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خلادم  التاريخية  الكلمة  مقتضيات  حتقيق  من  نتمكن  كي 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
مبنتجاتها  السعودية  العربية  اململكة  ــأن  ب  - الله  حفظه   -
٢٠٢٠م  عام  واإلتقان  للجودة  عاملياً  معياراً  ستصبح  وخدماتها 
املعالم واضــحــة  االستراتيجية  ــة  ــرؤي ال هــذه  تــكــون  أن   البــد 

 ومحددة األهداف ..
وهذا بالطبع لن يتأتى إال بجهود اجلميع مؤسسات وأفراد، 
أن  البد  وفــرديــة..  جماعية  جهود  خــاص..  وقطاع  عام  قطاع 
نتوحد جميعاً نحو حتقيق هذه الرؤية الكرمية عن طريق دعم 
القدرات التنافسية ملنتجاتنا وخدماتنا ومنحها قيمة مضافة من 

أجل املنافسة وبقوة في األسواق العاملية .. 
ليس هذا فقط بل علينا أن جنتهد أيضاً في االستفادة من 
التجارب العاملية الرائدة واملتميزة في مجال اجلودة ونبني عليها 
لننطلق نحو املقدمة املنشودة التي تتطلع إليها قيادتنا احلكيمة 
الذي  األســاســي  احملــور  كانت  االستراتيجية  الــرؤيــة  تلك 
(آفاق اجلــودة) حيث  العدد من مجلتكم  تناولناه في ملف هذا 
خلصنا رحلة اهتمام حكومتنا الرشيدة بأهمية تطبيق مفاهيم 
املنظمات  به  تقوم  أن  يجب  الــذي  الــدور  إلى  وأحملنا  اجلــودة، 
والهيئات السعودية في تأصيل مفاهيم اجلودة الشاملة وأهميتها 

على املستوى الوطني..
 وهذا كله بطبيعة احلال يتوافق مع الرسالة النبيلة للمجلس 
ثقافة  نشر  إلى  األول  املقام  في  يهدف  الذي  للجودة  السعودي 

اجلودة ومفاهيمها احلديثة باتمع السعودي...
ويحق لة ( آفاق اجلودة ) الصادرة عن الس أن تفتخر 
بتبني هذه الرسالة من خالل أطروحاتها العلمية ونشر ثقافتها 
مبختلف  الــقــراء  من  واسعة  شريحة  تخاطب  التي  التوعوية 

مستوياتهم . 
ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم جميعاً في تنوع املوضوعات 
ومتابعة الفعاليات والندوات واملؤمترات املتخصصة في مجال 
اجلودة الشاملة لكل القطاعات التنموية لبالدنا احلبيبة.. ولكم 

خالص حتياتنا وتقديرنا .
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ديوانيـــات

   في هذا الســـياق أكد صاحب السمو 
امللكي األمير ســـعود بن عبد احملســـن 
بـــن عبد العزيـــز أمير منطقـــة حائل، 
أن صـــدور موافقـــة خـــادم احلرمـــني 
امللك عبـــد الله بن عبـــد العزيز، على 
رفع مســـتويات عدد مـــن احملافظات 
إلـــى فئـــات أعلـــى يعكـــس  واملراكـــز 
االهتمـــام املتواصـــل والصـــادق منه - 
يحفظه الله - لتسخير كافة اخلدمات 
التي تستهدف راحة املواطنني وتطوير 
اخلدمـــات املقدمـــة لهـــم مـــن خـــالل 
احملافظـــات واملراكـــز التـــي أوجـــدت 
خلدمـــة املواطنـــني أينمـــا كانـــوا فـــي 
كافـــة مناطـــق اململكـــة.  وقال ســـموه 

بأن متابعة وتوجيهات صاحب الســـمو 
امللكـــي األمير نايـــف بن عبـــد العزيز 
ولي العهـــد األمني نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة لـــكل ما من 
شـــأنه رقي األداء في مهـــام وواجبات 
إمارات املناطـــق واحملافظات واملراكز 
التابعـــة لهـــا، يأتـــي في أطـــار حرص 
ســـموه - يحفظـــه الله - علـــى تطوير 
شـــئون اإلدارة احمللية لتحقيق أفضل 
النتائـــج التـــي تنعكـــس إيجابيـــاً على 
تنفيـــذ اخلدمات واملشـــاريع والبرامج 

التنمويـــة الشـــاملة في جميـــع مناطق 
اململكـــة، وحتقيـــق التنميـــة املتوازنـــة 
لينعـــم املواطـــن باملزيد مـــن اخليرات 
التي أفاء بهـــا - الله عز وجل بها على 

بالدنا في كافة مجاالت احلياة. 

جميعـــاً  علينـــا  بـــأن  ســـموه  مؤكـــداً 
مسئولية تنفيذ تلك التطلعات املباركة 
أرض  علـــى  الكرميـــة  القيـــادة  مـــن 
الواقع ومســـاندة مؤسســـات اتمع 
واملواطنـــني للحفـــاظ علـــى املنجزات 
واملقـــدرات الوطنيـــة مبـــا يســـهم في 



بال شـــك تعد مفخرة وسابقة تاريخية 

.. واجلميـــع يدرك بأن خادم احلرمني 

رعـــاه اللـــه أســـس ملرحلـــة تاريخيـــة 

لتطوير التعليـــم اجلامعي وكانت هذه 

الرؤية تسير بخطوات مدروسة وثابتة 

وتتيـــح للطـــالب والطالبـــات أن ينالوا 

ما يســـتحقون في كافـــة التخصصات 

 التي تلبي احتياجات هذا الوطن وسد 

ما يحتاجونه .. 

واملتأمـــل يؤكـــد رؤية خـــادم احلرمني 

األولى  بالدرجـــة  الشـــريفني هدفـــت 

لتعزيز دور أبناء الوطن وســـواعده في 

ضخ اجلامعات وإنشـــاء التخصصات 

املطلوبـــة التي تلبي متطلبـــات التنمية 

وها نحن في هـــذا العصر املزهر نرى 

رفاهيـــة املواطن ورفعـــة الوطن، ودعا 

سمو أمير منطقة حائل - الله عز وجل 

أن يحفـــظ خادم احلرمني الشـــريفني 

وسمو ولي العهد األمني ملواصلة قيادة 

مسيرة التنمية في بالدنا الغالية ملزيد 

من التقدم والرقي.

   مـــن ناحيتـــه قـــال األســـتاذ الدكتور 

مديـــر  البراهيـــم،  إبراهيـــم   خليـــل 

جامعة حائل: 

 لم نعد نســـتغرب ما تســـخره القيادة 

وفقها الله من دعم ال محدود وتشجيع 

متواصـــل ملســـيرة التعليـــم اجلامعـــي 

بل نحـــن في هذا البلد الكرمي نشـــعر 

وتوفيقـــه  اللـــه  بحمـــد  الغبطـــة  فـــي 

وبدعم وتوجيه القيادة الرشـــيدة التي 

يقودهـــا بانـــي التعليـــم األول مـــوالي 

الشـــريفني يحفظه  خـــادم احلرمـــني 

الله نشـــاهد ونفخـــر ونســـعد كل يوم 

بافتتـــاح مشـــاريع اخليـــر والنماء في 

كافـــة جامعات الوطن.. والكل يســـعد 

منا هـــذه األيـــام اخلالـــدة التي وضع 

فيهـــا املليـــك حفظـــه اللـــه مشـــاريع 

اخلير والتنمية اجلامعية في تدشـــني 

مشـــاريع ووضع حجر األســـاس منها 

بكلفـــة قدرت بــــ ٨١ مليـــار ريال وهي 

مـــا تتحقق علـــى أرض الواقـــع .. وما 

هـــذه املـــدن اجلامعية فـــي كافة مدن 

ومحافظـــات الوطـــن إال واحـــدة مـــن 

هذه اإلجنازات الكبيـــرة التي يندر أن 

جتد مثلها في عهده امليمون ... ومنها 

جامعة حائل التي هي األخرى حظيت 

ميزانيهـــا  وزادت  والرعايـــة  بالدعـــم 

ومخصصاتهـــا مـــع كل عـــام ووصـــل 

عدد الكليـــات واملشـــاريع القائمة في 

املدينـــة اجلامعية ١٣ مشـــروعا وكلية 

تشـــمل املستشـــفى اجلامعـــي بســـعة 

 ١٥٠ بســـعة  والفنـــدق  ســـرير   ٦٠٠

غرفة وســـكن أعضاء هيئـــة التدريس 

وســـكن الطالب وكليات الطب والعلوم 

الطبية واحلاســـب والعلـــوم واتمع 

والهندســـة واملباني املســـاندة للكليات 

املدينـــة  مشـــاريع  وجميـــع  واإلدارة 

اجلامعية تنفذ بالوقت احملدد وســـط 

احلكوميـــة اإلدارات  جميـــع   تعـــاون 

 واخلدمية باملنطقة. 

دعم  ثم  الله  لــوال  يتحقق  لم  ذلــك  إن 

اللذين  العهد  ــي  وول احلــرمــني  خــادم 

يــولــيــان حتــويــل اــتــمــع الــســعــودي 

اقتصادنا  وحتــويــل  معرفي  تمع 

الوطني القتصاد معرفي عناية كبيرة 

بن  سعود  األمير  لتوجيهات  إضافة 

عــبــد احملــســن أمــيــر حــائــل واألمــيــر 



ديوانيـــات

عبد العزيز بن سعد نائب أمير حائل 

وزير  العنقري  خالد  الدكتور  ومتابعة 

التعليم العالي والدكتور احمد السيف 

نائب وزير التعليم العالي ويعتبر افتتاح 

ووضع  اجلــديــدة  اجلامعية  املشاريع 

حــــجــــر األســـــــاس 

ــــي كــافــة  مـــنـــهـــا ف

الناشئة  اجلامعات 

ومنها جامعة حائل 

حتــت رعــايــة خــادم 

احلرمني الشريفني 

وســـــــــــــام شـــــرف 

ــــــذي شــهــد  لـــنـــا ال

فــــي هـــــذا الــعــهــد 

املـــيـــمـــون قــفــزات 

فترات  وفــي  كبيرة 

ــرة  ــي ــص ـــة ق ـــي ـــن زم

املدن  فيها  تعددت 

اجلــــامــــعــــيــــة مــن 

الغرب  إلى  الشرق 

الله  بفضل  للجنوب  الــشــمــال  ومـــن 

تعالى ثم بإدراك قيادة هذه البالد على 

أهمية التعليم في تطور ومنو الشعوب 

... ملواكبة التطورات العاملية ومبا يلبي 

حاجة خطط التنمية في إعداد أجيال 

التقنية  التطوير  وسائل  بكل  مؤهلة 

رقــي  فــي   .. تسهم  الــتــي   الــعــصــريــة 

وتقدم اتمع.





متابعات

 øe QGôb Qhó°U ôKEG ≈```̀∏Y áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

 Ëó≤J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH »```̀°†≤j AGQRƒdG ¢```̀ù∏›

 ∂dPh , kÉ«∏fi ™æ°üŸG ∫É```̀ØWC’G Ö«∏◊ áfÉYEG

.§HGƒ°†dG øe Oó©d kÉ≤ah

 ¢ù∏› QGôb ‘ IOQGƒ```̀dG §HGƒ°†dG ø```̀eh

 •hô°ûdGh º```̀YódG ¢ùØæH ¿ƒ```̀µj ¿CG :AGQRƒ```̀dG

 ¿CG ≈∏Y ,OQƒà°ùŸG ∫ÉØWC’G Ö«∏◊ kÉ«dÉM á©ÑàŸG

 áÑ°SÉæŸG á«dB’G ájQGRƒdG ø```̀jƒªàdG áæ÷ Oó–

 áHƒ∏£ŸG •hô```̀°ûdGh äÉ```̀Ø°UGƒŸG ø```̀e ó```̀cCÉà∏d

 ≈∏Y á```̀fÉYE’G Qó```̀≤J »```̀àdG ¿GRhC’G ÜÉ```̀°ùàMGh

 Ö«∏◊ á© qæ°üŸG äÉcô°ûdG Ωõà∏J ¿CGh ,É¡°SÉ°SCG

 øe É¡JÉLÉ«àMG πc OGÒà°SÉH ¿É```̀©ŸG ∫ÉØWC’G

 ∂dP êÉàfE’ á```̀eóîà°ùŸG AGô°†ÿG ±Ó```̀YC’G

 áë°VƒŸG §```̀HGƒ°†dG øe Oó```̀©d kÉ≤ah Ö```̀«∏◊G

.QGô≤dG ‘ kÓ«°üØJ

 Ö«∏M º```̀YO …ODƒ```̀j ¿CG ¿ƒ```̀ÑbGôe ™```̀bƒàjh

 á°ùaÉæŸG õjõ©J ¤EG kÉ```̀«∏fi ™æ°üŸG ∫É```̀ØWC’G

 kÉ«∏fi ™```̀æ°üŸG ∫ÉØWC’G Ö```̀«∏M ádhódG º```̀YO

 ¥ƒ°ùdG ‘ QÉ```̀©°SC’G ‘ á°ùaÉæŸG ø```̀e ™```̀°Sƒ«°S

 ∂∏J OƒLh ≈∏Y ¬JQGRh ¢UôM kGócDƒe ,á```̀«∏ëŸG

 áë∏°üe ‘ Ö°üJ É¡fCG ¤EG ô```̀¶ædÉH á°ùaÉæŸG

.ÒÑc πµ°ûH ∂∏¡à°ùŸG

 ¢ù∏› QGôb Qhó```̀°U Ö≤Y á©«HôdG ∫É```̀bh

 ‘ πª©J iÈc á«∏fi á```̀cô°T Éæjód{ :AGQRƒdG

 ºYódG ∫ÓN øe ¬```̀fEGh ,Ö«∏◊G êÉàfEG ∫É```̀›

 á«£¨J É¡àYÉ£à°SÉH É¡fEÉa É¡d Ωó≤ŸG »eƒµ◊G

 ,∫ÉØWC’G Ö```̀«∏M ø```̀e á```̀jOƒ©°ùdG äÉ```̀LÉ«àMG

 ÒKCÉJ ¬d ¿ƒµ«°S Gògh ,IQhÉéŸG ∫hó```̀dG ≈àMh

.zQÉ©°SC’G á«°†b Ëó≤J ‘ ÒÑc »HÉéjEG

 øe ÒÑc OóY OƒLh IQÉéàdG ôjRh ≈æ“h

 ∫ÓN ájOƒ©°ùdG ‘ ∫É```̀ØWC’G Ö```̀«∏M ™```̀fÉ°üe

 QÉªãà°S’G á«ªgCG ¤EG ô```̀¶ædÉH ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG

.á©∏°ù∏d ™ªàéŸG áLÉMh ,´É£≤dG Gòg ‘

 ôjRh á©«HôdG ≥«aƒJ QƒàcódG ≥«∏©J »```̀JCÉjh

 ÖZôj ™æ°üe …CG{ :IQÉéàdG ôjRh ±É°VCGh

 ºà«°ùa á```̀µ∏ªŸG ‘ ∫É```̀ØWC’G Ö```̀«∏M êÉ```̀àfEG ‘

 äÉYÉæ°üdG ºYó«°S QGô≤dGh ,¬d áfÉYE’G Ëó≤J

 ≈æªàfh ,Égƒ‰ øe Rõ©jh ájOƒ©°ùdG á```̀«FGò¨dG

 ôµ°ûfh , kÉÑjôb áµ∏ªŸG ‘ ™°SƒàdG ∂dP iôf ¿CG

 áàØ∏dG √ò```̀g ≈∏Y ÚØjô°ûdG Ú```̀eô◊G ΩOÉ```̀N

 ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y ¬°UôM ø```̀Y ºæJ »àdG áÁôµdG

.zá«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ¬ªYOh

 ¿CG ¤EG á```̀YÉæ°üdGh IQÉéàdG ô```̀jRh â```̀Ødh



 ™bGƒe ø```e Oó```Y ≈∏Y á```«°VÉŸG

 AÉ°ü≤à°S’ ∫É```ØWC’G Ö«∏M ™```«H

 ´ÉØJQG ¤EG äOCG »```àdG ÜÉ```Ñ°SC’G

 Ö```∏W  ∫Ó```N  ø```e  ,QÉ```©°SC’G

 èàæŸG AGô°ûH á```°UÉÿG ÒJGƒØdG

 ,»°ù«FôdG OQƒà°ùŸGh ,´Rƒ```ŸG øe

 ¥Gƒ°SC’G ‘ É¡à©HÉàe Ö```fÉL ¤EG

 QÉ```©°SC’G  ø```e  ó```cCÉà∏d  á```«ŸÉ©dG

.èàæª∏d á«≤«≤◊G

 É```̀¡æ«M ‘ IQGRƒ```̀dG äQÉ```̀°TCGh

 »```̀àdG äÉ```̀YÉØJQ’G ¢```̀†©H ¿CG ¤EG

 ¿CG É```̀¡dÓN ø```̀e Ú```̀ÑJ É```̀¡à¶M’

 ¿ƒ©dÉ°V ™```̀FÉÑdGh ´Rƒ```̀ŸGh OQƒ```̀ŸG

 ôNB’G ¢```̀†©ÑdG ¿CG Ú```̀M ‘ ,É¡«a

 äÉéàæe ø```̀e ∫ÉëŸG AGô°T á```̀«ªc ¤EG ™```̀Lôj

 äOGR Éª∏c ô©°ùdG π≤j å«ëH ∫É```̀ØWC’G Ö«∏M

.í«ë°U ¢ùµ©dGh ,á«ªµdG

 QÉ©°SCG ™e Úµ∏¡à°ùŸG IÉfÉ©e äôªà°SGh

 ó©H kÉ°Uƒ°üN á∏jƒW IÎ```Ød ∫ÉØWC’G Ö«∏M

 É```¡Jó¡°T á```«°SÉ«b äÉ```jƒà°ùe ¤EG É```¡dƒ°Uh

 ÚH ÒÑc ähÉØJ Ö```fÉL ¤EG ,á©∏°ùdG QÉ```©°SCG

 Aƒé∏dG ¤EG º```¡H iOCG …ò```dG ôeC’G ,∫É```ëŸG

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G ¤EG º```gGhÉµ°T ∫É```°SQEG ¤EG

.¥ƒ°ùdG áÑbGôŸ

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ÜÉ```̀£N AÉLh

 ≥∏©àj É¡«dEG ihÉµ°ûdG øe OóY OhQh ≈∏Y kAÉ```̀æH

 ≈∏Y ,∫É```̀ØWC’G Ö```̀«∏M QÉ```̀©°SCG ‘ Ö```̀YÓàdÉH

 ,ádhódG ø```̀e ΩƒYóe Ö«∏◊G ¿CG ø```̀e º```̀ZôdG

 ´ƒ°VƒŸG á°SGQO ≈```̀∏Y âØµY …òdG â```̀bƒdG ‘

 çÓK øe áfƒµe á«eƒµM áæ÷ ≥HÉ°S âbh ‘

 záYGQõdGzh ,zIQÉéàdG{ ,zá«dÉŸG{ :»gh äÉ¡L

.ÖYÓàdG øe ó– ∫ƒ∏ëH êhôî∏d

 ób áYÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh â```fÉch

 IÎØdG ∫ÓN áØãµe á«°û«àØJ ä’ƒL äôLCG

 ,á```̀«∏ëŸG ¥ƒ```̀°ùdG ‘ …ƒ```̀b πµ```̀°ûH

 ô```̀eC’G  ,á```̀Ø∏àfl  ´Gƒ```̀fCÉH  √ô```̀aƒJh

 ≈∏Y »```̀HÉéjEG ô```̀KCÉH Oƒ```̀©«°S …ò```̀dG

 ¬Jó¡°T É```̀e ±Ó```̀îH ,Ú```̀µ∏¡à°ùŸG

 IÎ```̀ØdG ∫Ó```̀N á```̀jOƒ©°ùdG ¥ƒ```̀°ùdG

 ‘ ¬«a ≠```̀dÉÑe ´ÉØJQG ø```̀e á«°VÉŸG

 OQƒ```̀à°ùŸG ∫É```̀ØWC’G Ö```̀«∏M QÉ```̀©°SCG

.¬d Ωó≤ŸG »eƒµ◊G ºYódG ºZQ

 á«°UƒJ ¿EÉa QOÉ°üe Ö°ùëHh

 ¿CG ≈∏Y AÉ```̀æH äAÉ```̀L zá```̀ë°üdG{

 ø```̀e ‹É```̀ÿG ‘É```̀°üdG Ö```̀«∏◊G

 áÑ°ùædÉH π```̀°†aC’G ƒ```̀g äÉ```̀¡µædG

 Ëó≤J ¤hC’G øe ¿CGh ,∫É```̀ØWCÓd

 ,´ƒædG Gò```̀¡d »```̀eƒµ◊G º```̀YódG

 ºYódG Ëó≤J ƒ```̀gh kÉ≤HÉ°S ™ÑàŸG ø```̀e k’óH

.´GƒfC’G πeÉµd

 ó≤©«°S ´ÉªàLG øY ,QOÉ°üŸG âë°üaCGh

 ´ÉØJQG ™°Vh á°ûbÉæŸ zIQÉéàdGzh zá«dÉŸG{ Ú```̀H

 ,∂dòd ∫ƒ∏M ™```̀°Vhh ,∫ÉØWC’G Ö«∏M QÉ```̀©°SCG

.ÖYÓàdG øe óë∏d

 á«dÉààŸG äÉYÉØJQ’G ÜÉ≤YCG ‘ ∂dP »JCÉjh

 ‘ kÉ°Uƒ°üN ,∫É```̀ØWC’G Ö«∏M É```̀gó¡°T »```̀àdG

 á«FGò¨dG OGƒŸG ¥Gƒ°SCG ±ÓîHh ,äÉ«dó«°üdG

 »eƒµ◊G º```̀YódG øe ºZôdG ≈```̀∏Y ,iÈ```̀µdG

.á©∏°ù∏d Ωó≤ŸG

 ôeCG ób ÚØjô°ûdG Ú```̀eô◊G ΩOÉN ¿Éch

 ∫ÉØWC’G Ö```̀«∏M áfÉYEG IOÉ```̀jõH 2007 ΩÉ```̀Y

 ƒ∏«µ∏d k’É```̀jQ 12 ¤EG Ú```̀dÉjQ øe á```̀Yƒ£≤ŸG

 Úµ∏¡à°ùŸG IÉ```̀fÉ©e ∞«ØîJ π«Ñ°S ‘ ,ΩGô```̀L

 ,É```̀¡Jó¡°T »```̀àdG IÒ```̀ÑµdG äÉ```̀YÉØJQ’G ø```̀e

 á```̀°û«©e  á```̀Ø∏µJ  ‘  É```̀¡à«ªgCG  ¤EG  ô```̀¶ædÉHh

.ÚæWGƒŸG

 ¬H âeó≤J ´hô```̀°ûe πX ‘ ∂```̀dP »```̀JCÉjh

 ≥```̀HÉ°S â```̀bh ‘ á```̀YÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG IQGRh

 øjOQƒŸG ΩGõdEG IQhô°†H »°†≤j á«dÉŸG IQGRƒd

 Ö«∏M Iƒ```̀ÑY ≈```̀∏Y IO qó```̀fi IÒ```̀©°ùJ ™```̀°VƒH

 ,∫ƒ≤©e »ëHQ ¢ûeÉg ÜÉ°ùàMG ó©H ∫É```̀ØWC’G

 ’EG ádhódG øe áeó≤ŸG áfÉYE’G ±ô°U ºàj ’CGh

.IƒÑ©dG ≈∏Y ô©°ùdG ™°Vh ó©H



متابعات

 ,AGò¨∏d á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸGh á«æØdG í```̀FGƒ∏dG

 Rƒéj ’ å«M OQƒà°ùŸG AGò¨dG í°ùa á«MÓ°U

 áÄ«¡dG á≤aGƒe ó```̀©H ’EG OQƒà°ùŸG AGò¨dG í```̀°ùa

 ÉgOó– »```̀àdG äGAGô```̀LE’Gh •hô```̀°û∏d É```̀≤ah

 ¿ÓYE’G á«FGòZ ICÉ°ûæe …C’ Rƒéj ’h ,áëFÓdG

 ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πÑb AGò¨dG ∫hGó```̀J hCG

 ’EG AGò¨dG ôjó°üJ Rƒ```̀éj ’h ,áÄ«¡dG øe »æa

.∂dòH áÄ«¡dG É¡d ¢üNôJ ICÉ°ûæe øe

 á«FGò¨dG äBÉ```°ûæŸG É°†jCG ΩÉ¶ædG Ωõ```∏jh

 ≥aGôe ∂```dP ‘ É```Ã AGò```¨dG ∫hGó```àJ »```àdG

 Oó–h áÄ«¡dG iód π«é°ùàdÉH ,á«dhC’G êÉàfE’G

 .¬```JGAGôLEGh  π```«é°ùàdG  •hô```°T  á```ëFÓdG

 ∫ƒ°ü◊G á```«FGò¨dG äBÉ°ûæŸG ≈```∏Y ócCG É```ªc

 Oô```a πµ```d π```ª©dG á```°SQÉ‡ á```°üNQ ≈```∏Y

 AGò¨dÉH á```≤∏©àŸG á£°ûfC’G ‘ Ú```∏eÉ©dG øe

 ≈∏Y Ú°ûàØŸG QhO ¤EG QÉ°TCG ∂dòc .¬LÉàfEGh

 Öë°S ‘ áÄ«¡dG á«≤MCGh ,º¡eGõàdGh AGò¨dG

 äGƒ£ÿÉHh ,πHÉ≤e ¿hO AGò```¨dG øe äÉæ«Y

 áæ«Y äô```¡XCG ∫ÉM ‘ á```Ä«¡dG É¡©ÑàJ »```àdG

 áÄ«¡dG Qó°üJ å«M ,áØdÉfl OƒLh π```«∏ëàdG

.á«FGò¨dG ICÉ°ûæŸG ≠∏ÑJh ∂dòH Gôjô≤J

 ‘ ≥◊G áÄ«¡∏d ó```jó÷G ΩÉ¶ædG í```æeh

 √ó©Hh √AÉæKCGh ¬```≤jƒ°ùJ πÑb AGò¨dG Ωƒ```≤J ¿CG

 áé«àf Aƒ°V ‘ É```¡dh ∂dP ôeC’G Ö```∏£J GPEG

.áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G PÉîJG Ëƒ≤àdG

 ™e - ÌcCG hCG IóMGƒH äOóM »àdGh ,¬```ëFGƒd

 …CG É¡«∏Y ¢üæj ó```°TCG áHƒ≤©H ∫ÓNE’G Ωó```Y

 ¿ƒ«∏e ÉgQGó≤e á«dÉe á```eGô¨H - ôNBG ΩÉ¶f

 ,ÉeÉY RhÉéàJ ’ IóŸ ¢ü«NÎdG ≥«∏©J ,∫ÉjQ

 RGƒL ™e ,á«FGò¨dG ICÉ°ûæŸG ¢ü«NôJ AÉ```¨dEGh

 ÜÉµJQG QGô```µJ ∫ÉM ‘ á```Hƒ≤©dG á```ØYÉ°†e

 ÖµJôj ø```e áHƒ≤Y äOóM É```ª«a .á```ØdÉîŸG

 ∫hGóàH Gó```ªY Ö```Ñ°ùàdG ‘ π```ãªàJ á```ØdÉfl

 á°Tƒ°û¨e hCG á```ë°üdÉH IQÉ°V á```«FGòZ IOÉe

 ô°ûY ≈∏Y ójõJ ’ Ióe øé°ùdÉH á```Yƒæ‡ hCG

 Iô°ûY ÉgQGó≤e á```«dÉe á```eGô¨H hCG äGƒ```æ°S

.É©e Éª¡«∏µH hCG ,∫ÉjQ ÚjÓe

 á```̀ªFÉb ó```̀jó÷G ΩÉ```̀¶ædG ø```̀ª°†J É```̀ªc

 áØdÉîŸG :»gh É¡dhGóJ Öéj ’ »àdG ájòZC’ÉH

 áë°üdÉH IQÉ°†dG ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’

 íFGƒ∏d áØdÉîŸG ,∑Ó¡à°SÓd á◊É°U Ò```̀Z hCG

 ájòZC’G ,AGò¨∏d á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG hCG á«æØdG

 á«FGò¨dG ábÉ£ÑdG ¬H ≥aôJ ⁄ GPEG ,á```̀°Tƒ°û¨ŸG

 ‘ √DhÉæãà°SG ºàj Ée GóY á«MÉ°†jE’G äÉfÉ«ÑdGh

 iód Óé°ùe øµj ⁄ GPEGh ,ájò«ØæàdG áëFÓdG

 áeÉ©dG á```̀Ä«¡∏d ΩÉ¶ædG RÉ```̀LCG ∂dòc .á```̀Ä«¡dG

 QGòfEG ΩÉ```̀¶f IQGOEGh AÉ```̀°ûfEG AGhó```̀dGh AGò```̀¨∏d

 ô°TÉÑe ô£N …CG ø```̀Y ≠«∏ÑàdGh πeÉ©à∏d ™jô°S

 ¿ƒµj ¿É```̀°ùfE’G á```̀ë°U ≈```̀∏Y ô```̀°TÉÑe Ò```̀Z hCG

 QGó°UEG á«MÓ°U É¡ëæe Éªc ,AGò¨dG √Qó°üe

 ó```jó÷G ΩÉ```¶ædG ´hô```°ûe ¢```ü°üN

 iQƒ```°ûdG ¢```ù∏› ≈```¡fCG …ò```dG ,AGò```¨∏d

 GOGó©à°SG √OGƒe ≈```∏Y âjƒ°üàdG GôNDƒe

 á«©«é°ûJ äBÉ```aÉµe íæe ,∂∏ª∏d ¬```©aôd

 QGó```≤e ø```e % 25 ≈```∏Y ó```jõJ ’ á```Ñ°ùæH

 ΩÉ¶ædG »ØdÉfl ≈∏Y á≤ëà°ùŸG áeGô¨dG

 á```Ä«¡dG »```°ûàØe Ò```Z ø```e ó```YÉ°ùj ø```Ÿ

 »àdG äÉ¡÷G hCG AGhó```dGh AGò¨∏d áeÉ©dG

 á```ØdÉfl ø```Y ∞```°ûµdG ‘ É```¡H Ú```©à°ùJ

 ¢```ù∏›  ø```e  QGô```≤H  ∂```dPh  á```«FGòZ

 á```Ä«¡dG »```°ûàØe í```æe É```°†jCGh ,AGQRƒ```dG

 øe ¬fƒeó≤j É```e Ò¶f á```«dÉe äBÉ```aÉµe

 ≈∏Y Qô°V ´ƒbh …OÉØJ ¤EG …ODƒJ ∫ÉªYCG

 ÖfÉL ¤EG ,áeÉ©dG áë°üdG hCG ∂```∏¡à°ùŸG

 √Oó```ëj - É```«dÉe Ó```HÉ≤e á```Ä«¡dG í```æe

 äÉ```eóÿG  Ò```¶f  -  AGQRƒ```dG  ¢```ù∏›

 äGOÉ```¡°Th ¢```ü«NGÎdGh É```¡eó≤J »```àdG

.ÉgQó°üJ »àdG äÉ≤aGƒŸGh π«é°ùàdG

 á¡Lh ¤EG ´É```ªà°S’G Ö```≤Y ∂```dP ≈```JCG

 ¿CÉ°ûH áÄ«ÑdGh á```«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ ô```¶f

 äô¡X »àdG º```¡FGQBGh AÉ°†YC’G äÉ```Xƒë∏e

 …ò```dGh  ΩÉ```¶ædG  ´hô```°ûe  á```°ûbÉæe  AÉ```æKCG

 á∏°ù∏°ùdG πMGôe ™«ªL ≈∏Y ¬```eÉµMCG …ô°ùJ

 AGò¨∏d äÉ```Øjô©J ≈```∏Y π```ªà°TGh ,á```«FGò¨dG

 äÉ°SQÉªŸGh AGò¨dG áeÓ°Sh áaÉ°†ŸG OGƒŸGh

 ábÉ£ÑdGh AGò```¨dG ∫hGóJh AGò```¨∏d á«ë°üdG

 äÉØ°UGƒŸGh á«MÉ°†jE’G äÉfÉ«ÑdGh á«FGò¨dG

 á```«Ä«ÑdG  äÉ```WGÎ°T’Gh  AGò```¨∏d  á```«°SÉ«≤dG

.ÉgÒZh IƒÑ©dGh á«ë°üdGh

 ¤EG ,IOÉe 46 øe ¿ƒµŸG ΩÉ¶ædG ±ó¡jh

 áeÉ©dG áë°üdG ájÉªMh AGò¨dG áeÓ°S ¿Éª°V

 á£ÑJôŸG ôWÉîŸG π«∏≤J ∫ÓN øe ∂∏¡à°ùª∏d

 çƒ∏ŸG AGò¨dG øe ∂```̀∏¡à°ùŸG ájÉªM ,AGò¨dÉH

 ,áª«∏°ùdG á«FGò¨dG á«YƒàdG ô°ûf ,¢Tƒ°û¨ŸG hCG

.AGò¨dG ácôM ábÉYEG ΩóYh

 äÉ```Hƒ≤Y  ó```jó÷G  ´hô```°ûŸG  ø```ª°†Jh

 hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ∞```dÉîj øe ≥ëH á```eQÉ°U





متابعات

 ájOƒ©°ùdG äÉ©eÉé∏d äÉcGô°ûdG øe ójó©dGh

 ∞«°üæJ  ‘ á«ŸÉY á©eÉL 100 π°†aCG ™e

.(…É¡¨æ°T)

 äÉÑdÉWh ÜÓ```̀W ø```̀e Ò```̀ãc ¢```̀UôMh 

 á```̀Ñë°üH ¢```̀Vô©ŸG IQÉ```̀jR ≈```̀∏Y á```̀jƒfÉãdG

.º¡FÉHBG

 á©HQC’G ΩÉjC’G á```∏«W ¢Vô©ŸG í‚ óbh

 ájƒ«M ÌcC’G ∫É```éŸG ¿ƒ```µj ¿CG ‘ á```«°VÉŸG

 áµ∏ªŸG ≥```WÉæe ø```e º```¡°†©H AÉ```L QGhõ```d

 Iô°TÉÑŸG º```¡JÉeÉªàgG â```YƒæJh ,á```Ø∏àîŸG

 ∞∏àfl âdhÉæJ ¢Vô©ŸG IÎa á∏«W áæeGõàe

 ,»ÁOÉcC’G ∫ÉéŸG ‘ á«°ü°üîàdG ÖfGƒ÷G

 Oó©d áYƒæàe á«≤«Ñ£J ÜQÉ```Œ â°VôY Éªc

 √òg ‘ RôHC’G Iõ```«ŸG π©dh .äÉ©eÉ÷G ø```e

 á```Ñ°ùædG â```∏é°S É```¡fCG á```©ªà› ÜQÉ```éàdG

 ,á```cQÉ°ûŸGh Qƒ```°†◊G å```«M ø```e ≈```∏YC’G

 √ò```g π```©éj É```e ƒ```gh ,Ú```dhDƒ°ùŸG Ö```°ùëH

 º«∏©à∏d ‹hódG ô“DƒŸGh ¢Vô©ŸG øe IQhódG

 .¥ÓWE’G ≈∏Y á«∏YÉØJ ÌcC’G IQhódG ‹É©dG

 ,á«bÉØJG 30 øe ÌcCG ™«bƒJ ô```“DƒŸG ó¡°Th

 ÌcCG ÜÉ£≤à°SG á```Ñ°SÉæŸG â```YÉ£à°SGh

 ,∞«æ°üàdGh OÉªàY’G á«dÉY á```©eÉL 80 øe

 á```°ù«FôdG  É```¡à£°ûfCG  ‘  IOó```©àe  â```fÉc

 áMÉ°ùe á```MÉJEG â∏ª°T å```«M ,á```ÑMÉ°üŸGh

 äÉ°üæeh á```«Øjô©àdG á```ëæLC’G øe á```©°SGh

 ,Úªà¡ŸGh IòJÉ°SC’Gh áÑ∏£dÉH ô°TÉÑŸG AÉ≤∏dG

 ¬JGhóæH ‹hódG ô“DƒŸG á```eÉbEG âæª°†J Éªc

 á«é«JGÎ°SG É```jÉ°†b â°ûbÉf »```àdG á```«ª∏©dG

 äÉ©eÉ÷G ∫ƒM äõcôJ ,‹É```©dG º«∏©àdG ‘

 π```ªY  ¢```TQh  ó```≤Y  â```∏ª°Th  ,á```«°ùjQóàdG



 êQÉÿG ‘ á°SGQódG ¢Uôa øY ∫GDƒ°ùdG ÚH

 á«ª∏©dG è```̀eGÈdG ó```̀jóL ≈```̀∏Y ±ô```̀©àdGh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh º∏©àdGh ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCGh

 ¤EG áaÉ°VEG ,á```̀«∏ëŸG äÉ```̀©eÉ÷G ‘ ∫ƒ```̀Ñb

 Úªà¡ŸG ÚãMÉÑdGh ájƒfÉãdG á∏MôŸG ÜÓW

 äÉÄ«g AÉ```̀°†YCG hCG ‹É©dG º```̀«∏©àdG ´É```̀£≤H
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والــتــمــيــز املــؤســســي األمــــر الـــذي 

ثقافة  بــنــاء  فــي  إيــجــابــاً  سينعكس 

 الــتــمــيــز فـــي مــنــظــمــات األعــمــال 

مخزون  توفير  خــالل  مــن  احمللية 

قــــــادرة على  لـــكـــفـــاءات   مــتــكــامــل 

املؤسسي  التميز  مــســتــوى  قــيــاس 

به  للنهوض  املناسبة  احللول  ووضع 

في ااالت اتلفة.

يتم  أن  عــلــى  الــطــرفــان  ــفــق  وات

النجاح  قــصــص  مـــن   اإلســـتـــفـــادة 

البرنامجني  تــبــنــي  مـــن  ــاجتــة  ــن  ال

األبــــحــــاث  و  املـــــقـــــاالت  ــــة  ــــاف  وك

املتخصصة  الكتــب  و  واإلصــدارات 

اجلدير  بــالــبــرنــامــجــني.  املتعلقة 

ستساعد  املــبــادرة  هــذه  أن  بالذكر 

باجلودة  تهتم  ــادات  ــي ق بــنــاء  عــلــى 

ــد يــنــضــم الى  فــي إجنــــاز جــدي

للجودة  السعودي  الس  إجنازات 

رئيس  الــعــمــري  ـــض  ـــاي د/ع وقــــع 

باملنطقة  للجودة  السعودي  الس 

الغربية البروفسور/ محمـد زائـري 

األوروبــــــي ألفضل  املــركــز  ــيــس  رئ

(  ECBPM) اإلداريــة   املمارســات 

 مذكــرة تفاهــم للتعـــاون والشراكــة 

في احتفــاليـــة الــــس السعــــودي 

للجــودة بهـذه املنــاسبــة  في فــنـدق 

هيلتون جدة مساء االثنني ٢٣ ابريل 

٢٠١٢ بحضور معظم أعضاء اللجنة 

التنفيذية وبعض الزمالء من أعضاء 

الس الفاعلني.

 ومذكـرة التفاهـم تهـدف الى تعـزيز 

الشراكـة االستراتيجيــة بني املنظـمتـني 

همــــا:  عــلــمــيــني  بــرنــامــجــني   فـــي 

 Leadership of القيادة املتميـزة

املعتمد  والبرنامج   Excellence

 Certified  خلبراء التميز املؤسسي

 Excellence Professional

ن الس السعودي للجودة والتي متكِّ

في  البرنامجني  وتــســويــق  إدارة   مــن 

وتوظيـف  السعوديـة  العربيـة  اململكـة 

املعـــاييـر  وفـــــق  املتخصصــة  املــوارد 

ــي من  ـــ ـــ ــن ـــــإشـــــراف ف  الــــدولــــيــــة وب

ألفضـــل  ـــــــي  األوروب املــركـــــز  ــل  ــب  ق

املمارسات اإلدارية.



متابعات

قامت  لتدريب موظفيها وتطوير قدراتهم،  المستمرة  إي سيستمز  أيه  بي  برامج شركة  إطار  في 
أخيراً الشركة بتدشين برنامج القادة الناشئين الذي يعد أحد البرامج التطويرية والتدريبية التي تقدمها 

الشركة لموظفيها بهدف إعداد كفاءات قادرة على تولي المناصب اإلدارية العليا في الشركة.

