
 املامرسات الجيدة
 يف رشاء وتشغيل
تجهيزات املخرب

تهدف هذه الوثيقة إىل تزويد طاقم املخترب واملديرين باإلرشادات والتعليامت حول
 ما يجب فعله وما ال يجب فعله عند رشاء تجهيزات املخرب أو استالمها من التربع.

 ينقسم املستند إىل ثالثة أقسام لتزويد املستخدمني بأكرب قدر ممكن من الدعم. كام
يتضمن إرشادات حول املامرسات الجيدة يف إدارة املواد املستهلكة واملواد الخطرة.
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قبل الرشاء أو قبول التربع

املامرسة السيئةاملامرسة الجيدة

صول عليه
ك الح

ف ما ميكن
اعر

 جهز قامئة مبزودي التجهيزات يف بلدك ومنطقتك. ال تشرتي
 أي يشء ال يضمن لك الحصول عىل مساعدة فنية أو التدريب

بشأنه.

 قبل تقديم الطلب اطلب من املزود تأكيد تقديم خدمات الصيانة

والتدريب.

 رشاء التجهيزات املهمة بدون التأكد من أنك سوف تكون
 قادًرا عىل تلقي املساعدة الفنية والتدريب يف الوقت

 املناسب عىل استخدامها.

 سيؤثر اتخاذ القرارات الخاطئة بشكل كبري عىل ميزانيتك ويرض بكفاءة

املخرب الخاص بك.

 إذا كنت تتلقى تجهيزات جديدة من خالل التربع فاطلب من
 الجهة املانحة تنظيم دورة تدريبية عىل استخدامها وصيانتها.

 حدد التجهيزات من رشكة قادرة عىل تقديم الخدمة لبلدك
واقليمك.

 اقبل التربعات بالتجهيزات التي لن تتمكن من تشغيلها
 بشكل مناسب. يجب عىل املانحني التكيف مع احتياجاتك

مع مراعاة القيود الخاصة ببلدك ومخربك!

 إذا كان هناك تربعات من التجهيزات الفائضة، فال تقبل هذه التربعات

 إذا مل يقدم دليل الصيانة وكتلوك العمل. يجب عىل املانحني توفري قطع

غيار لضامن الصيانة الالحقة.

ك
ك وقدرات

تقييم احتياجات

 ضع خطة عمل. اسأل نفسك إذا كنت حًقا بحاجة إىل
 تجهيزات محددة مع مراعاة عدة عوامل مثل عدد العينات

 التي تقوم بتحليلها سنويًا وتكاليف التشغيل وتوافر
 الكواشف واملواد املستهلكة والحد األدىن من القدرة الفنية

للموظفني.

 سيساعدك تدوين مواصفات التجهيزات التي تحتاجها بناًء عىل التحليل

الذي تريد إجراؤه عىل تحديد أنسب التجهيزات للرشاء أو طلبها كتربع.

 هل أنت قادر عىل توريد التجهيزات وتأمني املوظفني واملواد
املستهلكة والصيانة والتدريب؟

 1/3 للصيانة والتدريب و 1/3 للتجهيزات ،1/3اسمح مبيزانية كالتايل: 

للمواد املستهلكة عىل مدار 5 سنوات بشكل تقريبي.

هل لديك مبنى مناسب لوضع هذه التجهيزات
 )إلنشاء مخرب(؟

 ضع يف اعتبارك الظروف املناسبة للعمل فعىل سبيل املثال درجة

 الحرارة )مستقرة(، الرطوبة، خايل من الغبار، توفر إمدادات املياه

النظيفة، إمدادات الكهرباء متوفرة وبشكل مستقر، الغازات وغري ذلك.

 هل ميكن جعل هذا املبنى آمًنا من األشخاص الذين ليس لهم عالقة

 بعمل املخرب وخاصة من املوظفني غري املرصح لهم وغري املدربني من

مؤسستك.
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 ضع طلبك أو طلب
التربعات

املامرسة السيئةاملامرسة الجيدة

ك
ضع طلب

 يجب عليك الحد من خطر حدوث خطأ ما! ميكن الحد من
مخاطر الفساد واالحتيال إذا قمت بإنجاز الوثائق الصحيحة.

