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خطواتها  اجل��ودة(  آفاق   ( مجلتكم  وتوفيقه  الله  بحمد  تواصل 
احلثيثة نحو التطور والتميز واإلبداع..

وحترص في كل مرحلة من مراحل تطوراتها املتسارعة أن تلتزم 
بأناقتها املعهودة في نقل أبرز وأهم األخبار والندوات واملؤمترات التي 
تهم رواد اجلودة في كل أنحاء اململكة بل وعلى مستوى دول اخلليج 
ومعظم الدول العربية.. وهذا النجاح يأتي بفضل الله أوالً ثم بالدعم 
املتواصل من كل مسؤولي اجمللس السعودي للجودة الذين نكن لهم كل 
تقدير واحترام على حرصهم أن تستمر اجمللة في تطور أداء رسالتها 
الهادفة إلى نشر ثقافة اجلودة في أوساط اجملتمع السعودي والتأكيد 

الدائم على أن تخرج اجمللة لقرائها بهذا الثوب األنيق..
وهانحن نواصل معكم من خالل صفحات هذا العدد الذي بني 
أيديكم رصد أهم التغطيات واملتابعات التي شهدتها مسيرة اجلودة 
الرابع  الوطني  املؤمتر   ( أهمها  من  وك��ان  احلبيبة  بالدنا  رب��وع  في 
للجودة( الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
بالتعاون مع جامعة عروس الشمال حائل التي حلقت مجدداً في سماء 
األفكار واملشروعات الطموحة باحتضانها لهذا املؤمتر الذي أصبح 
أحد أهم معالم التطور االقتصادي واإلداري في مسيرة اململكة نحو 

التميز واإلتقان.. 
نتمنى أن تنال هذه التغطية التي خصصنا لها ملف العدد رضاكم 
دوماً  يسعدنا  التي  األخ��رى  واحملطات  األب��واب  بقية  إلى  باإلضافة 
ومراحلها  اجلودة  مستقبل  حول  ورؤيتكم  تطلعاتكم  مع  تتماشى  أن 
التطويرية التي بالدنا في ظل دعم ال محدود وعطاء كبير من قيادتنا 
بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  رأسها  وعلى  احلكيمة 
بأن  الشهيرة  عبارته  أطلق  الذي  الله  حفظه  سعود  آل  العزيز  عبد 
واإلتقان  للجودة  عاملياً  معياراً  اململكة ستصبح مبنتجاتها وخدماتها 

2020م. مبشيئة الله وتوفيقه.. 
ولكم جميعاً نهدي أطيب حتياتنا.. 
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يونيو  ٢٠١٣م

ديوانيات

٨

للنقل، مبررات حصول الشركة السعودية 
للنقــــل اجلماعي ســــابتكو علــــى اجلائزة، 
لقيــــام الشــــركة بتمويــــل عــــدة دراســــات 
لتطويــــر آليــــات وخطــــط نقــــل املعتمرين 
وتطويــــر  احلــــرام،  للمســــجد  واملصلــــني 
عدد مــــن محطــــات النقل مبكــــة املكرمة 
مبا يتناســــب مــــع احتيــــاج خدمــــات نقل 
املعتمرين واملصلني، وأما مبررات حصول 
مؤسســــة حافــــل للنقــــل علــــى اجلائــــزة، 
فذلــــك ملســــاهمتها بتوفيــــر ٢٥٠ حافلــــة 
بســــائقيها وفنييها واإلداريني واملساندين 
والتجهيــــزات الفنيــــة الالزمــــة فــــي نقل 
املعتمرين واملصلني على مدار ٢٤ ســــاعة 
خالل شهر رمضان املبارك لعام ١٤٣٣هـ، 
كما نقلت الشــــركة خمســــة ماليني راكب 
ونصف املليون تقريبا خالل شهر رمضان 

املبارك لعام ١٤٣٣هـ».
وزاد أمير مكــــة: «فرع التميز اإلداري 
فازت بــــه صالة احلجاج فــــي مطار امللك 
عبد العزيز الدولي، وذلك نظير ما قدمته 

والداعمني للجائزة أن هذا املنهج سيكون 
منهــــج اجلائزة الذي تســــير عليه، خاصة 
أنها تبحث عن األعمال املتفردة واملتميزة 

دون بهرجة.
وعن الفائزين بجائزة مكة للتميز في 
(الدورة اخلامسة لعام ١٤٣٣هـ) قال أمير 
مكــــة: «في فــــرع خدمات احلــــج والعمرة 
فازت  شــــركة القوافــــل الدولية للخدمات 
الســــياحية، نظير ما قدمتــــه من خدمات 
نوعية لنقــــل احلجاج وتوفيــــر احلافالت 
املتميــــزة والدقة العالية فــــي وقت انتقال 
احلجاج منــــذ وصولهم إلــــى أرض املطار 
وحتى عودتهم، ما أسهم في عكس صورة 
إيجابية عن النقل في احلج.. كما حصلت 
الشــــركة علــــى املرتبــــة األولى فــــي تقييم 
اللجنــــة التنفيذيــــة ملراقبة نقــــل احلجاج 
وعلى املرتبــــة ذاتها في تقييم وزارة احلج 
لعــــام ١٤٣٣هـ، وفاز فــــي خدمات العمرة 
مناصفةً كل من الشــــركة السعودية للنقل 
اجلماعي «ســــابتكو»  ومؤسســــة «حافل» 

قــــال األمير خالد الفيصــــل، إن خادم 
احلرمــــني الشــــريفني يحــــث دائمــــا على 
السعي لتحقيق التميز في مجاالت العمل 
كافة وفــــي كل مراحل التنميــــة، مفيداً أن 
امللك يســــعى دائما لرفعة بالده ومســــتوى 
إنسان هذه البالد فكراً واقتصادا وثقافة 
وعمــــالً، وقال: «إننــــا نعده بــــأن نحقق له 
جميــــع أحالمــــه وأن نعمل بجــــد واجتهاد 
ومبا يتطلبه هذا العصر الذهبي في عهد 

هذا القائد الذهبي».
وأوضــــح أميــــر مكــــة أن جائــــزة مكة 
للتميــــز في هــــذا العام ركزت فــــي اختيار 
الفائزين على مؤسسات ال حتظى بشهرة 
إعالمية وليســــت منتشرة بني اجلماهير، 
ومت منحهم اجلائزة من باب منح األعمال 
العظيمة التي تتســــم باجلديــــة في العمل 
وبالفائــــدة القصوى لإلنســــان الســــعودي 
دون محاولة االشتهار أو التحدث بإسهاب 

عن األفعال.
واعتبر أمير مكة خالل حديثه للرعاة 

بعد أن أعلن ا�سماء الفائزة بجائزة مكة في دورتها الخامسة..

 خالد الفيصل : الملك حثنا على التميز
في كل المجاالت



يونيو   ٢٠١٣م٩

 هذه املرحلــــة، خادم احلرمني الشــــريفني 
امللك عبد الله بن عبد العزيز، ولســــاعده 
األمين األمير ســــلمان بن عبد العزيز ولي 

العهد ووزير الدفاع».
وفي رد على أســــئلة اإلعالميني قال: 
«هنــــاك عوامل عديــــدة جتعلنا نبحث عن 
املتميزيــــن فــــي القطاع اخلــــاص أكثر من 
القطاع العــــام، ألن القطاع اخلاص هدفه 
األساســــي الربــــح، ولكــــن عندمــــا يتميــــز 
هــــذا العمل بتقــــدمي خدمة مميــــزة تكلف 
املؤسسة دخالً أقل في سبيل تقدمي دخل 
أعلــــى وأرقى، فــــإن هذا يجب أن يشــــجع 
أكثر من تقدمي اإلدارة احلكومية ملثل هذا 
العمــــل حتى وإن كان فيها متيز، وذلك ألن 
واجب الدول واحلكومات يتمثل في تقدمي 
اخلدمــــة املميــــزة، وهو واجــــب وليس فيه 
منة أو شيء قد يقال عنه أنه تعدى حدود 

الواجب إلى حدود التميز».
وأضاف: «عازمون في هذا العام لوضع 
 معيــــار للقيــــاس ملســــتوى األداء احلكومي

أو اخلاص، وســــوف نعلن عنه في كل عام، 
وهــــذا القياس لن يكون فقــــط هو احملدد 
ملنح هــــذه اجلائــــزة، ولكن ملعرفــــة الدولة 
واملواطن بأداء األجهزة احلكومية واألهلية 
التــــي تنشــــد التميــــز واإلبــــداع واإلضافة 
الســــنوية على ما كان عليه مســــتوى األداء 

في العام الذي قبله».

امليزانيات املالية لكل فرد، 
العمراني  التميز  أن  مبيناً 
الغرفــــة  مبنــــى  بــــه  فــــاز 
الصناعيــــة  التجاريــــة 
لتميزها  املكرمــــة،  مبكــــة 
فــــي اجلانــــب العمرانــــي، 
فمبنــــى الغرفــــة اجلديــــد 
ذو طابــــع مميــــز من حيث 
واالســــتخدامات،  البنــــاء 
فقد مزج ما بــــني العراقة 
التصميــــم واحلداثة  فــــي 
إلــــى  لتوحــــي  الهندســــية 
اجلميع أن هذا املعلم األول 
 لغرفة مكة مبساحة تقدر
بـــــ ١٣ ألــــف متــــر مربــــع، 
وتبنى املبنى مفهوم املباني 

اخلضراء.
فــــرع  أن جائــــزة  أميــــر مكــــة   وأبــــان 
البيئــــي ذهبــــت لصالــــح شــــركة  التميــــز 
البيــــك لألنظمــــة الغذائيــــة، التي حصلت 
على اجلائزة الهتمامهــــا بتحقيق اجلودة 
الشــــاملة، خاصــــة فــــي احملــــور البيئــــي، 
وأن فــــرع التميــــز العلمــــي والتقني ذهبت 
 جائزته ملدرسة الفيصلية للموهوبني التي 
 تعتبــــر أول مدرســــة حكومية فــــي اململكة 
 واخلليــــج العربــــي متخصصة فــــي رعاية 

املوهبة وتنميتها.
وكان األميــــر خالــــد الفيصــــل قد بدأ 
الكلمــــة االفتتاحيــــة باعتــــذار عــــن تأخره 
في احلضور نظراً الرتباطه بإجناز اتفاق 
بــــني جامعــــة امللــــك عبــــد العزيــــز ومركز 
القيــــادات اإلداريــــة فــــي جدة مبشــــاركة 
التجربــــة الســــنغافورية في هــــذا اجملال، 
مردفــــا «أن األعمــــال ســــتنتقل فــــي وقت 
قريب من مرحلة اإلعداد والدراســــة إلى 
التنفيذ، وهذا املركز إن شــــاء الله سيكون 
له شــــأن كبير في إعداد شــــبابنا وشاباتنا 
في مجال القيادات اإلدارية في مســــتقبل 

هذه البالد».
وتابــــع: «أود قبــــل أن أعلــــن أســــماء 
الفائزيــــن في الــــدورة اخلامســــة في هذا 
العام جلائزة مكة للتميز، أن أنقل أســــمى 
آيــــات التهانــــي باســــمكم جميعــــاً، لقائــــد 
مســــيرة متيــــز اإلنســــان الســــعودي فــــي 

إدارة الصالة من جهــــد متميز في اإلدارة 
والتشــــغيل أثناء فترة احلــــج، وتقليل فترة 
انتظــــار احلاج إلنهــــاء إجــــراءات وصوله 
أو مغادرتــــه، كمــــا أن الصالــــة جنحت في 
الفــــوز بالعديــــد من اجلوائــــز األخرى في 
اإلداري، ومنهــــا  مجــــاالت غيــــر اجملــــال 
اجلانــــب املعمــــاري وتصميم املشــــروع ذو 
االستدامة العالية بشكل جيد من الناحية 
البيئية وذلك قبل ظهور احلركات الداعية 

للحفاظ على البيئة».
وأردف: «التميــــز االقتصــــادي فاز به 
منتــــدى جــــدة االقتصــــادي، حيــــث يعمل 
القائمــــون علــــى املنتــــدى، علــــى اإلعداد 
بأعلــــى املقاييس كــــي يكون مثــــاالً وطنياً 
للتنمية االقتصادية، ويكون لنا دور رئيس 
في النمو االقتصادي في الشرق األوسط، 
والعمل على إيجاد فرص وظيفية وتفادي 
البطالة، كما أن املنتدى يســــهم في إجراء 
أبحــــاث ودراســــات قصيرة وبعيــــدة املدى 
للقضايــــا الرئيســــيّة التي لهــــا تأثير كبير 
اً على إمكانية منطقة الشرق األوسط  جدّ
ة واململكة العربيّة الســــعوديّة خاصة،  عامّ
وأما مشــــروع القيم النبوية إلدارة التربية 
والتعليم مبنطقة مكة املكرمة ففاز في فرع 
التميز الثقافي، وذلك ملا لهذا املشروع من 
غاية عظيمة بأن يســــود اجملتمع التربوي 
االعتــــزاز بالقيــــم النبويــــة والتمســــك بها 
فكراً ووجداناً وسلوكاً، وأن تُخرج مدارس 
التعليــــم العــــام مواطنــــني مســــؤولني ذوي 
شــــخصيات إيجابية متكاملــــة، وأن يصبح 
جميع التربويني قدوة ألبنائهم الطالب من 
خالل تأسيهم بقيم النبوة، فطموحات هذا 
املشــــروع كبيرة وأهدافه نبيلة، وسينعكس 

تأثيره على اجملتمع جميعه بإذن الله».
وأشــــار خالــــد الفيصــــل أن مشــــروع 
ريالي لشركة ســــدكو القابضة فاز بالفرع 
االجتماعي، وذلك لتعزيز املشروع للوعي 
املالي لــــدى اجملتمع الســــعودي من خالل 
تطوير مهارات الشباب وتزويدهم باملعرفة 
التــــي متكنهــــم مــــن مواجهة مســــؤوليات 
حياتهم، وتهدف الشــــركة إلــــى الوصول لـ 
٥٠ ألف مستفيد خالل السنوات اخلمس 
القادمة، لغرس عــــادات اإلنفاق واالدخار 
الســــليمة لديهــــم مع شــــرح أهميــــة وضع 
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والصناعة  التجارة  وزيــر  أكــد      
منتجات  أن  الربيعة  توفيق  الدكتور 
وخدمات اململكة ستكون معيارا عاملياً 

للجودة واإلتقان في عام ٢٠٢٠.
الشرق  وقال خالل مؤمتر جمعية 
في   ٢٠١٣ للجودة  الدولية  األوســط 
على  حريصة  الدولة  إن  مؤخرا  جدة 
وتطبيقات  مــفــاهــيــم  وتــعــزيــز  دعـــم 
اجلــــودة عــلــى كــافــة األصـــعـــدة وفــي 
تطبيقات  تلعب  حيث  ااالت  جميع 
اجلودة احلديثة دورا هاما في تبسيط 
اإلجــــــراءات ورفـــع مــســتــوى اجلـــودة 
الوطنية حتقيقا  واملنتجات  للخدمات 

للرؤية الوطنية للجودة.

خالل افتتاح مؤتمر جمعية الشرق ا�وسط الدولية للجودة ٢٠١٣ في جدة

الربيعة: منتجات المملكة ستكون معيار� عالمي� 
للجودة.. والمصانع الملتزمة ستبقى داخل المدن

الذي  اجلــودة  إن مؤمتر  وأضــاف 
يعد  اململكة،  في  ــى  األول للمرة  يعقد 
الفعاليات واملناسبات نظرا  أحد أهم 
ألهميته في تعزيز مكانة اململكة على 
اخلــارطــة الــدولــيــة فــي هـــذا اــال 
لتقدم  اجلودة ضرورة  أصبحت  حيث 
التنمية وحتــقــيــق  وتــطــورهــا   الــــدول 

االقتصادية املستدامة.
نقل  قــرار  أن  إلــى  الربيعة  وأشــار 
بتقدمي  يهتم  املدن  إلى خارج  املصانع 
من  املزيد  وتوفير  لها  أفضل  خدمة 
األراضي اصصة للمدن الصناعية. 
مبينا أنه في السنوات األخيرة توسعت 
األراضي الصناعية من أربعني مليون 

مربع  متر  مليون   ١٦٠ إلى  مربع  متر 
في الوقت احلالي.

املــلــتــزمــة  ــع  املــصــان أن  وأضـــــاف 
باملعايير البيئية التي ال يشكل وجودها 
في  وستستمر  ستبقى  بيئيا  تأثيرا 
آثار  لها  التي  املصانع  أمــا  مواقعها. 
بيئية وحتتاج إلى متابعة سيتم التنسيق 
مـــن خـــالل جلــنــة مــشــكــلــة لــدراســة 
إلى لنقلها  خطة  وعــمــل   أوضــاعــهــا 

 املدن الصناعية.
وأكد الربيعة أن وزارة التجارة تعمل 
بشكل مستمر على إيقاع العقوبات على 
األســواق.  مختلف  في  االفني  كل 
مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء 
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ــرة تــســاهــم فــي إعــطــاء وزارة  األخــي
في  الصالحيات  من  مزيدا  التجارة 
مراقبة  في  املباشرة  العقوبات  إيقاع 
ــد مــن خــلــوهــا من  ــأك ــت األســـــواق وال
البضائع املغشوشة. موضحا أن قرار 
مراقبة  على  تعمل  مؤسسة  إنــشــاء 

السوق ال زال حتت الدراسة.
من جانبه، أكد كبير املهندسني في 
الرسمي  املتحدث  السعودية،  ارامكو 
اخلويطر  أحــمــد  املــهــنــدس  للمؤمتر 
تواجه  رئيسية  حتديات   ٤ هناك  أن 
شح  ــهــا  صــدارت وفـــي  األداء  تــطــويــر 
األيدي املدربة وعدم جدية االستثمار 
كفاءة  لــرفــع  احلديثة  التقنيات  فــي 
وانــعــدام  املصاريف  وخفض  اجلـــودة 
في  اجلـــودة  بثقافة  الــكــافــي   الــوعــي 
العديد  إلى  وأشار  مختلفة.  قطاعات 
الشركة  تبنتها  الــتــي  املـــبـــادرات  مــن 

إقــامــة  بينها  ومـــن  اجلــــودة  لــتــعــزيــز 
للقيام  ائتالفية  ال  اخــتــبــارات  مركز 
التطبيقي  والتطوير  البحث  بأنشطة 
أفضل  على  اإلقليمية  الصناعات  في 
املــســتــويــات وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات مع 
لتأهيل  وتقنية  صناعية  كليات  عــدة 
ليكونوا  دبلوم  بدرجة  جــودة  مراقبي 
اال  هذا  في  الوطنية  للعمالة  نواة 
كما  الــعــمــل،  ســوق  احتياجات  وســد 
تعليمية  مناهج  تدريس  الشركة  تبنت 
للجودة بالتعاون مع جامعة امللك فهد 
كرسي  واستحداث  واملعادن  للبترول 
مع  اتالفية  الال  االختبارات  ألبحاث 
جامعة امللك عبد العزيز. ولفت إلى أن 
اجلودة أصبحت احللقة املفقودة التي 
يبحث عنها اجلميع، مؤكدا أن غيابها 
وأوضح  مشروع.  أي  فشل  إلى  يــؤدي 
أن تطبيق معايير اجلودة في املنتجات 

واخلدمات أصبح قضية ملحة ومطلبا 
من  الوطنية  املنتجات  لتمكني  وطنيا 
املنافسة في األسواق العاملية مبا يعزز 
خادم  رؤية  ويحقق  االقتصاد  منو  من 
اململكة ومنتجاتها  تكون  احلرمني الن 
الدولي  املؤمتر  وكان  للجودة.  معيارا 
األوســط  الــشــرق  اخلــامــس جلمعية 
الس  ينظمه  الذي  للجودة  الدولية 
السعودي للجودة باملنطقة الغربية بدأ 
عايض  للدكتور  بكلمة  مؤخرا  أعماله 
الــعــمــري رئــيــس اــلــس والــرئــيــس 
األوســـط  الــشــرق  جلمعية  احلــالــي 
أن  إلــى  فيها  أشــار  للجودة،  الدولية 
ورسالة  لــرؤيــة  امــتــداد  يأتي  املــؤمتــر 
اجلمعية في نشر وزيادة الوعي بثقافة 
اجلودة والتميز من خالل االطالع على 
اجلودة  مجال  في  املمارسات   أفضل 

والتميز املؤسسي
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األمير  امللكي  السمو  افتتح صاحب     
محافظ  العزيز  عبد  بن  ماجد  بن  مشعل 
حتت  للتدريب  نسما  مركز  مــؤخــرا  جــدة 
للتمكني»  وتأهيل  وتطوير  «تدريب  شعار 
ـــذي يــعــد مــن أهـــم مــشــروعــات تــدريــب  ال
ويأتي  جدة.  مدينة  في  والشابات  الشباب 
تتبعها  الــتــي  الــتــدريــب  سياسة  إطـــار  فــي 
أعمال  ضمن  القابضة  نسما  مجموعة 
املسؤولية االجتماعية والعمل على االرتقاء 
بالشباب والشابات وتدريب ارجات من 
أعــدادهــم  اجــل  مــن  والكليات  اجلامعات 
رأس  عــلــى  ــتــدريــب  ال جــانــب  إلـــى  للعمل 
الذي  التدريب  مركز  ويستهدف  العمل. 
شاب   ٤٠٠ لتدريب  واحــد  وقت  في  يتسع 
سكان  ربــع  مــن  أكثر  إلــى  التوجه  وشــابــة، 
 اململكة من الشباب يعيشون في مدينة في

مدينة جدة.
وأكــــد األمـــيـــر مــشــعــل بـــن مــاجــد أن 
املشروعات  من  يعد  نسما  تدريب  مشروع 
الوطنية التي تدرب الشباب وتبني العقول 
ــوطــن وعــلــى مستوى  ــن اجـــل خــدمــة ال م
كان  إذا  خاصة  واألداء  الكفاءة  من  عالي 
التدريب يستهدف أبناء وبنات هذا الوطن 
قبل  من  االجتماعية  املسؤولية  أطار  وفي 
القطاع األهلي، مشدداً على أهمية التوجه 
وتهيئتهم  مهاراتهم  وصقل  الشباب   إلــى 

لسوق العمل.
وقال سموه أن االنتقاد سهل وقد ننتقد 
وننتقد لكن البناء أصعب، الفتاً إلى أنه من 
الضروري دعم من يسعى إلعداد املشاريع 
التي تهدف لتدريب الشباب، وأشار إلى أن 
القابضة صالح  نسما  إدارة  مجلس  رئيس 
التركي غني عن التعريف وقدم الكثير من 

العمل واجلهد من اجل الشباب.
األمير  سمو  التركي  شكر  جهته  مــن 
مــشــعــل بـــن مــاجــد عــلــى تــشــريــفــه مــركــز 
الكبير  بالدعم  منوها  وافتتاحه،  التدريب 
من  سموه  بــه  يقوم  ــذي  ال مــحــدود  والغير 
اجل دعم شباب و شابات الوطن من اجل 

خالل افتتاحه مركز نسما للتدريب المجاني

ا�مير مشعل بن ماجد : مشاريع تأهيل 
الشباب خدمة للوطن

اهتمام  يعكس  ذلك  أن  إلى  تدريبهم، الفتاً 
سموه من اجل وجود مراكز تدريب للشباب 

عالية الكفاءة واجلودة وبدون رسوم.
للتدريب  نسما  مركز  أن  إلــى  وأشـــار 
ليس مشروعا خيري بل هو احد مشروعات 
من  االجتماعي  العمل  إطــار  في  الشركة 
االجتماعية  التنمية  جتاه  الشمولية  اجل 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  واالقتصادية 
األمير  جمعية  بني  املشترك  القاسم  وهو 
ـــــة وممــــارســــات املــســؤولــيــة  مــاجــد ورؤي
الشباب  اجــل  مــن  للشركات  االجتماعية 

القناعة  أن  على  مشددا  اتمعات،  ومنو 
لكافة  يكون  أن  البــد  التدريب  أن  تولدت 

شرائح اتمع رجاال ونساء.

يستهدف  املــركــز  أن  الــتــركــي  وأفــــاد 
قرابة  عددهم  البالغ  جدة  وشابات  شباب 
العدد  ــع  رب تقريباً  ميثل  مــا  وهــو  املليون 
إلى  يصل  الذي  اململكة  في  للشباب  الكلي 
حجم  إجمالي  مــن  نسمة  مــاليــني   (٣،٩)
من  يشكل ٢١٪  والــذي  البالد  في   السكان 

إجمالي السكان.
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دعا الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة 
والصناعة ورئيس مجلس حماية املنافسة، 
الس  تــزويــد  إلــى  احلكومية  اجلــهــات 
حيث  املنافسة،  بنظام  الة  باملمارسات 
والتحقيق  والبحث  بالتقصي  يقوم الس 
جلنة  أمــام  والترافع  االســتــدالالت  وجمع 

الفصل في مخالفات نظام املنافسة.
إطار  في  يأتي  ذلك  أن  الربيعة  وذكــر 
حماية وتشجيع املنافسة العادلة ومكافحة 
ــمــارســات االحــتــكــاريــة الــتــي تــؤثــر في  امل
مجلس  أن  ومعلوم  املــشــروعــة.  املنافسة 
حماية املنافسة أسس انسجاما مع السياسة 
االقتصادية املبنية على مبدأ املنافسة التي 
تنتهجها السعودية والتطورات االقتصادية 
مناخ  وتأكيد  تعزيز  في  والرغبة  الكبيرة، 

املنافسة في قطاع األعمال.

ويــعــتــبــر اــلــس مــســتــقــًال ومــعــنــيــاً 
املنافسة  نــظــام  تطبيق  على  بــاإلشــراف 
املنافسة  وتشجيع  إلى حماية  يهدف  الذي 
االحتكارية  املمارسات  ومكافحة  العادلة، 

التي تؤثر في املنافسة املشروعة.
يقوم  املــنــشــودة  األهــــداف  ولتحقيق 
واالختصاصات  املهام  من  بعديد  الس 

في إطار حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات االحتكارية:

 د.الربيعة يطالب با�بالغ عن 
أي إخالل بنظام المنافسة

منها املوافقة على حاالت االندماج والتملك 
للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في 
السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث 
للشكاوى  بالنسبة  االســـتـــدالالت  وجــمــع 
واملــمــارســات اــلــة بــاملــنــافــســة وكــذلــك 
إضافة  فيها،  واالدعـــاء  بالتحقيق  ــر  األم
ــبــدء فــي إجــــراءات  إلـــى املــوافــقــة عــلــى ال
ألحكام االفني  ضد  اجلزائية   الدعوى 

 نظام املنافسة.
ويعمل مجلس حماية املنافسة من خالل 
احملافظة  على  التنفيذية  والالئحة  النظام 
في  األعمال  لقطاع  التنافسية  البيئة  على 
إطار من العدالة والشفافية للسوق احمللية 
التنافس  من  املنشآت  متكن  بدورها  التي 
جني  إمكانية  للمستهلكني  وتتيح  بحرية، 

الفوائد املرجوة من املنافسة العادلة.
بأهمية  الوعي  ــادة  زي على  يعمل  كما 
املنافسة، وحرصاً على نشر ثقافة املنافسة 
عبر الــتــواصــل مــع قــطــاع األعــمــال الــذي 
السعودية  الــســوق  فــي  نشاطاته  ميـــارس 
لنظام  وفقاً  والتزاماته  حقوقه  وإيــضــاح 
الس  قيام  خــالل  مــن  ــك  وذل املنافسة، 
والندوات  التعريفية  العمل  ورش  بإعداد 

الالزمة لذلك.

وسبق أن صادق رئيس مجلس حماية 
من  صــادرة  قـــرارات  تسعة  على  املنافسة 
أحكام  والفصل في مخالفات  النظر  جلنة 
تعمل  شركة   ١٢ ارتكبتها  املنافسة  نظام 
إجمالي  وبلغ  اقتصادية.  أنشطة  عّدة  في 
الغرامات ٦٥٫٥٧ مليون ريال. ووفقاً لنظام 
اللجنة  قــرارات  من  التظلم  يجوز  املنافسة 
أمام ديوان املظالم خالل ٦٠ يوماً من تاريخ 

اإلبالغ بالقرار.



١٤يونيو ٢٠١٣م

مدير  السلطان  خــالــد  الــدكــتــور  ــال  ق
إن  ــادن،  ــع وامل للبترول  فهد  امللك  جامعة 
للجامعة  الــدولــي  ــشــاري  االســت اــلــس 
بـــراءات  لتسويق  طريقة  أفــضــل  يناقش 
أنتجتها اجلامعة عن طريق  التي  االختراع 
الترخيص أو حتويلها إلى منتجات جتارية، 
مضيفا أن اجلامعة لديها أكثر من ٢٥ فكرة 
عن  معرباً  طالبها،  قدمها  األعمال  لريادة 
شركات  إلى  األفكار  هذه  تتحول  أن  أمله 

صغيرة تساعد في توظيف سعوديني.
لديها  اجلامعة  أن  السلطان  وأوضــح 
لريادة  ومعهد  األعــمــال  حاضنات  مركز 
اجلامعة  طـــالب  بتثقيف  بـــدأ  األعـــمـــال 
والتسويق  الفكرية  امللكية  حول  وأساتذتها 
متتلك  اجلامعة  أن  إلى  مشيرا  التجاري، 
١٢٧ براءة اختراع و٣٠٠ براءة في طريقها 
ــراع  االخــت بــــراءات  مــركــز  فــي  للتسجيل 

األمريكي.
الدولي  االستشاري  الس  واختتم 

لديها ٢٥ فكرة ابتكرها طالبها .. مدير جامعة الملك فهد :

 تسويق براءات االختراع بالترخيص 
أو تحويلها لمنتجات تجارية

عشر،  الثالث  اجتماعه  أعمال   ، للجامعة 
التطويرية  اخلطة  عن  عرضني  مبناقشة 
الصناعية، وجتارب اجلامعة  اإلدارة  لكلية 
طالبان  قدم  فيما  االجتماعية،  العلوم  في 
جتربة  عن  عرضاً  اجلامعية  املرحلة  في 

الدراسة في اجلامعة.
وتضمن برنامج االجتماع عرضاً حول 
هيئة  ألعــضــاء  االستراتيجية  املتطلبات 
انطالق  الس  أعضاء  وشهد  التدريس، 
وادي  في  لالبتكار  إلكتريك  جنرال  مركز 

الظهران للتقنية التابع للجامعة.
الشخصيات  من  نخبة  الس  ويضم 
القطاعني  فــي  ــبــارزة  ال واحمللية  العاملية 
األكادميي والصناعي، وأنشأته اجلامعة قبل 
سبع سنوات بهدف تطوير األداء األكادميي 
والبحثي وتقدمي املشورة املتخصصة، التي 
تساعد اجلامعة على تعزيز انفتاحها على 
وتطوير  العاملية  اجلامعات  من  نظيراتها 

عالقة شراكة فاعلة معها.

وكان الس ناقش توصيات االجتماع 
السابق وما مت إجنازه خالل الفترة املاضية 
عــلــى صــعــيــد حتــقــيــق أهـــــداف اــلــس، 
العروض،  من  عــدد  إلــى  الس  واستمع 
منها عرض عن ُسبل التعاون مع الشركات 
عبد  بن  الله  عبد  امللك  مبجمع  املــوجــودة 
من  وغيرها  الصناعية،  لألبحاث  العزيز 

البحوث الهامة.