من  العديد  حالياً  يشغل  املستقبل، حيث  في 
عليا.  ــه  إداري مناصب  السعوديني  موظفينا 
ونحن في «بي أيه إي سيستمز» - السعودية 
موظفة  عاملية  شــركــة  أكــبــر  بكوننا  نفخر 
بإحدى  للفوز  أهلها  الذي  األمر  للسعوديني 
عام  مطلع  في  للسعودة  نايف  األمير  جوائز 
مثل  األخـــرى  ــز  اجلــوائ مــن  وعـــدد  ٢٠١١م 
للوظائف».  موطنة  عمل  بيئة  أفضل  جائزة 
تكرمي  حفل  الشركة  أقامت  املناسبة  وبهذه 
املديرين  من  مجموعة  حضره  للمشاركني 
التنفيذين للشركة مثل جاي جريفيث العضو 
الدولية، والسفير  املنتدب موعة األعمال 
عام  ومدير  اململكة،  لدى  األسبق  البريطاني 
السير  الشركة  لدى  الدولية  األعمال  تطوير 
نائب  مكارثي  وتوني  كولس،  كوبر  شيرارد 
الرئيس للموارد البشرية والعمليات التجارية 
كما  السعودية،  سيستمز-  إي  أيــه  بــي  فــي 
الشركة  منسوبي  من  عدد  االحتفال  حضر 
تقدمه  الذي  مستقبل  برنامج  إلى  املنضمني 
بي أيه إي سيستمز- السعودية إلى املوظفني 
وتطوير  تدريبهم  على  للعمل  السعوديني 

كفاءتهم ليكونوا قادة املستقبل.

وااللتقاء مع زمالئنا في أجواء سعودية».
رئيس  اجلــلــيــدان  عــالء  املهندس  وقــال 
وأحد  الشركة  فــي  املــشــاريــع  إدارة  قـــدرات 
املرشحني في البرنامج: «كانت الوحدة األولى 
مهمة  فرصة  اململكة مبثابة  في  أقيمت  التي 
من  الزمالء  مختلف  على  والتعارف  لاللتقاء 
العمل  ووحــدات  الرئيسة  األســواق  مختلف 
العالم. وأتيحت الفرصة لي ملشاركتهم  حول 
قد  التي  والتحديات  والــتــجــارب  اخلــبــرات 
معها  التعامل  وطريقة  أعمالنا  في  نواجهها 
من خالل وجهات النظر اتلفة». وأضاف: 
«من اجلميل أن أرى زمالئي من مختلف دول 
العربية  اململكة  على  يتعرفون  وهــم  العالم 
الرئيسة  األســــواق  أهـــم  كــأحــد  الــســعــوديــة 
اململكة  تاريخ  على  التعرف  وكذلك  للشركة، 
من  األصــيــل».  وتــراثــهــا  السعودية  العربية 
عام  مدير  طيب  محمود  منذر  قــال  جانبه، 
«أخذت  واالتــصــال:  العامة  العالقات  إدارة 
إلتزاماً حقيقياً لتدريب  الشركة على عاتقها 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  موظفيها  وتطوير 
قادرين  وجعلهم  الــســعــوديــني.  وخــصــوصــا 
الشركة  في  عليا  إداريــة  مناصب  تولي  على 

مبثابة  الناشئني  الــقــادة  برنامج  ويعد 
الذين  املوظفني  بدعم  يقوم  تطويري  برنامج 
يتم ترشيحهم من قبل إداراتهم من خالل كسب 
مهارات وخبرات عاملية في مختلف ااالت. 
أحــد مواقع  فــي  كــل سنة  الــبــرنــامــج  ويــقــام 
الواليات  مثل  العالم  حول  الرئيسة  الشركة 
املتحدة واململكة املتحدة، وقد أقيم أخيراً في 
اململكة. حول البرنامج قال عبد الله اجلمعة 
مدير التدريب والتطوير في الشركة: «سيكون 
هناك ثالث وحدات عمل في البرنامج خالل 
هذه السنة تتيح للمرشحني تطوير مهاراتهم 
القيادية وتعزيز فهمهم الستراتيجية الشركة 
وأيضا تطوير قدراتهم الشخصية»، وأضاف 
فرصة  يعطي  الــنــاشــئــني  الــقــادة  «بــرنــامــج 
وحدات  من  بزمالئهم  لاللتقاء  للمرشحني 
العمل اتلفة حول العالم وكذلك باملديرين 
التنفيذيني واالستفادة من خبراتهم وجتاربهم 
وتكوين شبكة تواصل معهم». واختتم حديثه 
نقيم هذا احلفل  أن  ملن اجلميل  «إنه  بالقول 
في اململكة كونها أحد أهم األسواق الرئيسة 
للكل  فرصة  وهــي  سيستمز»  إي  أيــه  «بــي  لـ 
السعودية  الــعــربــيــة  اململكة  عــلــى  للتعرف 





الموجز

اعتماد دليل التعامل مع األغذية للعاملين في المنشآت الغذائية

إطالق جائزة الملك عبد اهللا للمتميزين من منسوبي الحرس الوطني

اعتمد صاحب السمو امللكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون 
يعد  حيث   ، الغذائية  املنشآت  في  للعاملني  األغذية  مع  التعامل  دليل  والقروية  البلدية 
 العاملون في املنشآت الغذائية من أهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على سالمة وأمان الغذاء 

املقدم للمستهلك .
تداول  العام ألساليب  اإلطار  بتحديد  االهتمام  الــوزارة على  إطار حرص  في  الدليل  ويأتي 
الغذاء خالل املراحل اتلفة للسلسلة الغذائية التي تبدأ من استالم املواد اخلام وتداولها 
حتى احلصول إلى املنتج الغذائي النهائي وذلك للمحافظة على سالمة املواطن واملقيم ، مع 
تداولهم  الغذائية وطريقة  املنشآت  للعاملني في  الصحية  توضيح مدى أهمية االشتراطات 
للغذاء خالل مراحل إنتاجه اتلفة من أجل جتنب العديد من امللوثات التي جتعل الغذاء غير آمن من البكتريا ، والفطريات، والفيروسات 

والكيماويات السامة ، حيث انها من أهم املسببات ألمراض التسمم الغذائي.

وافق خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على إطالق 
جائزة للتميز في احلرس الوطني تشمل منسوبيه كافة من مدنيني وعسكريني، والقطاع 

الطبي مبسمى (جائزة امللك عبد الله بن عبد العزيز للتميز في احلرس الوطني).
أعلن ذلك األمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
رئيس احلرس الوطني. وعبّر باسمه واسم منسوبي احلرس الوطني عن أسمى الشكر 
والتقدير واالمتنان إلى خادم احلرمني الشريفني على اعتماد هذه اجلائزة التي حتمل 
ملنسوبي  واعتزاز  فخر  مصدر  ستكون  اجلائزة  هذه  أن  وأوضــح  الله.  رعاه   - اسمه 
احلرس الوطني كافة، كما تعد امتداداً ألياديه البيضاء وتشجيعه املستمر ألبنائه في احلرس الوطني، ورعايته الدائمة لهذا الكيان منذ 

بداياته األولى حتى وصل إلى ما نشهده اليوم من تقدم وتطور شامل في مختلف ااالت.

المواصفات تبحث إلزامية «الجودة» 
على األفياش

السعودية  الهيئة  عقدت 
واملقاييس  للمواصفات 
الرياض  ــي  ف واجلـــــودة 
مؤخرا االجتماع الـ ١٣٨ 
برئاسة  إدارتــهــا  لس 
والصناعة  التجارة  وزير 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
توفيق  الــدكــتــور  الهيئة 
الربيعة. وأوضح محافظ الهيئة نبيل بن أمني مال أن االجتماع أقر 
 . لعام ٢٠١٢م  التشغيلية  واستعرض مذكرة اخلطة  األعمال  جدول 
١٤٣٣/١٤٣٢هــــ  السنوي  التقرير  استعرض  االجتماع  أن  وأضــاف 
القياسية  املواصفات  مشروعات  العتماد  مذكرة  ناقش  كما  للهيئة 
وامليكانيكية،   ، والبترولية  الكيميائية  اـــاالت  فــي  السعودية 
مذكرة  إلى  إضافة  ااالت  من  وغيرها  وااللكترونية،  والكهربائية 
السلع  من  موعة  اجلــودة  عالمة  بوضع  اإللـــزام  بشأن  للعرض 

الكهربائية «األفياش»، التوصيالت الكهربائية، السخانات.

إلزام المنشـآت الخـاصة بالحصول 
على شهادة الجودة

قــــرر مــجــلــس اخلـــدمـــات 
الصحة  وزير  برئاسة  الصحية 
الصحية  املنشآت  كافة  ــزام  إل
مستشفيات  مـــن  اخلـــاصـــة 
ـــادات،  ـــز صــحــيــة وعـــي ومـــراك
اعتماد  شهادة  على  احلصول 
املركزي  اــلــس  مــن  اجلـــودة 
 .CBAHI الصحية  للمنشآت 
الصحة  وزيــر  اعتمد  ذلك  إلى 
الس  اجتماع  خــالل  القرار 
في جلسته الثامنة واخلمسني، 
وعـــزت الـــــوزارة اخلــطــوة إلـــى عــزمــهــا فــي رفـــع مــســتــوى اخلدمات 
وشددت  املرضى،  سالمة  معايير  وتطبيق  جودتها  وضمان  الصحية 
 أن شهادة االعتماد ستكون متطلبا أساسيا الستمرار اخلدمة الطبية 

وجتديد ترخيص املنشأة.



تكريم (مدير الجودة  المتميز) بجائزة المجلس السعودي للجودة يونيو ٢٠١٢

برنامج فعاليات المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية
يناير - يونيو ٢٠١٢

حث الس الســـعودي للجودة الشـــركات واملنشآت اتلفة بترشيح مدير اجلودة لديهم للحصول على جائزة (مدير اجلودة املتميز) وهى 
جائزة سنوية انطلقت منذ ثالثة أعوام مساهمة من الس في دعم مسيرة اجلودة في مختلف املنشآت السعودية .

يذكـــر أن الفائـــز مينـــح ( درع الس التقديري ) باإلضافة إلـــى مكافأة مالية قدرها (٥٠) ألف ريال مقدمـــة من املهندس صبحي بترجي 
الرئيس التنفيذي موعة مستشفيات السعودي األملاني الراعي الرسمي جلائزة (مدير اجلودة املتميز) لعام ٢٠١٢م .

كما سيتم إعالن النتائج وتكرمي الفائزين في احلفل السنوي للمجلس مبدينة جدة يوم ٦/١١/ ٢٠١٢.

11 يونيو 2012 م



الموجز

التجـــارة  وزارة  حـــذرت 
التطوير  والصناعـــة شـــركات 
العقاري التي ترغب االستثمار 
في مشـــروعات بيع الوحدات 
اخلارطـــة  علـــى  العقاريـــة 
(حتت اإلنشـــاء) مـــن اإلعالن 
أو التســـويق أو البيـــع في تلك 
املشروعات ما لم يتم احلصول 
علـــى الترخيـــص الـــالزم مـــن 
وزارة  فـــي  املشـــكلة  اللجنـــة 
التجـــارة بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ١٢-٣-١٤٣٠هـ واملنظم 

لعملية بيع الوحدات العقارية على اخلارطة. 
ودعـــت اللجنـــة املواطنني واملقيمـــني إلى عدم االنســـياق وراء أي 
عملية تتضمن تســـويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية - على اخلارطة 
- حتـــت اإلنشـــاء أو يعتزم إنشـــاؤها أو حتـــى أراضي عقاريـــة لم يتم 
تطويرهـــا، إال بعـــد التأكد من حصـــول املعلن علـــى الترخيص الالزم 
مـــن قبل اللجنـــة اتصة بالوزارة، والتأكد من ذلـــك عند الرغبة في 
الشراء وعدم االعتماد على اإلعالنات أو عرض املشروع في املعارض 
العقارية أو غيرها ما لم يتضمن اإلشـــارة إلـــى الترخيص املمنوح من 
الوزارة للمطور ورقم حســـاب الضمان اخلاص باملشروع واملعتمد من 

جلنة البيع على اخلارطة. 
واعتمـــدت جلنة البيع على اخلارطة مؤخراً عدداً من التراخيص 
لشـــركات التطويـــر العقاري ملزاولة نشـــاط بيع وحـــدات عقارية على 
اخلارطـــة فـــي مشـــاريع تطوير عقـــاري عائـــدة لها بعد أن اســـتوفت 
املتطلبـــات النظامية، مشـــيرة إلى أنه ميكن للراغبـــني في التملك في 
 www.mci.gov.sa/aqar مثل تلك املشـــروعات زيارة موقع الـــوزارة
لإلطالع على الشركات املرخص لها ببيع وحدات عقارية على اخلارطة 
، وتدوين رقم حساب الضمان املعتمد الذي يتعني على مشتري الوحدة 

إيداع مبالغ الدفعات اخلاصة بقيمتها في هذا احلساب.

«التجارة» تحذر من تسويق الوحدات 
العقارية غير المرخصة

توصية بإنشاء مركز للجودة 
مستقل إداريا وماليا في نجران

الشاملة  اجلودة  لتطبيق  االستراتيجية  دراسة اخلطة  أوصت جلنة 
على اإلدارات احلكومية في منطقة جنران التي وجه بتشكيلها أمير 
املنطقة، بتبني ثقافة اجلودة الشاملة في جميع اإلدارات احلكومية، 
أو  إدارات  استحداث  إلى  باإلضافة  للجودة،  أعلى  مجلس  وتشكيل 

أقسام للجودة في كل إدارة حكومية.
ودعت اللجنة في اللقاء الذي ترأسه مؤخرا مدير عام التربية والتعليم 
أمني  من  املشكلة  اللجنة  أعضاء  وحضره  املنيع،  سليمان  بن  ناصر 
منطقة جنران ومدير عام الشؤون الصحية ومدير التنمية والتنسيق 
إلى إنشاء مركز مستقل  التطوير اإلداري،  بخدمات املنطقة ومدير 
التخطيط  إداريا وماليا للجودة والتعاقد مع شركات استشارية في 

واجلودة لوضع آليات التنفيذ.
وأوضح مقرر االجتماع مشرف اجلودة بتعليم جنران محمد بن هادي 
جميع  في  العاملني  تدريب  أيضا  تشمل  التوصيات  أن  دغمان  آل 
ورجال  الشركات  من  للجودة  داعمني  شركاء  مع  بالتعاون  اإلدارات 
باستقطاب  اال  هذا  في  متخصصة  ورش عمل  وإقامة  األعمال 
يتم  أن  على  التدريب  مجال  في  املتخصصة  اخلبرة  وبيوت  املعاهد 
واقترحت  احلكومية،  اإلدارات  فــي  اجلـــودة  مسؤولي  استهداف 
تطبيق  لها  سبق  التي  احلكومية  اإلدارات  من  االستفادة   اللجنة 

اجلودة باملنطقة.

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تنظم ورشة بعنوان «بناء منظمات
 وبيئة عمل عالية األداء لتخطي األوقات الصعبة 

بعنوان  العاملية  ورشة عمل  إجادة  للجودة ومؤسسة  العزيز  امللك عبد  نظمت جائزة 
«بناء منظمات وبيئة عمل عالية األداء لتخطي األوقات الصعبة» بحضور معالي محافظ 
الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة أمني عام جائزة امللك عبد العزيز للجودة 

نبيل بن أمني مال .. بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض.
للجودة  العزيز  عبد  امللك  جلائزة  واإلعالمي  والتسويقي  التنفيذي  املستشار  وقال 
الدائم  النجاح  مسار  حتديد  آلية  استعرضت  الورشة  إن  العوفي  علي  بن  هاني  الدكتور 
وتطبيقات إدارة األداء العالي وتقييم وتشخيص األداء، وكيفية حتويل املعرفة إلى تطبيقات، 

كما تناولت التعلم بالتطبيق وبناء بيئة متارس التطبيق بشكل مستمر.
بجامعة  التنظيمي  السلوك  وأستاذ  اإلدارة  في  عاملياً  املصنفني  أبرز  أحد  بفيفر  جفري  الدكتور  قدمها  الورشة  أن  إلى  يشار 

ستانفورد األمريكية.



 «المواصفات»: نبذل جهودا إللزام الجهات المنفذة للمشاريع 

بالمواصفات القياسية وكود البناء

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة أنها املظلة الرسمية ألعمال اجلودة 
تعنى بشؤون  الصادر في ١٤٣٠، حيث أصبحت  الوزراء  اململكة من خالل قرار مجلس  في 
املسؤوليات ومنع  توحيد اجلهود وحتديد  إلى  وتهدف  واإلبداع بشكل عام،  والتميز  اجلودة 
االزدواجية، كما أنها حتتضن األمانة العامة جلائزة امللك عبد العزيز للجودة باعتبارها أعلى 

جوائز اجلودة في اململكة.
وقالت الهيئة إنها تبذل جهودا حثيثة حلث اجلميع (قطاع عام، وخاص، وأفراد)، لدعم هذا 
التوجه بشكل فاعل واالستفادة من الندوات واملؤمترات التي تهدف إلى نشر ثقافة اجلودة 
والتوعية بنظم اجلودة وتطبيقاتها، مع أهمية التزام اجلهات املنفذة للمشاريع باملواصفات 
القياسية السعودية وكود البناء السعودي في تنفيذ أعمالها، وتطبيق نظم إدارة اجلودة على 

األنشطة اإلدارية لرفع كفاءتها.

الصين تتعهد بوقف تقليد منتجات 
الشركات العالمية

تعهد رئيس الوزراء الصيني 
االثنني  اليوم  جياباو  ويــن 
منتجات  تــقــلــيــد  بـــوقـــف 
خالل  العاملية  الــشــركــات 
الشركات  ــادة  ــق ل حــديــثــه 
املعرض  خـــالل  ــة  ــي ــان األمل
ــاعــي الــــدولــــي في  ــصــن ال

مدينة هانوفر األملانية. 
وقال جياباو في مؤمتر اقتصادي في افتتاح معرض هانوفر الدولي 
الوقت  وفي  الفكرية»،  امللكية  حقوق  بحماية  تلتزم  سوف  «الصني 
منظمة صناعية  أصدرت  الصيني  الــوزراء  رئيس  فيه  الذي حتدث 
األملانية  أن شركات صناعة اآلالت  إلى  نتائج دراسة أشارت  أملانية 
بسبب  دوالر)  مليار   ١٠٫٤) يورو  مليار   ٧٫٩ حوالي  سنويا  تخسر 

تقليد الشركات املنافسة ملنتجاتها. 
وقت  في  جتوال  قد  ميركل  أجنيال  األملانية  واملستشارة  جياباو  كان 
سابق من اليوم في أجنحة معرض هانوفر أكبر معرض صناعي في 
العالم بعد أن افتتح أمام رجال األعمال اليوم االثنني مع مشاركة ٥ 
املتقدمة. وتشارك الصني  آالف شركة تعرض منتجاتها من اآلالت 
في دورة هذا العام باعتبارها ضيف خاص حيث ميثلها حوالي ٥٠٠ 
شركة وهو ما يكشف إلى النمو السريع لصناعة املعدات املتقدمة في 

الصني وهو اال الذي تتصدره الشركات األملانية عادة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تطلب مرئيات المختصين حول مشاريع مواصفات المنتجات الغذائية

في إطار اهتمام الهيئة العامة للغذاء والدواء بإطالع اجلهات ذات العالقة واالسترشاد برأيها عند إعداد وحتديث وتبني مواصفات املنتجات 
الغذائية ملا في ذلك من أهمية في جتاوز أي عقبات فنية أثناء التطبيق، يقوم قطاع الغذاء ممثال باإلدارة 
التنفيذية للوائح الفنية واملواصفات بإعداد وحتديث وتبني بعض مواصفات املنتجات الغذائية مستفيدين 
في ذلك من اجلهود التي تبذلها بعض الدول املتقدمة واملنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا اال. 
األساسية  الغذائية  الفنية  اللوائح  بعض  الغذائية  واملواصفات  اللوائح  تلك  بني  من  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
الهامة مثل حتديث الالئحة الفنية الغذائية اخلليجية اخلاصة بـ» فترات صالحية املنتجات الغذائية -اجلزء 
األول: فترات الصالحية اإللزامية» وكذلك حتديث الالئحة الفنية الغذائية اخلليجية اخلاصة بـ «بطاقات 

املواد الغذائية املعبأة « وحتديث الالئحة الفنية الغذائية اخلليجية اخلاصة بـ « مياه الشرب املعبأة».

«التأمينات» تمدد مدة الشهادة 
ألصحاب العمل إلى ٦ أشهر

مددت املؤسســـة العامة 
للتأمينـــات االجتماعية مدة 
الشهادة التي متنح ألصحاب 
العمل لتكون ســـارية املفعول 
ملـــدة ســـتة أشـــهر بـــدالً ملـــا 
هـــو معمول بـــه وهـــو ثالثة 
أشـــهر، وذلك حرصـــاً على 
تقـــدمي  وتيســـير   تســـهيل 

خدماتها ألصحاب العمل. 
وأوضح مســـاعد محافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
للشـــؤون التأمينية عبد العزيز الهبدان أنه يشـــترط ملنح الشـــهادة أن 
يستكمل صاحب العمل االشتراطات الالزمة وهي سداد االشتراكات 
التأمينيـــة مـــع االســـتمرار في االنتظام في الســـداد وتســـجيل جميع 
العاملني الســـعوديني وغير الســـعوديني ليتطابق عدد غير السعوديني 
املســـجلني لدى املؤسســـة مع عدد مكفولي املنشأة وفقاً لبيانات وزارة 
العمل والوفاء بكافة التزامات املنشـــأة جتاه املؤسسة , مشيرا إلى أن 
هذه اخلطوة تأتي متوازية مع التسهيالت اآللية التي أتاحتها املؤسسة 
لتقدمي خدمات الكترونية تتســـم بالسهولة والسرعة واألمان وتساعد 

على حتسني وتطوير اإلجراءات والتعامالت. 



الموجز

كشـــف املهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مســـاعد املدير العام للشؤون الفنية بصندوق التنمية 
العقاري أن توافر اجلودة شرط أساسي ملنح القرض للمستفيد.

وقال الزغيبي خالل اجللسة اخلامسة اخلتامية مللتقى «اإلسكان.. حتديات وإجنازات» املصاحب 
ملعـــرض الريـــاض للعقارات والتطوير العمراني ان الصندوق يعمل على تســـهيل حصول املواطنني على 

قروض عقارية .
وكان صنـــدوق التنميـــة العقـــاري خفـــض مؤخرا األمتـــار املســـطحة املطلوب تنفيذهـــا للوحدات 
السكنية (الفلل) للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح ٢٤٠مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء 
عاليـــة و٢٥٠ مترا مربعا للمواصفات املتوســـطة و٢٨٠ مترا مربعـــا للمواصفات العادية وذلك بدالً من 

املسطحات السابقة التي كانت تبلغ ٣٩٠ مترا مربعا.

« الجودة  » شرط للقرض العقاري والمتقدمون للصندوق ٢,٣ مليون 

مدينة الملك عبداهللا االقتصادية وكليات إدارة 

األعمال تؤهالن ٤٠٠ طالب وطالبة

امللك  مــديــنــة  وقـــعـــت 
االقتصادية  عــبــدالــلــه 
إدارة  كليات  مــع  عــقــداً 
إلطالق  بجدة  األعمال 
ــة من  ــي ــان ــث املـــرحـــلـــة ال
سوق  أساسيات  برنامج 
العمل، بحضور صاحب 
السمو امللكي األمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم 
بن  أحمد  الدكتور  العالي  التعليم  وزير  ونائب  الشريفني  احلرمني 

محمد السيف. 
التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  وقعها  التي  االتفاقية  وتتضمن 
ملدينة امللك عبدالله االقتصادية فهد بن عبداحملسن الرشيد ورئيس 
مجلس أمناء كليات إدارة األعمال الدكتور عبدالله بن صادق دحالن، 
تدريب وتأهيل ٤٠٠ طالب وطالبة من حملة شهادة الثانوية العامة من 
أبناء رابغ  وثول، واملناطق احمليطة بها. وقال فهد الرشيد: املسؤولية 
امللك  ملدينة  أساسيني  هدفني  ميثالن  اتمع  وخدمة  االجتماعية 
عبد الله االقتصادية، حيث تندرج ضمن استراتيجيتها التي تتبناها 

لدعم وتطوير الكوادر الوطنية.

غرفة جدة تحقق الريادة في الشأن االجتماعي 

لدى مؤسسات القطاع الخاص

حـــقـــق مـــركـــز املـــســـؤولـــيـــة 
االجــتــمــاعــيــة بــغــرفــة جـــدة على 
ــة  ــودي ــســع مـــســـتـــوى الــــغــــرف ال
املاضية  الفترة  خــالل  جناحات 
في  ٢٠١٢م  ـــي  احلـــال والــــعــــام 
بثقافة  التوعية  وأنشطة  برامج 
وحتفيز  االجتماعية  املسؤولية 
تعميق  مجال  في  استراتيجياتها  تنفيذ  في  للمضي  الشركات 
مفهوم املسؤولية االجتماعية في قطاع األعمال والتأكيد على 
العاملني فيها ملمارسة دورهم في هذا القطاع. وأكد رئيس مركز 
بالغرفة املستشار أحمد احلمدان على  املسؤولية االجتماعية 
دور الغرفة في إقامة امللتقيات والفعاليات الهادفة إلى الرقي 
مبجتمع األعمال من خالل املركز الذي يضم في عضويته نخبة 
من املتخصصني في الشأن االجتماعي ودعم برامج املسؤولية 
وخاصة  اتلفة  األعمال  قطاعات  إلى  املنتمني  االجتماعية 

فيما يتعلق بثقافة املسؤولية االجتماعية وتعميم مفهومها. 

وقـــع الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء والدكتور كيشـــان خودي، 
نائب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في اململكة، مشروعا جديد للتعاون على املدى الطويل لتنمية 
القدرات في مجال ســـالمة األغذيـــة والدواء ، ودعم أهداف خطة الهيئة اإلســـتراتيجية الثانية 
(٢٠١٢-١٦). من جانبة ذكر الدكتور خودي يعتبر ضمان سالمة أجهزة الغذاء والدواء واخلدمات 
الطبية في اململكة هو أولوية قصوى ، وضمن التحديات للحفاظ على مسار تنميتها ، سوف يركز 
املشـــروع اجلديد من بني أمور أخرى على تقدمي املساعدة الفنية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املتعلقة بالهيئة من أجل: تنمية املوارد املؤسســـية والبشـــرية، و التوســـع في استخدام تكنولوجيا 

املعلومات، وتعزيز نظم التنفيذ واالتصاالت، وحتسني نظم إدارة ااطر. 

اتفاقيات ثنائية لألمم المتحدة وهيئة الغذاء والدواء لوضع مواصفات إلزامية





ملف 

الـعـــدد

.. ولما ال؟! إن أحالم اليوم .. تصبح دوماً حقائق الغد..
إذن فلما ال؟ خاصة وإن تيقنا جيداً أن هذه ليست أحالماً .. بل أهدافاً استراتيجية طموحة 

لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن المملكة ستمضي 
قدماً في تطبيق معايير الجودة والتميز في جميع القطاعات اإلنتاجية والخدمية (الحكومية 

والخاصة) واالستفادة من التجارب العالمية الرائدة والمتميزة في مجال الجودة.
وإن كانت هذه أهداف القائد فال بد أن نعمل جميعاً على دعم القدرات التنافسية لمنتجاتنا 
وخدماتنا ومنحها قيمة مضافة للمنافسة في األسواق العالمية .. حتى نتمكن من تحقيق 
الكلمة التاريخية للملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهللا الذي قال: إن المملكة 

العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها .. 
معيار عالمي  للجودة واإلتقان في ٢٠٢٠م.



يوم  بعد  يوما  العاملي  االهتمام  يتزايد 

التي  واخلدمات  للمنتجات  الشاملة  باجلودة 

قطاعات  مختلف  فــي  املنظمات  تقدمها 

ــمــام قصرا  األعـــمـــال ولـــم يــعــد هـــذا االهــت

القطاعات  شمل  بل  اخلــاص  القطاع  على 

احلكومية و منظمات النفع العام غير الربحية 

واالجتماعية. 

وقد ساهم التطور املستمر لعلم اجلودة 

واملناهج  التطبيقات  من  العديد  ظهور  في 

من  الكثير  ساعدت  والتي  للجودة  احلديثة 

املستمر  التحسني  حتقيق  فــي  املنظمات 

ألدائها ومنتجاتها ومبا يحقق رغبات عمالئها 

ونلخص  بذلك.  املتعلقة  التكاليف  وتوفير 

بأهمية  الرشيدة  اهتمام حكومتنا  رحلة  هنا 

ــدور  ال عــن  ــة  وحمل اجلـــودة  مفاهيم  تطبيق 

الذي  يجب أن تقوم به املنظمات  والهيئات 

اجلـــودة  مفاهيم  تــأصــيــل  فـــي   الــســعــوديــة 

من  الوطني  املستوى  وأهميتها على  الشاملة 

أجل تعزيز و دعم مسيرة االقتصاد و التنمية 

في بالدنا الغالية.

«المملكة العربية السعودية 
بمنتجاتها وخدماتها معيار عالمي 

للجودة واإلتقان» 

الشريفني  احلرمني  خــادم  رؤيــة  .. هذه هي 

ـــ  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك 

وهي  ٢٠٢٠م.  عــام  للمملكة  ـــ  الله  حفظه 

ستمضي  فاململكة   ، للجميع  واضحة  رؤيــة 

والتميز  اجلـــودة  معايير  تطبيق  فــي  قدما 

واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  جميع  في 

(احلــكــومــيــة واخلـــاصـــة) واالســـتـــفـــادة من 

التجارب العاملية الرائدة واملتميزة في مجال 

اجلودة، وتوظيف كل ذلك نحو تطوير أفضل 

املمارسات. في هذا السياق أتت كلمة خادم 

ـــ في إحدى  الله  أيده  ـــ  الشريفني  احلرمني 

اجلودة  التي شهدتها مسيرة  الفعاليات  أهم 

الثالث  الــوطــنــي  املــؤمتــر  وهـــي  الــســعــوديــة 

للجودة، حيث أكد حفظه الله على أن  حتقيق 

في  الطموحة  واستراتيجيتها  اململكة  رؤيــة 

اجلميع  من  احلــرص  يتطلب  اجلــودة  مجال 

املستوى  على  بنا  املنوط  بالدور  القيام  على 

التنافسية  الــقــدرات  دعــم  أجــل  من  العاملي، 

مضافة  قيمة  ومنحها  وخدماتنا  ملنتجاتنا 

للمنافسة في األسواق العاملية. 

واجلودة ببساطة هي أن تعمل املنظمات 

العمالء  إليه  يحتاج  ملا  وفقا  ـــ  بأنواعها  ـــ 

جوهرها  فــي  فــاجلــودة  اخلــدمــة.  ومتلقي 

العمالء  مــع  واالتــصــال  للحوار  نتيجة  هــي 

فعاال  واالتصال  جيدة  العالقة  كانت  فمتى 

واملنظمة  مستوياتها  أعلى  في  والشفافية 

تسعى بجد لتلبية طلبات العمالء ورغباتهم؛ 

فاجلودة  جــودة.  ذات  املنظمة  أعمال  كانت 

بثقافة  كثيرا  تتأثر  مسألة  وهــي  نسبية، 

فما  فــيــه.  تعمل  الــتــي  واملنظمات   اتمع 

يكون  أن  ميكن  مجتمع  فــي  جــودة  ذا   يكون 

فالقضية  آخــــر،  مــجــتــمــع  فـــي  ذلـــك   غــيــر 

صناعية  قضية  أو  هندسية  عملية  ليست 

وكفاءتها،  ـــة  اآلل حــالــة  عــلــى  تعتمد   بحتة 

بل هي قضية عقالنية رشيدة تنبع من اتمع 

متأثرة به ومؤثرة فيه. وألنها هكذا فال ميكنها 

أن تفيد في مجتمع ال تعد اجلودة جزءا من 

القطاعات  جميع  في  والتميز  الجودة  معايير  تطبيق  في  قدما  ستمضي  المملكة 
الرائدة  العالمية  التجارب  واالستفادة من  والخاصة)  (الحكومية  والخدمية  اإلنتاجية 

والمتميزة في مجال الجودة.



ملف 

الـعـــدد

ملف 

الـعـــدد

ثقافته وحواره اليومي. 

مفهوم  ظــهــر  أن  ومــنــذ 
بداية  في  اجلديد  اجلــودة 
ــيــات عــلــى يد  ــن اخلــمــســي
الدكتور  األمريكي  العالم 
حكومات  تسابقت  دمينج 
هذا  تبني  في  العالم  دول 
بدور  منها  إمياناً  املفهوم 
في  االستراتيجي  اجلــودة 
البلدان  وتنمية  تــطــويــر 
ومنتجاتها.  وخــدمــاتــهــا 
الدول في هذا  ومن أشهر 
معلوم  هو  كما   - املضمار 
من  كانت  التي  اليابان،   –
أفـــقـــر الـــــدول فـــي مــــوارد 
ضرراً  أشدها  ومن  الطبيعة 
العاملية  احلـــرب  تبعات  مــن 
باستقطاب  فقامت  الثانية، 
القوانني  وسنت  اجلــودة  علماء 
وتوطني  نقل  جتــاه  والتشريعات 
التنمية  وتطوير  اجلـــودة  تقنيات 
من  أرادت  ما  لها  فتحقق  البشرية 
كانت  التي  املذهلة  التقنية  احلضارة 
أبــرز مظاهرها، فما  ومــا زالــت اجلــودة 
الذهنية  الصورة  تتجه  وإال  اجلــودة  تذكر 
إلى اليابان، ما جعل العالم يحاول أن يدرس 
الدول  أبرز  ومن  ويحاكيها،  النجاحات  هذه 
التي  املتحدة  الواليات  ذلك  في  التي جنحت 
اجلـــودة  مفاهيم  وتــبــنــي  نــشــر  عــلــى  عملت 
أحد  أن  تيقنت  أن  بعد  اتلفة  وتطبيقاتها 
أسباب ركود البالد اقتصادياً هو ضعف جودة 

منتجاتها وخدماتها فأخذت بسن العديد من 
التشريعات والقوانني في هذا اال.

وتوجيهات  ــــرارات  ق فــي  املــتــأمــل  وإن 
اهتماما  يجد  العزيزة  بالدنا  في  األمر  والة 
أن اجلــودة خيار  بــارزا على  وتوجها  واضحا 
اســتــراتــيــجــي ال مــزايــدة عــلــيــه، ويــجــب أن 
منشآت  أعمال  جميع  في  أولوية  ذات  تكون 
القطاعني احلكومي واخلاص، ويتمثل اهتمام 
الدولة - رعاها الله - بسن حزمة شاملة من 
على  املوافقة   : منها  والتوجيهات  القرارات 
عام  للجودة  العزيز  عبد  امللك  جائزة  إنشاء 
رقم  السامي  املقام  ١٤٢٠هـ مبوجب خطاب 
١٤٢٠/١١/٢٧هــــــ،  وتــاريــخ  ٧/ب/١٨٦٧٠ 
وإطالق دورتها األولى عام ١٤٢٨ هـ ودورتها 
اللجنة  إنشاء  الثانية عام ١٤٣١هـــ.  وكذلك 
 SBCNC السعودي  البناء  لكود  الوطنية 
بجودة  يهتم  الــذي  ١٤٢١/٣/١٩هـــــ،  بتاريخ 
في  موحد  بناء  كود  إعــداد  خالل  من  البناء 
للمباني  الزلزالية  الكفاءة  لتحسني  اململكة 
العامة  اجلهات  تلزم  التي  األنظمة  واقتراح 
تصميم  ومعايير  أســس  بتطبيق  واخلــاصــة 
املباني واملنشآت املقاومة للزالزل في اململكة. 
والــدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  أنشئت  كما 
بتاريخ  املوقر  ــوزراء  ال مجلس  قــرار  مبوجب 

وجودة  سالمة  إلــى  تهدف  ١٤٢٤/١/٧هــــــ 
وكذلك  الطبية.  واملنتجات  والــدواء  الغذاء 
واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  إنــشــاء 
أجل  من  هـ   ١٤٢٤/٢/٩ بتاريخ  األكــادميــي 
وضمان  الــعــالــي  التعليم  بــجــودة  االرتـــقـــاء 
مقننة  معايير  وتوفير  والشفافية  الوضوح 
لألداء األكادميي. كما مت إقرار إنشاء برنامج 
اجلودة في القطاع الصحي في اململكة العربية 
برنامج  بتاريخ ١٤٢٦/٥/٥هـ وهو  السعودية 
CBAHI، الذي يهدف إلى الرقي باخلدمات 

الصحية بعد جناحه في منطقة مكة املكرمة 
في  الشاملة  اجلـــودة  تطبيق  برنامج  حتــت 
منطقة مكة املكرمةMRQP . وكذلك إنشاء 
جمعية حماية املستهلك مبوجب قرار مجلس 
تعنى  التي  بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧هــــ،  ــوزراء  ال
والدفاع  مصاحله  ورعاية  املستهلك  بشؤون 
العامة  اجلــهــات  لــدى  قضاياه  وتبني  عنها 
الرسمية  اجلهات  ومساندة جهود  واخلاصة 
ونشر الوعي االستهالكي، وحمايته من جميع 
واخلــداع  واالحــتــيــال  والتقليد  الغش  أنـــواع 
مبا  واخلدمات  السلع  جميع  في  والتدليس 
فيها السلع الغذائية والدوائية املستورد منها 
قياس  مركز  إنشاء  مت  كم  محليا.  واملصنع 
األداء لألجهزة احلكومية في ١٤٢٨/٧/٤هـ، 

من  معيارنا  هي  التي  الجودة  تحويل  علينا  يتحتم 
مجرد نظرية إلى حقيقة قيد التطبيق وذلك من خالل 

جعلها جزءاً من عملية اإلدارة التنفيذية.



ضمن  ومــن  املــنــشــأة  ومهمة 
واإلستراتيجيات  األهــداف 
التخطيط  إلى  تستند  التي 

في هذه املنشأة.     

نظم الجودة 
وأهميتها في 

تطوير القطاعات 
االقتصادية

تعني  أيــضــاً  اجلــــودة 
التأكد من اخلدمة املطلوبة 
فــي كــل حــقــل مــن حقول 
فلسفي  مفهوم  وهو  العمل 
في  اخلــدمــة  تــكــون  أن  أي 
أخرى  وبعبارة  متميز  وضع 
الضرورية  املتطلبات  توفر 
ألداء اخلدمة . وهناك أهمية 

حصلت  وقد  للجودة  متزايدة 
التطور  نتيجة  األهمية  هــذه 

وبسبب  والتكنولوجي  العلمي 
وحدة  الزبائن  ورغــبــات  تطلعات 

اتمعات  في  املنافسة  وشراسة 
املثلى  اجلـــودة  جنــد  وهــكــذا  العاملية 

تتحقق في البقاء عند األفضل ,إضافة 
والعامل  املؤثر  االقتصادي  العامل  إلــى 

الثقافي .

والبد من اإلشارة إلى أن مقياس اجلودة 
ال يقتصر على خدمة معينة بل كل اخلدمات 
والصناعية  السلعية  املنتجات  من  اعتبارا 
هو  املنتج  في  األجــود  إن  حيث  والــزراعــيــة، 
األفضل ومن ايجابيات اجلودة احلصول على 
خدمة مثلى لصالح الزبون وال ننسى سلبياتها 

مجال  في  ونشاطاتها  وجهودها  الهيئة  دور 
اجلودة.

الرؤية  أن  عــلــى  هــنــا  نــؤكــد  أن  ونــحــب 
املستقبلية للجودة ٢٠٢٠ التي أطلقت  برعاية 
خادم احلرمني الشريفني تهدف إلى أن تكون 
عاملياً  معياراً  وخدماتها  مبنتجاتها  اململكة 
أنه   إلى  تشير  حقيقة  وهي  واإلتقان  للجودة 
ال سبيل ململكتنا احلبيبة للمنافسة واملشاركة 
هي  اجلــودة  تكون  عندما  إال  عاملياً  الفاعلة 

معيارنا األساسي في كل ما نقدمه للعالم.

حتويل  علينا  يتحتم  املنطلق  هــذا  ومــن 
نظرية  مجرد  من  معيارنا  هي  التي  اجلــودة 
خالل  من  وذلــك  التطبيق  قيد  حقيقة  إلــى 
التنفيذية من  جعلها جزءاً من عملية اإلدارة 
قمة الهرم التنفيذي إلى قاعدته عبر تطبيق 
أن  يجب  كما  الشاملة  اجلــودة  إدارة  برامج 
يتجزأ  تكون اجلــودة في أي منشأة جــزءاً ال 
إدارة  واهتمام  واستراتيجياتها  أهدافها  من 
املنشآت باجلودة يجب أن يكون ثابتاً وداعماً 
يجب  كما  األخرى،  اإلستراتيجية  لألهداف 
التي  الطريقة  في  االهتمام  هذا  ينعكس  أن 
متارس فيها األعمال في املنشأة مبا في ذلك 
ومن  التقديرية  وامليزانيات  اخلطط  وضــع 
رسالة  هي  اجلــودة  تكون  أن  مبكان  األهمية 

والتأكيد على االستمرار على تنفيذه من قبل 
مجلس الوزراء املوقر في اجتماعه في رجب 

١٤٣٢هـ.

