ا ما
ه�و دائ�م اال�س�تخدام ومنه�ا ما ه�و وحيد اال�س�تخدام ،منها
امله�م مث�ل خدمات املاء والكهرب�اء وال�صحة واملال ،ومن ما
ه�و �أق�ل �أهمي�ة مثل ال�س�ياحة ،التجزئة ،الرتفي�ه ،التجميل.
زغل�ب التحدي�ات الت�ي يواجه�ا امل�س�تهلك م�ع اخلدم�ات هي
طريق�ة اختي�ار م�زودي اخلدم�ة ب�س�بب �ضع�ف امل�صداقي�ة
و�ضع�ف التقيي�م ،ومعلوم�ات اخلدمة حيث يواجه امل�س�تهلك
�صعوب�ة ملعرف�ة جمي�ع املعلوم�ات ع�ن اخلدم�ة وم�دى دقتها،
وكذل�ك �صعوب�ة ا�س�تخدام اخلدم�ة ،و�صعوب�ة التوا�ص�ل م�ع
م�زودي اخلدم�ة و�صعوب�ة �إيجاد حلول للم�ش�اكل التي تواجه
امل�س�تخدم عن�د ا�س�تخدام اخلدم�ة .ه�ذه ال�صعوب�ات ق�د
جتع�ل امل�س�تهلك غير ق�ادر عل�ى ا�س�تخدام اخلدم�ة ،وق�د
يت�ض�رر مادي� ًا وتت�س�بب ب�ضي�اع وقت�ه وجه�ده.
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر �أن اخلدم�ات له�ا ت�أثير كبير عل�ى
�إجم�ايل الن�اجت املحل�ي االقت�ص�ادي ل�كل دولة لذل�ك نه�ضت
هيئ�ات التقيي��س الوطني�ة والدولي�ة لرف�ع ج�ودة اخلدم�ات
م�ن خلال املوا�صف�ات القيا�س�ية وكان م�ن �أه�داف هيئ�ات
التقيي��س م�ن �إع�داد موا�صف�ات قيا�س�ية للخدم�ات ه�ي
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�س�هولة اال�س�تخدام ،وت�س�هيل التج�ارة ،و�س�هولة الو�ص�ول
�إىل الأ�س�واق العاملي�ة ،و�س�هولة التطبي�ق ،ومرون�ة املوا�صف�ة
القيا�س�ية ،و�أي�ض� ًا تواف�ق جمي�ع امل�س�تفيدين ،وتن�اول جمي�ع
نواح�ي اخلدم�ة.
كل ه�ذا بالإ�ضاف�ة �إىل �أن تك�ون املوا�صف�ة القيا�س�ية له�ا
عالق�ة بالو�ض�ع احل�ايل لل�س�وق ،وتعزي�ز اجل�ودة ،وزي�ادة
االقت�ص�اد بكف�اءة اخلدم�ة ،و�أي�ض� ًا حتقي�ق ت�أمين ع�ايل
للخدم�ة ،ومتكين الإبداع وخلق ال�ش�فافية ،و�إدارة املخاطر،
وارتقاء امل�س��ؤولية املجتمعية للخدمة ،وتطوير ا�س�م مزودي
اخلدم�ة وغريه�ا.
ه�ذه الأه�داف تواجه�ا حتدي�ات مل�زودي اخلدم�ات والت�ي
غالب� ًا تك�ون يف ال�ش�ركات ال�صغ�رى واملتو�س�طة ق�د متنعه�ا
م�ن حتقيقه�ا وه�ي حمدودي�ة امل�ص�ادر املالي�ة للم�ش�اركة يف
�أعم�ال التقيي��س ،واختلاف اللوائ�ح والأنظم�ة والت�ي ق�د
تعي�ق عم�ل املوا�صف�ات القيا�س�ية لأن الأح�كام الت�شريعيــ�ة
* مدير إدارة مواصفات الخدمات في الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
معتمد كخبير تطوير المواصفات القياسية من الجمعية االمريكية للمواصفات.
حاصل على درجة الدكتوراه في مجال الهندسة البيئية
مستشار في مجال االستدامة وتقارير االستدامة والمسؤولية االجتماعية.
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كتابات

