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• كهرماء ت�سم �سمن فرقها العديدة خمترب ل�سمان ج�دة املياه. هذا املخترب حا�سل   
على �سهادة اإعتماد عاملية )ISO 17025:2005( وي�اكب اأحدث الطرق والأجهزة 

العامليه املعتمدة فى حتليل مياه ال�سرب.
 • يتبع خمترب ج�دة املياه خطة �سن�ية للمراقبة الدقيقة والدورية جل�دة املياه بكهرماء 
)التى يتم اإعتمادها من قبل مدير �سئ�ن �سبكات املياه( من امل�سدر حتى امل�سرتك حيث 
تغطى اخلطة جميع م�سادر اإنتاج املياه وم�سخات املياه و�سبكات الت�زيع وكذا ال�سهاريج.
 • يق�م خمترب ج�دة املياه بتقييم ن�عية املياه مبختلف امل�سادر وفق امل�ا�سفات املحلية 
واملعايري الدولية وخا�سة اإر�سادات ومعايري منظمة ال�سحة العاملية )حيث يق�م املخترب 
89 مك�ن/عامل للتاأكد من ج�دة مياه ال�سرب(. اجلدير بالذكر اأن  بفح�ص  اأكرث من 

ج�دة مياه كهرماء تف�ق اإر�سادات ومعايري منظمة ال�سحة العاملية فى هذا ال�ساأن.  
 • ولل�سفافية التي تتمتع بها كهرماء, يتم اإر�سال عينات مياه اإلى املختربات العاملية وكذا 
امل�ا�سفات  ومطابقتها  �سالحيتها  من  والتاأكد  لتحليلها  ال�سلة  ذات  الهيئات  خمتربات 

املحلية واملعايري الدولية ولتاأكيد نتائج املخترب امل�ث�ق فيها.
 • فى حالت الط�ارئ وال�سكاوي, هناك طاقم تقنى م�ستعد وجاهز على مدار ال�ساعة 
ل�سمان مراقبة اجل�دة. اجلدير بالذكر اأن كهرماء اإعتمدت خطة داخلية للط�ارئ منذ 

زمن بعيد ويتم اإختبار فعاليتها ب�س�رة �سن�ية.

مختبر جودة المياه ودوره فى
التأكد من جودة مياه
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ومن خالل   , الكرام  مل�سرتكيها  تقدمها  التي  اخلدمات  كافة  فى  امل�ستمر  للتح�سني  والدءوب  الدائم  كهرماء  اإطار حر�ص  يف 
املراقبة امل�ستمرة لتط�ير الأداء والإتفاقيات املربمة يف هذا ال�ساأن وكذا الروؤيا ال�سم�لية لتحقيق اأعلى معايري اجل�دة والتي 
من اأهم اأول�ياتها كل ما يتعلق مبياه ال�سرب و�سحة امل�اطنني واملقيمني على حد �س�اء فقد قامت كهرماء بر�سد م�ازنة �سخمة 
لإن�ساء خمترب ملراقبة ج�دة املياه على اأحدث طراز لي�ساهى اأق�ى املختربات العاملية فى جمال حتاليل مياه ال�سرب وليك�ن 

مبثابة خمترب وطني للدولة ككل. من املت�قع اأن يتم ت�سليم هذا املخترب لكهرماء يف بداية عام 2016.
هذا املخترب �سيق�م بتحليل معظم املك�نات/الع�امل املتعارف عليها دوليا والتي يتم من خاللها تقييم مياه ال�سرب الغري معباأة.

مختبر مراقبة جودة المياه 
الجديد )تحت اإلنشاء(:
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 ISO اجل�دة  �سهادة  على  بح�س�له  العاملي  الإعتماد   2012 مار�ص  �سهر  يف  كهرماء  يف  املياه  ج�دة  خمترب  اإ�ستحق 
17025:2005  , حيث جاء هذا الإعتماد متما�سيا مع روؤية قطر احلالية وامل�ستقبلية ليثبت رغبة �سادقة من كهرماء واإدارة 
خمترب ج�دة املياه مب�اكبة متطلبات املناف�سة العاملية لتقدمي نتائج خمربية معتمدة عامليًا تر�سخ الثقة يف نف��ص العمالء نظرا 

لقدرة املخترب على اإثبات �سحة حتاليله.

وبهذا الإعتماد اإ�صتطاع املخترب التميز يف �صتى  الأ�صعدة :
عامليا: 

لها  امل�سم�ح  العامل  يف  جتاري  غري  كيميائي  خمترب   135 بني  من  واحدًا  بكهرماء  املياه  ج�دة  خمترب  يك�ن  الإعتماد  بهذا 
 American Association for Laboratory( املختربات  لإعتماد  الأمريكية  اجلمعية  �سعار  اإ�ستخدام 

واإقتدار. بكفاءة  التحاليل  اأداء  على  بقدرتها  دوليًا  واملعرتف   )Accreditation- A2LA

حمليا:
يعد خمترب ج�دة املياه بكهرماء رائدًا يف جميع املختربات العاملة يف ال�زارات والأجهزة احلك�مية بالدولة مما يعترب اإجناز 

وفخر لكهرماء عامة ول�س�ؤون �سبكات املياه خا�سة ملا تتمتع به من خربات وقيادات تطمح دائما للتط�ر والتح�سني امل�ستمر.
القيا�ص  خمتربات  كفاءة  لإثبات  الأ�سا�سية  املتطلبات  وهي   ISO 17025:2005 اجل�دة  م�ا�سفة  اأن  بالذكر  اجلدير 

واملعايرة.

مختبر جودة المياه في كهرماء 
يدخل العالمية بجدارة:
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هناك خطط طم�حة لزيادة عدد املك�نات/الع�امل املعتمدة فى املخترب ب�اقع عدد 2 
عامل/مك�ن كل �سنتني على اأن يك�ن اأحدهما كيميائيًا والآخر بي�ل�جيًا. ت�سمل اخلطة 
الإعتماد فى ثالثى هال� امليثان )THM( وكذا العد الكلى للبكترييا )HPC( خالل 

الفرته من 2015-2014

خطط مختبر جودة المياه لزيادة المكونات/
العوامل المعتمدة:
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