على  الكرمية  امللكية  املوافقة  وجــاءت   
للجودة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  ــــداد  إع
مركز  وإنشاء  للجودة  الوطنية  االستراتيجية 
يهدف  للجودة  كبيت  واإلتقان  للجودة  وطني 
إلى وضع اخلطط والبرامج السنوية ومتابعة 
مجال  في  الوطنية  الكوادر  وتأهيل  تنفيذها 
اجلودة وتطبيقاتها اتلفة، وقد مت اإلعالن 
عنها في ملتقى أفضل املمارسات األول عام 
١٤٢٩هـ.  ومتت إضافة مهمة اجلودة السم 
بيت اجلودة األول الهيئة الوطنية للمواصفات 
الوزراء  قرار مجلس  واملقاييس، حيث صدر 
املوقر رقم ٦١ وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٨هـ بتعديل 
اسم الهيئة إلى الهيئة السعودية للمواصفات 
اجلمعية  إنشاء  وأيضاً  واجلــودة.  واملقاييس 
السعودية للجودة مبوجب قرار مجلس الوزراء 
التي  ١٤٣١/١٠/١٨هـــــ،  بتاريخ  جلسته  في 
الشاملة  اجلودة  مفاهيم  ترسيخ  إلى  تهدف 
واخلاصة  احلكومية  القطاعات  جميع  في 
وتبني نظم ومفاهيم اجلودة وتعزيز مشاركة 
اتمع السعودي في بناء اجلودة إلى جانب 
استكمال منظومة اجلودة في اململكة وتعزيز 

تعيش اإلدارة اليوم عصرا سمته التميز و البحث عن 
مزيد من الكفاءة واإلبداع وتفرض عليها التحديات 

البحث عن كل جديد في مجال الجودة والتطوير.
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موضوعاً ذا أهمية واهتمام من قبل مختلف 
املسؤولني ، وذلك لتحقيق األهداف التالية:

للخدمات  جيد  أداء  حتقيق  ضمان    •
و  للمواطنني  العام  القطاع  موظفي  قبل  من 
مؤسسات  خدمات  من  اآلخرين  املستفيدين 

و أجهزة القطاع العام.
 Reliability ضمان حتقيق املصداقية  •
تقدمها  التي  املتنوعة  للخدمات  األداء  في 
اختالف  على  للمراجعني  ــة  ــدول ال أجــهــزة 

أنواعهم.
االنـــســـجـــام   و  الـــتـــطـــابـــق  ــق  ــي حتــق   •
مع  املــقــدمــة  للخدمة   Conformance

حصولهم  قبل  منها  املستفيدين  تــوقــعــات 
عليها.

جمالية  و  فنية  خــصــائــص  حتقيق    •
األجهزة  و  املــؤســســات  فــي   Aesthetics

احلكومية كاملظهر واألناقة و التهوية و توفير 
عامة  ومرافق  املراجعني  الستقبال  مقاعد 

أخرى.
لدى  اجليد   Image االنطباع  خلق    •
املواطنني والسمعة احلسنه حول أداء األجهزة 

احلكومية لوظائفها جتاه املستفيدين منها.

تركز  أن  ينبغي  األهــداف  ولتحقيق هذه 

يــتــطــلــب مـــن املـــســـؤولـــني احلــكــومــيــني في 
املؤسسات و اإلدارات احلكومية تبني رؤية و 
فلسفة شمولية قادرة على مواجهة التحديات 
البيئية احلالية و املستقبلية، و زيادة قدراتهم 
التغيرات  مع  املوائمة  و  التكيف  في  الذاتية 

احلاسمة في البيئة التنافسية.

أساليب  في  للتغيير  احلاجة  وأصبحت 
الــعــمــل احلــكــومــي أكــثــر إحلــاحــا و خاصة 
التطور  بسبب  اجلــديــدة  األلفية  بــدايــة  مــع 
املتسارع في التكنولوجيا، والنية الدميغرافية 
للقوى العاملة و التأكيد املتزايد على اجلودة 
للمستفيدين  اخلدمات  تقدمي  في  املرونة  و 
قد  املواطنني  لدى  الوعي  تنامي  أن  و  منها. 
عالية  خدمة  مبستويات  املطالبة  إلــى  أدى 
يوم  بعد  يوما  تــزداد  املطالبة  و هذه  اجلــودة 
إلــى ضــرورة حتسني و  مما يستدعي األمــر 
تبسيط  و  اخلــدمــات  تقدمي  أسلوب  تطوير 
إجراءات األداء و تقدمي اخلدمات بسرعة ملا 
بتكلفه  بالوقت و  يترتب على ذلك من توفير 
األداء. إن عصر االنفتاح و العوملة الذي مييز 
عاملنا اليوم  و ما يترتب على ذاك من حتمية 
التغيير و التحول إلى النمط الدميقراطي و 
انفتاحا ومرونة، فقد أصبح  املشارك األكثر 

اإلنساني  التعامل  يقل  حيث 
اإلنساني  اجلهد  يقل  أيضاً 
فيتم التعامل مع اآللة ولذلك 
االجتماعي  اجلــــزء  يــقــل 
أنها  في  ايجابياتها  ولكن 
تسهل وتسرع حل حاجات 
اجلودة  معيار  أمــا  الناس 
فإنه يتغير ديناميكياً حيث 
وهناك  املنافسة  الــهــدف 
شركة  فــي  جـــودة  معايير 
اجلودة  معايير  من  أعلى 

في شركة ثانية .

اليوم  اإلدارة  وتعيش 
عــصــرا ســمــتــه الــتــمــيــز و 
الـــبـــحـــث عــــن مـــزيـــد من 
حيث  واإلبـــــــداع  الـــكـــفـــاءة 
تغيرات  املتقدم  العالم  يشهد 
متالحقة  و  تطورات سريعة  و 
احلكومية  القطاعات  كافة  في 
جتد  لذلك  نتيجة  و  اخلاصة.  و 
أمام  وقت آلخر  نفسها من  اإلدارة 
حتديات تفرض عليها إتباع و تطبيق 
التطوير و  كل ما هو جديد في مجال 

التحسني.

أهمية   Quality اجلـــــودة  ــل  ــت وحت
في  املعاصرة  ــة  اإلداري الفلسفة  في  متميزة 
و  التكنولوجية  و  االقتصادية  التطورات  ظل 
السياسية التي يشهدها العالم اليوم، و نتيجة 
املنافسة بني الشركات و املؤسسات و  لشدة 
احلكومات على  األسواق و املوارد مبكوناتها 
مما  بشرية  أم  مادية  أكانت  ســواء  املتعددة 

يرى الخبراء أن الجودة هي مبدأ فكري يبدأ من 
وتحقيق  التطبيق  بجدوى  الكامل  اإليمان  خالل 
للتوحد  التنظيمية  المستويات  كافة  بين  التكامل 

ورفع مستوى األداء.



ذات األداء املتدني للخدمات.

وعموما تتنوع املؤسسات 
اجلودة  مفاهيم  تطبق  التي 
أي  في  احلديثة  مبعاييرها 
إنتاجي  أو  إداري  مــجــال 
أكانت  سواء  املــرء،  يتخيله 
تلك املؤسسات تعمل على 
ــة بــحــتــة، أو  أســـس جتــاري
كانت تنتمي إلى مؤسسات 
مؤسسات  أو  حــكــومــيــة 
أن  باعتبار  ربحية،  غير 
يؤدي  املــبــدأ  هــذا  تطبيق 
إلى  األحيان  من  كثير  في 
القطاعات  أداء  كفاءة  رفع 
العاملة، وينعكس أيضا على 
املنتسبني أو العاملني في تلك 
تطوير  حيث  من  املؤسسات 

في  والتحسن  األداء،  عمليات 
من  املزيد  وإعطاء  اإلنتاجية، 

العمل  على  للمؤسسات  القدرة 
والعملية،  العلمية  اـــاالت  فــي 

واملنافسات  التحديات  ومــواجــهــة 
سمات  إحدى  أصبحت  التي  املتعددة 

العصر.

وكما هو معروف فإن «اجلودة الشاملة» 
يهتم  تطويري  استشاري  برنامج  عن  عبارة 

يهتم  كما  واملساهمة،  والتطوير  بالتخطيط 
واإلنتاجية،  العمل  في  اجلــودة  ثقافة  بنشر 
ويعني مبراقبة اجلودة، وقياس وتقومي األداء، 
التحسني  أجل  من  اخلاصة  املعايير  ووضــع 

ومواصلة التطوير.

واجلودة واإلتقان في العمل مبدأ قرآني 

االنطباع  و  الطيبة  السمعة  زيــــادة   •
احلكومية  املؤسسة  أو  اإلدارة  عن  احلسن 
من  مرتفعة  مستويات  بخدماتها  يتوفر  التي 

اجلودة.
لدى  رضـــا  و  والء  و  انــطــبــاع  خــلــق    •

املواطنني عن أداء موظفي القطاع العام.

قبل  مــن  والــتــذمــر  الــشــكــاوى  تقليل    •
املستفيدين للخدمات احلكومية.

•  حدوث مشاكل قليلة في أداء اخلدمات 
و  مــبــادئ  تطبيق  و  اتــبــاع  نتيجة  احلكومية 

متطلبات اجلودة.
ـــرادات  إي و  رســـوم  و  عــوائــد  •  حتقيق 
مرتفعة نتيجة لتقدمي اخلدمات ذات اجلودة 

العليا.
•  وفر بتكاليف تأدية و تقدمي اخلدمات 

للمواطنني.

•  ضمان فعالية املؤسسة احلكومية.

•  زيادة فعالية االتصال و أيجاد العالقة 
و  احلكومية  اإلدارة  بني  املستدامة  و  املتينة 

املستفيدين من خدماتها.

مستويات  وجــود  لسلبيات  بالنسبة  أما 
تقدمها  التي  اخلــدمــات  جــودة  فــي  متدنية 

املؤسسات العامة فمنها اآلتي:
نتيجة  عالية  تكاليف  املؤسسة  تكبد    •

تقدمي خدمات ذات جودة متدنية.

القطاع  موظفي  إنتاجية  في  انخفاض 
العام.

•  عدم رضا املواطنني و زيادة شكواهم و 
تذمرهم من أداء موظفي القطاع العام.

من  املرفوعة  القضايا  بعض  حــدوث    •
قبل املواطنني ضد بعض األجهزة احلكومية 

على  الــعــامــة  املــؤســســة  فــي  العليا  اإلدارة 
التصميم الكفء للوظائف و النشاطات التي 
يتم  وأن  بتقدميها،  الدائرة  أو  املؤسسة  تقوم 
تقدمي  إجــراءات  تبسيط  على  أيضا  التركيز 
يتوفر  أن  يجب  كما  للمواطنني.  اخلــدمــات 
لكي  احلكومية  للخدمات   سليمة  معايير 
مثل  مع  للخدمات  الفعلي  األداء  مقارنة  يتم 
هذه املعايير لتحديد االنحرافات في األداء. 
املؤسسة  فــي  العليا  اإلدارة  على  أخــيــرا  و 
ــإجــراءات  احلــكــومــيــة أن تــولــي االهــتــمــام ب
التصحيح حال حدوث مثل هذه االنحرافات 

و بخاصة االنحرافات السلبية.

املعنية  احلكومية  اإلدارة  تقوم  وحتى   
فال  خدماتها  على  اجلــودة  مبادئ  بتطبيق 
و  للموظفني،  املستمر  التطوير  اتباع  من  بد 
املراجعة الدورية لوصف الوظائف واخلدمات 
على  التركيز  يتم  وأن  للمواطنني،  تقدم  التي 
عملية صنع القرارات ومراجعتها و تطويرها، 
و  املواطن  على  دوما  تركيز  هناك  يكون  وأن 
خدمته على اعتبار أنه هو الزبون للدائرة أو 
املؤسسة احلكومية، و أخيرا يجب أن تراعي 
اإلدارة العليا لإلدارة احلكومية أهمية تطوير 
و تدريب موظفيها وأن تشجعهم على املشاركة 
بوضع اخلطط و اتخاذ القرارات التي تخص 

اجلهة احلكومية املعنية.

اال  هذا  في  ونحن  املستحسن  ومن 
جودة  تطبيق  سلبيات  و  إيجابيات  نذكر  أن 
األجهزة  و  اإلدارات  تقدمها  التي  اخلدمات 
احلكومية اتلفة. و نبتدئ أوال بذكر بعض 
إيجابيات تطبيق مستويات عالية من اجلودة 

على اخلدمات احلكومية املقدمة.. ومنها:
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األمر  معها،  واملتعاملني  واملراجعني  والزبائن 
الذي يتطلب املثابرة واالستمرار والتطوير.

فإن  األهلية  املؤسسات  مستوى  فعلى 
التي  الرئيسية  العوامل  أحد  تعتبر  اجلــودة 
الشركات  بني  التنافس  روح  رفع  في  تساعد 
لوعي  وذلــك  اتلفة  واخلــدمــات  واملصانع 
املستهلكني في اختيار السلعة أو اخلدمة ذات 
فاجلودة  املناسب.  وبالسعر  العالية  اجلــودة 
سواء  املستهلك  متطلبات  حتقيق  هنا  تعني 
املطلوبة. وعليه فمن  أو اخلدمة  السلعة  من 
الوعي مبفهوم وثقافة  تثقيف ونشر  األحرى 
مختلف  في  اخلليجي  اتمع  في  اجلــودة 
املؤسسات، سواء أكانت هذه مؤسسات خدمة 
أو إنتاجية أو تعليمية أو غيرها، األمر الذي 
األهــداف  وتوحيد  اجلهود  تضافر  يتطلب 

لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي السامي.
وال شك أن العديد من الدول الصناعية 
املبدأ  وغيرها طبقت هذا  كاليابان  املتقدمة 
وظهرت فوائدها العديدة للجميع، ثم طبقت 
وأثبتت جناحاً  املبدأ  هذا  متقدمة  عدة  دول 
ملحوظ في مجاالت كثيرة، حيث إن من نتائج 
املصروفات  تراجعت  أن  املبدأ  هذا  حتقيق 
القضاء  واستطاعت  للمؤسسات،  التشغيلية 
العمالء،  منها  يعاني  الــتــي  املــشــاكــل  على 
والتوسع في األعمال دون توظيف املزيد من 

على  كثيرا  يساعد  سوف  اخلــاص  والقطاع 
حتـــوّل الــفــكــر لـــدى الــعــامــلــني فــي مختلف 
اإلداري.  فــي اجلــانــب  وكــذلــك  املــؤســســات 
يؤدي  الشاملة»  «اجلــودة  إيجاد  فــإن  وعليه 
إلى التخلص من األساليب غير ادية في 
املؤسسات،  في  ـــة  واإلداري الفنية  النواحي 
العمل  في  القصور  أوجه  معرفة  إلى  ويصل 
واإلنتاجية، وبالتالي يؤدي إلى حتسني األداء 
العام، وتقليل الفاقد واحلد من الهدر بجميع 
صوره وأشكاله، وتعرية أولئك الذين يقولون 
املناسب  الشخص  ويضع  يعملون،  مما  أكثر 

في املكان املناسب.
ولتحقيق هذا املفهوم فإنه يتطلب أوال أن 
تكون هناك قناعات داخلية لدى العاملني في 
املؤسسات بأهمية العمل، وضمير مستيقظ 
اجلميع  أن  باعتبار  ويتقيه،  الــلــه  يخشى 
دون  واالجتهاد  واجلد  العمل  بإتقان  مطالب 
عمله  لتضخيم  امللتوية  األساليب  استخدام 

على حساب اجلودة واإلتقان.
الشاملة  اجلـــودة  إدارة  عــن  فاحلديث 
للعمل  واحملــبــني  الصني  نــفــوس  متله  ال 
املستمر  وللتطوير  األفضل  ولـــآلراء  املتقن 
وأهميته  املؤسسة  حجم  عــن  النظر  بغض 
وخالصة  عــصــارة  أن  باعتبار  الــنــاس،  بــني 
إنتاج تلك املؤسسات تصل إلى أيدي العمالء 

الله  يقول  حيث  وإســالمــي، 
الكرمي:  كــتــابــه  فــي  تــعــالــى 
من  أجــر  يضيع  ال  الله  «إن 
ـــال»، ويــقــول  ـــم أحـــســـن ع
محمد  الـــكـــرمي  ــا  ــن رســول
صلى الله عليه وآله وسلم: 
عمل  إذا  يحب  الــلــه  «إن 
يتقنه».  أن  عمال  أحدكم 
املقولتني  هذه  خالل  فمن 
أن  نستنتج  الــشــريــفــتــني 
النظريات  سبق  اإلســالم 
مفهوم  وضع  في  احلديثة 
في  واجلــودة  املتقن  العمل 
ذلك  أن  بــاعــتــبــار  األداء، 
مستوى  رفــــع  إلــــى  يـــــؤدي 
والتفوق  والتحصيل  العطاء 
اإلداري  واألداء  العمل  فــي 
البيئة  مــع  والتفاعل  والفني 
العامل  وحتــســس  واــتــمــع، 
عند  يحرزه  الــذي  التفوق  مــدى 

أداء عمله بصورة متقنة.
ويرى اخلبراء العاملون في هذا 
فكري  مبدأ  هي  اجلــودة  أن  البرنامج 
بجدوى  الكامل  اإلميان  خالل  من  يبدأ 
كافة  بــني  الــتــكــامــل  وحتــقــيــق  التطبيق 
مستوى  ورفع  للتوحد  التنظيمية  املستويات 
تعنى  متخصصة  هيئات  ظهرت  وقد  األداء. 
األفراد  وإدارة  واإلنتاجية،  اخلدمات  بجودة 
القضايا  من  وغيرها  التشريعات  وتطوير 
األخرى املرتبطة بهذا املفهوم. ومما ال شك 
(إدارة  منهجية  بتطبيق  االهــتــمــام  أن  فيه 
احلكومية  مؤسساتنا  في  الشاملة)  اجلــودة 

نفوس  تمله  ال  الشاملة  الجودة  إدارة  عن  الحديث 
المتقن ولآلراء األفضل  للعمل  والمحبين  المخلصين 
وللتطوير المستمر بغض النظر عن حجم المؤسسة 

وأهميتها بين الناس.



أوالً  تستلزم  الــتــي  السابقة 
األمانة  عظم  يتذكر  أن  منه 
توابعها  وعظم  واملسؤولية 
الدنيا  ــي  ف احلــســاب  ــن  م
اجلد  تستلزم  ثم  واآلخــرة 
ما  حتويل  إلــى  واالجتهاد 
سبق إلى برامج عمل جادة 
حتقق الهدف منها كما أكد 
احلرمني  خــادم  ذلك  على 
بقوله:  ـــك  ذل الــشــريــفــني 
املسؤولني  جميع  «أدعـــو 
إلى  كافة  القطاعات  فــي 
ــم وأســــس  ــاهــي ــف ــي م ــن ــب ت
ومعايير اجلودة والتميُّز في 
وأنشطتهم  خططهم  جميع 
وأعــمــالــهــم، واحلـــرص على 
املستمر  والتحسني  التطوير 

في  واإلتقان  اجلــودة  لتحقيق 
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية 

لتحقيق  واحلكومية،  اخلــاصــة 
لــعــام ٢٠٢٠،  الــطــمــوحــة  الــرؤيــة 

حتقيق  أن  على:  الله  حفظه  مؤكداً 
رؤية اململكة واستراتيجيتها الطموحة 

يتطلب احلرص من  في مجال اجلــودة 
بنا  املــنــوط  بــالــدور  القيام  على  اجلميع 

على املستوى العاملي من أجل دعم القدرات 
قيمة  ومنحها  وخدماتنا  ملنتجاتنا  التنافسية 

مضافة للمنافسة في األسواق العاملية.

تطبيقها في  فــي  والــبــدء  شــهــادات اجلـــودة 
العامة  واخلدمات  والصحة  التعليم  مجاالت 
وتطبيق بعض اإلجراءات إجبارياً واستحداث 

جوائز للتميز في كل قطاع.
تستهدف  والــقــرارات  اجلهود  تلك  وكل 
التي  الطموحة   ٢٠٢٠ اململكة  رؤيــة  حتقيق 
السعودية  العربية  «اململكة  أن  على  تنص 
للجودة  عاملي  معيار  وخدماتها  مبنتجاتها 
خادم  أطــلــق  ضوئها  فــي  الــتــي  واإلتـــقـــان»، 
عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
التاريخية  كلمته   - ورعــاه  حفظه   - العزيز 
للمنافسة  للمملكة  سبيل  مــن  لــيــس  ـــه  «أن
تكون  عندما  إال  عامليا،  الفاعلة  واملشاركة 
تقدمه  ما  كل  اجلودة معيارها األساسي في 
تعاليم  مــن  اإلتــقــان  هــذا  مستمدة  للعالم، 
حفظه   - مشيرا  احلنيف،  اإلسالمي  الدين 
الله - إلى أن اجلودة أصبحت أهم املرتكزات 
وخدمات  مبنتجات  العاملية،  إلــى  للوصول 

تعكس واقع اململكة وإمكانات أبنائها».
كاهل  على  ملقاة  أصبحت  املسؤولية  إن 
املهام والقرارات  كل مسؤول كلف بشيء من 

إنتاجية  أكثر  يكونون  ســوف  ألنهم  العمالة 
والعمالء،  العمل  لتوقعات  اجليدة  ملعرفتهم 
ومعرفة متطلبات السوق أوال بأول. فاجلودة 
املعيار  احلـــاضـــر  عــصــرنــا  فـــي  أصــبــحــت 
على  العالم  في  التجاري  للتبادل  الرئيسي 
مستوى العالقات التجارية. ومن هذا املنطلق 
بضرورة  اـــال  هــذا  فــي  ــراء  اخلــب ينصح 
املعرفة بأن اجلودة هي الثقافة التي ينبغي أن 
تتبنى من جميع أفراد املنشأة أو املنظمة، وأن 
حتقيق هذا املبدأ ليس باألمر الهيّن، حيث إن 
املنظمة  أو  املنشأة  في  املتبعة  الثقافة  تغيير 
يحتاج إلى االلتزام مبتطلبات اجلودة الشاملة 
قبل  من  ثم  ومن  أوال،  العليا  اإلدارة  قبل  من 
اجلودة  تطبيق  وأن  األقسام،  رؤســاء  جميع 
يحتاج إلى جهد وتخطيط، ألنها سوف تواجه 
مبقاومة ليست باليسيرة في بادئ األمر من 
العلمي  األسلوب  بهذا  يؤمنون  ال  الذين  قبل 
اإلداري التطويري، ألنها سوف حتدد مصير 

أشخاص قبل مصير العمالء.
على  املطاف  نهاية  في  نؤكد  أن  والبــد 
في  اململكة  تصبح  أن  هو  األكبر   الهدف  أن 
من  والبد  الكبرى  الصناعية  الــدول  مصاف 
وإيجاد  للجودة  التحتية  البنية  استكمال 
الدراسات  على  والعمل  لها  موحدة  منهجية 
والتطوير األبحاث اخلاصة باجلودة والسعي 
إلــى االرتــقــاء بــاخلــدمــات الــعــامــة ودراســـة 
تعديل بعض األنظمة واللوائح للجودة ووضع 
منح  مجال  فــي  للجهات  ومعايير  ضــوابــط 
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كما شـــارك فــي املــعــرض أكــثــر مــن ١٥٠ 
قــدمــوا  الــعــالــم  ــحــاء  أن مــن مختلف  عـــارضـــاً 
من  للتعليم،  الــدولــي  املــعــرض  فــي  للمشاركة 
لتقدم  أتت  أهلية وأخرى حكومية،  مؤسسا`ت 
جتاربها في التعليم من خالل منتجاتها املادية 
واملنتدى  املعرض  أعمال  وتضمنت   ، والفكرية 
إلى ٣٥ جلسة  إضافة   ، ورشة عمل  إقامة ٦٤ 
وحلقة نقاش متخصصة، حتدث فيها  نحو٣٠ 

من خبراء التعليم من مختلف دول العالم. 

رئيسية،  مــجــاالت   ٨ على  املــعــرض  ــز  ورك
ذوو  األطــفــال،  ــاض  ري املنهج،  صناعة  أهمها 
التعليمية  املــبــانــي  اخلـــاصـــة،  ــيــاجــات  االحــت
ــمــاد  واملـــدرســـيـــة، اجلـــــودة الــشــامــلــة واالعــت
وتقنيات  التعليمية  التجهيزات  ــادميــي،  األك
التعليم ، ويقوم املعرض واملنتدى الدولي الثاني 
تنمية  في  وايجابي  مساند  بدور  العام  للتعليم 
واملــراكــز  التعليمية  املــؤســســات  بــني  الــعــالقــة 
فعالياته،  خــالل  مــن  وذلــك  بالتقنية  املهتمة 

وتواجد اجلهات املشاركة فيه على التركيز على 
واملنظومات  التجهيزات  منظومة  بني  العالقة 
األخرى في النظام املدرسي ، والتي هي عالقة 
العملية  في  منها  كل  يسهم  واعتمادية  تفاعلية 
كما  النظام،  هذا  مخرجات  لتحسني  املستمرة 
إلى  مساحته  تضاعفت  ــذي  ال املــعــرض  يقوم 
مساحة  على  كان  أن  بعد  مربع،  متر  ألف   ١٥
األبواب  لفتح  الراعي  بدور  متر مربع،  ٧ آالف 
ليعرضوا   ، التعليم  املستثمرين في مجال  أمام 

تغطية 



خــبــراتــهــم، ويــقــدمــوا فــي املــكــان املــنــاســب ما 
أدوات  التعليم  متنح  مــفــاجــآت  مــن  ميلكونه 

مبتكرة، ومصادر تعلم جديدة. 

وفــي هــذا اإلطــار أكــد سمو وزيــر التربية 
ـــوزارة   ال تنظمه  الـــذي  املــعــرض  أن  والتعليم 
ـــدور  ــاً مــن اإلميــــان بــأهــمــيــة ال ــطــالق يــعــد ان
العملية  في  املعلم  الذي ميارسه  االستراتيجي 
إطالق  ملبادرة  وتفعيالً  والتعليمية،  التربوية 
عام املعلم على العام الدراسي احلالي، وسعياً 
في  الــريــادي  ــدوره  ب القيام  أجــل  من  لتحفيزه 
فقد  الــوطــن  هــذا  إلنــســان  األمــثــل  االستثمار 
الدولي  واملعرض  املنتدى  موضوع  اختيار  مت 
الى والتحول  (املعلم  ليكون  ٢٠١٢م   للتعليم 

 مجتمع املعرفة). 

وقال سموه: إن اململكة تدرك أهمية تطوير 
اتمع  لتطوير  الرئيس  املصدر  وأنه  التعليم 
البشرية  التنمية  تتحقق  خالله  ومن  وأساسه، 
للمعرفة،  املنتجة  للعقول  األمثل  واالستثمار 
املعرفة  مجتمع  نــحــو  الــتــحــول  أن  مــوضــحــاً 
العصر  معطيات  يراعي  نوعياً  تعليماً  يتطلب 

واحتياجات اتمع. 

أن  والتعليم  الــتــربــيــة  ـــر  وزي ســمــو  ـــد  وأك
املعرض  ليكون  يقام  الدولي  واملنتدى  املعرض 

املعرفة، وحتقيق االستفادة من التجارب احمللية 
إعداد  مجال  فــــــــي  الناجحـــــة  والعامليـــــــة 
املعلم وتأهيله واختياره وتطوير أدائه، واإلسهام 
يناسب  املعلم مبا  أداء  تقومي  آليات  تطوير  في 
ــى مجتمع املــعــرفــة. وعــن احملــاور  الــتــحــول إل
األساسية التي تناولها املعرض واملنتدى أوضح 
وتأهيل  بإعداد  تختص  أنها  الرومي  الدكتور 
والتطوير  املعرفة،  مجتمع  إلى  للتحول  املعلم 
املهني للمعلم وتقومي أدائه ، مضيفاً أن فعاليات 
املنتدى شملت اجللسات املفتوحة وورش العمل 

وحلقات النقاش.

واملتعلم  املعلم  بني  الفجوة  ــردم  ل دعــوات 
والتهيئة للتعامل مع عالم اتمع املعرفي

املنتدى  عمل  وورش  جلسات  تناولت  وقد 
العديد من األمور التي أثرت العملية التعليمية 
والتربوية من أهذمها طلب اخلبيرة ميفيا أوتو 
إلى  بفنلندا  التعليم  في  التقنية  استخدامات 
التعليم  في  التقنية  تطبيقات  من  االستفادة 
واآليباد  (كاآليفون  منها  احلديثة  وخصوصا 
ــيــري) الــتــي تــعــد مــن أهـــم وســائــل ــالك ب ــب  وال

 التعليم املتنقل. 

املتنقل  التعليم  أهمية  على  أكـــدت  وقــد 
كأحد أهم التطبيقات التي تشهدها مجتمعات 

املنظمات  ــرى  ــب ك يــجــمــع  الــــذي  املــتــخــصــص 
والهيئات والشركات واملؤسسات املستثمرة في 
مجال التعليم على املستويات احمللى واإلقليمي 
والعاملي التي متلك جتارب وخبرات ومنتجات 
ملستوى  للوصول  التعلم  بيئة  تطوير  تتناول 
اخلبرات  دمج  خالل  من  املعلم  أداء  في  عالي 

التعليمية الناجحة واملؤثرة في العالم. 

وزارة  وكــيــل  أوضـــح  الــســيــاق،  ذات  وفــي 
رئيس  والتطوير  للتخطيط  والتعليم  التربية 
الدكتور  واملنتدى  للمعرض  املنظمة  اللجنة 
مماثل  تصريح  فــي  الــرومــي  هشال  بــن  نايف 
ــى اإلســهــام  أن املــعــرض واملــنــتــدى يــهــدفــان إل
في  املعلمني  وتأهيل  إعــداد  برامج  تطوير  في 
مؤسسات التعليم العالي مبا يواكب املستجدات 
معايير  واقتراح  املعرفة،  مجتمع  إلى  والتحول 
املؤهل  املعلم  الختيار  عملية  وآلــيــات  مهنية 

منه إضافة  املأمولة  املستقبلية  باألدوار  للقيام 

التطوير  تواجه  التي  التحديات  حتديد  إلــى 
احللول  واقتراح  اخلدمة  أثناء  للمعلم  املهني 
املناسبة التي تضمن االرتقاء باملستوى العلمي 
في  واملساهمة  املعلم،  لدى  واملهني  والتربوي 
مجال  في  اجلديدة  اإليجابية  األفكار  تقدمي 
مجتمع  إلــى  للتحول  للمعلم  املهني  التطوير 



األولــى  العمل  ورشــة  خــالل  وكشفت  املعرفة، 
التعليم)  (حلول في مجال  بعنوان  التي عقدت 
والتي تقام على هامش أعمال املعرض واملنتدى 
التجربة  مالمح  عــن  للتعليم  الثاني  الــدولــي 
املتنقل كأحد أهم  التعليم  تفعيل  الفنلندية في 
في  التعليمية  العملية  فــي  املطبقة  البرامج 
كم  فيه  االنترنت  عالم  أن  إلى  مشيرة  فنلندا. 
هائل من املعرفة ويجب على املعلمني والهيئات 
خطط  رســم  فــي  منها  االســتــفــادة  التعليمية 
االهتمام  أهمية  على  مؤكدة  الطلبة،  مستقبل 
املعلمني  ـــدرات  وق التعليمية  البيئة  بتطوير 

واملعلمات وتنمية مهاراتهم. 

ويجب  وعــمــل  حــيــاة  التعليم  إن  وقــالــت: 
اجتاهاتهم  أفــضــل  ألخـــذ  الطلبة  مــســاعــدة 
أحــد  يعتبر  املــتــنــقــل،  والــتــعــلــيــم  املستقبلية 
للمعلمني  بد  وال  ملساعدتهم  املناسبة  الطرق 
لــلــحــصــول واكــتــســاب  ــوا طــالبــهــم  ــع ــدف ي أن 
قدراتهم  تطوير  على  حرصهم  مــع  املــعــرفــة 

التعليم  فنلدية:  خبيرة  الــتــدريــب.  خــالل   مــن 
تشهدها  الــتــي  الــتــطــبــيــقــات  أهــــم   املــتــنــقــل 

مجتمعات املعرفة 

على  تعمل  فنلندا  أن  إلــى  ــو  أوت وأشـــارت 
تدريب املعلمني حتى من بلغوا ما بني ٥٥ – ٦٠ 
ملساعدتهم  التحديات  من  كثيرا  وتواجه  سنة 
التعليم،  في  احلديثة  الطرق  استخدام  على 
وال  زماناً  يعرف  ال  التعليم  مستقبل  أن  مؤكدة 

مكاناً وال وقتاً. 

للمشاركات  تساؤالت  احملاضرة  ووجهت 
واملشاركني في الورشة حول مدى استخداماتهم 
االتصال  في  احلديثة  للتطبيقات  الشخصية 
بوك  (الفيس  فــي  االنــتــرنــت  عبر  والــتــواصــل 
وتويتر وااليفون وااليباد)، مؤكدة على أن هذه 
فيه  يتم  والــذي  املتنقل  التعليم  متثل  الوسائل 
املشاركة مع اجلميع في املعلومات وتبادل اآلراء 
واملعلومات. ورأت أن االيباد وااليفون والبالك 
التي  احلديثة  التقنية  وسائل  أهــم  من  بيري 

تخدم التعليم املتنقل والتي يجب االستفادة منها 
أهمية  مع  التعليمية  العملية  خلدمة  وتوظيفها 
 تقنني استخدامات تطبيقاتها واالعداد اجليد

 لهذا األمر. وأضافت نعتقد أن الطالب عندما 
يتعلمون بأنفسهم سيكون ذلك أكثر قوة وخاصة 
االنترنت  في  عمله  بنشر  الطالب  يقوم  عندما 

وهذا سبب لتشجيعهم وحثهم لتقدمي املزيد. 

ــم  ــي ــل ــع ــت ـــة ال ـــي ـــــــو ألهـــم وتــــطــــرقــــت أوت
مشيرة  االلــكــتــرونــي،  والــتــعــلــيــم  الــتــفــاعــلــي 
ــقــوم فــي هـــذا الــنــوع من  ـــى أن الــطــالــب ي إل
يصبح  ــم  املــعــل ودور  ــم  املــعــل ــــدور  ب  الــتــعــلــيــم 
االستفادة  أهمية  على  مؤكدة  فاعلية.   أكثر 
املتعلمني،  من  تأتي  التي  الراجعة  التغذية  من 
بد  ال  املتنقل  التعليم  في  تنجح  ولكي  وتابعت 
وعمل  الناس  بها  تشارك  رؤيا  لديك  يكون  أن 

املعلمني هو إعداد الناس للمستقبل. 

تدريس  طــرق   » حــول  العمل  ورشــة  وفــي 

تغطية 



الدكتور سعود  أكد   » املطورة  للمناهج  املعلمني 
في  املناهج  تطوير  إدارة  مدير  احلربي،  هالل 
الكويت  في  والتعليم  التربية  وزارة  في  املناهج 
الكتب  تأليف  في  املعلم  ــراك  إش أهمية  على 
املطورة، واالستماع إلى آرائهم حول ما حتتويه 
 املناهج اجلديدة، مشيراً إلى أن بعض املسؤولني 

ال يشركونهم في ذلك. 

ــــال الــدكــتــور احلـــربـــي خـــالل تــقــدمي  وق
للمناهج  املعلمني  تدريس  «طرق  بعنوان  ورقته 
املطورة»، على هامش املعرض واملنتدى الدولي 
للتعليم أمس، أن هناك بعض املعلمني ال يتقبلون 
عليها،  إطالعهم  عدم  بسبب  اجلديدة  املناهج 
لفلسفة  اجلميع  معرفة  أهمية  ــى  إل مشيراً 
بالشكل  التغير  يكون  ال  وأن  اجلديدة،  املناهج 

فقط، وأن يشرك املعلم في ذلك. 

املعلم  يلم  أن  أهمية  إلى  احلربي  وتطرق 
عدد  إلى  إضافة  والثقافي،  املعرفي  باجلانب 
املعلم  على  أن  مبيناً  املتنوعة،  املــهــارات  مــن 

يحمل  فهو  هويته،  يــدرك  وأن  أنفسه،  تطوير 
رسالة إنسانية. 

وعدد مدير إدارة تطوير املناهج في وزارة 
صفات  الطالب،  الكويت  في  والتعليم  التربية 
الطالب،  بــني  عــادال  يكون  أن  املتطور  املعلم 
إلى  إضــافــة  املتعلمني،  شخصيات  يفهم  وأن 
تنويع التدريس، واملشاركة في صنع املعلومات، 
مشدداً على أهمية دور املعلم في حتليل املناهج 

املطورة ، وحتديد القيم. 

وقال احلربي إن وزارة التربية والتعليم في 
النظام  كفاءة  لرفع  جاهدة  تسعى  السعودية، 
التعليمي والتربوي من خالل البحث عن أفضل 
بأهمية  منها  إمياناً  العلمية،  والطرق  السبل 
التعليم ودوره الفعال في تقدم األمم، سواء عن 

طريق الدراسات أو املؤمترات أو اللجان

إلى  احلربي  وأشار  وغيرها.  املتخصصة   
أنّ رؤية املشروع الشامل لتطوير املناهج هدفها 
وأن  املناهج،  في  تعليمية  إستراتيجية  توفير 

تكون استراتيجية متوازنة ومرنة تلبي حاجات 
التربية  ومتطلبات  للحياة،  الــالزمــة  الطالب 
اخلمسية  التنمية  خطط  لتناسب  الوطنية 
والعاملية،  احمللية  التغيرات  وتستوعب  الوطنية 
دواع  وهناك  واالعتدال،  الوسطية  على  وتؤكد 
الهرم  في  حتــدث  التي  التغيرات  في  داخلية 
والنمو السكاني في اململكة إلى جانب التطورات 
االقتصادية  التغيرات  إلى  باإلضافة  الداخلية، 
واالجتماعية، أضف إلى ذلك التغييرات العاملية 
االقتصادية في اتمع املعرفي والتطورات في 
التكامل  إلــى  املناهج  حاجة  كذلك  األبــحــاث، 
الوسائل  في  التعليمي  التصميم  في  والتطوير 

والتقومي وأيضاً حاجة املناهج إلى أسس. 

ودعــــا الــدكــتــور احلـــربـــي املــعــلــمــني إلــى 
يكونوا  وأن  العصر،  ليواكبوا  أنفسهم  تطوير 
مع  الطالب  تفاعل  ومع  العصر،  مع  متواكبني 
متخصصة  مشاركات  واستخداماتها.  التقنية 
في املتفرد  العربي  النموذج  تطرح   بالطفولة 



حظي  أخـــرى  ناحية  مــن  ــال  األطــف تأسيس   
الدولي  واملنتدى  املعرض  في  الطفولة  جناح 
الــزوار  قبل  من  ورواجـــاً  كبيرا  إقــبــاالً  للتعليم 
املتخصصة  اجلهات  من  العديد  تقدمت  حيث 
تأمني  أبــرزهــا  من  مختلفة  أنشطة  بالطفولة 
يتمكن  عالية،  إمكانات  ذات  نقية  تربوية  بيئة 
التعليمية  تطلعاتهم  حتقيق  من  األطفال  فيها 
وتكوين  واالجتماعية  والترفيهية  والثقافية 
العناية بالطفولة  بيت خبرة (عربي عاملي) في 
ودعم  اإلسالمية  التربية  مبادئ  على  سة  املؤسَّ
اتمع ومساندته في مواجهة مشكالت تربية 
األطفال والعناية بهم مدعومة بأحدث التقنيات 
املدمجة بالتعليم في بيئة مفعمة باملرح واللعب 
ــــرت املــســتــشــارة في  ــزات. وذك ــف ــاحمل غــنــيــة ب

مدارسهم  أن  الربيعة  ندى  د.  الطفولة  شركة 
املتخصص  والتدريب  التعليم  من  أنواعا  تقدم 
األساسية  املــهــارات  إتقان  من  نه  ّ متكِ للطفل 
ترفيهية  برامج  بتصميم  يقومون  وأنهم  للحياة 
املتكامل النمو  حتقق  بالتعليم  مدمجة   مبتكرة 

 لألطفال، وقد أطلقت شركة الطفولة أعمالها 
ــي مـــن خــالل  ومــنــتــجــاتــهــا فـــي الـــســـوق احملــل
العام  التعليم  ومنتدى  معرض  في  مشاركتها 
حيث تشارك الطفولة كشريك مجال في قطاع 
النموذج  الطفولة  شركة  وتعد  األطفال،  رياض 
في  العربي  العالم  مستوى  على  واملتفرد  األول 
من  األطفال  وتأسيس  الطفولة  في  التخصص 
خالل تقدمي مدخل شمولي متكامل وشراكات 
ــؤســســات احمللية  امل أهـــم  مــع  إســتــراتــيــجــيــة 
ثالث  طرح  أيضا  وقدمت  والعاملية،  والعربية 
التعليمي)،  بواكير  (نظام  هي  رئيسة  برامج 
لتل  و(برنامج  التعلم)  لتسهيل  قادر  و(برنامج 
الطفولة  لرعاية  وصوال  احلركي)  للترفيه  جم 
وإتـــاحـــة اــــال لــتــنــويــع خــدمــاتــهــا املــقــدمــة 

لألطفال حيث تشكل مبجملها منظورا تعليميا 
مجاالت،  ثــالث  فــي  متكامال  شموليا  تربويا 
واألنــظــمــة  ــبــرامــج  وال املــنــاهــج  ــول  (حــل األول 
(الــدراســات  والــثــانــي  الــتــربــويــة)،  التعليمية 
 واالستشارات) ، والثالث (حلول تشغيل املدارس 

الطفولة  تقدم  كما  الــتــربــويــة).   واملــؤســســات 
مهارات  لتعلم  تأسيس  كبرنامج  أخرى  برامج 
للترفيه  ترب  مرح  وبرنامج  األساسية  احلياة 
وخبيرة  خبير  ستني  من  أكثر  بوجود  التعليمي 
متخصصون في مجال األطفال من عمر ٣ – 
البرامج لتخدم قطاع  ابتكروا مجموع هذه   ١٤

الطفولة على مستوى العالم العربي. 