دائم� ًا ت�س�ود عل�ى املوا�صف�ات القيا�س�ية االختياري�ة والتي قد
تقل�ل م�ن اال�س�تفادة منه�ا ،و�أي�ض�ا التف�رد وخن�ق االبتكار يف
اخلدم�ات وال�ذي يعي�ق التطبي�ق لبع��ض م�زودي اخلدم�ة.
جم�االت اخلدم�ات الت�ي تتطل�ب موا�صف�ات قيا�س�ية كثيرة
ومتع�ددة ،وق�د تو�صلت بع�ض الدرا�س�ات التي ُعملت لتحديد
�أه�م املج�االت يف اخلدم�ات �أنه�ا قط�اع التعلي�م ،الأعم�ال،
املالي�ة ،البح�وث والتطوي�ر ،ال�صح�ة ،التج�ارة ،مه�ارات
التج�ارة ،تقني�ة املعلومات ،اخلدمات العقارية ،اللوج�س�تيك
واملوا�صلات ،الريا�ض�ة ،ال�س�ياحة ،البيئ�ة وغريه�ا.
م�ن هن�ا ب�د�أت منظم�ات التقيي��س الوطني�ة والدولي�ة يف
تطوي�ر موا�صف�ات قيا�س�ية للخدم�ات وحتديد �أه�م املجاالت
فيها وربطها باال�ستراتيجيات الوطنية مثل املنظمة الأملانية
للموا�صفات ،واملنظمة ال�صينية للتقيي�س ،واملنظمة اليابانية
للموا�صف�ات ،واملنظم�ة التون�س�ية للموا�صف�ات.
فف�ي تون��س مث ًلا وج�دت املنظم�ة التون�س�ية للموا�صف�ات
�أهمية �إعداد موا�صفة قيا�س�ية للعالج مبياه البحر حيث ُتعد
تون��س ث�اين �أف�ض�ل دول العامل وجه له�ذا النوع من العالج ملا
تتميز به تون��س بطول �ش�واطئها على امتداد البحر املتو�س�ط
والت�ي تتع�دى  1200كيلومتر.
و ُتع�د املنظم�ة التون�س�ية للموا�صف�ات نائ�ب املدي�ر للجن�ة
الدولي�ة  ISO/TC 228والت�ي تهت�م بال�س�ياحة واخلدم�ات
ذات ال�صل�ة ،وا�س�تطاعت �إع�داد املوا�صف�ة القيا�س�ية رق�م
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 ISO 17680:2015بعن�وان «ال�س�ياحة واخلدم�ات ذات
ال�صل�ة  -العلاج مبي�اه البح�ر � -ش�روط اخلدم�ة» م�ن
رف�ع ج�ودة اخلدم�ة ،وخف��ض التكالي�ف ،وحت�سين الكف�اءة،
وزي�ادة ال�والء للزبائ�ن ،وتقلي�ل ال�ش�كاوى ،وزيادة التناف�س�ية
ال�س�وقية ،و�أي�ض� ًا زي�ادة املحف�زات لدى العاملين يف اخلدمة
حي�ث �أ�صبح�ت الوظيف�ة الأوىل للباحثين ع�ن عم�ل.
يف اململكة العربية ال�سعودية وبعد �إعالن ر�ؤية اململكة 2030
الطموح�ة والت�ي رك�زت يف �أهدافه�ا وبراجمه�ا عل�ى جم�ال
اخلدم�ات ،قام�ت الهيئ�ة ال�س�عودية للموا�صف�ات واملقايي��س
واجل�ودة بت�أ�سي��س �إدارة خا�ص�ة مبوا�صف�ات اخلدم�ات يف
ع�ام 2016م وكان م�ن �أه�م ا�ستراتيجياتها الت�ي اتخذته�ا
التوا�ص�ل م�ع �أ�صح�اب امل�صلح�ة يف جم�ال اخلدم�ات وفه�م
�س�وق العمل فيه والتوعية ب�أهمية تقيي��س اخلدمات والفائدة
املرج�وة منه�ا عل�ى م�زودى اخلدمة وعلى امل�س�تفيد.
كم�ا مت عم�ل درا�س�ة بحثي�ة يف �أح�د قطاع�ات اخلدم�ات
للتعرف على اخلدمات التي ت�ستوجب لها موا�صفات قيا�سية
وتعك�س الأثر االقت�صادي والتجاري ،ومتت امل�شاركة يف عدد
كبري من ور�ش العمل ب�أوراق عمل والتوعية عن طريق و�سائل
التوا�ص�ل االجتماع�ي م�ن خلال ت�صامي�م �إنفوجرافي�ك
توع�وي مبج�ال املوا�صف�ات القيا�س�ية للخدم�ات.
رك�زت املوا�صف�ات القيا�س�ية للخدم�ات يف اململك�ة العربي�ة
ال�س�عودية عل�ى اخلدم�ات الت�ي ترك�ز عليه�ا ر�ؤي�ة اململك�ة
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وه�ي خدم�ات احل�ج والعم�رة وخدمات القط�اع غري الربحي
وخدمات املجتمع الذكي .عالوة على ذلك ركزت املوا�صفات
القيا�س�ية للخدم�ات عل�ى االرتقاء باملمار�س�ات امل�ؤ�س�س�ية يف
امل�ؤ�س�س�ات واملنظم�ات للم�س�اهمة يف التنمي�ة امل�س�تدامة
والت�ي تعك��س �أثره�ا عل�ى املجتم�ع واالقت�ص�اد والبيئ�ة م�ن
خالل موا�صفات قيا�سية تركز على اال�ستدامة واللوجي�ستك
وامل�وارد الب�ش�رية ،و�إدارة امل�ش�اريع ،والتدري�ب ،ونظ�م �إدارة
اجل�ودة وغريه�ا.
ومن �أهم موا�صفات اخلدمات ال�سعودية التي مت �إ�صدارها،
�أو هي يف طور التطوير كالتايل:
يف برنام�ج خدم�ة �ضي�وف الرحم�ن وه�ي �أحد برامج ر�ؤية
اململك�ة 2030م� ،س�وف يت�م �إ�ص�دار  85موا�صف�ة خدم�ات
جلمي�ع اخلدم�ات يف مرحل�ة احل�ج والعم�رة حي�ث مت ح�ص�ر
اخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن على ح�سب رحلة احلاج
واملعتم�ر واملق�س�مة �إىل  6مراح�ل وه�ي مرحل�ة التعاقدات يف
بل�د �ضي�ف الرحم�ن ،ومرحل�ة اال�س�تقبال/املغادرة (املط�ار،
املنافذ البحرية والربية) ،ومرحلة التنقل (بني مكة واملدينة
ودخلهم�ا) ،ومرحل�ة مراك�ز التفوي�ج ،ومرحل�ة الإ�س�كان
(داخ�ل مك�ة واملدين�ة وامل�ش�اعر) ،ومرحل�ة احلرمني.
وهن�اك خدم�ات �أخرى ُتقدم ل�ضيوف الرحمن من املطوفني
واالدالء وال�وكالء واخلدم�ات ال�صحي�ة .وهن�اك �أي�ض� ًا
خدم�ات �أخ�رى تق�دم ل�ضي�وف الرحم�ن �أثن�اء رحل�ة احل�ج
والعم�ر مث�ل خدم�ات احلل�ق والتق�صير ،اخلدم�ات اخلريية
(ال�سقيا والرفادة) ،هدية احلاج املعتمر ،خدمات التائهني،
ال�ش�كاوى واالقرتاح�ات ،خدم�ات املفق�ودات ،اله�دي ،توزي�ع
ح�ص�ى اجلم�ار ،خدم�ات ال�ش��ؤون الدينية والإفت�اء وغريها.
�إ�صدار املوا�صفة القيا�سية لإدارة التطوع يف املنظمات.
العم�ل عل�ى �إ�ص�دار موا�صف�ة قيا�س�ية ملراك�ز ودور الأيت�ام
مرحلة (.)DS
العم�ل عل�ى �إ�ص�دار موا�صف�ة قيا�س�ية لإدارة احل�ش�ود
للفعالي�ات الرتفيهي�ة مرحل�ة (.)WD
العم�ل عل�ى �إ�ص�دار موا�صف�ة قيا�س�ية ملراك�ز احلا�ضن�ات
مرحل�ة (.)DS
العم�ل عل�ى �إ�ص�دار موا�صف�ة قيا�س�ية ملكات�ب ت�أجير
ال�س�يارات مرحل�ة (.)WG
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وم�ن �أه�م موا�صف�ات اخلدمات الت�ي مت �إ�صدارها �أو هي يف
طور التطويـــــر يف جمـــــــال املمار�سات امل�ؤ�س�سية كتايل:
يف الربنام�ج الوطن�ي لل�سلامة وال�صح�ة املهني�ة وه�ي
�أح�د مب�ادرات برنام�ج التح�ول الوطن�ي والتاب�ع ل�وزارة
العم�ل والتنمي�ة االجتماعي�ة حي�ث �أ�صبح�ت املوا�صف�ات
القيا�س�ية للخدم�ات ه�ي املمك�ن الرئي�س�ي له�ذا الربنام�ج
م�ن خلال �إع�داد موا�صف�ات قيا�س�ية يف جم�ال ال�سلامة
وال�صح�ة املهني�ة عبر الفري�ق الوطن�ي لل�سلامة وال�صح�ة
املهني�ة .ومت االنته�اء م�ن �إ�ص�دار  6موا�صف�ات قيا�س�ية
خدمي�ة والت�ي تهت�م بالعام�ل وبيئ�ة العم�ل لتحقي�ق �أعل�ى
م�س�تويات ال�سلامة.
�إ�ص�دار الدلي�ل الإر�ش�ادي للم�س��ؤولية املجتمعي�ة بتعدي�ل
.SASO ISO 26000
�إ�ص�دار املوا�صف�ة القيا�س�ية لإدارة احل�دث واملنا�س�بات
بتعدي�ل .20121 SASO ISO
�إ�ص�دار املوا�صف�ة القيا�س�ية ملكافح�ة الر�ش�وة 27001
 SASO ISOباللغتين.
العم�ل عل�ى �إ�ص�دار موا�صف�ة قيا�س�ية ملكافح�ة الإي�ذاء
والتحر��ض يف بيئ�ة العم�ل (مرحل�ة (.DS2
�إ�ص�دار ع�دد م�ن املوا�صف�ات القيا�س�ية يف جم�ال امل�وارد
الب�ش�رية و�إدارة امل�ش�اريع وخدم�ات امل�س�تفيدين وتق�ومي
املطابق�ة جله�ات التدقي�ق و�إ�ص�دار ال�ش�هادات.
وم�ن �أه�م التو�صي�ات يف ه�ذه املقال�ة لتعزي�ز تطوي�ر
موا�صف�ات اخلدم�ات يف هيئ�ات التقيي��س اخلليجي�ة ه�ي
كالت�ايل:
تطوي�ر مفه�وم �أهمي�ة املوا�صف�ات يف حت�سين وتطوي�ر
اخلدم�ات م�ن خالل �إعطاء توجيه�ات توعوية وا�ضحة �إىل
الق�ادة واخلبراء واملوظفين يف هيئ�ات التقيي��س الوطني�ة.
تكثي�ف الت�س�ويق والرتوي�ج ملوا�صف�ات اخلدم�ات م�ن
خلال �إظه�ار احلقائ�ق وه�ذا يت�م من خالل تقيي�م وتعزيز
تطبي�ق املوا�صف�ات القيا�س�ية ،وتطوي�ر ر�س�ائل متجان�س�ة
وا�سرتاتيجية ت�سويقية وا�ضحة لتطبيق املوا�صفة القيا�سية.
�إع�داد طريق�ة توا�ص�ل ت�س�هل �إ�ش�راك هيئ�ات التقيي��س
الوطني�ة و�أ�صح�اب امل�صلح�ة م�ن م�زودي اخلدم�ات يف
�إع�داد املوا�صف�ات القيا�س�ية اخلدمي�ة.

51

كتابات

احلد من الت�سمم
املنزيل باملنظفات
عبد اهلل صالح القحطاني*

الحياة النظيفة:

تلع�ب منتج�ات التنظي�ف دو ًرا �أ�سا�س� ًيا يف حياتن�ا اليومي�ة
يف �إزال�ة االو�س�اخ والأترب�ة واجلراثي�م وغريها من امللوثات
ب�أم�ان وفعالي�ة ،ولأنها ت�س�اعدنا على البق�اء ب�صحة جيدة،
والعناي�ة مبنازلن�ا وممتلكاتن�ا وجعل حميطن�ا �أكرث متعة.
يح�دث الت�س�مم عندم�ا يبتل�ع �ش�خ�ص م�ا �أو يتنف��س �أو
يالم��س �أو يتناث�ر مب�ادة ق�د ت�س�بب املر��ض �أو الوف�اة .ويف
�أحي�ان كثيرة تك�ون امل�واد يف ح�د ذاته�ا لي�س�ت �س�امة حيث
ق�د يتن�اول ال�ش�خ�ص البالغ الأ�سبرين مث ًلا لتخفيف بع�ض

