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أكد املهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة اإلعتامد الوطنية تأىت عىل رأس أولويات الوزارة خالل املرحلة الحالية وهو ما يسهم ىف رفع جودة املنتجات وزيادة القدرات 

التنافسية للمنتجات املرصية باألٍسواق املحلية واإلقليمية والعاملية،مشرياً إىل حرص الوزارة عيل اإلرتقاء مبنظومة الجودة املرصية وتوافقها مع املتطلبات الدولية للمساهمة ىف زيادة الثقة 

املستهلك واملصداقية لكيانات املرصية  ثقة  وضامن  بالجودة  املعنية 

العاملى ىف الصناعة الوطنية. 

أهمية  إىل  الوزير  لالعتامد وأشار  الوطنى  املجلس  دور  تفعيل    

مكانة بالدول االفريقية مبا يتاميش  إلستعادة  الوزارة  توجهات  مع 

القارة  بدول  املتميزة  السمراء.مرص 

الوطني جاء ذلك خالل ترأس الوزير  املجلس  ادارة  مجلس  الجتامع 

خالله  تم  والذي  واهم لالعتامد  املجلس  وخطط  اليات  استعراض 

املرشوعات والربامج والسياسات الجديدة التي يسعى املجلس لتنفيذها خالل املرحلة القادمة،وقد شارك يف االجتامع اعضاء املجلس ومنهم املهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات 

واملهندس اسامعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة عيل الصادرات والواردات واملهندس احمد طه املدير التنفيذي ملركز تحديث الصناعة واملهندس ارشف اسامعيل رئيس هيئة املواصفات 

والجودة واملستشار هشام الرفاعي املستشار القانوين لوزارة التجارة والصناعة باالضافة ايل ممثلني عن القطاع الخاص واملجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضامن الجودة بالقوات املسلحة.

وأشار الوزير اىل أن الجودة واإلعتامد يسهامن ىف تقريب و إذابـة الفـوارق و العوائق الفنية للخدمات واملنتجات املتداولة بني مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أن توحيد معايري أداء األعامل 

والخدمات للجميع دون متييز أصبح رشطاً لتنمية التجارة الخارجية ىف ظل العوملة والنظام التجارى متعدد األطراف فضاًل عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم املطابقة 

واالعتامد واملواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بني مختلف دول العامل.

وقد استعرض مجلس االدارة اهم انجازات املجلس الوطنى لالعتامد خالل عام 2018 والتى تضمنت استمرار االعرتاف الدوىل باملجلس حتى عام 2021 ىف املنتدى الدوىل لالعتامد IAF ومنظمة 

التعاون الدوىل لالعتامد ILAC واملنظمة االفريقية لالعتامد AFRAC والجهاز العرىب لالعتامد ARAC  وذلك ىف مجاالت اعتامد جهات منح شهادات نظم ادارة الجودة والبيئة واعتامد جهات 

منح شهادات نظم سالمة الغذاء واعتامد معامل االختبار واملعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش ، كام يجري العمل حاليا عيل  الحصول عيل عضوية املنظمة األوروبية لالعتامدEA ،كام 

انه من املقرر إعتامد مقدمى إختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 باالضافة ايل املشاركة يف املنتدى الدوىل لهيئات اعتامد الحالل IHAF  حيث تتضمن املجاالت املعرتف بها اعتامد جهات منح 

شهادات املنتجات الحالل .

 كام تضمنت إنجازات املجلس اعتامد 433 جهة تقييم املطابقة منها 311 معمل إختبار و49 معمل معايرة و36 معمل طبي و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات

الكفاءة الفنية ، فضاًل عن اعتامد 65 جهة تقييم جديدة خالل عام 2018

واشار  املهندس هانئ الدسوقي املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامد ان املجلس قام بإعتامد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية واألجنبية تشمل السودان واململكة العربية السعودية 

والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزالندا ، مشريا ايل ان املجلس نجح ىف تخطى زيارة التقييم التي قامت بها املنظمة االوروبية لالعتامد للتوقيع عيل اتفاقية 

االعرتاف املتبادل بنجاح حيث أشاد فريق التقييم الدوىل الخاص باملنظمة األوروبية لالعتامد مبستوى أداء املجلس الفنى واطلع عىل كافة املؤرشات والعمليات الخاصة بأنشطة املجلس. 