 قم بإعداد طلب عرض أسعار أو دعوة للمناقصة تحتوي عىل
املعلومات التالية:

• تفاصيل املؤسسة التي ستقوم بالرشاء؛
• مواصفات جميع التجهيزات التي تنوي رشاءها؛

 • الحد األدىن من الوقت للتسليم. من املامرسات الجيدة دامئًا

 تحديد الوقت الذي تريد أن يتم فيه التسليم عند إطالق دعوة

للمناقصات؛

 • طلب جميع املستندات القانونية التي تثبت قدرة املورد
عىل توفري التجهيزات املخربية الالزمة.

 إذا كنت تريد تقدم طلبًا للحصول عىل تربع، فكن واضًحا
 بشأن التجهيزات التي تحتاجها مع الجهة املانحة. غالبًا ال

 يشرتي املانحون التجهيزات بناًء عىل العالمات التجارية ولكن
وفًقا للمواصفات الفنية.

 إرسال طلب غري مكتمل أو غري واضح لعرض سعر أو دعوة
لتقديم املناقصة.

 كلام رشحت نفسك بشكل أفضل، كلام زادت إمكانية الحصول عىل ما

تريده وتحتاجه حًقا.

 ستؤدي إضافة التفاصيل إىل تقليل خطر تعرضك للغش من قبل

الرشكات غري املؤهلة و / أو الحصول عىل التجهيزات الخاطئة.

اتخذ قرارك

 تأكد من وجود إجراء قوي وشفاف لتقييم عروض األسعار
 التي تتلقاها. يجب اختيار املورد بناًء عىل مجموعة من

املعايري املوضوعية مثل:

 • التكلفة اإلجاملية لعرض السعر. يعد توفري املال أمًرا جيًدا ولكن

التجهيزات الرخيصة جًدا قد ال تستمر لفرتة طويلة؛

• جودة التجهيزات وخدمات املساعدة؛
 • وقت التسليم. ال تشرتي شيًئا لن تستلمه ضمن الوقت املطلوب

أو عند الحاجة؛

• رشوط الدفع. حاول أال تدفع مقدًما.

 قم بتقييم عروض االسعار دون وضع معايري اختيار واضحة
يف ذهنك أو تفضيل األشخاص الذين تحبهم.

ضع االمر

 تأكد من تدريب إدارتك عىل كيفية إصدار األوامر والتعامل
 مع املدفوعات، والتي يجب تنفيذها وفًقا للرشوط املحددة

يف املناقصة / عرض األسعار.

 ضع الطلب وادفع للمورد دون اتباع أي إجراء داخيل وخالفًا
للتعليامت الواردة يف طلب عرض األسعار أو دعوة املناقصة.
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 عندما تتلقى الرشاء أو
التربع

املامرسة السيئةاملامرسة الجيدة

ت
غرفة التجهيزا

 تأكد من أن الغرفة التي تحتوي عىل التجهيزات آمنة وأن
 جميع وسائل الطوارئ فعالة.

 قد تتطلب التجهيزات املختلفة تنفيذ إجراءات الطوارئ
 مختلفة. يجب تدريب جميع موظفي املخرب عىل االستجابة

لحاالت الطوارئ!

 ركب التجهيزات يف غرف غري مؤمنة، معرضة لعوامل الطقس
 واجهاد درجات الحرارة.

 تركيب التجهيزات يف غرف غري مؤمنة، وتعريضها لعوامل الطقس

 وضغوط درجات الحرارة.

ب
الرتكي

 اطلب من املزود تركيب التجهيزات الجديدة. بعد ذلك
 اطلب من فنيي الرتكيب إجراءات التشغيل والصيانة الخاصة

 بهذه التجهيزات، دّون املالحظات، وسجل إجابات الفنيني،
 وقم بتصوير مقاطع الفيديو، وكلام زادت معرفتك كان من

األسهل الحفاظ عىل هذه التجهيزات.

 قم برتكيب التجهيزات الجديدة بنفسك دون تقديم تدريب
 مناسب لها.

 الرتكيب غري الصحيح للتجهيزات ميكن أن يؤدي إىل تلف هذه

التجهيزات وتعطلها.