يونيو  ٢٠١٣م١٥

عبد  الدكتور  الصحة  ــر  وزي شــدد      
املرافق  على  الربيعة  العزيز  عبد  بن  الله 
كافة  اململكة  مناطق  مختلف  في  الصحية 
اجلـــودة  «إتــقــان  ــرامــج  ب تطبيق  بأهمية 

والتحسني وسالمة املرضى».
الصحية  اخلــدمــات  جتويد  أن  الفــتــاً 
تُــعــد من  املــرضــى  ورفـــع مستوى ســالمــة 
أهـــم أولـــويـــات الـــــوزارة وأحـــد مــحــاورهــا 
تألو  لن  ــوزارة  ال أن  مؤكداً  االستراتيجية، 
جهداً في سبيل تقدمي كل ما يرقى لتطلعات 

املواطن وتلبي احتياجاته.
وأوضــــح املــتــحــدث الــرســمــي لـــوزارة 
وزير  أن  مرغالني  خالد  الدكتور  الصحة 
الــســالمــة  بــرامــج  تنفيذ  يــتــابــع  الــصــحــة 
الطبي  األداء  حتسني  ومشاريع  واإلتــقــان 
بهدف  الصحية  املرافق  كل  في  وجتويده 
للخدمات  مــســتــوى  ـــى  أرق إلـــى  الــوصــول 
أن  موضحا  للمرضى،  املقدمة  الصحية 
الوزارة قامت بتطبيق عدة برامج في إطار 
املشروع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة 
األداء  رفع  إلى  بالنسبة  خاصة  والشاملة 

الطبي وحتسني مخرجاته.
ــوزارة  ال أن  املرغالنى  الدكتور  ــان  وأب
تبنت مجموعة من برامج حتسني اإلنتاجية 
وسالمة املرضى في مرافقها وعلى سبيل 
برامج  من  مجموعة  بإنشاء  قامت  املثال 
حتسني وسالمة املرضى في كل من غرف 
حلديثي  املركزة  العناية  وغــرف  العمليات 
في  للكبار  املركزة  العناية  وغــرف  ــوالدة  ال
حتسني  مسار  في  وبــالــذات  املستشفيات 
املركزة  العناية  أقسام  في  الطبي  األداء 
ايجابية  نتائج  حقق  قد  الـــوالدة  حلديثي 
مت  والـــذي  املستشفيات  مــن  الكثير  فــي 
تطبيقه مؤخرا بالتعاون مع جامعة مينسوتا 
األمريكية والذي بدأ مبسح شامل ألقسام 
العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة حيث 
مستشفيات   (٤) في  البرنامج  تطبيق  مت 
في  العام  هذا  ويطبق  األولــى  املرحلة   في 

(١٤) مستشفى.

شدد على أهمية تطبيق برامج «إتقان الجودة والتحسين وسالمة المرضى»

وزير الصحة: تجويد الخدمات الصحية ورفع 
مستوى سالمة المرضى ُتعد من أهم أولويات 

الوزارة وأحد محاورها االستراتيجية

خدمات  بتحسني  الـــوزارة  قامت  كما 
املركزة  والعناية  ـــوالدة  ال وغــرف  ـــوالدة  ال
للنساء في (٩) مستشفيات من مستشفيات 
برامج  تطبيق  مت  كما  اتلفة.  اململكة 
للعناية  مستشفيات   (٤) فــي  التحسني 
املركزة لألطفال. أما مسار حتسني األداء 
نفذ  فقد  للكبار  املركزة  العناية  أقسام  في 
الرياض  منطقة  في  مستشفيات  أربع  في 
الصارم  االلتزام  خاللها  مت  أولى  كمرحلة 
لتحقيق  وقــابــلــة  للقياس  قابلة  مبعايير 
حاليا  ويتم  ومتجانسة  مرجوة  إجنـــازات 
جــدة  مــن  كــل  فــي  لتطبيقيه  ــعــداد  االســت
والدمام ثم بقية املناطق. أما مسار حتسني 
اإلنتاجية في غرفة العمليات باملستشفيات 
من  مستشفى   (٢٠) في  تطبيقه  مت  فقد 
الوزارة األمر الذي ساهم في  مستشفيات 
بهذه  العمليات  غرفة  إنتاجية  في  زيــادة 

املستشفيات بنسبة ٢٥٪.
وأشار املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
وأضحت  تصاعدياً  تنمو  اجلودة  ثقافة  أن 
نهجاً يسير عليه منسوبو الوزارة ويطبقونها 
ــــوزارة، حيث  فــي كــافــة أروقـــة ومــرافــق ال

طبقت الوزارة أيضاً برنامج مراقبة وحتليل 
نتائج العمليات اجلراحية في املستشفيات 
قبل  مــن  مستحدث  الكتروني  نظام  وهــو 
كلية اجلراحني األمريكية حيث يتم حتليل 
جناحها  ومدى  اجلراحية  العمليات  نتائج 
أداء  بــني  املــقــارنــة  بــهــدف  ومضاعفاتها 
فيها.  العاملني  واجلــراحــني  املستشفيات 
بإنشاء برنامج  كما أن الوزارة قامت أيضاً 
ااطر الطبية حيث مت من خالله تدريب 



١٦يونيو ٢٠١٣م

ملتابعة  كل مستشفى  طبيب متخصص في 
للمريض  حــدوثــه  محتمل  طبي  خطر  أي 
تدريب  مت  كما  منه،  واالستفادة  ودراسته 
صيدلي متخصص في كل مستشفى ملتابعة 
وتثقيف  الــدوائــيــة  السالمة  دليل  تطبيق 
األسلوب  على  التمريض  وهيئة  األطــبــاء 
احملتملة  واألخطاء  الــدواء  إلعطاء  األمثل 
إنشاء  خــالل  مــن  وذلـــك  جتنبها،  وطـــرق 
إنشاء  مت  كما  الدوائية.  السالمة  برنامج 
املمارسة  ومنح  الــشــهــادات  فحص  جلنة 
السريرية حيث مت فحص الشهادات جلميع 
السريرية  االمــتــيــازات  ومنحهم  األطــبــاء 
لضمان  الطبية  ومهاراتهم  قدراتهم  حسب 
أن ال يقوم األطباء بعمل العمليات اجلراحية 
عمليات  عــمــل  أو  قــدراتــهــم  تــفــوق  الــتــي 
الطبي،  تخصصهم  ضمن  ليست  جراحية 
مستشفيات  جميع  به  تقوم  اإلجــراء  وهذا 

العالم وهو يطبق في الوزارة ألول مرة.
 ٥٠ أن  إلى  املرغالني  الدكتور  ويُشير 
الوزارة حصلت  مستشفى من مستشفيات 
الس  من  احمللي  االعتماد  شهادة  على 
كما  الصحية  املنشآت  العتماد  املــركــزي 
حصل ١٧ مرفقا صحيا على االعتماد من 
الهيئة األمريكية العتماد املنشآت الصحية 
لالعتماد  مستشفى   ١٣ إخضاع  ويجري 

الدولي وكذلك إخضاع ٤٠ مستشفى خالل 
املرحلة القادمة لالعتماد احمللي.

وفي إطار االهتمام مبقدمي اخلدمات 
القوانني  بكتابة  ـــوزارة  ال قامت  الصحية 
ما  وهــي  الطبي  الــطــاقــم  لعمل  املنظمة 
يعرف ب(Medical staff Bylaws) وفي هذا 
بالطبيب  املناط  الــدور  إيضاح  مت  الدليل 
لطريقة  مع شرح  مبسؤوليته جتاه مرضاه 
التدوين في امللف الطبي للمريض وإيضاح 
والعمل  إتباعها  الــواجــب  املــريــض  حقوق 
األطباء  ترقية  كيفية  إيضاح  مت  كما  بها، 
واملوافقة على امتيازاتهم السريرية وكيفية 
تقدير مهاراتهم اجلراحية وقدرتهم العلمية 
دليًال  الــوزارة  لدى  أصبح  وبذلك  والعملية 
واضحاً لألطباء عن كيفية املمارسة الطبية 
الروافد  أهم  أحد  وهذا سيكون  وقوانينها 

ملنع األخطاء الطبية وجتويد اخلدمة.
ـــوزارة  وأضــــاف املــتــحــدث الــرســمــي ل
ــد مــرغــالنــي أنــه  ــور خــال ــت ــدك الــصــحــة ال
وسياسات  وإجـــــراءات  قــوانــني  كتابة  مت 
بالسياسات  يعرف  فيما  الطبي:  العمل 
 Administrive Policy and) واإلجــراءات 
يتم  جــديــد  مــشــروع  وهـــو   (procedure
فيه  وتكتب  مــرة  ألول  الـــوزارة  في  إدخاله 
األعمال  لكافة  العمل  وإجراءات  سياسات 

الطبية وغيرها وبذلك أصبح هناك توحيد 
من  اخلاطئة  لالجتهادات  ومنع  لإلجراء 
قبل العاملني باملستشفى عموماً من أطباء 
التعامل  قــوانــني  ــك  ذل ومــثــال  وممــرضــني 
األخالقي للعاملني وقوانني التدوين بامللف 
وسيمكن  املرضى  إنعاش  وقوانني  الطبي 
ـــــوزارة مــن حتــســني جـــودة األداء   ذلـــك ال

الطبي عموماً.

الدكتور خالد مرغالني
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة



يونيو  ٢٠١٣م١٧

القيادات واتصني  اطلع عدد من      
احلكومية  واملــســتــوصــفــات  باملستشفيات 
واخلاصة باململكة، على اخلطة اإلستراتيجية 
الصحية  املنشآت  املركزي العتماد  للمجلس 
والطرق  القادمة،  املرحلة  خالل  «سباهي» 
واملــعــايــيــر املــتــبــعــة لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة 
االعــتــمــاد، وذلـــك فــي الــلــقــاء املــوســع الــذي 
مبجلس  الصحية  الوطنية  اللجنة  نظمته 
ــرف الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مــع الس  ــغ ال
مبقر  الصحية  املنشآت  العتماد  املــركــزي 

مجلس الغرف.
الــدكــتــور ســامــي الــعــبــد الــكــرمي رئيس 
الغرف  مجلس  في  الصحية  الوطنية  اللجنة 
الس  واستجابة  مــبــادرة  ثمن  السعودية 
لعقد  الصحية  املنشآت  العتماد  املــركــزي 
بدوره في تعزيز جهود منشآت  اللقاء منوهاً 
الــقــطــاع الــصــحــي والــطــبــي اخلــاصــة نحو 
املرضى  وسالمة  اجلــودة  مستويات  حتسني 
التي  واملبادرات  البرامج  مختلف  خالل  من 

يعمل عليها.

مجلس الغرف ينظم لقاء تعريفي� بطرق ومعايير الحصول على «سباهي»

2015 موعد� العتماد جميع المستشفيات 
الحكومية والخاصة

من جانبه أكد أمني عام الس املركزي 
سالم  الدكتور  الصحية  املنشآت  العتماد 
أن  اللقاء  هــذا  فــي  الــوهــابــي،  الله  عبد  بــن 
اخلطة  حسب   - سيشهد   ٢٠١٥ عــام  نهاية 
جميع  اعــتــمــاد   - للمجلس  اإلستراتيجية 
احلكومية  واملــســتــوصــفــات  املــســتــشــفــيــات 
ــي ٥٥٠٠  واخلـــاصـــة الــبــالــغ عــددهــا حــوال
مستوى  على  ومستوصف  ومركز  مستشفى 
اململكة، أو انخراطها في إجراءات االعتماد، 
املنشآت  جميع  على  إيجابا  سينعكس  مما 
مجال  في  اململكة  قــدرات  ويعزز  الصحية 
تقدمي خدمات طبية تتميز باجلودة واألمان.
ودعا الوهابي املنشآت الصحية بضرورة 
املــركــزي  اــلــس  ــدى  ل للتسجيل  اإلســــراع 
أن  إلــى  منوها  الصحية،  املنشآت  العتماد 
حتسني  فــي  كبير  بشكل  يساهم  االعــتــمــاد 
اخلدمة الطبية املقدمة وزيادة درجة األمان 
في املنشأة، باإلضافة إلى أنه يقلل التكاليف 
ويزيد األرباح ويعزز ثقة املرضى، فيما شدد 
شرطا  ستكون  االعــتــمــاد  شــهــادة  أن  على 

أساسيا الستمرار تقدمي اخلدمات الصحية 
أو متديد التراخيص للمنشآت الصحية.

شهادة  على  احلصول  أن  الوهابي  وذكر 
بداية  بل  املطاف  «نهاية  تعني  ال  االعتماد 
هادفة  غير  أن الس جهة  مبينا  املشوار»، 
برنامج  يهدف من خالل  ما  بقدر  الربح  إلى 
الصحية  باخلدمات  الــرقــي  إلــى  االعتماد 
مستوى  ذات  صحية  خدمات  بتقدمي  وذلــك 
جودة عالية والسعي إلى رضا املريض ومقدم 
للموارد  األمــثــل  واالســتــغــالل  معا  اخلــدمــة 
املتاحة. الفتا إلى أن موضوع جودة اخلدمة 
الهاجس  أصبح  املرضى  وسالمة  الصحية 

الرئيس في معظم دول العالم.



١٨يونيو ٢٠١٣م

أكد املهندس علي البراك الرئيس 
للكهرباء  السعودية  للشركة  التنفيذي 
ــتــكــيــيــف، وعـــزل  ال كـــفـــاءة  رفــــع  أن 
الطاقة  اســتــهــالك  يخفض  املــبــانــي، 
املائة، خاصة في فصل  بنحو ٦٠ في 
ذروته،  االستهالك  يبلغ  الصيف حني 
من  ــة  ــائ امل فــي   ٨٠ نــحــو  أن  مضيفا 
فصل  في  الكهرباء  استهالك  حجم 
أجهزة في  استخدامه  يتم   الصيف، 

 التكييف اتلفة.
املواصفات  صدور  البراك  وتوقع 
امللزمة بتغيير معيار استهالك الطاقة 
محليا  املــصــّنــعــة  التكييف  ــزة  ألجــه
اجلهود  إطــار  في  وذلــك  واملستوردة، 
الطاقة. استهالك  لترشيد  احلكومية 
ــاح املــعــرض  ــت ــت جــــاء ذلــــك خــــالل اف
التفاعلي األول للعزل احلراري وتغيير 
مكتب  مقر  فــي  الكهربائي،  اجلــهــد 
الــريــاض،  شــرق  املشتركني  خــدمــات 
وقام بتدشينه الدكتور صالح العواجي 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 
لــلــكــهــربــاء، واملــهــنــدس عــلــي الــبــراك 

الرئيس التنفيذي للشركة.
ــيــس الــتــنــفــيــذي لـ  ــرئ وأوضــــح ال
((الكهرباء)) أنه ضمن برامج الترشيد 
فقد صدر قرار يلزم املواطنني بضرورة 
وجــود الــعــازل احلـــراري فــي املــنــازل، 
االستهالك  خفض  شــأنــه  مــن  الـــذي 

الكهربائي بنحو ٤٠ في املائة.
األول  التفاعلي  املعرض  واحتوى 
العزل  منـــاذج  على  احلــــراري  للعزل 
احلراري للجدران وزجاج النوافذ من 
النوع املزدوج، وملصقات، وبروشورات، 
تبّين أهمية العزل احلراري في ترشيد 

خالل المعرض التفاعلي للعزل الحراري .. رئيس شركة الكهرباء :

إصدار مواصفات ملزمة لتغيير معيار 
استهالك الطاقة

على  اشتمل  كما  الكهرباء.  استهالك 
الكهربائي  اجلــهــد  لطبلون  منـــوذج 
أن  سيما  ال  فولت،   ((٤٠٠  -  ٢٣٠))
من  تغييره  سيتم  الكهربائي  اجلهد 
 -  ٢٣٠)) إلى  فولت    ((١٢٧- ٢٢٠))

٤٠٠))  فولت.
وكـــان املــهــنــدس صــالــح احلصني 
أكــد، خالل  قد  والكهرباء  املياه  وزيــر 
السعودي  واملــعــرض  املــؤمتــر  افتتاح 
لعام  الهواء  وتكييف  والتهوية  للتدفئة 
املاضي،  (فبراير)  شباط  في   ٢٠١٣
الدراسات أن حجم استهالك  كشفت 
من  أكثر  ميثل  الكهرباء  من  التكييف 
الكهربائية  الطاقة  من  املائة  في   ٧٠
املستهلكة في املباني خالل الصيف.

وأضاف أن هذا تسبب في حدوث 
الذروة خالل  أحمال  بني  كبير  تفاوت 
مــــدة قــصــيــرة مـــن الــصــيــف وبــقــيــة 
أشــهــر الــســنــة، حــيــث يــتــجــاوز حمل 
 ١٠٠ مــن  أكــثــر  الصيف  فــي  الــــذروة 
الذروة في فصول  املائة من حمل  في 

حتديا  يشكل  مــا  املــعــتــدل،  الطقس 
منظومة  على  ومالية  تشغيلية  وأعباء 
السعودي  املركز  أن  يُذكر  الكهرباء. 
ملواجهة  مــبــادرة  جــاء  الطاقة  لكفاءة 
االستهالك املتنامي للطاقة، حيث بدأ 
بإعداد وتطوير برنامج وطني لترشيد 
ورفع كفاءة استهالك الطاقة، ويهدف 
بالتنسيق  الطلب،  جانب  إدارة  إلــى 
املعنية  اجلهات  جميع  بني  والتعاون 

بالطاقة في السعودية.
وترتكز مبادرات املركز على تفعيل 
مبادرات ترشيد االستهالك في ثالثة 
واملواصالت،  املباني،  وهي  قطاعات، 
تنفيذ  آليات  وضع  حيث  والصناعة، 
البرنامج التي يتم من خاللها حساب 
التوفير الناجت من كفاءة الطاقة في كل 
مفصلة  مبادرات  واستحداث  قطاع، 
للوصول  واملساندة  املمكنة  بالعوامل 
التنسيق،  الكفاءة عن طريق  إلى هذه 
اجلهات  جميع  مع  املستمر  والتوافق 
املعنية مبا في ذلك القطاع اخلاص.
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سلمان  بن  العزيز  عبد  األمير  قــال 
املعدنية  والــثــروة  البترول  وزيــر  مساعد 
الفني  الفريق  رئيس  الــبــتــرول،  لــشــؤون 
والدعم،  اإلغــراق  قضايا  مبتابعة  املعني 
مبنأى  تكون  لن  السعودية  الشركات  إن 
لم  مــا  اإلغــــراق،  لقضايا  التعرض  عــن 
وفاعل،  كــفء  مستقل  جهاز  إنشاء  يتم 
والتدابير  واإلغراق  الدعم  بقضايا  يعنى 
على  مصاحلهم  عــن  لــلــدفــاع   الــوقــائــيــة 

املدى الطويل.
العزيز، بأن هناك  وأفاد األمير عبد 
٢٩ جهة تعكفً  على إعداد دراسة قانونية 
واإلجـــــراءات  األنــظــمــة  جميع  ملــراجــعــة 
أو  قانون  أو  مادة  وجود  عدم  من  للتأكد 
الئحة قد يستفاد منها في اتخاذ إجراءات 
وقضايا ضد الشركات السعودية، مشيرا 
إنهاء  في  جنح  املفاوض  الفريق  أن  إلــى 
جميع القضايا التي تسلمها ورفعت ضد 

منتجات سعودية في اخلارج.
اجللسة  فــي  حديثه  خــالل  وطــالــب 
الثالث  التجاري  جــدة  ملنتدى  اخلتامية 
، الــشــركــات الــســعــوديــة بــإنــشــاء احتــاد 
قام  ما  غرار  على  السلع،  ملنتجي  روابط 
أنشأوا  الذين  البتروكيماويات  منتجو  به 
فيما  املعلومات  وتبادل  للتنسيق  رابطة 
بينهم وسبل مواجهة ادعاءات أي شركات 

خارجية على منتجاتهم.
عادة  الــدعــم،  قضايا  أن  إلــى  ولفت 
مزايا  تقدمي  حيث  من  باحلكومة  تتعلق 
وبرامج محلية لتعزيز قدرات القطاعات 
أنه في حال ثبتت  إلى  اإلنتاجية، مشيراً 
قضية دعم واحدة سيتم فرض التعريفات 
أو  عام  وخالل  السعودية،  املنتجات  على 
اثنني ستتبعها دول أخرى، وبدون مبالغة 
قد حتجب األسواق العاملية أمام منتجات 
البتروكيماويات السعودية خالل عامني.

خالل الجلسة الختامية لمنتدى جدة التجاري .. عبد العزيز بن سلمان :

29 جهة تراجع ا�نظمة لحماية الشركات 
السعودية من قضايا ا�غراق

تكون  اإلغــراق  قضايا  «فيما  وتابع: 
هي  وبالتالي  الشركات،  منتجات  ضد 
ظل  في  مصاحلها  عن  بالدفاع  املعنية 
مباشرة،  غير  حكومية  مساندة  وجــود 
لنا  ســــؤاالً   ١٥٠ ــوا  ــدم ق فـــاألوروبـــيـــون 
جهة   ٢٦ بــــ  لــالســتــعــانــة  واضـــطـــررنـــا 
استخدمنا  كما  عليها،  لــلــرد  حكومية 
الدول، نظراً  السياسية مع بعض  الورقة 
مسوغات  لها  يكن  لم  الدعم  قضايا  ألن 
حقيقية، واستعنا برجال أعمال سعوديني 
وشركات أجنبية عاملة في السعودية لها 
مصالح شركاتهم  بأن  وأبلغناهم  مصالح 
تطول  قــد  إجــــراءات  بــأي  تتأثر  ســوف 
عبد  األمير  وشدد  السعودية».  املنتجات 
العزيز بن سلمان، على أن قضايا الدعم 
واإلغراق ال حتل إال بوجود متابعة وحرص 
التصعيد  فــي  واالســتــمــرار  مستمرين، 
وقال  تنتهي،  حتى  املستويات  أعلى  على 
الدول  القضايا بني  «نقوم كذلك مبتابعة 
 ١٨ فــي  ودخلنا  ثــالــث،  كطرف  األخـــرى 
موقف  تؤيد  أحكام  فيها  صــدرت  قضية 
السعودية ملصلحة الدولة التي دعمناها. 
وحتدث، عن خطة وآلية فريق العمل التي 

تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن 
الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة 
كيان  أو  احلكومة  تقدمها  مباشرة  وغير 
عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة 

ملتلقيه.
لزيادة  نظراً  تكّون  الفريق  أن  وبــني 
الصادرات  على  واإلغراق  الدعم  قضايا 
البتروكيماوية،  املنتجات  من  السعودية 
البالد  مصالح  على  خطورة  يشكل  مما 
مت  ملسائل  القضايا  وتطرقت  التجارية، 
التفاوض واالتفاق بشأنها أثناء مفاوضات 
االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية.

والثروة  البترول  وزير  مساعد  وأكد 
تتركز  احلــالــيــة  اجلــهــود  أن  املــعــدنــيــة، 
آلية  فاعلية  على  التأكيد  استمرار  في 
قضايا  من  يستجد  ما  ملتابعة  التواصل 
متعلقة، من خالل سفارات خادم احلرمني 
في اخلارج، ألنها أول من يتسلم إشعارات 
مبــنــح فــرصــة لــلــتــشــاور لــلــوصــول حلل 
دراسة  وإعــداد  التحقيق،  بدء  قبل  ودي 
املعمول  اإلجـــــراءات  ملــراجــعــة  قانونية 
والعمل  مخاطرها  وتقييم  حــالــيــاً   بها 

على حتصينها.
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ضمن جهود الس لنشر ثقافة اجلودة 
باللغة العربية دشن الس السعودي للجودة 
التجارة  وزيـــر  بحضور  الغربية  باملنطقة 
افــتــتــاح مــؤمتــر جمعية  والــصــنــاعــة خـــالل 
اخلامس  إصــداره  للجودة  األوســط  الشرق 
عالم  كتاب  اجلـــودة  إصـــدارات  سلسلة  مــن 
اجلودة الشهير د.جيمس هارينجتون فاست 
: أسلوب التحسني السريع للعمليات وقد قام 
عثمان  الدين  شمس   / األســتــاذ   بالترجمة 
القحطاني  محمد  بــن  بندر  م.  مراجعة  و   

عضو اللجنة التنفيذية بالس.
 «Fast » ويعتمد أسلوب احللول السريعة
على أحد أساليب التحسني الذي استخدمته 
في  إم.)  (آي.بـــــــي.  شــركــة  الـــبـــدايـــة  فـــي 
(جنرال  شركة  وقامت  الثمانينيات   منتصف 
إليكتريك ) بتطويره في التسعينيات وأطلقت 
عليه اسم « إيجاد احللول «، ثم طّورته الحقاً 
 شركة (فورد لصناعة السيارات) حتت مسمى

 « اإلجناز السريع» .
من  أي  على   » فاست   » تطبيق  وميكن 
العمليات  مــن  بــــدًءا  العمليات  مــســتــويــات 
أسلوب  يتمحور  كما  األنشطة  إلى  الرئيسية 
« فاست» بالنسبة لتحسني نظم العمل حول 
يتم خالله حتديد  أو يومني  يوم  اجتماع ملدة 
األنشطة  أو  للمشاكل  اجلــذريــة  األســبــاب 
عدمية القيمة. وتشمل التحسينات التي تنتج 
عن أسلوب « Fast» خفض التكاليف وحتسني 
دورة اإلنتاج وتقليص معدالت األخطاء، ذلك 

كله خالل ثالثني يوماً. 
األنشطة  فــاســت»   » أســلــوب  ويتضمن 

الثمانية التالية: 
يتم  ــي  ــت ال الــعــمــلــيــات  أو  املــشــاكــل   .١

اختيارها لتطبيق أسلوب « فاست» .
والــذي  املشروع  على  املشرف  مهام   .٢
برنامج  ملساندة  القياديني  أحــد  مــن  يكون 
ستخضع  التي  للعملية  بالنسبة  «فــاســت» 

للتحسني. 
التي  واألهـــــداف  فــاســت»   » فــريــق   .٣
املشرف  قبل  من  واعتمادها  إعــدادهــا   يتم 

على املشروع. 
يوم  ملــدة   » فــاســت   » فــريــق  اجتماع   .٤

ضمن جهوده لنشر ثقافة الجودة باللغة العربية :

المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية يدشن 
كتاب فاست : أسلوب التحسين السريع للعمليات

عملية  لكل  عمل  خريطة  لتطوير  يومني  أو 
اتخاذها  ميكن  الــتــي  اإلجــــراءات  وحتــديــد 
كــافــة  ــقــدمي  ت مـــع  الــعــمــلــيــة  أداء  لــتــحــســني 
إلكمال  الفريق  أعضاء  بإشراف  التوصيات 
تطبيقها خالل ثالثني  يوماً ، كما يتم تقدمي 
التوصيات األخرى إلى املشرف على املشروع 

للنظر فيها الحقاً. 
فاست   » فريق  أعضاء  من  كل  قيام   .٥ 
« بتولي مسؤولية تطبيق أحد التوصيات . 

نهاية  عند   » فــاســت   » فــريــق  قــيــام   .٦
بــتــقــدمي  يـــومـــني  ــــوم أو  ي ــــدة  مل االجـــتـــمـــاع 
املشرف إلــى  إليها  يتوصلون  التي   النتائج 

 على املشروع. 
٧. قيام املشرف على املشروع قبل نهاية 
التوصيات  قبول  عدم  أو  باعتماد  االجتماع 
إصــدار  فــي  املــشــرف  يتأخر  أال  املهم  ومــن 
عدم  لتفادي  باالقتراحات  املتصلة  قراراته 

فعالية أسلوب «فاست». 
فاست»   » فريق  أعضاء  من  كل  قيام   .٨
بتطبيق احللول املعتمدة خالل الثالثني يوماً 

التالية الجتماع الفريق. 
هو  «فــاســت»  السريعة  احلــلــول  مفهوم 
طريق  عــن  الــعــمــل  نــظــم  لتحسني  ــوب  أســل
إدخال تغييرات سريعة على أحد نظم العمل 

حتديد  خـــالل  مــن  الرئيسية  أو  الــفــرعــيــة 
أكثر  بطريقة  املطلوبة  التغييرات  وتطبيق 
أحياناً  عليه  يطلق  ما  وهو   ، وسهولة   سرعة 

« قطف الثمرة املتدلية» . 
ملعاجلة  يعتبر» فاست» قرصاً سحرياً  و 
مشاكل العمل من دون استغراق الوقت الالزم 
ومثلما   ، الشركة  أو  املؤسسة  ثقافة  لتغيير 
تعامل  طريقة  في  تغييراً  البنسلني  أحــدث 
«فاست»  فإن  الرئوية  اإللتهابات  مع  األطباء 
املبهرة  النتائج  من  النوع  نفس  يقدم  سوف 
تبسيط  و  تيسير  و  سرعة  من  به  يتميز  ملا 
اإلجراءات للعمل . و تبرز النتائج العائدة إلى 
جتارب  أكدتها  التي  احلقائق  هذه  «فاست» 
وجنرال  فورد  مثل  الكبري   الشركات  بعض 
إلكتريك وأي .بي . إم وإيرنستآنديوجن. حيث 
تظهر نتائج «فاست» خالل ما ال يتجاوز يوم 
ال  «فاست»  ألن  نظراً  األكثر  على  يومني  أو 
هو  مثلما  التدريب  من  أشهر  أربعة  يتطلب 
بالك  سيجما  «سيكس  أســلــوب  مــع  احلــال 
بلت» ، كما ال يستدعي تدريب اإلدارة العليا 
مشغولة  تكون  والــتــي  املباشر  تركيزها  أو 
أصًال بأمور التخطيط اإلستراتيجي وتقدمي 
ــدة وتــوظــيــف األشــخــاص  املــنــتــجــات اجلــدي
اإلدارة  ــل  مــســائ جـــانـــب  إلــــى  ــني  ــاســب ــن  امل

الروتينية اليومية.
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الوطـــن، وملتزمة قبل ذلك بقيم اإلســـالم 
الســـمحة الداعيـــة إلى اخلير والســـالم.
وحول اجلامعة السعودية اإللكترونية 
أوضــــح  أن دخولهــــا ميثــــل منطــــا جديدا 
مــــن التعليــــم إلــــى فضــــاء التعليــــم العالي 
الســــعودي، حيث أنه روعي فــــي برامجها 
أفضــــل  ِوفــــق  تكــــون  أن  األكادمييــــة 
املواصفــــات العاملية وملبيــــة لالحتياجات 
التنموية لتنضمَّ إلى شــــقيقاتها اجلامعات 
احلكوميــــة في تقــــدمي تعليم عــــاٍل نوعّيٍّ 
ومنافــــٍس ألبنــــاِء اململكــــة واملقيمــــني بها.
واشـــار  إلـــى أن متديـــَد برنامج خادم 
احلرمني الشـــريفني لالبتعـــاث اخلارجي 
ملرحلة ثالثـــة منجٌز حضـــاري ضخم على 
مســـتوى التعليـــم العالـــي، مؤكـــداً أن هذا 
التمديـــد ســـيفتح آفاقـــاً لطـــالب اململكة 
للمزاوجـــة بني التجربة احملليـــِة والتجربة 
العاملية في مجـــال التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ حيـــث أن أعـــداد املبتعثني ضمن 
البرنامـــج وصلـــت إلـــى  ١٤٨٫٢٢٩مبتعثاً 
، كمـــا تخّرج منـــه منذ عـــام ٢٠٠٧م حتى 
عام٢٠١٣م أكثر من ٤٧ ألفاً مبتعثاً ومبتعثًة.