وأشار ايل أنه وألول مرة ىف الوطن العرىب، تم اعتامد أول مقدم الختبارات الكفاءة الفنية PT Provider  حيث نجح املجلس ىف توسيع مجاالت أنشطة ليضيف مجال اعتامد مقدمي اختبارات 

الكفاءة الفنية كأحد مثار مرشوع التوأمة املشرتك بني املجلس واالتحاد األورويب حيث تم حتى اآلن اعتامد 4 جهات تقييم للمطابقة ىف مجال اعتامد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP ويجرى 

حالياً التنسيق مع هيئة املواصفات والجودة العتامدها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشرياً ايل انه تم وألول مرة اعتامد أول معمل للتحاليل الطبية طبقاً للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة 

السودان واعتامد مختربات دار الحكمة الطبية بدولة االمارات كام تم اعتامد معامل خدمات نقل الدم املركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة املرأة ومعمل 

املناعة اإلكلينيكية ومعمل أمراض الدم الرسطانية بجامعة أسيوط.

وزير التجارة والصناعة يرتأس إجتامع املجلس الوطنى لإلعتامد
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مبعرض  للمشاركة  تصميمها  تم  التي  اليدوية  املشغوالت  من  عدد  والصناعة  التجارة  وزير  نصار  عمرو  املهندس  تفقد 

كرييتف إيجيبت وكرييتف هب إيجيبت التابع ملركز تحديث الصناعة، بكايرو فاستيفال سيتي مول التجمع الخامس – 

القاهرة الجديدة، والذي تم تنفيذها بواسطة عدد من العارضني باملعرض. 

تحديث  ملركز  التنفيذي  الرئيس  طه  أحمد  املهندس  بحضور  اليدوية،  املشغوالت  لدعم  الوزارة  جهود  إطار  يف  ذلك  يأيت 

الصناعة، واملهندس هانئ الدسوقي املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامد، وعدد أخر من قيادات الوزارة.

عرض  طريق  عن  توفري  عىل  ويحرص  والصغرية  الرتاثية  والصناعات  الحرف  لدعم  مرت،   900 مساحة  عيل  املعرض  ويقام 

التابع لوزارة  منتجاتهم، كام يعترب معرض كريتيف إيجيبت هو معرض دائم يقوم عىل تنظيمه مركز تحديث الصناعة 

التجارة والصناعة.

اليدوية املشغوالت  يتفقد  الصناعة   وزير 
مبعرض كرييتف إيجيبت
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 مرص تستضيف إجتامعات الجمعية العمومية للمنظمة
العربية واألفريقية لإلعتامد 2020

التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامد، إن املجلس قام باعتامد عدد من الجهات ىف عدة دول عربية وأجنبية تشمل السودان  أكد املهندس هانئ الدسوقي، املدير 

واململكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا، مشريا إىل أن املجلس نجح ىف تخطى زيارة التقييم التي قامت بها 

املنظمة األوروبية لالعتامد للتوقيع عىل اتفاقية االعرتاف املتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدوىل الخاص باملنظمة األوروبية لالعتامد مبستوى أداء املجلس 

الفنى، واطلع عىل جميع املؤرشات والعمليات الخاصة بأنشطة املجلس .     

ووافق مجلس االدارة عىل استضافة املجلس الوطني لالعتامد الجتامعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العريب لالعتامد يف مرص خالل شهر مايو 2020 

واجتامعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة األفريقية لالعتامد يف سبتمرب 2020، إىل جانب تجديد تفويض املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامد 

يف مبارشة أختصاصات رئيس املجلس )وزير التجارة والصناعة( كسلطة مختصة يف تنفيذ أحكام قانون تنفيذ املناقصات واملزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون 

الخدمة املدنية وقانون املوازنة والحسابات.

وقال املهندس هانئ الدسوقي املدير التنفيذي للمجلس الوطني لالعتامد، إن منظمة أفراك التي تم إطالقها من مرص يف أبريل 2010 تعد ركيزة أساسية لتطوير البنية 

األساسية ملنظومة الجودة واالعتامد يف القارة اإلفريقية، التي شهدت تطورا ملموسا ونشأت وتقدمت أجهزة اعتامد متعددة ىف العديد من الدول االفريقية األمر الذي 

يؤكد أن ثقافة االعتامد أصبحت واقعا ملموسا داخل القارة السمراء ، ويوجد عدة  جهات اعتامد معرتف بهم دوليا من الدول األعضاء باملنظمة اإلفريقية لالعتامد 

وهم مرص وتونس وجنوب أفريقيا.
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 دور التكنولوجيا الحديثة وتأثريها
ىف حياتنا اليومية

م/ محمود قابيل

بة وأدوات الّتنصت عىل الهاتف وغريها من األساليب التي شاهدناها كثريًا يف األفالم، ولكّن  يتمّثل مفهوم التجسس قدميًا كام هو مطبوع يف أذهاننا يف املناظري املقرِّ

املتلّصصني اليوم كام بتنا نعرفهم جميًعا باسم الهاكرز Hackers مل تعد لهم الحاجة لتلك األساليب التقليديّة، وبفضل التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم أصبح 

بإمكانهم تعّقب وتسجيل كّل حركة نقوم بها.