املعايرة

 تأكد من معايرة الجهاز وفًقا لتوصيات الرشكة املصنعة قبل
استخدامه.

استخدم تجهيزاتك الجديدة دون التأكد من معايرتها.

تعزز املعايرة نتائج األجهزة واألداء العام لها.

صل
ىل توا

ى ع
ابق

 ضع يف اعتبارك قبل استالم التربع أو بعده االنضامم إىل
 منتديات مجموعة املستخدمني لألجهزة )مثل جهاز التحليل

الطيفي البالزما- Plasmachem( أو املرتبط باملصّنعني
 )مثل مجموعات مستخدمي Agilent( أو تشكيل املنتدى

 الخاص بك واالرتباط مبجموعات أكادميية أخرى لتبادل
الخربات والدروس املستفادة.

?
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بعد الرشاء أو قبول التربع

املامرسة السيئةاملامرسة الجيدة

ت
صيانة التجهيزا

استخدام و

 اقرأ دليل التعليامت التجهيزات الجديدة بعناية، وإذا أمكن،
 قم بتنظيم التدريب عىل استخدامها وصيانتها.

 يجب أن يتلقى طاقم املخرب تدريباً منتظامً عىل كيفية
 تشغيل تجهيزات املخرب وإجراء الصيانة األساسية. وحسب

 االمكانية  يجب أن يكون أكرث من مخربي قادراً عىل تشغيل
تجهيزات املخرب و إجراء الصيانة األساسية لها.

 ستضمن الصيانة املنتظمة لألجهزة أداء هذه األجهزة وفًقا
 للمواصفات ورمبا تطيل عمرها االفرتايض مام يعطي قيمة

 جيدة مقابل املال الذي دفع لتأمني هذه التجهيزات.

 مارس العمل، مارس العمل، مارس العمل! ابدأ باستخدام
 األجهزة التي تدربت عليها يف أقرب وقت ممكن. ال تخاطر

بنسيان ما تعلمته.

 جهز إجراءات تشغيل ضمن وثيقة لضامن الدقة يف تشغيل
 االجهزة. ستسهل هذه الوثيقة أو مجموعة الوثائق أن

 يخلف املخربي املتمرن مخربي بعده، وتساعد يف التدريب
واالنضباط وتوفر إطاًرا لضامن الجودة والصيانة.

 قم بتجهيز سجالت األجهزة تتضمن مؤرشات التشغيل/
 الفحوصات الروتينية لألجهزة للمساعدة يف ضامن الجودة

وتشجيع الصيانة الوقائية وتحديد مشاكل االعطال.

 قم بتجهيز سجالت التدريب لكل عضو من املخربيني
املرتبطني بهذه التجهيزات – وقم بتحديد مستوى الكفاءة.

 قم بتشغيل أو صيانة األجهزة الجديدة دون تدريب أو قراءة
دليل التعليامت بعناية.

 تدريب واحد فقط من موظفي املخترب عىل استخدام معدات
 املختربات وصيانتها األساسية.

 إذا أصيب الشخص املسؤول عن تشغيل األجهزة وصيانتها باملرض أو تم

 نقله أو استقالته أو تقاعد، فلن يتمكن أي شخص آخر  يف املخرب من

 أن يحل محله. ميكن أن يؤثر احتكار املعرفة يف يد شخص أو عدد قليل

 من األشخاص بشكل خطري عىل أداء املخرب.

يؤدي تأخري استخدام التجهيزات الجديدة إىل قلة كفائتها.

سالمة
ت ال

اجراءا

 قم بإعداد تقييم املخاطر الخاصة باألنشطة العامة )مثل
 تشغيل االجهزة، والتعامل مع األحامض( وكذلك للمهام

املحددة.

 قم بارتداء وسائل الوقاية الشخصية املناسبة مبا يف ذلك
 املالبس واالكسسوارات مثل القفازات واألقنعة لتشغيل

 معدات املخرب والتعامل مع املواد غري املعروفة وإدارة املواد
املستهلكة مثل الكواشف الكيميائية.