شاملة، وأصبحت لها بصماتها في صناعة 
وإحـــداث  اململكـــة  مناطـــق  اقتصاديـــات 
التغيير االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
بيئـــة معرفيـــة منتجـــة. اإليجابـــي نحـــو 
وأضـــاف : إن ميزانيـــة اخلير والنماء 
اصصـــة للتعليـــم العالـــي لهـــذا العـــام 
كانت األضخم ؛ مما يحفز على اســـتكمال 
املشـــروعات اجلامعية ألعلـــى املواصفات 
العاملية احملققة ألهـــداف وغايات التعليم 
العالي، مبيناً، أن هذه امليزانية تشـــكل١٠ 
باملائة  من ميزانية الدولة البالغة ٨٢٠ مليار 
ريال تشكل  ١٠ باملائة  من ميزانية الدولة.
وأّكـــد الدكتور العنقـــري، أن منظومة 
التعليم فوق الثانوي تُسهم في منو املعرفة 
أن  إلـــى  مشـــيراً  وتســـويقها،  وإنتاجهـــا 
اجلامعات الســـعودية تتمتـــع مبوارد مالية 
ســـخية تتيح لهـــا االســـتقرار والتخطيط 
املتســـارع  اِحلـــراك  أن  ُمبيِّنـــا   الســـليم، 
وغيـــر املســـبوق ملســـيرة التعليـــم العالـــي 
فـــي اململكـــة يهـــدف إلـــى إعـــداد أجيال 
واملســـتدامة،  الشـــاملة  للتنميـــة  داعمـــة 
ومخلصـــة لقيادتها معتـــزة بانتمائها لهذا 

حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني 
امللـــك عبد الله بن عبدالعزيز آل ســـعود ، 
افتتـــح وزير التعليم العالـــي الدكتور خالد 
بـــن محمـــد العنقـــري املعـــرض واملؤمتـــر 
الدولـــي للتعليم العالي فـــي دورته الرابعة 
العالـــي  التعليـــم  وزارة  نظمتـــه  الـــذي 
االجتماعيـــة  املســـؤولية   » شـــعار  حتـــت 
للجامعـــات « خـــالل الفتـــرة ٦- ٩ جمادى 
اآلخـــرة املوافـــق ١٦-١٩ أبريـــل ٢٠١٣م، 
مبشـــاركة ٤٣٦ جامعـــة ومؤسســـة عاملية 
وعربيـــة مـــن ٣٧ دولـــة ، إلـــى جانـــب ٥١ 
جامعة ومؤسســـة ســـعودية وذلـــك مبركز 
واملعارض. للمؤمتـــرات  الدولـــي  الرياض 
منظومـــة  اكتمـــال  العنقـــري  واكـــد 
والتوزيـــع اإلمنائي  االنتشـــار اجلغرافـــي 
للتعليم العالي في مدن ومحافظات اململكة 
.وقال خالل املؤمتر : بعد أن ّشيدت اململكة 
املدن اجلامعية وامعات األكادميية في 
كل أنحاء اململكـــة، تبذل اآلن جهوداً كبيرة 
في تعزيز ثقافِة اجلودة وتقنني ممارساتها 
في جميع األقسام األكادميية واملؤسسات 
حتـــى  واألهليـــة؛  احلكوميـــة  اجلامعيـــة 
حتولت هـــذه اجلامعات إلى مراكز تنمويٍة 

بعد افتتاحه للدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي :

وزير التعليم العالي: الجودة شعار المرحلة المقبلة 
في الجامعات
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أوضح وكيل كلية الصيدلة للتطوير 
ورئيس وحدة  امللك سعود  في جامعة 
إبراهيم  الدكتور  الدوائية  التشريعات 
أنه  صحفية  تصريحات  في  اجلفالي 
ال توجد جهة رسمية تنشر إحصائيات 
ــة  واألدوي املقلدة  األدويــة  عن  رسمية 
في  يحصل  ما  عكس  املستوى،  دون 
بالتشهير  تقوم  التي  األوروبية  الدول 
جهة  أن  رغــــم  ــدة  ــل ــق امل بــاملــنــتــجــات 
هيئة  هي  السعودية  في  االختصاص 

الغذاء والدواء.
الندوة  وأضاف في ختام فعاليات 
الدوائية  للجودة  األولـــى  السعودية 

خالل الندوة السعودية ا�ولى للجودة الدوائية

د. الجفالي : زيادة التواصل بين الجهات 
الرقابية والمصانع لضبط ا�دوية المقلدة

التشريعات  وحـــدة  نظمتها  ــي  ــت وال
الدوائية في كلية الصيدلة في جامعة 
اجلامعة  مدير  برعاية  سعود  امللك 
الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، 
بالعمى  األشخاص  بعض  أصيب  أنه 
بسبب اســتــخــدام أنـــواع مــن األدويـــة 
الــنــدوة  وخــرجــت  الفعالية.  عــدميــة 
رفع  إلــى  تهدف  توصيات  مبجموعة 
مستوى اجلودة الدوائية أبرزها زيادة 
فعالية التواصل بني اجلهات الرقابية 
وشركات ومصانع األدوية، ما يساهم 
في  واجلودة  الرقابة  مستوى  رفع  في 
وزيــادة  اــاورة،  والبلدان  السعودية 

التدريب والتأهيل ملمارسي  ميزانيات 
اخلليج  ــي  ف ــة  ــي ــدوائ ال الــتــشــريــعــات 
العربي واحلرص على الرفع من ثقافة 
املنتجات  ومــراقــبــة  اجلـــودة  متابعة 
واملــراكــز  املستشفيات  فــي  الــدوائــيــة 
املرصودة  باملشاكل  والرفع  الصحية 
على  والتأكيد  الرقابية،  اجلهات  إلى 
احلــرص  ـــدواء  ال ومصانع  الشركات 
األولــيــة  ـــواد  امل مــصــادر  متابعة  على 
مطابقتها  من  والتأكد  الصناعة  في 
لتقليل  بها  املعمول  احمللية  للمعايير 
متدنية  مواد  أو  أدويــة  دخول  مخاطر 

اجلودة للسوق احمللية وغيرها.
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تغطية

٢٤

في يوم من أيام الوفاء �هل العطاء في عالم الجودة :

المجلس السعودي للجودة يحتفل بملتقى 
الجودة السنوي بحضور معالي محافظ هيئة 

المواصفات والمقاييس

مراعاة  مع  املتاحة  اإلمكانات  واستثمار 
نوعية  مميزات  إلنتاج  املتجددة  البيئة 
تنافس بها املنظمة في أسواق وميادين ال 

تعرف إال قوة اإلبداع والتميز. 
البرنامج  زائيري  أ.د.  استعرض  ثم 
التميز  ـــادة  ق لــدبــلــوم  املــقــتــرح  الــزمــنــي 
أجــاب  كما   . فيه  املــشــاركــة  ومتطلبات 

ــة احلـــضـــور الـــتـــي أظــهــرت  ــل عـــن أســئ
على  وحــرصــهــم  بالبرنامج  اهتمامهم 

االستفادة منه. 
امللتقى  حــفــل  فــقــرات  بــــدأت  وقـــد 
السعودي  اجمللس  رئيس  بكلمة  السنوي 
العمري  شكر خاللها  د. عايض  للجودة 
ومشاركته  حضوره  على  احملافظ  معالي 

الــذي  الــعــام  السنوي  امللتقى  متيز   
ــجــودة  ــل يــقــيــمــه اجملـــلـــس الـــســـعـــودي ل
من  كــرميــة  الــغــربــيــة،بــرعــايــة  باملنطقة 
للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ 
ــي الـــدكـــتـــور ســعــد بن  ــال واجلــــــودة مــع

عثمان القصبي . 
بإقامة  العام   هذا  امللتقى  متيز  كما 
محمد  البرفيسور  قدمها  عمل  ورشــة 
ـــي ألفضل  زائــيــري رئــيــس املــركــز األورب
املمارسات حيث قدم عرضا موجزا عن 

برنامج قادة التميز.
 وقد حلّق أ.د. زائيري باحلضور في 
آفاق القيادة املتميزة كاشفا عن األساليب 
ينهجوها  أن  للقادة  ينبغي  التي  احلديثة 
لنقل منظماتهم إلى مواقع متقدمة عامليا.

الفرص  مــن خــالل صناعة  وذلـــك    

• رئيس المجلس الســعودي للجــودة د. عايض العمري  
يشكر معالي محافظ الهيئة العامة للمواصفات على 
حضوره ومشــاركته للمجلس في يوم من أيام الوفاء 

ألهل العطاء في عالم الجودة والتميز.
• الملتقــى تميز هــذا العام بإقامة ورشــة عمل قدمها 
البرفيســور محمــد زائيــري رئيس المركــز األوربي   

ألفضل ممارسات الجودة.
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الــوفــاء ألهل  ــام  أي من  يــوم  في  للمجلس 
كما  والتميز.  اجلــودة  عالم  في  العطاء 
للمجلس  الــداعــمــة  املــنــظــمــات  شــكــر 
في  اجلــودة  ملسيرة  املساندين  واألفـــراد 
بالدنا الغالية. ثم ارجتل معالي احملافظ 
ثقافة  أن اجلودة  فيها على  مؤكدا  كلمته 
مبا  مسترشدا  اإلنسان  ميارسه  وسلوك 
على  والسنة  الكتاب  نصوص  عليه  دلت 

حثنا على االلتزام بإتقان العمل. 
ــعــد ذلــــك أعــلــن املــهــنــدس ســالــم  ب
التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  بــاعــبــدالــلــه 
بــاجملــلــس عــن اخلــطــة االســتــراتــيــجــيــة 
معاملها  أهم  مستعرضا   ٢٠٢٠ للمجلس 
أن  متمنيا  عليها،  ارتكزت  التي  والقيم 
اجلودة  مبفاهيم  الرقي  في  سببا  تكون 
و التميز و جعلها سلوكا وشعارا لألفراد 
كلمته  زائيري  أ.د.  قدم  كما  واملنظمات. 
تؤثر في حياة األفراد  عن اجلودة وكيف 
مفاهيم  من  تطورت  وكيف  واملنظمات، 
إلــى  تــطــبــيــقــات  و  أدوات  مــن  اجلــــودة 
يرتبط  حيث  العاطفية  اجلــودة  مستوى 
املقدمة  باخلدمات  عاطفيا  املستفيدين 
لتراكم  نتيجة  احتياجاتهم  تلبي  الــتــي 
املتميز  التعامل  فــي  املنظمات  خــبــرات 

مع املستفيدين.
واخــتــتــم احلــفــل بــالــفــقــرة اخلــاصــة 
الفائزين  بإعالن  بــدأت  حيث  بالتكرمي 
بجائزة مدير اجلودة وهما : د. زبن الثبيتي 
الشاملة  اجلــودة  جلائزة  العام  (األمــني 
وجائزة الطائف لألداء احلكومي املتميز).  
إدارة  مدير  سيد  أسامة  عادل  واألستاذ 

اجلودة بشركة مختبرات البرج. حيث قام 
الفائزين  من  كل  بتسليم  معالي احملافظ 
ثم   ، باجلائزة  اخلــاص  التذكاري  الــدرع 
يد  من  املالية  اجلائزة  منهما  كل  استلم 
املهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة 
قام  ثم  األملاني.   السعودي  مستشفيات 

التي  الشركات  بتكرمي  احملافظ  معالي 
بعضوية اجمللس  املاسية  الرعاية  جددت 
مجموعة   - السعودية  اخلطوط  وهــي: 
للمختبرات  السعودية  والشركة  الدن  بن 

اخلاصة (مطابقة).

• معالــي المحافظ يكرم الشــركات التي جددت الرعاية الماســية 
بعضويــة المجلس وهــي: الخطوط الســعودية – مجموعة بن 

الدن والشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة).

• المجلس يكرم خالل الحفل الفائزين  بجائزة مدير الجودة وهما: 
د. زبن الثبيتي واألستاذ عادل أسامة سيد.
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للتربية  العامة  بـــاإلدارة  الشاملة  اجلـــودة  إدارة  حصلت 
، على شهادة االعتماد الدولي  والتعليم مبنطقة جنران مؤخراً 

في اجلودة آيزو .
ناصر  جنران  مبنطقة  والتعليم  التربية  عام  مدير  وأوضح 
الشاملة  اجلــودة  لتحقيق  تسعى   اإلدارة  أن  املنيع  سليمان  بن 
تقتضيها  ملحة  بصفتها ضرورة  واألقسام  اإلدارات  جميع  في 
متطلبات العصرلتقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين ، مبيناً أن 
الشؤون املدرسية والتعليمية بجميع إداراتها وعدد من املدارس 
حصلت على شهادة اآليزو العاملية خالل الفترة املاضية. وأبان 
املنيع أن تطبيق اجلودة بإدارات التعليم باملنطقة مت على شكل 
مشروعات لضمان قوة اإلجراءات والتطبيقات وسيتم في األيام 
القادمة االنتهاء من املراجعة النهائية لبقية اإلدارات واألقسام 
أفضل  على  للحصول  متكاملة  عمل  وتطبيقات  إجــراءات  وفق 

النتائج املرجوة في حتسني العمل وجتويده.

     
     

 

    :  
  

ذات  الغذائية اجلهات  املواد      طالب مستثمرون في قطاع 
وما  جهة  كل  اختصاصات  بتنسيق جهودها وحتديد  العالقة 
ووضوح  بدقة  املستوردة  السلع  حول  معلومات  من  حتتاجه 
لتتم  البضائع  ولتسهيل عملية فسح  لالزدواجية  وذلك جتنباً 
في وقت وجيز، مؤكدين أن تأخر إجراءات فسح البضائع في 
تصل  لهم  ماليه  خسائر  حدوث  في  يتسبب  اتلفة  املنافذ 
قيمتها إلى ماليني الرياالت مبينني أن تأخر إجراءات الفسح 

باملنافذ يرفع من تكلفة السلع.
جاء ذلك في لقاء مستوردي املواد الغذائية مع جلنة الزراعة 
مبقر  مــؤخــرا  عقد  ــذي  ال الــريــاض  بغرفة  الغذائي  واألمـــن 
التي  واملعوقات  املشاكل  مناقشة  فيه  متت  ــذي  وال الغرفة، 
تواجه مستوردي املواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح 
إلى  إضــافــة  ـــدواء  وال الــغــذاء  هيئة  مــن  املعتمد  االلكتروني 

املعوقات التي تواجههم في املنافذ اتلفة.

      «  »
الدكتور سعد  واملقاييس واجلودة  للمواصفات  السعودية  الهيئة  أكد محافظ    
الرقابة  إلحكام  التجارة  ووزارة  الهيئة  بني  مشترك  توجه  عن  القصبي  عثمان  بن 
على السلع املقلدة والرديئة واملغشوشة التي تدخل األسواق السعودية وتسبب الكثير 
النموذج  من  االستفادة  من خالل  الوطني  واالقتصاد  املستهلك  على  األضــرار  من 
األوروبي للمطابقة على السلع املستوردة لتفعيل إجراءات املطابقة، خاصة املنتجة 

في الصني.
املتبادل  االعتراف  اتفاقيات  الراهن مبراجعة  الوقت  في  تقوم  الهيئة  أن  وبني 
في  مختبرات  و١٠  دولــة   ١٥ مع  وقعتها  التي  اجلــودة  وعالمات  املطابقة  بشهادة 
مختلف دول العالم لتطوير برامج االعتراف املتبادل وفق معايير النموذج األوروبي 
والتنسيق مع  والتعاون  الرقابي  الدور  بتفعيل  الهيئة  إدارة  لقرارات مجلس  تنفيذاً  تأتي  اإلجراءات  أن هذه  املنشأ، مؤكداً  بلد  في 
اجلهات ذات العالقة للحد من دخول السلع املغشوشة واملقلدة والرديئة التي تنتشر في األسواق وتشمل العديد من املنتجات، خاصة 

االفياش الكهربائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل واملنتجات التي تضر باالقتصاد الوطني.
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ابتكارية  حلول  لتطوير  ماساتشوستس  معهد  مع  بحثية  اتفاقية  توقع  «سابك» 
وقعت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) اتفاقية مبدئية مع معهد 
ماساتشوستس للتقنية بالواليات املتحدة األمريكية - وهو مؤسسة علمية بحثية 
رائدة عاملياً. متهد االتفاقية الطريق لكال الطرفني للعمل معاً لتطوير ابتكارات عملية 
جديدة لإلجراءات واحللول التي تقدمها الشركة لتلبية االحتياجات العاملية املهمة، 
بدءاً من تطوير اللقيم غير التقليدي وحتى ابتكار حلول مادية جديدة للتطبيقات 
للتقنية واالبتكار  التنفيذي  الرئيس  الصعبة. وقع االتفاقية أرنستو أوشيلو، نائب 
مبعهد الكيميائية  الهندسة  رئيس  جنسن  أف  كالفز  والبروفيسور  (سابك)،   في 

 ماساتشوستس للتقنية.

         « »

والصناعة  الــتــجــارة  وزيـــر  ــد  أك  
الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
السعودية للمواصفات واملقاييس 
الربيعة  توفيق  الدكتور  واجلــودة 
على ضرورة تضافر كافة اجلهود 
والطرق،  املركبات  بسالمة  املعنية  اجلهات  قبل  من  املبذولة 
وطنية  وبرامج  خططا  تتضمن  طريق  خارطة  بوضع  مطالباً 
واملركبة  السائق  في  املتمثلة  احلــوادث  ثالثية  تراعي  شاملة 
والطريق إليجاد حلول عملية ملشكالت احلوادث املرورية. من 
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ  قال  جانبه، 

واجلودة الدكتور سعد القصبي : 
يؤرق اجلميع، حيث  مؤملاً  املرورية هاجساً  أصبحت احلوادث 
أن احلوادث  العلمية  والدراسات  املرورية  أكدت اإلحصائيات 
ودولياً  إقليمياً  املعدالت  أعلى  من  تعتبر  اململكة  في  املرورية 
ســواء  عليها  املترتبة  واخلسائر  واألضـــرار  اآلثـــار  وتنعكس 
واتمع  الفرد  على  سلبية  بصورة  املمتلكات  أو  األرواح  في 
واالقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح القصبي أنه مت إصدار 
االشتراطات  للمركبات حتدد  قياسية سعودية  مواصفة   ٤٩١
واملتطلبات الفنية لتحقيق عناصر السالمة واألمان واجلودة، 
املناخية  الــظــروف  مــع  تتماشى  املــواصــفــات  هــذه  أن  مــؤكــداً 
الزائدة  واألتربة  احلارة  واألجواء  الشديدة  كاحلرارة  للمملكة 
الــوعــرة في بعض األمــاكــن إضافة إلــى إصــدار ٢٠  والــطــرق 
مواصفة قياسية في مجال اإلطارات و٤٥ مواصفة قياسية في 

مجال قطع الغيار.

    
   

     ٦
  

قـــال عــضــو جلنة 
جدة  بغرفة  الكهرباء 
مــحــمــد األحـــمـــري إن 
اململكة  واردات  حجم 
من األدوات الكهربائية 
بنحو  يقدر  املغشوشة 
ريـــــال،  مـــلـــيـــارات   ٦
مرجعا سبب انتشارها 
أربــاحــا  حتقيقها  ــى  إل
تصل  وبنسبة  كــبــيــرة 
إلى ٢٠٠٪ مقارنة بالربح املقدر في السلعة األصلية من قبل الوكالء 

والذي ال يتجاوز ١٥٪.
ينشط  اليوم،  «الوطن»  نشرته  ما  بحسب  األحمري،  وأضــاف 
مشيرا  النائية،  املناطق  في  الكهربائية  املواد  في  واملغشوش  املقلد 
شعارات  على  حتتوي  التي  خاصة  األصلي  بسعر  تباع  أنها  إلــى 
وعالمات تدل على أنها أصلي والذي ميثل نوعا من الغش التجاري 

واالستخفاف باملستهلك.
وتابع قائال إن الطمع والتوسع في االستيراد هو العامل الرئيسي 
في هذا األمر رغم أن هناك سلعا رخيصة ولكن بجودة عالية يتم 
تركها في مصانع صينية والذهاب ملصانع مشبوهة والتعاقد معها 

وجلب سلع رديئة.
واعتبر خطوة اجلهات احلكومية في اشتراط شهادة من املنشأ 
جيدة  خطوة  احلكومية  املشاريع  في  اجلــودة  لضمان  الوكيل  أو 
يتم  الرائدة للقطاع اخلاص، بعدها  ويجب أن تستغل في املشاريع 
 التشدد في منافذ البيع واجلمارك حول استيراد السلع من الصني 

أو من دبي.
سنويا  يستورد  الكهربائية  األجهزة  سوق  أن  األحمري  وأشــار 
بقيمة ١٠ مليارات ريال ميثل ٦٠٪ منها واردات لبضائع مغشوشة، 
وهذا يدل على أن السوق يشهد حجما كبيرا من السلع املغشوش، 
مبينا أن جلنة الكهرباء بغرفة جدة سبق أن ناقشت األمر مع وزارة 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتنسيق  للتشدد  وكالئها  عبر  التجارة 
حرائق انــدالع  في  سببت  والتي  املغشوشة  السلع  من  احلــد   في 

 باملساكن واملصانع.
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 تــخــوف اقــتــصــاديــون مــن اآلثـــار 
العمالة  ســيــطــرة  الزديـــــاد  املــتــوقــعــة 
قطاعات  على  اململكة  فــي  الــوافــدة 
اتلفة،  التجارية  واألنشطة  التجزئة 
إدارتها حتت  يتم  التي  املاليني  ومئات 
إلى  مشيرين  التجاري،  التستر  غطاء 
في  التجارية  األنشطة  مــن   ٪٧٥ أّن 
باململكة  التجارية  القطاعات  مختلف 
املتستر  الوافدة  العمالة  تسيطر عليها 
عليها، موضحني أن هناك سيطرة كبيرة من العمالة األجنبية املتستر 
عليها على هذه األنشطة وكذلك السائبة التي تعمل عند غير كفالئها 
تعامالتهم  التجارة احمللية عبر  كبيرا على  وأصبحوا يشكلون خطراً 

املشبوهة كتداول وبيع البضائع املغشوشة واملقلدة.

   ٪٧٥ :
     

 

          
سلم أمني محافظة الطائف املهندس محمد بن عبد الرحمن اّرج أمس ، أول رخصة 

بناء ذكية في خطوة لبدء العمل باملرحلة الثانية من نظام التراخيص االلكترونية .
وأوضح اّرج أن األمانة هي األولى في اململكة من حيث تقدمي هذه اخلدمة لألهالي 
، مبيناً أن األمانة تقدم في هذه املرحلة ٢٠ نوعاً من التراخيص اإللكترونية بهدف تسخير 
التقنية احلديثة في تسهيل اإلجراءات وراحة املواطنني ، بدعم ومتابعة من صاحب السمو 
امللكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ، الذي 

بارك هذه اخلطوة متمنياً تعميمها على جميع األمانات والبلديات.
الصغير  األمان واحلجم  العالية ومستوى  تتميز مبوثوقيتها  الذكية  الرخصة  أن  وبني 
للرخصة  الرئيسة  املعلومات  بها  الكترونية  رقاقة  تتضمن  كبطاقة  حلملها  واملناسب 
بعد  ما  املتعلقة مبرحلة  إنهاء اإلجراءات  املواطنني  األمانة، مما يسهل على  التراخيص في  بيانات  بقاعدة  أمان، مرتبطة  ومدعومة بشريط 
إصدار الرخصة مثل التجديد ونقل امللكية بسرعة ودقة، مشيراً إلى أن املواطن يستطيع استخراج الرخصة الذكية عن طريق املكاتب الهندسية 

دون احلاجة إلى مراجعة األمانة .
وعد أمني الطائف هذه اخلطوة ترجمة لتوجه صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة املكرمة فيما 
يخص بناء املدن الذكية، وحتويل مدن املنطقة إلى مدن ذكية، كاشفاً أن األمانة مستمرة في مكينة العمل للتيسير على املراجعني، حيث يتم حالياً 
تطبيق عشرات البرامج اإللكترونية في وكاالت وإدارات وفروع األمانة، وفي جميع األعمال اإلدارية والفنية، واجلهود مستمرة لالنتقال الكامل 

إلى تطبيق احلكومة االلكترونية بإذن الله .

     
      ٣٣

 
املركز  في  اململكة  حلت 
واملركز  إقليميا  الثالث 
قــائــمــة  فـــي  ــا  عــاملــي  ٣٣
أفــضــل املـــراكـــز املــالــيــة 
العاملية لعام ٢٠١٣، وفقا 
أصدرته  الــذي  للمؤشر 
مجموعة األبحاث املالية 

العاملية زيد - ين وضم ٧٩ مركزا ماليا عامليا.
أفضل  قائمة  في  وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  دبي  وتصدرت 
احتلت  كما  األول  املركز  محتلة   ،٢٠١٣ لعام  العاملية  املالية  املراكز 
العاملية، وجاءت قطر في املركز  املالية  املراكز  املركز ٢٣ في قائمة 

الثاني على املستوى اإلقليمي، واملركز ٣٠ عامليا.

    
    أطلقت وزارة التجارة والصناعة (مركز االتصال املوحد لقطاع األعمال والصناعة)، يهدف إلى الرد على كافة االستفسارات، وتقدمي 

املعلومات عن طبيعة خدمات الوزارة، في كل ما يتعلق باألنشطة التجارية أو اخلدمات الصناعية أو الدعم الفني للخدمات اإللكترونية.
وتتلّقي الوزارة االستفسارات عبر االتصال مبركز االتصال املوحد على الرقم ٩٢٠٠٠٠٦٦٧ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى اخلامسة 

عصراً يومياً، من السبت إلى االربعاء.
العالمات  تسجيل  الشركات،  إنشاء  وجتديدها،  التجارية  السجالت  استخراج  عن:  معلومات  املركز  هذا  يقدمها  التي  اخلدمات  ومن 
التجارية، تسجيل املهن احلرة، تسجيل الوكاالت التجارية، استخراج الرخص الصناعية، األراضي الصناعية املتوفرة، اإلعفاءات اجلمركية، 

شهادات املنشأ، جميع اخلدمات اإللكترونية لقطاع األعمال والصناعة.
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   «  »
   

اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  لــدول  التقييس  هيئة  نظمت 
العربية مؤخرا املؤمتر اخلليجي األول لكفاءة اتبرات وذلك 
وبرعاية  واملقاييس  للمواصفات  اإلمــارات  هيئة  مع  بالتعاون 
اإلمــارات  بدولة  واملياه  البيئة  وزيــر  فهد  بن  راشــد  الدكتور 
وأوضح  التقييس.  هيئة  إدارة  املتحدة، عضو مجلس  العربية 
مجلس  لدول  التقييس  لهيئة  العام  األمني  مال  أمني  بن  نبيل 
لكفاءة اتبرات  األول  املؤمتر اخلليجي  تنظيم  بأن  التعاون 
يأتي ضمن التوجه اإلستراتيجي لهيئة التقييس لدول مجلس 
مبا  واجلـــودة  للتقييس  التحتية  البنية  تطوير  فــي  التعاون 
يساهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم االقتصاد الوطني 
في الدول األعضاء. وأكد مال على حضور شخصيات دولية 
املؤمتر  لهذا  اتبرات  وكــفــاءة  االعتماد  مجال  في  بــارزة 
 ،«ILAC» اتبرات  العتماد  الدولية  املنظمة  رئيس  منهم 
الكفاءة «EPTIS»، ومدير  النظام األوروبي الختبارات  ورئيس 
وخبير   ،«BIPEA» التحليلية  للدراسات  الدولي  املكتب  عام 
كفاءة اتبرات،  «ISO» في مجال  للتقييس  الدولية  املنظمة 
من  واملتخصصني  اخلبراء  من  عدد  مشاركة  إلى  باإلضافة 
أوراق عمل متخصصة ومهمة  العالم وتقدميهم   مختلف دول 

في املؤمتر.

        
  

أقيمت مؤخرا مبدينة شرم الشيخ املصرية، فعاليات املؤمتر العربي األول حتت عنوان 
(الرقابة على الغذاء والدواء واألجهزة الطبية.. الطموحات والتحديات) والذي نظمته 
الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ومجلس وزراء 
العربي، األمني  نبيل  الدكتور  التنفيذي، حتت رعاية  التعاون ومكتبه  صحة دول مجلس 

العام جلامعة الدول العربية.
وقد استمر املؤمتر ملدة ٣ أيام من أجل لوصول إلى حلول عملية حلماية صحة املواطن 
صحية  رعاية  تقدم  طبية  وتقنيات  آمــن،  ودواء  صحي  غــذاء  على  وحصوله  العربي، 
ــدواء  وال الــغــذاء  مجاالت  في  عربياً  خبيراً   ٨٠ من  وأكثر  دولــة   ٣٦ مبشاركة   متميزة 

واألجهزة الطبية.

    «  »
  

    حصلت الغرفة التجارية الصناعية مبنطقة القصيم 
 «٩٠٠١:٢٠٠٨  ISO» االيـــزو  اجلـــودة  نظام  شــهــادة  على 
ــاملــراجــعــة والــفــحــص  ــص ب ــق اــت ــفــري ـــام ال بــعــد أن ق
التي  املتبعة  لألنظمة  النهائي  التدقيق  عمليات  بإجراء 
الدولية  املنظمة  حددتها  التي  للمعايير  مطابقة   جــاءت 

للمواصفات القياسية.
بن  فيصل  الدكتور  القصيم  لغرفة  العام  األمني  وقال 
عبدالكرمي اخلميس إن الغرفة عملت طيلة ثمانية أشهر 
احلديثة  واملعايير  املفاهيم  تطبيق  مشروع  على  مضت 
بــدورات  موظفيها  بإحلاق  وقامت  اجلــودة  بنظم  املتعلقة 
للتعامل  وتأهيلهم   مهاراتهم  لصقل  متخصصة  تدريبية 
مع األنظمة العاملية للجودة في إطار سعي الغرفة ملواكبة 
األعمال  رجــال  بيت  ترتيب  وإعـــادة  التقنية  الــتــطــورات 
أفضل  ويحقق  األداء  إلى حتسني  يــؤدي  مبا  الداخل  من 
املقدمة  اخلدمة  بنوعية  ويرتقي  اإلنتاجية  من  مستويات 

ملشتركيها من رجال وسيدات األعمال باملنطقة.
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الس  أنشطة  دعم  من  انطالقاً 
السعودي للجودة ونقل أفضل التجارب 
التنفيذية  اللجنة  نّفذت  واملمارسات 
بالس رحلته الدولية األولى ملاليزيا 
إبريل   ٦–١١ بتاريخ  كواالملبور  مدينة 
٢٠١٣م حيث وصل الفريق يوم السبت 
كواالملبور  مطار  إلــى   ٢٠١٣ إبريل   ٦
وكانت أبرز مالمح الرحلة كالتالي:

الــســنــويــة  مـــراجـــعـــة اخلـــطـــة   •

اللجنة التنفيذية للمجلس السعودي للجودة

 تنقل أفضل تجارب الجودة برحلتها ا�ولى
 إلى ماليزيا

لألنشطة والبرامج موعات الس 
من  اجلــودة  أحــداث  مع  واملستجدات 
االستراتيجية  التخطيط  ورشة  خالل 

لس اجلودة ٢٠٢٠م .
الفائق  ــز  الــتــمــيُّ دورة  حــضــور   •
ومنهجياته  نظريات  على  والتعرف 
التميز  قــيــاس  آلــيــة  عــلــى  والــتــعــرف 
ألقاها  التقييم  آلية  ومراجعة  الفائق 

البروفسور/محمد زائيري.

وبعض  بوتراجايا  مسجد  زيــارة   •
املعالم السياحية.

• الــقــيــام بـــزيـــارة عـــدة شــركــات 
ماليزية متميزة .