وبــــذات الــســيــاق أشـــار عــبــد الــلــه املــبــرد 
أهمية  إلى  الطفولة  مجال  في  تنفيذي  رئيس 
الدافع البتكار  الطفولة وخطورتها هي  مرحلة 
اــتــصــون على  يجمع  حــيــث  ــروع  ــش امل هـــذا 
تقدم  متخصصة  ملؤسسات  الكبيرة   احلاجة 
ــيــة ووعـــي  خــدمــاتــهــا لــلــطــفــولــة بـــجـــودة عــال
االستثمار اختيار  وحــول  باحتياجاتها   عميق 

 في التعليم.  

و قال املبرد: «إن من أهم استثمارات العالم 
التعليم وحتديدا في  العربي هو االستثمار في 
األطفال فالعناية باألطفال هو املدخل الطبيعي 

لنهضة اتمعات»

تغطية 





باعتبارها  البواني  شركة  حرصت  وقــد 
على  اال  هذا  في  الرائدة  الشركات  إحدى 
تنفيذ العديد من املشروعات الطبية والصحية 
مرتكزة  كافة،  اململكة  أرجــاء  في  املتخصصة 
ومبا  الوطنية  وكــوادرهــا  إدارتــهــا  حسن  على 
أن  في  وجنحت  واسعة  خبرات  من  به  تتمتع 
الالمحدودة  وقــدراتــهــا  إمكاناتها  كــل  تضع 
متتلك  باعتبارها  الصحي  القطاع  خدمة  في 
املستشفيات  وجتهيز  بناء  في  متميزة  خبرات 

الكبرى واملراكز الطبية مبواصفات عاملية.

 وفي إطار تعزيز قدراتها، حصلت شركة 
من  األولـــى  ــدرجــة  ال مــن  واملصنفة  الــبــوانــي 
الشؤون  وزارة  في  املقاولني  تصنيف  وكــاالت 
العاملية  اجلــودة  شهادة  على  والقروية  البلدية 
ISO ٩٠٠١-٢٠٠٨ جلودة أنظمتها اإلدارية في 

جميع مراحل تنفيذ املشاريع ولنوعية املشاريع 
الطبية  املــراكــز  ســـواء  بتنفيذها  تــقــوم  الــتــي 
وامعات التجارية واملراكز التعليمية، إضافة 

إلى مشاريع مرافق اخلدمات اجلوية.

ورؤيتها  الشركة،  إجنــازات  مسيرة  حــول 
ذات  القضايا  وأبــرز  الشاملة،  اجلــودة  ملفهوم 
املعني  عبد  فخر  ــاذ  األســت التقينا   . الصلة 
ودار  الــبــوانــي  لشركة  الــعــام  املــديــر  الــشــواف 

احلوار التالي:

شركات  أكبر  من  البواني   شركة  تعتبر  « 

 .. السعودية  في  املتخصصة  املــقــاوالت 
عن  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل 

الشركة ومسيرتها احلافلة بالعطاء ؟

الوطنية  الــشــركــات  مــن  الــبــوانــي  شــركــة 
الرائدة في قطاع املقاوالت بخبرة متتد ألكثر 
بالتخصص  الشركة  ،وتــؤمــن  عاما   (٣٥) من 
فترة  ففي  اجلودة  تطبيقات  من  باعتباره جزء 
الثمانينات والتسعينات تخصصت الشركة في 
التخصص  تــاله   ثم  الطائرات  مخابئ  مجال 
العديد من  ونفذت  واألمني  الطبي  في اال 

املشاريع املتميزة لوزارتي الداخلية والصحة.

للمعايير  وفقاً  أعمالها   ( (البواني  وتزاول 
مجال  في  التقنيات  أحــدث  وتطبق  الدولية، 
التنفيذيني  املديرين  من  نخبة  وتضم  البناء، 
في  واسعة  بخبرات  يتمتعون  الذين  واملوظفني 
هذا اال، وهم مدربون ومؤهلون وفق أعلى 
معايير الصناعة، وجاهزون ملواجهة التحديات 

التي ميليها قطاع البناء.
ومع التطور الكبير الذي شهدته قطاعات 
السنوات  في  اململكة  في  الصحية  اخلدمات 
األخيرة من حيث الكم والكيف نتيجة ملا توليه 
الدولة من اهتمام وعناية بهذا اال احليوي، 
األبنية  مشاريع  في  أكبر  بصورة  جهدنا  تركز 
أرجــاء  فــي  املتخصصة  الصحية  واملــنــشــآت 

اململكة كافة.
أهم  من  شركتنا  تعتبر  الله  بفضل  واليوم 
حيث  اــال  هــذا  في  املتخصصة  الشركات 
تعد مشاريعها عالمة بارزة على جبني النهضة 

العمرانية والتنموية السعودية. 

وبفضل الله جنحنا في أن تكون لنا الريادة 

في مجال إنشاء املباني الصحية واملستشفيات 
احلكومية  اخلــطــط  و  النهج  مــع  يتوافق  مبــا 
مثيالتها  عن  الشركة  متيزت  حيث   ، الرائدة 
جديدة  أفــكــار  تقدمي  على  الفائقة  بقدرتها 
بعنصري  تتميز  رائعة  هندسية  وتصميمات 
التطلعات  كافة  يحقق  مبا  واإلبــهــار  األصالة 
األمر الذي أهلنا وبجدارة الكتساب ثقة كبيرة 
لدى عمالئنا في كافة مناطق اململكة مكنتنا من 
قوى  وداعم  أساسي  كشريك  عطائنا  مواصلة 

خلطط الدولة واحتياجات املواطنني.

ماذا عن أبرز املشروعات التي قامت بها  « 

الشركة ؟

ــي)  ــوان ــب ــة (ال ــرعــت شــرك ــه ب ــل بــفــضــل ال
مشاريع  مــن  كبير  عــدد  وتنفيذ  تصميم  فــي 
التشغيل  أعمال  وإدارة  التحتية  والبنية  البناء 
والصيانة اخلاصة بتلك املشاريع معتمدة على 
أبرز  من  ولعل  ومبتكرة  فريدة  خدمات  تقدمي 
مشروعاتنا: إنشاء قسم العناية املركزة بجامعة 
امللك سعود والذي يعد من أكبر مراكز العناية 
للحرس  تابعة  مشاريع  اململكة،  فــي  املــركــزة 
الوطني واملستشفى العسكري عبارة عن تنفيذ 
األورام،مشروع  مراكز  من  مجموعة  وتصميم 
ــك فيصل  ــل امل ــر مــســتــشــفــى  ــطــوي تــوســعــة وت

التخصصي ومراكز األبحاث التابعة لها.

أما عن املشاريع التي نحن بصددها اآلن فمن 
أهمها تنفيذ عدد من األبراج املتميزة على مستوى 
العالم لصالح املؤسسة العامة للتقاعد فضال عن 

إضاءات



عريضة من املواطنني بأهمية اجلودة .

اخلطط  أبــرز  عن  حتدثونا  أن  لكم  هل  « 

املستقبلية ملشروعاتكم القادمة ؟
بسوق  نتواجد  أننا  علينا  الله  فضل  من 
أن  الله  أسأل   ، واألمــان  األمن  بنعمتي  يحظى 
أكثر  من  السعودي  فسوقنا  علينا،  يدميهما 
واجلميع  العالم  في  واستقرارا  أمنا  األســواق 
حول العالم يفد إليها بحثا عن االستثمار األمن 
ذو العائد ازي ، ونحن في هذا اإلطار نعمل 
جاهدين على احلفاظ على مكتسبات الشركة 
صناعة  ونطاق  طبيعة  في  نقلة  أحدثت   التي 
ضمن  واحدة  وأضحت  والتشييد  البناء  قطاع 

رواد تطوير هذا القطاع نوعيةً وكفاءةً.

مشاركتنا  توسيع  إلــى  الله  بــإذن  ونطمح 
القادمة  واألهــلــيــة  احلكومية  املــشــاريــع  فــي 
واالستحواذ على حصة كبيرة بالسوق معتمدين 
على خبرتنا وكفاءة كوادرنا البشرية والتزامنا 
توفيق  كله  ذلك  وقبل  العاملية  اجلودة  بأنظمة 

الله سبحانه وتعالى.

كلمة أخيرة .. ملن حتبون أن تتوجهوا بها ؟ »

نشكركم على اهتمامكم بقضية اجلودة وندعو 
الله أن يوفقكم في عملكم وأن يسدد خطاكم .

مجموعة من املشاريع املتخصصة األخرى.

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني  « 

داخل  اجلــودة  ثقافة  وترسيخ  نشر  على 
واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  كافة 
اخلاصة واحلكومية .. فكيف ترى تطور 

مفهوم اجلودة الشاملة في السعودية ؟

في  كمسلمني مطالبني  أننا  أقول  أن  أود   
شريعتنا الغراء بتطبيق اجلودة الشاملة في كل 
مناحي احلياة مصداقا لقول رسولنا صلى الله 
عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال 
خطوات  خطت  الله  رعاها  والدولة  يتقنه)  أن 
جيدة نحو ترسيخ ثقافة اجلودة وتأصيلها في 
مختلف قطاعاتها األمر الذي انعكس في تبوء 
كثير من الصناعات الوطنية على سبيل املثال 

مكانة مرموقة محليا وإقليميا وعامليا.

ــصــدد أحـــب أن أشــيــر إلى  وفـــي هـــذا ال
اجلودة  قضية  جتاه  لإلعالم  البالغة  األهمية 

فالزال دوره مقتصرا ومحدودا. 

حول  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

مبعايير  االهــتــمــام  مــجــال  فــي  جهودكم 
احلثيث  وســعــيــكــم  ــة  الــشــامــل اجلـــــودة 

لتطبيقها ؟
على  البواني  شركة  حتــرص  الــواقــع  فــي 
العاملية  الــبــنــاء  منتجات  مبقاييس  ــزام  ــت االل
للبناء  السعودي  بالكادر  التزامها  عن  فضال 
أن  شك  وال   ، السعودية  اجلودة  معايير  وكافة 
اإلجنازات التي حققتها الشركة في القطاعات 
وراء  كــان  فلقد  ــراغ  ف مــن  تأتي  لــم  الصحية  
واسعة  وخبرات  مضني  عمل  اإلجنــازات  هذه 
وقدراتها  إمكاناتها  كل  تضع  أن  استطاعت 
الــقــطــاع الصحي  ــي خــدمــة  الــالمــحــدودة ف
بناء  فــي  متميزة  خــبــرات  متتلك  باعتبارها 
الطبية  واملراكز  الكبرى  املستشفيات  وجتهيز 
أقسام  امتالكها  عن  عاملية فضال  مبواصفات 
الكوادر  أمهر  قبل  من  تــدار  بــاجلــودة  خاصة 

البشرية.

مجال  فــي  املميزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

اجلودة ما أهم األسباب الكفيلة بتطبيقها 
والتزام الشركات الوطنية بها ؟

رفع مستوى  األسباب  أول هذه  أن  أعتقد 
وضرورة  اجلــودة  بأهمية  والتثقيف  التوعية 

من  وذلــك  القطاعات  مختلف  فــي  تطبيقها 
خالل وسائل عدة قد يكون منها وضع اللوحات 
من  ذلك  من  واألهــم  الطرق.  على  اإلرشــاديــة 
وجهة نظري ربط هذه التوعية بالدين وتذكير 
اجلميع بأن اإلسالم كان الرائد األول واألعظم 
والسليمة  الصحيحة  األســس  وبناء  وضع  في 
أن  كما  قـــوي،  مجتمع  بــنــاء  على  تعمل  الــتــي 
اجلودة  إدارة  ومفاهيم  ثقافة  ميثل  اإلســالم 
اليومية من خالل املسؤولية  في شؤون احلياة 
واملسائلة واحملاسبة ودرجة أداء العمل وإتقانه، 
العصر  فــي  اجلـــودة  شــعــارات  تنطلق  أن  قبل 
اإلسالمي  املنهج  أن  على  دليل  وهــذا  احلالي 
دون  العمل  مجاالت  لكافة  شامال  كامال  جاء 
في  اجلــودة  أو  فاإلتقان  أو حتديد،  تخصيص 
و  اإلســالم  عليها  حث  التي  األمــور  من  األداء 

أهتم بها بل وناقشها في العديد من احملاور.

السعودي  اإلعـــالم  ألداء  تقييمكم  مــا  « 

املتخصص ودوره في نشر ثقافة اجلودة 
وأصحاب  األعمال  قطاعات  جميع  لدى 

املصانع والشركات الوطنية ؟
في  كبير  دور  عليه  اإلعـــالم  احلقيقة  فــي 
نشر ثقافة اجلودة لدى جميع القطاعات فبعض 
االهتمام والتركيز اإلعالمي بإمكانه أن يساهم 
في التعريف بأهمية نشر ثقافة اجلودة الشاملة 
توفرت  إذا  اتلفة،  اــاالت  في  وتطبيقاتها 
اجلودة  تأصيل  هــدف  تتبنى  إعالمية  سياسة 

الشاملة في قطاعات اتمع املتنوعة.

لكل مجال مشكالته ومعوقاته.. فما هي  « 

لتطبيق  تواجهكم  التي  املشكالت  أبــرز 
معايير اجلودة ورؤيتكم حللها ؟

ضعف  في  تكمن  مشكلة  أكبر  أن  أتصور 
قطاعات  لــدى  والتثقيفي  التوعوي  اجلــانــب 

 •



في  اجلــودة  وضوابط  معايير  مع  التنمية  تلك 
لتلبية  املواطنني والعمالء  إرضاء املستهلك من 
تنال  احتياجاتهم من اخلدمات والسلع بصورة 
أو  احلكومية  القطاعات  كافة  في  رضاهم  من 
لتناسب  أعيدت هيكلتها مؤخرا  التي  اخلاصة 
هذا التوجه . فنحن نرى أن هنالك سعي دائم 
في  التطور  ملواكبة  باململكة  القطاعات  كل  من 
يحكم  ــذي  ال الشاملة  اجلـــودة  ونــظــام  معايير 
أسلوب إدارتها وعملياتها التشغيلية لسياستها 
”رضاء  على  دائماً  تركز  التي  واملنفذة  املعلنة 

العمالء ” . 

كيف تقيم تطبيق معايير اجلودة الشاملة  « 

في قطاع التأمني إلى اآلن في اململكة ؟

إن سوق التأمني في السعودية يعد حتدياً 
أن  مبعنى   ، فيه  العاملة  الــتــأمــني  لــشــركــات 
يقع  مما  يومياً  ـــاد  االزدي في  آخذين  العمالء 
اخلدمات  تــقــدمي  الــشــركــات  تلك  عــاتــق  على 
املتميزة واحملافظة على القيمة املضافة جلودة 
املقدمة وتطبيق معايير اجلودة  تلك اخلدمات 
الالزمة مع التحكم في التكلفة لتلبية احتياجات 
العمالء بكافة فئاتهم. فأنا شخصياً أكرر نبرة 
التفاؤل مبستقبل قطاع التأمني باململكة وإلغاء 
التردد والتباطؤ في تبني تطبيق معايير اجلودة 
بهذا  العاملة  التأمني  شــركــات  فــي  الشاملة 

القطاع املتنامي. 

األكثر  الشركات  الختيار  اآلسيوية“  ”الريادة 
حيث  القارة،  في  األعمال  قطاعات  في  ريــادة 
لهذه  التعاوني“  للتأمني  ”األهلية  اختيار  جاء 
اجلائزة، تقديراً لتميز العالمة التجارية للشركة 
والقدرة  مها  تقدّ التي  التأمينية  واخلــدمــات 

التنافسية الريادية التي تتمتع بها.

وللتعرف على أبرز مالمح مسيرة الشركة 
بتطبيقات  املتعلقة  القضايا  أهــم  ومناقشة 
اجلودة في قطاع التأمني السعودي يسعدنا أن 
نلتقي باملهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي 
احلوار  ودار  التعاوني  للتأمني  األهلية  للشركة 

التالي:

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني  « 

داخل  اجلــودة  ثقافة  وترسيخ  نشر  على 
واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  كافة 
اخلاصة واحلكومية .. فكيف ترى تطور 

مفهوم اجلودة الشاملة بالسعودية ؟

إن حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني 
في  الــشــامــلــة  اجلــــودة  مــعــايــيــر  تطبيق  عــلــى 
القطاعات احلكومية واخلاصة بكافة فئاتها هو 
ضرورة ملحة تقتضيها مرحلة التطور الصناعي 
خيار  وليس  بها  منر  التي  املعرفي  واالقتصاد 
أساسيات  من  بل  بالسابق  كان  كما  مطروحاً 
إجناح اخلطة التنموية للمملكة والتقاء أهداف 

مدينة  فــي  الرئيسي  الــشــركــة  مقر  يقع 
من  أكثر  من  العمل  فريق  ويتألف   ، الــريــاض 
مستوى  على  محترفاً  موظفاً  وخمسني  مائتني 
فريق  ويقوم  العالية،  والكفاءة  اخلبرة  من  عال 
وفروعها  الرئيسية  إدارتها  خالل  من  الشركة 
التأمينية  البرامج  وتصميم  بإعداد  باململكة، 
وتقدمي  الــعــمــالء،  أعــمــال  بطبيعة  اخلــاصــة 
جانب  إلى  لهم،  الفنية  التأمينية  االستشارات 
عاملية  مبعايير  املتنوعة،  التأمينية  خدماتها 
قاعدة  ثقة  على  حــازت  ومصداقية  املستوى، 
وكــبــار رجــــال األعمال  الــعــمــالء  مــن  كــبــيــرة 

واملستثمرين باململكة.

وأحدث  أفضل  بتقدمي  التزامها  وضمن 
اخلدمات التأمينية لعمالئها ضمن قيم ومبادئ 
العمل التأميني التعاوني. تقدم األهلية للتأمني 
التعاوني مجموعة واسعة من اخلدمات التأمينية 
عالية اجلودة، مدعومة بخبرات وكفاءات فريق 
العمل، وقيم أعمالها الثابتة لتساهم في توفير 
راحة البال والطمأنينة لعمالئها من الشركات، 

واألعمال، واألفراد.

للتأمني  األهلية  الشركة  حصلت  ومؤخرا 
التعاوني السعودية على جائزة ”أفضل عالمة 
قبل  من  التأمني“  قطاع  في  آسيا  في  جتارية 
االحتــــاد اآلســيــوي لــألعــمــال، ضــمــن جوائز 

إضاءات



الصعيد احمللي أو على الصعيد اإلقليمي ضمن 

قطاع التأمني املتنامي . 

كيف تنظرون إلى جائزة امللك عبد العزيز  « 

اجلودة  ثقافة  نشر  في  ودورهــا  للجودة 

لدى الشركات واألفراد ؟ 

استمرار  نحو  ورغــبــة  بتفاؤل  لها  ننظر 

دورها في نشر الوعي باجلودة وأهمية تطبيقها 

أو  احلكومية  اخلدمية  القطاعات  كافة  فــي 

مبادئ  لتبني  القطاعات  تلك  اخلاصة وحتفيز 

والتطوير  وتطبيقها  الشاملة  اجلــودة  وأســس 

واخلدمية  التشغيلية  عملياتها  ألداء  املستمر 

تلك  وعاملي  عمالء  مع  الدائم  ــوالء  ال لكسب 

القطاعات اخلدمية . 

الدالئل  ترى  كيف  السعودية  التأمني في 
ضوء  في  اجلوائز  تلك  عنها  تعبر  التي 

مانلتموه من جدارة واستحقاق ؟

بفوزنا  فــخــورون   ” األهــلــيــة   ” فــي  نحن 
بهذه اجلوائز املرموقة كجائزة ”أفضل عالمة 
التأمني ” من قبل  جتارية في آسيا في قطاع 
جوائز  ضمن   ، لــألعــمــال  ــوي  األســي ـــاد  االحت
”الريادة األسيوية ” حيث جاء اختيار وتكرمي 
لتميز  تــقــديــراً   ، ــزة  لــهــذه اجلــائ ”األهــلــيــة ” 
العالمة التجارية للشركة واخلدمات التأمينية 
التي  الريادية  التنافسية  والقدرة  تقدمها  التي 
بها وما يعكسه من سمعة رائدة للشركة  تتمتع 
اكتسبتها بفضل ما تتمتع به من خدمات مبتكرة 
، وأداء متفوق ، وحضور فاعل ومؤثر سواء على 

معروف عن الشركة عراقتها التاريخية ،  « 

فهل لكم أن حتدثونا عن التطورات التي 
في  وانتشارها  للتأمني  األهلية  شهدتها 

اخلليج والعالم العربي ؟

كان  ”األهلية“  مسيرة  في  األبرز  احلدث 
بالسوق  التأمني  عمليات  تنظيم  في  البدء  بعد 
أخذت  حني  ٢٠٠٤م  العام  مطلع  مع  السعودي 
عاتقها  على  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
القواعد  من  متجددة  حــزم  إصــدار  مسؤولية 
مراقبة  نظام  صــدور  تالها  للسوق  املنظمة 
رقم  امللكي  باملرسوم  التعاوني  التأمني  شركات 
الدور  من  ليعزز  ١٤٢٤/٦/٢هــــ  وتاريخ  م/٣٢ 
التأمني  شــركــات  على  والــرقــابــي  ــي  اإلشــراف
الشركة  تــأســيــس  إلـــى  أدى  والــــذي  باململكة 
٢٠٠٧م  ــام  ع فــي  الــتــعــاونــي  للتأمني  األهــلــيــة 
كشركة سعودية مساهمة عامة برأسمال قدره 
ملبدأ  وفقاً  وتعمل   ، سعودي  ريــال  مليون   ١٠٠
والشركة  الوقت  ذلك  ومنذ  التعاوني  التأمني 
تولي كل االهتمام الستقطاب فريق عمل مؤهل 
واملالية  الفنية  واألقسام  العليا  اإلدارة  لتسلم 
وكذلك اإلدارية في الشركة والنهوض بها نحو 
الشركة  تاريخ  على  للحفاظ  والتوسع  التطور 
التأمينية  خدماتها  عــروض  ونزاهة  وشفافية 
نوعية  باختالف  العمالء  احتياجات  حسب 
أعمالهم وضمان حتقيق النمو في فرص العمل 
للمواطنني في مختلف الوظائف العليا ، وال شك 
ساهمت  جميعها  واملعطيات  األسباب  تلك  أن 
مؤخراً باملوافقة من قبل مؤسسة النقد العربي 
مببلغ  الشركة  مــال  رأس  رفــع  على  السعودي 
٢٢٠ مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم 
طيف  يستمر  لم  لو  ذلك  مت  وما  أولوية  حقوق 
الصعود في مختلف أنشطة وأعمال األهلية ” 

ومتيز مؤشراتها اإليجابية املعلنة حتى اآلن.

التي  اجلوائز  من  العديد  الشركة  نالت  « 

ــدل على إجنــازاتــهــا فــي خــدمــة قطاع  ت

 •

 •

 •



الــتــي تواجه  أبـــرز اــاطــر أو املــعــوقــات  مــن 
العاملة  والشركات  السعودي  التأمني  قطاع 
تواجه  التي  األخــرى  التحديات  وتشتمل  فيه 
وإيجاد  العمل  أنظمة  تطور  على  القطاع  هذا 
ذلك  يشكل  حيث  املؤهلة  الوطنية  الكفاءات 
التخطيط  املعنية  الشركات  على  يتوجب  عقبة 
لكيفية التغلب عليها ، خاصة أن هذه اخلبرات 
تعتبر شحيحة وال ميكن احلصول على خدماتها 

إال عبر منحها امتيازات مالية مغرية . 

اخلطط  أبــرز  على  تطلعونا  أن  لكم  هل  « 

املستقبلية ملشروعاتكم القادمة ؟ 

نسعى بشكل دائم لتطوير برامجنا التأمينية 
للقرب  باملناطق  املدروس  اجلغرافي  واالنتشار 
تعكس  من عمالئنا مبقرات جديدة ومنوذجية 
الرؤية املستقبلية ”لألهلية ” واملتمثلة بخدمة 
العميل فيها وتسهيل اإلجراءات النظامية عليه 
والطمأنينة  الــبــال  ــة  راح توفير  فــي  لنساهم 

جلميع العمالء . 

كلمة أخيرة ملن حتبون أن تتوجهوا بها ؟ »

كلمة شكر : باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس 
النقد  ملؤسسة  واالمتنان  الشكر  بجزيل  نتقدم 
الصحي  الضمان  ولس  السعودي  العربي 
لشركات  املتواصلني  وتوجيههم  دعمهم  على 
وتقديرنا  وعن خالص شكرنا  باململكة  التأمني 

لدعمهم املتواصل الذي ال ينضب . 

كما أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لزمالئي 
الصائبة  لتوجيهاتهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
وأود  الشركة  هذه  دفة  إدارة  في  ومساهماتهم 
كذلك أن أسجل عظيم امتناني وشكري لإلدارة 
واملوظفني على السواء جلهودهم الصة في 
حتقيق  في  وكفاءتهم  األداء  مستوى  حتسني 

غايات ”األهلية ” حتى اآلن . 

اصصة  اجلــودة  جلوائز  تقييمكم  ما  « 

عليها  الشركات  وحــرص  وعاملياً  محلياً 
وما مدى  تأثيرها في حتسني األداء ؟

من  دول عديدة  في  اجلــودة  نشأت جوائز 
اجلودة  مبستوي  االرتــقــاء  بهدف  العالم  دول 
وتكرمي املنشآت التي تطبق برامج اجلودة ، وهي 
إلى  تؤدي  التي  الفعالة  التحفيز  أدوات  إحدى 
اإلنتاجية  مبستوى  واالرتقاء  األعمال  حتسني 

واألداء ورضاء العمالء وزيادة الربحية . 

، حتــتــاج جوائز  الــشــخــصــي  رأيـــي  وفـــي 
التوعية  مــن  ملزيد  محلياً  متنح  التي  اجلـــودة 
اإلعالمية الهادفة لزيادة الوعي بأهمية تطبيق 
التي  القطاعات اخلدمية  لتلك  اجلودة  معايير 
يهمها إرضاء العميل وتقدمي اخلدمة له بكفاءة 
ذات  العاملية  اجلــوائــز  مــن  مثيالتها  لتواكب 

التشابه باملعايير والقواعد املشتركة . 

كيف ترى أداء الس السعودي للجودة  « 

يقدمها  التي  البرامج  مع  تواصلتم  وهل 
مجال  فــي  الــســعــودي  اخلـــاص  للقطاع 

اجلودة ؟

لــلــجــودة هــو منظمة  الــســعــودي  اــلــس 
مجموعة  قبل  مــن  تأسيسها  مت  ربحية  غير 
وتطبيقاتها  اجلــودة  مجال  في  اتصني  من 
لدى  اجلودة  مفهوم  نشر  إلى  وتهدف  اتلفة 
األفــــراد واملــنــظــمــات واــتــمــعــات مــن خالل 
برامج متعددة لتحسني اجلودة وتبادل اخلبرات 
وأطياف  فئات  كافة  لــدى  ونشرها  واملعرفة 
في  فنحن  واخلــاصــة  احلكومية  القطاعات 
األهلية ” نشيد بنجاح أهداف وغايات الس 
املرجوة حتى اآلن حيث أسهم بشكل فعال في 
في  تطبيقاتها  ودعــم  اجلـــودة  ثقافة  ترسيخ 
للمجلس  ونتمنى  كافة  اخلدمية  القطاعات 
عام  بعد  عــامــاً  واالنــتــشــار  التوسع  مــن  املــزيــد 
ونحن في ”األهلية ” على درجة من االستعداد 

والراغبة في االطالع على كافة برامج وموارد 
مع  املعرفة  وتبادل  السعودي  اجلــودة  مجلس 

اتصني واملهتمني مبجال اجلودة الشاملة . 

وانعكاسات تطبيق معايير  فوائد  ما هي  « 

اجلودة الشاملة في قطاع التأمني ؟

كمفهوم  الشاملة  اجلــودة  إدارة  مفهوم  إن 
أو  منتوج  تقدمي  على  يساعد  حديث  إداري 
خدمة بأعلى جودة مكنة ، وفوائد تطبيقه تؤدي 
خدمات  كفاءة  في  ودائــم  مستمر  حتسني  إلى 
الشركة للوصول إلى التميز واإلبداع في جميع 
سوق  في  واملالية  الفنية  واملعامالت  اخلدمات 
حتكمه املنافسة القوية كسوق التأمني السعودي 
حيث تعد معايير اجلودة القوة احملركة النطالق 
ــات اجلــــودة والــتــحــســني املــســتــمــر وهي  طــاق
النموذج الذي يحتذى به وخارطة الطريق نحو 
آفاق التميز ورضا العمالء وزيادة الربحية لكل 

املنشآت العاملة بقطاع التأمني . 

معايير  تطبيق  بـــأن  يعتقد  مــن  هــنــاك  « 

الكثير فهل هذا  الشركات  يكلف  اجلودة 
صحيح من وجهة نظركم ؟

ال أعتقد ذلك ألن تطبيق تلك املعايير هو 
قيمة مضافة للمنشأة للوصول إلى رضا العميل 
املعايير  هــذه  أن  ننسنى  وال  الربحية  وزيـــادة 
اللحظة فهي كانت وال تزال جزء  ليست وليدة 
من موروثنا من الشريعة اإلسالمية التي حثت 
إتقان  على  العصور  مر  وعلى  األزل  قدمي  منذ 
أحدكم  عمل  إذا  يحب  الله  (إن  لعملة  املسلم 

عمالً أن يتقنه ) حديث شريف . 

ما هي أهم املعوقات التي ترونها إجماالً  « 

تعرقل مسيرة شركات التأمني ؟ 

تعتبر املنافسة السعرية احلادة ( خصوصاً 
ــارات )  ــســي فــي فــرعــي الــتــأمــني الــصــحــي وال
واالفتقار للخبرة الكافية والتغيرات االجتماعية 

إضاءات





السعودي  اإلعــــالم  ـــدور  ل تقييمكم  مــا  « 

املتخصص ودوره في نشر ثقافة اجلودة 
وأصحاب  األعمال  قطاعات  جميع  لدى 

املصانع والشركات الوطنية ؟ 
األحيان  أغــلــب  فــي  الــســعــودي  اإلعــــالم 
املقام  في  السلبيات  عن  احلديث  إلى  يتطرق 
األول ويترك اإليجابيات، كما أنه يحتاج إلى نوع 
من التوجه واليُترك لألهواء وامليول الشخصية، 
والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  تتولى  أن   ونــأمــل 
بنفسها كل ما يتعلق باملصنعني واملنتجني حتى 

تكون منصفة للجميع .
فما   .. ومعوقاته  مشكالته  مجال  لكل  « 

ــوقــات التي  ــع ـــرز املــشــكــالت وامل هــي أب
تواجهكم في مجال تطبيق معايير اجلودة 

ومقترحاتكم حللها ؟
أبرز املعوقات التي تعترض مسيرة جناحنا 
تتمثل في نقص احلصص اصصة للحصول 
من  اإلنتاجية  للعمليات  الكافي  الــزيــت  على 
مصادره األساسية، مما يوجب علينا االستعانة 
به من خارج اململكة، كما نضطر إلى استخدام 
الــزيــوت يختلف عــن اآلخر،  ــوع مــن  ن ــوم  ي كــل 
إلنتاج  واحــدة  شركة  غير  اململكة  في  واليوجد 

الزيوت اخلاصة بتصنيع املواد الكيماوية.
هذا  ملثل  عاجلة  حلوالً  نرى  أن  نتمنى  كما 
النهضة  مسيرة  وتــزدهــر  تستمر  حتى  األمــر 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  التنمية 

عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله .

تقوم على أسس علمية وال جند أي جهة تقوم 
بدعمنا من خالل أحدث أنواع التكنولوجيا على 
البحث عنها  العالم، مما يفرض علينا  مستوى 

بأنفسنا واحلصول عليها من اخلارج .

ويجدر بنا اإلشارة إلى ضرورة وجود هيئة 
ميكن  والتجارة  الصناعة  وزارة  داخــل  خاصة 
من   ومتكننا  الـــدور،  بهذا  لتقوم  إليها  اللجوء 
احلصول على املعلومات التي تساعدنا وتساعد 

كافة املصنعني .

هـــل  لــكــم فـــروع أخـــرى خـــارج منطقة  « 

الرياض ؟

هذا  ســوى  أخـــرى  فـــروع  أي  لدينا  ليس 
املصنع ولكن لدينا العديد من العمالء في كافة 
أنحاء اململكة من املنطقة الشمالية إلى املنطقة 
املنطقة  إلــى  الغربية  املنطقة  ومــن  اجلنوبية 

الشرقية .

للجودة  السعودي  دور الس  ترى  كيف  « 

.. وهل تواصلتم مع البرامج التي يقدمها 
في مجال اجلودة ؟

كانت  لنا  زيارتكم  أن  على  نؤكد  أن  نحب 
هي السبب في معرفتنا بالس، جائزة امللك 
املواصفات  لهيئة  التابعة  للجودة  العزيز  عبد 
مجلتكم  تكون  أن  ونتمنى  السعودية  واملقاييس 
سبباً في تعريف الشركات واملؤسسات واملصانع 

بجهود الس السعودي للجودة  .

وملزيد من تسليط الضوء حول أبرز مالمح 
مسيرة املصنع يسعد مجلة ( آفاق اجلودة )   أن 
الزامل  إبراهيم  ناصر  األستاذ  سعادة  تلتقي 

املدير العام للمصنع وكان احلوار التالي:

بداية نرحب بكم معنا.. ونود التعرف على  « 

التنموية  النهضة  لواقع  التحليلية  رؤيتكم 
املتواصل  ــدعــم  ال ظــل  ــي  ف الــســعــوديــة 

حلكومة خادم احلرمني الشريفني ؟

تشهدها  التي  التنموية  النهضة  أن  الشك 
اململكة كانت نتاجاً للدعم الفني الذي تقوم به 
امللك  بقيادة  الشريفني  حكومة خادم احلرمني 
مما   ، الله  حفظه   - العزيز  عبد  بن  الله  عبد 
اململكة  في  االستثمار  مجاالت  فتح  إلــى  أدى 
واليوجد أي سبب يعيق الصناعيني سوى عدم 
النهضة  وهــذه  الصناعة،  وزارة  مع  التواصل 
نتاج  هي  وإمنــا  اللحظة  وليد  ليست  التنموية 
لدعم احلكومة الرشيدة على مدى (٤) سنوات 
عوائق سوى  واليوجد  اــاالت  كل  في  مضت 

بعض الترتيبات  .

حول  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

تطبيق  فــي  احلثيث  وسعيكم  جهودكم 
مفهوم اجلودة الشاملة ؟

عــلــى مــســتــوانــا الــشــخــصــي فـــإن اجلهد 
فردي،ونعمل بصفة دائمة على خروج املنتج في 
اجلودة  من  مستوى  أعلى  وعلى  صورة  أحسن 
كما  اـــال،  هــذا  أكثرفي  نتطور  أن  ونتمنى 
واملقاييس  املواصفات  بهيئة  اإلتصال  نحاول 
ال  اجلهود  وهــذه   ، والتجارة  الصناعة  ووزارة 

 •

إضاءات





بتطبيق  الكفيلة  األسباب  أن  الشك 
مبفهوم  الوعي  رفــع  في  تتمثل  اجلــودة 
اخلدمات  مجال  في  للمصنعني  اجلودة 
القطاع  مستوى  على  ســواء  الصناعية 
اخلاص،ونحن  الــقــطــاع  أو  احلــكــومــي 
يجب  باجلودة  اإللتزام  عملية  أن  نعتقد 

أن تكون إجبارية ومفعلة.

الريادة والتفرد في أي عمل يحمل  « 

املستمر  التطوير  صاحبه مسئولية 
مجال  في  ريادتكم  تعني  فماذا   ..
اجلودة .. وما هي خططكم للحفاظ 

على هذا التفوق ؟

نحب أن نشير إلى أن جميع خطوط 
على  قائمة  الشركة  متلكها  التي  اإلنتاج 
حصلنا  أن  سبق  حيث  اجلـــودة  مفهوم 
على  حصولنا  قبل  اسمياً  اجلــودة  على 
اللتزامنا  فعلياً  املعتمدة  الــشــهــادات 
واملواصفات  املــعــايــيــر  كــافــة  بتطبيق 
تكون  أن  نأمل  كما  بــاجلــودة،  اخلاصة 
هذه  لتطبيق  واضحة  إجـــراءات  هناك 

املفاهيم بشكل أكثر جدية.

مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

االهتمام  مجال  في  جهودكم  حول 
وسعيكم  الشاملة  اجلــودة  مبعايير 

احلثيث لتطبيقها؟

هو  اإلتــقــان  أن  على  نؤكد  أن  نحب 
أشمل مفهوم وأدق تعريف للجودة، حيث 
يتطلب أداء العمل على أمت وجه وإجنازه 
املواد  على  واحلفاظ  أفضل صورة  على 
العمل  عــلــى اجنــــاز  اخلــــام واحلــــرص 
وإمتامه فى أقل وقت وبأعلى قيمة وقبل 

كل ذلك دقة ومهارة الصانع .

مفهوم  تطبيق  بــدأنــا  الــلــه  وبفضل 
حصلنا  حيث  سنوات  عدة  منذ  اجلــودة 
على شهادة األيزو9001 وشهادة اجلودة 
مستقبلياً  ونسعى  ســاســو،  السعودية 
لــتــطــويــر مــفــهــوم اجلــــودة بــشــكــل أكثر 

شمولية .

في  املــمــيــزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

أهــم األسباب  مــا  مــجــال اجلـــودة 
الكفيلة بتطبيقها والتزام الشركات 

الوطنية بها ؟

ونود  معنا..  بكم  نرحب  بداية   « 

التحليلية  رؤيــتــكــم  على  الــتــعــرف 
لواقع النهضة الصناعية السعودية 
في ظل دعم حكومة خادم احلرمني 
الشريفني بقيادة امللك عبد الله بن 

عبد العزيز - حفظه الله .

القياسية  النمو  معدالت  أن  الشــك 
في اململكة خاصة في القطاع الصناعي، 
أسهمت في توسيع القاعدة االقتصادية، 
ــي،  ــن ــوط ـــدخـــل ال ـــصـــادر ال وتـــنـــويـــع م
فاملؤشرات  االقتصادي  األمــن  وحتقيق 
االقتصادية تروي حكاية جناح الصناعة 
واخلارج،  الداخل  في  وجودتها  الوطنية 
ومما يثير الدهشة والفخر في آن واحد 
يتسابقون  واملستوردين  املستهلكني  أن 
للحصول على املنتجات السعودية، حيث  
تنطلق رؤيتهم من أنها ذات جودة عالية، 
ولها قدرة تنافسية مقارنة مع الصناعة 
األجنبية للدول الكبرى، وباتت (ماركات 
املواد  سواء  تعبيرهم،  حد  على  عاملية) 
من  غيرها  أو  الغذائية،  أو  البالستيكية 

املنتجات األخرى . 

إضاءات



للمصنع من املواد البالستيكة واألدوات 

الكهربائية، باإلضافة إلى إنشاء مركز 

تعليمي له إدارة مستقلة يعطي اخلريج 

الصناعات  معظم  في  معتمدة  شهادة 

الفنية، كما نسعى إلنشاء مصنع خاص 

بسحل املواسير .