لقد أتاحت التكنولوجيا أسلوبًا جديًدا للتجسس وأصبح بإمكان املرتبّصني بك مراقبتك عن بعد وهم عىل بعد آالف األميال منك، سوف أتعرض ىف هذا املقال لبعض 

التقنيات التى نستخدمها بشكل شبه يومّي ميكن أن تكون عيًنا مسلّطًة عليك تراقب وتسجل كّل حركة نقوم بها دون أن ندري أو نشعر. الكومبيوتر

الشبكات االجتامعية حساباتك املختلفة عىل كاّفة 

التي تستخدمها بأنوعها ومحركات البحث 

تطلب بياناتك ومواقع اإلنرتنت التي 

استغاللها بشكل الشخصية من املمكن 

الخدمات أنفسهم مبارش من قبل ُمزّودي 

من قبل مخرتقني أو بشكل غري مبارش 

هذه املعلومات ميكنهم الوصول لكافة 

الخدمات، وهو عرب اخرتاق خوادم تلك 

األخبار دوًما عن أمر غري مستبعد ونقرأ يف 

الشخصية سواًء تلك الّترسيبات للمعلومات 

بقصد أو دون قصد.

هناك خطر آخر ألجهزة الحاسب الشخصية سواًء املتنقلة أو املكتبية وهو الكامريات، من املمكن تشغيل تلك الكامريات عن بعد ملراقبتك دون أن تشعر. قد ال 

تصدق هذا األمر وتعتربه مبالًغا فيه ولكنه واقع، ويف حقيقة األمر قد تكون أنت بنفسك استخدمت هذه التقنية من قبل وال تدرك ذلك. إن كنت من مستخدمي 

أجهزة رشكة “أبل” سواًء أجهزة الالبتوب أو املوبايل أو “األي باد” فهناك خاصية iCloud التي متكنك من تتبع جهازك يف حالة رسقته عن طريق الـ GPSومتكنك 

أيًضا من التحكم يف الجهاز عن بعد بغلقه أو مسح بياناتك الشخصية من عليه أو حتى تشغيل الكامريا والتقاط صور للسارق. بالرغم من أن خدمة مثل هذه 

مصممة لحاميتك الشخصية إال أنه مبجرد وصول املخرتق أو املتجسس لكلمة املرور الخاصة بك ميكنه أن يستخدمها ضدك وعندها قل وداًعا للخصوصية.

أّما بالنسبة لألجهزة املكتبية فحّدث وال حرج، فالخيارات أمام املخرتقني والجواسيس متنوعة، ميكنهم استخدام خصائص مبنية يف نظام التشغيل ذاته مصممة أيًضا 

GoToo وميكنهم أيًضا استخدام برامج مثل  RemoTe DeskTop ConneCTion  لصالحك للتحكم يف جهازك مثل خاصية املساعدة عن بعد أو االتصال عن بعد

mypC والذي مبجرد أن يتم تثبيته عىل جهازك )دون علمك( سيتمكن املخرتق من تشغيل الكامريا واملايكروفون والتحكم يف أشياء أخرى.
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عىل الربوسيال  معمل  حصول  الزراعة:   وزير 
اعتامد  املجلس الوطنى  لالعتامد

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصالح األراىض، حصول معمل الربوسيال مبعهد بحوث التناسليات الحيوانية 

.ISO/IEC 1٧0التابع ملركز البحوث الزراعية، عىل اعتامد  املجلس الوطنى  لالعتامد »إيجاك« طبقاً للمواصفة الدولية٢٥

وأشار أبو ستيت، إىل أن اللجنة املستقلة لالعتامد  وافقت عىل منح االعتامد للمعمل  ىف اختبار الكشف عن االجسام املضادة 

للربوسيال، وذلك بعد الزيارة التي قام بها فريق التقييم باملجلس للمعمل.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن املجلس الوطني لالعتامد خاطب املعهد 

 ، R4G باملوافقة الرسمية العتامد املعمل، والسامح لهم باستخدام شعار اعتامد املجلس طبقاً لقواعد العمل باملجلس رقم

لحني استخراج شهادة االعتامد.
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اختصاصات املجلس الوطنى لالعتامد
يختص املجلس وحده  ىف مرص باعتامد جهات تقييم املطابقة التى تتضمن معامل االختبار واملعايرة وجهات منح الشهادات للمنتجات والنظم واالفراد وجهات 

التفتيش وجهات اختبار الكفاءة الفنية والجدارة ومعامل الطب الرشعى كام صدرت له القرارات الوزارية العتامد معامل التحاليل الطبية والدم، وله ىف سبيل  ذلك 

ما يىل: 

• دراسة الترشيعات املتعلقة باملطابقة واالعتامد واقرتاح ما يراه بشأنها.