محمد  ــبــروفــيــســور   ال ــكــرمي  ت  •
الفخرية  العضوية  وتسليمه  زائيري 
املستوى  هــذا  تستلم  شخصية  كــأول 

التشريفي الكبير.
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ملف 
الـعـــدد

٣٢

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
تبدع في تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للجودة 

في رحاب جامعة حائل تحت شعار
( الجودة الخيار االستراتيجي للمملكة )

التطور  معالم  أهم  أحد  أصبح  للجودة)  الوطني  (المؤتمر  أن  على  المراقبين  من  العديد  أجمع 
االقتصادي و اإلداري في مسيرة المملكة نحو التميز واإلتقان..

الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية  تحت  للجودة)  الرابع  الوطني  (المؤتمر  عقد  اإلجماع  هذا  يؤكد 
حفظه اهللا في رحاب جامعة حائل. وهو ما يشكل مدى اهتمام القيادة بتوفير كل متطلبات التحسين 
والتطوير المستمر في القطاعات اإلنتاجية والخدمية، ويعكس حرصها الشديد على نشر ثقافة 
الجودة ومفاهيمها في األوساط االقتصادية بما يلبي تطلعات المملكة ويحقق أهدافها التنموية 
السعودية  العربية  «المملكة  تصبح   بأن  اهللا  حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  رؤية  مع  تمشياً 

بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة واإلتقان» بطموحات ال تحده حدود.
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وجددت عروس الشـــمال حائل التحليق 
في ســـماء اجلـــودة واألفكار واملشـــروعات 
الطموحـــة من أجل وطـــن منافس عامليا في 
مختلف اجملـــاالت وأكدت جلســـات املؤمتر 
الرابع للجودة الذي نظمته الهيئة السعودية 
للمواصفـــات واملقاييس واجلـــودة بالتعاون 
مـــع جامعة حائل أن اململكـــة على موعد مع 
نقلـــة نوعيـــة فـــي مســـتوى األداء مبختلف 
اجملاالت استنادا لتبني مقام خادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبـــد الله بن عبـــد العزيز 
لإلستراتيجية الوطنية للجودة التي أطلقت 
من ارض الكرم والسخاء حائل لتحقق خالل 
الفترة القادمة تطورا حقيقيا في كل مناطق 

اململكة بعد تطبيق معايير اجلودة

وشـــهد هـــذا العـــام انطـــالق (املؤمتـــر 
الوطنـــي الرابع للجودة) فـــي حائل ... مهد 
الكـــرم والعراقـــة، بعـــد عقـــده فـــي كل من 
الرياض وجدة والدمام ، وهو ما يدل بوضوح 
علـــى إميـــان قيادتنا الرشـــيدة بـــأن مناطق 
اململكـــة تتكامل فـــي حتمل املســـؤولية نحو 
تعزيـــز مفاهيـــم التطـــور اإلداري واخلدمي 
واالقتصادي..ألن إقامة مثل هذه الفعاليات 
هـــو اســـتمرار لالهتمام في نشـــر وتأصيل 

ثقافة اجلودة في ربوع بالدنا احلبيبة...

وقد عقدت فعاليات املؤمتر حتت رعاية 
خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو امللكي 
األمير ســـعود بن عبد احملسن أمير منطقة 
حائـــل ونائبـــه األمير عبد العزيز بن ســـعد.  
وتشـــريف وزير التجـــارة والصناعة الدكتور 
توفيق الربيعـــة ومدير جامعة حائل الدكتور 
خليل البراهيم ومشاركة أكثر من ٣٢متحدثا 
تدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  مـــن  ومتحدثـــة 
وأعضـــاء مجلس الشـــورى ورؤســـاء مراكز 
اجلودة ومديري إدارات اجلـــودة والتقييس 
وأخصائيـــي وأخصائيات املطابقة في هيئة 
التقييـــس وعـــدد مـــن ذوي االختصاص في 

املواصفات واملقاييس.

    وخـــالل فعاليـــات املؤمتـــر ..  دعـــا 
صاحـــب الســـمو امللكي األمير عبـــد العزيز 
بن ســـعد بن عبد العزيـــز نائب أمير منطقة 
حائل جميع القطاعات اإلنتاجية واخلدمية 
في اململكة إلى حتســـني األداء ورفع مستوى 
اجلـــودة ملواكبة التطـــورات العاملية وحتقيق 
التميز املؤسسي في عالم ليس فيه مكان إال 

ملن اتخذ اجلودة سبيال واإلتقان منهجا.

وقـــال ســـموه خـــالل إعـــالن مشـــروع 
اإلســـتراتيجية إنهـــا مبادرة جـــادة لتحقيق 
رؤية خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك عبد 
الله بن عبـــد العزيز والوصـــول إلى مجتمع 
اجلـــودة والتميز فـــي عام ٢٠٢٠ بـــإذن الله 
حتـــت عنـــوان اململكـــة العربيـــة الســـعودية 
مبنتجاتهـــا وخدماتها معيـــار عاملي للجودة 

واإلتقان ٢٠٢٠». 

وأكد ســـمو األمير عبد العزيز بن سعد 
أن ديننا اإلسالمي احلنيف، بني أن اإلنسان 
خليفة الله فـــي األرض ويجب أن ميثل هذه 
اخلالفة بأحسن أداء، موضحا أن اجلودة لم 

تعد ترفا في عصرنا احلاضر وإمنا ضرورة 
إستراتيجية وطنية ملواكبة املستجدات وفي 
عالم متسارع وسقف مفتوح في ظل معطيات 
العوملـــة وتداعياتها، مثمنا اجلهـــود الكبيرة 
التي تبذلها القيادة الرشيدة لدعم تطبيقات 
اجلـــودة ومنهجياتها في ظل توجيهات خادم 
احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني 

وسمو النائب الثاني -حفظهم الله-. 

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة 
التشـــهير  أن  الربيعـــة  توفيـــق  الدكتـــور 
بالشركات التي ال تلتزم مبواصفات اجلودة 
فـــي منتجاتهـــا مســـتمر، وهو ما بـــدأت به 

•  محاور المؤتمر :
الوطنية  االستراتيجية   -
للجودة، في التعليم العالي 

واالعتماد األكاديمي.
الخدمات  في  الجودة   -

والسياحة.
- جوائز الجودة الوطنية.

القياسية  المواصفات   -
ونظم الجودة.

- الجودة في قطاع البناء 
والتشييد.

األمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز
الدكتور توفيق الربيعة 
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الـــوزارة ملتابعة األســـواق واملنتجات حلفظ 
حقوق املستهلك، خصوصا مع وجود معامل 
مختصة ومتقدمة لديها املرجعية للتأكد من 

جودة البضائع داخل اململكة.

وقـــال: نحـــن حريصـــون علـــى ضبـــط 
األســـعار وجودة املنتجات وسنستمر في 
التشـــهير بـــكل مخالف يقـــدم بضائع 
رديئة وســـترون تقدماً في الفترات 
وزارتـــه  حـــرص  القادمة.وأكـــد 
على جـــودة البضائع واملنتجات 
لتعزيـــز ثقافة اجلـــودة ودعم 
الصناعـــات الوطنية في كل 
مـــا يتعلق بتطويـــر اجلودة، 
مبينـــا أن احلصـــول علـــى 
شهادة اجلودة هي إحدى 
املعاييـــر التي يقـــاس بها 
السعودية  املنتجات  جودة 
منتجـــات  حصـــول  بعـــد 
ســـعودية  شـــركة   ٢٦٠
مطابقـــة  شـــهادة  علـــى 
القياســـية  املواصفـــات 
الســـعودية في ظـــل وجود 
لـــدى  متقدمـــة  مختبـــرات 
الهيئة ممـــا انعكس على أداء 
هـــذه الشـــركات وضمنـــا من 
خاللهـــا أن البضائـــع التي تقدم 
للمستهلك ذات جودة عالية، وقال 
فـــي ذات الســـياق «نطمـــح ونســـعى 
جاهدين في أن تكـــون هذه املواصفات 

مرجعا لدول أخرى.

وبني أن مشـــروع اإلستراتيجية الوطنية 
للجـــودة ينبـــع مـــن رؤيـــة خـــادم احلرمـــني 
متثـــل  حيـــث   ٢٠٢٠ للمملكـــة  الشـــريفني 
اإلســـتراتيجية خطوة مهمة لتحقيق الرؤية 

الســـامية الكرمية للجودة، وتأســـيس أركان 
منظومة شاملة للجودة على مستوى اململكة، 
والوصول إلى رؤية موحدة تسهم في النهوض 
واالرتقـــاء مبختلـــف القطاعـــات الصناعية 
ورفـــع  والصحيـــة،  والتعليميـــة  واخلدميـــة 
مســـتوى التنافســـية للمنتجـــات واخلدمات 
واألداء لتكـــون اخليار األمثـــل الذي يحظى 

بالثقة في مختلف دول العالم.

فيما أوضح مدير جامعة حائل الدكتور 
خليـــل بـــن إبراهيـــم البراهيـــم أن االهتمام 
مبوضـــوع اجلـــودة فـــي مســـارات التنميـــة 
اخملتلفـــة قضيـــة هامة ومفصليـــة في حياة 
الشعوب والدول ودعائم رئيسية ومؤثرة في 
تطور الدول ونهضتهـــا, ولعل محور اجلودة 
فـــي التعليـــم العالـــي ميثـــل أهميـــة خاصة 
جلامعة حائل واجلامعات الوطنية األخرى.

وأشـــاد مدير جامعـــة حائل نائب رئيس 
اللجنة العليا للمؤمتر الوطني الرابع للجودة ، 

بالرعاية الكرمية خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبـــد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) 
للفعاليـــات والذي تنظمه الهيئة الســـعودية 
للمواصفات واملقاييـــس واجلودة في رحاب 
جامعـــة حائل مشـــيراً إلـــى أن املؤمتر يأتي 
مواكبـــاً للطموحات والتطلعـــات التي تطمح 

إليها قيادتنا الرشيدة..

وأوضـــح د. البراهيـــم أن هـــذه الرعاية 
الكرمية تؤكد احلـــرص على تطبيق اجلودة 
ومفاهيمهـــا في جميـــع نواحـــي احلياة في 
بلدنـــا املعطـــاء، مضيفـــاً بـــأن هـــذا املؤمتر 
ســـيكون لـــه طيـــب األثر فـــي دعم مســـيرة 
معادلـــة  إن  وقـــال:  وتطبيقاتهـــا.  اجلـــودة 
التنميـــة الناجحة تتطلب إمياناً تاماً بتطبيق 
اجلـــودة على كافة عناصـــر اإلنتاج لذا فقد 
حرصـــت جامعـــة حائل علـــى تطبيـــق هذا 
املفهوم من خالل التطبيقات اإللكترونية من 
خالل عمادة اجلودة والتطوير في اجلامعة، 

• من خالل ندوات وورش عمل المؤتمر:
 خـبرات دولـيــة تمهـد النطـالقــة جـديـدة للمملكة 

في سماء الجودة.
 والمشـاريـع الطمـوحـة والمنافسـة العالميـة.

الدكتور سعد بن عثمان القصبيالدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم
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يعكـــس انطالقـــة جديـــدة، ووعي شـــامل 
مـــن اجلهـــات املشـــاركة بأهميـــة اجلـــودة 
فـــي ظـــل التحديـــات احملليـــة واإلقليميـــة 
والعامليـــة . ولقـــد كانـــت نتائـــج املؤمترات 
الســـابقة للجودة وما مت فيها من طروحات 

واســـتعراض لتجـــارب ناجحـــة، محفزاً 
قوياً لنا ملواصلة اجلهود بالتعاون مع 

كافة القطاعات الوطنية، متطلعني 
ألن تكـــون هـــذه التجـــارب أداة 

فاعلة لتشجيع جميع اجلهات 
ذات العالقة، لتبني وترسيخ 
مبادئ اجلودة الشـــاملة في 

منظومة عملها.

 فاجلودة تعد الركيزة 
للتطويـــر  األساســـية 
وحتسني األداء واخلدمات 
واملنتجـــات في القطاعني 
وهـــي  واخلـــاص.  العـــام 
وســـيلة مهمة من وســـائل 
التغيير التنظيمي وكســـب 
ثقة املســـتفيدين، كما أنها 
أداة فاعلـــة لتحقيـــق األداء 

املتميـــز. ويهـــدف ( املؤمتر 
 ( للجـــودة  الرابـــع  الوطنـــي 

إلـــى اســـتعراض العديـــد مـــن 
العمـــل  وأوراق  املوضوعـــات 

والتجارب احمللية والعاملية اجلديدة 
في مجاالت اجلودة، وبحضور خبراء 

مـــن مختلـــف دول العالـــم. وهنـــا البـــد 
أن أشـــيد بالـــدور اإليجابي الـــذي تقوم به 

قطاعاتنا الوطنية في ســـبيل االرتقاء بفكر 
اجلودة وتطبيقاتها في مملكتنا املعطاء.كما 
ال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
جلميـــع ذوي االختصاص في هذا اجملال ملا 

مـــا أصدرتـــه منظمـــات وهيئـــات التقييس 
العامليـــة، كمـــا قامـــت مبنح عالمـــة اجلودة 
لــــ ٢٦٩ مصنعـــاً تتوزع مواقعهـــا بني اململكة 
ودول مجلس التعـــاون وبعض الدول العربية 
والعاملية, كمـــا وقعت ١٥ اتفاقية لالعتراف 
املتبادل بشهادات املطابقة وعالمات اجلودة 
مع بعض الدول الصديقة والشـــقيقة بهدف 
زيادة التبادل التجاري معها ومبا يعزز جهود 

حماية املستهلك.

 وقـــال الدكتـــور القصبـــي : إن عقـــد 
املؤمتر الوطني الرابع للجودة   حتت رعاية 
ســـامية كرميـــة من لـــدن خـــادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبد الله بـــن عبد العزيز 
- حفظـــه اللـــه - ليعكس اهتمـــام القيادة 
الرشـــيدة بأحد أهم الركائز املهمة لتطوير 
اخلدمـــات والصناعـــات الســـعودية بـــكل 
الشـــاملة ومنهجيتها  قطاعاتها... اجلودة 

وتطبيقاتها.

وأضـــاف بأن جنـــاح املؤمتـــر الوطني 
للجودة بنســـخه األولـــى والثانيـــة والثالثة 

والعمل على التقييم والتطوير املستمر.

ونـــوه د. البراهيـــم بالدعـــم املتواصـــل 
واملستمر حلكومة خادم احلرمني الشريفني 
أعلـــى  إلـــى  وشـــعبها  باململكـــة  للوصـــول 
أن قيادتنـــا  العامليـــة، مؤكـــداً  التصنيفـــات 
بجديـــة  البـــدء  علـــى  حرصـــت  الرشـــيدة 
وخطوات فاعلة لتكريس مفهوم اجلودة في 

مجال التعليم مبختلف تصنيفاته.

متمنياً أن يســـاهم املؤمتر في دعم كافة 
قطاعـــات اجملتمع جلهود الهيئة الســـعودية 
للمواصفـــات واملقاييس واجلـــودة، من أجل 
رفع مســـتوى الوعي واإلملام بأهمية اجلودة، 

ونشـــر ثقافتها، وتشـــجيع املبادرات من قبل 
جميع القطاعات املعنية باجلودة باململكة.

من جهته أكد محافظ الهيئة السعودية 
للمواصفـــات واملقاييـــس واجلـــودة الدكتور 
سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة استطاعت 
عبـــر مســـيرتها إصـــدار أكثر مـــن ٢٧ ألف 
مواصفة قياسية ســـعودية وهو عدد يقارب 

• من أبرز توصيات المؤتمر:
المطالبة بنموذج وطني موحد لمراكز الخدمة الشاملة.

الدكتور هـانـي العمــري

جمعـان الغـامـدي
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من جانبه قال أســـتاذ الدراسات العليا 
في جامعـــة األميـــر نايف الدكتـــور منصور 
اجلهني إن غيـــاب املعلومة الصحيحة يؤدي 
إلـــى اتخـــاذ قـــرارات غيـــر صحيحـــة مما 
يضعف من جودة أداء األعمال التي تقوم بها 
األجهزة احلكومية، مؤكدا أن لدينا أزمة في 
املعلومة الصحيحة املقدمة من املواطن مما 
أدى إلى هدر في اجلهود، مطالبا العمل على 
خلق حس أمني لدى املواطن في املقام األول 
حيث أن تطبيق اجلودة ســـيؤدي إلى خفض 
معـــدل اجلرميـــة وبالتالي تخفيـــض الفاقد 

على املستوى االجتماعي والصناعي.

وألقى البرفســـور محمد زائيري رئيس 
املركـــز األوروبـــي للجودة كلمـــة باإلنابة عن 
املتحدثـــني الرئيســـيني عبـــر خاللهـــا عـــن 
تطلعاته بوصول اململكة إلى مستويات جودة 
متقدمة خالل الفتـــرة القادمة وقال: كل ما 

جودة املنتجـــات والتأكد مـــن أهمية تطبيق 
املواصفـــات القياســـية ونظـــم اجلـــودة في 

حماية املستهلك ودعم االقتصاد الوطني.

واســـتعرض مستشـــار اجلودة باجمللس 
الســـعودي للجودة باملنطقة الغربية الدكتور 
لواقـــع  ميدانيـــة  دراســـة  العمـــري  هانـــي 
ممارســـات اجلودة في املؤسسات السعودية 
وخلصـــت إلى وجـــود قصور في سياســـات 
اجلـــودة وخدمـــة املتعاملـــني وعـــدم وجـــود 
خطط إســـتراتيجية تتضمن اجلودة، وحثت 
علـــى االهتمـــام بقيـــاس األداء والنتائج من 
خـــالل بناء منهجيـــات ونظم داعمـــة لنجاح 

األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية.

وركز العمـــري على االهتمـــام بالعمالء 
وما يســـمى صوت العميل كأساس للتحسني 
املستمر، باإلضافة إلى دور االبتكار واإلبداع 
فـــي تطبيقات اجلـــودة والتطويـــر اخلالق، 
ومقارنـــة املنجـــزات مع املمارســـات العاملية 
الناجحة، مطالباً بضرورة الوعي املشـــترك 
بـــني جميع أفـــراد اجملتمع خاصـــة في طرد 
 السلع املقلدة والرديئة من السوق، بعد توقيع 

اململكـــة اتفاقيـــة معاهدة التجـــارة العاملية، 
ودخول الشركات إلى السوق السعودي.

يبذلونـــه من جهود جبارة في ســـبيل تطوير 
وتطبيق نظم اجلودة في منشـــآتهم وحتقيق 

التميز والريادة لها.

من جانبـــه، قال مديـــر إدارة االعتراف 
املتبـــادل بالشـــهادات في الهيئة الســـعودية 
للمواصفـــات واملقاييـــس واجلودة جمعان 
الغامـــدي إنـــه مت إغـــالق ١٠٤ مصانع 
مخالفـــة فـــي اململكـــة منـــذ إنشـــاء 
عالمة اجلودة الســـعودية وإيقاف 
العالمـــة  وســـحب  تصاريحهـــا 
من املنتجـــات اخملالفة، رصد 
عدد مـــن اجلهـــات الرقابية 

مخالفات عليها.

وأشـــار خـــالل ورقـــة 
ضمـــن  قدمهـــا  عمـــل 
الوطني  املؤمتر  جلســـات 
الرابـــع للجـــودة إلى مهام 
الهيئـــة  ومســـؤوليات 
وفـــق تنظيمهـــا اجلديـــد 
الـــذي مت إقـــراره من قبل 
وحســـب  الـــوزراء  مجلس 
اختصاصها وإلى دور نظم 
اجلودة اخملتلفة في التحقق 
املواصفـــات  تطبيـــق  مـــن 
املنتجـــات،  علـــى  القياســـية 
وشـــهادة املطابقة للمنتجات عن 
طريق برامج االعتراف التي توقعها 
الهيئة مع جهـــات التفتيش واملناظرة 
ومع جهات منح الشـــهادات بهدف رفع 
مستوى جودة املنتجات وحماية املستهلك 
والســـوق الســـعودي من املنتجات املغشوشة 
واملقلدة ورديئة اجلودة، منوها بالدور الذي 
تقوم به الهيئة بالتنســـيق مـــع اجلهات ذات 
العالقـــة داخل اململكـــة وخارجها في ضبط 

• نائب أمير حائل: 
• الجودة ضرورة وطنية 
 لمواكبـة المستجـدات ..

وليست ترفاً.

الدكتور ياسر ابراهيم العبيداء

بروفسور محمد زائيري
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تظهـــر احلاجـــة إلـــى التركيز علـــى األعباء 
املاليـــة املتعلقـــة بســـالمة املرضـــى، وتبـــني 
النظرة العامة للبحث لدى الهيئات الصحية 
فيما يتعلق في مدى النتائج الم عاكســـة في 

حوادث وأخطاء سالمة املرضى.

وبـــني د.العبيداء أنه وفقـــاً للتعليقات 
املتوافـــرة فـــإن مســـتوى األخطـــاء في 

قطـــاع الصحة فـــي الوقت احلاضر 
يرتفع بشـــكل غيـــر مقبـــول، وأنه 

احلاجـــة  تظهـــر  اململكـــة  فـــي 
إلى تدشـــني التحســـينات في 
سالمة املرضى وذلك يتطلب 
إدارة حازمة ووضع أهداف 
محددة وخطة عمل ملتابعة 
قاعـــدة  وبنـــاء  التقـــدم 

معلومات متكاملة.

ويؤكد د. العبيداء أن 
الدراسات التي عملت في 
الواليات املتحدة أوضحت 
أن نسبة ٧٠٪ من األخطاء 
الطبيـــة التـــي أدت بحياة 
أكثر من ١٠٠،٠٠٠ أمريكي 

كل ســـنة ميكن الوقاية منها 
ومنعها ســـواء بزيـــادة الوعي 

عند املرضى حول ســـالمتهم 
أو إقامـــة نظام لضمان ســـالمة 

املرضـــى فـــي املنشـــآت الصحية، 
ا علـــى كل عضو فـــي الفريق  مشـــددً

الطبي املعالج بإعطـــاء معلومات طبية 
كاملـــة للمريض ألن الدراســـات أثبتت أن 

مشـــاركة املريض في القرارات املهمة تعطي 
نتائج أفضل في حتســـني احلالـــة الصحية 
للمريـــض وتقلل بشـــكل كبير مـــن األخطاء 
الطبية وان أي شـــخص فـــي الفريق الطبي 

ومحليًا قد تتســـبب في عدم فاعلية العالج 
أو تأخيـــره أو تأثيره ســـلباً علـــى املريض بل 
أسوأ من ذلك تعرضه إلعاقة دائمة أو حتى 
موته، مطالبًا خالل تقدميه جللسة بعنوان « 
املبادرات الوطنية الدولية لســـالمة املرضى 
« بضرورة فتح مركز لسالمة املريض ، نافياً 
وجود دراســـة عملية حـــول األخطاء الطبية 
ومدى انتشارها عاملياً ، أما في اململكة فهناك 
اهتمـــام متزايد في وعـــي اجملتمع والتغطية 
اإلعالمية في مواضيع سالمة املرضى ومع 
تطبيق التأمـــني الصحي والقضايا املتزايدة 

فـــي اململكة العربية الســـعودية حاليا مؤهل 
للوصول إلى مستويات أعلى. 

راهنـــت  املتقدمـــة  األمم  إن  وقـــال: 
على خيـــار اجلـــودة وحققت هيمنـــة عاملية 
فـــي مختلف اجملـــاالت كما أكـــد أن إطالق 
اإلســـتراتيجية الوطنية للجـــودة في اململكة 
يعتبر لبنة أساســـية نحو حتقيـــق املزيد من 
التقدم واالزدهـــار للمملكة في ظل النهضة 
الشـــاملة التي يقـــود دفتها خـــادم احلرمني 
الشريفني -حفظه الله- مشيرا إلى أن هذا 
التوجه قائم على فلســـفة ومنهجية تتماشى 
مـــع مفاهيم اجلودة الشـــاملة وتهـــدف إلى 
تطويـــر العنصر البشـــري وتطويـــر الهيئات 
واملؤسسات نحو العمل املؤسسي، مستشهدا 
بوجـــود ٨٥ دولة حول العالم اتخذت اجلودة 
خيارا إســـتراتيجيا وهذا مكنها من الهيمنة 

والسيطرة على االقتصاد العاملي.

وأكد الدكتور ياســـر إبراهيـــم العبيداء 
مديـــر اجلـــودة واالعتماد مبستشـــفى قوى 
األمن بالرياض، أن األخطاء الطبية أصبحت 
الدكتور خالد العواد وباء منتشـــرا في جميع املستشـــفيات عامليًا 
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ملف 
الـعـــدد

٣٨

أوضحت وكيلة عمادة اجلودة بجامعة امللك 
عبد العزيــــز الدكتورة منيــــرة العبد العزيز 
أن تلك ال ميكــــن حتديدها دون قياس على 
أسس علمية وحيث انه يعتبر مرحلة مبكرة 
في إجراء الدراســــات العلمية ميكن حتديد 
الســــنة التحضيريــــة مبعنى أنهــــا حتقق ما 

أنشأت لتحقيقه.

وصاحـــب املؤمتـــر ورش عمـــل بـــدأت 
بورشـــة « اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للجودة « 
ثم ورشـــة « نظام إدارة اجلودة اآليزو ٩٠٠١ 
والقيـــادة باملنظمات « ثم ورشـــة « تطبيقات 
أدوات اجلودة في مشـــاريع البناء والتشييد 
« للمحاضـــر الدكتـــور عبدالـــرزاق روماني 
اخلبير الدولي فـــي مجال اجلودة في البناء 

والتشييد بالهند.

ولقـــي املؤمتر خـــالل فعالياتـــه جناحا 
منقطـــع النظيـــر من حيث نســـبة املشـــاركة 
التـــي  واحملـــاور واخملرجـــات والتوصيـــات 
أبرمت في ثناياه ، ومع فعاليات اليوم األخير 
وفـــي اجللســـة اخلتاميـــة أنهـــي بعـــدد من 
التوصيات واخملرجات التي ميكن االستفادة 
منها في تطبيق شروط اجلودة واملواصفات 
وأساســـياتها ومدى أهميتها لكل منشـــأة .. 

الوالء واالنتماء للمملكة واإلسهام في حتقيق 
التنميـــة الشـــاملة واملســـتدامة واحملافظـــة 
عليهـــا واملســـاهمة فـــي حمايـــة املســـتهلك 
والتأثير في رفع مســـتوى القدرة التنافسية 
للمنتجات واخلدمات باململكة لتكون اخليار 
األمثل الذي يحظى بالثقة ودرجة التفضيل 

األعلى مقابل مثيالتها من دول العالم.

من جانبها قالت مشرفة كليات البنات 
باجلامعة الدكتورة حنان آل عامر: من خالل 
هذا املؤمتر ســــوف نقطف ثمار اجلودة من 
خالل مــــا طرحناه مــــن أوراق عمل مقدمة 
وهذا واضح من خالل الطرح الزمني الذي 
قدم فــــي فعاليات املؤمتر حيث لم تشــــتمل 
أطروحاته على مجاالت اجلودة في التعليم 
فقــــط بــــل امتــــدت لتشــــمل كل مؤسســــات 
اجملتمع واملســــتهلك. وقالــــت عميد ضمان 
بجامعــــة  األكادميــــي  واالعتمــــاد  اجلــــودة 
األميرة نــــورة الدكتورة هيفــــاء القاضي إن 
هــــذا املؤمتر أظهر التغييرات واالختالفات 
والتقــــارب بني اجلامعات كمــــا جاء بجميع 
مــــا يالمس تطلعات وآمــــال القائمني عليه، 
وفيمــــا يتعلــــق بالرؤية املســــتقبلية للســــنة 
التحضيرية فــــي برامج اجلــــودة والتطوير 

ســـواء أكان في اجلهاز الطبي أو التمريضي 
أو الصيدلـــي يجـــب أن يكون ملمـــا باحلالة 
الصحيـــة وعنـــده معلومـــات أساســـية عن 
املريض وعالجه ويعرف جميع األدوية التي 
يســـتخدمها املريض ســـواء أدويـــة كيميائية 
أو عشـــبية، وعن املرضى البـــد من اختيار 
املستشـــفى التي أجريت فيهـــا عمليات 
ألن  احلالـــة  لنفـــس  مماثلـــة  كثيـــرة 
املرضـــى  أن  أثبتـــت  الدراســـات 
يحصلون على نتائـــج أفضل إذا 
مت عالجهـــم في مستشـــفيات 
لهـــا خبـــرة كبيـــرة فـــي حالة 
هـــؤالء املرضـــى، كذلك من 
حـــق املريـــض معرفـــة كل 
صغيرة وكبيـــرة عن حالته 
اخلطـــة  وعـــن  املرضيـــة 
له ألن  املعـــدة  العالجيـــة 
الكثير مـــن املعلومات قد 
تكون مهمة جـــداً في منع 
أي خطأ ممكن أن يحصل 

ال سمح الله.

عضـــو  بـــني  فيمـــا 
مجلـــس الشـــورى الدكتـــور 
خالد العواد، أهداف اخلطة 
وكيفية  للجودة  اإلستراتيجية 
مشـــاركة  خـــالل  مـــن  بنائهـــا 
فـــي  الدولـــة  مؤسســـات  جميـــع 
اإلســـتراتيجية وأهمية توطني  بناء 
ثقافـــة اجلودة فـــي اجملتمـــع ومتكني 
كافـــة القطاعـــات للمشـــاركة فـــي هـــذه 
اإلســـتراتيجية موضحا أنه سيتم بدء العمل 
والتنســـيق مع اجلهـــات ذات العالقة خالل 
الشـــهر ويتم اإلعـــالن عن التصـــور الكامل 
حملتويات هـــذه الوثيقة خالل عام، مبينا أن 
الغاية لهذه اإلســـتراتيجية تتمثل في تعزيز 
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كود البنـــاء الســـعودي كنمـــوذج وطني في 
قطاع اإلنشاء والبناء لضمان جودة املباني 
وتسليم املشـــاريع اإلنشائية في مواعيدها 
احملـــددة، والتأكيـــد علـــى أهمية مشـــروع 
للجـــودة وضرورة  الوطنية  اإلســـتراتيجية 
الالزمـــة  واإلمكانيـــات  املـــوارد  توفيـــر 

وضمان مشاركة كافة اجلهات الوطنية 
في هذا املشروع الوطني الهام لدفع 

مسيرة اجلودة في اململكة حتقيقا 
لرؤية خادم احلرمني الشريفني 

للجودة الوطنية.

وقـــد ركـــز املؤمتـــر فـــي 
علـــى:  الشـــاملة  محـــاوره 
الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
فـــي  واجلـــودة  للجـــودة، 
الســـياحية،  اخلدمـــات 
وجوائز اجلـــودة الوطنية، 
القياســـية  واملواصفـــات 
ونظم اجلودة، واجلودة في 
التعليـــم العالي واالعتماد 
األكادميـــي، واجلـــودة في 

قطاع البناء والتشييد.

مبختلــــف مناطق اململكة علــــى أن يتم عقد 
الورشــــة األولى مبنطقة حائل بالتعاون مع 
جامعة حائل وذلك إلعداد دراسة ومراجعة 
شاملة لسلســــلة اإلجراءات الرقابية للسلع 
املستوردة واحمللية ومبشاركة كافة اجلهات 
اخملتصــــة ذات العالقــــة لضمــــان مطابقة 
الســــلع املســــتوردة للمواصفــــات واملقاييس 
السعودية والدولية، وتعزيز اجلهود احلالية 
لنشــــر ثقافة التقــــومي واالعتماد األكادميي 
بقطاع التعليم العالي باململكة وتوفير الدعم 
واملــــوارد الكافية لتطبيــــق املعايير الوطنية 
مع وضــــع اآلليــــات الالزمة لتبــــادل أفضل 
املمارســــات في مجــــال اجلــــودة واالعتماد 

األكادميي بني اجلامعات السعودية.