كلمة أخيرة .. وملن توجهونها ؟ « 

نأمل أن تكون للجودة الصناعية في 

الدول  غــرار  على  جيد  صدى  اململكة 

نتطلع  كما  واألجنبية،  العربية  األخرى 

شركة  أو  مؤسسة  كل  داخــل  يكون  أن 

معايير  لتطبيق  متفرغة  خاصة  إدارة 

مراقبة  نظام  وجــود  مع  بدقة  اجلــودة 

ومتابعة داخلية لألداء مرتبط بإدارات 

العمالء  وخــدمــة  والــتــدريــب  التطوير 

القياسية  اخلدمة  وصول  يضمن  مما 

الهدف  وهو  للمستهلك  اآلمنة  املمتازة 

من تطبيق نظام اجلودة .

فضـــالً عــن مروجيهــا .

ومعوقاته  مشكالته  مجال  لكل  « 

التي  املشكالت  أبــرز  هي  فما   ..

اجلودة  معايير  لتطبيق  تواجهكم 

ورؤيتكم حللها ؟

هناك الكثير من املعوقات اإلدارية 

الفنية  الكوادر  نقص  في  تتمثل  التي 

بالشكل املطلوب لتطبيق كافة مفاهيم 

املعوقات  إلـــى  بــاإلضــافــة   ، اجلــــودة 

اتبرات  وجــود  قلة  مثل  الصناعية 

الصناعية، وعدم وجود الرقابة الكاملة 

لها  وإجــراء  العشوائية  العينات  وأخذ 

الفحوص الالزمة . 

أبرز  لــكــم أن حتــدثــونــا عــن  هــل  « 

ملشروعاتكم  املستقبلية  اخلطط 

القادمة ؟

في  التوسع  إلــى  مستقبلياً  نتطلع 

إلى  ماكينة   (٤٣) من  اإلنتاج  خطوط 

(٩٥) ماكينة ملضاعفة الطاقة اإلنتاجية 

كيف ترى أداء (الس السعودي  « 

للجودة) وهل تواصلتم مع البرامج 

اخلاص  للقطاع  يقدمها    التي 

السعودي ؟

في احلقيقة لم نسمع عن الس 

ـــا كـــان ذلك  الــســعــودي لــلــجــودة ورمب

اجلانب  تقصير  أو  منا  تقصير  بسبب 

الس  هـــذا  دور  إلبــــراز  اإلعــالمــي 

لكافة الصناعني وأفراد اتمع .

اإلعـــــالم  ألداء  تــقــيــيــمــكــم  مــــا  « 

في  ودوره  املتخصص  السعودي 

جميع  ــدى  ل اجلـــودة  ثقافة  نشر 

قــطــاعــات األعـــمـــال وأصــحــاب 

املصانع والشركات الوطنية ؟

يجدر بنا اإلشارة إلى أن املستهلك 

اجلودة،  أهمية  ملعرفة  شديدة  بحاجة 

عن  البحث  إلى  جاهداً  يسعى  وبذلك 

واندثار   ، العالية  اجلودة  ذات  السلعة 

السوق  داخــــل  مـــن  الــرديــئــة   الــســلــع 



مجال  فــي  املميزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

الكفيلة  األسباب  أهم  هي  ما  اجلــودة.. 
بتطبيقها والتزام الشركات بها؟

والعلم  واإلحـــســـان  اإلتـــقـــان  أن  الشـــك 
اإلسالمي  املنطلق  من  ــه  إدارت وحسن  والعمل 
تعاليم  بتطبيق  االلتزام  شركة  كل  على  يفرض 
التعامل  في  والتشريعية  اتمعية  اإلســالم 
وإدارة الشركات حيث هي األساس في التطوير 

والنهوض باتمع اإلسالمي .

التعاليم  هــذه  أن  الفخر  دواعــي  ملن  وإنــه 
وإدارة  التعامل  فــي  للجودة  كمبادئ  تترجم 
الشركات، ومن أهمها التدريب وتطوير األيدي 
اجلماعي  التعاوني  العمل  روح  وتنمية  العاملة 
بصفة مستمرة مبا يؤدي إلى النهضة بكفاءات 
واخلدمة  املنتج  مستوى  ورفــع  العاملة  األيــدي 
على  للحصول  العاملية  املقاييس  مع  لتتوافق 
إرضاء العمالء وإقبالهم على هذا املنتج وهذه 

اخلدمة في اتمع االسالمي.

أي عــمــل يحمل  فــي  والــتــفــرد  الـــريـــادة  « 

 .. املستمر  التطوير  مسئولية  صاحبه 
ريادتكم في مجال اجلودة..  تعني  فماذا 

وما هي خططكم للحفاظ على التفوق؟

الهرم  نظام  على  املنشآت  جميع  تعتمد 
ملعرفة  فقط  اإلداري  الهرم  ولدينا  اإلداري، 
التبعية اإلدارية، حيث إن جميع مستويات اإلدارة 
لدينا تشترك في دائرة صناعة القرار، ونستمع 
كما  ثقتهم،  زيادة  بهدف  لدينا  العاملني  جلميع 
نقوم بالتدريب والتحفيز املستمر لدفع العامل 

واملشتريات والتخزين ومعمل التحليل ثم الرجوع 
مرة أخرى إلى آراء املستهلكني ، وهكذا. 

كطريق   ” الشاملة  اجلودة   ” اخترنا  وقد 
منها  مــراحــل  بعدة  ومــررنــا  اجلـــودة  لتحسني 
تقييم الوضع الفعلي قبل التطبيق للوقوف على 
وتوثيق  بتطوير  قمنا  ثم  لدينا،  اجلودة  مستوى 
عليه  للتدريب  بــرامــج  وإعـــداد  اجلـــودة  نظام 

وإجراء املراجعات الداخلية بصفة مستمرة .

واملراجعات  الــتــدريــب  خــالل  مــن  وقمنا 
بعد  الشخصية  مهاراته  لتوظيف  العامل  بدفع 
التدريب واالطمئنان على كفاءته بإيجاد احللول 
عن  فضالً  ومرضي  عملي  بشكل  الشخصية 
ترسيخ  إلى  نسعى  كما  بنفسه،  عمله  مراقبة 
مفهوم املشاركة مع العامل من مبدأ أن اإلدارة 
إلى  أعلى  من  عملية  مجرد  تعد  لم  احلديثة 
للموظفني  األوامـــر  إصـــدار  فــي  تتمثل  أسفل 
في  بفاعلية  العاملني  مشاركة  هي  بل  فقط، 
عملية اإلدارة وتنظيم العمل ودرجة اإلتقان، أي 

إجناز العمل بدرجة عالية من الكفاءة .

كما نستخدم أداوت للمساعدة في الرقابة 
على املهام اإلدارية من خالل احلاسب اآللي  على 
أعلى مستوى يربط ويتعامل مع جميع اإلدارات 
ويساعد في الرقابة الذاتية، باإلضافة إلى أننا 
احلديثة  اجلــودة  ”نظم  تبنى  إلى  حالياً  نتجه 
بتحليل  والرقابة  اجليد  التصنيع  وممارسة   ”
مصادر اخلطر عند النقاط احلرجة، وذلك في 
وعاملياً  محلياً  العمالء  إلرضاء  الوصول  سبيل 
بالشكل الذي يساعد على تسويق منتجاتنا وفق 

الرؤية واألهداف املرجوة .

أن  التطبيق  عــلــى  الــقــائــمــني  فــطــن  وقـــد 
الوصول إلى الهدف ينبع من حتسني األساس، 
التعليم  مجال  وإدخـــال  االهتمام  مت  فقد  لــذا 
الوصول  متطلبات  أهم  ضمن  مراحله  بكافة 
ترسيخ  يتم  بحيث  الشاملة،  اجلــودة  ألهــداف 
الطالب  عقل  فــي  الشاملة  اجلـــودة  مفاهيم 
والتي تقوم على مبدأ الفاعلية والفعالية حتت 
بطريقة  األشــيــاء  نعمل  أن   ” الــدائــم  شعارها 
صحيحة من أول مرة وفي كل مرة ” وبتنظيم 

وتطوير مستمر .

إلقاء الضوء حول تطور مفهوم  وملزيد من 
داخل  بتطبيقها  الكفيلة  العوامل  وأهم  اجلودة 
الشركات واملؤسسات يسعدنا أن نلتقي األستاذ 
اإلدارة  مجلس  رئيس  الــدريــس  محمد  حمد 
لشركة (حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة 
والتعدين ) ليستعرض معنا رؤيته التحليلة لهذا 

املفهوم من خالل مناقشة احملاور التالية: 

التعرف  ونــود  معنا..  بكم  نرحب  بداية  « 

االهتمام  مــجــال  فـــي  ــم  ــودك ــه ج ــى  عــل
الشاملة وسعيكم احلثيث  مبعايير اجلوة 

لتطبيقها؟

مفهوم  أن  على  نؤكد  أن  نحب  البداية  في 
”مراقبة اجلودة ” قد تطور ولم يعد االهتمام 
منصباً على جودة املنتج النهائي فقط، بل اتسع 
والتصنيع  اإلنــتــاج  بداية  منذ  اجلــودة  ليشمل 
والتداول، وحديثاً ظهر مفهوم ”مراقبة اجلودة 
بأن  املصانع  إدارات  تتبعها  والتي   ” الشاملة 
يشارك فيها العديد من وحدات املصنع ابتداءً 
واإلنتاج  والــبــحــوث  والتصميم  التسويق  مــن 

إضاءات



تطوير  من  حالياً  االنتهاء  بصدد  أننا  كما 
مصنعنا لزيادة حجم اإلنتاج والتوسع واستيعاب 
احتياجات  لتغطية  للمنتج  أخــرى  مواصفات 

السوق احمللية والعاملية مبواصفات قياسية، 

مشاريع  لعدة  جــدوى  بدراسات  نقوم  كما 
في مجاالت أخرى .

كلمة أخيرة .. وملن حتبون أن تتوجهوا بها؟ »
وآلياتها  اجلودة  مباديء  من  الكثير  هناك 
األصل  في  نبعت  والتي  املتعددة  اــاالت  في 
ميكن  والتي  والسنة،  الكتاب  عليه  نص  مما 
العملية  احلياة  مجاالت  شتى  في  استخدامها 
ــل املــســتــويــات، حــتــى يرى  واــتــمــعــيــة فــي ك
إيجابي  بشكل  تؤثر  قد  أنها  للجودة  ــدارس  ال
فهمه  يبقى  ولكن  ومنهجه،  وتفكيره  حياته  في 
وتقديره لكيفية تطبيقها في كل صغيرة وكبيرة 
في حياته، كما أن الفرد املسلم وهو يتجه إلى 
ومعتقداته  وأقواله  أعماله  في  واجلودة  التعلم 
علي  يجب  لذا  دينه،  تعاليم  بتنفيذ  يقوم  فإمنا 
إلى  ليصبو مبجتمعه  بنفسه  يبدأ  أن  كل شاب 

املكانة التي يريدها.

لتطوير نفسه بنفسه ومعرفة أهمية دوره لدينا 
لتحقيق متطلبات اجلودة في مهامه الوظيفية، 
ونعتقد أن االستمرار في تطوير العمالة هو من 

أهم أسباب التفوق والنهوض باملنتج .

كيف ترى أداء الس السعودي للجوة..  « 

يقدمها  التي  البرامج  مع  تواصلتم  وهل 
مجال  فــي  الــســعــودي  اخلـــاص  للقطاع 

اجلودة؟
جتدر بنا اإلشارة إلى أن الس السعودي 
هام  بدور  يقوم   ١٩٩٤ عام  نشأته  منذ  للجودة 
في نشر ثقافة اجلودة ودعم مسيرتها باململكة 
وتطبيقاتها احلديثة في كافة قطاعات اتمع 
والتعاون املستمر في ذلك مع الهيئة السعودية 
لــلــمــواصــفــات واملــقــايــيــس واجلـــــودة، إلمـــداد 
اجلودة  وحتسني  بالتدريب  واألفراد  املنظمات 

وتبادل املعرفة مع بقية دول اخلليج .

بيننا  التواصل  يتم  لــم  أنــه  املــؤســف  ومــن 
ولطبيعة  املسافة  لبعد  نظراً  الكافي  بالشكل 
مع  التواصل  نأمل  ولكن  التعدين،  في  مجالنا 
برامج الس بالشكل الذي يثقل من خبراتنا 

ويزيد معرفتنا.

لكل مجال مشكالته ومعوقاته .. فما هي  « 

لتطبيق  تواجهكم  التي  املشكالت  أبــرز 
معايير اجلودة ورؤيتكم حللها؟

نحب أن ننوه إلى أن من أبرز املشكالت هي 
عدم توافر التدريب الكافي في منطقة الرياض، 
نر  لم  وخاصة في مجاالت دعم اجلــودة حيث 
للجودة،  الداخلي  التدقيق  على  التدريب  غير 
األدوات  استخدام  على  التدريب  ينقص  ولكن 
التي تساعد على القياس ورفع األداء، وجتهيز 
الكمية  والطرق  اإلحصاء  واستخدام  املقاييس 

في إعداد وجتهيز خطط التطوير وتقييمها.

وماذا عن اخلطط املستقبلية ملشروعاتكم  « 

القادمة؟
أخذنا على عاتقنا منذ فترة تطوير وتدريب 
النهوض  على  يساعد  ــذي  ال بالشكل  اإلدارة 
التحتية  البنية  وتطوير  عــام،  بشكل  بالشركة 
باستغالل شبكات ونظم املعلومات في األعمال 
املهام  أداء  سرعة  على  يساعد  مبــا  اليومية 

وسهولة الرقابة عليها.

 •

 •

 •

 •



إلى الصبر والبذل وعدم اليأس وااللتزام بذلك، 
فهي تستحق أن ينفق عليها,واضاف نتطلع إلى 
استقطاب العديد من اخلبراء املتخصصني في 
مجال اجلودة لالستفادة من أفكارهم وجتاربهم 
الناجحة وتطبيقها على أرض الواقع في مجال 

املنتجات الورقية واملناديل

ــوزان أن  ــف ــاذ عبد الــعــزيــز ال وذكـــر األســت
انة  التوسع حيث  إلى  الشركة تسعى مستقبلياً 
متت املوافقة على التوسعة من قبل هيئة املدن 
املصنع  عليها  املقام  االرض  لتصبح  الصناعية 
١٠٠٠٠ م تقريبا واضاف انة مت االتفاق مع احد 
االالت  تصنع  في  الرائدة  الصناعية  الشركات 
االنتاج  ليصبح  جديدة  ومكائن  االالت  لتوريد 

١٢ طن يوميا قبل نهاية عام ٢٠١٢م باذن الله.

وفي السياق نفسه أضاف أن الشركة تعتزم 
القيام بفتح مصنع للمنتجات البالستيكية بعد 
الصناعة  وزارة  من  الترخيص  على  احلصول 
القليلة  االشــهــر  ــالل  خ الــشــركــة  ــى  إل لينضم 

القادمة.

واختتم األستاذ عبد العزيز الفوزان حديثه 
مثمناً اجلهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم 
احلرمني بقيادة امللك عبد الله بن عبد العزيز - 
حفظه الله، لتطوير القطاع الصناعي السعودي 
مسيرة  تعترض  التي  العقبات  كافة  ،وتذليل 
جناحه وازدهاره،واملضي قدما لوضع اململكة في 

مصاف الدول املتقدمة على مستوى العالم .

للمواصفات  الــســعــوديــة  الهيئة  معايير  مــع 
واملعايير واجلودة،كما تقوم الشركة بعمل نظام 
الرقابة املتكامل للجودة الذي يتيح لها التحكم 
املنتج  خروج  حتى  التصنيع  مراحل  جميع  في 
واجلــودة  واملــتــانــة  الــدقــة  يضمن  مبــا  النهائي 

العالية .

ونــوه الــفــوزان إلــى أن اجلــودة هي العامل 
ــشــركــات حــيــث تشكل  ــي جنـــاح ال الــرئــيــس ف
أهمية  وأكثرها  التنافسية  األسبقيات  إحــدى 
املنظمات  بني  الشريفة  املنافسة  زيــادة  بسبب 
التحسني  إلى  تسعى  التي  العاملية  الصناعية 

املستمر للنوعية واالهتمام املميز  بها .

اجلودة  مفهوم  لتطبيق  أن  الفوزان  وأبــان 
ــردودهــا  م لــهــا  ولــكــن  تكلفة  الــشــركــة  داخـــل 
التكاليف  وهــذه   البعيد  املــدى  على  االيجابي 
صممت  التي  واألعمال  األنشطة  جميع  تشمل 
واخلدمة،  املنتج  في  اجلودة  لضمان  خصيصاً 
مثل تكاليف أبحاث السوق اصصة لتحديد 
واملساهمة  املوردين  وتقييم  العميل،  مواصفات 
الناجتة  التكاليف  وكذلك  جودتهم،  تأكيد  في 
التكاليف  إلــى  باإلضافة  التدريب،  جــراء  من 
وتدقيق  فحص،  بعمليات  املرتبطة  التقييمية 
ملقاييس  املطابقة  من  للتأكد  اخلدمة  أو  املنتج 
شراء  تكاليف  مثل  األداء،  ومتطلبات  اجلــودة 
املراجعة  عمليات  و  والقياس،  الفحص  أجهزة 
منا  حتتاج  رحلة  اجلودة  أن  مضيفاً  والتدقيق، 

املفهوم  هذا  حول  الضوء  إلقاء  من  وملزيد 
الذي شغل اهتمام الكثير من اتصني يسعد 
عبد  األستاذ  تلتقي  أن  اجلــودة)  آفــاق   ) مجلة 
العزيز أحمد الفوزان املدير العام لشركة مصنع 
( دار ديباج للمنتجات الورقية ) الذي أكد في 
(شركة  ل  يتبع  املصنع  أن  على  حديثه  بداية 
في  تعمل  التي  والصناعة)  للتجارة  الــفــوزان 
والتجارة  الصناعة  مثل  اــاالت  من  العديد 

ونشاط املقاوالت .

وأضاف: مت شراء املصنع اخلاص بالشركة 
كــان مستوى  الــوقــت  عــام ٢٠٠٤ م وفــي ذلــك 
ال  ودخــل شهري  طــن    (٢) يــعــادل  مــا  إنتاجه 
الوقت  وفــي   ، ريــال  ألــف   (٥٠٠) الــ  يتجاوز 
طن   ٧ يتجاوز  املصنع  إنــتــاج  أصــبــح  احلــالــي 
مليون   (٢) الشهرية  املبيعات  يومياً،وتتجاوز 
السيارات  من  أسطول  ولديه   ، سعودي  ريــال 
الورقية  املنتجات  توزيع  مسؤولية  تتولى  التي 

يصل إلى (٢٠) سيارة .

 وأوضح األستاذ عبد العزيز أحمد الفوزان 
أن الشركة حترص على تطبيق معايير  اجلودة  
تقدمي  في  يسهم  اإلنتاج، مبا  مراحل  كافة  في 
جميع  بــرضــا  حتظى  الــتــي  املنتجات  أفــضــل 
العمالء وتلبي أذواقهم مهما تنوعت أو اختلفت 
بدءًا من مصادر املواد اخلام التي يتم احلصول 
الــســوق احملــلــي وأالســـواق  عليها عــن طــريــق 
اخلارجية ، وصوالً إلى تصنيع منتجات تتماشى 

إضاءات





الكوادر  تأهيل  مع  للجودة  السنوية  والبرامج 
في مجال اجلودة وتطبيقاتها اتلفة ، وكذلك 
إنشاء اجلمعية السعودية للجودة  ألجل ترسيخ 
القطاعات  جميع  في  الشاملة  اجلودة  مفاهيم 

احلكومية واخلاصة.

مدي  يخفي  ال  كذلك  الشديد:  واستطرد 
الرعاية واالهتمام  باملؤمترات وامللتقيات الوطنية 
أن  نظري  وفــي    ، اجلـــودة  ثقافة  بنشر  املعنية 
مفهوم اجلودة في تطور سريع ومستمر   باململكة  
فمجرد النظر إلي اإلعالنات التجارية أو تصفح 
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  موقع 
من  نسبيا  الكبيرة  األعداد  عن  يكشف  واجلودة 
مما   . األيــزو  شهادات  علي  احلاصلة  الشركات 

يؤكد انتشار ثقافة اجلودة في كل القطاعات.

جهود  عن  احلديث  إلــى  الشديد  وتطرق 
مبعايير  االهتمام  مجال  في  املكاني)  (املرجع 
اجلودة فقال: في املرجع املكاني لالستشارات 
الهندسية قاعدتنا الذهبية التي نؤمن بها ونعمل 
علي حتقيقها هي رضا العميل وفي تقدير ي أن 
أن معظم  العميل هو قمة  اجلــودة حيث  رضا 
تعريفات اجلودة تنتهي بأن اجلودة هي املالئمة 
للمتطلبات  املطابقة  أو  الغرض  أو  لالستعمال 
إرضاء  مدي  هي  اجلــودة  أن  أو  املواصفات  أو 
مجال  في  ينصب  نشاطنا  أن  وحيث   ، الزبون 
شعارنا  هــي  الــدقــة  فــإن  الهندسية  األعــمــال 
وإرضاء العميل هو قمة ما نأمل فيه وذلك من 
املواصفات  أعلي  وفق  األعمال  تنفيذ   خالل 

الهندسية املتعارف عليها. 

البالد  طـــول  عــلــي  ضخمة  تنموية  ملــشــاريــع 
الرعاية  وعرضها وهذا كله ما كان ليكون لوال 
احلرمني  خــادم  حكومة  من  احلقيقي  والدعم 
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 

، حفظه الله. 

يختص  فيما  قــائــال:  الــشــديــد  وأضــــاف 
الشريفني  احلــرمــني  خـــادم  حكومة  بــحــرص 
ال  حقيقة  اجلـــودة  ثقافة  وترسيخ  نشر  علي 
أمرنا  والة  يوليه  ــذي  ال احلــرص  مــدي  يخفي 
اجلودة  إدارة  منهجية  بتطبيق  الله  يحفظهم 
الشاملة في مؤسساتنا سواء بالقطاع العام أو 
اخلاص ويتمثل ذلك في إنشاء الهيئة السعودية 
 (SASO) واجلـــودة  واملقاييس  للمواصفات 
١٤٢٠هـ  عام  للجودة  عبدالعزيز  امللك  جائزة 
لالرتقاء  تهدف  التي  الهيئات  إنشاء  وكذلك 
باجلودة مثل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء 
األكادميي  واالعتماد  للتقومي  الوطنية  والهيئة 
من أجل االرتقاء بجودة التعليم العالي وضمان 
الوضوح والشفافية وتوفير معايير مقننة لألداء 
احلرمني  خادم  يتمسك  كيف  ونري  األكادميي 
وأولوية  إستراتيجي  كخيار  باجلودة  الشريفني 
إنشاء  وكــذلــك  الــقــطــاعــات.  هــذه  جميع  فــي 
جمعية حماية املستهلك  ألجل حماية املستهلك 
إنشاء  و  االستهالكي  الــوعــي  ونشر  وتوعيته 
ويأتي  احلكومية  لألجهزة  األداء  قياس  مركز 
علي قمة هذا كله موافقته الكرمية علي إعداد 
مركز  وإنشاء  للجودة  الوطنية  اإلستراتيجية 
اخلطط  لوضع  يهدف  واإلتقان  للجودة  وطني 

وفــكــرة تــأســيــس املــرجــع املــكــانــي هــو أن 
بالبيانات  املتعلقة  األمور  كافة  في  املرجع  يكون 
 Geospatial يسمي   ما  أو  املكانية  واملعلومات 
خدماته  ويقدم  املكاني  املرجع  .ويختص   Data

فـــي جـــوانـــب رئــيــســيــة فـــي مــجــال اخلــدمــات 
الهندسية  اخلدمات  التالية:تقدمي  الهندسية 
املساحية،  األعمال  بكافة  ،القيام  االستشارية 
بكافة  اخلرائط  ،إنتاج  اجلوي  واملسح  التصوير 
أنواعها ومقاييسها ، الطبوغرافية ، السياحية ، 
واملوضوعية ،دراسة وتصميم الطرق واإلشراف 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  تنفيذها،إعداد  علي 
ومعلومات األراضي GIS/ LIS ،إعداد الدراسات 
العقارات  ،تقييم  العيني  بالتسجيل  املتعلقة 
إدارة  من  متكن  التي  السياسات  ووضع  ،تطوير 
والتدريب  الــدراســات  بفعالية،تقدمي  األراضــي 
والدعم الفني ،كما يضم املكتب حتت مظلته نخبة 
متميزة من اخلبراء واالستشاريني باإلضافة إلي 
وعلي  دولية  شراكات  مع  الروابط  من  منظومة 
واستراليا  وأوربــــا  كــنــدا  مــن  اخلــصــوص  وجــه 
 FIG الدولية  واملكتب عضو في منظمة املساحة 

وعضو مؤسس في اإلحتاد العربي للمساحة.

في  التنموية  النهضة  لــواقــع  رؤيــتــه  وعــن 
اململكة قال الشديد: إن التنمية هي حقيقة بادية 
للعيان وفي كل املناحي االقتصادية وقطاعاتها 
ومبعدالت  والصناعية  والعقارية  التجارية 
مرتفعة تكاد تكون استثنائية في عالم حتاصره 
األزمات االقتصادية وكذلك النمو والتقدم في 
إجنازات  من  نعايشه  وما  احلياة  مجاالت  كل 

إضاءات



تصدر اآلن وبها الكثير من املواضيع التثقيفية 
تعم فيه  الذي  اليوم  املرتبطة باجلودة وسيأتي 
األعمال  قطاعات  جميع  لــدي  اجلــودة  ثقافة 
خاصة  الوطنية  والشركات  املصانع  وأصحاب 
وتطبيقاتها  باجلودة  املستهلك  وعي  تزايد  مع 

ومفاهيمها.

املكتب  عاشها  التي  التجربة  عن  وبسؤاله 
السنوات  خـــالل  املــشــاريــع  بــعــض  تنفيذ  فــي 
املاضية أفاد الشديد بقوله : إن جتربة املرجع 
ولم  ومفيدة  احلمد  ولله  مثمرة  كانت  املكاني 
ويعود   ، الذكر  تستحق  عقبات  أي  فيها  نواجه 
ــراءات  واإلج والقواعد  األنظمة  إلي  كله  ذلك 
التي تبنتها الدولة مؤخرا في مجال املنافسات 
ومساندة  ودعــم  املشاريع  وتنفيذ  احلكومية 

القطاع اخلاص .

املكاني  املرجع  مكتب  خطط  أبــرز  وحــول 
نطمح   : الشديد  قال  الهندسية  لالستشارات 
هندسة  تطوير  في  فعال  وبشكل  املشاركة  في 
املساحة واخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية 
للخدمات  إضـــافـــة  الـــعـــقـــاري  ــتــســجــيــل  وال
دورات  بعقد  وذلـــك  الهندسية  االســتــشــاريــة 
تدريبية وإعداد دالئل عمل مبا يرفع من مستوي 

األداء وجودة العمل.

واختتم الشديد هذا اللقاء بقوله: في هذه 
عاليا  أقدر  أن  إال  يسعني  ال  الطيبة  السانحة 
جهود حكومتنا الرشيدة في االهتمام مبفاهيم 
وتبنيها  احلديثة  وتطبيقاتها  الشاملة  اجلــودة 
لكل ما هو مساعد في انتشارها وتعميمها بني 
خادم  لقول  تصديقا  وذلك  القطاعات  مختلف 
اجلودة  أن  الله  حفظه   ، الشريفني  احلرمني 
أحد املرتكزات التي ستمكننا من الوصول إلي 

العاملية . والله ولي التوفيق

في رفع مستوي االهتمام بثقافة  اجلودة وحتقيق 
التميز في األداء لدي األفراد واملنظمات وذلك 
املنتجات احمللية  باملواصفات  وجودة  لالرتقاء 
نشر  في  البارز  اإلستراتيجي  لــدوره  إضافة   ،
وذلك   احلديثة   وتطبيقاتها   اجلـــودة  ثقافة 
امللك  جائزة  تأسيس  في  املساهمة  خالل  من 
عبدالعزيز للجودة وعقدها لالستبيان الوطني 
الوطنية  واألســابــيــع   (٢٠٠٨) لــلــجــودة  األول 
جائزة  وإطــالق  متتالية   سنوات  ألربع  للجودة 
وعقد  وتأسيس   (٢٠٠٩) منذ  اجلـــودة  مدير 
كعضو  ومشاركتها  للجودة  اخلليجي  امللتقي 
الدولية  األوســط  الشرق  جمعية  في  مؤسس 
للجودة إضافة للملتقيات والكتيبات واإلعالنات 
والتقرب  األعمال  برجال  واالتصال  التوعوية 
لالستفادة  الس  عضوية  علي  وحثهم  منهم 
 ، الشاملة  اجلــودة  بثقافة  للتنوير  خدماته  من 
التي  البرامج  مع  قبل  من  أتواصل  لم  وحقيقة 
هو سانحة  اللقاء  هذا  ولرمبا  يقدمها الس 
الس  مع  التواصل  مشوار  في  للبدء  طيبة 

السعودي للجودة .  

اإلعــالم  جتــاه قضايا  بــدور  يتعلق  وفيما 
اجلودة قال الشديد: جند التناول ملفهوم اجلودة 
جريدة  مثل  املتخصص  السعودي  اإلعــالم  في 
الغرف  عــن  الــصــادرة  واـــالت  االقتصادية 
التجارية وكذلك القنوات الفضائية املتخصصة 
الشبكة  فــي  املــواقــع  وكــافــة  االقتصادية  مثل 
االقتصادي  باال  الصلة  ذات   العنكبوتية 
السعودية  والهيئة  التجارة  وزارة  مواقع  مثل   ،
لالستثمار ومواقع الغرف التجارية ولكن هناك 
بالتأكيد تفاوت في التناول قد يزيد أو يقل عن 
القدر املطلوب للتعامل به مع اجلودة حيث أنها 
االقتصادي  اــال  في  الركائز  أهــم  من  تعد 
اجلـــودة  آفـــاق  مجلة  أن  لــلــه  واحلــمــد  عــامــة 

وقد سألناه عن جتربته في مجال اجلودة 
الهيئة  إدارة  مجلس  في  سابق  عضو  وبصفته 
السعودية للمواصفات واملقاييس قال الشديدة: 
واسعي  باجلودة  اهتماما  الناس  أكثر  من  إني 
دائما للتجويد والدقة في تنفيذ أي مهمة توكل 
لنا واحرص علي التنفيذ وفق أعلي املواصفات 
سواء كانت مشروطة أو غير ذلك  وفي اعتقادي 
باملواصفات   التقيد  مــن  تــتــأتــي  اجلــــودة  أن 

والسياسات املوضوعة إلدارتها وضبطها.

وأضاف: في عاملنا اليوم الذي يعيش عهد 
لألصلح  سيكون  البقاء  فإن  والعوملة  االنفتاح 
،عليه  العميل  رضا  لكسب  املنافسة  وستشتد 
فإنه سيكون من احملتوم سواء عاجال أم آجال 
لتبني  االقتصادية  الكيانات  معظم  تتجه  أن 
لتتمكن  الشاملة   اجلــودة  مبعايير   واالهتمام 
قد  والذين  العمالء  ثقة  ولكسب  املنافسة  من 
يشترطون أحيانا حصول اجلهة التي يتعاملون 
معها علي  شهادة اجلودة . وال ينفي هذا ضرورة 
تكثيف  إلي  باجلودة  املعنية  اجلهات  تتجه  أن 
الدعاية والتوعية مبفهوم اجلودة الشاملة  كنوع 
من احلماية االستباقية للكيانات االقتصادية .

والتفوق  ــادة  ــري ال أن  على  الشديد  وأكــد 
التطوير  مسئولية  صاحبه  يحمل  عمل  أي  في 
فإن  الشائع  القول  كما  بقوله:  وأفــاد  املستمر، 
إليها   الــوصــول  مــن  أصعب  القمة  فــي  البقاء 
املستمر  التطوير  علي  العمل  يتطلب  ما  وهذا 
بحيث  ــــة  اإلداري املنظومة  تطوير  ــالل  خ مــن 
تتزايد كفاءة املنشأة لتكون قادرة علي مواجهة 
إدارة  أسلوب  نحو  وتنطلق  السوق  متطلبات 
وجودته  اإلنتاج  تكلفة  ومستوي  املتاحة  املوارد 
حاجياته  وحتــديــد  الــزبــون  علي  التركيز  مــع 
وقياس  معه  والــتــواصــل  متطلباته  ومــراجــعــة 
رضاه ،  مع تدريب العاملني لرفع كفاءة األداء 
روح  األداء وخلق  واحلفاظ على مستوى جودة 
الطيبة  السمعة  خالل  من  للمؤسسة  االنتماء 
التي حازت عليها املؤسسة في توجهها لكسب 

رضا العميل.

وفيما يتعلق بدور الس السعودي للجودة 
السعودي  الس  إن  الواقع  في  الشديد:  قال 
للجودة له العديد من املبادرات التي يسهم بها 



أضحت  جلهودها  محسوسة  وكنتيجة 
اجلهات  كبريات  مع  للتعامل  مؤهلة  الشركة 
احلكومية وشبه احلكومية كـ (أرامكو,شركة 
املياه الوطنية ،املؤسسة العامة للتحلية ،هيئة 
وكذلك  الصناعية،مرافق،.......).  املــدن 
مكنتها من االستحواذ على نصيب كبير من 
مشاريع البنية التحتية،فتطبيق أعلى معايير 
التي تدخل أي  البوابة الرئيسية  اجلودة هو 
شركة للعمل االحترافي والقادرعلى اكتساب 

رضا العمالء واحترامهم ـ

دائماً  الشركة  تسعى  كما  قائال:  وتابع 
وتأمني  بإتقان  مشاريعها  جميع  مواكبة  إلى 
الفريق الالزم من العمال والفنيني والتقنيني 
واملهندسني اخلبراء في هذا اال جلميع 
مشاريعها كما حترص على املعاملة احلسنة 
املواد  أنواع  أجود  لتوفير  وذلك  املوردين  مع 
بغية  املشاريع  في  تُستخدم  أن  ميكن  التي 
للعمالء  اخلدمات  من  نوعية  أفضل  تقدمي 

وااللتزام في مواعيد  التسليم.

وحتول احلربي للحديث عن دور اإلعالم 
السعودي ودوره في نشر ثقافة اجلودة لدى 
املصانع  وأصحاب  األعمال  قطاعات  جميع 

مكنت  والتي  لذكرها  املقام  يتسع  ال  التي 
اقتصاد البالد من حجز مكانة مرموقة وسط 
اقتصاديات العالم وخلقت سوقا مفتوحا كان 
سببا مباشرا في دخول العديد من الشركات 
العاملية الكبرى امللتزمة بأعلى معايير اجلودة 
أثار حفيظة  الذي  األمر  احمللي  السوق  إلى 
الشركات الوطنية وجعلها في حالة مستمرة 
لنفسها  والديناميكية كي حتجز  التطور  من 

موقعا متميزا وسط حلبة املنافسة .

وحول جهود شركة سبك ووتر في مجال 
اجلودة أوضح احلربي أن شركة عبر اململكة 
فروع  مــن  تضم   مبــا  ووتـــر)  (سبك  للمياه 
ومشاريع باململكة  تكثف من جهودها الهادفة 
من  انطالقاً  اجلــودة  معايير  أعلى  لتطبيق 
إدراكها  بأن هذا االجتاه يسهم في إحداث 
للشركة  العام  األداء  وتطوير  املنشود  النمو 

على املستوى البعيد.

 ERP نظام  تعتمد  الشركة  أن  مضيفا 
عن  فضال  أعمالها  كافة  فــي  االلكتروني 
قيامها باالتفاق مع استشاريني لعمل دراسات 
تساعد في ضبط الهياكل التنظيمية وكذلك 

عمليات العمل اخلاصة بكل موظف.

والسدود  االستراتيجية  اخلزانات  انشاءات   •
والقنوات وأعمال االنشاءات التخصصية أخرى

•  انشاء األنفاق والثقب الفقي 

•  انشاء محطات تنقية املياه ومحطات معاجلة 
مياه الصرف الصحي ومحطات التحلية .

•  خطوط نقل املياه والصرف الصحي  .

•  شبكات وتوصيالت املياه والصرف الصحي .

•  صيانة احملطات والشبكات .

• ادارة مشاريع اخلصخصة مبختلف انظمتها.

األستاذ  التقت  اجلـــودة)  (آفـــاق  مجلة 
للشركة  العام  املدير  احلربي  العزيز  عبد 
الشركة  جناح  محطات  أبــرز  على  لالطالع 
وجهودها في مجال اجلودة ة وأهم القضايا 
ذات العالقة بالشأن االقتصادي،وقد استهل 
حديثه بالقول: في البداية أود أن أحمد الله 
أن من علينا بقيادة حكيمة متمثلة في مقام 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن 
عبد العزيز يحفظه الله الذي شهدت اململكة 
أرقى  تطبيق   على  كبيرا  حرصا  يديه  على 
عمل  آلــيــات  خــالل  مــن  الشفافية  معايير 
وغيرها،  االلكترونية  كاحلكومة  مبتكرة 
فضال عن العديد من املنجزات االقتصادية 

إضاءات



وفي ختام حديثه توجه مدير عام شركة 

ووتر)  للمياه(سبك  السعودية  اململكة  عبر 

واملؤسسات  الشركات  أصحاب  إلى  بكلمة 

نظرتهم  تغيير  ضـــرورة  على  فيها   حثهم 

االلتزام  أن  موضحا  ـــودة  اجل مفهوم   عــن 

بل  إضــافــيــة  تكلفة  الــشــركــة  يكلف  ال  بها 

الشركات  بــني  مــرمــوقــة  مكانة  سيمنحها 

العاملة بالسوق. 

منها  سبك  شركة  لصالح  والرياض  املنورة 
احد  عقود مشاريع احللول الدائمة ملعاجلة 
مياه األمطار وتصريف السيول في محافظة 

جدة بقيمة تتجاوز ٧٥٠ مليون ريال.

تنافس  ــع  مــشــاري عـــدة  ـــى  إل إضـــافـــة    
 عليهـــــا النـشـــــاء خـــزانــــات استـراتيــجـيـــة 
بالتعاون  صــحــي  وصـــرف  مــيــاه   وشــبــكــات 

مع شركة املياه الوطنية.

بضرورة  طالب  حيث  الوطنية  والشركات 
واملؤسسات  الــقــطــاعــات  دعـــم  ــمــرار  اســت
وشيوع  ــاجلــودة  ب يتعلق  فيما  اإلعــالمــيــة  
يتالءم  مبــا  اتمع  أوســـاط  بــني  ثقافتها 
وطبيعة كل مرحلة ويتيح مزيداً من الفرص 
اخلطط  دعــم  فــي  اجلــهــود  جميع  لتكاتف 
القيادات  وضعتها  الــتــي  اإلســتــراتــيــجــيــة 
الوطني  املنتج  تعزيز  إلى  والرامية  احلكيمة 

محليا وعامليا.

وعن أبرز املشروعات املستقبلية لشركة 
ووتر)  (سبك  للمياه  السعودية   اململكة  عبر 
الشركة  إدارة  نظرة  أن  على  احلربي  أكــد 
طموحة للغاية السيما وأنها تعمل في سوق 
وعلى  اجلميع  استيعاب  على  قــادر  مفتوح 

رأسها الشركات امللتزمة باجلودة.

ومن احدث اخبار الشركة قد مت ترسية 
عدد من املشاريع بجده ومكة املكرمة واملدينة 
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أن  إلى  واخلدمية اخلاصة واحلكومية مشيرا 
مفهوم اجلودة في اململكة قد تطور تطورا كبيرا 
مشددا  املاضية  القليلة  السنوات  في  السيما 
على ضرورة التزام الشركات واملصانع الوطنية 
ااالت  كافة  في  الشاملة  اجلودة  بتطبيقات 

وليس مجال صناعة الدهانات فقط .

اإلعالم  ألداء  تقييمه  مدى   عن  وبسؤاله 
ثقافة  نشر  في  ودوره  املتخصص  السعودي 
اجلودة لدى جميع قطاعات األعمال وأصحاب 
عام  مدير  أجاب  الوطنية  والشركات  املصانع 
ومن  الواقع  في  قائال:  جنتل  دهانات  مصنع 
خالل رؤيتي الشخصية لواقع اإلعالم أرى أن 
دوره مقتصر على أنشطة دون األخرى ونريد 
لهذا القطاع الهام مزيدا من التطور واملواكبة .