 قم بتشغيل املعدات وتعامل مع املواد غري املعروفة وقم
 بإدارة املواد املستهلكة مثل الكواشف الكيميائية دون ارتداء

معدات الوقاية الشخصية املناسبة.

 إن وسائل الوقاية الشخصية صممت لحاميتك من التعرض للمواد

 الكيميائية الضارة واملسببات املرضية واألسطح الخطرة. ال تعرض

صحتك للخطر!

?
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املامرسة السيئةاملامرسة الجيدة
ستهلكة

التزويد باملواد امل

 ال تنتظر حتى اللحظة األخرية لرشاء املواد املستهلكة واملواد
 الكيميائية املخربية. استرش املورد الخاص بك حول مدى

 توفر هذه املواد ووقت االستالم وقم بتقديم طلبك للسامح
 باستالمها قبل أن تنفد منه. يف حالة الطوارئ غري املتوقعة

 ابحث عن مخرب مجاور قد يكون قادًرا عىل تزويدك باملواد
 املستهلكة. ميكنك أيًضا التفاوض مع املخابر املجاورة لرشاء

 املواد املستهلكة مًعا ؛ ميكن أن يؤدي تقديم أوامر كبرية إىل
 خصومات تسمح لك بتخصيص امليزانية املتبقية لألنشطة

األخرى.

 ضع يف اعتبارك تنظيم التجمعات بشكل خاص من حيث
 زيارات الصيانة وعقود الخدمة وفحوصات مهندس الصيانة

الوقائية.

 قم بتوقيع عقد مع موردين املواد املستهلكة مبا يف ذلك
 مذكرة حول وقت تسليم املواد الكيميائية. سيؤدي ذلك إىل
تقليل عملك اإلداري ومخاطر التأخري يف تسليم هذه املواد.

ال يشء يجب أن مينع مخربك من األداء يف أفضل حاالته!

 توقع تسليم املواد املستهلكة يف اليوم التايل لتقديم طلبك.
 حتى إذا كان لدى بلدك نظام فعال للغاية ملقدمي الخدمات،

ميكن أن يحدث ما هو غري متوقع!

 إذا تُركت بدون مواد مستهلكة، فلن تتمكن من القيام بتحليل الرتبة.

 إىل جانب تقليل كفاءة املخرب الخاص بك، وكذلك ميكن أن يؤثر ذلك

عىل سمعة مخربك.

ت
ن النفايا

ص م
التخل

 تخلص من النفايات الناتجة عن التحاليل املخربية بالشكل
 املناسب. من املرجح أن تقدم ورقة بيانات سالمة املواد

)MSDS( املخرب. إرشادات بشأن التخلص السليم من نفايات 
 اعتامًدا عىل تصنيفها عىل أنها مادة خطرية.

 تجميع وتخزين النفايات الناتجة عن التحاليل املخربية يف
غرفة والتي ال تقوم بالتخلص منها بشكل منتظم.

 إذا مل تتمكن من الوصول إىل خدمات لجمع النفايات والتخلص منها

 لذا يفضل أن ترسل طلًبا إىل حكومتك أو الوزارة املسؤولة. من املحتمل

 أن تواجه املختربات األخرى نفس مخاوفك لذا ميكن أن يؤدي توحيد

 الجهود إىل اسرتاتيجية رابحة! ويف حالة الحاجة اطلب املساعدة من

 املنظامت الدولية.

 كفاءة وأداء
األجهزة

 تحقق من كفاءة أجهزتك بشكل منتظم وتأكد من معايرتها
وفًقا لتوصيات الرشكة املصنعة.

أعتقد أن أجهزتك ستؤدي دامئًا نفس األداء.

تعزز املعايرة النتائج واألداء العام لألجهزة.

ت
إدارة البيانا

 تأكد من وجود اسرتاتيجية مناسبة إلدارة البيانات - من
 املرجح أن تزداد مخرجات البيانات يف األجهزة الحديثة )عىل
 سبيل املثال من تحليل عنرص واحد إىل تحليل عدة عنارص(.

كيف سيتم أرشفة البيانات وتخزينها بشكل آمن؟



للمزيد من املعلومات
www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan

الرجاء التواصللالنض�م أو دعم GLOSOLANGSP-Secretariat@fao.org
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