الأمل ولك�ن عندم�ا يبتل�ع طف�ل يبل�غ م�ن العم�ر عامني حفنة
من احلبوب التي يعتقد �أنها حلوى فقد ينتج عنها �أكرث من
جم�رد �أمل �أو �ص�داع.
ما �أهمية الوقاية من ال�سموم يف املنزل؟
م�ن املثير لل�صدم�ة �أن  ٪90م�ن ح�االت الت�س�مم حت�دث
يف املن�زل ،وه�و البيئ�ة الوحي�دة الت�ي يعتقد �أن النا��س انهم
يتمتع�ون فيه�ا بال�س�يطرة الأكبر.
كيف ميكنك منع الت�سمم؟
الوقاي�ة م�ن ال�س�موم يف املن�زل تبد�أ بق�راءة املل�صقات على
املنتجات ،حتى لو كان ي�ستخدم املنتج طوال الوقت للتعرف
على ن�صائح منع الت�سمم عند ا�ستخدام منتجات التنظيف
وتخزينها يف املنزل.
قراءة وتتبع إرشادات المنتج

منتج�ات التنظي�ف املنزلي�ة امل�س�تخدمة �آمن�ة عن�د
ا�س�تخدامها وتخزينه�ا وف ًق�ا للإر�ش�ادات املوج�ودة عل�ى
املل�ص�ق.
ويج�ب فق�ط ق�راءة واتب�اع تعليم�ات املنتج بعناي�ة ،واالنتباه
ب�شكل خا�ص �إىل املنتجات التي تت�ضمن عالماتها الكلمات
"حتذي�ر" �أو "خط�ر" �أو "�س�ام".
ع�دم �إعادة ا�س�تخدام حاوي�ات منتجات التنظي�ف الفارغة
* مدير ادارة المنتجات الكيميائية والبترولية -
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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للع�ب الأطف�ال �أو احل�رف اليدوي�ة حاوي�ات منتج�ات
التنظيف لي�س�ت �ألعا ًبا ونحن ن�ش�جع امل�س�تهلكني على �إبقاء
منتج�ات التنظي�ف بعي�دة عن متناول الأطف�ال واحليوانات
الأليف�ة .ل�ذا ،ف��إن ا�س�تخدام حاوي�ات منتج�ات التنظي�ف
للح�رف اليدوي�ة ميك�ن �أن ير�س�ل ر�س�الة خاطئ�ة للأطف�ال.
السالمة أوالً ..افعل وال تفعل

هناك بع�ض االحتياطات الب�س�يطة التي قد ت�س�اعد يف منع
وقوع حوادث الت�سمم يف املنزل:

عل�ى املل�ص�ق الأ�صل�ي �س�ليم( .يختل�ف ا�س�تخدام املنت�ج
وتخزين�ه و�إر�ش�ادات التخل�ص من�ه واالحتياطات وتعليمات
الإ�س�عافات الأولي�ة وف ًق�ا ملكونات�ه).
التخل��ص م�ن منتج�ات التنظي�ف عل�ى الف�ور بع�د
اال�س�تخدام ي�س�اعد يف احلد من �إمكانية و�صولها للأطفال
ال�صغ�ار وي�س�اعد يف من�ع احل�وادث العر�ضي�ة.
يج�ب �أن تغل�ق جمي�ع احلاوي�ات ب�ش�كل �صحي�ح وخا�ص�ة
تل�ك الت�ي حتت�وي عل�ى �أغطي�ة مقاوم�ة للأطف�ال.
ال تفعل:

ع�دم م�زج منتج�ات التنظي�ف م�ع بع�ضه�ا( .ق�د يت�س�بب
افعل:
يج�ب ق�راءة واتب�اع تعليم�ات اال�س�تخدام ال�س�ليم ذل�ك يف الأحي�ان �أبخ�رة خط�رة ق�د ت��ؤدي للوف�اة ال �س�مح
اهلل).
والتخزي�ن والتخل��ص م�ن املنت�ج.
ع�دم ا�س�تخدام حاوي�ة منتج�ات التنظي�ف املنزلي�ة
يج�ب تخزي�ن منتج�ات التنظي�ف يف منطق�ة بعي�دة ع�ن
الفارغ�ة لأي غر��ض �آخ�ر� ،أو ا�س�تخدامها يف تعبئ�ة منت�ج
مالم�س�ة الأطعم�ة والأطف�ال ال�صغ�ار.
يج�ب تخزي�ن املنتج�ات يف حاوياته�ا الأ�صلي�ة واحلف�اظ خمتل�ف .
* المرجعAmerican Cleaning Institute :
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نايف الشلهوب*

املختربات � ..صمام �أمان
الي�وم وم�ع كثرة التن�وع واالب�داع وحماول�ة مواكب�ة الزم�ن
وذوق امل�س�تهلك؛ يت�م انت�اج ماليين م�ن �أ�صن�اف الغ�ذاء
املختلف�ة لرت�ض�ي امل�س�تهلك .ه�ذه الأ�صن�اف مت�ر مبراح�ل
عديدة �س�واء كانت يف الزراعة او الت�صنيع الغذائي او النقل
والتخزين و�أي�ضا التغليف .كل مرحلة من هذه املراحل حتمل
معه�ا ع�دة خماط�ر ق�د ت�ؤثر على املنتج والذي بدورة ينعك��س
علينا.
ق�د نلخ��ص م�ص�ادر اخلط�ر الت�ي ت�ؤث�ر عل�ى الغ�ذاء يف ثالث
م�صادر:
ميكروبية :مثل ال�ساملونيال او �أي كوالي وغريها.
كيميائية :مثل املبيدات التي تر�ش على املحا�صيل وغريها.
فيزيائي�ة� :أي م�ادة غريب�ة ق�د ت�س�بب املر��ض او اجل�روح
للم�س�تهلك مث�ل البال�س�تيك او خ�ش�ب وقط�ع حدي�د وغريه�ا.
�صمام الأمان:
خمتبرات الفح��ص تعتبر م�ن اه�م عوام�ل املحافظ�ة عل�ى
�سلامة املنت�ج و�سلامة امل�س�تهلك وذل�ك ع�ن طري�ق عم�ل
حتالي�ل واختب�ارات مبني�ة عل�ى �أ�س��س علمي�ة للتع�رف عل�ى
املخاط�ر املذك�ورة �أعلاه.
كما ان من اهم اهداف املختربات هي التعرف على م�صادر

التل�وث يف امل�واد الأولي�ة ،والتع�رف عل�ى م�ص�ادر التل�وث بعد
الإنت�اج ،و�أي�ض�ا الت�أك�د م�ن �سلامة املنت�ج يف ح�ال وج�ود �أي
بالغ من �أي جهة او م�س�تهلك.
كم�ا ان املختبرات له�ا دور كبير يف الأبح�اث وتطوي�ر
املنتج�ات وكم�ا ه�و مع�روف نتائج ه�ذه الأبحاث تعط�ي الثقة
يف اتخ�اذ ق�رار توفير ه�ذه املنتج�ات للم�س�تهلك ب�كل ام�ان.
يج�ب �أن ت�أت�ي نتائ�ج االختب�ار م�ن خمتبر خمت��ص ذو خبرة
فني�ة يف حتلي�ل الأغذي�ة با�س�تخدام تقني�ات و�أجه�زة عالي�ة
اجل�ودة وم�ن �أ�س�ماء �ش�ركات له�ا وزنه�ا وثقله�ا يف ع�امل
املختبرات .كم�ا يف�ض�ل �أن يك�ون املختبر امل�س�تخدم معتم�دً ا
وف ًق�ا ملعايير مث�ل  - ISO/IEC 17025ه�ي موا�صف�ة لكف�اءة
خمتبرات الفح��ص واملعايرة .وتتطبق ه�ذه املوا�صفة لتنفيذ
نظ�ام اجل�ودة للحف�اظ عل�ى ق�درة املختبر يف حتقي�ق نتائ�ج
دقيق�ة وموثوق�ة با�س�تمرار.
يف النهاي�ة ،املختبرات تعتبر �صم�ام الأم�ان وم�ؤث�ر
اقت�ص�ادي لأي دول�ة حي�ث بنتائجه ميكنه توفير هدر العديد
م�ن املنتج�ات و�أي�ض�ا بنتائج�ه يق�وم بحماي�ة امل�س�تهلكني م�ن
االمرا��ض واجل�روح الت�ي ق�د يك�ون م�صدره�ا الغ�ذاء وال�ذي
ب�دوره يوف�ر يف قيم�ة العلاج.
* مدير جودة في المختبر  -الهيئة العامة للغذاء والدواء
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الت�سويق ..وو�سائل
التوا�صل االجتماعي
خالد الشهري*