املصنع مببدأ  على متسك  باجندوح  وأكد 
التطوير والتحديث مبا يضمن ملنتجاته سرعة 
ــى تــوجــه املصنع  الــتــوســع واالنــتــشــار الفــتــا إل
احلديثة  اتبرات  أجهزة  بعض  الستقطاب 
باجلودة  ملتزم  منتج  إخــراج  في  تساهم  التي 

وغير مؤثر على البيئة.

العام  املدير  توجه  معنا  حديثه  ختام  وفي 
ملصنع دهانات جنتل بالشكر اجلزيل للمجلس 
برامج  من  يقدمه  ما  على  للجودة  السعودي 
اجلودة  مفاهيم  ترسيخ  إلــى  تهدف  وخطط 

داخل كافة القطاعات االقتصادية.

التي  الــفــتــرة  هـــذه  خـــالل  بــالــقــول:  وزاد 
كبير في مجال  تطوير  من  السعودية  تشهدها 
العمالقة  واملشروعات  املعمارية  اإلنــشــاءات 
التطور  ذلك  مواكبة  متكنت دهانات جنتل من 
مرتكزة على كفاءة كوادرها البشرية وإمكانياتها 
املستمرة  املتابعة  إلى  باإلضافة  العالية  الفنية 
احتياجات  لتلبية  والــتــطــويــر  ــحــاث  األب فــي 
وتوفير  األذواق  كافة  مــراعــاة  مــع  املستهلك 
األنواع اتلفة من الدهانات ذات االستخدام 

الداخلي واخلارجي.

جنتل  دهانات  حافظت  لقد  قائال:  وتابع 
التأسيس على سمعتها وحققت إجنازات  منذ 
العمالء  ثــقــة  أكسبتها  مــتــعــددة  وجنـــاحـــات 
أفضل  كــإحــدى  الطبية  بالسمعة  واشتهرت 
املعمارية  الــدهــانــات  مــجــال  فــي  املــؤســســات 

والديكورية والزيتية.

نعمل  دهانات جنتل  في  نحن  الواقع  وفي 
دوما على التواصل  بالس السعودي للجودة 
من  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  والهيئة 
املتعلقة  املستجدات  آخــر  على  الوقوف  أجــل 
ملراعاة حق  وذلك  ومعايير اجلودة  بتطبيقات  
العميل في استالم منتج وخدمة ملتزمة بأرقى 

املواصفات.

خادم  حكومة  بحرص  بــاجــنــدوح  وأشـــاد 
ثقافة  وترسيخ  نشر  على  الشريفني  احلرمني 
اإلنتاجية  الــقــطــاعــات  كــافــة  داخـــل  اجلــــودة 

وفــي هــذا اإلطـــار أكــد األســتــاذ عبد الله 
العربي  الوطن  ملصنع  العام  املدير  باجندوح 
صناعة  أن  جنتل)  (دهانات  الدهانات  إلنتاج 
في  بغيرها  قورنت   ما  إذا  الوطنية  الدهانات 
التزاما  واألكثر  األوفر حظا  فهي  املنطقة  دول 

مبعايير اجلودة واألقل تأثيرا على البيئة.

(آفاق  لة  حديثه  في  باجندوح  وتوقع 
الدهانات  صناعة  ازدهــار  استمرار  اجلــودة) 
الــســعــوديــة فـــي ظـــل تــنــامــي الــطــلــب احمللي 
واخلليجي على منتجاتها مشيراً إلى أن دهانات 
جنتل من املصانع التي آلت على نفسها االلتزام 
املصنع  استفاد  حيث  اجلـــودة   معايير  بأرفع 
كغيره من املصانع األخرى من الدعم والتشجيع 
الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  توليه  الذي 

لكافة القطاعات التصنيعية السعودية.

السعودي  االقتصاد  أن  باجندوح  وأضاف 
ومناخ  السعودي  السوق  رقعة  واتــســاع  املتني 
وعالقتها  اململكة  بــه  تنعم  الــذي  االســتــقــرار 
تبعث  كلها عوامل   ، العالم  املمتازة بجميع دول 
على التفاؤل مبستقبل واعد للصناعة السعودية 
والسيما  بخاصة  الدهانات  وصناعة  عموماً 
في ظل شركات وطنية عريقة في هذا اال 
جنحت خالل السنوات املاضية في نقل تقنيات 
القدرات  وتعزيز  العاملية  الدهانات  صناعة 
التنافسية للمنتج الوطني وتلبية جزء كبير من 

احتياجات التنمية العمرانية املتزايدة.

,
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واجلهد،  اإلهتمام  من  مزيداً  يكلف  بل  الكثير، 
كما أن إميان الشركات بالدور املهم الذي تقوم 
به في مسيرة التطور واالزدهار يدفعها بشكل 
أو  منتجاتها  على  اجلــودة  تطبيق  إلى  بآخر  أو 

األعمال التي تقوم بها.

السعودي  اــلــس   ) أداء  ـــرى  ت كــيــف  « 

للجودة ) وهل تواصلتم مع البرامج التي 
يقدمها؟

السعودي  الس  أداء  على  اطالعنا  بعد 
لــلــجــودة البـــد مــن اإلشــــارة إلـــى الــــدور املهم 
لــتــطــويــر املسيرة  بــه  ــقــوم  ي الــــذي  واحلـــيـــوي 
بها  والرقي  والتجارية  والصناعية  الهندسية 

إلى العاملية  .

اخلطط  أبــرز  عن  حتدثونا  أن  لكم  هل  « 

املستقبلية ملشروعاتكم القادمة ؟
إن حصولنا على عضوية الس السعودي 
لالرتقاء  السعي  على  عزميتنا  من  زاد  للجودة 
مبشاريعنا إلى أعلى املستويات وذلك عن طريق 
املشاريع  ــد  ورف العالية  اخلــبــرات  استقطاب 
صعيد  على  حــديــث  هــو  مــا  بكل  املستقبلية 
التطور  ملواكبة  املتطورة  والبرامج  التجهيزات 

العمراني الذي تشهده اململكة .

كلمة أخيرة .. ملن حتبون أن تتوجهوا بها؟ »

نتوجه  أن  إال  ــام  ــق امل هـــذا  فــي  اليسعنا 
الس  إلدارة  والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــخــالــص 
السعودي للجودة على ثقتها ودعمها لنا ونشيد 
الهام في دعم الشركات املتميزة  بدور الس 

بنوعية أدائها .

كبيراً وجودة شاملة بجميع املقاييس, فقد أولينا 
اخلبرات  توفير  طريق  عن  اهتمامنا  جل  ذلك 
العلمية الواسعة والوسائل والتجهيزات احلديثة 
املمكنة  اخلدمات  أفضل  إعطاء  على  والتركيز 
لتحقيق أعلى نسبة ممكنة من اجلودة والتميز .

مجال  فــي  املميزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

اجلودة ما أهم األسباب الكفيلة بتطبيقها 
والتزام الشركات الوطنية بها؟

يتلخص ذلك في تشجيع الشركات الكبرى 
على  احلــائــزة  للجهات  احلكومية  واإلدارات 
في  األولوية  إعطائها  خالل  من  اجلــودة  شعار 
يحدو  ممــا  الهامة  الــعــطــاءات  على  احلــصــول 
بتحسني  املــســارعــة  ــى  إل األخـــرى  بالشركات 

أدائها للوصول إلى املستوى الالئق .
الريادة والتفرد في أي عمل يحمل صاحبه  « 

مسؤولية التطوير املستمر .. فماذا تعني 
هي  ومــا   .. اجلـــودة  مجال  فــي  ريادتكم 

خططكم للحفاظ على هذا التفوق ؟
هــي شكل من  أي مجال  فــي  الــريــادة  إن  
أشكال النجاح، وريادتنا في مجال اجلودة هي 
هو  األهم  ولكن  لنا،  بالنسبة  مهم  وثناء  وسام 
احلفاظ على تلك الريادة أو هذا التفوق، وهذا 
للسعي  ويحفزنا  الكبيرة  املسؤولية  يحملنا  ما 
الدائم من أجل  تطوير خبراتنا وبذل املزيد من 

اجلهد لتحقيق اإلزدهار والتقدم .
لكل مجال مشكالته ومعوقاته .. فما هي  « 

لتطبيق  تواجهكم  التي  املشكالت  أبــرز 
معايير اجلودة ورؤيتكم حللها ؟

إن تطبيق معايير اجلودة ال يكلف الشركات 

التعرف  ونــود  معنا..  بكم  نرحب  بداية  « 

النهضة  لواقع  التحليلية   رؤيتكم  على 
ظل  في  اململكة  تشهدها  التي  التنموية 
الدعم الكبير من حكومة خادم احلرمني 

الشريفني ؟
من  تزيد  الطموحة  الرؤية  هذه  أن  الشك 
أصبحنا  حيث  األمــنــيــات،  بتحقق  اعتقادنا 
نتلمسها بأيدينا ونشاهدها بأعيننا، ويدل ذلك 
بها  يتمتع  التي  واحلكيمة  الثاقبة  النظرة  على 
بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خــادم 
عبد العزيز - حفظه الله، وسعيه الدائم للرقي 

باململكة إلى أعلى املراتب العاملية.
سعادتنا  مدى  عن  نعبر  أن  بنا  يجدر  كما 
شهادة  على  احلائزة  املنشآت  إلى  النضمامنا 
للجودة، مؤكدين على شحذ  السعودي  الس 
ومشاريعنا  أنشطتنا  جميع  تكون  لكي  الهمم 
التميز,  من  عال  مستوى  على  فيها  نقوم  التي 
التطور  على مسيرة  إيجابياً  ينعكس  وذلك مبا 

العمراني الذي تشهده اململكة .
حول  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

مبعايير  االهــتــمــام  مــجــال  فــي  جهودكم 
احلثيث  وســعــيــكــم  ــة  الــشــامــل اجلـــــودة 

لتطبيقها ؟
ومؤسسة  سنوات  العشر  يقارب  ما   منذ 
( املشاريع املتطورة للمقاوالت ) تقدم كل ما هو 
جديد ومتطور ليساهم في  النهضة العمرانية 
جميع  على  اململكة  تشهدها  الــتــي  املــبــاركــة 

األصعدة .
جهداً  تتطلب  الناجحة  األعمال  كانت  وملا 
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انطالق  منذ  التعاونية  العربية  التأمني  شركة 
أعمالها في مجال التأمني عام ١٩٥٠م . 

من  التوجه  هــذا  الشركة  توجهت  ولقد 
خالل تأسيس إدارة متخصصة في ( اجلودة 
اهتماماتها  قمة  في  تضع  كــوادر  تتضمن   (
الى وضع وصف  ثقافة اجلــودة، إضافة  نشر 
العام  التوجه  تشكل  التي  واألســس  للمبادئ 
املطبقة  للمعايير  ملخص  وتقدمي  للشركة، 
املؤسسي,  واالعتماد  لضمان مستوى اجلودة 
وكــذلــك حتــديــد إجـــــراءات تــأكــيــد اجلـــودة 

الداخلية في الشركة.

أي عــمــل يحمل  فــي  والــتــفــرد  الـــريـــادة  « 

 .. املستمر  التطوير  مسؤولية  لصاحبه 
اجلودة  مجال  في  ريادتكم  تعني  فماذا 
هذا  على  للحفاظ  خططكم  هي  وما   ..

التفوق ؟

املشاركة من  تتطلب  أي مجال  الريادة في 
قبل جميع العاملني،و لتحقيق ذلك فقد اعتمدت 
الناجحني  من  عائلة  نحن  ثقافة  تبني  الشركة 
ايجاد  إن   .“We are a family of Winners

اجلودة  مجال  في  املستدامة  التنافسية  امليزة 
يبدأ من بناء روح الفريق ومفهوم املشاركة وهذا 
والهيئات،  الشركات  تطوير  في  األســاس  هو 
ديناميكية  حلول  يتطلب  العمل  بيئة  فتغيير 

يستطيع توفيرها األفراد فقط.

القوة  ومكامن  العام  األداء  مالمح  عن  مفصل 
والضعف، من أهم متطلبات املنافسة في القرن 
احلادي والعشرين هي حتقيق مستويات عالية 
من اجلودة وهو ما حترص عليه حكومة خادم 
من  العديد  بــرزت  حيث  الشريفني،  احلرمني 
التعليمية  والقطاعات  الشركات  في  املبادرات 
املواصفات  هيئة  أثــبــتــت  كــمــا  واحلــكــومــيــة، 
تعزيز  في  دورهــا  أهمية  السعودية  واملقاييس 
عاملية  معايير  وضــع  خــالل  من  اجلــودة  ثقافة 
مفهوم  احلكومة  توجت  ومتابعتها،وقد  للجودة 
اجلودة وحثت على التنافس في تقدمي األفضل 
من خالل طرح جائزة امللك عبد العزيز للجودة 
كاجلائزة  املــضــمــار  هـــذا  فــي  األعــلــى  وهـــي 

األمريكية واألوروبية واليابانية.

حول  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

مبعايير  االهــتــمــام  مــجــال  فــي  جهودكم 
احلثيث  وســعــيــكــم  ــة  الــشــامــل اجلـــــودة 

لتطبيقها ؟

إن قمة النجاح للشركات الفاعلة هو البقاء 
منفرد  معيار  حتقيق  وليس  األعمال  دنيا  فى 
مثل األرباح أو اجلودة العالية أو إرضاء العمالء 
العوامل  هــذه  كــل  ببساطة  هــو  بــل  فحسب  
تواصل  لكي  البقاء  مقومات  هى  إذ  املــذكــورة 
الشركة عملها وتبقى متواجدة وتواصل تقدمي 
الدائم،  النجاح  منتجاتها أو خدماتها فهذا هو 
تبنتها  التي  األساسيات  أحد  هو  املفهوم  وهذا 

حول أبرز مالمح مسيرة الشركة وجهودها 
نلتقي  أن  يسعدنا  اجلــودة  معايير  تطبيق  نحو 
األستاذ سعد اخلباز املدير العام للشركة حيث 

دار احلوار التالي :

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني  « 

داخل  اجلــودة  ثقافة  وترسيخ  نشر  على 
واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  كافة 
اخلاصة واحلكومية .. فكيف ترى تطور 

مفهوم اجلودة الشاملة في السعودية ؟

انطلقت حكومة خادم احلرمني الشريفني 
في رؤيتها من قاعدة إسالمية ذهبية أال وهي 
إن   ) وسلم  عليه  الله  صلى  الــرســول  حديث 
 ،( يتقنه  أن  عمالً  أحدكم  عمل  إذا  يحب  الله 
حياة  أسلوب  هي  إمنا  غاية،  ليست  فاجلودة 
وليس من الصعب تطبيقها في حالة االعتقاد 
تلف  وشموليتها  دورهــــا  بأهمية  يقينا 

مجاالت احلياة .

تعزيز  فــي  تبرز  اجلـــودة  أهمية  أن  وأرى 
التحديات  معاجلة  عبر  األعمال  بيئة  تنافسية 
واألجهزة  واملؤسسات  الشركات  تواجهها  التي 
من  ومتكينها  قطاعاتها،  بشتى  احلكومية 
تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي ومقارنة أعمالها 
مجال  في  املطبقة  املمارسات  بأفضل  وأدائها 
نشاطها التجاري واحلكومي  وتزويدها بتقريرٍ 

إضاءات



مجال  فــي  املميزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

اجلودة ما أهم األسباب الكفيلة بتطبيقها 
والتزام الشركات الوطنية بها ؟

أنشطة  تنمية  في  التحديات  أهــم  تكمن 
تطوير  تكلفة  بني  الــتــوازن  إيجاد  في  اجلــودة 
في  الداخلية  اجلــودة  توكيد  إجــراءات  وتنفيذ 
وقياس  حتقيق  على  الشركة  وقــدرة  الشركة 
رضاء العمالء، إذ ال توجد معادلة ثابتة وواحدة 
متابعة  يتطلب  التأمني  وقطاع  املنشآت،  لكل 
دقيقة لرضاء العمالء، فهذا القطاع يعتمد على 

السمعة كعامل أساسي في االستمرار.

السعودي  (اـــلـــس  أداء  تـــرى  كــيــف  « 

التي  البرامج  مع  تواصلتم  وهل  للجودة) 
في  السعودي  اخلــاص  للقطاع  يقدمها 

مجال اجلودة ؟

مساهمة  أن  ـــى  إل هــنــا  ــر  أشــي أن  أحـــب 
الس السعودي للجودة في دعم ومتيز األداء 
الفرص  توفير  خالل  من  واملنظمات  لألفراد 
ميثل  املعرفة  وتبادل  اجلــودة  وحتسني  للتعلم 
اجلودة  ثقافة  وتنمية  تطوير  في  أساسية  لبنة 
الس  جناحات  أهــم  من  ولعل  اململكة،  في 
ساهم  الــذي  الكبير  الـــدور  السياق  هــذا  فــي 
العزيز  عبد  امللك  جائزة  انطالقة  دعم  في  به 
إلى  إضافة  فعالياتها،  وبــدء  للجودة  الوطنية 
جانب  إلــى  للجودة،  الوطنية  املــؤمتــرات  عقد 
املشاركات العاملية مثل مؤمتر  الشرق األوسط 

للجودة (MEQA) وغيره .

كلمة أخيرة .. وملن توجهونها ؟ »

على  الـتأكيد  هو  حديثنا  به  نختم  ما  لعل 
مبنية  للجودة  املستقبلية  اخلطط  محور  أن 
متابعة  في  يتمثل  األول  محورين:  اعتماد  على 
احتياجات العمالء واملساهمة في تطوير وتلبية 
اجلودة  في  يتمثل  واآلخــر  االحتياجات،  هــذه 
في  العاملني  جميع  وظيفة  من  جزء  هى  التي 
الشركة ، سائلني الله عز وجل أن يوفق اجلميع 

ملا فيه خير هذه البالد وأهلها الطيبني .

 •

 •



أدواتنا  والتي هي أهم  املقدمة  عن اجلودة 

في مجال املنافسة، كما أننا منتلك كسارات 

حديثة  علمية  بأنظمة  تعمل  اخلام  للمواد 

في مجال غسل وتنظيف املواد اخلام التي 

تدخل في صناعة اخلرسانة اجلاهزة مثل 

البحص واحلصى والرمل حتى يكون املنتج 

مما  واألتربة  الشوائب  من  خالي  النهائي 

يوفر أقصى درجات اجلودة للعمالء .

الذي  املستوى  إلى  وصلنا  الله  وبفضل 

نأمله و يجعلنا ننافس به العديد من املصانع 

األخرى , وفي النهاية نترك السوق ليحكم 

على منتجاتنا بعد أن بذلنا مافي وسعنا .

أن مجال  إلـــى  اإلشـــــارة  بــنــا  ــدر  ــج وي

التنافس واسع وليس له حدود مما يفرض 

على اجلميع وضع معايير اجلودة وتطبيقها 

ضمن الشروط األساسية للعمل حتى يصل 

يسعى  الــذي  النهائي  الهدف  إلــى  اجلميع 

إلى حتقيقه في ظل ما تنعم به اململكة من 

البشرية  الثروات سواء  وتوافر في  خبرات 

أو املعدنية.

وقد حرصنا منذ انطالقتنا األولى على 
العديد  املعايير ملا وجدنا فيها  تطبيق هذه 
من الفوائد والتي من أهمها اقناع املستهلك 
بجودة منتجاتنا وجعلها اخليار األول أمامه 
كما وضعنا ألنفسنا داخل املصنع العديد من 
ذلك فضالً عن احملافظة  لتحقيق  األسس 
املصنع  اكتسبها  التى  السمعة اجليدة  على 

منذ نشأته .

على ضوء جتربتكم الطويلة في مجال  « 

صناعة اخلرسانة اجلاهزة ما الفرق 
بني اجلودة واملنافسة ؟

نقوم  املصانع  داخــل  أننا  احلقيقة  في 
تتماشى  التي  األسس  من  مجموعة  بوضع 
فيما  العاملية  واملــواصــفــات  املعايير  مــع 
حيث  مرموقة  تنافسية  مكانة  لنا  يضمن 
نعمل بأسطول من املعدات الثقيلة احلديثة 
اجلاهزة  اخلــرســانــة  صــب  مضخات  مــن 
جميع  لتناسب  اتلفة  األطــــوال  ذات 
اخلرسانة  خالطات  كذلك  و  املشروعات 
الثقيلة  املــعــدات  مــن  وغــيــرهــا  اجلــاهــزة، 
احلديثة لتوفر خدمة سريعة ومنظمة, أما 

للبلوك  الــصــبــاخ  ــع  مــصــان  ) وتـــعـــد 
املصانع  إحـــدى    ( واخلــرســانــة اجلــاهــزة 
تلبية  عاتقها  على  أخـــذت  الــتــي  ــدة  ــرائ ال
منتجات  من  السعودي  السوق  احتياجات 
أحدث  وفــق  اجلاهزة  واخلرسانة  البلوك 
ومعايير  العاملية  واملقاييس  املــواصــفــات 

اجلودة الشاملة  .

وملزيد من إلقاء الضوء حول أبرز مالمح 
مسيرة املصانع يسعد مجلة ( آفاق اجلودة 
) أن تلتقي األستاذ عبدالرحمن عبد العزيز  
للمصانع وكان احلوار  العام  املدير  السويد 

التالي :

ونود   ... معنا  بكم  نــرحــب  بــدايــة   • « 

تطبيق  نحو  جهودكم  على  التعرف 
مفهوم اجلودة الشاملة ؟

الشك أن جناح أي فكرة أو مشروع البد 
كافة معايير اجلودة  تطبيق  يعتمد على  أن 
أُولى خطوات صناعة املنتج  منذ البدء في 
واختيار املواد اخلام اجليدة حتى الوصول 
النهائية  صورتها  في  املنتجات  تقدمي  إلى 

إلى املستهلك .

  –

إضاءات



نرفع  أن  إال  املــقــام  هــذا  فــي  اليسعنا 

أسمى آيات الشكر والعرفان حلكومة خادم 

الله  عبد  امللك  بقيادة  الشريفني  احلرمني 

بن عبد العزيز - حفظه الله، على ما تقدمه 

من جهود عظيمة تصب في صالح املواطن 

أو  تــاجــراً  أو  صانعاً  كــان  ســواء  السعودي 

مستهلكاً, كما نسأل املولى سبحانه وتعالى 

أن يحفظ لبالدنا نعمة األمن واألمان، ومين 

على مليكنا مبوفور الصحة والعافية .

الصعوبات التي تعترض مسيرتكم .. 

وما احللول املقترحة حللها ؟

أحب أن أشير إلى أن أي نشاط جتاري 

ولكن  املــشــاكــل,  مــن  يخلو  ال  صناعي  أو 

املشكالت  هـــذه  حــل  فــي  تظهر  احلــكــمــة 

واجهتنا  فترة  ومنذ  عليها,  التغلب  وطــرق 

التغلب  استطعنا  التي  املشاكل  من  العديد 

عليها بفضل الله تعالى، وهي نقص العمالة 

التأشيرات  املدربة وصعوبة احلصول على 

مت  احلالي  الوقت  العمل،وفي  مكتب  من 

أن  بعد  األخضر  النطاق  داخــل  تصنيفنا 

السعودي  الشباب  من  العديد  لدينا  عمل 

في األعمال اإلدارية ومواقع العمل .

ملشروعاتكم  املستقبلية  اخلطط  ما  « 

القادمة ؟

تطوير  إلــى  دائــمــاً  نسعى  الله  بفضل 

األفضل  نحو  والبشرية  املادية  إمكانياتنا 

ونكون عند  املسئولية  نكون على قدر  حتى 

حسن ظن قيادتنا الرشيدة مبا يخدم بالدنا 

احلبيبة .

كلمة أخيرة .... وملن توجهونها ؟ « 

جناح  على  ساعدت  التي  العوامل  ما  « 

املصنع ومتيزه ؟

ــاح الــشــركــة بــوجــه عام  يــرجــع ســر جن

في  الله  توفيق  إلى  خاص  بشكل  واملصنع 

الشركة  إدارة  مجلس  إلى  ثم  األول  املقام 

العزيز  عبد  بــن  سليمان  الشيخ  برئاسة 

شركة   ) إدارة  مجلس  رئــيــس  ــف  اخلــري

وضع  في    ( املــقــاوالت  و  للتجارة  الصباخ 

أولويات الشركة لتقدمي منتج عالي اجلودة 

وجود  إلى  باإلضافة  تأسيسه،  بداية  منذ 

أصحاب  مــن  الفنية  ــوادر  ــك ال مــن  كوكبة 

وضع  على  والـــقـــادرة  الطويلة  ــرات  اخلــب

اخلطط طويلة األجل التي تنقل املصنع من 

املعيار  إلى جناح, وجعل اجلودة هي  جناح 

األساسي في مجال البناء والتطوير.

ــســوق بــحــاجــة إلـــى مــزيــد من  هــل ال « 

ـــي مجال  ف تــعــمــل  الـــتـــي  املـــصـــانـــع 

اخلرسانة اجلاهزة ؟

نـــظـــراً لــــزيــــادة عــــدد املـــشـــروعـــات 

خــادم  حــكــومــة  تطلقها  ــتــي  ال الــعــمــالقــة 

عبدالله  امللك  بقيادة  الشريفني  احلرمني 

تتعلق  والتي  الله  حفظه   – عبدالعزيز  بن 

 , والصحي  والتعليمي  السكني  باجلانب 

فإن  األهلية,  املشروعات  إلــى  باإلضافة 

ــى مــزيــد من  إل الــســعــودي بحاجة  الــســوق 

من  املشروعات  هذه  حاجة  لتلبية  املصانع 

البلوك واخلرسانة اجلاهزة وحتى تستطيع 

تشهدها  التي  العمرانية  النهضة  مواكبة 

اململكة في كافة أرجائها .

ــى أهــم  ــم أن تــطــلــعــونــا عــل ــك ل هـــل  « 

 •

 •



كيف ترى أداء ( الس السعودي للجودة  « 

) وهل تواصلتم مع البرامج التي يقدمها   
مجال  فــي  الــســعــودي  اخلـــاص  للقطاع 

اجلودة ؟

الشك أننا نشجع تلك اجلهود التي يقدمها 
في  وتطبيقها  اجلــودة  مفهوم  لتوطيد  الس 
جميع الشركات، وتواجدنا على صفحات مجلة 
( آفاق اجلودة ) ما هو  إال دليل على األنشطة 

التي يبذلها الس السعودي للجودة . 

فما   .. ومعوقاته  مشكالته  مجال  لكل  « 

لتطبيق  تواجهكم  التي  املشكالت  أبــرز 
معايير اجلودة  ورؤيتكم حللها ؟

إنهاء  فــي  التأخر  مــن  نعاني  أننا  الشــك 
بعض  مــن  بالتراخيص  اخلــاصــة  املــعــامــالت 
على  احلصول  نأمل  كما  احلكومية،  الــدوائــر 
ـــادي على غـــرار الــدول  املــزيــد مــن الــدعــم امل
ألن  نــظــراً  املعنية  اجلــهــات  قبل  مــن  املتقدمة 
على  حتافظ  التي  األنشطة  من  يعد  نشاطنا 

البيئة .

كلمة أخيرة .. وملن حتبون أن تتوجهوا بها ؟ »

ال يسعنا في هذا املقام إال أن نثمن جهود 
امللك  بقيادة  الشريفني  حكومة خادم احلرمني 
عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - ودعمها 
يتطلب  والــذي  الصناعي  للقطاع  الالمحدود 
التقدم  لتحقيق  الوطن  هذا  أبناء  تكاتف  معه 

والتطور .

على  احملافظة  له  يضمن  ومبــا  درجــة،  بأعلى 
سمعته داخل السوق . 

مجال  فــي  املميزة  جتربتكم  ضــوء  على  « 

الكفيلة  األســـبـــاب  أهـــم  ــا  م اجلـــــودة.. 
بتطبيقها والتزام الشركات الوطنية بها؟

جميع  تؤمن  أن  ضـــرورة  فــي  ذلــك  جنمل 
القطاعات اإلنتاجية بأن اجلودة منهج متبع في 
جميع مجاالت العمل واعتبارها الطريق الوحيد 
للتطور واالزدهار، باإلضافة إلى أنه يجب يكون 
املستهلك على دراية واسعة بجودة املنتج الذي 
اإلعالم  وسائل  عبر  ذلك  ويتم  لشرائه،  يسعى 
املرئية وما تعرضه من برامج تستهدف توعية 
شركة  كل  إشــراف  مع  الصدد،  بهذا  املستهلك 

على املنتج الذي تقدمه .

أي عــمــل يحمل  فــي  والــتــفــرد  الـــريـــادة  « 

 .. املستمر  التطوير  مسؤولية  صاحبه 
اجلودة  مجال  في  ريادتكم  تعني  فماذا 
هذا  على  للحفاظ  خططكم  هي  وما   ..

التفوق ؟

لتحسني  مستمرة  بصفة  نخطط  نــحــن 
الئق،  بشكل  وتطويره  النهائي  املنتج  مستوى 
كما أننا بصدد فتح مصنع آخر مبنطقة اخلرج 
الصناعية على مساحة تصل إلى (١٠٠٠٠) متر 
وإعادة  النباتية  الزيوت  وفصل  لتكرير  مربع 
استخدامها في بعض املستلزمات الطبية فقيام 
مثل هذا املصنع الوطني يساهم كثيرا في دعم 
االقتصاد الوطني و توفير املواد اخلام للصناعة 

داخل اململكة  . 

التعرف  ونــود  معنا..  بكم  نرحب  بداية  « 

خادم  حكومة  تبذلها  التي  اجلهود  على 
احلرمني الشريفني لنشر وترسيخ ثقافة 
اإلنتاجية  القطاعات  كافة  داخل  اجلودة 

واخلدمية.

اململكة  أن  أؤكد على  أن  أحب  البداية  في 
الرائدة  البلدان  إحدى  تعد  السعودية  العربية 
في مجال تطبيق اجلودة الشاملة حيث عملت 
باستمرار  الشريفني  احلرمني  خــادم  حكومة 
على دعم وتطوير الصناعات الوطنية مبختلف 
وإطــالق  إنتاجها  جـــودة  وحتــســني  توجهاتها 
احلمالت التوعوية اخلاصة حملاربة ممارسات 
ـــى إضعاف  إل تــــؤدي  ــي  ــت ال ــجــاري  ــت ال ــغــش  ال
وترسيخ  املثيلة،  الوطنية  الصناعات  منافسة 
القطاعات اإلنتاجية  ثقافة اجلودة داخل كافة 
على  واحلرص  واحلكومية  اخلاصة  واخلدمية 
جودة  وحتسني  سلعها  مختلف  وتطوير  دعــم 

إنتاجها. 

حول  مختصرة  نبذة  تعطونا  أن  لكم  هل  « 

مبعايير  االهــتــمــام  مــجــال  فــي  جهودكم 
احلثيث  وســعــيــكــم  ــة  الــشــامــل اجلـــــودة 

لتطبيقها ؟

 ( للزيوت  الدولية  هاجر   ) مصنع  ميثل 
أخذت على عاتقها  التي  الرائدة  املصانع  أحد 
وأعلى  سرعة  بأقصى  اخلدمات  أرقى  تقدمي 
مستويات اجلودة مع احلفاظ على ثقة العمالء 
العديد  املصنع  كما ميتلك  واجلهات اتصة، 
بصفة  املنتجات  جــودة  لقياس  اتبرات  من 
يومية إمياناً منه بأهمية تطبيق معايير اجلودة 

إضاءات





احلوادث  لــدرء  املمكنة  السالمة  و  اآلمــان 
التصنيع  و  التصميم  ســوء  عــن  الناجمة 
عن  تعليمية  و  تدريبية  برامج  عن  ناهيك 
الصنعة  بإتقان  االفتخار  و  اجلــودة  ثقافة 
التي زرعناها في أصغر عامل و موظف إلى 

أعلى ما في املنشأة من قدرات و جهود.

بتجزئة  قمنا  قد  و  هذا   : بالقول  وزاد 
أفقي  بشكل  التجميع  و  اإلنــتــاج  عمليات 
أكثر لزيادة إمكانية تبسيط وتسهيل قياس 
و متابعة جودة املنتج مبراحل أكثر لضمان 
في  فيه  مرغوب  غير  تفاوت  أي  اكتشاف 
و  أعلى  جــودة  يضمن  مما  املبكرة  مراحله 

خفض تكاليف التصويب.

ادوعي  فــي  نــحــن  قــائــال:  وأردف 
للصناعات احلديدية نبذل قصارى جهدنا 
عالية  جــودة  ذات  منتجاتنا  تكون  أن  فــي 
وتطبيقها  العاملية  للموصفات  منافسة 
وهي  اجلميع،  بني  الوعي  نشر  خــالل  من 
املسؤولية األولى التي تقع على املعنيني و من 
ثم تأتي مسؤولية اجلهات الرسمية و هيئة 
بالتحقق   SASO السعودية  املواصفات 
العليا من  باملستويات  يلتزم  أن اجلميع  من 
اجلودة لضمان سالمة التشغيل و الطرق و 
الروح البشرية عن طريق أنشاء نظام منح 

حتت شعار ”نحو خدمات ومنتجات وطنية 
هذه  نواكب  جعلنا  مما    ” عامليا  منافسة 
منظومتنا  إلجنــاح  مماثله  بأخرى  اجلهود 

اإلنتاجية واخلدمية ككل .

واســتــطــرد قــائــال: اجلــهــود فــي قسم 
مجال  في  ادوعي  موعة  الصناعات 
للجودة  متميزة  مستويات  على  احلــفــاظ 
التصنيع  عمليات  إنشاء  بدايات  مع  بدأت 
في منشآتنا و ال ميكن ألي منشأة أن تستمر 
بالنمو املدروس و املتميز بسمعة عالية ما لم 
و بأسس  األولويات  أولى  تكون اجلودة من 

هندسية علمية و جهود حثيثة .

لكن  حقيقية،ومن خالل إميان من على 
رأس الهرم متكنا بفضل الله منذ عام ٢٠٠٣ 
بإنشاء قسم فحوصات و قياسات باملصنع 
يتم تصميمه هندسيا على  ما  بأن  لضمان 
احلاسب لقياس معايير القوة و االجهادات 
ــوافــق فـــي الـــواقـــع مع  ــت و االنـــحـــنـــاءات ي
الفحوصات العملية الهندسية التي جنريها 
على  احلموالت  و  القوى  تطبيق  و  بتمثيل 

الطرق احلقيقية

يدي  ــني  ب ــا نضعه  م بـــأن  ممــا ضــمــن 
اململكة مينح اجلميع  و على طرق  الناقلني 
مقاييس  أعلى  املقطورة  سائق  فيهم  مبا 

به  الذي خص  احلوار  في  وقال طعمه 
مجلة (آفاق اجلودة) إن نشر الوعي بثقافة 
مبادئ  مع  يتماشى  العاملني  بني  اجلــودة 
صلى  الكرمي  الرسول  وقول  احلنيف  ديننا 
عمل  إذا  يحب  الله  ”إن  وسلم  عليه  الله 

أحدكم عمال أن يتقنه“ 

وحتويل هذه الثقافة خلقا وقوال وعمال 
إلى قناعة وممارسة يوميه في مواقع العمل 
من  املوظفني جتعل  قبل  من  ذاتيه  وبرقابه 

رؤيتنا للجودة واقعا ملموسا .

حرص  أن  والشـــك   : طعمه  ـــاف  وأض
خـــالل احلمالت  مـــن  واضــــح  احلــكــومــة 
وزارة  و  التجارة  غرفة  طريق  عن  اتلفة 
الصناعة و التجارة و احملاضرات و احملافل 
و املناسبات حتى على صعيد الكتب املتوافرة 
في املكتبات العامة و اجلامعات و الكليات 
والرعاية  االهتمام  ذروة  وبلغت   ، املهنية 
جائزة  بــإطــالق  السامي  الــقــرار  بــصــدور 
اجلهود  عدا  هذا  للجودة  عبدالعزيز  امللك 
للمواصفات  السعودية  للهيئة  املستمرة 
 –  ١٩ خصصت  والتي  واجلــودة  واملقاييس 
الوطني  لألسبوع  عــام  كل  من  نوفمبر   ٢٥

للجودة ، كما ترعى وتنظم ملتقيات اجلودة 
للجودة  الثالث  امللتقى  آخرها  كــان  والتي 

إضاءات



لتفعيل االقتراحات اآلنف ذكرها سابقا في 
لقائنا هذا .

املستقبلية  اخلـــطـــط  أبـــــرز  وحـــــول 
 : طعمه  قــال  القادمة  الشركة  ملشروعات 
في  جديد  مصنع  بناء  الله  بأمر  ستكون 
على  الدمام  في  الثانية  الصناعية  املدينة 
اجلودة  معايير  من  الله  بــإذن  عالية  أسس 
و بخطوط إنتاج مدروسة و عوامل أمان و 

سالمة جلميع العاملني أكبر

أكبر  بسهولة  و  أعلى  جــودة  ومعايير 
احلواسيب  أحـــدث  باستخدام  لقياسها 
للحفظ  لتوثيقها  االلكترونية  األجــهــزة  و 
املستمر  التطوير  و  التحليل  و  الدراسة  و 

بأفكار إبداعية 

ــال طعمه :  ــذا الــلــقــاء ق ــي خــتــام ه وف
نسأل الله عز وجل أن يلهمنا و جميع فريق 
األعمال  في  اإلخــالص  املميزين  منشأتنا 
في  للتسابق  الوسيلة  يهبنا  أن  و  والنوايا 
العلم لنسمو ببلدنا باإلبداع واجلودة و إتقان 
و  املتقدمة  األمم  مبصافي  لنرقى  الصنعة 
نكون كما كنا من قبل قبلة للعلوم و التميز 
فتشع بالدنا نور و سالمة و خير على أمتنا 

و ما حولها فنسعد

ــرا لــكــم و   والــبــشــريــة أجــمــعــني. شــاك
لفريقكم و ملن وقف معكم و ساند مشروعكم 
من ملك البالد و رجاله إلى من ساهم في 

نشر اخلير في مجلتكم.

أكبر  بنات هي  و  أبناء  و  املركبات من أسر 
مع  اجلودة  عن  نتكلم  عندما  لدينا  اهتمام 

مهندسينا و عمالنا و فنيينا. 

اجلودة  تطبيقات  تكلف  هل  وبسؤاله 
أجاب  الشركات  ألصحاب  بالنسبة  الكثير 
طعمه بالقول: االعتقاد بأن تطبيق معايير 
اجلودة يكلف الكثير ! صحيح و بأنه يكلف 
و لكن ليس بالكثير إذا أخذت بعني االعتبار 
على  توفرها  و  ستجنيها  الــتــي  املكاسب 
سبيل  على  لك  أذكــر  و  منشأتك  و  نفسك 
املستهلك  ثقة  احلصر:اكتساب  ال  املــثــال 
بناء  في  ،املساهمة  لدينا  ما  أغلى  هي  و 
الوطن سائرين على خطى اململكة و مليكها 
احتماالت  خلفض  رجالها  مــن  املــؤمتــن  و 
زيــادة فرض األمن و السالمة  احلــوادث و 
للمقطورات و طرق اململكة و حفظ األرواح 
ملعاودة  العميل   والء  لــك  الغالية،تضمن 
أعمال  لك  تضمن  بالتالي  و  منك  الشراء 
بالفخر عندما  و مستدامة،تشعرك  موفقة 
تطبق حديث الرسول الكرمي (إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه) أو كما قال 
ذلك  جانب  وإلــى  سلم،  و  عليه  الله  صلى 
سعة في الرزق و عز و فخر لك و ألمتك و 

إلحياء روح املنافسة للرقي و التطوير.

يأخذ  أن  في  أمله  عن  طعمه  وأعــرب 
الس السعودي للجودة دور صلة الوصل 
املواصفات  و  للقياس  السعودية  الهيئة  مع 

ملن هو  و تصميم  و تصنيع  إنتاج  تراخيص 
أهل فقط حلمل تلك املسؤولية و الرسالة.

التزام  لضمـان  و  جتربتنــا  خـالل  ومن 
أسسناها  التي  اجلــودة  مبعايير  موظفينا 
جلميع  تشغيل  دليل  بإنشاء  قمنا  باملنشأة، 
دقائقــه  و  بتفاصيلــــه  باملصنــع  األقسـام 
 مبــا فــيــهــم قــســم اجلــــودة بــحــيــث يضمن 
اإلنتاج  لــضــمــان  بــــاإلجــــراءات   الـــوضـــوح 

بأعلى معايير اجلودة.

في  التفرد  و  الــريــادة  إن  طعمه  وقــال 
مجموعة  فــي  لنا  تعني  ال  اجلـــودة  مجال 
معايير  مراقبة  فقط  اــدوعــي  شركات 
اجلودة العاملية، و إمنا تعني أيضا التطوير 
و  حــاجــات  يــخــدم  مبــا  ملنتجاتنا  املستمر 
الناقلني  حالتنا  في  و  املستخدم،  حتديات 
شركات  و  املعدات  و  اإلنشاءات  شركات  و 

التبريد و التخزين و التوزيع.