كمـــا تضمنت التوصيـــات حتفيز كافة 
املنشـــآت الســـعودية علـــى تبنـــي وتطبيق 
معاييـــر جائزة امللـــك عبد العزيـــز للجودة 
وتبني مفهوم التقييم الذاتي للمساعدة في 
حتديد أولويات التحسني والتطوير الالزم 
لتحقيـــق األداء املتميّـــز وتشـــجيع تطبيـــق 
القياســـية  اجلـــودة  ومواصفـــات  أنظمـــة 
وبناء ثقافة اجلودة في املنشـــآت اخملتلفة، 
والتأكيـــد على أهمية اإلســـراع في تطبيق 

إذ أوصـــى املؤمتر بتبني منوذج وطني موحد 
ملراكز اخلدمة الشاملة للخدمات احلكومية 
املقدمة للمواطنني وتعميمه على كافة مناطق 
اململكة وحـــث األجهزة احلكوميـــة اخملتلفة 
على اخلدمة الشـــاملة واســـتطالعات رضا 

املستفيدين بصفة دورية.

كمــــا أوصى بتأســــيس املركــــز الوطني 
لســــالمة املرضى لضمــــان تطبيــــق مبادئ 
ومعاييــــر ســــالمة املرضى بكافة املنشــــآت 
الصحية باململكة وحتسني جودة اخلدمات 
الصحية وضمان التدريب املستمر للعاملني 
فــــي املستشــــفيات، وتبنــــي منــــوذج شــــامل 
لتطبيــــق اجلــــودة فــــي القطــــاع األمني مبا 
يعزز جودة العمل األمني وحتقيق التواصل 
الفعال والتــــوازن بني التنميــــة االجتماعية 
واألمــــن والتدريــــب املســــتمر للعاملــــني في 
القطاع األمني، وكذلك التأكيد على أهمية 
حتقيــــق اجلودة فــــي اخلدمات الســــياحية 
واملواصفــــات  للمعاييــــر  طبقــــا  الوطنيــــة 
الوطنيــــة والدولية في هذا اجملال، وتكليف 
للمواصفــــات واملقاييس  الســــعودية  الهيئة 
واجلــــودة بعقد ورش عمــــل متخصصة في 
مجال اجلودة الشــــاملة لألجهزة احلكومية 
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مقاالت

٤٠

يوسف الكويليت

صحيفة الرياض

     امللـــك عبداللـــه صغيـــرة عليـــه كلمـــة «حكيم أمتـــه» فهو من قـــاد أكبر ثـــورة في التعليـــم واالبتعاث 

 من أجل أن تصل األجيال إلى مســـتوى األمم املتســـابقة على العلم واملعرفة، وقاد أكبر عملية حتديث 

 فـــي البنـــى االقتصادية واالجتماعية، وأحدث تغييرات واســـعة في النظم اإلداريـــة طالت العديد من 

 اجلهـــات احلكوميـــة واألهلية، ووضـــع اململكة علـــى خرائط العالم فـــي االعتدال والســـالم وتعايش 

 الشـــعوب، فحصـــل على تقديـــر العديد من اجلهات التي وضعته في املكان الذي يســـتحقه كشـــخص 

مؤثـــر فـــي داخـــل بلـــده وخارجه..فـــي املناســـبات الوطنيـــة جـــل اهتمامـــه ينصـــب علـــى املواطن، 

وفـــي جلســـة أمـــس فـــي مجلـــس الشـــورى فـــي دورتـــه السادســـة قـــال: «تفعيـــل أعمـــال اجمللـــس 

فـــي طياتهـــا ضجيجـــاً  التـــي حتمـــل  العجلـــة  علـــى  تندفـــع  التـــي ال  العقالنيـــة  أساســـه  بوعـــي 

اجملتمـــع».. لشـــرائح  ومتثيـــل  تكليـــف  بـــل  تشـــريفاً  ليـــس  مكانكـــم  أن  واعلمـــوا  نتيجـــة،  بـــال 

االنفعـــال  دائـــرة  تكـــون خـــارج  أن  فـــي مهمـــات البـــد  الصارمـــة  العقالنيـــة  القـــول  هـــذا   قيمـــة 

 واحملســـوبيات، والتباطـــؤ بإعـــالن النتائج ألي قضية وبشـــفافية صادقة، واملكســـب األهـــم أنه ألول 

 مـــرة فـــي تاريخ هـــذا اجمللس تشـــارك املرأة بفاعليـــة كعضوة عاملـــة حتمل صوت الوطن بشـــرائحه 

 اخملتلفـــة، وهي املســـافة التـــي قطعها اجمللس بتجـــاوز كل العقبـــات، خاصة وأن االختيـــار وقع على 

 مـــن هن في أعلى قوائـــم النجاح في مؤهالتهن الدراســـية والعملية، وهذا التميـــز الذي يقوده حكيم 

بـــل رؤيـــة قدمـــت التحـــوالت الزمنيـــة فـــي  يـــأت مـــن خـــالل إمـــالءات أو ضغـــوط،  لـــم   أمتـــه، 

الداخـــل وعلـــى مســـتوى البشـــرية كلها..فمجتمـــع أغلبيتـــه شـــابة على مقاعد الدراســـة وكراســـي 

العمـــل مـــن اجلنســـني- تعد امتـــداداً للحاضـــر وبناء املســـتقبل حتـــى أنه برؤيـــة محايـــدة، جند أن 

مـــن يتعاملـــون مـــع التقنيـــات احلديثـــة مـــن هـــذه الفئـــات، وكذلـــك وســـائل التواصـــل االجتماعي 

يجـــدون أن فكـــراً ووعيـــاً جديدين ينمـــوان مع هذه األجيـــال، للوصول إلـــى العالم احلديـــث بإدارته 

املتقدمـــة- قـــد تطـــورت فـــي مجتمعنـــا وفـــق منهـــج جديـــد وهـــذا ســـيقطع املســـافة فـــي حتديث 

العمـــل اإلداري والصناعـــي، وكل مـــا يتعلـــق بالعلـــم املعاصـــر مـــن دراســـات وبحـــوث وغيرهـــا..

امللـــك عبدالله يشـــكل حضـــوراً تاريخياً ليس في بلده، وإمنا على كل الســـاحات وهـــذا التميز أعطاه 

 

التفافاً شـــامالً، ومحبة كبيرة مع كل شـــعبه، ألنه بتصرفاته وبســـاطته وصدقه مع نفســـه ومواطنيه 

 

زرع خاصيـــة جديـــدة بـــني األفـــراد رجـــاالً ونســـاء جعلتـــه مبنزلـــة األب الكبيـــر والصديـــق الذي ال 

 

مييز بني أي إنســـان على أرض وطنه.. مجلس الشـــورى الذي استقبله امللك عبدالله يدرك أن مهماته 

كبيرة وأن من يراقبه ويرعاه باحلساب والثواب شخصية تفهم وتقدر مسؤولياتها وحتى لو كانت جتربته 

غيـــر كبيرة حلداثـــة عمره، فاملطلوب أن يصبح بقدرة رؤية امللك وتطلعاتـــه نحو التحديث والتطوير..

حكيم أمته ..
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منتديات

٤٢

 »∏NGódG »HÉbôdG Qhó```̀dGh ájôµØdG á«µ∏ŸG

 äÉ```̀éàæŸG á```̀eÓ°S ¿É```̀ª°†d »```̀LQÉÿGh

.IOQƒà°ùŸGh á«∏ëŸG

 ióàæª∏d ¬```̀àª∏c ‘ ±É°ù©dG í```̀°VhCGh

 ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y á```̀ãdÉãdG Iôª∏d √OÉ```̀≤©fG ¿CG

 ΩOÉN áeƒµM Oƒ¡÷ kGOGóàeG ó```̀©j áµ∏ªŸG

 πc ∫òH ¤EG áaOÉ¡dG Ú```̀Øjô°ûdG Úeô◊G

 áëaÉµeh ∂∏¡à°ùŸG á```̀jÉªM ¬fCÉ°T ø```̀e Ée

 ¥ƒ≤M ájÉªMh ó```̀«∏≤àdGh …QÉ```̀éàdG ¢û¨dG

 ¬°ùØf â```̀bƒdG ‘ kÉ«æãe ,á```̀jôµØdG á```̀«µ∏ŸG

 ∑QÉ```̀ª÷G á```̀ë∏°üe Ú```̀H ¿hÉ```̀©àdG ≈```̀∏Y

 á```̀«eƒµ◊G Iõ```̀¡LC’G ™```̀«ªLh á```̀jOƒ©°ùdG

 iCGQh ,á«∏ëŸG ¥ƒ```̀°ùdG ájÉª◊ á```̀jOƒ©°ùdG

 ó```̀«∏≤àdGh  …QÉ```̀éàdG  ¢```̀û¨∏d  ¿CG  ±É```̀°ù©dG

 Oƒ©Jh OÉ°üàb’G ≈```̀∏Y IÒÑc á«KQÉc kGQÉKBG

 ¤EG ¬JôgÉX »eÉæàd á```̀«°SÉ°SC’G ÜÉ```̀Ñ°SC’G

 ™∏°ùdG ™«ªL ≈∏Y É¡MÉàØfGh ¥Gƒ```̀°SC’G ƒ‰

 øjôªãà°ùŸGh ÚéàæŸG ¢†©H »©°Sh á«ŸÉ©dG

 ô¶ædG ¢†¨H ™```̀jô°ùdGh π¡°ùdG í```̀HôdG ¤EG

 äÉHƒ≤Y É```̀gQhóH Qó°üJ »```̀àdGh á```̀«côªL

.∑QÉª÷ÉH áWÉæŸG äÉ«MÓ°üdG øª°V

 »côª÷G OÉ–’G ¿CG ±É°ù©dG í°VhCGh

 ,Oƒ```̀¡÷G  ø```̀e  Gó```̀jõe  êÉ```̀àëj  »```̀Hô©dG

 äÉ```̀Ø°UGƒŸG ó```̀«MƒJ Ö```̀∏£àj √Oƒ```̀Lh ¿C’

 ¿ƒc ,º¶ædGh ∞°ûµdG Iõ¡LCGh ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh

 ∫hódG ÚH ™∏°ùdG π≤f ájôM »```̀æ©j ¬≤«Ñ£J

.AÉ°†YC’G

 ióàæŸG ∫É```̀ªYC’ ±É°ù©dG í```̀ààaG Éªc

 …QÉéàdG ¢```̀û¨dG áëaÉµŸ å```̀dÉãdG »```̀Hô©dG

 ájôµØdG á```̀«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ájÉªMh ó```̀«∏≤àdGh

 áë∏°üe ¬```̀ª¶æJ …òdG á```̀ãdÉãdG ¬```̀JQhO ‘

 á¡LGƒe πÑ°S åëÑd ,ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G

 ¥ƒ≤M ájÉªMh ó```̀«∏≤àdGh …QÉ```̀éàdG ¢û¨dG

 ‹É```̀ªLEG  ¿CG  ¤EG  ±É```̀°ù©dG  QÉ```̀°TCGh

 »°VÉŸG ΩÉ```̀©dG ™ØJQG …ò```̀dG äÉ```̀WƒÑ°†ŸG

 Ió∏≤e á```̀©£b ¿ƒ«∏e 55 IQOÉ```̀°üe ≠```̀∏Ñ«d

 É¡à≤HÉ£e Ωó©d á```̀©£b ¿ƒ«∏e 60 IOÉ```̀YEGh

 áµ∏ªŸG ΩõY ócDƒj ,ájOƒ©°ùdG äÉØ°UGƒª∏d

 ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ‹hódG ™```̀ªàéŸG ÖfÉL ¤EG

.IôgÉ¶dG √òg

 ∞ãµàJ ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ±É°ù©dG È```̀Y h

 äÉØdÉîŸG √òg »```̀ÑµJôe á≤MÓŸ Oƒ¡÷G

 ∂dPh ,á«æeC’G Iõ¡LC’G ÈY øjó∏≤ŸG øe

 ‘ á«dÉ◊G äÉHƒ≤©dG áeAGƒe ióŸ ∫GDƒ°S ‘

 ∑É¡àfEGh ó«∏≤àdG º```̀FGôL ºéM ™e áµ∏ªŸG

 ∑QÉª÷G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ájôµØdG ¥ƒ≤◊G

 ¿É```̀é∏d  äÉ```̀WƒÑ°†ŸG  Ωó```̀≤J  á```̀jOƒ©°ùdG

: …QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµŸ ådÉãdG »Hô©dG ióàæŸG ∫ÓN

معالي وزير المالية : المملكة تبذل جهودا كبيرة 
للقضاء على السلع المغشوشة والمقلدة 

وانتهاك حقوق الملكية الفكرية

 ¿EG ±É°ù©dG õjõ©dG ó```̀ÑY øH º«gGôHEG QƒàcódG á«dÉŸG ôjRh ‹É```̀©e ∫É```̀b

 ∑É¡àfGh Ió∏≤ŸGh á°Tƒ°û¨ŸG ™∏°ùdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d IÒÑc GOƒ¡L ∫òÑJ áµ∏ªŸG

 ¢VƒîJ áØ∏àîŸG É¡JÉ¡L ÈY áeƒµ◊G ¿CG kGócDƒe ,ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

.ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ù∏d Ió∏≤ŸG ™∏°ùdG ∫ƒNO ó°V  á°Sô°T “ÉHôM”
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 Ée ¿CÉH ∂dP ≈∏Y πdOh , IôgÉ¶dG áëaÉµe

 ‘ ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G πÑb øe ¬£Ñ°V ”

 »Hô©dG ióàæŸG ó```̀≤Y ∫ÓN Ω2010 ΩÉ```̀Y

 á°Tƒ°û¨e IóMh ¿ƒ«∏e 16 â¨∏H ób ÊÉãdG

 Ω2011 ΩÉ```̀©dG ‘ ºbôdG õ```̀Ø≤«d Ió```̀∏≤eh
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حلقة نقاش

٤٤

األســـواق مخالـــف للمواصفـــة بـــدءاً 
مـــن غرة شـــهر صفـــر لعـــام 1435هـ 
املوافق لألول من شـــهر يناير من العام 
تقـــوم وزارة  أن  املقبـــل 2014، علـــى 
التجارة والصناعة مبراقبة األســـواق.

وتضمنـــت احللقـــة التـــي أقيمـــت 
مؤخرا اإلشـــارة إلى اإلجراءات املتبعة 
لضمان االلتزام بهذه املواصفة املعدلة، 
وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق 
احمللية، حيث ستقوم اجلهات الرقابية 
االلتـــزام  مـــن  بالتأكـــد  الدولـــة  فـــي 
بتطبيـــق املواصفـــة القياســـية املعدلة 
علـــى منتجـــات التكييـــف املســـتوردة 
عينـــات  وســـحب  محليـــاً،  واملصنعـــة 
امتثالهـــا  مـــن  والتحقـــق  الختبارهـــا 
ملتطلبات املواصفة القياســـية املعدلة.

الســـعودية، ومسؤولون ومختصون من 
هـــذه اجلهـــات، فضـــالً عن عـــدد من 
قيـــادات قطاع التكييف في اململكة من 
مصنّعني وموردين وجتار جتزئة وجملة.
اجلديـــدة  التعديـــالت  ومبوجـــب 
ســـتبدأ اجلهات احلكوميـــة اخملتصة، 
اعتباراً من غرة شهر ذي القعدة املقبل 
املوافق للسابع من شهر سبتمبر 2013 
املقبـــل فـــي منـــع اســـتيراد أو تصنيع 
أي أجهـــزة تكييف مخالفـــة ملتطلبات 
املواصفـــة القياســـية الســـعودية رقم 
واخلاصـــة  املعدلـــة   (2012/2663)
الطاقة واحلدود  مبتطلبات بطاقـــات 
الطاقـــة  اســـتهالك  لكفـــاءة  الدنيـــا 
ملكيفـــات الهـــواء، كمـــا ســـيعقب ذلك 
منـــع بيع وتداول أي جهـــاز تكييف في 

وحضر حلقـــة النقاش األمير عبد 
العزيـــز بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيز 
مساعد وزير البترول والثروة املعدنية 
لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية 
للبرنامـــج الســـعودي لكفـــاءة الطاقة، 
والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة 
واملقاييـــس  للمواصفـــات  الســـعودية 
واجلـــودة، واملهنـــدس فهـــد اجلالجل 
وكيل وزارة التجارة والصناعة لشـــؤون 
املســـتهلك، واملهندس وليـــد أبو خالد 
وكيل وزارة التجارة والصناعة لشـــؤون 
الصناعـــة ومستشـــار الوزير للشـــؤون 
االستراتيجية، والدكتور نايف العبادي 
مديـــر عـــام املركـــز الســـعودي لكفاءة 
الشـــنيفي  احملســـن  وعبـــد  الطاقـــة، 
مدير إدارة القيود مبصلحة اجلمارك 

حلقة نقاش تشرح آليات تطبيقها بحضور ا�مير عبد العزيز بن سلمان

إجراءات لضمان االلتزام بالمواصفة المعدلة للمكيفات 
ب المخالفة للسوق وعدم تسر�

استعرضت حلقة نقاش أقيمت في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة، آليات تطبيق المواصفة القياســية الســعودية المعدلة رقم (٢٠١٢/٢٦٦٣) 

الخاصة بأجهزة التكييف.
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ندوات

احتضنتها غرفة الرياض:

جائزة السبيعي للتميز تنظم ندوة «الطريق نحو التميز 
في العمل الخيري»

احتضنت الغرفة التجارية الصناعية 
بالرياض نـــدوة «الطريق نحو التميز 
فـــي العمـــل اخليري» والتـــي نظمتها 
جائـــزة الســـبيعي للتميز فـــي العمل 
اخليـــري وســـط حضـــور منســـوبي 
ومنســـوبات املؤسســـات واجلمعيات 
ومـــا  الريـــاض  مبنطقـــة  اخليريـــة 
حولها، وذلك ضمن احلملة التوعوية 
التعريفيـــة للجائـــزة التـــي تعتبر أول 
اجلـــودة  فـــي  متخصصـــة  جائـــزة 
 والتميـــز في قطـــاع العمـــل اخليري

والتعليمـــي  واإلغاثـــي  االجتماعـــي   
واألفـــكار  واملشـــاريع  والدعـــوي 

اإلبداعية املتميزة.
بدأت النـــدوة بكلمة لألســـتاذ نواف 
الرفـــدي املديـــر التنفيـــذي جمللـــس 
بغرفـــة  االجتماعيـــة  املســـؤولية 
الرياض رحب فيه بجميع املشـــاركني 
مـــن قيـــادات ومســـؤولي اجلمعيات 
اخليرية مبنطقة الرياض وما حولها، 
ثم قـــدم االســـتاذ قرنـــاس القرناس 
عضـــو اللجنـــة اإلشـــرافية باجلائزة 

تعريفاً موجزاً بأهمية اجلائزة لقطاع 
العمـــل اخليري وتطويره نحو اإلتقان 

والتميز وجتويد العمل.
ثم استعرض الدكتور عايض بن طالع 
العمري املشـــرف التنفيـــذي جلائزة 
الســـبيعي للتميز فـــي العمل اخليري 
ورئيـــس اجمللـــس الســـعودي للجودة 
الغربيـــة مفاهيـــم اجلودة  باملنطقـــة 
والتميز املؤسســـي اخليـــري ودورها 
في تطوير العمـــل اخليري من خالل 
تطبيق أفضل املمارســـات في اإلدارة 

آل شريم : الجائزة تسعى �حداث حراك إيجابي في مجال التحسين والتجويد في قطاع العمل الخيري 
برمته بما يحقق للمملكة العربية السعودية مواصلة التميز والريادة في العمل الخيري.

الدكتور العمري : التزام مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي الخيري يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات 
في ا�دارة وتحقيق أفضل نتائجها وفق� للمفاهيم ا�ساسية للتميز المؤسسي.
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وفقـــاً  اخملتلفـــة  نتائجهـــا  وحتقيـــق 
للمفاهيم األساسية للتميز املؤسسي، 
كما تناول بالشـــرح املفصـــل أهداف 
اجلائزة التي تبنتها مؤسســـة محمد 
وعبدالله إبراهيم الســـبيعي اخليرية 
العمـــل اخليـــري  مشـــكورة خلدمـــة 
وتطويـــره والتوعيـــة بأهميـــة التميز 
واجلودة فـــي العمل اخليـــري وحيث 
استعرض مجاالتها ومعاييرها وطرق 
التقدم لها وآليات تقييم املؤسســـات 

واملشاريع واألفكار.
وفي تصريح له كشـــف رئيس اللجنة 
اإلشـــرافية علـــى اجلائـــزة الدكتـــور 
حســـن آل شـــرمي أن اجلائزة تســـعى 
إلحـــداث حـــراك إيجابي فـــي مجال 
التحســـني والتجويد في قطاع العمل 
اخليـــري برمتـــه مبا يحقـــق للمملكة 
العربيـــة الســـعودية مواصلـــة التميز 

والريادة في العمل اخليري.

وأوضح الدكتور آل شرمي أن اجلائزة 
تطمح لتوســـيع قاعدة العمل اخليري 
وتطويـــر بيئاته وحتســـني مخرجاته، 
وتهدف لنشـــر ثقافة اجلودة والتميز 
في العمل اخليـــري واالرتقاء بفعالية 
وكفـــاءة العمـــل املؤسســـي اخليـــري 
وتشـــجيع روح املنافســـة بني املنشآت 
روح  غـــرس  عـــن  فضـــالً  اخليريـــة 
اإلبداع واجلودة املســـتمرة في العمل 
يـــؤدي لتعزيـــز ثقـــة  اخليـــري ممـــا 
اجملتمـــع مبنشـــآت العمـــل اخليـــري 
وتوفيـــر مرجعيـــة وأســـس معياريـــة 
لقياس مدى التقدم في أداء املنشآت 
اخليرية إداريـــاً وتنظيمياً إلى جانب 
نشر أفضل املمارسات والتجارب في 
العمل اخليري والتعريف بها وحتفيز 

وتكرمي العمل اخليري املتميّز.
يشـــار إلى أن جائزة السبيعي للتميز 
في العمـــل اخليري انطلقـــت مؤخراً 

برعاية وحضور معالي وزير الشؤون 
االجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد 
العثيمني وســـط مباركة رواد وقيادي 
العمـــل اخليـــري ومنســـوبيه، بهدف 
إشـــاعة التميُّـــز في العمـــل اخليري 
وتنطلـــق بهدف دعـــم ونشـــر التميُّز 
املؤسســـي وتكرمي أفضل املمارسات 
فـــي مجـــال العمل اخليـــري، وحتمل 
عدداً من القيم وهي العدل والشفافية 
واالحترافية والعمل اجلماعي وخدمة 
العمـــل اخليـــري والتّميُّز فـــي العمل 
اخليري، وتشـــمل ثالث فئات رئيسة 
وهي املنشآت اخليرية املتميّزة والتي 
تشـــمل القطاع االجتماعي واإلغاثي 
واملشـــاريع  والدعـــوي،  والتعليمـــي 
اخليرية املتميّزة للمنشآت، واألفكار 
اإلبداعية املتميّزة في العمل اخليري 

لألفراد واملنشآت.
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مــــن وقفــــات الوزير توفيــــق الربيعة ومنها 
على سبيل املثال استباقه رفض أي إعالن 
تعزيــــة في جنله الراحل ســــعود في حادثة 
الغرق الشــــهيرة مطالباً بــــأن يكون ذلك- 
إن كان والبــــد- مودعاً لألعمال اخليرية.

صة    لقــــد بلــــغ عــــدد املصانــــع املرخّ
املنتجة حتــــى نهاية الربــــع الثاني من عام 
١٤٣٣هـ، ٥٣٢٤ مصنعاً. وتدشــــني مؤشر 
يعــــرض  االســــتهالكية  الســــلع  ألســــعار 
أســــعار عددٍ من الســــلع في ٢٧ محافظة 
مــــن محافظــــات اململكــــة بصفــــة يومية. 
وإنشــــاء مركز للتفاعل مع املستهلك. فيما 
بلــــغ عــــدد املــــدن الصناعيــــة «٢٨» مدينة 
صناعيــــة ما بني مطورة أو حتت التطوير.

الوزيــــر  لــــدى  املؤهــــالت  إن حقيبــــة 
الشــــاب ثريــــة جداً فهــــو يعــــد مرجعاً في 
علــــوم التقنيــــة حلصولــــه علــــى شــــهادتي 
ماجســــتير إحداهما في علم احلاســــبات 
واألخرى في املعلومات، كما يحمل شهادة 
الدكتوراه في علوم احلاســــبات من جامعة 
بيتسبرغ وتشــــير ســــيرته العلمية إلى أنه 
نشــــر أكثر من ١٦ بحثاً علمياً محكماً على 
املستوى الدولي. وشارك في تأليف كتاب 

التواصل مع املواطن معتبراً ذلك أبرز أداة 
لقيــــاس وتطوير فعاليــــة وزارته، فهو مثالً 
في «تويتــــر» يتجاوز عدد متابعيه أكثر من 
١٢٤ ألــــف متابــــع، ويبلغ معــــدل املتابعني 
اجلدد يومياً حلســــابه قرابة ٨٧٧ حساباً 
ومعــــدل الرتويــــت اليومــــي: ٢٨١ رتويت، 
وكانت أول تغريدة له بعد تعيينه:» أســــأل 
الله العــــون فيما أوكل إليّ من مســــؤولية. 
وأرجــــو منكــــم الدعاء لــــي بالنجــــاح، وأن 
أحقق ما يخدم مصالح الوطن واإلسالم.

لقــــد لفت األنظار بتأكيده أن التطوير 
يكمن لديه في تســــهيل إجــــراءات الوزارة 
يحلــــم بــــه أرباب األعمــــال ويتمنونــــه، أما 
«التغيير» فهو أمل املســــتهلكني أن تهدأ به 
نيران األســــعار. يقول: «أصحاب األفكار 
كثيرون، ولكنَّ قلة ينفذون. إذا كنت ذا رأي، 
فكن ذا عزمية، فإن فساد الرأي أن تتردد، 
حتــــى تكــــون مبدعــــاً وناجحــــاً، فيجب أال 
تخاف من اخلطأ». بل واستمراراً لقناعاته 
فقد فاجأ الوزير املتابعني بطلب مهندسني 
للعمل في وزارته وفق اشــــتراطات معينة.

من جانب آخر لم يفت املتابعون الكثير 

ويأتي الوزير الشاب د. توفيق الربيعة 
ليعيــــد األمل في وجودة هــــذه املواصفات 
اإلداريــــة املتميزة، فهو يعد األبرز حضوراً 
في أوساط العالم الرقمي ومواقع التواصل 
االجتماعي، مؤكــــداً البدء من حيث انتهى 
اآلخرون، ومختصــــراً الطريق إلى تطوير 
أدوات وزارتــــه مــــن خــــالل التواصــــل مع 
املواطن وخصوصاً فئة الشــــباب، وهو ما 
جعــــل الكثير مــــن خطــــوات وزارة التجارة 
والصناعــــة األخيــــرة تلقى االستحســــان، 
حتــــى وإن لم يكن ســــقف تطلعات املواطن 
إال أنهــــا- وهذا يحســــب لهــــا- جعلته في 
قلب الصورة. وكما تتفــــق معظم التقارير 
الصحفية فقد لقي التعيني السامي للوزير 
توفيق الربيعة موجة كبيرة من االرتياح في 
أوســــاط املســــتهلكني خصوصاً أن الوزير 
الشــــاب الذي لطاملا وصف بأنه «ال يؤمن 
باملســــتحيل» ومنذ البداية كان واضحاً أن 
الوزير اجلديد قد وضع لوزارته معايير أداء 
واضحة أبرزها العملية والســــرعة والدقة 
فــــي أداء اخلدمات اخملتلفــــة للمواطنني.
 غيــــر أن أبرز ما لفــــت األنظار للوزير 
الربيعة هي الطريقة التي اتخذها لتعميق 

توفيق الربيعة.. وزير شاب يتسّلح بتقنيات التواصل 
وشراكة المواطن

تتميــز المنظمات والمنشــآت 

بشــتى توجهاتها ومجاالتها 

عندمــا توفــق لقيــادة إدارية 

متميــزة لديهــا رؤيــة واضحة 

ناضجــة.  إداريــة  وممارســات 

وفي عالمنا اليوم نفتقد لمثل 

هــذه المواصفــات الضروريــة 

لنجاح المنظمات وبالذات في 

القطاع الحكومي. 
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شــــخصياً، وغيرها من النماذج التي كانت 
يومــــاً تعد بديهيات وحتولــــت إلى مفاجأة 
ســــارة ملن عرفــــوا توفيق الربيعــــة اليوم».

إبراهيــــم  لألســــتاذ  مقــــال  وفــــي 
القحطانــــي فــــي جريــــدة الشــــرق بتاريخ 
٢٠١٣/٥/١٦  بعنــــوان  ذكــــر بــــأن الكاتب 
االقتصادي عصام الزامل بنشر استطالع 
شــــامل يحوي عديداً مــــن امللفات التي لها 
عالقــــة بالشــــأن احمللي. تفاعــــل مع هذا 
االســــتطالع ٦١٥٠ شــــخصاً، ٩٤٪ منهــــم 
ســــعوديون. كان أبــــرز ما في االســــتطالع 
هو حصــــول الدكتور توفيــــق الربيعة وزير 
التجــــارة والصناعــــة على النســــبة األعلى 
مــــن بني كافة الــــوزراء فيمــــا يخص تقييم 
األداء!!.  وتســــاءل: ما الذي جعل الدكتور 
توفيق يحصل على هــــذه الثقة رغم قصر 
عمره الوزاري؟ وأجاب على تســــاؤله بعدة 
أســــباب من أهمهــــا التواصل والشــــفافية 
التي مارســــها الوزير مع الشعب، فالربيعة 
عــــرف منــــذ يومــــه األول كوزيــــر بتواصله 
وتفاعلــــه الشــــخصي وتفاعــــل وزارته مع 
القضايــــا املطروحة حيث جنــــح في جعل 
املواطن «شريكاً» في القضية وفي اإلجناز.

المرجع / صحيفة سبق االلكترونية 
وبعض الصحف اليومية

هو مســــؤول يشــــعر مبعاناته وهــــذا كافٍ 
لطمأنــــة املواطن أن املســــؤول يعمل». أما 
الكاتب واإلعالمي حسني شبكشي فيقول: 
«في الســــعودية يتحدث الناس هذه األيام 
بإعجاب شــــديد وغبطة وفخــــر عن وزير 
التجــــارة والصناعة توفيــــق الربيعة. رجل 
جاء إلى منصب مهــــم وملفات معقدة تهم 
قطاع األعمال والعامة، وبحماس الشباب 
الذين ينتمي إليهم، وبلغة العقالء وبتواضع 
العاملــــني باألمــــور أدار ملفــــات وزارتــــه». 
مضيفاً: «يتحدث الناس عنه بإعجاب عن 
دوامه بالــــوزارة منذ السادســــة والنصف 
صباحاً، واســــتقباله للمراجعني في ساعة 
مبكــــرة، وعمله بأســــلوب «غير منطي» لم 
يتعود عليه مدمنو نهــــج اخلدمة املدنية.. 
مســــتمع لبق جداً، ومنصــــت دقيق، متابع 
للتفاصيل، وال يعد مبــــا ال ميكن تنفيذه».