�أ�صبح�ت مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي واح�دة م�ن �أه�م
و�س�ائل الت�س�ويق احلدي�ث خ�صو�ص� ًا يف الع�ص�ر احل�ايل،
وج�زء �أ�سا�س�ي م�ن الإعلام احلدي�ث ال�ذي ينق�ل ال�ص�ورة
ب�ش�كل حلظ�ي .لذل�ك تبن�ت معظ�م ال�وزارات وامل�ؤ�س�س�ات
احلكومية واجلهات الر�س�مية وال�ش�خ�صيات االعتبارية من
مل�وك ور�ؤ�س�اء دول ووزراء و�أ�صح�اب ق�رار له�ذه الو�س�ائل
يف مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي مواكب�ة للتط�ورات التقني�ة
احلديث�ة يف الإعلام الرقم�ي وت�أثريه�ا الق�وي عل�ى ال�ر�أي
الع�ام و�س�رعة الو�ص�ول �إىل كاف�ة �ش�رائح املجتم�ع.
كم�ا �أ�صبح�ت مواق�ع التوا�ص�ل االجتماع�ي مناف��س ق�وي
لو�س�ائل الإعلام التقليدي�ة و�ض�رورة حتمي�ة ،وال ميك�ن
�أن تكتم�ل منظوم�ة �أي جه�ة حكومي�ة �أو م�ؤ�س�س�ة �أو �ش�ركة
ت�س�عى �إىل تق�دمي �أف�ض�ل اخلدم�ات للم�س�تفيدين م�ن دون
�أن يك�ون لديه�ا قن�وات توا�ص�ل اجتماع�ي ،لتعزي�ز هويته�ا
وتعريف اجلمهور بفعالياتها و�إجنازاتها ،وت�سهيل ات�صالها
باجلمهور وامل�س�تفيدين طوال �س�اعات اليوم �س�واء يف وقت
العمل الر�س�مي �أو خارجه ،لقيا��س تطوير اخلدمات لديها،
والق�رب �أكثر م�ن املجتم�ع الأم�ر ال�ذي ي��ؤدي �إىل �إجن�از
العم�ل ب�كل ي�س�ر و�س�هولة وب�دون �إج�راءات معق�دة.
وق�د واكب�ت هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ه�ذا
التط�ور يف الإعلام الرقم�ي م�ن خلال �إن�ش�اء قن�وات
التوا�صل االجتماعي تويرت وفي��س بوك وان�س�تغرام ويوتيوب
ولينك�د ان لن�ش�ر التوعي�ة للم�س�تهلك والتعري�ف باخلدم�ات

الت�ي تقدمه�ا للم�س�تفيدين ،وت�س�هيل التوا�صل م�ع اجلمهور
والتفاع�ل م�ع ا�ستف�س�اراتهم عل�ى م�دار ال�س�اعة ،وكذل�ك
اخت�ص�ار ح�ض�ور امل�س�تفيد للهيئ�ة للبح�ث ع�ن خدم�ة �أو
معلوم�ة ،حي�ث �س�جلت �صفح�ات الهيئ�ة يف مواق�ع التوا�ص�ل
تويتر وفي��س ب�وك وان�س�تغرام �أكثر م�ن � 40أل�ف متاب�ع
حت�ى الآن ،فيم�ا بل�غ ع�دد املحتوى املن�ش�ور فيه�ا خالل عام
2018م ع�دد  2466من�ش�ور ًا و � 2364ص�ورة ،وكذل�ك
 48مقط�ع فيدي�و.
وق�د جت�اوز �إجم�ايل ع�دد امل�ش�اهدات يف جمي�ع احل�س�ابات
خلال ع�ام 2018م 2 ،ملي�ون م�ش�اهدة ،كم�ا جت�اوز ع�دد
الزي�ارات ل�صفح�ات الهيئ�ة � 215أل�ف ،و � 23أل�ف �إعج�اب
و�إع�ادة ن�ش�ر ،وال�رد عل�ى  319ا�ستف�س�ار.
وحتر��ص هيئ�ة التقيي��س عل�ى اال�س�تفادة م�ن و�س�ائل
التوا�ص�ل االجتماع�ي كونه�ا ُتع�د من�ص�ات �إعالمي�ة
تفاعلي�ة وج�ز ًء مهم� ًا م�ن ا�ستراتيجية الهيئ�ة الإعالمي�ة
ولتعزي�ز كف�اءة خدماته�ا ،وت�ش�جيع ا�س�تخدام قنواته�ا
الرقمي�ة لتق�دمي اخلدم�ات والأن�ش�طة والتوعي�ة والن�صائ�ح
والإر�ش�ادات للجمه�ور ،ون�ش�ر الفعالي�ات والأح�داث الت�ي
تنظمه�ا لإي�ص�ال ر�س�التها لكاف�ة امل�س�تهدفني وال�ش�ركاء
املتعاملني معها والرد على ا�ستف�سارات املتابعني ب�أقــ�صـــ�ى
�ســـ�رعة ممـــ�كنة ،لتلب�ي احتياجاته�م بوق�ت قيا�س�ي بهدف
تعزي�ز �أوا�ص�ر االت�ص�ال والتوا�ص�ل و�آف�اق التع�اون م�ع
�ش�ركائها وامل�س�تفيدين واجلمه�ور ب�ش�كل الع�ام.
* إداري أول تسويق  -هيئة التقييس
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التقيي�س  ..لغة
الع�صر احلديث
د .هيثم حسن عبد السالم*

ميتد تاريخ التقيي�س مبفهومه العـام امتداد التاريخ الب�شري فال ميكن لأي جتمع ب�شري �أن
ي�ستغني عن وجود �صورة من �صور التقيي�س .وقد تختلف ال�صورة من جمتمع ملجتمع ومن
ح�ضارة حل�ضارة ،ولكن اجلوهر يظل واحد ًا ..وجـود مقايي�س وموا�صفات مرجعية يعتمد عليها
املجتمع يف تدقيق معامالته.

وجن�د �أن التقيي��س �أ�صب�ح ي�ش�كل وع�اء ًا مقنن� ًا الن�ضب�اط
الأداء الإنتاج�ي واخلدم�ي ،وه�ذا باملقاب�ل يتطل�ب �أن تنقـ�ل
ثقاف�ة التقيي��س �إىل كافــ�ة �شرائــ�ح املجتمـ�ع والتعري�ف ب�ه.
وبالنظر يف كلمة التقيي�س جند �أنها �أخذت عدد ًا من املعانـي
يف اللغة واال�صطالح:
ج�اء يف ل�س�ان الع�رب تعريف� ًا لكلم�ة التقيي��س يف اللغ�ة حي�ث
وردت كلم�ة قي��س مبعن�ى قا��س ال�ش�ئ يقي�س�ه قي�س� ًا وقيا�س� ًا
واقتا�س�ه وقي�س�ه �إذا ق�دره عل�ى مثال�ه؛ ق�ال:
فهن بالأيـدي مقاي�سـاته *** مقــدرات وخميـطاته
وقا��س ال�ش�ئ يقو�س�ه قو�س� ًا :لغ�ة يف قا�س�ه يقي�س�ه .ويق�ال
ق�س�ته وق�س�ته �أقو�س�ه قو�س� ًا وقيا�س� ًا وال يقال �أق�س�ته ،بالألف.
واملقيا��س م�ا قي��س ب�ه.
ويقال هذه خ�ش�بة قي��س �أ�صبع �أي قدر �أ�صبع ،ويقال :قاي�س�ت
بني �شيئني �أي قادرت بينهما .وتقاي�س القوم :ذكروا م�آربهم،
وقاي�سهم �إليه ،قاي�سهم به .قال:
�إذا نحن قاي�سنا امللوك �إىل العلى
و�إن كرموا ،مل ي�ستطعنا املقاي�س
التهذي�ب واملقاي�س�ة جت�ري جمرى املقا�س�اة التي هي معاجلة
الأم�ر ال�شديـ�د ومكابدت�ه وه�و مقل�وب حينئ�ذ .ويق�ال :ه�و
يخطو قي�س ًا �أي يجعل هذه اخلطوة مبيزان هذه ويقال :ق�صر
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مقيا�س�ك ع�ن مقيا�س�ي �أي مثالك ع�ن مثايل.
وروي ع�ن �أب�ي ال�درداء �أن�ه ق�ال :خير ن�س�ائكم الت�ي تدخ�ل
مي�س�ا �أي تدبـــ�ر يف �صلاح بيته�ا ال حت�رف ف�ى
قي�س� ًا وتخ�رج ً
مهنته�ا؛ ق�ال اب�ن الأثير يري�د �أنه�ا �إذا م�ش�ت قا�س�ت بع��ض
خطاه�ا ببع��ض فل�م تعجل؛ فعل اخلرق�اء .ومل تبطئ ،ولكنها
مت�ش�ي م�ش� ًيا و�ســـ ً�طا معت�د ًال ف�ك�أن خطاه�ا مت�س�اوية .وورد
يف املعج�م الو�س�يط ع�ن التعري�ف اللغ�وي للتقيي��س م�ا يل�ي:
(قا��س) ال�ش�ئ بغيره؛ وعل�ى غيره؛ و�إلي�ه  -قي�س� ًا وقيا�س� ًا:
ق�دره عل�ى مثال�ه( ،قاي��س) ال�ش�يء قيا�س� ًا؛ ومقاي�س�ة :قدره.
القيا��س (ج) مقايي��س :املق�دار م�ا يقا��س ب�ه (واملقيا��س)
املق�دار.
التقييس اصطالحًا:

ي�شير تعري�ف كلم�ة التقيي��س
يف اللغ�ة الإجنليزي�ة كم�ا ورد يف قامو��س اوك�س�فورد �إىل
�أنه�ا تعن�ي جع�ل �ش�يء م�ا مطابق� ًا ل�ش�يء قيا�س�ي MAKE TO
 ، CONFORM TO STANDARDفالقيا�س�ي والقيا��س ه�و
STANDARDIZIATION

* متخصص في شؤون المستهلك
 مدير العالقات العامة واإلعالم  -الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. رئيس تحرير مجلة المواصفات ،ورئيس تحرير مجلة أحباب المواصفات اللتانتصدران عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
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�إم�ام يقت�دي ب�ه ،يق�ف رم�ز ًا �أو علم� ًا لأو�ص�اف معين�ة.
وجن�د �أن �أول تعري�ف للتقيي��س يق�ول ب��أن التقيي��س ه�و �إتب�اع
�أ�س�لوب موح�د وتطبي�ق قواع�د ثابت�ة واتخ�اذ مراج�ع واح�دة
عن�د مزاول�ة ن�ش�اط م�ا .وه�ذا التعري�ف عائ�م ج�د ًا يف�س�ح
املجال الجتهادات وتف�سريات كثرية وخ�صو�ص ًا لدى من لي�س
عن�ده خلفي�ة عن التقيي��س.
ً
ويذك�ر (ج�ان ولنر) تعريف�ا للتقيي��س ب�أن�ه :ن�ش�اط من�س�ق
يخلق النظام ويي�س�ر االختيار ،ويكون القواعد والأ�س��س التي
تهدف �إىل التب�س�يط وحتقيق التكاليف �س�واء من وجهة نظر
امل�صن�ع �أو م�ن وجه�ة نظ�ر االقت�ص�اد الوطني.
والتقيي��س اكت�س�ب يف احلقب�ة الأخرية معنى حم�ددًا �إذ يعني
بوج�ه ع�ام حماول�ة توحي�د املوا�صف�ات واملقايي��س و�أ�س�اليب
�إدارة وت�أكي�د اجل�ودة عل�ى م�س�توى وط�ن معين �أو �إقلي�م م�ا،
�أو عل�ى م�س�توى الع�امل ب�أ�س�ره والتقيي��س ن�ش�اط يوف�ر حل�و ًال
وموجهات للم�شكالت التي تقع يف جماالت العلوم والتكنلوجيا
واالقت�ص�اد وكاف�ة �أوج�ه احلياة.
و�أح�دث تعري�ف للتقيي��س ه�و ال�ذي و�ضعت�ه املنظم�ة الدولي�ة
للتقيي��س (( :)ISOعملية و�ضع وتطبيق قواعد لتنظيم ن�ش�اط
معني ل�صالح وبتعاون جميع الأطراف املعنية؛ وعلى الأخ�ص

لتحقي�ق االقت�ص�اد الإجم�ايل الأمث�ل م�ع الأخ�ذ يف االعتب�ار
ظ�روف الأداء واعتبارات ال�سلامة).
وه�و تعري�ف م�رن ،وال ي�ش�مل عملي�ة و�ض�ع القواع�د والنظ�م
فح�س�ب ،ب�ل تطبيقه�ا � ً
أي�ض�ا ،و�أن ه�ذه القواع�د متت�د �إىل كل
ن�ش�اط ب�ش�ري ميك�ن تنظيم�ه و�أن�ه يرك�ز عل�ى �أن يت�م بتع�اون
جمي�ع الأط�راف املعني�ة ال مبع�زل عنها.
ختام� ُا يرتك�ز التقيي��س عل�ى ثالث�ة حم�اور رئي�س�ة ت�ش�مل:
املوا�صف�ات ،املقاييـ��س ،واجلـ�ودة.

القواميس اللغوية:
1

ابن منظور

2

�أحمد بن حممد بن علي املقربي الفيومي
املنجد يف اللغة والأعالم
بطر�س الب�ستاين
جممع اللغة العربية

جمال الدين �أبو الف�ضل حممد بن مكرم بن علي ،ل�سان العرب ،الطبعة الأوىل ،لبنان ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي 1416هـ 1995 -م
امل�صباح املنري ،املجلد الأول ،املكتبة العلمية ،د.ت.ن
دار امل�شرق ،الطبعة ( ،)28لبنان ،بريوت1986 ،م
حميط املحيط ،لبنان ،بريوت ،د.ت .ط د .ن
املعجم الو�سيط ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د.ت.ن

6

««

املعجم الوجيز ،الطبعة الأوىل ،القاهرة1977 ،م

3
4
5

التقييس:
1

جان ولرن

2

خالد بن يو�سف اخللف

3

««

الدوريات والمجالت والنشرات :
املنظمة العربية للموا�صفات واملقايي�س
1
2

««

3

««
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امل�صنع والتقيي�س ،ترجمة املنظمة العربية للموا�صفات واملقايي�س،
الطبعة الثانية ،الأردن  -عمان 1981م
التقيي�س احلديث ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض ،مكتبة امللك فهد الوطنية1422 ،هـ
املوا�صفات واملقايي�س ،ال�سعودية ،الريا�ض ،د.ت

كتيب حما�ضرات الدورة التدريبية الأوىل للتقيي�س و�ضبط اجلودة ،الأردن ،عمان 1981م
دليل �ضبط جودة ال�صادرات ،عمان ،الأردن 1989م
كتاب املوا�صفات واملقايي�س ،القاهرة ،دار املطبوعات امل�صرية 1970م

يونيو  2019م
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التنمر امل�ؤ�س�سي
كيف حتافظ على �صحتك النف�سية
وتتجنب االحرتاق واال�ستنزاف الوظيفي؟
د .زكي الرباعي*

ً
ً
تلعب ال�صحة النف�سية للموظفني ً
إيجابيا يف جناح املنظمة و�صحة فريق عملها و�إجنازاته وجناحه
مهما و�
دورا
املهني وال�شخ�صي .ويت�أثر �أداء املوظفني ب�شكل كبري بالعوامل االجتماعية والنف�سية يف املنظمة ،فكلما متيزت بيئة
العمل باملرح والتوا�صل والعالقات الإن�سانية ،وتبادل الأحاديث ،واحلر�ص على امل�صلحة العامة ،والتجرد من الأنانية،
وال�شعور بالثقة واالحرتام املتبادل بني املوظفني �-أيا كانت مواقعهم الوظيفية والإدارية -زاد مقدار التعاون واالنتماء
للمنظمة ،والإميان بر�ؤيتها ور�سالتها وقيمها ،وبالتايل زيادة الإنتاجية (الكفاءة +الفاعلية) والتناف�سية.

وال �ش�ك �أن ثم�ة عوام�ل
الصحة النفسية:
كثيرة ت�ؤث�ر عل�ى ال�صح�ة
حالة من االتزان النفسي،
النف�س�ية لفري�ق العم�ل
والعقلي والوجداني،
امل�ؤ�س�س�ي؛ ت�ش�مل الق�ضاي�ا
والحركي ،وهي ثالث أركان التنظيمي�ة ذات العالق�ة
أساسية للتوافق مع العالم بهيكلي�ة املنظم�ة ،و�أ�س�لوب
الداخلي والعالم الخارجي
الإدارة ،وامل�س�ار الوظيف�ي،
أو االضطراب معه.
وبيئ�ة العم�ل ،وثقاف�ة
املنظم�ة .ويعتبر �ضع�ف
التوا�ص�ل وكيمي�اء العالق�ات واملمار�س�ات الإداري�ة ال�س�لبية
والتنم�ر الوظيف�ي والتحر��ش النف�س�ي بين �أع�ض�اء فري�ق العم�ل،
وحمدودية م�ش�اركتهم يف اتخاذ القرارات ،وطول �س�اعات العمل
�أو ع�دم مرونته�ا ،والعالق�ات الوظيفي�ة الت�ي ي�س�ودها االختلال،
وال�صراع�ات ،وظ�روف العم�ل الرتيب�ة وغير املحف�زة ،واالفتق�ار
�إىل ان�س�جام وجتان��س الفري�ق ،م�ن �أه�م العوام�ل الت�ي تق�ود اىل
«اال�ش�تباك» و «االحتراق الوظيف�ي» يف املنظم�ة.
وتتج�ه العدي�د م�ن املنظم�ات يف الوق�ت احل�ايل �إىل ر�ص�د ه�ذه
الظاه�رة وتق�دمي امل�س�اعدة والرعاي�ة والتدري�ب ،نظ�ر ًا للتكلف�ة
املرتتب�ة ع�ن االحتراق واال�س�تنزاف الوظيف�ي .ويف �أحدث تقرير
ملنظم�ة ال�صح�ة العاملي�ة ( 22يناي�ر 2019م) ت�شير التقدي�رات