وأكد طعمه على حرص اموعة على 
باألسواق  طرحها  و  جديدة  ميزات  ابتداع 
لكافة  إخضاعها  يتم  أن  بعد  باستمرار 
الفحوصات الفيزيائية في قسم الفحص و 

اجلودة باملصنع .

أهم  أحــد  املستهلك  أن  إلــى  مشيرا 
معايير النجاح لدى الشركة  وعقب بقوله: 
هو  األهم  له،ومستهلكنا  صاغية  آذان  كلنا 
السائق الذي يعيش مع املقطورة معظم أيام 
من  حوله  من  سالمة  و  فسالمته  حياته، 



الشركة السعودية للكهرباء تنظم ملتقى 
الجودة  ( نحو .. التميز المؤسسي )

 ومعرض ( الجودة..واحة وإبداع ) المصاحب له

برعاية صاحب الســـمو امللكي سطام بن 
عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومبشـــاركة 
أكثـــر مـــن ٨٠٠ متخصـــص وأكادميي نظمت 
مدينـــة  فـــي  للكهربـــاء  الســـعودية  الشـــركة 
الريـــاض ملتقاهـــا الســـنوي اخلامس عشـــر 
إلدارة اجلودة الشـــاملة حتت عنوان « نحو... 
 التميـــز املؤسســـي»، واملعـــرض املصاحب له 
( اجلـــودة واحة إبداع) بحضور األمير محمد 
بن ســـعد بن عبـــد العزيز نائـــب أمير منطقة 
الرياض ومعالي وزير امليـــاه والكهرباء وعدد 
اجلـــودة  بشـــأن  واملهتمـــني  املســـؤولني  مـــن 
الشاملة وطرحت خالله أوراق العمل من قبل 
خبراء من (٧) دول أوروبية وأمريكية وشـــرق 

آسيوية إضافة إلى اململكة.

وبهذه املناســـبة أعـــرب األمير محمد بن 
ســـعد بن عبد العزيز عن ســـروره مبا شاهده 
فـــي امللتقـــى، الذي نتـــج عنه فوائـــد متعددة 

لرفع إنتاجيـــة العاملني في قطـــاع الكهرباء، 
 وكذلك تطبيق أســـاليب اجلـــودة في األعمال

 اخلاصة للكهرباء. 

وألقـــى املهندس علي بن صالـــح البراك 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء 
كلمـــة قال فيها: إن اهتمامنـــا ببرامج اجلودة 
احملفـــزة علـــى االرتقـــاء مبســـتوى اإلنتاجية 
يتكامـــل مع جهودنـــا املتواصلـــة لتطوير أداء 
موظفينـــا الذين ننظر إليهم قـــادة ومحركني 
وداعمني إلدارة أكبـــر منظومة كهربائية على 
مســـتوى العالـــم العربـــي، حيث ركزنـــا على 
التدريـــب وجعلنـــاه مـــن أولويـــات املوظفـــني 
ومســـتوى  كفـــاءة  رفـــع  اســـتمرار  لضمـــان 
اإلنتاجيـــة، وانعكســـت اجلهـــود املبذولة من 
قبل الشـــركة في تأهيـــل وتطويـــر الكفاءات 
الوطنية إلى ارتفاع نســـبة توطـــني الوظائف 
حيث بلغت ٨٧٫٥ ٪، وتطورت اإلنتاجية وبلغ 

متوســـط حصة املوظـــف من الطاقـــة املبيعة 
إلـــى ١٩٫٣ ٪، وزاد عـــدد املشـــتركني مقابل 
املوظـــف الواحـــد بنســـبة ١٥٫٢ ٪. وأفاد أن 
مشـــتريات الشـــركة من املصانع الوطنية في 
مجـــال صناعة الكهربـــاء قفزت إلـــى نحو ٦ 
مليارات ريال في عام٢٠١١م، مبا يعادل ٩٠ ٪ 
من إجمالي مشـــتريات الشركة، حيث فتحت 
اال ملشـــاركة القطاع اخلاص في مشاريع 
إنتـــاج الكهرباء باســـتثمارات وصلت إلى ٢٨ 

مليار ريال إلنتاج نحو ٧ آالف ميجاوات.

وأبان البراك أن امللتقى يســـتضيف ألول 
مـــرة متحدثـــني مـــن دول أوروبيـــة وأمريكية 
وآســـيوية إضافـــة ملتحدثني مـــن اململكة على 
قـــدر عـــال مـــن اخلبـــرة والكفـــاءة العلميـــة 
والتجربـــة في مجال اجلودة األمر الذي يدلل 
على حرص الشـــركة على التميز واالستفادة 
مـــن جتاربهم حتى يخـــرج امللتقى باملســـتوى 

ملتقيات



الالئـــق الـــذي حافـــظ عليه طوال اخلمســـة 
عشـــر عاماً املاضيـــة، حيث تطمح الشـــركة 
مـــن خـــالل ملتقاهـــا الســـنوي إلى حتســـني 
بيئة العمل واالســـتفادة مـــن التجارب احمللية 
والعامليـــة الناجحة، وكنوع مـــن تعزيز أهداف 
وتطلعات هذا امللتقى فقد اســـتمر في جتربة 
تســـليط الضوء على أبرز إبداعات منســـوبي 

الشركة ومواهبهم للعام الثاني على التوالي.
وناقش امللتقى جتارب خبراء متخصصني 
ودراســات  الكهرباء  في شركات  اجلــودة  في 
متخصصة أجروها في بلدانهم ودول أخرى 
جائزة  مؤسسي  ألحــد  عمل  ورقــة  بينها  من 
اجلودة األوربية (إي إف كيو إم) البروفيسور 
(تيتو كونتي) الذي أشار إلى أن ثورة اجلودة 
بعدما  املــاضــي  الــقــرن  ثمانينات  فــي  ــدأت  ب
خاصة  اليابانية  الــشــركــات  جـــودة  أثـــارت 
الشركات  غــيــرة  املعمرة  السلع  مــجــال  فــي 
فعل  رد  حــرب  في  معها  ودخلت  األمريكية 
الذي  اجلــودة  على  القائم  التجاري  للهجوم 
انتهجته الشركات اليابانية مبيناً أن الفلسفة 

دراساتها  بدأت  اجلودة  إدارة  حول  اليابانية 
في السبعينات ، حيث ساعد البحث العلمي 
لليابانيني  الكبير  االنحدار  حول  والتسويقي 
الــضــعــف ومتهيد  أســبــاب  اكــتــشــاف  عــلــى 
الطريق الكتشاف سريع للمنافسني الغربيني 
في العديد من القطاعات الذين اكتشفوا سر 
اجلودة التي مكنتهم من تسيد أسواق السلع 
منافسني  لهم  يكن  ولم  قريب  ولزمن  املعمرة 
وأبان  احلقبة.  تلك  خالل  القدر  نفس  على 
استمر  للجودة)  الذهبي  (العصر  أن  كونتي 
في  وحكومات  شركات  ليشمل  عقدين  ملدة 
الغرب وفي االقتصاديات الناشئة في الشرق 
األقصى ، مت فيه الوصول لنتائج غير مسبوقة 
ومت إقرار اجلودة وللمرة األولى كإستراتيجية 
بدأ  العشرين  القرن  نهاية  وفي   ، للمنافسة 
القرن  وفــي   ، العالم  طرفي  مــن  االنــحــدار 
في  التدهور  بداية  شهد  والعشرين  احلادي 
مفهوم اجلودة عند كبار املسؤولني التنفيذيني 
أن  إلى  مشيراً   ، التجارية  اإلعــالم  ووسائل 
ختام  وفــي  مستمراً.  يــزال  ال  التدهور  هــذا 

اجللسات مت فتح باب احلوار والنقاش أمام 
املناقشات واألسئلة  تبادلوا  ، حيث  احلضور 
الشركة  فــي  تفعيلها  وســبــل  ـــودة  اجل حــول 
املستقبل  أكبر في  للكهرباء بشكل  السعودية 
  : اجللسات،هم  رؤســـاء  أن  يذكر   القريب. 
م. عدنان بن عبد الرحمن املنصور،   رئيس 
بن  عايض  د.   . للجودة  السعودي  الس 
السعودي  الس  رئيس    ، العمري  طالح 
للجودة باملنطقة الغربية. م. صالح بن محمد 
العنيزان،  الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية 
الشريبي،  جويد  بن  فؤاد  م.  الكهرباء.  لنقل 
بالشركة  للتوليد  التنفيذي  الرئيس  نائب  
السعودية للكهرباء. م. سعد بن حمد املنصور، 
وخدمات  للتوزيع  التنفيذي  الرئيس  نائب  
للكهرباء.  السعودية  بالشركة   املشتركني  
مدير   ، الشمري  العزيز  عبد  بن  سعود  أ. 
برنامج إعادة هيكلة الشركة الشركة السعودية 
للكهرباء. د. عامر بن محمد السواحة ،رئيس 
 ( IPP ) فريق برنامج مشاركة القطاع اخلاص

الشركة السعودية للكهرباء.



حمالت العالقات العامة تحت مشارط 
اإلعالميين وخبراء العالقات العامة

العامة  العالقات  خبراء  من  عدد  ناقش 
واملتحققة  لها  اطط  األهــداف  واإلعــالم 
على حد سواء من حمالت العالقات العامة 
بها اجلهات احلكومية واخلاصة،  تقوم  التي 
وتطرقوا إلى دور وسائل اإلعالم في توصيل 
هذه احلمالت للجمهور املستهدف وطريقتها 
في التعامل مع صدقية وعدم صدقية بعض 
أنواع هذه احلمالت، كما فصلوا أنواع التأثير 
على  سلبياً،  أو  إيجابياً  أكان  سواء  الراجع، 

املنظمة املولدة حلملة العالقات العامة.

الثالث  امللتقى  فــي  ذلـــك  خـــالل  جـــاء   
شركة  نظمته  ــــذي  وال الــعــامــة  لــلــعــالقــات 

بفندق  الــســعــوديــة  سيستمز-  إي  أيـــه  بــي 
ـــاض أنــتــركــونــتــيــنــنــتــال مـــؤخـــرا حتت  ـــري ال
ـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة،،  ـــالت ال ـــوان «حـــم ـــن ع
صــــــورة»،  جتــمــيــل  أم  ــة  ــق ــي حــق إيــــضــــاح 
املتحدثني،  مــن  نخبة  جــانــب  ــى  إل وحــضــره 
عــــدد كــبــيــر مـــن املــتــخــصــصــني واملــهــتــمــني 
القطاعات  مــن  الــعــامــة  الــعــالقــات  ــــإدارة   ب

احلكومية واألهلية.

للرئيس  ترحيبية  بكلمة  امللتقى  بــدأ 
سيستمز-  إي  أيـــه  بــي  لــشــركــة  التنفيذي 
السعودية ألقاها نيابة عنه منذر بن محمود 
أكد  العامة،  العالقات  إدارة  طيب مدير عام 

امللتقيات  هذا  مثل  وفائدة  أهمية  على  فيها 
في تطوير صناعة املهنة، مشيراً بأن حضور 
العالقات  مجالي  فــي  ــراء  اخلــب مــن  نخبة 
نتائج  يحقق  أن  شأنه  من  واإلعــالم  العامة 
مثمرة يستفيد منها احلاضرون واملهتمني في 

هذه ااالت، 

بدأت جلسات احلــوار، حيث  وبعد ذلك 
حمالت  ملناقشة  ــى  األول اجللسة  خصصت 
احلكومية  القطاعات  في  العامة  العالقات 
فيها  احلقائق، شارك  إيضاح  في  ذلك  ودور 
املالك مدير  بن محمد  الدكتور صالح  اللواء 
عام اإلدارة العامة للعالقات والتوجيه بوزارة 

العالق اء  خ من  عدد  ناقش 

ملتقيات



الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والــبــروفــيــســور 
اللطيف  عــبــد 
أستاذ  العوفي 
اإلعـــــــــــــــــالم 
اآلداب  بكلية 
امللك  بجامعة 

ــوار  احل وأدار   ، ســعــود 
اإلخبارية  بقناة  املــذيــع  األحــيــدب  الرحمن  عبد 
املتحدثان  أوضـــح  و  الــســعــودي،  بالتلفزيون 
بحمالت  املتعلقة  املفاهيم  من  عــدد  خاللها 
احلكومية  القطاعات  في  العامة  العالقات 
وطريقة القيام بها ومحددات جناحها وفشلها. 
كما تطرق املتحدثان إلى نوعية هذه احلمالت 
الرسالة:اجلمهور  طرفي  على  تأثيرها  وراجع 

ف. املستهدف والقطاع املستهدِ
بــإدارة  الثانية  اجللسة  بــدأت  ذلك  وبعد   

ــه  ــل عـــبـــد ال
العتيبي  نــاصــر 
العالقات  رئيس 
العامة بشركة بي 
سيستمز-  إي  ــه  أي
وشــارك  السعودية، 
فــــيــــهــــا الــــكــــاتــــب 
املــعــروف  الصحفي 
السويد،  عبدالعزيز 
ـــيـــس حتــريــر  ورئ
ـــــة  ـــــف صـــــحـــــي
ـــة  ـــصـــادي ـــت االق
ــــــــان  ــــــــم ســــــــل
الـــــــــدوســـــــــري 
التسويق  وخبيرة 
اإللــــكــــتــــرونــــي 
ودار  املهنا،  وفــاء 
ـــث  مــــحــــور احلـــدي
في هذه اجللسة حول دور وسائل اإلعالم في حمالت 
خالله  من  الــذي  الــوعــاء  باعتبارها  العامة  العالقات 
عن  الدوسري  حتدث  حيث  احلمالت،  هذه  تُنفذ 
نوعية األخبار التي ترد الصحف اليومية من 
وأبان  اإلعالمية،  للحمالت  املنفذة  اجلهات 
للنشر،  قابلة  غير  األخبار  هذه  من   ٪٧٠ أن 
الصفحات  فــي  إال  نشرها  ميكن  ال  و٢٠٪ 
قابلة  األخبار  من  فقط   ٪١٠ و  الترويجية، 
املنظمة  يفيد اجلريدة واجلهة  للنشر بشكل 
الدوسري  وحتدث  العامة.  العالقات  حلملة 
األخبار  نشر  عن  تتواني  ال  جريدته  أن  عن 
انحيازاً  املعلنة  الشركات  ترضي  ال  قد  التي 
ــبــه عــاب  لــلــمــهــنــيــة الــصــحــافــيــة. مـــن جــان
عبدالعزيز السويد على القطاعات احلكومية 
أن تبحث عن متويل حمالتها اإلعالمية عن 

اخلاص،  القطاع  أبــواب  طرق  طريق 
احلكومية  اجلهات  حمالت  متويل  أن  وبني 
اجلهات،  هذه  ميزانيات  عبر  مير  أن  بد  ال 
ويسرة.  الرعايات مينة  البحث عن  من  بدالً 
باألرقام  تفصيالً  شرحاً  املهنا  وفاء  وقدمت 
أوضحت من خالله أهمية «اإلعالم اجلديد» 
العامة،  العالقات  حمالت  ودعــم  رفــد  في 
اليد  لها  الــوســائــل صــارت  أن هــذه  مــؤكــدة 
في  واملعلومات  الرسائل  إيصال  في  الطولى 
الوقت احلالي ألكبر شريحة ممكنه وبأسرع 
وقت ممكن، مشيرة إلى انه من السهل توفير 
تخطيط  على  تساعد  التي  البيانات  كافة 
الذين  عدد  تشمل  قد  والتي  احلمالت  هذه 
معرفة  وأيضاً  احلملة  محتوى  على  أطلعوا 
إلى  باإلضافة  احملــتــوى  أعجبهم  مــن  عــدد 
 اإلطالع على تعليقات وآراء تساعد على فهم 

اجتاه املستهدفني. 

ـــا اجلــلــســة األخـــيـــرة فــقــد أدارتـــهـــا  أم
منذر  فيها  وشارك  فاعور  مؤمنه  اإلعالمية 
العالقات  إدارة  عــام  مــديــر  طيب  محمود 
ــة بـــي أيــــه إي  ــشــرك الــعــامــة واإلتــــصــــال ب
سيستمز- السعودية وعمر السليماني رئيس 
بالهيئة  التنافسية  التسويق ومحفزات  قطاع 
هذه  فــي  منذر  حتــدث  لإلستثمار.  العامة 
العامة  العالقات  حمالت  أنواع  عن  اجللسة 
العامة  العالقات  حمالت  على  كثيراً  وركــز 
مــبــادرات  أن مجمل  ــى  إل وأشـــار  الــدولــيــة. 
امللك  الشريفني  احلــرمــني  خـــادم  وأعــمــال 
حتت  إدراجها  ميكن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
الدولية  الــعــامــة  الــعــالقــات  حــمــالت  مظلة 
الناجحة التي ساهمت في وضع اململكة في 
الصفوف األولى من ضمن أكثر الدول تأثيراً 
أن تدشني  العاملي. وبني طيب  املستوى  على 
خادم احلرمني حلوار األديان يعتبر في حد 
أجل  مــن  كبيرة  عامة  عــالقــات  حملة  ــه  ذات

التسامح واالعتدال على مستوى العالم. 

األســبــاب  بعض  ــى  إل طيب  تــطــرق  كما 
العامة  العالقات  حمالت  فشل  إلى  املؤدية 
ذلـــك في  ودور  الــقــطــاعــات اخلــاصــة  ــي  ف
التأثير على سلوك املستهلك. من جانبه قدم 
السليماني موجزاً تناول الفرق بني احلمالت 
التسويقية وحمالت العالقات العامة، مشيراً 
التسويق  أن  يــرى  اخلــاص  القطاع  أن  إلــى 
لبعضهما  مكمالن  هما  العامة  والعالقات 
اإلستراتيجية  تنفيذ  على  ويعمالن  البعض 
منهجية  وفق  املنشأة  تضعها  التي  الرئيسية 
وفهم وإدراك األدوار التي يقوم بها العاملني 

في كال االني. 

وبني
بد  ال 

بدالً
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نجاحات

«اإللكترونيات المتقدمة» تحتفي بجودة األداء

أقامت شـــركة اإللكترونيـــات املتقدمة مؤخـــرا، حفلها 
الســـنوي لتميز العمليات والذي يعنى باالرتقاء مبســـتويات 
أداء العمـــل ورفع جودة املنتجـــات واخلدمات التي تقوم بها 
الشـــركة، وقد أقيـــم احلفل بدعم وحضور الدكتور غســـان 
بن عبد الرحمن الشـــبل، الرئيس التنفيذي للشـــركة، حيث 
قـــام أثناء احلفل بتكرمي جميع املشـــاركني في برنامج متيز 
العمليات بالشـــركة والذيـــن تقدموا بأفـــكار وحلول حولت 
إلى واقع ملموس وأثرت في تعزيز عمليات الشـــركة وكذلك 

ساهمت في توفير الوقت واجلهد.
ومت خالل احلفل تدشني بعض البرامج التابعة لبرنامج 
متيز العمليات مثل برنامج بيئتي الذي يعنى بتقدمي خدمات 
تخدم البيئـــة وبرنامج معرفتي وبرنامـــج تطويري وبرنامج 
فكرتـــي وكلها برامـــج تؤدي إلى رفع األداء وحتســـني العمل 

وتقليص التكاليف واحملافظة على املعرفة وتطويرها.

«مواصفات» تمنح عالمة الجودة اإلماراتية لشركة الخزف السعودي

 «العقيق» تحصل على الشهادة العالمية 
للجودة «االيزو»

قامت هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس مبنح عالمة اجلودة اإلماراتية 

لشركة اخلزف الســـعودي ملنتجاتها من السخانات الكهربائية نظراً لتماشيها 

مع املعايير اإلماراتية املعتمدة التي حددتها الهيئة، وذلك بعد أن انتهت الهيئة 

من الدراســـة والتدقيق اخلاص بتقييم نظم اإلنتاج بالشركة والتي يقع مقرها 

الرئيس باململكة العربية السعودية.

وقال املهنـــدس محمد صالح بدري مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات 

واملقاييس (مواصفات) بالوكالة، إنه جاءت مبادرة شـــركة اخلزف الســـعودي 

بطلبها لترخيص منتجاتها نظراً ملا تتمثل به عالمة اجلودة اإلماراتية من سمعة طيبة والتي باتت  حتظى بإقبال كبير من املصانع 

الوطنيـــة واألجنبيـــة، حيث أنه في عام ٢٠١١ مت منح عالمة اجلودة لـ (١٩) صنفاً مـــن املنتجات التي تضم (١٧٣٩) موديال، الى 

(٣١) مصنعـــا، بينمـــا فـــي الربع األول من عـــام ٢٠١٢ مت منح (١٣) صنف مـــن املنتجات والتي  تضـــم (١١٠٣) موديال إلى (٢٨) 

مصنعا تلف أنواع املنتجات. وهذا ما يتواكب مع إســـتراتيجية الدولة لالرتقاء بجودة املنتج الوطني مبا يعزز تنافســـية الدولة 

 وتطويـــر بيئـــة أعمالها، في ظـــل عوملة التجارة واالهتمام املتزايد من جانب الســـلطات احلكومية حلماية املســـتهلكني واحلفاظ 

على جودة املنتجات.

التـــي  اجلهـــود  ضمـــن 

للتنمية  العقيق  تبذلها شركة 

العقارية لالرتقاء مبستويات 

األداء لكافـــة العاملـــني بهـــا 

وتقـــدمي خدماتهـــا لعمالئها 

وفق املعايير واألسس الدولية 

املعتمدة, فقد حصلت العقيق 

العاملية  الشهادة  مؤخراً على 

األيزو (٢٠٠٨ : ٩٠٠١).

وقـــد أعرب عادل بـــن محمد الزيد العضـــو املنتدب والرئيس 

التنفيذي للعقيق عن ســـعادته بحصول العقيق على هذه الشـــهادة 

الرفيعة التي تعتبر مبثابة تأكيد لواقع احلال، حيث إن العقيق منذ 

تأسيسها كانت تطبق أنظمة عمل موثقة يتم الرجوع إليها عند أداء 

مختلف املهام التي يقوم بها العاملون في مختلف إدارتها وأقسامها، 

كما أن العقيق تسعى دوماً إلى رفع كفاءة العاملني بها باستمرار من 

خالل تدريبهم وتنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم املكتسبة عن طريق 

إشـــراكهم في الـــدورات التدريبيـــة الداخلية التـــي تنظمها داخلياً 

 للعاملني بها أو تلك التي تقوم بتنظيمها بالتعاون مع اجلهات التدريبية 

اخلارجية اتلفة. 



بي أيه إي سيستمز- السعودية تشارك في يوم المهنة بجامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن

    شـــاركت شـــركة بي أيه إي سيســـتمز- الســـعودية في يوم 
املهنـــة الذي قامت بتنظيمـــه جامعة امللك فهد للبتـــرول واملعادن 
فـــي مدينة الظهران، وجاءت مشـــاركة الشـــركة بجناح مميز في 
معـــرض اجلامعة، اســـتقبلت خالله العديد من طـــالب اجلامعة 
مبختلـــف تخصصاتهـــم، حيـــث تولى عـــدد من مســـئولي املوارد 
البشرية بالشـــركة اإلجابة عن أسئلة واستفسارات الطالب، كما 
قامـــوا بتوزيـــع مطبوعات عن الشـــركة والتي تضمنـــت التعريف 
بجوانـــب مختلفة عن نشـــاطات وأعمال الشـــركة، باإلضافة إلى 
 توزيـــع كتيب خاص عن الفـــرص الوظيفية واخلطـــط التطويرية 

والتدريبية في الشركة.
أوضح األســـتاذ عبد العزيز احلميضي رئيس قسم التوظيف 
بشركة بي أيه إي سيستمز- السعودية في تعليق له حول مشاركة 
الشـــركة في هذه الفعالية «إن هذه املشـــاركة تأتي بهدف تعريف 
طالب جامعة امللك فهد للبترول واملعادن واحلضور من اجلمهور 
بقدرات الشـــركة ونشـــاطاتها، والفـــرص الوظيفية التي تســـعى 
دوماً لتوفيرها والتي تســـتقطب من خاللها ذوي القدرات املميزة 
، حيث تضع الشـــركة ملـــن يتم توظيفهم البرامـــج التطويرية التي 
مـــن خاللها تســـعى لتحقيـــق أحد أهـــم األهداف التـــي وضعتها 
لتأهيـــل الســـعوديني وهو إكســـابهم اخلبـــرات العمليـــة التي من 
 شأنها تنمية مهاراتهم املهنية والشخصية وفق أحدث املنظومات 

التدريبية العاملية».

وأضاف:«تشـــارك الشـــركة في معظم أيام املهنة التي تقيمه 
معظم جامعات اململكة وذلك ضمن إســـتراتيجية الشـــركة والتي 
تهـــدف إلى توظيف واســـتقطاب الكوادر الوطنية من اجلنســـني، 
األمـــر الذي أهلها للفوز بالعديد من اجلوائز التي كان من أبرزها 
جائزة األمير نايف للســـعودة والتي حصلت عليها الشـــركة مطلع 
عـــام ٢٠١١م، وجائـــزة أفضل بيئـــة موطنة للوظائـــف، وعدد من 

اجلوائز األخرى»
يذكر أن شـــركة بي أيه إي سيستمز- السعودية تقدم العديد 
مـــن البرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرات الســـعودية وتأهيلها 
حيـــث أخذت علـــى عاتقها تدريب موظفيها الســـعوديني من أجل 
متكينهـــم من العمل فـــي الوظائف التي تتطلب كفـــاءة ومؤهالت 
خاصـــة، كما يوجـــد حالياً العديد من الســـعوديني الذين يتبوؤون 
مناصب إدارية عليا ويســـهمون في دعـــم األعمال ونقل اخلبرات 
فـــي مجال تطويـــر البنية الصناعية الســـعودية، وتقدم الشـــركة 
برنامجـــاً خاصاً لتطوير اخلريجني فـــي نطاق عاملي، وخصصته 
خلريجي اجلامعات اجلدد بالتنســـيق مع مختلف مواقع الشركة 
على مستوى العالم، ويلتحق بالبرنامج سنوياً أكثر من ٥٠٠ موظف 
حديثي التخرج في جميع مواقع الشـــركة الرئيســـية حول العالم 
(اململكة العربية الســـعودية، اململكة املتحـــدة، الواليات األمريكية 
املتحدة، أســـتراليا والهنـــد)، ويهدف إلى تطويـــر اخلريجني من 

خالل تنمية مهارات اخلريج املهنية والشخصية



نجاحات

 شرطة حائل تحصل على شهادة
 «األيزو» الدولية

 ( المياه الوطنية)  تحوز على المركز األول في 
محور االلتزام بالجودة

الدولية  االعتماد  شهادة  على  حائل  منطقة  شرطة  حصلت 
معايير  بتحقيق  وذلــك   ISO  ٩٠٠١  :  ٢٠٠٨ اآليــزو  األداء  جلــودة 
التدقيق  للتقييس اآليزو بعد عمليات  ومتطلبات املنظمة الدولية 
من  والتي  اآليزو  ملتطلبات  األداء  مطابقة  من  للتحقق  واملطابقة 
خاللها مكن شرطة حائل اجتياز مراحل التدقيق واملراجعة وذلك 
اململكة. في  منطقة  شرطة  كــأول  العاملية  الشهادة  هذه  مبنحها 
حائل  منطقة  مدير شرطة  البالدي  بن ساعد  يحيى  اللواء  وقال 
أن حصول شرطة منطقة حائل على الشهادة التي تعتبر من أهم 
الشهادات العاملية املتخصصة والتي حتمل قيمة عاملية من ناحية 
تنفيذه من خطوات  ملا مت  تتويج  يعتبر  األداء  وجودة  الكفاءة  رفع 
ومراحل إعداد استمرت ألكثر من عام مؤكداً أن ذلك سينعكس 

إيجابياً على اخلدمات األمنية.

الوطنية على املركز السادس في جائزة  املياه  حصلت شركة 
العام ٢٠١١م، متقدمة بعشر  للتنافسية املسؤولة عن  امللك خالد 
الشركة  حصلت  فيما  اجلائزة  هذه  في  السابق  العام  عن  مراكز 
منافسات  ضمن  باجلودة  االلتزام  محور  في  األول  املركز  على 
للشركة  الثانية  املشاركة  هي  وهــذه   ، للجائزة  اخلمسة  احملــاور 
الــقــطــاعــات اتلفة  مــن  الــعــديــد  الــتــي جمعت  املــنــافــســة   فــي 

في عامها الرابع. 
ومن املعلوم أن هذه اجلائزة تعنى بقدرة الشركة على بناء ميزة 
االجتماعية  واملسؤولية  باالستدامة  االلتزام  خالل  من  تنافسية 
للشركات التي تعمل على تطبيق أفضل املمارسات وتتبنى البرامج 
األكثر فاعلية في دعم التنمية املستدامة، يتم منحها بالشراكة مع 

الهيئة العامة لالستثمار.

«ساب» يفوز بجائزة أفضل بنك للمصرفية الخاصة
 فــــاز البنــــك الســــعودي البريطانــــي ســــاب بجائــــزة أفضل بنــــك للمصرفيــــة اخلاصة 
 فــــي اململكــــة العربية الســــعودية وفق اســــتطالع عاملي أجرتــــه مجلة يورومونــــي املصرفية 

املعروفة عاملياً.
يتضمن االســــتطالع املذكور تقييماً موضوعياً كماً ونوعــــاً ألفضل اخلدمات املصرفية 
اخلاصــــة املقدمة فــــي عدد من مختلــــف دول ومناطق العالــــم، وميثل دليــــالً معلوماتياً في 
 مجــــال الثــــروات الفرديــــة على مســــتوى البنوك التي تقــــدم اخلدمــــات املصرفية اخلاصة 

في إدارة الثروات. 

فريق علمي سعودي يحصل على ثالث براءات اختراع أمريكية
حصل فريق علمي سعودي من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على ثالث 
ابتكاراتهم  نتيجة   ،(USPTO) براءات االختراع األمريكية  براءات اختراع من مكتب 
املدينة  مبختبرات  النانو  تقنية  باستخدام  الصناعي  احلفاز  تطوير  في  العلمية 
التي    MIBK ـ  كينتون  بيوتايل  أيزو  امليثيل  مادة   أجل احلصول على  بالرياض، من 
تدخل تطبيقاتها في اقتصاديات ااالت الصناعية، والطبية، والبترولية، إضافة 

إلى قيامهم بتصميم مشروع املصنع اخلاص بإنتاج هذه املادة.
وقال رئيس الفريق العلمي الباحث في معهد بحوث البتروكيماويات في مدينة 
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز بن أحمد باقبص: إن فكرة هذا 
االبتكار العلمي الفريد من نوعه عاملياً، بدأ العمل به في معامل املدينة منذ أربع سنوات، مت خاللها تطوير احلفاز الصناعي باستخدام تقنية 
النانو في التجارب املعملية في مختبرات املدينة التي تزخر بأحدث األجهزة العلمية املتقدمة في مجال صناعة البتروكيماويات، لتحويل 

.(MIBK) االسيتون والهيدروجني إلى مادة
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كعادته السنوية يقيم الس السعودي 
عمل  ورشة  الغربية  باملنطقة  للجودة 
ملناقشة خطتة االستراتيجية وانشطته 
املستقبلية التي تسهم بتحقيق أهداف 
ــقــافــة اجلــــودة  ــشــر ث اـــلـــس فـــي ن
وتطبيقاتها بني األفراد واملنظمات في 
اململكة العربية السعودية. يجتمع فيها 
جميع أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة 
رئيس الس السعودي للجودة. وقد 
في  العام  لهذا  العمل  ورشــة  اقيمت 
ابها. وخالل  أبها مبدينة  فندق قصر 
العديد  واعتماد  مناقشة  مت  الورشة 
من  مزيد  ستسهم  التي  القرارت  من 
تعالى  الله  بــإذن  املتوالية  النجاحات 
واستمرارية متيزه وعطاءه وكانت على 

النحو التالي:
التي  واألفكار  املقترحات  مراجعة   •
في  املاضية  السنوات  عبر  جتميعها 
الـــدوريـــة فيما  اجــتــمــاعــات اــلــس 
تصنيفها  والتي   (Think Tank) يسمى 
تضم  رئيسية  مــجــاالت  ثمانية  فــي 
حتتها ١١٢ فكرة قابلة للتطبيق. ومن 
أعضاء  بتقسم  العمل  ورشـــة  خــالل 
اللجنة الى ثمانية فرق مت إختيار أبرز 
٨ أفكار ميكن القيام على تنفيذها في 
انشطة العام القادم والتي من أبرزها 
وبالذات  الطفولة  في  اجلودة  مبادرة 

في مرحلة الصفوف األولية. 

على  الــعــمــل  واطــــالق  مناقشة  مت   •
ــودي  ــســع ـــال خــطــة اـــلـــس ال ـــم اك
تطلعات  لتواكب   ٢٠٢٠ االستراتيجية 
السعودي  الس  أهـــداف  وحتقيق 
للجودة في اتمع احمللي واالقليمي 
حتديد  وقــد  العاملي.  التأثير  وحتى 
جلنة مصغرة لتسهيل وتنسيق عناصر 
على  عرضها  ثم  ومــن  االستراتيجية 
أعضاء اللجنة التنفيذية للمشاركة في 
ووضع  االستراتيجية  وتصميم  إعداد 
الهيكلة العامة اجلديدة للمجلس. هذا 
وسيتم اطالق خطة الس السعودي 
االستراتيجية ٢٠٢٠ في حفل الس 
تأسيسه  على  عام   ٢٠ مرور  مبناسبة 

في يونيو٢٠١٣.

• مت مناقشة مهام مجموعات اجلودة 
في القطاعات اتلفة والتي اسسها 
الس السعودي للجودة للتركيز على 
نشر ثقافة اجلودة في كالً في مجاله. 
وقد بلغ عدد هذه اللجان ٧ مجموعات 
ـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي والــتــعــلــيــم  ه
ــــشــــاءات والــتــمــيــز  ــدســة واالن ــن ــه وال
والقطاع  اخليري  والقطاع  املؤسسي 
هذ   . العمليات  وهندسة  احلكومي 
وقد مت اعتماد ابرز انشطتها في العام 
عام  فــي  مواعيدها  وحتــديــد  الــقــادم 

١٤٣٤ هـ املوافق ٢٠١٣ م.

انــشــطــة الس  ـــرز  اب اعــتــمــاد  • مت 
 ٢٠١٢-٢٠١٣ في  للجودة  السعودية 
وامللتقيات  والندوات  احملاضرات  من 

وكذلك املؤمتؤات ومنها مايلي:

• ملتقى اجلودة في األمن العام بجدة  
٩-١١ سبتمبر٢٠١٢

• املؤمتر الوطني الرابع للجودة بحائل 
اكتوبر ٢٠١٢

جميع  في  للجودة  الوطني  االسبوع   •
مناطق اململكة  ٨-١٤ نوفمبر٢٠١٢

للجودة  اخلــامــس  ــي  ــدول ال مــؤمتــر   •
في  سيقام  والـــذي   (MEQA) جلمعية 

جدة بتاريخ ٩-١١ ديسمبر٢٠١٢

• امللتقى اخلليجي ألفضل املمارسات 
ــــي الـــقـــطـــاع احلـــكـــومـــي بــجــدة  ف

 ابريل ٢٠١٣

في جدة  التعليم  في  اجلودة  ملتقى   •
يناير ٢٠١٣

قام  العمل  ورشــة  انتهاء  وبعد  هذا   •
ســيــاحــيــة سريعة  بـــزيـــارة  األعـــضـــاء 
بجوها  واالستمتاع  الــســودة  ملنطقة 
استمتع  الشاهقة،  وارتفاعاتها  الرائع 
ماتعة،  اخوية  بلحظات  اجلميع  فيها 
ــى املــطــار ومــن ثــم الى  ثــم غــــادروا ال

 مدينتهم احلبيبة.



والتطبيقات في املنظمات االنسانية الدولية 
املنظمات  غير احلكومية. حيث قدم تعريف 
التحوالت  وتأثير  وتطورها  احلكومية  غير 
العاملية عليها، وعرض منوذجا آلدارة اجلودة 
في املنظمات غير احلكومية ثم تتطرق لبعض 
املمارسات والتطبيقات في العمل التطوعي.

فيها  شــارك  نقاش  بحلقة  الندوة  ختمت  ثم 
وتعليقاتهم  تــســاؤالتــهــم  بــطــرح  احلــضــور 
ـــن ثم  ــقــاء وم ــل ــن اثــــرت ال ــري ــاض عــلــى احمل
ــــدروع الــتــذكــاريــة مــن الس  ال مت تــقــدمي 
الس رئــيــس  الــعــمــري  ــض  د.عــاي  قدمها 

 السعودي للجودة. 

لصوته  االستماع  وأهمية  واملستفيد  العميل 
في  ودوره  العميل  لرضا  الــوصــول  وأهمية 
وذكــر  اخلــيــري  القطاع  فــي  اجلـــودة  حتقيق 
بعض املنهجيات لالستماع لصوت العميل ثم 
لرضا  استبيان  في  ميدانية  لدراسة  تعرض 
العمالء عن جمعيات حتفيظ الفرآن الكرمي 

مبكة املكرمة.
الورقة الثالثة: قدمها ا/فيصل احلميد مدير 
يــر املــســتــودع اخلــيــري بــجــدة وعـــرض فيها 
تطبيقات اجلودة في املستودع اخليري حيث 
بني أنه قد حصل على شهادة اآليزو9000  وبني 
اخليري  املستودع  بها  يقوم  التي  التطبيقات 
 في بيئة العمل والبحث االجتماعي وخدمات 

املــــســــتــــفــــيــــديــــن 
والــعــمــالء. الــورقــة 
ــت  ــان ـــة: وك ـــع ـــراب ال
أوراق  ايــــــرز  مــــن 
الــعــمــل فــي الــنــدوة 
ـــــث قـــدمـــهـــا  حـــــي
الشؤون  في  اخلبير 
وادارة  ـــة  ـــي ـــدول ال
ــعــمــل الــتــطــوعــي  ال
د.عــــبــــدالــــفــــتــــاح 
ـــوان  ـــن ـــع ـــد ب ـــي ســـع
افــضــل املــمــارســات 

نظمت مجموعة اجلودة في القطاع اخليري 
باملنطقة  للجودة  السعودي  للمجلس  التابعة 
في  اجلــودة   » بعنوان  األولــى  ندوته  الغربية 
يوم االثنني  العمل اخليري» مبدينة جدة في 
ــق ١٦  ــواف ٢٤ جــمــادى األولــــى ١٤٣٣هـــــ امل
ضمت  وقــد  الــدم.  بنك  بقاعة   ٢٠١٢ ابريل 
الندوة أربع أوراق عمل مميزة وفي مجاالت 
العمل  وتطبيقات  مــواضــيــع  مــن  مختلفة 
اخليري وهي كالتالي: الورقة األولى: قدمها 
وزارة  وكيل  الصبان  احمد  الشيخ/  فضيلة 
الشئون االسالمية بعنوان استراتيجية العمل 
التطوعي. وقدم فيها تصور أولي للتوجهات 
التطوعي  للعمل  واالستراتيجيات  املستقبلية 
في العمل التطوعي  وعرض الرؤية الوطنية 
املرجعياتفي  احــدى  اململكة  متون  أن  بحيث 
ثالث  حتتها  وتندرج  التطوعي  العمل  مجال 
استراتيجيات وطنية هي أوالُ: احملافظة على 
الثوابت ومكارم األخالق، والثاني: الوقاية من 
للمواطنني  الظنك  واملعيشة  التعاسة  اسباب 
مايحقق  الى  املبادرة  هي  والثالثة  واملقيمني 

احلياة الكرمية والرفاهية والتميز للوطن.
الشهري  د.نــــوح  الــقــاهــا  الــثــانــيــة:  الــورقــة 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  املساعد  االستاذ 
في  العميل  لصوت  االستماع  بعنوان  بجدة 
تعريف  فيها  ــني  ب حــيــث  اخلـــيـــري.  الــعــمــل 
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سنوات  سبع  منذ  السنوية  كــعــادتــه 
مبجموعة  ممثالً  السعودي  والس 
أقــام  والتشييد  الــبــنــاء  فــي  اجلــــودة 
للمعرض  ــرافــق  امل الــســنــوي  نشاطه 
أهم  كــا  البناء  لصناعات  الــســعــودي 
املنتديات املتخصصة في هذا اال. 
وقد قدمت في املنتدى ٦ محاضرات 
واالربعاء  الثالثاء  يومي  خالل  قيمة 
هـ   ١٤٣٣ ــــــى  األول ـــادى  ـــم ج  ٣-٤ 

كان أبرزها مايلي:

الــعــامــة  االدارة  مـــع  ــعــاون  ــت ــال ب
مبحافظة  والــتــعــلــيــم  لــلــتــربــيــة 
اجلــودة  مجموعة  أقــامــت  جــدة 
السعودي  بالس  التعليم  في 
وحتت  الغربية  باملنطقة  للجودة 
التربية  العام إلدارة  رعاية املدير 
والتعليم وبدأ امللتقى الثاني بكلمة 
الس  رئيس  العمري  د.عايض 
أهمية  عــن  لــلــجــودة  الــســعــودي 
اجلــــودة فــي الــتــعــلــيــم ومــســيــرة 

التميز فيه وخبر اطالق جائزة امللك عبدالعزيز للجودة في 
دورته الثالثة لتضم مرحلة التعليم. ثم قدم ا/ احسان املزين 

• الــعــمــران مــن املــنــظــور االســالمــي 
عبداحملسن  الــبــروفــيــســور/  قدمها 
البيئة  تــصــامــيــم  كــلــيــة  ــن  م ــرحــات  ف

بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة.