ويقول شبكشي: «توفيق الربيعة رجل 
د من «األنا»،  طموح ومخلــــص وأمني، جترّ
وال أود أن أسرد الكثير من القصص التي 
أعلمها شــــخصياً عن الرجــــل...، لكني ال 
أقول إال «من تواضع لله رفعه»، فال يعيب 
الرجــــل أن يصــــب القهوة بنفســــه لضيفه 
األكبــــر ســــناً، أو أن يجــــول في األقســــام 
في وزارته بنفســــه، أو أن يراجع املوضوع 

عــــن الشــــبكات ذات الســــرعات العاليــــة. 
وهــــو أيضاً عضــــو في جلنة جائــــزة امللك 
عبدالعزيــــز للجــــودة. كمــــا أن تواصله مع 
املنظمــــات الدولية له بعــــد عاملي نال على 
إثــــره عضوية مجلــــس إدارة منظمة األمم 
املتحــــدة للتطوير الصناعي. كما شــــارك 
الدكتــــور توفيــــق بــــن فــــوزان الربيعة في 
تأليــــف وثيقة خطة رؤيــــة تقنية املعلومات 
لت األساس  الوطنية الســــعودية والتي شكّ
لوضــــع خطــــة تقنيــــة املعلومــــات الوطنية 
الســــعودية.. وهو باإلضافــــة إلى ذلك إما 
يــــرأس أو عضو في جهات بحجم اجمللس 
للبترول.  االقتصــــادي، واجمللس األعلــــى 
ومجلــــس اخلدمة املدنية.، وعضو مجلس 
إدارة هيئــــة الغــــذاء والــــدواء. وعضويــــة 
مجلــــس إدارة مدينة امللك عبدالله للطاقة 
الذرية واملتجــــددة. ومتتد قائمة العضوية 
لتشــــمل مجلــــس صنــــدوق االســــتثمارات 
العامة ورئيس جلنة املساهمات العقارية. 
ورئيــــس مجلــــس إدارة حماية املنافســــة. 
ورئيــــس اللجنــــة الوزاريــــة ملبــــادرة امللــــك 
عبدالله لالســــتثمار الزراعي في اخلارج.
املعــــروف  االقتصــــادي  عنــــه  يقــــول 
الشــــكر  «إنــــه  العمــــري:  د.عبداحلميــــد 
والتقدير املستحق من ٢٨٫٤ مليون مواطن 
ومقيــــم لــــوزارة التجــــارة والصناعــــة، نعم 
تســــتحقه وفوقه خالص الدعاء لها بالقوة 
والتوفيق والســــداد، تســــتحقه من معالي 
وزيرهــــا اخمللص د. توفيق الربيعة وصوالً 
إلى جميــــع العاملني اخمللصني معه». هذا 
فيمــــا يقــــول الكاتــــب محمد بن ســــليمان 
األحيدب: «أحــــدث معالي وزيــــر التجارة 
والصناعة الدكتور توفيــــق الربيعة حراكاً 
اجتماعيــــاً أنعش العالقــــة احلميمية بني 
املواطن والوزير بعد غيــــاب لهذه العالقة 
دام طويــــالً، فكل ما يريــــده املواطن حالياً 
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جــوائــــــــز

٥٠

الرقمية، ويخطط الستكمال ربط ٢٠ ألف 
موقع بنهاية عام ٢٠١٦ بتوفير شــــبكة ذات 

سعة عالية وجودة في االتصال.
يشــــار إلــــى أن القمة العامليــــة جملتمع 
املعلومات هــــي النشــــاط الرئيس لالحتاد 
الدولي لالتصــــاالت التابع لألمم املتحدة، 
لدعــــم حتــــول الــــدول جملتمــــع املعلومــــات 
ونشــــر املعلوماتية واستخداماتها وثقافتها 
فــــي العالم، وقد عقــــدت القمة األولى عام 
٢٠٠٣ فــــي جنيف والثانيــــة عام ٢٠٠٥ في 
تونــــس، وتأتــــي أهمية هــــذه اجلائــــزة من 
أهميــــة اجلهة املانحة لها واملصداقية التي 
حتظــــى بها هــــذه القمــــة لدى املؤسســــات 
تقنيــــة  مجــــال  فــــي  اخملتصــــة  الرســــمية 
املعلومــــات واالتصاالت كهيئــــة االتصاالت 
وتقنيــــة املعلومــــات فــــي اململكــــة، التي مت 

التنسيق معها عند الترشح لهذه اجلائزة.

ذات  حققــــت  قــــد  الــــوزارة  وكانــــت 
اجلائــــزة في القمة العامليــــة العام املاضي 
في فئــــة تطبيقات التعليم عن نظام «نور» 

لإلدارة التربوية.
وعــــدّ الدكتور الغامدي املشــــروع أحد 
التربيــــة  لــــوزارة  التقنيــــة  املشــــاريع  أهــــم 
والتعليــــم وأحد مشــــاريع الربط الشــــبكي 
باإلنترنــــت، وقــــال: إن الــــوزارة بــــدأت في 
تنفيــــذ املرحلة األولى منــــه عام ١٤٣٢، في 
إدارات التربية والتعليم في اململكة، وتشمل 
ربط جميع املدارس مبراحلها اخملتلفة في 
قطاعــــي البنــــني والبنات، وربــــط ١٥٥٠٠ 
مدرســــة عن طريق اخلطوط األرضية دي 
إس إل، و١٥٠٠٠ موقــــع عن طريق األبراج، 
وربــــط ٢٦٤٤ مدرســــة عن طريــــق األقمار 
الصناعيــــة، ثم بــــدأت الوزارة فــــي إيصال 
اإلنترنــــت للمــــدارس عــــن طريــــق الدوائر 

حصلت عليها الوزارة للمرة الثانية على التوالي

وزير التربية يهنئ الملك بجائزة القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات

ه ا�مير فيصل بن عبد ا� بن محمد وزير التربية والتعليم - باسمه وباسم منسوبي  وجَّ
ومنســوبات الــوزارة - التهنئــة لخــادم الحرمين الشــريفين الملــك عبد ا� بن عبــد العزيز، 
بمناســبة فــوز وزارة التربيــة والتعليم للمــرة الثانيــة على التوالــي بجائزة القمــة العالمية 
لمجتمع المعلومات للعام ٢٠١٣ عن مشروع <>الربط الشبكي للمدارس>>، ضمن فئة البنية 

التحتية لالتصاالت والمعلومات.

وأوضــــح أن مــــا حتقــــق إحــــدى الثمار 
التــــي تعبر عــــن العزميــــة واإلصــــرار على 
التحول نحو مجتمع معرفي، وبناء منظومة 
عمل حتقــــق التطلعات وتســــهم في عملية 
التطويــــر، وقال: إن التوجهات املســــتقبلية 
لــــوزارة التربية والتعليــــم واخلطة الوطنية 
لتطويــــر التعليــــم تقــــوم على أســــس حتقق 
معاييــــر اجلــــودة والكفــــاءة فــــي العمليــــة 

التربوية والتعليمية.
وكان املستشــــار واملشــــرف العام على 
املركز الوطني للمعلومات التربوية الدكتور 
جــــار اللــــه بــــن صالــــح الغامدي قد تســــلم 
اجلائزة خالل حفل القمة الرسمي لتوزيع 
اجلوائــــز املقام فــــي مقر االحتــــاد الدولي 
لالتصــــاالت فــــي جنيف، الــــذي تزامن مع 
عقد منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات 

لهذا العام اإلثنني املاضي.



يونيو   ٢٠١٣م٥١

سهل مهمة إدارة هذا القسم في شركة 
بي أيه إي سيســـتمز، راجياً أن يحرص 
اجلميع على بذل املزيد من اجلهود في 
األعـــوام املقبلـــة للحصول علـــى جوائز 
أخـــرى تعكس مـــدى مهنيـــة واحترافية 

الفريق بأكمله.
يذكــــر أن شــــركة بــــي أيه سيســــتمز 
- الســــعودية متتلــــك رصيداً كبيــــراً من 
املشــــاركات املتميزة في مجال العالقات 
تنظيمهــــا  مثــــل  واالتصــــال،  العامــــة 
مجــــال  فــــي  املتخصصــــة  للملتقيــــات 
العالقــــات العامــــة واإلعــــالم باإلضافة 
إلــــى مشــــاركاتها املتعــــددة فــــي مختلف 
الفعاليــــات واملهرجانــــات مثــــل مهرجان 
اجلنادرية وغيره من املناسبات األخرى.

منـــذر بـــن محمـــود طيـــب مديـــر عام 
إدارة العالقات العامة واالتصال الذي 
قـــال:»إن الفـــوز باجلائـــزة سيســـاهم 
فـــي تكريس دوافـــع االبتـــكار والتميز 
بالشـــركة»، وأضاف: «هـــذا النوع من 
اجلوائز ال يتم احلصول عليه عادة إال 
بعد متحيص وتدقيق شـــديدين، األمر 
الـــذي يؤكد علـــى أهمية االســـتحقاق 

وقيمته الكبيرة».
وأكـــد منـــذر علـــى أهميـــة العمـــل 
اجلماعـــي الـــذي بـــدوره أدى للحصول 
على هذه اجلائزة مقدماً الشكر ملنسوبي 
إدارة العالقـــات العامـــة واالتصال في 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية واململكـــة 
املتحدة علـــى أدائهـــم االحترافي الذي 

«بي أيه إي سيستمز- السعودية»
تحصد جائزة عالمية في ا�داء المتميز

حازت إدارة العالقات العامة واالتصال بشركة بي أيه إي سيستمز – السعودية على جائزة 
االمتيــاز في االتصــال بمجال ا�داء المتميز فــي تحقيق أفضل الممارســات العملية في بيئة 

العمل وتم تكريمها في حفل عالمي أقيم بالواليات المتحدة ا�مريكية .

ويأتي فـــوز إدارة العالقات العامة 
واالتصال بالشركة في اململكة العربية 
الســـعودية بهذه اجلائزة للمرة الثالثة 
تأكيـــداً على االحترافيـــة الكبيرة التي 
تؤدى بهـــا األعمال، األمـــر الذي جعل 
مـــن إدارات الشـــركة املرتبطـــة إدارياً 
مبوقع الشـــركة في الســـعودية موقعاً 

خصباً لالبتكار واجلوائز.
وقـــد ســـلمت اجلائزة مديـــر عام 
مجموعة اإلتصال بالشـــركة الســـيدة 
مؤمتـــر  خـــالل  المبكـــني  شـــارلوت 
اإلتصال في مدينة «ولينجتون» بوالية 
ديالوير األمريكية، واســـتلمها بالنيابة 
عن إدارة العالقـــات العامة واالتصال 
باململكـــة العربيـــة الســـعودية الســـيد 
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جــوائــــــــز

٥٢

تطورا ايجابيا و مؤشـــرا قويا على الدور 
الهـــام الذي أصبحت اجلـــودة و االهتمام 
االقتصـــاد  لتعزيـــز  تلعبـــه  بتطبيقاتهـــا 
 الوطنـــي و االرتقـــاء بجـــودة اخلدمـــات 

واملنتجات احمللية.

كانـــو  جائـــزة  أن  بالذكـــر  اجلديـــر   
 العاملية لرواد اجلودة و التميز أطلقت في 
دبي باســـم عالم و خبيـــر اجلودة الياباني 
 كانـــو تقديـــرا إلســـهاماته الكبيـــرة فـــي 
تطويـــر علم اجلـــودة الشـــاملة و مفاهيم 
جـــودة خدمـــة العمـــالء ولـــه العديد من 
املؤلفات واألبحـــاث العاملية كما يعد أحد 

املراجع الدولية في هذا اجملال.

مبقر جامعة حمدان بن محمد االلكترونية 
مبدينــــة دبــــي و قــــد قــــام معالــــي الفريق 
ضاحي خلفان القائد العام لشــــرطة دبي 
بتسليم ميدالية و شهادة اجلائزة للدكتور 

عايض العمري. 

 وقـــد أعـــرب الدكتـــور العمـــري عن 
ســـروره و اعتـــزازه بهـــذا التكـــرمي  الذي 
 يقدمـــه لبـــالده الغاليـــة في املقـــام األول 
وللمجلس الســـعودي للجـــودة و أعضائه 
الكـــرام و أن هـــذا التكـــرمي هـــو حافز له 
و لكافـــة املهتمـــني و الـــرواد فـــي مجـــال 
اجلـــودة و التميز باململكـــة و أن ما حققته 
اململكـــة في مجال اجلـــودة و التميز ميثل 

تقدير�  لدوره  في نشر ثقافة الجودة و التميز بالمملكة و الشرق ا�وسط:

منح جائزة كانو العالمية لرواد الجودة و التميز 
للدكتور عايض العمري

منحت جلنة التحكيم الدولية جلائزة 
كانو العاملية لرواد اجلودة والتميز امليدالية 
التقديرية لعــــام ٢٠١٣ للدكتور عايض بن 
طالــــع العمــــري رئيس اجمللس الســــعودي 
للجــــودة باملنطقــــة الغربية نظيــــرا جهوده 
الكبيرة التي بذلها خالل ٢٥ ســــنة مضت 
في ســــبيل نشــــر ثقافــــة اجلــــودة و التميز 
 مبنطقــــة الشــــرق األوســــط بصفــــة عامة 
واململكة العربية السعودية بصفة خاصة.

 وقــــد متــــت مراســــم تقليــــد الدكتور 
التقديريــــة  للميداليــــة  العمــــري  عايــــض 
للجائزة خــــالل حفل أقيم بهذه املناســــبة 
األربعاء ١٠ يونيو ٢٠١٣ بالقاعة الرئيسية 





٥٤يونيو ٢٠١٣م

ـ ٣      «  »

هنأ صاحب الســــمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة 
مديــــر عام الشــــؤون الصحية في املنطقــــة الدكتور خالد بــــن عبيد ظفر، 
مبناســــبة حصول ثالثة مستشــــفيات في املنطقة على أعلى شهادة جودة 
عاملية (J.C.I) من هيئة االعتماد األمريكية العاملية، وثمن له إجناز القطاع 
الصحــــي فــــي املنطقة بحصــــول ثالثة مــــن املستشــــفيات احلكومية على 

الشهادة العاملية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وحصــــل علــــى شــــهادة اجلــــودة العامليــــة كل من مستشــــفى أجيــــاد العام، 
ومستشفى حراء العام في العاصمة املقدسة، ومستشفى امللك عبدالعزيز 
في محافظة الطائف، فيما يجري حاليا تقييم مستشــــفى امللك عبدالعزيز، ومستشــــفى امللك فهد في محافظة جدة، فضال 
عن أربعة مراكز صحية أخرى لنفس الشــــهادة، وهي: مركز صحي اإلســــكان في العاصمة املقدسة، ومركز صحي الصفا في 
محافظة جدة، ومركز صحي وســــط املدينة في محافظة الطائف، ومركز الشــــرقية في محافظة القنفذة، لتكون هذه املراكز 

هي املرجع لكل محافظة في حال احلصول على نفس االعتماد الدولي.

   “  ”
    

حققت الشـــركة الســـعودية للكهرباء املركز الثالث في جائزة 
اململكـــة الدوليـــة لـــإلدارة البيئية فـــي دورتها اخلامســـة من بني 

الشركات واملؤسسات اخلليجية والعربية.
واعتبـــر املهندس علـــي بن صالح البـــراك، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة الســـعودية للكهرباء، حصول الشـــركة على هذه اجلائزة 
التي أشـــرفت عليهـــا الرئاســـة العامة األرصـــاد وحمايـــة البيئة 
باململكـــة تأكيداً اللتزامها بنهجها الرامي لدعم البيئة استشـــعاراً 

منها مبسؤوليتها االجتماعية.
وأّكد املهندس البراك أن الشـــركة نالت هذا املركز الهتمامها 
بجوانـــب عدة منها: احملافظة على البيئة، وربطها لذلك االهتمام 
بتلبيـــة االحتياجات من الطاقة الكهربائية، وصوالً لتحقيق رؤيتها 
املتمثلة في املســـاهمة في حتسني احلياة املعيشية، وتعزيز املركز 

التنافسي القتصاد اململكة في جميع ااالت.
وأشار البراك إلى أن الشركة وضعت خططاً تنفيذية طموحة 
تتضمـــن أهدافاً وغايات وبرامج زمنية لتفعيل سياســـتها البيئية، 
وترجمتها إلى واقع تعيشـــه ويحقق اســـتمرار االلتزام مبتطلبات 
النظام العام الصادر عن الرئاســـة العامة ألرصاد وحماية البيئة، 
مبينـــاً أن اهتمام الشـــركة بالبيئة يبرز من خالل العمل على احلد 
من تلّوث الهواء واملاء والتربة، وحتسني الصحة البيئية للمساهمة 

في احلفاظ على البيئة ومكوناتها.

    
   

    كــــرم معالــــي أمــــني العاصمة املقدســــة الدكتور أســــامة 
بــــن فضل البار بلدية الشــــرائع الفرعية حلصولها على شــــهادة 
اجلودة ISO 9001:2008 وذلك بناء على معايير اجلودة العاملية.
وجاء حصول البلدية على هذه الشهادة بتوفيق الله سبحانه 
وتعالــــى ثم بالدعم واملســــاندة من قبل أمني العاصمة املقدســــة 
واإلدارة العامــــة لتقنية املعلومــــات - اجلودة الشــــاملة وتتويجاً 
للجهود التي بذلت من قبل منســــوبي البلدية مبختلف مواقعهم، 
وبعد جناح البلدية في تطبيق كافة أنظمة اجلودة املعتمدة على 
معايير اآليزو العاملية وباالســــتعانة باالستشاري (مكتب التميز 
بجامعــــة امللــــك عبدالعزيــــز) وبإشــــراف اإلدارة العامــــة لتقنية 
املعلومــــات - اجلودة الشــــاملة. وقــــام أمني العاصمة املقدســــة 
بتســــليم الدروع والشهادات التقديرية لرئيس ومنسوبي البلدية 

مهنئاً إياهم بهذا االجناز الكبير.



يونيو   ٢٠١٣م٥٥

 ٣٥       
أعلنــــت (تعاونيــــة البريد العاجل) فــــي احتاد البريــــد العاملي التابع 
لــــألمم املتحــــدة عن فوز «البريد املمتاز» الســــعودي بجائــــزة األداء لعام 
٢٠١٣. وأوضــــح رئيس مؤسســــة البريد الســــعودي الدكتور محمد بننت 
أن اجلائــــزة متنح وفــــق معايير محــــددة وواضحة لقيــــاس أداء مقدمي 
خدمــــة البريــــد العاجــــل فــــي جميــــع دول العالــــم، مشــــيرا إلــــى أن من 
 أهــــم هذه املعايير هي نســــبة تســــليم املــــواد بالوقت احملــــدد، وااللتزام 

بالقوانني البريدية.
وأضــــاف أن أهميــــة اجلائــــزة تأتي من كونها صــــدرت من أعلى ســــلطة بريدية في العالم وهــــي (احتاد البريد العاملــــي) مفيداً أن 
السعودية هي أول دولة في العالم العربي والشرق األوسط حتصل على اجلائزة. وتابع الدكتور بننت أن «البريد املمتاز» وصل من حيث 
التصنيف العاملي إلى املرتبة الـ ٣٥ من بني كل دول العالم متقدما بذلك على دول عريقة في تقدمي البريد مثل الواليات املتحدة وفرنسا 

وغيرها من الدول.
وقــــدم الدكتور بننت شــــكره وتقديره جلميع منســــوبي «البريد املمتاز» وحثهــــم على مواصلة العمل اجلاد لالســــتمرار بهذا التطور 
وحتقيق املزيد من التقدم والنجاح للوصول إلى خدمة بريدية تساير التطور الذي تشهد اململكة. من جانبه أوضح نائب رئيس املؤسسة 
للخدمات البريدية املهندس ســــامي العويضي أن احلصول على جائزة يأتي كنتيجة طبيعية للتطور الشــــامل في جميع خدمات البريد 
السعودي ومنها «البريد املمتاز» وذلك بسبب اعتماد العمل البريدي في اململكة على التقنية العالية في جميع العمليات واالعتماد على 

الشباب السعودي املدرب وفق أعلى معايير التدريب.

   .     

     

    منحـــت الكليـــة امللكيـــة البريطانية للصحة العامة الدكتـــور علي بن محمد 
الشـــهري زمالة التميز في الصحة العامة التي تســـلمها مؤخراً من البروفيســـورة 
لنـــدي ديفيس رئيســـة كليـــة الصحة العامـــة البريطانيـــة، وذلك تقديـــراً لبحوثه 

ومساهماته العلمية والعملية في هذا اجلانب.
والدكتور علي الشهري يشغل منصب رئيس اجلمعية السعودية للصحة العامة 
ورئيس صحة البيئـــة واتمع لكلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية بجامعة 
امللك سعود بن عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، وله أكثر من أربعني بحثاً دولياً 
فـــي مجـــالت علمية، وقد نشـــر له مؤخراً بـــاب في كتاب دولي عن جـــودة التعليم 

الطبي، وسبق له احلصول على اجلائزة األوروبية في البحوث للطب العام.

    حققت اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض ممثلة في مكتب 
التربية والتعليم بقرطبة شـــهادة األيزو العاملية ٩٠٠١ ليكون أول مكتب يحصل 
عليها وتسلمها مدير عام التربية والتعليم مبنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن 
عبد الله املســـند، خالل اســـتقباله ممثل اجلائزة ومدير مكتب التربية بقرطبة 
األستاذ محمد املرشـــد، ومنسوبي املكتب مبكتبه باإلدارة. وبهذه املناسبة قدم 
الدكتـــور إبراهيم التهنئة ملكتب التربية والتعليم بقرطبة ممثال في مدير املكتب 
األســـتاذ محمد املرشـــد ومنســـوبيه على هذه اجلائزة التي حققوها في مجال 
تطبيـــق معايير اجلودة الشـــاملة، وذلك في جميع أعماله ونشـــر ثقافة اجلودة 
في امليدان التربوي، مشـــيرا إلى أن حتقيق املكتب هذه اجلائزة هو بداية متهد 

الطريـــق ملكاتـــب التربيـــة األخرى لتحقيقها عبر اتبـــاع منهج تطبيق معايير اجلودة الشـــاملة في جميع أعمالها ما ســـينعكس على امليدان 
التربوي إيجابا وعلى مخرجات التعليم.



٥٦يونيو ٢٠١٣م
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حصلت شركة التصنيع الوطنية ، على شهادة األيزو ٩٠٠١:٢٠٠٨، التي تعتمد نظام 
إدارة اجلودة الذي تتبعه الشركة ويتوافق مع املعايير الدولية التي تضعها مؤسسة األيزو 
العاملية.حيث أمتت التصنيع جميع اإلجراءات الالزمة ومتطلبات احلصول على الشهادة 
من عمليات املراقبة الصارمة واملراجعة املســــتمرة ملعايير اجلودة التي يتم تطبيقها على 

كامل إجراءاتها.
وســــلم الرئيس التنفيذي لشــــركة تي يو في – نورد الشرق األوسط املهندس جمال 
صقر البعيجان، شــــهادة األيزو إلى الرئيس التنفيــــذي للتصنيع املهندس صالح بن فهد 

النزهة، خالل زيارة وفد شركة تي يو في – نورد إلى مقر التصنيع في الرياض.

منحت الهيئة األملانية تي يو في نورد (tuv nord ) الغرفة 
التجارية الصناعية مبنطقة القصيم شــــهادة نظام اجلودة 
األيزو (ISO 9001:2008 ) ، وذلك بعد أن قام الفريق اتص 
باملراجعــــة و الفحــــص بإجراء عمليــــات التدقيــــق النهائي 
لألنظمة املتبعة التي جاءت مطابقة للمعايير التي حددتها 

املنظمة الدولية للمواصفات القياسية.
وأوضح األمني العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل بن 
عبد الكرمي اخلميس أن الغرفة عملت طيلة ثمانية أشــــهر 
مضــــت على مشــــروع تطبيق املفاهيــــم واملعاييــــر احلديثة 
املتعلقــــة بنظــــم اجلــــودة ، حيث قامــــت بإحلــــاق موظفيها 
بــــدورات تدريبية متخصصــــة لصقل مهاراتهــــم وتأهيلهم 
للتعامل مع األنظمة العاملية للجودة في إطار ســــعي الغرفة 
ملواكبة التطورات التقنية، و إعادة ترتيب بيت رجال األعمال 
مــــن الداخل مبا يــــؤدي إلى حتســــني األداء و يحقق أفضل 
مســــتويات من اإلنتاجية ،ويرتقــــي بنوعية اخلدمة املقدمة 

ملشتركيها من رجال وسيدات األعمال باملنطقة .

     
   

حصلــــت عمــــادة تقنيــــة املعلومات فــــي جامعــــة حائل على 
شهادة اآليزو في أمن املعلومات للسنة الثانية على التوالي 
بعد أن جتــــاوزت التدقيق اخلارجي الســــنوي ادول من 
قبل منظمة اآليزو لضمان استمرارية استحقاق الشهادة.
وأكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم 
أن حصول اجلامعة على شــــهادة االيزو في أمن املعلومات 
يعــــد معيــــاراً قياســــيا متكامًال لبنــــاء نظام أمــــن معلومات 
موحــــد. وبــــني أن النظام يخضــــع للتقييم كل فتــــرة زمنية 
محــــددة مــــن اجلهة اولــــة وأن احلصول علــــى مثل هذه 
الشــــهادة يعطي مؤشــــر وثقة للعمادة فيما يختص بحماية 
معلومــــات اجلامعة ومعلومــــات جميع منســــوبيها ، مقدماً 
شــــكره للقائمني على عمادة تقنية املعلومات بهذا االجناز. 
ومن جهته أوضح عميد تقنية املعلومات والتعليم اإللكتروني 
الدكتور ماجد بن محيا احليســــوني أن استحقاق الشهادة 
للمــــرة الثانية ما هو إال دليل واضح علــــى مطابقة املعايير 
العاملية ألمــــن املعلومات التي تشــــمل البرامج و األنظمة و 
العمليات وكذلك اإلجراءات املتبعة في إعدادات الشــــبكة 

في اجلامعة.





يونيو  ٢٠١٣م
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اســــتخدام مياه الصــــرف املنزلية 
والصناعية والتحكم في الضجيج 
الكريهــــة  والروائــــح  والضوضــــاء 
املنبعثة نتيجة العمليات التشغيلية.

ويؤكد حصول «الزامل للحديد» 
على شهادة األداء البيئي التـزامها 
املســــتـــمر باملســــؤوليـــة البيــئيــــة 
وإنتــــاج املنتجــــات الصديقة للبيئة 
واملســــاهمة في احلد مــــن التلوث 
والنفايات الصناعيــــة، إلى جانب 
حرصهــــا علــــى كل مــــا من شــــأنه 
تطويــــر اجملتمــــع وحمايــــة البيئة.

إلــــى احلــــد مــــن التلــــوث البيئــــي 
املــــوارد الطبيعية.  واحلفاظ على 
ويتم منحها اســــتناداً إلى مراجعة 
التراخيص البيئيــــة املعتمدة فيما 
يتعلق مبعايير الصحة والســــالمة 
والبيئــــة، وتطبيق تقنيــــات اإلنتاج 
النظيــــــف ومــراقبــــة االنبعـاثــــات 
الدقيقــــة  واجلســــيمات  الغازيـــــة 
املــــــــواد  وإدارة  منهـــــــا،  واحلـــــــد 
الكيمـــيائيــــة، واإلدارة املتكــاملــــة 
للنفـايـــــــات الصلــبــــة واخلطــــــرة 
وغيــــر اخلطرة، ومعاجلــــة وإعادة 

وقد تســــلمت الشــــركة شهادة 
التقديــــر خالل حفل خــــاص أقيم 
في فنــــدق رافلز في دبــــي. ويأتي 
رأس  للحديــــد  الزامــــل  حصــــول 
اخليمــــة على هــــذه الشــــهادة بعد 
الشــــروط  تلبيتهــــا مجموعــــة من 
واملتطلبــــات البيئية الصارمة التي 
حددتهــــا وزارة البيئــــة وامليــــاه في 
دولة اإلمــــارات العربيــــة املتحدة.

وتهــــدف شــــهادة األداء البيئي 
إلى تشجيع الشركات ومؤسسات 
األعمال على دعم اجلهود الرامية 

«الزامل لحديد رأس الخيمة» تحصل على شهادة ا�داء 
البيئي لعام ٢٠١٢م

لحديــد  الزامــل  حصلــت 

رأس الخيمــة أخيــر� علــى 

>>شهادة ا�داء البيئي>> 

البيئــة  وزارة  قبــل  مــن 

ا�مــارات،  فــي  والميــاه 

وذلــك تقديــر� لجهودها 

لـالمتـثــــال  المتــواصلــــة 

البيئــة  حمايــة  لقوانيــن 

والمــوارد الطبيعية خالل 

عــام ٢٠١٢ وحرصهــا علــى 

ضمان بيئة مستدامة.



زيارة
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اســـتمراراً ملـــد جســـور التواصـــل مع 
مختلـــف وســـائل اإلعـــالم الســـعودية قام 
وفد من شـــركة بي أيه إي سيستمز بزيارة 
ملقر مجلـــة ( آفاق اجلودة ) وقد اصطحب 
األســـتاذ  عبدالله العتيبي رئيس االتصال 
اخلارجي خالل الزيارة الســـيدة / إلسون 
رمزي مدير عام االتصال باملركز الرئيسي 
لشـــركة بـــي أيـــه إي سيســـتمز لالطـــالع 
على أقســـام اجمللة واســـتقبلهما املستشار 
السوســـي  كـــرمي  بـــن  فتحـــي   اإلعالمـــي 

رئيس التحرير .
الـــذي قام بتقدمي شـــرح مفصل للوفد 
عن اآلليات واخلطـــوات التنفيذية إلعداد 

اجمللة وجتهيزها .

وقد أشـــاد الضيفان باملستوى الراقي 
واألداء املميـــز والتغطيـــة الشـــاملة التـــي 
تقدمهـــا ( آفـــاق اجلودة ) علـــى صفحاتها 
الصناعـــة  خدمـــة  فـــي  الرائـــد  ودورهـــا 

السعودية .
يشار إلى أن شركة بي أيه إي سيستمز 
إحـــدى أكبر الشـــركات العامليـــة في مجال 
الدفاع والفضاء واألمن، ويقدر عدد قواها 
العاملة نحو ١٠٠ ألف موظف حول العالم. 
حيث تقدم مجموعة متكاملة من املنتجات 
واخلدمات ذات الصلة بالقطاعات اجلوية، 
والبحرية، والبرية باإلضافة إلى كونها أحد 
أهم املصادر الرئيسية التي توفر اخلدمات 
والتقنيـــة  األمنيـــة  واحللـــول  الهندســـية، 

من أجل مد جسور التواصل مع مختلف وسائل اإلعالم السعودية:
وفد من شركة بي أيه إي سيستمز السعودية 

يزور مقر مجلة ( آفاق الجودة )

املتقدمة وخدمات املساندة لعمالئها.
وبي أيه إي سيســـتمز- الســـعودية هي 
املســـؤولة عن جميع أنشـــطة الشركة منذ 
تواجدهـــا التاريخي فـــي اململكـــة العربية 
الســـعودية. حيـــث تعـــد املقـــاول الرئيـــس 
التفاقـــات مـــا بـــني احلكومتني الســـعودية 
والبريطانية باإلضافة إلى توليها عدد من 
العقـــود التجارية اخلاصة للقـــوات البرية 

والبحرية واجلوية امللكية السعودية.
كمـــا أن الشـــركة تعـــد إحـــدى أكبـــر 
الصناعـــي  للقطـــاع  الداعمـــة  الشـــركات 
فـــي اململكة وذلـــك من خالل نقـــل التقنية 
املتقدمـــة واخلبـــرات إلـــى أرض اململكـــة 

العربية السعودية. 