• وضع السياسات العامة لتقييم املطابقة واصدار شهادات االعتامد.

• وضع خطط وبرامج نشاط املجلس واجراءات تنفيـذها.

• املوافقة عىل انشاء فروع ومكاتب للمجلس داخل جمهورية مرص العربية. 

• اصدار اللوائح الداخلية املتعلقة بالشئون املالية واالدارية للمجلس والعاملني به دون التقيد بالقواعد الحكومية.

• املوافقة عىل مرشوع املوازنة السنوية للمجلس والحسابات والقوائم الختامية.

• قبول املنح واالعانات والتربعات التى متنح للمجلس لتحقيق اهدافه.

• التنسيق مع املنظامت االهلية واملجتمع املدىن املعنية برقابة االسواق وحامية املستهلك وجودة االنتاج.

• وضع آلية تسوية املنازعات الخاصة بقرارات منح االعتامد واملعايري املنظمة لذلك.
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Africa Food Manuf Acturing

ىف إطار أنشطة وجهود املجلس الوطنى لالعتامد لنرش ثقافة الجودة واالعتامد ىف مرص وخاصة ىف املجتمع الصناعى املرصى بغرض 
التعريف والتوعية بأهمية الحصول عىل االعتامد لجهات تقييم املطابقة العاملة ىف مرص.

فقد شارك املجلس بصفته جهة التقييم واالعتامد الوحيدة ىف مرص ىف معرض Africa Food Manufacturing وهو يعد أكرب 
معرض لتجهيز وتغليف املواد الغذائية يف مرص ويضم أحدث التطورات يف هذه الصناعة حيث يشارك أكرب املوردين وأكرثهم 
شهرة يف السوق وكذلك أحدث االتجاهات واالبتكارات يف صناعة األغذية ويحتوى املعرض عىل أجنحة للبالد حيث يعرض تقنيات 

جديدة ومثرية من جميع أنحاء العامل.
يأىت اشرتاك املجلس ىف املعرض ىف إطار أنشطة املجلس لالحتفال باليوم العاملى لالعتامد والذى يأىت هذا العام بعنوان  وأيضاً 

االعتامد: يعطى قيمة مضافة اىل سالسل اإلمداد ويحتفل به كافة أجهزة االعتامد عىل مستوى العامل.
ومعرض Africa Food Manufacturing والذى اقيم هذا العام برعاية وزارة التجارة والصناعة املرصية يعرض دورة الحياة 
الكاملة لعملية تصنيع األغذية واملرشوبات. يركز املعرض عىل تقنيات التغليف مثل آالت التعبئة وتقنيات املعالجة التي تشمل 

األمتتة والروبوتات ، واملكونات الغذائية مبا يف ذلك املواد الخام والنكهات ، اللوجستية مثل التخزين والنقل.
تتمثل مهمة املعرض يف أن يصبح بوابة للتجارة بني البلدان األفريقية وبقية العامل من خالل منصتها التفاعلية التي تضم أحدث 

التقنيات والفرص التجارية ، ويقدم فرصة فريدة للمصنعني واملساهمني للقاء كبار املشرتين يف املنطقة تحت سقف واحد.
وتستمر أنشطة املعرض خالل الفرتة من ٧ - 9 ابريل ٢019 بأرض املعارض بالتجمع الخامس بصالة ٤.

ويقوم املجلس من خالل تواجده باملعرض بالتعريف والتوعية عن أهمية الحصول عىل االعتامد بغرض التوافق مع املتطلبات 
واملواصفات العاملية الخاصة بجودة السلع والخدمات وضامن النتائج الخاصة بالفحص واالختبار والتفتيش مبا يتوافق مع املعايري 
العاملية والتمتع باالعرتاف الدوىل لالعتامد الصادر من املجلس حيث أن املجلس الوطنى لالعتامد من هيئات االعتامد املعرتف بها 
 AFRAC والقارية ARAC واالقليمية ILAC/IAF دولياً عىل املستوى العاملى واالقليمى والقارى من منظامت االعتامد الدولية
، وكذلك أهمية االعتامد ىف تعزيز الصناعات املحلية والتجارة الخارجية وحامية األسواق املحلية من املنتجات الغري متوافقة مع 

الترشيعات الفنية للسوق املرصى والعاملى.
كام يتم رشح خطوات الحصول عىل االعتامد لكافة جهات تقييم املطابقة مع توافر أحدث املواد التفاعلية واإلعالمية الخاصة 

باملجلس والتى تجيب عن كافة استفسارات الجهات املتقدمة لالعتامد.
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