الـــذكـــيـــة  اخلـــــضـــــراء  املــــبــــانــــي   • 
د/حافظ السامرائي

• تــطــبــيــقــات االســـتـــدامـــة والــبــيــئــة 
د.فيصل  مــن  كــالً  قدمها  اخلــضــراء 
ــدي. ــام ــغ ال أحــمــد  م.  و  ــف  ــري ــش  ال

ــاء والــتــنــمــيــة  ــن ــب ــــواد ال • صــنــاعــة م

من  عطار  ا/وليد  قدمها  املستدامة 

هيئة املساحة اجليولوجية السعودية.

واملباني اخلضراء-  القيمة  • هندسة 

ــح  تــكــامــل وتــعــاضــد قــدمــهــا م/صــال

العشيش من شعبة الهندسة القيمية.

ــقــدمي  ــمــســطــحــات اخلــــضــــراء ت ــل  ل

• دراسات الهندسة القيمية

اللجنة  عــضــو  خــوجــة  ــه  ــل ــدال م/عــب

التنفيذية بالس السعودي للجودة.

ورقة عمل عن جتربة تطبيق ادارة 
اجلودة الشاملة في إدارة التربية 

والتعليم باملنطقة الشرقية ،

هــانــي  د.  قـــــدم  ذلـــــك  ـــد  ـــع وب  

عن  مميزة  عمل  ورقــة  العمري 
واالعــتــمــاد  ـــودة  اجل ثقافة  بــنــاء 
التجارب  بعض  وعــرض  العلمي 
املتميزة لبعض الدول مثل فنلندا 
ــحــســان احلـــضـــور،  ــــت اســت  الق

األهلية  احلمراء  مدارس  جتربة  بعرض  امللتقى  اختتم   ثم 
في االعتماد.





معايير الجودة

 تطبيق معايير ونظم الجودة الشاملة
 في المؤسسات التعليمية
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قوي  مجتمع  بناء  على  اإلســـالم  حــث 
واإلخــالص  اإلتــقــان  مــن خــالل  متماسك 
الذاتية حتقيقاً  الرقابة  وتنمية  العمل،  في 
للجودة في أداء األعمال، وكثير من اآليات 
باجلودة  االلــتــزام  تعزز  الكرمية  القرآنية 
بــدافــع إميــانــي، قال  العمل  واإلتــقــان فــي 
مْ  لَكُ مَ عَ اللَّهُ  يَرَى  فَسَ لُوا  مَ اعْ ــلِ  {وَقُ تعالى 
وجاء   ،١٠٥ التوبة:   { نُونَ ؤْمِ مُ وَالـْ ولُهُ  وَرَسُ
إذا  يحب  الله  «إن  الشريف  احلديث  في 
(البيهقي،  يتقنه»  أن  عمالً  أحدكم  عمل 
١٤١٦هـ، ص١٢٧) .إن األحداث املتالحقة 
القرن  مــن  األخــيــر  العقد  شهدها  الــتــي 
العشرين امليالدي أحدثت تغيرات كثيرة في 
النظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
على  اختياراً  أو  قسراً  بصماتها  وتركت 

اتمعات  في  التعليمية  النظم  من  كثير 
اتلفة، وجعلت التغيير لالرتقاء بالتعليم 
أمراً ضرورياً للبقاء، ومن يرفض التغيير أو 
وفرضت  بالفناء،  نفسه  على  يحكم  يعيقه 
يتم  التي  والشروط  باملواصفات  االهتمام 
اجلودة  شهادة  على  احلصول  مبقتضاها 

.(ISO) العاملية
فيها  تعيش  التي  الكونية  القرية  ففي 
التنافس  مــن  إطــار  فــي  اتمعات  كافة 
اجلودة  احتلت  البقاء،  أجل  من  والتحدي 
تفكير  فـــي  ـــدارة  ـــص ال مــكــانــة  الــشــامــلــة 
نوعية  لتحسني  والتربويني  االقتصاديني 
أبعاده  جميع  وفي  مستوياته  بكافة  التعليم 
القضايا  إحـــدى  وأصــبــحــت  ــاصــره،  وعــن
أي مؤسسة  اإلداريــة في  القيادة  تهم  التي 

تسعى لرفع أدائها، كما استخدمت اجلودة 
أن  إذ  املــؤســســات،  تلك  بــني  التنافس  فــي 
حركتها  طــاقــة  تستمد  الشاملة  اجلـــودة 
ــومــات ومــــن تــوظــيــف مــواهــب  ــل ــع مـــن امل
الفكرية  قــدراتــهــم  واســتــثــمــار  الــعــامــلــني 
التحسن  لــتــحــقــيــق  ـــداعـــي  إب نــحــو   عــلــى 

املستمر للمؤسسة.
بالكفاءة  يرتبط  اإلدارة  جناح  كان  وملا 
اجلـــودة  إدارة  ظــهــرت  ـــذا  ل ــة،  ــاجــي ــت اإلن
االنتاجية  رفــع  لتحقيق   (TQM) الشاملة 
إدارة  وأصــبــحــت  اجلــــودة،  واســتــمــراريــة 
متكاملة  استراتيجية  الشاملة  اجلـــودة 
واخلدمية،  اإلنتاجية  املؤسسات  لتطوير 
إدارة  ألنها  التعليمية،  املؤسسات  ومنها 
صحيحة،  بطريقة  العمل  أداء  على  تركز 



تبديد  يتجنب  ومثالي  منوذجي  وبأسلوب 
املوارد أو سوء استغاللها، ويقلل املنازعات 
ويدعم  املستفيدين  ويرضي  العاملني،   بني 

االبتكار والتجديد.
متنحها  هبة  ليست  التعليم  جــودة  إن 
األمم  تصنعها  فرصة  وإمنــا  احلكومات، 
أجلها  من  وتضحي  الشعوب،  وتستثمرها 
وجــودة  واملــثــابــرة،  واملــال  واجلهد  بالوقت 
املؤمترات  القاعات وال  تبدأ من  التعليم ال 
وال مــن الــقــوانــني، بــل تــبــدأ مــن املــدرســة 
ومن  الوالدين  اهتمام  ومن  الفصول  ومن 
في  والــطــالب  واملعلمني  اإلدارة  مشاركة 
وضبط  التعليم  تطوير  مسؤولية  حتمل 
خالل  من  التعليم  جــودة  وتتحقق  جودته، 
للجودة  ومــحــددة  واضــحــة  سياسة  وجــود 
اإلداري  الــتــنــظــيــم  وكـــفـــاءة  الــشــامــلــة، 
للمؤسسات التعليمية، وتفعيل نظام املتابعة 
والــتــقــومي لــتــفــادي الــوقــوع فــي األخــطــاء، 
للهيئة  املستوى  عالية  تدريب  نظم   وتوفير 

التعليمية واإلدارية.

في  اجلـــــودة  بــضــبــط  االهـــتـــمـــام  إن 
إلى  النظر  من  نبع  التعليمية  املؤسسات 
التعليم باعتباره سلعة - كغيره من السلع - 
ال بد له أن ينافس، وأن يسعى إلى إرضاء 
مستهلكي تلك السلعة من الطالب واتمع 
احلصول  في  يرغبون  فالطالب  والدولة. 
عــلــى أفــضــل املـــؤهـــالت لــلــحــصــول على 
الفرص الوظيفية التي تزداد شحاً بازدياد 
عدد اخلريجني وقلة فرص العمل، وأولياء 
تأهيل  أفضل  إلى  يتطلعون  الطالب  أمور 
مخرجات  إلى  فترنو  الدولة  أما  ألبنائهم، 
تعليمية متميزة متكنها من حتقيق أهداف 

خططها التنموية. 
ويرى بعض الباحثني أن عدم النهوض 
إسهامات  ذات  لتكون  التعليم  مبخرجات 
فعالة في تنمية اتمع، يترتب عليه ظهور 
وانخفاض  املتعلمني،  صفوف  في  البطالة 
األســر،  من  كبير  لعدد  املعيشي  املستوى 
التعليم  تخصصات  بــني  االرتــبــاط  وعــدم 

ومتطلبات سوق العمل .

لتطبيق  أداة فعالة  تُعَدُّ اجلودة  ولذلك 
النظام  أوجــه  جلميع  املستمر  التحسني 
ــدم مــعــهــد اجلـــودة  ــق ــي أيـــة مــنــشــأة. وي ف
األمريكية  املتحدة  بالواليات  الفيدرالي 
بالعمل  «القيام  الشاملة هو  للجودة  تعريفاً 
أول خطوة مع ضرورة  بشكل صحيح ومن 
 االعتماد على تقييم العمل في معرفة مدى 

حتسني األداء». 
تــنــز وديـــتـــورو اجلــــودة بأنها  ويــعــرف 
«استراتيجية عمل أساسية تسهم في تقدمي 
العمالء  كبير  بشكل  ترضي  سلع وخدمات 
في الداخل واخلارج، وذلك من خالل تلبية 
وهــذه  والــصــريــحــة».  الضمنية  توقعاتهم 
العاملني  مهارات  تستخدم  االستراتيجية 
بشكل  املنشأة  لصالح  الذاتية  وقدراتهم 
خاص، واتمع بشكل عام. كما أنها تسهم 
ويشير  للمسهمني.  املالي  الوضع  دعم  في 
بعض الباحثني أن اجلودة قد يتسع مداها 
املؤسسة  داخــل  النشاطات  جميع  لتشمل 
املنتج نفسه، ومنها جودة  إلى جانب جودة 
والتشغيل،  املــعــلــومــات  وجـــودة  اخلــدمــة، 
وجودة االتصاالت، وجودة األفراد، وجودة 

األهداف، وجودة اإلشراف واإلدارة. 
وتوضح تلك التعاريف أن اجلودة مفهوم 
دائرة  في  حصره  يصعب  اجلوانب  متعدد 
ضيقة الشتماله على أبعاد مختلفة تتضمن 
مفاهيم فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية، 
لعل أبرزها املساواة، والفعالية، واملالءمة ، 
ونظراً  والكفاية،  والقبول،  املنال،  وسهولة 
لتعدد مفاهيم اجلودة الشاملة، فقد حاول 
خمسة  بني  التمييز  واملتخصصون  العلماء 
هي:  الشاملة  اجلـــودة  لتعريف  مــداخــل 
املدخل املبني على أساس التفوق، واملدخل 
واملــدخــل  املستفيد،  أســـاس  على  املبني 
املبني  واملدخل  القيمة،  أساس  على  املبني 
على املبني  واملــدخــل  املنتج،  أســاس   على 

 أساس التصنيع.
ومفهوم اجلودة الشاملة في التعليم له 
معنيان مترابطان: أحدهما واقعي واآلخر 
تعني  الواقعي  مبعناها  واجلـــودة  حسي، 



معايير الجودة

التعليمية باجناز مؤشرات  التزام املؤسسة 

ومعايير حقيقة متعارف عليها مثل: معدالت 

الترفيع ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية، 

ومعدالت تكلفة التعليم. أما املعنى احلسي 

وأحاسيس  مشاعر  على  فيتركز  للجودة 

 مــتــلــقــي اخلـــدمـــة الــتــعــلــيــمــيــة كــالــطــالب 

وأولياء أمورهم، 

التعليم  املستفيد من  ويعبر عن مدى رضا 

التعليمية.  مبستوى كفاءة وفعالية اخلدمة 

فعندما يشعر املستفيد أن ما يقدم له من 

احتياجاته  ويلبي  توقعاته  يناسب  خدمات 

الذاتية، ميكن القول بأن املؤسسة التعليمية 

التعليمية  اخلدمة  تقدمي  في  جنحت  قد 

واملشاعر  التوقعات  يناسب  مبستوى جودة 

جـــودة  وأن  املــســتــفــيــد،  ــك  ــذل ل احلــســيــة 

خدماتها قد ارتفعت إلى مستوى توقعاته.

التعليم  مــديــري  مــن  يتطلب  وهــــذا 

املــدارس  ومــديــري  التربويني  واملــشــرفــني 

ــوافــق مــواصــفــات اخلــدمــة  الــتــأكــد مــن ت

املتلقي  املستفيد  توقعات  مــع  التعليمية 

لها، وفي حالة وجود فجوة بني املواصفات 

والتوقعات يجب حتديد أبعاد هذه الفجوة 

وأسبابها والعمل على جتاوزها باتخاذ كافة 

اإلجراء التصحيحية املناسبة، فاجلودة في 

سلعة  إنتاج  تعني  ال   » املعاصر  االقتصاد 

املتاحة،  نظيرتها  مــن  أفــضــل  خــدمــة  أو 

السلعة عن  املستفيدين  رضا  تعني   وإمنــا 

 أو اخلدمة». 

للجودة  البريطاني  املشروع  إطار  وفي 

خصائص  عدة  ظهرت  العالي  التعليم  في 

للجودة الشاملة في التعليم منها : 

- إن اجلودة تساوي املقاييس املرتفعة 

ـــروق بـــني الــطــالب  ـــف مــهــمــا اخــتــلــفــت ال

 وأعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس واإلداريــــــني 

في التعليم.

بصورة  األداء  على  تركز  اجلـــودة   -  

صــحــيــحــة مـــن خــــالل تــنــمــيــة الـــقـــدرات 

وتنمية  ــى،  األعــل املــســتــوى  ذات  الفكرية 

 الــتــفــكــيــر االبـــتـــكـــاري والــتــفــكــيــر الــنــاقــد

 لدى الطالب 

الغرض  مع  التوافق  تعني  اجلــودة    -

الذي تسعى إلى حتقيقه املؤسسة التعليمية

حتويلية  عملية  إلــى  تشير  اجلــودة   -  

ترتقي بقدرات الطالب الفكرية إلى مرتبة 

مسهل  أنــه  على  املعلم  إلــى  وتنظر  أعلى، 

أنه  على  الطالب  وإلى  التعليمية،  للعملية 

مشارك فعال في التعليم .

معايير الجودة





تقنيـات

السعودية  الــهــيــئــة  بـــوابـــة  وتـــقـــدم 

العديد  واجلــودة  واملقاييس  للمواصفات 

مثل  األخــرى  اإللكترونية  اخلدمات  من 

عضوية  وطلب  مواصفات،  شــراء  خدمة 

االشتراك،  وجتديد  املعلومات  مركز  في 

سعودية،  قياسية  مواصفة  إعداد  وطلب 

عرِّف  مُ إضافة  أو   OID ف  عرِّ مُ وتسجيل 

ملقر الهيئة، وهنا يكون على مقدم الطلب 

أن  يشترط  كما  النموذج،  بتعبئة  يقوم  أن 

هو  السيارات  لعدد  األدنــى  احلــد  يكون 

جميع  بتحمل  التعهد  مع  سيارات   (١٠)

باإلضافة  املهمة،  لهذه  الفحص  تكاليف 

واالستعالم  البيانات  تعديل  خدمتي  إلى 

عن السيارات املرفوضة.

www saso org sa

وتـــقـــدم الــهــيــئــة ضــمــن حـــزمـــة من 

اخلدمات اإللكترونية خدمة طلب فحص 

إمكانية  الهيئة  تتيح  لسيارة؛ حيث  جديد 

بفحص  يقوم  ســوف  الــذي  الفني  خــروج 

مطابقتها  مـــدى  وحتـــديـــد  الـــســـيـــارات 

للمواصفات السعودية في حالة عدم قدرة 

الشركة (املؤسسة) على إحضار سياراتها 



فرعي، وهنا يُعتبر ال OID تعريفاً رقمياً 
عاملياً خاصاً بكل دولة، ويستخدم لتعريف 
الوثائق والدول واملنظمات، وهو عبارة عن 
بينها  ما  املفصول  األرقــام  من  مجموعة 
هذا  وفي  هيكليا،ً  ترتيباً  ومرتبة  بنقطة، 
اإلطار؛ تُعدُّ الهيئة السعودية للمواصفات 
في  عضواً  بصفتها  واجلــودة  واملقاييس 
هي   (ISO) للتقييس  الدولية  املنظمة 
األرقام  نطاق  حجز  عن  املسؤولة  اجلهة 
ومخاطبة  باململكة  اخلاصة  التعريفية 

.(ITU) منظمة االتصاالت الدولية

كما تتيح البوابة التسجيل للقطاعات 
لألفراد  وكــذلــك  واخلــاصــة  احلكومية 
اجلودة،  بأنشطة  اخلاصة  العضوية   في 
على  احلصول  طلب  خدمة  أيضاً  وتتيح 
أخرى  إلكترونية  وخدمة  اجلودة،  عالمة 
شهادات  على  للحصول  التسجيل  هــي 
ــك خــدمــة طــلــب تسجيل  اآليــــزو، وكــذل

اعتماد مختبرات.

اإللكترونية  ــبــوابــة  ال فــي  ــد  اجلــدي
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  للهيئة 
تقدمها  إلكترونية  كل خدمة  أن  واجلودة 
لتقييمها،  منوذج  إضافة  مت  قد  البوابة؛ 
املهمة  ــــاردات  ــــب امل مـــن  تــعــتــبــر   وهـــــذه 
درب  على  ماً  قُدُ املضي  في  تفيد  والتي 
اإللكترونية  للخدمات  املستمر  التحسني 
احلــكــومــيــة، كــمــا حتــتــوي الــبــوابــة على 
معلومات متعدده فيما يخص املواصفات 
معلومات  وكذلك  واتبرات   واجلـــودة 
للجودة  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  ــزة  عــن جــائ
من  ذلك  وغير   ،  www.kaqa.org.sa

البوابة  هــذه  مثل  تضع  التي  اخلــدمــات 
اإللكترونية في مصاف املواقع اإللكترونية 

احلكومية الرائدة في اململكة.



التأكيد على ضمان الجودة في معامل التحليل 
الكيميائية لمختبرات الماء والصرف

في  القائمة  واتبرات  املعامل  وتلعب 
والصناعية  والبحثية  العلمية  املؤسسات 
اإلنتاجية  واملــنــشــآت  والتعليمية  والبيئية 
ومستقبلنا  حياتنا  في  هاما  دورا  واخلدمية 
كافة  واتبرات  املعامل  توفر  إذ   ، وتطورنا 
قرار  التخاذ  املطلوبة  والبيانات  املعلومات 
معني أو حلل مشكلة معينة تتعلق بالبحث أو 
بالتصنيع  معينة خاصة  قرارات  أو  الدراسة 
بــرنــامــج  اتـــخـــاذ  ـــات أو  ـــاج واخلـــدم ـــت واإلن
عالجي معني للمرضي أو أية قرارات هامة 
وحاجاتهم  ومصاحلهم  الناس  بحياة  تتعلق 

ورغباتهم يكون للتحليل الكيميائي دور فيها 

هام  بــدور  الكيميائية  املعامل  وتضطلع 
الكيميائية  فللمختبرات  حياتنا  فــي  جــدا 
العديد من األدوار الهامة علي كافة املستويات 
الصناعية والبحثية والبيئية والتعليمية فتمد 
اجلهات  هذه  الكيميائية  واتبرات  املعامل 
باملعلومات والبيانات الهامة التخاذ القرارات 
البحث  مــجــاالت  فــي  والصحيحة  السليمة 
من  وغيرها  والتعليم  والتصنيع  ــاج  ــت واإلن

ااالت املتعلقة بالكيمياء. 

وتسعى املعامل التحليلية الكيميائية من 
واالختبار  والفحص  التحليل  عمليات  خالل 
صحيحة  حتليلية  معملية  نتائج  إعطاء  إلى 
مستوى  إثــبــات  وإلـــى  فيها  مــوثــوق  ودقيقة 
نتائجها  بها  تتميز  الــتــي  والــصــحــة  الــدقــة 
وذلــــك مــن خـــالل كــفــاءة الــعــامــلــني داخــل 
العملية  أداء  وكــفــاءة  واــتــبــرات   املــعــامــل 

التحليلية ذاتها.

في  العاملني  لدى  سائد  انطباع  وهناك 
املعامل وخارجها وهو أن عدم احلصول على 

نفسها  التحليل  بعملية  يتعلق  موثوقة،  نتائج 
في  وهــذا  عليها،  القائمني  بكفاءة  يتعلق  أو 
وجــود  فعدم   . صحيح  غير  انطباع  الــواقــع 
أنظمة إلدارة اجلودة أو عدم التطبيق الكامل 
لهذه األنظمة داخل املعامل من أهم األسباب 
دقيقة.  نتائج غير  للحصول علي  تؤدي  التي 
فكل التطبيقات العلمية احلديثة قد أفرزتها 
تطبق  ومعامل  مختبرات  متتلك  مؤسسات 
أحدث نظم اجلودة في اإلدارة ومنها ضبط 
النتائج.  أدق  علي  للحصول  اجلــودة  وتوكيد 
املعامل  فــي  ـــودة  اجل إلدارة  نــظــام  وإرســــاء 
والتطبيق الكامل لها يعمل علي ضمان األداء 
اجليد والكفاءة املستمرة للعمليات التحليلية 
داخل املعامل ، ويتكون نظام إدارة اجلودة في 
أجل  من  اجلــودة  ضبط  أنشطة  من  املعامل 
الوفاء مبتطلبات اجلودة ، وبرامج وإجراءات 
توكيد اجلودة التي تركز علي إعطاء التوكيد 
 والثقة بان كافة متطلبات اجلودة سوف تتحقق 

ويتم الوفاء بها .

التطوير  ومــؤشــرات  أهــم عالمات  ومــن 

مكتبة الجودة



واملتقدمة  النامية  اتمعات  داخل  والتنمية 

حياة  مظاهر  أهــم  قياس  علي  الــقــدرة  هي 

وجـــودة  الــشــرب  مـــاء  نــقــاء  مــثــل  مواطنيها 

املنتجات  ومالئمة  وجــودة  الــغــذاء  وسالمة 

ــع الــصــنــاعــيــة، وال يــتــأتــي الــقــيــاس  والــســل

وتوكيد  ضبط  أنشطة  بتطبيق  إال  الصحيح 

طريق  عن  التحليلية  القياسات  في  اجلــودة 

املعامل  داخـــل  لــلــجــودة  إدارة  نــظــم  إنــشــاء 

داخل وكفاءة  بفعالية  وتطبيقها   التحليلية 

 هذه املعامل. 

ــــان اجلـــــودة  ـــوكـــيـــد وضــــم ــــظــــام ت ون
 ( Quality Assurance System)

الذي يعمل علي تطوير األنظمة اإلدارية في 
داخل  والفنية  التنفيذية  والعمليات  اجلــودة 
املعامل للتأكد من كفاءتها ويؤكد دقة النتائج 

املعملية املتحصل عليها من املعامل .

من هنا جاءت فكرة كتاب (توكيد وضمان 
الكيميائية)  التحليل  معامل  فــي  اجلـــودة 
دار  عــن  الــصــادر  الــســروي،  أحمد  للدكتور 
الكتب العلمية، حيث يقدم الكتاب موضوع في 
غاية األهمية في عصرنا احلالي وهو اجلودة 
ويتناول   ، الكيميائية  املعامل واتبرات  في 
الكتاب من خالل موضوعاته توكيد وضمان 
والتي  الكيميائية  التحليل  اجلودة في معامل 
لها دور هام في كثير من املؤسسات العلمية 

والبحثية والصناعية والتعليمية .

األهــداف  حتقيق  على  املؤلف  ويحرص 
املرجوة من الكتاب وذلك من خالل :

وأدوار  أهـــمـــيـــة  وتـــوضـــيـــح  شـــــرح   •
في  الكيميائية  الــتــحــلــيــل  مــعــامــل   ومــهــام 

املؤسسات اتلفة.

مــــقــــومــــات  ـــــح  ـــــوضـــــي وت شـــــــــرح   •
ــة واإلداريــــــــة  ــي ــن ــف ـــاءة ال ـــف ـــك ــــل ال  وعــــوام

للمعامل الكيميائية.

في  القياس  عمليات  وتوضيح  شــرح   •
الكيمياء واجلودة في القياسات التحليلية.

في  اجلــودة  وتعريفات  مفاهيم  شــرح   •
املعامل الكيميائية.

اإلحـــصـــائـــيـــة  ــــيــــب  األســــال شــــــرح   •
داخــل الــهــامــة لضبط اجلــــودة   األســاســيــة 

 املعامل الكيميائية.

• شرح أدوات ضبط اجلودة في املعامل 
الكيميائية.

• شرح إستراتيجيات ضبط اجلودة في 
املعامل الكيميائية.

وإجــــراءات  عناصر  وتــوضــيــح  شــرح   •
ـــــــودة فــــي مــعــامــل   تـــوكـــيـــد وضــــمــــان اجل

 التحليل الكيميائية. وقد مت إعداد الكتاب في 
خمسة فصول: 

الفصل األول:أهمية وأدوار ومهام معامل 
التحليل الكيميائية.

في  اجلــودة  عن  الثاني:مقدمة  الفصل 
معامل التحليل الكيميائية. 

اإلحصائية  األساليب   : الثالث  الفصل 
لضبط اجلودة داخل املعامل الكيميائية . 

اجلــودة  ضبط  الـــرابـــع:أدوات  الفصل 
للمعامل الكيميائية. 

الفصل اخلامس: توكيد وضمان اجلودة 
في معامل التحليل الكيميائية.

وفي حملة مختصرة جند أن :

الكيمياء  أهمية  يتناول  األول:  الفصل 
معامل  ومــهــام  وأدوار  وأهــمــيــة  التحليلية 
التحليل الكيميائية ، ومكونات معمل التحليل 
الكيميائي ، والكفاءة الفنية واإلدارية للمعامل 
الكفاءة  تلك  وعــوامــل  مقومات  الكيميائية 
املعملية  العمليات  شــرح  ــى  إل بــاإلضــافــة   ،

وأساسيات اجلودة املتعلقة بها .

الفصل الثاني : وهو خاص بتناول مقدمة 
الكيميائية،  التحليل  معامل  في  اجلــودة  عن 
في  واجلــودة  الكيمياء  في  القياس  فيشرح 
في  اجلــودة  وأنظمة   ، التحليلية  القياسات 

املعامل من املفهوم اإلداري .

األساليب  يتناول  وهــو  الثالث:  الفصل 
اجلودة  لضبط  الهامة  اإلحصائية  والطرق 
مــوضــوع  فــيــشــرح  الكيميائية  املــعــامــل  فــي 
ــي الــقــيــاســات  االرتـــيـــاب (عـــدم الــيــقــني) ف
اإلحصائية  املفاهيم  يتناول  كما   ، املعملية 
األساسية لضبط اجلودة كالوسط احلسابي 
واالنـــحـــراف املــعــيــاري ومــعــامــل االخــتــالف 
اإلحكام  والدقة  املعياري  االنحراف  ومؤشر 
نتائج بـــني  املــقــارنــة  وطــــرق   الـــتـــكـــراريـــة) 

التحليل الكيميائي.

الفصل الرابع : و هو يشرح أدوات ضبط 
في  اإلحصائي  كالتحكم  املعامل  في  اجلودة 
املعلومات  تصف  التي  واألدوات   ، العمليات 
البيانية  واألدوات  (الوصفية)  الكمية  غير 
موضوع  يتناول  كما   ، النتائج  مــع  للتعامل 
في اجلــودة  ضبط  إستراتيجيات  وهــو   هــام 

املعامل الكيميائية. 

مبوضوع  خاص  وهو  اخلامس:  الفصل 
التحليل  معامل  في  اجلــودة  وضمان  توكيد 
الكيميائية حيث يشرح أهمية توكيد اجلودة 
الرئيسية  التحليل  ومــراحــل   ، املعامل  فــي 
املتعلقة باجلودة داخل اتبرات الكيميائية 
في  اجلـــودة  لتوكيد  الرئيسية  والعناصر   ،
نتائج  جــودة  وتأكيد   ، الكيميائية  املعامل 

الكيميائية  املعامل  داخل  واملعايرة  االختبار 
في اجلـــودة  حتقيق  كيفية  يبني  ــرا  وأخــي  ، 

 املعامل الكيميائية. 

الهامة  املــراجــع  مــن  الكتاب  هــذا  ويعد 
املعامل  في  اجلودة  موضوع  في  املتخصصة 
موضوعاته  تــقــدمي  مت  حيث   ، الكيميائية 
مفيدة  يجعلها  ممــا  راقـــي  علمي  بــأســلــوب 
ونافعة لكل من يقرأها من املتخصصني في 
هذا اال أو املهتمني بهذا املوضوع الهام أو 

الراغبني في التزود بالعلم والثقافة. 

مــوضــوعــات الــكــتــاب مــن املــوضــوعــات 
املتخصصني  من  العديد  تفيد  التي  الهامة 

والعاملني بااالت اآلتية:

في  الكيميائية  باملعامل  الــعــامــلــون   -
املصانع والشركات واملؤسسات الصناعية. 

في  الكيميائية  باملعامل  الــعــامــلــون   -
العاملون   - والعلمية.  البحثية  املؤسسات 
باملعامل الكيميائية في وحدات ومحطات مياه 
والصناعي  الصحي  الصرف  ومياه   الشرب 

ومعامل البيئة. 

- العاملون باملعامل الكيميائية املدرسية 
التعليمية واملعامل اجلامعية.

الــكــيــمــيــائــيــة  ــامــل  ــع ــامل ب الــعــامــلــون   -
التحاليل  (معامل  الطبية  املنشآت  داخــل 
ـــة) ومـــخـــتـــبـــرات  ـــي ـــطـــب  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ال

وزارة الصحة. 

- مديرو اجلودة في الشركات واملصانع 
الغذائية والكيميائية .

العاملني  العملية  الكليات  خريجي   -
العلوم  خريجي    - واتبرات.  املعامل  في 
املعامل.  في مجال جودة  الباحثني عن عمل 
 - املكاتب االستشارية اخلاصة مبجال جودة

 املعامل واتبرات.

املـــهـــتـــمـــني مبــــجــــال جــــودة  كــــافــــة   -
 املـــعـــامـــل واــــتــــبــــرات خـــاصـــة مــعــامــل 

االختبارات واملعايرة .

اجلــودة  متطلبات  بتطبيق  املهتمني   -
متطلبات  مثل  املعامل  في  والفنية  اإلداريــة 

املواصفة القياسية االيزو ١٧٠٢٥.

املهتمني  كــل  فــيــه  يــجــد  الــكــتــاب  هـــذا 
معامل  في  باجلودة  اخلاصة  باملوضوعات 
االهتمام  علي  يعينهم  ما  الكيميائية  التحليل 
داخــل  ويــســر  بسهولة  وتطبيقها  ــاجلــودة  ب
التقدم  مــن  مــزيــد  ــى  إل ويدفعهم   ، املعامل 
الكيميائية  املعامل  جودة  أبحاث  في  والرقي 

واملوضوعات املتعلقة بها .



رؤية 

عضو المجلس السعودي للجودة

و  احلديثة  الصناعات  واقع  في  أهميتها  لها  كعملية  املعايرة  أن  إدراكنا  من خالل  باجلودة  املعايرة  ارتبطت 
األبحاث املتقدمة بل و تظهر احلاجة لها في واقع تعامالتنا اليومية. عمليات املعايرة اتلفة، التي حتدث 
في شتى ااالت هنا و هناك، تقوم على أصول مشتركة و مفاهيم راسخة. لكن نتائج هذه العمليات تختلف 
دقتها و أهميتها حسب اختالف ااالت التي تتم فيها عملية املعايرة. ”ليس املهم أن نقيس و ننجز عمليات 
املعايرة و نصدر النتائج و لكن املهم أن نتمكن من التحقق من جودة قياساتنا و نتائجنا“   مقولة  مشهورة في 
أدبيات هذا الفن (فن القياس و املعايرة)، و من هنا جاء االرتباط الوثيق بني املعايرة و اجلودة، فأصبح علم 

القياس (Metrology) و املعايرة أحد التطبيقات املهمة ملفاهيم اجلودة في العصر احلديث.
إن اجلودة بتعريفها اتصر تعني اإلتقان، و تعني القيام باألعمال بشكل صحيح، و تعني حتقيق متطلبات 
(العميل) من العملية أو املهتم بنتائج العملية، قد يكون جهة رقابية أو تشريعية أو مركز أبحاث و  املستفيد 
التوسع  إلى  االتصاالت  و  النقل  تقنيات  النوعية في  التطورات  أدت  لقد  للنتائج.  يكون مجرد مستخدم  قد 
الواقع  هذا  فرض  وبالتالي  يكاد،  أو  األرضية  الكرة  غطى  والذي  التجاري  التبادل  عمليات  في  اجلغرافي 
مفهوما عامليا للجودة، بحيث أصبحت متطلبات ( ضوابط و شروط) إجناز عملية ما بشكل صحيح ( يتوافق 
مع متطلبات املستفيد )  في مجال من ااالت حتدث في شرق العالم  هي نفسها متطلبات إجناز العملية 

بشكل صحيح إذا حدثت العملية نفسها في غرب العالم.
االنسجام العاملي للعمليات التي يشترك فيها أصحاب املصالح املشتركة في العالم جعل احلاجة ماسة لوجود 
جهة عاملية واحدة تضع الضوابط و الشـــروط التي يتحقق من خاللها إجناز األعمال بشـــكل صحيح، و كذلك 
يتحقـــق توفير البيئة املناســـبة إلرضاء املســـتفيدين من كل عمليـــة نقوم بها. ومن هنا نشـــأت املنظمة العاملية 
للتقييس (the International Organization for Standardization- ISO ) و مقرها جنيف – سويسرا، التي 
أصدرت أكثر من ثمانية عشـــر ألف وثيقة تنظيمية، مـــن أهمها املواصفة الدولية  (ISO 9001 ) والتي تتضمن 
متطلبـــات تأســـيس و صيانة نظام اجلودة اإلداري للمنظمات الصناعيـــة و اخلدمية، و قد أفرد النظام فصال 
خاصا مبتطلبات إدارة إجراءات القياس و املعايرة، في حال كون املنظمة (خدمية / صناعية) تســـتخدم أجهزة 

القياس بشكل يؤثر على العمليات التي تتم إلجناز املنتج أو اخلدمة التي سوف تسلَّم للمستفيد.
التنظيمية بشكل مستمر و في مختلف ااالت و  الوثائق  ث  (ISO) تصدر و حتدِّ للتقييس  العاملية  املنظمة 
التطبيقات. وقد كان ال القياس واملعايرة نصيبه من هذه الرعاية العاملية، فإن عمليات القياس و املعايرة 
لها خصوصيتها، و لذلك حرص اتصون في منظمة (ISO) على إصدار وثيقة (ISO 10012:2003) و هي 
عبارة  إرشادات عامة لتوفير متطلبات مناسبة إلدارة عمليات القياس و املعايرة في منظمة تقوم بهذه العمليات 

كجزء من مناشطها اتلفة. 
من املهم أن نالحظ أن املنظمة الدولية ال تعتبر وثيقة (ISO 10012:2003) وثيقة مكملة للمواصفة الدولية 
(ISO 9001) أو أي مواصفة أخرى،كما أنها ال تعتبرها بديال عن غيرها من املواصفات. و كذلك يجب مالحظة 

 ،(ISO 10012:2003) أنه ليس هناك شهادة خاصة متنح للمنظمات التي تطبق اإلرشادات الواردة في الوثيقة
أما   .(Auditable System) للتدقيق  قابل  اجلــودة  إدارة  نظام  جتعل  ال  فيها  الــواردة  التوجيهات  أن  مبعنى 
املنظمات التي تقوم بعمليات القياس و املعايرة كنشاط رئيس، كمختبرات املعايرة،فقد أصدرت املنظمة وثيقة 

.(ISO/IEC 17025)  تنظيمية خاصة بإدارة مختبرات املعايرة و هي املواصفة الدولية
تتميز هذه املواصفة (ISO/IEC 17025) بتوفير املتطلبات الالزمة إلدارة نظام اجلودة في مختبرات املعايرة 
كما ورد في النظام العام (ISO 9001) و تزيد على ذلك بتوفير املتطلبات الالزمة لضمان أهلية و كفاءة اتبر 
من الناحية الفنية في إجراء إختبار/ معايرة في نشاط معني لعناصر محددة في مدى قياس معروف بدرجة 
ثقة معروفة مبستــوي ثقة معلن طبقاً للمواصفة الدولية  (ISO/IEC 17025). وذلك من أجل توفير الثقة في 

نتائج القياسات التي جتريها اتبرات.

ISO IEC 17025

”حتدد هذه املواصفة املتطلبات العامة والكفاءة الالزمة إلجراء االختبارات/أو املعايرة، مبا في ذلك سحب 

العينات. ويشمل ذلك كل من االختبار واملعايرة التي جترى بطرق قياسية و غير قياسية، وطرق مت إعدادها 

من قبل اتبر. وقد خصصت هذه املواصفة للمختبرات الستخدامها في تطوير أنظمتها اإلدارية في اجلودة 

والعمليات التنفيذية والفنية وميكن أيضا لعمالء اتبر و السلطات التنظيمية وجهات االعتماد استخدام 



من  والبد  بها.  االعتراف  أو  اتبرات  كفاءة  من  للتأكد  املواصفة  هذه 

املتطلبات  تتعرض ملطابقة عمل اتبر مع  لم  املواصفة  أن  إلى  التنبيه 

، نظم اجلودة في  السروي  القانونية و متطلبات السالمة.“ (د. أحمد 

اتبرات، ص٧٣) 

تتعلق  وفنية  إداريــة  املتطلبات  من  مجموعتني  على  املواصفة  حتتوي 

بكفاءة  فتتعلق  الفنية  أما  اإلدارة“  ”نظام  بجودة  اإلداريــة  املتطلبات 

(ISO17025

تكمن أهمية احلصول على شهادات اآليزو إجماال ISO 17025  خاصة 

في العديد من الفوائد من أهمها :

١. االعتراف العاملي : مينح اتبر إعترافا رسميا ومصداقية عاملية.

٢. إرضاء العمالء والزبائن: تعزز من قدرة اتبر على تقدمي خدمات 

فحص أو معايرة موثوق بها ترضي العمالء، باإلضافة إلى توفير إجراءات 

وطرق لكيفية التعامل مع شكاوى العمالء.

٣. التجارة العاملية: تقلل من العوائق التجارية، وذلك لالعتراف املتبادل 

بني اجلهات العاملية املانحة لشهادة االعتماد.

على  قدرته  وتعزز  للمختبر  الفنية  الكفاءة  تضمن  الفنية:  الكفاءة   .٤

حتقيق املواصفات الفنية املطلوبة.

الطاقم الفني، الذي يقوم بعمليات القياس و املعايرة، وبطرقها 

واألجهزة املستخدمة لذلك وطرق ضبط جودتها وإصدار التقارير وغيرها. 

االختبار  بعمليات  للقيام  اتبر  بأهلية  الفنية  املتطلبات  تتعلق  وكذلك 

واملعايرة من حيث الظروف البيئية و التجهيزات الكهربائية و امليكانيكية. 

املواصفة  في  وردت  ما  حسب  الرئيسة  املتطلبات  يبني  التالي   اجلدول 

.(ISO 17025)

٥. وثائق إدارية وفنية: توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي 

متثل الدليل اإلرشادي لإلجراءات اإلدارية والفنية واإلسهام في حتسني 

أداء جميع العمليات التي تتم داخل اتبر بصورة مستمرة.

بعمل  ذاتيا  القيام  من  اتبر  متكني  الــذاتــي:  والتقييم  املراجعة   .٦

يشكل  جودة  مستوى  تأسيس  إلى  يؤدي  مما  الذاتي،  والتقييم  املراجعة 

قاعدة النطالقة متجددة لتحسني األداء.

يتبني مما سبق أن األولى مبختبرات القياس و املعايرة أن تأخذ مبتطلبات 

املواصفة الدولية (ISO/IEC 17025) للحصول على الثقـة املطلوبة بنتائج 

القياس و املعايرة. و بشكل عام اتبرات التي حققت متطلبات االعتماد 

معظم  ضمنيا  فيها  تتوفر   (ISO/IEC 17025) الدولية  املواصفة  حسب 

.( ISO 9001)  متطلبات املواصفة الدولية