والدراسات  الكميات  حساب   : سابعاً 
الهندسية .

ثامناً : التصميم الداخلي للمشاريع .
ــشــركــة وفــق  وتـــابـــع قـــائـــال: تــعــمــل ال
املالك  متثيل  على  قائمة  محددة  منهجية 
بكافة مسؤولياته والتزاماته جتاه املشروع 
من خالل توفير اجلهاز الهندسي املناسب 
الشركة  تــبــدأ  حــيــث    ، املــشــروع  إلدارة 
في  املشروع  مالك  مع  باملشاركة  مهامها 
مجرد  املشروع  يكون  عندما  مراحله  أول 
اتلفة     اجلــدوى  بدراسات  مــروراً  فكره 
(FeasibilityStuties) وإنشاءوثيقة تأسيس 
مرحلة  ثم  ومن   (projectcharter) املشروع  
التخطيط والدراسات التصميمية وإعداد 

والتي  املتكاملة  املشاريع  إدارة   : أوالً 
ابتدءاً  املشروع  إدارة جميع مراحل  تشمل 
من مرحلة الفكرة والدراسات حتى اكتمال 

وتسليم املشروع للجهة املستفيدة.
بأنواعها  الهندسية  التصاميم  ثانيا:    

اتلفة .
ثالثاً : أعمال الرفع املساحي.

رابعاً : التخطيط العمراني واحلضري 
لألراضي اخلام .

الهندسية  اجلــدوى  دراســة   : خامساً 
للمشاريع .

: اإلشراف امليداني للمشاريع  سادساً 
في املواقع ومتابعة التنفيذ .

أفــاد  بالشركة  التعريف  إطـــار  ــي  وف
لشركة  العام  املدير  الصقر  خالد  األستاذ 
رؤية  بأن  الهندسية  لالستشارات  تعمير 
رائدة  شركة  تكون  أن  في  تتمثل  الشركة 
االستشارات  خدمات  تقدمي  في  ومتميزة 
الهندسية وإدارة املشاريع مبفهومها العلمي 
الصحيح وفقاً ألحدث الطرق واملنهجيات 
اال  هــذا  في  عليها  املتعارف  العملية 
معتمدة في ذلك على فريق عمل مكون من 
أصحاب املؤهالت العلمية العالية واخلبرة 

املتراكمة في هذه ااالت .
شركة  أدركــت  لقد  الصقر:  وأضــاف 
تعمير لالستشارات الهندسية بأن من أهم 
توفر  هو  اــال  هــذا  في  النجاح  عوامل 
بالتأهيل  تتمتع  التي  اتلفة  العمل  فرق 
في  الكافية  واخلــبــرة  واملــنــاســب  العلمي 
واالســتــشــارات  ــع  املــشــاري إدارة  مــجــال 
على  الشركة  حرصت  لذلك   ، الهندسية 
كفاءة  وذات  متكاملة  عمل  منظومة  تأمني 
والتصاميم  الــدراســات  مجال  في  عالية 
حساب   ، املــشــاريــع  مـــدراء   ، الهندسية 
الكميات ، تقدير التكاليف والسيطرة على 
واجلدولة  التخطيط   ، املعتمدة  امليزانيات 
 ، اجلدوى  دراسة   ، الوقت  وإدارة  الزمنية 
الفنية  التقارير  وإعــداد  واملراقبة  املتابعة 
تأكيد   ، ودراستها  باالنحرافات  اخلاصة 
التصميم  أثناء  اجلــودة  مبعايير  االلــتــزام 
مجال  أن  الــصــقــر  وأوضــــح   . والتنفيذ 
الفنية  اخلــدمــات  يشمل  الــشــركــة   عمل 

والهندسية التالية :

لقد أصبح تســليم المشــروع في وقته المحدد وضمن حدود 
التكلفة المســموح بها وفي إطار متطلبات الجودة المطلوبة 
مــن أكثــر ا�مور صعوبــة في الســنوات ا�خيرة حيــث يتطلب 
تحقيق ذلــك توفر عدد من العوامل الالزمة �نجاح المشــروع  
وتحقيــق أهدافه مــن أهمها : وجود إدارة المشــاريع الفعالة 
التــي ترتكــز علــى االســتخدام الصحيــح �ســاليب ومفاهيم 
ومنهجيــات إدارة المشــاريع العلميــة مقترنــ� ذلــك بالخبــرة 
الكافيــة للتعامل مع المشــاريع المختلفة كٌل حســب البيئة 
التــي يوجد فيها ، بناء� على ذلك فلقد تبلورت فكرة تأســيس 
شركة تعمير لالستشارات الهندسية وإدارة المشاريع كشركة 
متخصصة في مجال تقديم االستشــارات الهندسية بأنواعها 
المختلفة وتقديم خدمات إدارة المشــاريع المتكاملة حسب 

ا�ســس العلميــة  والمفاهيــم      المتعــارف عليهــا دوليــ� .

شركة تعمير ل�نشاءات ..التميز في تقديم خدمات االستشارات 
الهندسية وإدارة المشاريع بمفهومها العلمي الصحيح

 خالد الصقر :

تعمــل الشــركة وفــق منهجيــة محددة 
بكافــة  المالــك  تمثيــل  علــى  قائمــة 
مســؤولياته والتزاماته تجاه المشروع من 
خــالل توفير الجهاز الهندســي المناســب 

�دارة المشروع.

٦٠يونيو   ٢٠١٣م



هذه  أهــم  ومــن  العقارية  الصناديق  نظام 
 ١٥٠ لعدد  الغروب  فلل  مشروع  املشاريع 
فلة (حي الغروب - الرياض) ، مشروع فلل 
 - الياسمني  فلة (حي  لعدد ٤٤  الياسمني 
لعدد ٣٦  الرحاب  فلل  ، مشروع  الرياض) 
مشروع   ، الــريــاض)   - الرحاب  (حــي  فلة 
لعدد ٢١   - األولى  املرحلة   - الغروب  فلل 
فلة (حي الغروب - الرياض) ، مشروع فلل 
الفرسان لعدد ٢٠٠فلة (محافظة اخلرج) 
مدينة صبياء   – جــازان  إسكان  مشروع   ،
(حتــت الــدراســة) ، مــشــروع إســكــان ينبع 
اخلبر  إسكان  مشروع   ، الدراسة)   (حتت 

( حتت الدراسة) .
وأردف الصقر قائال: كما تقوم الشركة 
مجال  في  االستشارية  خدماتها  بتقدمي 
ومشاريع  والتعليمية  التجارية  املشاريع 
والتجارية  اإلداريـــة  كــاألبــراج  اخلــدمــات 
تقدم  وكذلك   ، األدوار  متعددة  والسكنية 
عــلــى مستوى  الــشــركــة خــدمــاتــهــا أيــضــاً 
السكنية  للفلل  واإلشــــــراف  الــتــصــمــيــم 
جيدة  خبرة  للشركة  أن  كما   ، اخلــاصــة 
لألراضي  العمراني  التخطيط  مجال  في 

اجلداول الزمنية التنفيذ املعتمدة وحساب 
ـــداد  الــتــكــالــيــف اخلــاصــة بــاملــشــروع وإع
التنفيذ  مرحلة  ثم   ، الــالزمــة  امليزانيات 
آلــيــات  مــن  عليه  تشتمل  ومـــا  واملــتــابــعــة 
والتحكم والسيطرة وفق اجلداول الزمنية 
املعتمدة وحدود امليزانية احملددة للمشروع 
وفي إطار مستوى اجلودة املطلوبة ، ويعد 
وتسليمه ــشــروع  امل إغـــالق  مرحلة   ذلــك 

 للجهة املستفيدة .
املشاريع  إدارة  ترتكز  الصقر:  وقــال 
املشروع  إدارة  خطة  بإعداد  الشركة  لدى 
  project management plan الــكــامــلــة 
املشروع  مرحل  أثــنــاء  تطبيقها  ومتابعة 
احلاصلة  االنحرافات  وحساب  اتلفة 
والرفع  للمشروع  املعتمدة  اخلطط  عــن 
لتدارك مثل  الالزمة  بالتوصيات واحللول 
إنهاء  التأكد من  هذه االنحرافات لضمان 
املعتمدة  الزمنية  املدة  حدود  في  املشروع 
 ، مسبقاً  احملـــددة  التكلفة  حــدود  وفــي   ،
وفق  املطلوبة  اجلـــودة  على  احلــفــاظ  مــع 
املواصفات الفنية للمشروع حتى يتم تسليم 

املشروع كامًال للجهة املستفيدة .
تعمير  شركة  أن  إلــى  الصقر  وأشـــار 
املشاريع  وإدارة  الهندسية  لالستشارات 
النهضة  في  الفعالة  باملشاركة  حالياً  تقوم 
اإلســكــان  قــطــاع  يشهدها  الــتــي  الكبيرة 
عن  وذلــك  السعودية  العربية  اململكة  في 
طريق العالقة اإلستراتيجية مع املطورين 
العقارية  الصناديق  نظام  وفــق  العقارين 
اإلسكان  ملشكلة  بتقدمي حلول  تهتم  والتي 
وحدات  توفير  طريق  عن  اتمع  ألفــراد 
األســرة  احتياجات  مــع  تتناسب  سكنية 
اإلمكانيات  حــدود  في  وتكون  السعودية 

املادية املتاحة للمواطن السعودي .
ــطــرق الــصــقــر لــلــحــديــث عــن أهــم  وت
املطورين العقاريني الذين تعمل معهم شركة 
تعمير لالستشارات الهندسية قائال: تعمل 
الالمعة  األسماء  من  العديد  مع  الشركة 
بن  عبدالله  سلمان  مجموعة  أبرزها  من 
سعيدان للتطوير العقاري والتي تعتبر من 
رواد التطوير العقاري والصناديق العقارية 
مجموعة  بتنفيذ  تقوم  حيث   ، اململكة  في 
بإتباع  اتلفة  اإلسكانية  املشاريع  من 

على  اإلشــراف  وكذلك  وتطويرها  اخلــام 
ومن   ، بها  اخلاصة  التحتية  البنية  تنفيذ 
تصميمها  مت  التي  التجارية  املشاريع  أهم 
الواقع  األركــان  دار  مقر شركة   : وإدارتها 
وبرج  الرياض   مبدينة  املعذر  طريق  على 
اجلنادرية لألجنحة الفندقية والعديد من 
في  الواقعة  واإلداريـــة  التجارية  املشاريع 
مبدينة  العليا  حي  في  التجارية  املنطقة 
 : التعليمية  املشاريع  أهم  ومن   ، الرياض 
مدارس فرسان اجلزيرة مبراحلها الثالث 
للبنني   ( ثــانــوي   ، متوسط   ، ابــتــدائــي   )
والبنات والواقعة في محافظة اخلرج على 

مساحة ٢٥٠٠٠م٢ تقريباً . 

يونيو  ٢٠١٣م٦١



الـــريـــادي لــشــركــة جنمة  الــــدور  .. وعـــن 
التطوير  قــطــاع  فــى  لــلــمــقــاوالت  ــع  املــشــاري
مجلس  رئيس  العثمان  ماجد  أوضح  العقارى 
في  الريادة  لتحقيق  الهدف  أن  الشركة  إدارة 
االقتصادية  املنظومة  ودعم  العقاري  القطاع 
العقارية  اططات  تطوير  هو  اململكة  في 
لتساهم بشكل رئيسي في حل األزمة السكانية 
توفير  خالل  من  املواطنني  حاجة  استيعاب  و 
املياه  مثل  اخلــام  لألراضي  األساسية  البنية 
والكهرباء واإلنارة والطرق والصرف الصحي 
ميكن  أراضـــي  ــى  إل لتحويلها  عالية  بــجــوده 
أو جتارية  أنشطة سكنية  في  منها  االستفادة 
املعتمد  التقسيم  أوصناعية حسب  أو خدمية 
للبيع  طرحها  ويــتــم  احلكومية  اجلــهــات  مــن 
لتوفير  املباشر  البيع  أو  العلني  بــاملــزاد  إمــا 
مخطط  مثل  العقاري  السوق  في  التنافسية 
ينبع الذى يشمل على عدد ١٣ مربع مبساحة 
إجمالية ٩مليون ٩٦٠ ألف متر مربع حيث مت 
ويتم  ألف متر مربع  مليون و٨٠٠  بيع مساحة 
حوالي  تبلغ  مساحة  تطوير  على  اآلن  العمل 
إجنــاز  مت  وقــد  مربع  متر  ألــف  و٧٠٠  مليون 
٩٠٪ من جميع أعمال البنية األساسية ( املياه 
والكهرباء واإلنارة والطرق ) باملساحة التي مت 
البدء في تطويرها ومن املتوقع أن يتم بيع أحد 

شركة  بها  قامت  مشروعات  بعدة  وأشــاد 
جنمة املشاريع للمقاوالت منها : الفلل السكنية 
الراقية ذات الطراز املعمارى الفريد – قصور 
الفرسان - ومجموعة من اتمعات العمرانية 
جتارية  ومجمعات  وينبع  بــاخلــرج  السكنية 
جزءا  لتكون  الرياض  فى  الرئيسية  بالشوارع 
بالزا  الــربــوة  مثل  النابض  الــريــاض  قلب  من 
بشارع عمر بن عبد العزيز بحي الربوة .. كما 
أضاف أن الشركة قامت بإنشاء مجمع جومول 
التجاري مبدينة اخلرج على مساحة إجمالية 
ويــضــم مطاعم  مــربــع  ألــف متر  حــوالــى  ٣٥ 
ومنطقة للترفية فى موقع مميز في محافظة 
اخلرج وقاعة القصر لالحتفاالت واملؤمترات 
وسوق روشن الذى انشئ على الطراز القدمي 
اتمع  خلدمة  النسائي  املشتل  ومنتزه   .  .
أكبر  و  أول  يعد  الذى  النسائي مبدينة اخلرج 
مبدينة  للنساء  اصصة  الترفيهية  املواقع 
ومعارض  خضراء  مسطحات  ويضم  اخلــرج 
جتارية ومالهي ترفيهية لألطفال ويتم تشغيله 
من قبل شركة بوابة املرح وهي إحدى الشركات 
وبعض  املدائن  التابعة لشركة مجموعة جنمة 
الطرق وأعمال الصيانة بالتعاون مع الشركات 
واســـعـــة في  عــاملــيــة  خـــبـــرات  ذات  ــكــبــرى   ال

مجال املقاوالت .

مجلس  رئيس  العثمان  ماجد  أ.  إستهل 
إدارة الشركة احلوار قائال : أن جنمة املشاريع 
للمقاوالت هى احدى شركات مجموعة جنمة 
العامة  املـــقـــاوالت  فــى  وتتخصص  املــدائــن 
في  املقاولني  تصنيف  شهادة  على  وحصلت 
التصنيف  وكالة  من  والكهرباء  املباني  مجال 
والــقــرويــة  البلدية  ــشــؤون  ال لــــوزارة  التابعة 
وسوف تساهم فى مسيرة التنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية املستدامة فى اململكة .
الــتــى قامت  .. وحـــول أهــم املــشــروعــات 
شركة  أن  سيادته  أجاب   .. الشركة  بتنفيذها 
بتنفيذ  قــامــت  لــلــمــقــاوالت  املــشــاريــع  جنــمــة 
والتجارية  السكنية  املشروعات  من  العديد 
تنفيذ  على  االشـــراف  تولت  كما  والترفيهية 
العقارية  اططات  التطوير جلميع  عمليات 
إنشاء  ومنها  املدائن  جنمة  مجموعة  لشركة 
الــريــاض  مبــديــنــة  والتصميم  الــبــنــاء  مــديــنــة 
بناء  مساحة  على  الشرقى  الدائرى  بالطريق 
٦٦ ألف متر مسطح ويعتبر املشروع األول من 
نوعه لتواجد كافة أنشطة البناء والتشطيبات 
واملكاتب األستشارية مبكان واحد .. ومخطط 
كما   .. ينبع  مبدينة  واخــر  بــاخلــرج  عمرانى 
مبدينة  املشتل  مشروع  وتطوير  بإنشاء  قامت 
التجارية  األنــشــطــة  كــافــة  املتضمن  اخلـــرج 
مربع  متر  ألف   ٣٣٦ مساحة  على  والترفيهية 
ويعد مدينة متكاملة ومتنوعة من حيث املواقع 
حيث  واالجــتــمــاعــيــة  والترفيهية  الــتــجــاريــة 
يوجد بها األسواق التجارية وعدد من البنوك 
فى  للمساهمة  املتنوعة  اخلدمات  وشركات 

التنمية الشاملة للمدينة .

  تعد شركة نجمة المشــاريع للمقاوالت واحدة من أهم 
الشــركات التي تعمل في التطويــر العقاري داخل وخارج 
الرياض حيث تنتشــر مشاريعها االســتثمارية في المملكة 
وتتميــز بالتنــوع والجــودة العقارية مما دعــا مجلة ”آفاق 
الجودة ” في إجراء حوار مع ا�ســتاذ ماجد العثمان رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة لمعرفــة اســتراتيجيات الشــركة 
وأهــم المقومــات التــي تنتهجهــا لتقديــم مخططات 

عمرانية تتســم بالجودة وحســن التخطيط وا�دارة  .

 الشركة تؤمن بحسن التخطيط العمراني المتميز
لتقديم منتجات عالية الجودة

 ماجد العثمان :

رؤيتنا ا�سهام في مسيرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية المستدامة في المملكة
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التى  باململكة  مسيرتها  ودعــم  اجلــودة  ثقافة 
يرعاها خادم احلرمني الشريفني ومبا يتوافق 

مع النهج احلكومى الرشيد .
مجلس  رئيس  العثمان  ماجد  أ.  وتطرق 
إدارة الــشــركــة فــى حــــواره مــع مــجــلــة  أفــاق 
قال  للشركة  استرتيجية  عناصر  إلى  اجلــودة 
كل  فــى  االمــتــيــاز  ــى حتقيق  إل نسعى  أنــنــا    :
موظفينا  إداء  تطوير  على  ونعمل  نؤدية  عمل 
معايير  كــافــة  وتطبيق  احلـــدود  أقــصــى  ــى  إل
على  واحلــفــاظ  واألمـــن  السالمة  ومــجــاالت 
التصميمات  كافة  فى  البيئة  وحماية  الصحة 
ومنتجات  خــدمــات  لتقدمي  التنفيذ  ــاء  ــن  وأث

عالية اجلودة .
األســس  مــن  اجلـــودة  ثقافة  أن  وأضـــاف 
على  الشركة  قــدرة  تطوير  أجــل  مــن  الهامة 
بها  حتيط  التى  اخلارجية  الظروف  مجابهة 
لذا  الداخلية  شئونها  إدارة  وفــى  والتنافس 
املشاريع  لشركة جنمة  العليا  اإلدارة  حرصت 
منها  لها  قيم  عــدة  حتديد  على  للمقاوالت 
وتوزيع  للجودة  املستمر  بالتحسني  اإلميـــان 
املسئولية عن اجلودة بني أقسام الشركة كافة 
وحل  وحتفيزهم  العاملني  بسعادة  واألهتمام 

املشاكل بشكل مستمر .
اجلودة الوطنية 

منذ  الــشــركــة  اســتــراتــيــجــيــة  أن  وشــــدد 
الوطنية  اجلودة  حتقيق  إلى  تسعى  تأسيسها 
مبفهومها الشامل والتطوير والتحسني املستمر 
فى كافة اخلدمات لتحقيق امليزة التنافسية فى 

مخططاتها في مزاد علني في العام احلالى  .
جودة األداء 

ـــعـــرض رئـــيـــس جنــمــة املــشــاريــع  واســـت
الــتــى تضعها  أبــعــاد اجلـــودة  أن  لــلــمــقــاوالت 
عملها  أولــويــات  فى  فيها  والعاملني  الشركة 
التشطيبات  كافة  فــى  األداء  حسن  بتطبيق 
لتقدم  تــنــفــذهــا  ــى  ــت ال بــاملــشــاريــع  اخلــاصــة 
متكاملة  القادمة مجتمعات عمرانية  لألجيال 
احملافظة  فى  لتساهم  باجلودة  تتسم  ومبانى 
التى  املستدامة  والتنمية  الوطنى  التراث  على 
احلرمني  خــادم  ويرعاها  احلكومة  تنتهجها 
الشريفني وفقه الله .. وتضمن الشركة سالمة 
عناصر  بها  تتوفر  املشاريع  وكافة  االستخدام 

االمن وحسن االدارة والتخطيط السليم .
الشركة  حرص  العثمان  ماجد  أ.  وأبــدى 
جودته  وضمان  العقارى  املنتج  حتسني  على 
التى  الشاملة  اجلــودة  مفهوم  مع  يتوافق  مبا 
خــادم  دعـــوة  مــع  يتفق  ملح  مطلب  أصبحت 
عبد  بن  الله  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
العربية  اململكة  تصبح  بأن  سعود  آل  العزيز 
مــعــيــاراً  وخــدمــاتــهــا  مبنتجاتها  الــســعــوديــة 
ويتالئم  م   ٢٠٢٠ عام  واألتقان  للجودة  عامليا 
الــســعــودى  للمجلس  الــنــبــيــلــة  ــة  ــرســال ال مــع 
فى  اجلــودة  ثقافة  نشر  فى  ونشاطة   للجودة 

اتمع السعودى .
السعودى  اــلــس  دور  أهمية  وعــن   ..
منذ  للجودة  السعودى  الس  ان  نوه  للجودة 
نشر  فى  فعال  بــدور  يقوم   ١٩٩٤ عام  نشأته 

اململكة .. وتلتزم الشركة ومهندسيها مبقاييس 
التزامها  عن  فضال  العاملية  البناء  منتجات 
اجلودة  معايير  وكافة  للبناء  السعودى  بالكادر 
السعودية وتسعى الشركة فى املرحلة القادمة 
اجلودة  بأهمية  والتثقيف  التوعية  زيــادة  الى 
وضرورة تطبيقها فى مختلف القطاعات بنشر 
اططات  وخارج  داخل  اإلرشادية  اللوحات 
رسالة  مــع  متاشيا  الــطــرق  وعلى  العمرانية 
ديننا احلنيف اإلسالم الواضع األول لألسس 
بناء  على  حتــث  الــتــى  والسليمة  الصحيحة 
رسولنا  لقول  مصداقا  متماسك  قوى  مجتمع 
يحب  الله  إن   ” وسلم  عليه  الله  الكرمي صلى 
إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ” صدق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم .
وفى ختام هذا احلوار الثرى تقدم ماجد 
مجلس  ألعــضــاء  اجلــزيــل  بالشكر  العثمان 
حسن  فى  ومساهمتهم  لتوجيهاتهم  اإلدارة 
إدارة الشركة كما سجل عظيم شكره وإمتنانه 
أدائهم  حسن  على  واملوظفني  املديرين  لكافة 

فى تنفيذ املشروعات .
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حماية المستهلك

٦٤

 ™```̀aQ  ∫Ó```̀N  ø```̀e  »```̀æWƒdG  OÉ```̀°üàb’Gh

 äÉéàæe OGÒà```̀°SG hCG QÈŸG ÒZ QÉ©```̀°SC’G

 á«∏°UCG ÒZ hCG Ió∏≤e hCG á°Tƒ°û¨e ™∏```̀°Sh

 á```̀∏ª◊G ƒ```̀YóJ É```̀ªc ,Qó```̀°üŸG á```̀dƒ¡›h

 ÚÑYÓàŸG QÉéàdG ™e π```̀eÉ©àdG ΩóY ¤EG

 á```̀«ªgCGh  IOƒ```̀÷Gh  QÉ©```̀°SC’Gh  ¿GRhC’É```̀H

 .á```̀«æ©ŸG  äÉ```̀¡÷  ió```̀d  º```̀¡æY  ÆÓ```̀HE’G

.∂∏¡à°ùŸG iód iƒµ°ûdG áaÉ≤K á«ªæJh

 »JCÉJ á∏ª◊G √òg ¿CG πeGõdG ±É°VCGh

 áYÉæ°üdGh IQÉ```̀éàdG IQGRh ™```̀e ¿hÉ```̀©àdÉH

 ∂dPh ¢```̀VÉjôdG á```̀≤£æe á```̀fÉeCG ∂```̀dòch

 øe OóY ≈```̀∏Y á∏ª◊G äÉ```̀≤°ü∏e ™```̀°VƒH

 ™```̀fÉ°üŸGh  º```̀YÉ£ŸGh  õ```̀cGôŸGh  äÓ```̀ëŸG

 ¤EG  á```̀aÉ°VE’ÉH  ,á```̀jQÉéàdG  äÉ```̀°ù°SDƒŸGh

 iÈµdG ájQÉéàdG õcGôŸG øe OóY ¿hÉ©J

 ≥```̀°ü∏e  ô```̀°ûf  ‘  á```̀jOƒ©°ùdG  á```̀ª°UÉ©dÉH

 IóŸ ∂dPh É¡∏NGóeh É¡JÉ°TÉ°T ‘ á∏ª◊G

.πeÉc ô¡°T

 ¢```̀ûZ  ∞```̀«Ø£àdG  ¿G  π```̀eGõdG  â```̀Ødh

 øe á«fÉãdG IOÉ```̀ŸG Ö```̀°ùM É```̀eÉ¶f …QÉ```̀Œ

 ¢û¨dG áëaÉµe ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 ó©oj èàæŸG ¿CG ≈```̀∏Y ¢üæJ »```̀àdG …QÉ```̀éàdG

 πjó©J hCG Ò«¨J ¬```̀«∏Y πNO GPEG kÉ```̀°Tƒ°û¨e

 ¬à©«ÑW hCG ¬JGP ‘ á≤jôW …CÉH ¬H åÑY hCG

,π«∏°†àdG hCG ¢ù«dóàdG hCG ¢û¨dG ∫ÉªYCG

 ∫ÉLQ á©ª°S ¿CG ≈```̀∏Y ócDƒJ É```̀¡fCG Éªc

 áeƒ¶æŸG á```̀©ª°S øe ΩÉ```̀g AõL ∫É```̀ªYC’G

.áµ∏ªª∏d ájQÉéàdG

 ò```̀Ñf  ¤EG  Iƒ```̀YódG  ¤EG  á```̀aÉ°VE’ÉH

 ájQÉéàdG äÉ°SQÉªŸGh ∫É```̀ªYC’G áHQÉh

 ±Gô```̀YC’h AÉ```̀ëª°ùdG á```̀©jô°û∏d á```̀«aÉæŸG

 ≈∏Y ó«cCÉàdGh á```̀Øjô°ûdG ájQÉéàdG á```̀æ¡ŸG

 √ÉŒ á«bÓNC’G ∫É```̀ªYC’G πLQ äÉ```̀ÑLGh

.¬«æWGƒeh ¬æWhh ¬æjO

 ¬«ÑæàdG ¤EG á```̀∏ª◊G ±ó```̀¡J ∂```̀dòch

 ∂∏¡à°ùŸG ≈∏Y ™≤J ób »àdG QGô°VC’G øY

 É```̀¡à∏ªM  ¢```̀VÉjôdG  á```̀aôZ  â```̀≤∏WCG

 (ÚØØ£ª∏d πjh) QÉ©°T â```̀– ájƒYƒàdG

 ¢û¨dGh …QÉ```̀éàdG ¢```̀û¨dG »```̀°SQÉ‡ ó```̀°V

 ≈```̀∏Y  π```̀jÉëàdGh  ´Gó```̀ÿGh  ¢```̀ù«dóàdGh

 IQGOEG ¢```̀ù∏› ¢```̀ù«FQ Ú```̀Hh Ú```̀µ∏¡à°ùŸG

 π```̀eGõdG ø```̀ªMôdGóÑY Qƒ```̀àcódG á```̀aô¨dG

 Gõ```̀jõ©Jh  Ó```̀«©ØJ  »```̀JCÉJ  á```̀∏ª◊G  ¿CG

 ∂dòch áaô¨∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d

 ,∞jô°ûdG ô```̀LÉà∏d á«bÓNC’G á```̀«dhDƒ°ùŸG

 á```̀«YƒàH á```̀aô¨dG  ΩÉ```̀ªàgG ≈```̀∏Y ∂```̀dòch

 √ÉŒ AGƒ°S GóM ≈```̀∏Y ∂∏¡à°ùŸGh ô```̀LÉàdG

 äÉéàæŸG ‘ …QÉ```̀éàdG ¢û¨dGh ∞```̀«Ø£àdG

 ájQÉéàdG ±ô¨dG ¿CG ≈∏Y Gó«cCÉJh .™∏°ùdGh

 øe á∏b ÜÉ```̀°ùàfÉH ±ô°ûàJ ’ ΩÉ```̀Y πµ```̀°ûH

 IQÉéàdG äÉ«bÓNCÉH ¿ƒ```̀eõà∏j ’ QÉ```̀ qéàdG

 IQGRƒd πjõ÷G √ô```̀µ°T Éeó≤e .á```̀Øjô°ûdG

 ≈∏Y ¢VÉjôdG á```̀≤£æe á```̀fÉeC’h IQÉ```̀éàdG

 ‘ á∏ª◊G √òg ‘ á```̀aô¨dG ™e É```̀ª¡fhÉ©J

 ≈∏Y ≥°ü∏e (20^000 ) ø```̀e ÌcCG ™```̀jRƒJ

.ºYÉ£ŸGh äÓëŸG

 ≈∏Y ócDƒJ á∏ª◊G ¿G π```eGõdG ∫Ébh

 IQÉ```éàdG  äÉ```«bÓNCÉH  ΩGõ```àd’G  á```«ªgCG

 ‘  ´ƒ```bƒdG  ø```e  Qò```◊Gh  á```Øjô°ûdG

 ∫ÓN øe ájQÉéàdG á«Yô°ûdG ô```jPÉëŸG

غرفة الرياض تطلق حملتها التوعوية
لحماية المستهلك «ويل للمطففين»

حماية 
المستهلك
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 øY ΩÓYE’ÉH Ωƒ≤Jh IOƒ÷Gh äÉ```̀Ø°UGƒŸG

 ∫Ó```̀N ø```̀e É```̀¡jód Iô```̀aƒàŸG äÉ```̀Ø°UGƒŸG

.äÉeƒ∏©ŸG õcôe

 IQGOEG  ¢```̀ù∏›  ¢```̀ù«FQ  ±É```̀°VCGh

 QhóH â```̀eÉb á```̀aô¨dG ¿CG ¢```̀VÉjôdG á```̀aôZ

 øe ∂∏¡à°ùŸG ∞```̀«≤ãJh á```̀«Yƒàd …ƒ```̀YƒJ

 ±ó¡dG Gò```̀¡d ¢UÉN º```̀°ùb AÉ```̀°ûfEG ∫Ó```̀N

 ¢û¨dG ó```̀°V ájƒYƒJ äÓ```̀ªM Ωób …ò```̀dG

 ∫GƒeC’G ∞«XƒJ äÉcô°T ó°Vh …QÉ```̀éàdG

 á«Ø«≤ãàdG π°SÓ°ùdG øe GOóYh á«ªgƒdG

 á∏°ù∏°Sh (∂```̀∏¡à°ùŸG á```̀Yƒ°Sƒe)á∏°ù∏°ùc

 π```̀«dO)  á```̀∏°ù∏°Sh  (∂```̀∏¡à°ùŸG  Ö```̀«àc)