�إىل �أن «فاقد الإنتاجية الناجم عن االكتئاب والقلق ،وهما اثنان
م�ن �أكثر اال�ضطراب�ات النف�س�ية �ش�يوع ًا ،يك ّبد االقت�ص�اد العاملي
تريلي�ون دوالر �أمريكي �س�نوي ًا.
من هنا ظهرت الدعوات لو�ضع جمموعة من الإر�شادات
والإجراءات واملبادئ التوجيهية التي ت�ساعد املنظمات على �إدارة
�أو�ضاع ال�صحة النف�سية ومعاجلة �آثارها والوقاية منها .وقد
حددت منظمة ال�صحة العاملية  -اليوم العاملي لل�صحة النف�سية
 الذي يوافق العا�شر من �أكتوبر من كل عام ،كما اجتهت بدايةالعام اجلاري �إىل و�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن ال�صحة النف�سية
يف مكان العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واملنظمات
اخلبرية يف املجال .كما دعا املنتدى االقت�صادي العاملي خرباء
من �أنحاء عامل الأعمال والأو�ساط الأكادميية ودوائر ال�صحة
النف�سية لو�ضع دليل من �أجل «منظمة �سليمة نف�سي ًا».
متالزم�ة "االحتراق النف�س�ي الوظيف�ي" مر� ٌ�ض يت�س�م مبجموع�ة
من الأعرا�ض واملتغريات يف ال�س�لوكيات املهنية والبنية الوظيفية
والكيمياء احليوية اجل�سمانية لدى بع�ض امل�صابني بهذا املر�ض،
ال�ذي ي�صن�ف �ضم�ن فئ�ة الأمرا��ض ذات املخاط�ر النف�س�ية
االجتماعي�ة املهني�ة .وقد عرفت (كري�س�تينا ما�سال��ش Cristina
 )198, Maslachاالحتراق النف�س�ي ب�إن�ه" :حال�ة م�ن الإنه�اك
اجل�س�دي واالنفع�ايل والعقل�ي تظه�ر عل�ى �ش�كل �إعي�اء �ش�ديد
*رئيس قسم التسويق والعالقات الدولية  -هيئة التقييس
* دكتوراه في سيكولوجيا التطوير القيادي والمؤسسي
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و�ش�عور بع�دم اجل�دوى وفق�دان الأم�ل وتط�ور مفه�وم ذات �س�لبي
واجتاه�ات �س�لبية نح�و العم�ل واحلي�اة والنا��س".
وكان يعتقد يف البداية �أن درجة االحرتاق النف�سي واال�ستنزاف
املهني ت�ستهدف ب�صفة �أ�سا�سية بع�ض املوظفني الذين
يتطلب ن�شاطهم املهني التزامات و�ضغوط كبرية يف عملهم
كالأخ�صائيني االجتماعني واملهن الطبية واملعلمني؛ لكن ات�ضح
الحق ًا ات�ساع خماطر ظهور متالزمة االحرتاق النف�سي على
جموع الأفراد مهما كان نوع ن�شاطهم �أو وظائفهم!
أبعاد االحتراق الوظيفي:

يف البداي�ة ،ا�س�تخدمت (كري�س�تينا ما�سلاك -عامل�ة نف��س
اجتماعية �أمريكية و�أ�ستاذة يف علم النف�س بجامعة كاليفورنيا يف
بريكل�ي ،واملعروف�ة ب�أبحاثه�ا ع�ن الإره�اق املهن�ي) تعريف� ًا م�ؤقت� ًا
له�ذه املتالزم�ة ا�ش�تمل عل�ى بعدي�ن فق�ط:
البع�د الأول ،ه�و الن�ض�ب الوج�داين emotional exhaustion
وال�ذي يتواف�ق م�ع ن�ض�ب م�وارد املوظ�ف الوجداني�ة وفق�دان
الدافعي�ة لعم�ل �أو تنفي�ذ امله�ام املكل�ف به�ا ،وفقدان الق�درة على
الإبداع ،وال�ش�عور بالإحباط والتوتر ،ونفاذ ال�صرب ،مع مالحظة
ارتب�اط الن�ض�ب الوج�داين غال ًب�ا بال�ضغ�وط واالكتئ�اب!
البعد الثاين ،هو �س�لب ال�ش�خ�صية  depersonalizationوي�شير
�إىل ت�صرف�ات �س�لبية للموظ�ف جت�اه امل�س�تفيدين ،وال�ش�عور بعدم
االكرتاث جتاه العمل ،و�إقامة حاجز ًا يعزله عن الزبائن وزمالءه
يف العمل ،ويتم التعبري عنه من خالل ت�صرفات و�سلوكيات تتمثل
يف حالة من الرف�ض ،والتهكم ،و�سوء املعاملة.
البع�د الثال�ث :تدن�ى الإجن�از ال�ش�خ�صي (الإنتاجي�ة) low
 :personal accomplishmentمت ا�ضافت�ه الحق� ًا -ويتمث�ل يف
فق�دان �أو تدن�ى الكف�اءة والفاعلية للموظف ،مما ي�ؤدي �إىل تدين
الإجن�از ال�ش�خ�صي ال�ذي ميث�ل البع�د التقييم�ي الذات�ي ملتالزم�ة
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االحتراق النف�س�ي الوظيف�ي ،واالعتق�اد ب�أن�ه �أخف�ق يف الو�ص�ول
لأهداف�ه ،م�ع ال�ش�عور بانخفا��ض الر�ض�ا ع�ن ال�ذات ،وقناعت�ه
بعج�زه ع�ن تلبي�ة توقع�ات املحيطين ب�ه.
البع�د الراب�ع" :االنخ�راط يف العم�ل" ظهر هذا البع�د الحق ًا لكن
مل يتم االحتفاظ به �إال ب�ش�كل م�ؤقت.
وتبد�أ متالزمة االحرتاق النف�سي الوظيفي بال�شعور بالإنهاك
الوجداين الذي ي�ؤدى بدوره �إىل �سلب ال�شخ�صية .ويقلل الإنهاك
الوجداين من الإجناز ال�شخ�صي� ،إما ب�شكل مبا�شر �أو من خالل
�سلب  ،كما ميثل الإنهاك الوجداين العن�صر العاطفي ملتالزمة
االحرتاق النف�سي الوظيفي ،بينما ميثل البعدين الآخرين� ،سلب
ال�شخ�صية وتدنى الإجناز ال�شخ�صي عنا�صر �سلوكية �أو معرفية.
ث�م قدم�ت (كري�س�تينا ما�سلاك و�س�وزان جاك�س�ون) الحق� ًا
التعري�ف الت�ايل "ملتالزم�ة االحتراق النف�س�ي"" :متالزم�ة م�ن
الن�ضب الوجداين و�س�لب ال�ش�خ�صية وتدنى الإجناز ال�ش�خ�صي،
يظه�ر ل�دى الأف�راد املنخرطين وظيف ًي�ا" .
عوامل االحتراق النفسي الوظيفي:

هناك عدد من املتغريات التي تلعب دور ًا مهم ًا يف االحرتاق
النف�سي ،فعلى امل�ستوى التنظيمي ،ميكننا القول �أن �ضغط
الوقت ،والعمل ل�ساعات طويلة غري متوقعة ،والرتابة يف العمل،
و�ضعف احلوافز ،والأدوار غري الوا�ضحة واملتناق�ضة ،وال�ضبابية
الإدارية ،ونق�ص الدعم الإداري ،و�ضعف الكفاءات القيادية
والإدارية يف املنظمة ،والتنا ُفر القيمي ،والتطرف الوظيفي،
وانعدام الأمان الوظيفي ،واختالل التوازن بني احلياة الأ�سرية
واحلياة املهنية ،كلها عوامل مرتبطة بواحدة �أو �أكرث من �أبعاد
متالزمة االحرتاق النف�سي املهني.
كم�ا �أن التنم�ر الوظيف�ي يف بيئ�ة العم�ل (�أو م�ا ي�س�مى �أحيان�اً
بالبلطج�ة الإداري�ة) ي�ؤث�ر عل�ى احلي�اة املهني�ة وال�ش�خ�صية،
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وال�صح�ة النف�س�ية واجل�س�دية للموظفين ،وذل�ك م�ن خلال مي�ل
الر�ؤ�ساء �أو الزمالء ال�ستخدام �سلوك عدواين ب�شكل م�ستمر �ضد
مر�ؤو�سيهم �أو زمالئهم �سواء كان ذلك ب�شكل لفظي �أو غري لفظي،
�س�ري �أو علني� ،أو من خالل الإيذاء النف�س�ي� ،أو ن�ش�ر الإ�ش�اعات
وت�ش�ويه ال�س�معة� ،أو م�ن خلال �إظه�ار �س�لوك ال�س�يطرة والهيمنة
عل�ى املر�ؤو�سين وم�ضايقته�م بالت�س�لط والق�س�وة والتعني�ف� ،أو
تكليفه�م مب�ا ال ي�س�تطيعون� ،أو اخل�ص�م م�ن الرات�ب ب�دون وج�ه
حق� ،أو يف ظل غياب الرقابة الذاتية والإدارية� ،أو �صمت الإدارة
العلي�ا ع�ن املمار�س�ات ال�س�لبية يف بيئ�ة العم�ل� ،أو العم�ل دوم� ًا
ب�سيا�س�ة �إطف�اء احلرائ�ق� ،أو الإهم�ال والتجاه�ل والتهمي��ش� ،أو
املقاطع�ة املتك�ررة يف االجتماع�ات وم�ص�ادرة احل�ق يف �إب�داء
ال�ر�أي� ،أو االنتق�اد الدائ�م غير املبرر ،ال�خ ...كله�ا عوام�ل مهمة
جد ًا يف االحرتاق النف�س�ي ت�ؤدي بالبع�ض �إىل ال�ش�عور �أو ًال بالتعب
والإره�اق النف�س�ي وقل�ة الرتكي�ز ،وال�ش�عور بع�دم تقدي�ر ال�ذات،
ث�م ق�د يتط�ور الأم�ر الحق� ًا �إىل تق�دمي اال�س�تقالة وت�رك العمل يف
املنظم�ة ،ويف مراح�ل متقدم�ة ق�د ي�ص�ل االم�ر ملرحل�ة االكتئ�اب
(النف�س�ي/العقلي) والتفكير يف �إي�ذاء النف��س!
�أما على امل�ستوى الفردي يرتبط االحرتاق النف�سي بعدد من
املتغريات يف املجتمع ،على ر�أ�سها العالقات التي ي�سودها
االختالل املجتمعي وغياب العدالة ،وال�صراعات ،وانعدام
الدعم والأمان االجتماعي.
مظاهر االحتراق النفسي والوظيفي:

يق�ض�ي املوظ�ف م�ا ال يق�ل
ع�ن ثم�ان �س�اعات عم�ل
االحتراق النفسي:
ً
"خبرة نفسية سلبية داخلية يومي�ة متعر�ض�ا للعدي�د م�ن
تتضمن المشاعر واالتجاهات مظاه�ر االحتراق النف�س�ي
والدوافع وتشمل استجابات والوظيف�ي و�ص�ل عدده�ا
سلبية وغير مالئمة نحو
�إىل مائ�ة و اثنين و ثالثين
الغير ونحو الذات".
م�ن الأعرا��ض (ويلم�ار
�ش�وفلى و روب�رت انزم�ان)،
ت�ش�مل ارتف�اع �ضغط ال�دم ،والإ�صابة بالتوتر والقلق ،وا�س�تنزاف
الطاق�ة ،وال�ش�عور بالتع�ب والإعي�اء ،والإ�صاب�ة بال�ص�داع ،وع�دم
الق�درة عل�ى التفكير والرتكي�ز ،وم�ش�اكل �صحي�ة �أخ�رى ،وه�ي
كله�ا ت�ؤك�د "وج�ود �صلة قوية بين الإجهاد يف مكان العمل وتراجع
ال�صح�ة النف�س�ية بين املوظفين".

60

فالإنهاك الوظيفي وهو �أكرث الأعرا�ض املمثلة لهذه املتالزمة
مرتبط بكرثة اال�ضطرابات �أثناء النوم �أو اال�ستيقاظ املتكرر.
ناهيك عن اال�ضطرابات اجل�سدية التي قد ي�صعب التنب�ؤ
بظهورها �إال بعد مرور عام على ظهور املتالزمة نف�سها (درا�سة
جيكوب ولنب على  245معلم كندي)؛ حيث ي�صاحب متالزمة
االحرتاق النف�سي الوظيفي �ألآم �أو �شكاوى من بع�ض الأعرا�ض،
منها� :آالم البطن ،وال�شد الع�ضلي املتك ِّرر ،و�آالم العظام
وب�صفه خا�صه �آالم الظهر �أو الرقبة ،وا�ضطرابات نف�سيه
ج�سمانية مثل :القرحة ،وا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي ،مع
نق�ص يف الدفاعات املناعية ،م�صحوبة بنزالت برد قد متتد
لفرتات طويلة ،مع حالة من التعرق والقلق ..الخ.
كما يرتفع معدل �ضربات القلب �أثناء الراحة عند امل�صابني
بالإنهاك الوظيفي ،مع خلل يف املخطط الكهربائى للقلب،
وكذلك ظهور �أعرا�ض ال�ضغط التقليدية ،وارتفاع م�ستوى
الكول�سرتول والدهون الثالثية وحم�ض اليوريك .وي�صاحب
متالزمة االحرتاق النف�سي الوظيفي ارتفاع ن�سبة هرمون
الكورتيزول خالل نهار العمل .وقد ي�سبب ذلك االلتهابات
التي ت�ؤدي �إىل ت�صلب ال�شرايني� ،أو الإ�صابة مبر�ض ال�سكر
من الدرجة الثاين ،وتعر�ض هذه التغريات الكيميائية احليوية
الفرد ملخاطر �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وعلى م�ستوى الإجناز املهني ،ت�ساهم متالزمة االحرتاق النف�سي
الوظيفي يف زيادة ال�شعور بعدم الر�ضا عن العمل وتراجع
االلتزام به ،وتدهور العالقات بني زمالء العمل وامل�ستفيدين.
كما �أن امل�صابني بالإنهاك املهني يكونون �أقل انخراط ًا يف
العمل� ،أو يقرتفون �أخطاء ال ميكن �أن تف�سر بق�صور يف املعرفة
�أو اخلربة ،وامليل �إىل ال�سخرية واتـخــاذ قـرارات غري حم�سوبة،
ويكون لديهم رغبة كبرية يف ترك وظائفهم� ،أو التغيب واختالق
املربرات.
وعلى امل�ستوى الفردي ،ترتبط متالزمة االحرتاق النف�سي
الوظيفي يف مرحلتها الأولية ب�أ�سلوب حياة غري �صحيحة ،مع
تدنى يف تقدير الذات الذي ي�أتي يف قمة هرم االحتياجات
الإن�سانية ،ي�صاحب ذلك حالة من احلزن ال�شديد والي�أ�س
والقلق .كما �أن حالة الإنهاك الوجداين و�سلب ال�شخ�صية قد
يتبعها �شعور بالعجز ،وما يرافق ذلك من ا�ضطرابات معرفية.
�أما على م�ستوى احلياة اخلا�صة ،فيبدو �أن ملتالزمة االحرتاق
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النف�سي الوظيفي عواقب وانعكا�سات �سلبية على احلياة العائلية
االجتماعية ،ال تقل خطر ًا عما �سبق.
الطريق إلى السعادة والرفاه الوظيفي:

ي�سهم انت�شار ال�سعادة يف بيئة العمل امل�ؤ�س�سية ب�شكل فاعل يف
بلوغ الأهداف امل�ؤ�س�سية .وهنا يتوجب على املنظمات تعزيز
ال�صحة النف�سية يف مكان العمل من خالل تطوير �إ�سرتاتيجيات
م�ستدامة يتم من خاللها مراعاة املتطلبات الأ�سا�سية للموظف،
وتوفري بيئة �صحية يف العمل قائمة على تعزيز �سبل الرفاهية
وال�سعادة للموظفني ،وتقليل حجم املخاطر ال�صحية التي من
املمكن �أن يتعر�ضون لها يف بيئة العمل ووقايتهم.
ومن �أجنح طرق التعامل مع االحرتاق النف�سي معرفة وحتديد
الأولو َّيات ،وو�ضوح الر�ؤية ،و�صناعة بيئة عمل قائمة على
االحرتام املتبادل والثقة ب�أع�ضاء الفريق ،واتخاذ الإجراءات
الرادعة �ضد ممار�سات التنمر والتحر�ش النف�سي .كما ي�شمل
ذلك قيام املنظمة بتوفري بيئة عمل �صحية ت�شمل املكاتب
والإ�ضاءة والتكييف وزيادة امل�ساحات اجلمالية.
كما يجب على املنظمة اتخاذ �إجراء يلزم �أع�ضاء فريق العمل
باال�ستمتاع ب�إجازاتهم ال�سنوية وعدم ترحيلها ب�شكل متكرر
ومتعمد .حيث تلعب الإجازة دور ًا مهم ًا يف الراحة النف�سية.
فالعقل الب�شري ال ي�ستطيع العمل بدون راحة وبدون ترفيه،
وحتى لو كان املربر هو االجتهاد يف العمل للح�صول على ترقية
�أو راتب �أعلى وهو ما يتطلع �إليه �أغلب املوظفني؛ فاالجتهاد يف
العمل امل�صاحب لبيئة عمل غري �صحية مع عدم تقدير الإدارة
للجهد املبذول قد يقود لعواقب وخيمة على م�ستوى ال�صحة
اجل�سدية والعقلية.
كما �أن للطعام دور �أ�سا�سي يف ت�أمني الراحة النف�سية للموظف!
ومن هنا تبنت العديد من املنظمات توفري وجبات غذائية
�صحية ملوظفيها �أثناء فرتة دوامهم ،ت�شمل الفواكه والع�صائر
الطازجة و�أطباق ال�سلطة والوجبات ال�صحية اخلفيفة� .إ�ضافة
�إىل ت�شجيع املوظفني على تبني اللياقة البدنية (بجانب اللياقة
الذهنية) ك�أ�سلوب حياة من خالل دعم اال�شرتاك يف الأندية
الريا�ضية والتحفيز على ذلك.
و�أخير ًا ،حت�ى تتحق�ق م�ا �إذا كان العم�ل ال�ذي تق�وم ب�ه ُيحق�ق
ذات�ك و ُي�س�هم يف �إ�س�عادك� ،أم العك��س ،ا�س��أل نف�س�ك الأ�س�ئلة
التالي�ة (عل�ى �س�بيل املث�ال):
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هل �أذهب �إىل العمل على م�ض�ض وك�أين جمرب على ذلك؟
هل �أ�صبحت �سريع الع�صبية والغ�ضب عند التعامل مع
زمالئي يف العمل �أو امل�ستفيدين؟
هل يتملكني ال�شعور بالالمباالة ونق�ص يف الطاقة واحليوية
والإيجابية؟
هل فقدت احلما�س واالهتمام ب�أداء املهام املناطة بي؟
هل بد�أت امليل �إىل البحث عن كل جانب �سلبي النتقده؟
هل بد�أت اخرتاع املربرات والأعذار غري الواقعية كالإجازات
املر�ضية �أو كرثة اال�ستئذان؟
هل �أفتقد �إىل ال�شعور بالر�ضا عما �أحققه من �إجنازات يف
وظيفتي؟
ُ
هل �أ�شعر بنوع من الغنب تاه عملي؟
هل تغريت عاداتي يف الأكل وال�شرب والنوم؟
هل �أجل�أ �إىل الأكل بنهم �أو التدخني ب�شراهة للح�صول على
�شعور جيد� ،أو حتى ال يتفاقم �شعوري باال�ستياء؟
هل �أعاين من �صداع متكرر �أو �آالم الظهر �أو �أوجاع بدنية دون
�أن �أجد لها �سبب ًا �أو تف�سري ًا لها؟
�إذا كانت اجابتك بنعم على �أغلب هذه الأ�سئلة ،ف�أنت تعاين
فع ًال من الإجهاد واالحرتاق الوظيفي! وهنا يجب عليك �أن
تقف مع ذاتك قبل فوات الأوان!
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كلمة رئيس التحرير

رئيس التحرير

ت�ساهم هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون يف ن�شر التوعية باملوا�صفات
واملقايي�س واجلودة وخمتلف الأن�شطة ذات ال�صلة بهدف تعزيز ثقافة التقيي�س
ً
و�صوال لتحقيق ال�سالمة العامة للجميع ،و ُيعد ن�شر
واجلودة لدى امل�ستهلك
التوعية بالتقيي�س �أحد الأهداف الرئي�سية لإن�شاء هيئة التقيي�س.

وتعم�ل الهيئ�ة من�ذ �إن�ش�ائها عل�ى امل�س�اهمة يف ن�ش�ر التوعي�ة بالتقيي��س والأن�ش�طة املرتبط�ة ب�ه م�ن خلال عدد من الو�س�ائل
منه�ا �إ�ص�دار الكتيب�ات واملطبوع�ات املختلف�ة التي تغطي ن�ش�اطات التقيي��س املختلفة ،كما ت�ش�ارك يف املعار�ض املتخ�ص�صة
للتعريف ب�أن�شطتها وخدماتها ون�شر التوعية مبختلف اجلوانب التي تهم امل�ستهلك وخ�صو�ص ًا جمال ال�سالمة يف ال�سيارات
والإط�ارات ،و�سلامة الأجه�زة الكهربائية ولعب الأطفال وامل�واد الغذائية وغريها.
وحتر��ص الهيئ�ة عل�ى امل�ش�اركة يف االحتف�االت اخلليجي�ة والعربية والعاملية املتعلقة بالتقيي��س لت�س�ليط ال�ضوء على موا�ضيع
معينة تهم اجلميع ،كما تعمل على ن�شر التوعية من خالل الر�سائل الإلكرتونية ومقاطع الفيديو التوعوية يف �صفحاتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل املوقع الإلكرتوين ،وجملة التقيي�س اخلليجي وموقعها الإلكرتوين.
و�أود �أن �أ�شري هنا �إىل �أن هذا العدد من جملة التقيي�س اخلليجي ُيعد العدد الورقي الأخري ،حيث �ست�ستمر املجلة بال�صدور
�إن �شاء اهلل �إلكرتوني ًا ومن خالل املوقع الإلكرتوين لها يف �شبكة االنرتنت على الرابط www.gsomagazine.com
وق�د مت اتخ�اذ ه�ذا الق�رار من قبل هيئة التقيي��س مواكبة للتح�ول الرقمي والتطور احلا�صل يف الإعالم الإلكرتوين ،و�إتاحة
و�صول املعلومة للجميع وب�شكل �أو�سع ،وكذلك متا�شي ًا مع التوجهات العاملية باال�ستغناء عن ا�ستخدام الورق بهدف احلفاظ
على البيئة.
ختام� ًا ..نتمن�ى �أن نك�ون ق�د وفقن�ا مب�ا قدمن�اه خلال الفترة املا�ضية التي �ست�س�تمر �إن �ش�اء اهلل ..وال �أن�س�ى هن�ا �أن �أتقدم
بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل �سعادة الفا�ضل �سعود بن نا�صر اخل�صيبي الأمني العام للهيئة ،امل�شرف العام للمجلة ،وكذلك
�إىل الأمناء ال�س�ابقني للهيئة معايل الأ�س�تاذ نبيل بن �أمني مال ،و�س�عادة الدكتور �أنور العبد اهلل ،ومعايل الدكتور را�ش�د بن
فهد (الذي �أن�شئت املجلة �أثناء توليه �أمانة الهيئة ،و�صاحب ت�سمية املجلة بهذا اال�سم "التقيي�س اخلليجي") ،على دعمهم
الكبري لن�ش�اط التوعية بالهيئة ودعم جملة التقيي��س ،كما �أتقدم بال�ش�كر والتقدير �إىل زمالئي ر�ؤ�س�اء التحرير ال�س�ابقني
للمجلة املهند��س �أحمد بن معطي املطريي ،والدكتور زكي الرباعي ،و�إىل كافة �أع�ضاء الهيئة اال�ست�ش�ارية للمجلة الذين ال
يت�س�ع املجال لذكرهم ،وجميع الكتاب وامل�ش�اركني والقراء.
وي�س�رنا يف جمل�ة التقيي��س اخلليج�ي بن�س�ختها الإلكرتوني�ة �أن جن�دد الدع�وة جلمي�ع املتخ�ص�صين واملهتمني للم�ش�اركة يف
جميع املجاالت املتعلقة بالتقيي�س بهدف امل�ساهمة يف ن�شر التوعية وتعزيز ثقافة التقيي�س لدى اجلميع كونه يرتبط ارتباط ًا
وثيق� ًا بكل جماالت احلياة.
alademi@gso.org.sa
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اﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺟﻮاء اﻟﺤﺎرة
PERATURE
M
A
TE

ﻓﺌﺔ A
ﻓﺌﺔ B
ﻓﺌﺔ C
@

 :ﻣﻨﺎﺳــــﺐ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ا ﺟـــــﻮاء ﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﺤـــــﺎرة،
وﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎره.
 :ﻣﻨــــﺎﺳﺐ ﻟﻤﺨﺘﻠــــﻒ ﻟﺟــــﻮاء.
 :ﻣﻨــﺎﺳﺐ ﻟﺟﻮاء اﻟﺒــﺎردة ﻓﻘـﻂ وﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
وﺗـﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.

ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺮﻣﻮز أﻋﻼه ﻃﺎرات ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﻮب.

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ GCTS
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺷـــﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺟﻬـــﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
وﻟﻌــﺐ اﻃﻔــــﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤـــﻞ ﺷـــﺎرة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘـﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ورﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ QR Code

اﻟﺨﻼﻃﺎت وأﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺤﻤﻴﺺ

أﻟﻌﺎب اﻃﻔﺎل

ﻣﺠﻔﻔﺎت اﻟﺸﻌﺮ

اﻟﻐﺴﺎﻻت
وﻣﺠﻔﻔﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ

اﻟﺜﻼﺟﺎت
واﻟﻤﺠﻤﺪات

اﻟﺴﺨﺎﻧﺎت

اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت

اﻟﻤﻘﺎﺑﺲ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻓﺮان
واﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﻳﻒ

ﻣﺮاوح اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺪاﻓﺊ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