 ¢Vô©e áeÉbEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH (∂```̀∏¡à°ùŸG

 á°Tƒ°û¨ŸGh Ió∏≤ŸG ™∏°ù∏d π```̀≤æàe ô¨°üe

 ó```̀MG  ‘  Qƒ```̀¡ªé∏d  IOÉ```̀Y  ΩÉ```̀≤j  …ò```̀dGh

 ¿CG Éªc ,Éjƒæ°S iÈµdG á```̀jQÉéàdG õcGôŸG

 »```̀àdGh á```̀jƒYƒàdG á```̀«°SQóŸG äGô```̀°VÉëŸG

 øª°†àJ äGƒ```̀æ°S òæe áaô¨dG É```̀¡H äQOÉ```̀H

.á°Tƒ°û¨ŸGh Ió∏≤ŸG ™∏°ùdG ó°V ÉØ«≤ãJ

 ájOƒ©°ùdG ±ô¨dG ™«ªL πeGõdG ÉYOh

 ¢```̀VÉjôdG  á```̀aôZ  IQOÉ```̀ÑÃ  ò```̀NC’G  ¤EG

 äÉ```̀jó∏ÑdG  ™```̀e  ¿hÉ```̀©àdÉH  É```̀¡≤«Ñ£Jh

.≥WÉæŸG äGQÉeEGh

 …QÉéàdG ¢```̀û¨dGh ∂```̀∏¡à°ùŸÉH ΩÉ```̀ªàg’ÉH

 ∂∏¡à°ùŸG á«Yƒàd º°ùb OÉéjEG ∫ÓN ø```̀e

 ¬fÉ÷ ø```̀ª°V øe á°ù«FQ á```̀æ÷ ∂```̀dòch

 .∂dòc …QÉéàdG ¢û¨dG áëaÉµÃ á°UÉN

 ø```̀jOQƒà°ùŸG OÉ```̀°TQEÉH á```̀aô¨dG Ωƒ```̀≤J É```̀ªc

 ô```̀ªà°ùe πµ```̀°ûH º```̀¡à«YƒJh ø```̀jQó°üŸGh

 …QÉéàdG ∫É«àM’G ‘ ´ƒ```̀bƒdG áÑ¨e ø```̀e

 IQhõe ™FÉ°†Ñd ágƒÑ°ûe äÉ≤Ø°U ó≤Y hCG

 Qó°üe øY ΩÓ©à°S’G IQhô°Vh Ió∏≤e hCG

 Oƒ≤Y áZÉ«°U ‘ á```̀bódG »```̀NƒJh á```̀©∏°ùdG

 IQhô°Vh ,kÉ```̀eó≤e ™```̀aódG Ωó```̀Yh AGô```̀°ûdG

 ¢```̀û«àØJ IOÉ```̀¡°T äGó```̀æà°ùŸG ø```̀ª°†àJ ¿CG

 áæjÉ©ŸGh ¢üëØdG äƒ«H óMCG øe IQOÉ```̀°U

 IQó°üŸG ™FÉ°†ÑdG á```̀eÓ°S ócDƒJ á```̀«ŸÉ©dG

.áHƒ∏£ŸG äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£eh

 Ú```̀«∏ëŸG  Ú```̀éàæŸG  ≈```̀∏Y  ó```̀«cCÉàdGh

 á«°SÉ«≤dG äÉ```̀Ø°UGƒŸÉH ΩGõàd’G IQhô```̀°†H

 á```̀eÓY  ≈```̀∏Y  ∫ƒ```̀°üë∏d  º```̀gõ«Ø–h

 ≈```̀∏Y kÉ```̀°UôM á```̀≤HÉ£ŸG IOÉ```̀¡°Th IOƒ```̀÷G

 kÉ```̀≤«≤–h kÉ```̀«ŸÉY »```̀∏ëŸG è```̀àæŸG iƒ```̀à°ùe

 º```̀YóJ É```̀ªc ,»```̀∏ëŸG ∂```̀∏¡à°ùŸG á```̀ë∏°üŸ

 äÉ```̀Ø°UGƒª∏d  á```̀«æØdG  ¿É```̀é∏dG  á```̀aô¨dG

 á```̀Ä«g  π```̀Ñb  ø```̀e  á```̀∏µ°ûŸG  ¢```̀ù«jÉ≤ŸGh

 √ô```̀°UÉæY hCG ¬```̀∏µ°T hCG ¬```̀Yƒf hCG ¬```̀°ùæL hCG

 ,¬```̀°üFÉ°üN hCG  ¬```̀JÉÑ∏£àe hCG  ¬```̀JÉØ°U hCG

 ó```̀∏H)  √Qó```̀°üÃ  á```̀≤∏©àŸG  ¬```̀JÉfÉ«H  ‘  hCG

 π«µdG hCG ¿RƒdG ‘ kAGƒ°S √Qób hCG (™æ°üdG

 QÉ```̀«©dG hCG á```̀bÉ£dG hCG Oó```̀©dG hCG ¢```̀SÉ≤ŸG hCG

 ≥HÉ£e ÒZ ¿Éc hCG.¬```̀à«MÓ°U ïjQÉJ hCG

 øe …CG hCG Ióªà©ŸG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d

 ¿õN hCG ÅÑY hCG ™æ°U hCG è```̀àfCG hCG .É```̀gOƒæH

 äÉØ°UGƒª∏d á```̀ØdÉîŸÉH ¢VôY hCG π```̀≤f hCG

 è```̀àæe  πc  hCG.Ió```̀ªà©ŸG  äÉ```̀WGÎ°T’Gh

.ó°SÉa

 á```̀jQÉéàdG ±ô```̀¨dG ¿CG π```̀eGõdG ó```̀cCGh

 ídÉ°üe á```̀jÉYQ kÉ°SÉ°SCG ±ó```̀¡à°ùJ É```̀eƒªY

 kÉ≤ÑW É```̀¡«dEG ÚÑ°ùàæŸG ´É```̀ qæ°üdGh QÉ```̀éàdG

 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ```̀°üdG É¡eÉ¶f ¬«∏Y ¢üæj É```̀Ÿ

 ‘h √1400 áæ°ùd 6/Ω ºbQ ËôµdG »```̀µ∏ŸG

 É¡«Ñ°ùàæŸ Ωó≤J ±ó¡dG Gòg ≥«≤– π«Ñ°S

 øe º¡æµ“ »àdG äÉ```̀eóÿG øe ó```̀jó©dG

 Úµ∏¡à°ùª∏d äÉ```̀eóÿGh ™```̀∏°ùdG Ëó```̀≤J

 É```̀ªc  ,Ú```̀àeRÓdG  IAÉ```̀ØµdGh  IOƒ```̀÷ÉH

 ≈```̀∏Y ∫ƒ```̀°ü◊G ∂```̀∏¡à°ùª∏d ô```̀°ù«J É```̀¡fCG

 ≥```̀«≤ëàH á```̀∏«ØµdG äÉ```̀eƒ∏©ŸGh äÉ```̀fÉ«ÑdG

 ¢```̀VÉjôdG  á```̀aôZ  äCGó```̀Hh  ,¬```̀d  á```̀jÉª◊G
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محاضرة

٦٦

مـــن جهتـــه، أشـــاد ســـهيل الرزين 
مديـــر الفعاليـــات فـــي مركـــز األمير 
سلمان للشـــباب بجهود الزامل، وأنها 
تصب في مصلحة الشـــباب، مشـــيرا 
إلـــى أن اللقـــاء يهدف لتطويـــر العمل 
التطوعـــي في الســـعودية في ظل دعم 
حكومـــة خـــادم احلرمـــني الشـــريفني 
وولـــي عهـــده بدعـــم كل ما يســـهم في 
بيدهـــم  واألخـــذ  الشـــباب،  تطويـــر 
للمعالي، «وهذا يتوافق مع السياسات 
العامـــة للمركـــز، التـــي حتـــرص على 
دعـــم الشـــباب واحتضـــان املبـــادرات 
الشـــبابية والفرديـــة ســـعيا لتأصيـــل 
ثقافة التطوع لدى شباب هذا الوطن».

وحتـــدث الزامل فـــي احملاضرة عن 
ماهيـــة العمـــل التطوعي «الشـــاب الذي 
يتبنـــى منهجا فكريـــا معينـــا ويبني عليه 
خططه وأفكاره بدون أي عائد مادي، في 
اإلمكان أن نطلق على ذلك العمل تطوعيا»، 
ووصف العمل التطوعـــي بأنه أبو الذكاء 
املعرفي وأن املتطوع ينام سعيداً ليس ألنه 
أســـعد اآلخرين ولكن ألنـــه أرضى ذاته.

اللجـــان  تأســـيس  لكيفيـــة  وأشـــار 
التطوعية، وبداية عمـــل جمعية تطوعية 
املنطقـــة  فـــي  «ود»  كجمعيـــة  نســـائية 
أبـــرز املصاعـــب  الشـــرقية مســـتعرضاً 
التي واجهـــت املتطوعني فـــي البداية إال 
أنهـــا لـــم حتبـــط عزميتهـــم وإصرارهم.

عـــن  ذلـــك خـــالل محاضـــرة  جـــاء 
ثقافـــة العمـــل التطوعي ألقاهـــا الزامل 
ضمـــن فعاليـــات مركـــز األمير ســـلمان 
للشـــباب في مقـــر الغرفـــة التجارية في 
الريـــاض بحضـــور األميـــر عبـــد الله بن 
بندر بن عبـــد العزيز نائب رئيس مجلس 
للشـــباب. إدارة مركـــز األميـــر ســـلمان 

الشـــباب  بكفـــاءة  الزامـــل  وأشـــاد 
الســـعودي وإقباله علـــى التطوع، مضيفاً 
أن هذا نابع من حســـهم الديني والوطني 
وبيئتهم االجتماعية، واستشـــهد مبقولة 
للشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم حاكم 
دبي عندما قال «عملنا كل شـــيء في دبي 
ولكن تنقصنا همة الشـــباب السعودي».

نجيب الزامل خالل محاضرة (ثقافة العمل التطوعي) :

 العمل التطوعي يستطيع التأثير في صنع القرار

أكــد نجيــب الزامل أحــد رواد العمل التطوعي في الســعودية أن الكثير مــن ا�نجازات لم تكن 

لتتحقــق إال على يد متطوعين كاكتشــاف الشــبكة العنكبوتية ودواء البنســلين ، موضح� أن 

المتطوع ال بد أن يتحلى بالثقة بالنفس والخيال، ومشــير� إلى أن العمل التطوعي باســتطاعته 

أن يكون مؤثرا في صنع القرارات.
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رواد الجودة

٦٨

 ١٩٠٤ (مــن  جــوران  موسى  جوزيف 
القرن  رواد  أحــد  بأنه  يعرف   (٢٠٠٨  -
أبرز  أحــد  فهو   ، اإلدارة  فــي  العشرين 

املؤسسني لنظام إدارة اجلودة
يعتبر جــوزيــف جـــوران واحـــدا ممن 
، وكــان جوران  آبــاء اجلــودة  يطلق عليهم 
التابعة  التفتيش واملعاينة  إدارة  يعمل في 
الــغــربــيــة حــتــى بداية  لــشــركــة هــوثــورن 
بزيارة  قــام  ثم   ، الثانية  العاملية  احلــرب 
اليابان وعمل على إعادة هيكلة الصناعة 
الشهيرة  املقولة  صاحب  وهو  اليابانية،. 
باملصادفة  « ال حتــدث اجلــودة  ذكــر  كما 
لها».   مــخــطــطــا  ــون  ــك ي أن  يــجــب  بـــل   ، 
من  العليا  اإلدارة  التزام  بقوة  يعتقد  وهو 
حيث دعــم اجلــهــود اخلــاصــة بــاجلــودة ، 
وقد نادى جوران كذلك بتبني فكرة فريق 
على  مستمرة  بصفة  تعمل  والتي  العمل 
جوزيف  ولد  اجلــودة.  مستويات  حتسني 
ــن ديــســمــبــر عام  ــــ ٢٤ م ال ــي  جــــوران ف
الواليات  إلى  وقــدم  رومانيا  في  ١٩٠٤م 
وتخرج  ١٩١٢م  عــام  األمريكية  املتحدة 
(مانيسوتا)  بجامعة  الهندسة  كلية  من 
وعمل أستاذاً بجامعة نيويورك وفي نفس 
التفتيش  إدارة  فــي  أيــضــاً  عمل  الــوقــت 
واملعاينة التابعة لشركة(هوثورن الكهربية 
الغربية). وكما حدث لدمينج فإن جوران 
قد تأخر اكتشافه واالعتراف به من قبل 
جوران  دعي  وقد  األمريكية.  الشركات 
نقابة  بواسطة  ١٩٥٠م  عام  اليابان  إلى 
محاضراته  وركــزت  واملهندسني  العلماء 
التخطيط  لعمليات  اإلدارية  األبعاد  على 
اإلحصاء  واستخدام  والرقابة  والتنظيم 
والتحسني  اجلـــودة،  على  السيطرة  في 
جودة  مجاالت  من  مجال  لكل  املستمر 
مسئولية  على  التأكيد  وأهمية  املنتج، 
اإلدارة في حتقيق اجلودة وضرورة وضع 
األهــــداف وتــوفــى جــوزيــف جــــوران فى 

 جوزيف جوران .. أحد أبرز آباء الجودة 
في القرن العشرين

عمر  عن   ٢٠٠٨ عــام  فبراير  من   ٢٨ الـــ 
من  عــدد  بتأليف  وقــام  عــام   ١٠٣ يناهز 
الشاملة  اجلــودة  إدارة  مجال  في  الكتب 
ومن  كبير،  باهتمام  ااخملــتــصــون  تلقاه 
 Quality اجلـــودة  (مــراقــبــة  كتبه  أشــهــر 
Control Hand Book ) عام ١٩٥١م). كما 

وهو  جــوران)  (معهد  بتأسيس  أيضاً  قام 
معهد متخصص في إدارة اجلودة. وتقوم 
فلسفة جوران في مجال حتسني اجلودة 
ــوب إلنشاء  ــل عــلــى أســــاس صــيــاغــة أس
يرى  فهو  العميل.  نحو  املوجهة  الشركة 
أن «التركيز على اجلودة من أجل العميل 
عملية  كــل  صميم  فــي  يــدخــل  أن  يجب 
يرى  فهو  وعليه  الشركة».  في  نظام  وكل 
أنها  يبنى على أساس  أن تعريف اجلودة 

تتكون من مفهومني مختلفني هما:
 ١- التوجه بالدخل: وهو يعنى وضع 
وهذا  املنتج  فــي  العميل  يــريــده  مــا  كــل 

سيرفع من دخل املنتج العائد.
 ٢- التوجه بالتكلفة: وهو يعنى خلو 
ــوران:  ج ثالثية  العيوب.  كــل  مــن  املنتج 
والتحسني  للتعليم  دمينج  دورة  في  كما 
الواقي  اجلــودة  لقاح  في  وكما  املستمر 
فلسفته  قدم  جــوران  فإن  كروسبى  لدى 
فيما  اجلــودة  نظم  وتطوير  حتسني  في 
يطلق عليه اسم ( ثالثية جوران ) . والتي 
التي  املنشآت  على  أنه  خاللها  من  يرى 
أن  ونظمها  اجلــودة  فكر  تتبنى  أن  تريد 
حتقق ذلك من خالل خطوات ثالث ذات 
استمرارية  وذات  بينها  وتكامل  ترابط 
وهذه اخلطوات هي : ( التخطيط للجودة 

- ومراقبة اجلودة- وحتسني اجلودة )
 وهذه اخلطوات يجب أن تتم :

جوران  ــام  وق للجودة:  التخطيط   •
هي:  أســاســيــة  خــطــوات  إلــى  بتقسيمه 
الداخليني  ــمــالء  ــع ال هـــم  مـــن  ــد  ــدي  حت

من  حتديد   .(  Internal Customers  )
 External) ــني  ــي ــارج اخل ــعــمــالء  ال هـــم 
Customers ) تطوير خصائص املنتج الذي 

العمليات  تطوير  العميل.  بحاجات  يفي 
اخلصائص.  تلك  إنــتــاج  على  الــقــادرة 
حتويل خطط اإلنتاج إلى قوى التشغيل. 
إلى  بتقسيمه  قام  وقد  اجلــودة:  مراقبة 

ثالث خطوات هي: 
 ١- تقييم األداء احلالي للتشغيل.

 ٢- مقارنة األداء احلالي باألهداف.
 ٣ - التصرف وفقاً لالختالفات.

 • حتسني اجلــودة: وقد ركز جوران 
اهتمامه بها إلميانه بأن عمليات التحسني 
اجلودة  إلدارة  القلب  مبثابة  املستمرة 
اجلودة  على  تقتصر  ال  وهــي  الشاملة، 
أيضاً  ولكن  اخلدمة،  أو  باملنتج  اخلاصة 
جوران   مبادئ  العمليات.  حتسني  تشمل 
العشرة لتحسني اجلودة وقد ركز جوران 
ومعاجلة  حلل  عمل  فرق  وجود  اهتمامه 
العمل،  أثناء  تظهر  التي  املشاكل  بعض 
وركز على ضرورة مشاركة جميع العاملني 
تأهيلهم  بعد  الفرق  هذه  في  املنشاة  في 
لذلك، وهو يرى أن أي مؤسسة تريد أن 
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العشرة  باملبادئ  فعليها  اجلــودة  حتسني 
التالية: ضمان أن جميع العاملني مدركني 
أهمية التطوير. حتديد األهداف. إنشاء 
األهداف  أن  لضمان  التنظيمي  الهيكل 
مــوضــوعــة عــلــى عــمــلــيــات وإجـــــراءات 
العاملني  جــمــيــع  أن  ضــمــان  املــنــظــمــة. 
تعرقل  التي  املشاكل  أن  ضمان  مدربني. 
تطوير اجلودة تزال عن طريق فريق حلل 
املشاكل. ضمان أن تقدم اجلودة مراقب 
اإلسهامات  أن  ضــمــان  ثــابــتــة.  بــصــورة 
ضمان  باملنظمة.  معرفة  للجودة  املميزة 
تنشر  ــبــارزة  ال واملساهمات  التقدم  أن 
العمليات  جــمــيــع  قـــيـــاس  بــاملــنــظــمــة. 
عمليات  جميع  أن  ضــمــان  والتحسني. 
وإنشاء  اجلــودة  على  املستمر  التحسني 
نظام  مع  تتطابق  للجودة  أهداف جديدة 
اإلدارة. (٢٦) ومن واقع ممارسة جوران 
أن  يرى  فهو  الشاملة  إدارة اجلودة  لنظم 
ما يقارب من ٨٠٪ من عيوب اجلودة ناجت 
عن عوامل تستطيع اإلدارة التحكم فيها، 
ولذلك يؤكد جوران أن على اإلدارة العليا 
في أية منشأة االهتمام بعملية التحسني 
تطبيق  خالل  من  وذلك  للجودة  املستمر 
اجلودة،  تخطيط  اجلــودة،  ثالثية  منوذج 

ومراقبة اجلودة، وحتسني اجلودة
 Joseph جــوران  أم.  جوزيف  ويعد    
األول  املعلم   ، أمريكي  العالم   M. Juran

تعليم  العالم حيث ساهم في  للجودة في 
وقد  اجلـــودة.  حتسني  كيفية  اليابانيني 
اعترافا  اليابان  إمبراطور  وســام  تقلد 
للجودة  اإلحصائية  الرقابة  في  بفضلة 
عام  وفــي  إليها  الــتــوصــل  أمكنه  الـــذي 
مجموعة  صــيــاغــة  مــن  متــكــن  ١٩٥١م 
أفكار متماسكة وغير متحيزة حول إدارة 
اجلودة  على  السيطرة  كتابه  في  اجلــودة 
 .The Quality Control Hand book

مجال  في  جــوران  قدمه  ما  أهــم  ويعتبر 
اجلودة عرف بثالثية اجلودة وهي فلسفة 
وطريقة شاملة للتفكير تقوم على تخطيط 
اجلودة، وضبط اجلودة وحتسني اجلودة 
 Quality وهي كالتالي :  أ- تخطيط اجلودة
Planning: وفقاً لفلسفة جوران يقصد به 

حتديد الزبون الذي يؤثر في العملية حيث 

يتضمن ذلك الزبون الداخلي واخلارجي 
تضمنها  التي  اخلطوات  حتديد  وميكن 
• حتديد   : يلي  ما  اجلــودة  بُعد تخطيط 
 • الزبون.  احتياجات  حتديد   • الزبون. 
تطوير مواصفات املنتج لإليفاء بحاجات 
على  القادرة  العمليات  تطوير   • الزبون. 
اخلطط  حتويل   • املتطلبات.  تلك  إنتاج 
اجلودة  ضبط   - تنفيذ.  ب  عمليات  إلى 
البُعد  هذا  ويتضمن   :Quality Control

 • األداء.  تقييم   •  : خطوات  عــدة  على 
اخملططة.  األهــداف  مع  النتائج  مقارنة 
التصحيحية.  بـــاإلجـــراءات  الــقــيــام   • 
 Quality اجلــــــــــودة  حتــــســــني   -  ج 
كثيراً  جــوران  اهتم  لقد   :Improvement

النابض  القلب  ميثل  ــه  ألن البعد  بــهــذا 
 إلدارة اجلودة الشاملة، والتحسينات التي 
جميع  فــي  مــســتــمــرة  ولــكــنــهــا  تنتهي  ال 
 : على  البُعد  هــذا  ويتضمن  الــنــواحــي، 
اجلودة  إدارة  قلب  التحسني  اعتبار   •
جودة  إلــى  التحسني  تعدي   • الشاملة. 
املنتج.  جودة  إلى  فقط  وليس  العمليات 

(داخلي  نوعني  إلــى  الزبائن  تصنيف   •
مدخل  للمنظمة.  بالنسبة  وخــارجــي) 
وضع  لــقــد   : اجلــــودة  لتحسني  جــــوران 
جوران عشر خطوات يتعني على املنظمة 
اجلودة  إدارة  لتطبيق  كمدخل  تتبعها  أن 

الشاملة :
التحسني  بعملية  الوعي  إشاعة   .١
واحلاجة إلى اجلــودة.٢. حتديد أهداف 
لتحقيق  التنظيم  تهيئة   .٣  . التحسني 
تبني   .٥ الــتــدريــب.  تقييم   .٤ الــهــدف. 
املنظمة.  فـــي  املــشــاكــل  حـــل   أســـلـــوب 
املتحققة.  والنتائج  األهــداف  توثيق   .٦ 
للعاملني. املتميزة   ٧. االعتراف باجلهود 

 ٨. خلق املنافسة والتوسع في بناء التحسني 
عمليات  نظام  من  جزاء  وجعله  املستمر 
تقارير  بتقدمي  االهــتــمــام   .٩ املنظمة. 
وتقدم  املنظمة  وضع  عن  ودوريــة   سنوية 
العمل بها. ١٠. االهتمام بعملية االتصال 
عملية  على  والتركيز  املنظمة  أجزاء  بني 
التغذية العكسية كوسيلة لتوصيل النتائج 

لوحدات التنظيمية اخملتلفة.
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مكتبة الجودة

٧٠

واملعايرة فـــي حياتنا اليومية ولكي 
يكون لدينا مجتمع لديه ثقافة علم 
القياس واملعايرة   لتفادي األخطاء 

التي ال حتمد عقبها.

والكتـــاب يحتـــوي علـــى املواضيع 
الرئيسية التالية:

فـــي  أساســـيات  األول:  الفصـــل    

التخصصي . وال توجد مادة مقررة 
للتدريب لذا قرر املؤلف ومن خالل 
خبرتـــه الواســـعة في هـــذا اجملال 
البـــدء فـــي كتابـــة مقـــرر تعليمـــي 
للطالـــب املتدرب وملـــن لهم عالقة 
بأعمال ترتبـــط بالقياس واملعايرة  
لتعريفهـــم مبـــدى أهميـــة القياس 

كتاب (أساسيات علم القياس وا�جهزة الطبية)

ا�ستاذ 

أحمد عيد  بن حمتو الهوساوي

صـــدر باللغـــة االجنليزيـــة كتـــاب  
القياس واألجهزة  أساســـيات علم 
الطبيـــة لألســـتاذ/ أحمد عيد  بن 
حمتو الهوســـاوي،  وجـــاءت فكرة 
الكتاب من خالل اســـتقبال طالب 
اجلامعـــات واملعاهـــد خـــالل فترة 
التدريب الصيفي مبستشفى النور 
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علم الكهرباء

الفصـــل الثانـــي: أساســـيات  فـــي 
اإللكترونيات 

الفصـــل الثالـــث:  أساســـيات علم 
القياس واملعايرة  ويشمل باختصار 
تعريـــف القيمة االســـمية والقيمة 
احلقيقية والقيمة املصادق عليها، 
نتائـــج  تصحيـــح  طـــرق  وكذلـــك 
القيم املقاســـة بطريقـــة التصحيح 

بالوحدات والتصحيح بالعوامل

وأخيرا: كيفية التعامل مع األخطاء  
الرئيسية الثالثة ، ثم التفصيل في 
وتطبيقـــات   ، االســـنادية  تعريـــف 
الطبيـــة  األجهـــزة  علـــى  عمليـــة 

مبخرجاتها ومدخالتها

ومما متيز به الكتاب إيضاح أهمية 
القياس واملعايرة والذي  يعتبر أحد 
أعمـــدة ارتـــكاز العالـــم للتقدم في 
الصناعية  العلميـــة  امليادين  جميع 
والتطويريـــة واألبحاث واحد فروع 
ضبـــط اجلـــودة و ضمـــان اجلودة 
ومدخـــالت  خملرجـــات  العمليـــة 
األجهزة الطبية والغير طبية . ومن 
ذلك طرح التســـاؤل ما الذي يفيده 

علـــم القياس واملعايـــرة في اجملال 
الطبـــي ؟ واجلـــواب ملخصـــاً من 

الكتاب باختصار:

• التقليل من األخطاء الطبية ورفع 
جودة وكفاءة أداء األجهزة الطبية 

• القـــدرة على حتليـــل مواصفات 
األجهزة واختيار األفضل 

• فهـــم مضمـــون شـــهادة املعايـــرة 
املرفقة مع اجلهاز

اختيـــار  و  اإلســـنادية  معرفـــة   •
األجهزة املرجعية للمعايرة

• معرفـــة كيف يتعامل مع األخطاء 
الرئيسية الثالثة 

• معرفـــة الفـــرق بـــني التصحيـــح 
بالوحدات والتصحيح بالعوامل

• رفع مســـتوى الثقة لدى الطبيب 
في اجلهاز املعاير 

• خفض نســـبة تكاليـــف الصيانة 
على املدى الطويل

االفتراضـــي  العمـــر  إطالـــة   •
لألجهزة

• تخفيض معـــدل أعطال األجهزة 
وتالفي األعطال الفادحة

• تخفيض استهالك قطع الغيار

هـــذا ويقوم املؤلـــف بإقامة دورات 
مبدينـــة امللـــك عبـــد اللـــه الطبية 
بالعاصمة املقدســـة في اساسيات 
علـــم القيـــاس واألجهـــزة الطبيـــة 
معتمـــدة مـــن هيئـــة التخصصات 

الطبية.
مختصــرة  ذاتيــة  ســيرة 

للمؤلف:

األســـم : أحمـــد عيد بـــن حمتو 
الهوساوي

المؤهل العلمي 

• دبلوم الكترونيات ثالثة ســـنوات 
معهد قوات الدفاع اجلوي 

املتحـــدة  للواليـــات  ابتعـــاث   •
االمريكيـــة لدرســـة علـــم القياس 
واملعايـــرة مبعهـــد القـــوات اجلوية 

االمريكية املستوى الثانوي . 

• دبلوم مســـتوى العالـــي أخصائي 
أول قياس مختبرات اولية بفرنسا  

• دورة تدريبيـــة بايطاليـــا ملعايـــرة 
واصالح األجهزة.
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يحتــــاج التطبيــــق الناجــــح إلدارة   •
اجلــــودة الشــــاملة إلى جهود مدروســــة 
ومتناســــقة وشــــاملة من جميــــع أفراد 
الشــــركة.  ( أساســــيات إدارة اجلــــودة 

الشاملة ص ٨٣). 

الشــــاملة  اجلــــودة  إدارة  تعتبــــر   •
مبثابة التزام شــــامل نحو أداء األعمال 
بشكل صحيح ، (إدارة اجلودة الشاملة 

 . (٤٠/١

إدارة اجلودة الشاملة مبنية على   •
أداء األعمال بشكل صحيح من أول مرة 
والوقايــــة مــــن األخطــــاء (إدارة اجلودة 

الشاملة ٤٤/١ ) . 

فلســــفة إدارة اجلودة الشاملة أن   •
اجلــــودة ليســــت هدفاً محــــدداً نحققه 
ونحتفل به ثم ننســــاه، بــــل تعبر اجلودة 

تنظيميــــة تســــاعد على حتقيــــق أعلى 
درجــــة ممكنة من اجلــــودة واخلدمات. 
الشــــاملة  اجلــــودة  إدارة  (أساســــيات 

ص٢). 

•  إدارة اجلودة الشــــاملة يجب أن 
تنبع وتكون من مسئوليات اإلدارة العليا 
، ويكــــون موقعها القمــــة ( إدارة اجلودة 

الشاملة ٥٥/١ ) .

إن العامــــل الوحيد لتطبيق إدارة   •
اجلودة الشــــاملة – ببســــاطة شــــديدة 
– هــــو التــــزام جميــــع أفراد الشــــركة. 
تنجــــح إدارة اجلــــودة الشــــاملة عندما 
يريــــد األفراد ذلــــك ، ولألســــف فإنها 
تفشــــل عندما ال يظهر األفراد عزمهم 
والتزامهم مببادئها .( أساســــيات إدارة 

اجلودة الشاملة ص٤) . 

التصــــور  هــــي  الشــــركة  ثقافــــة   •
التراكمي للطريقة التي تعامل الشــــركة 
بهــــا األفــــراد، والطريقة التــــي يتوقعها 
األفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض، 
وتعتمــــد الثقافــــة علــــى أفعــــال اإلدارة 
املتواصلــــة والثابتــــة، والتــــي يلحظهــــا 
والبائعون والعمــــالء مبرور  املوظفــــون 
(أساســــيات  أركوهارت)  الوقت.(جون 

إدارة اجلودة الشاملة ص٥١). 

إدارة اجلـــودة الشـــاملة البـــد أن   •
تكون جزءاً أساسياً من فلسفة الشركة، 
وهي ليســـت ملحقة بالشـــركة ، ولكنها 
األســـاس الـــذي تقـــوم عليها الشـــركة.
(أساسيات إدارة اجلودة الشاملة ص٤)

إدارة اجلــــودة الشــــاملة تعبر عن   •
أســــلوب القيــــادة الذي يُنشــــئ فلســــفة 

مفاهيم أساسية في الجودة الشاملة 

الشيخ د. على بادحدح من ورقة عمل بعنوان الجودة 
بمنظور إسالمي



يونيو   ٢٠١٣م٧٣

دقيقــــة جلميع األعمال والعمليات التي 
تقــــدم املنتجــــات واخلدمات، ويشــــمل 
ذلك معايير التصميم ثم معايير اإلنتاج 
ثم معايير األداء، وقد تأسســــت معايير 
عاملية مختلفة قامت عليها مؤسســــات 

ضخمة، ووضعت لها جوائز كبرى. 

الشــــاملة  واخلالصــــة أن اجلــــودة 
معايير منضبطة وعالية تتم مراجعتها 

وتطويرها باستمرار . 

القــــول أن جوهــــر هــــذه  وميكننــــا 
املعيارية ترتكز على : 

•  املعلومات واخلبرات املتراكمة . 

•  الرقابة واملراجعة املتنامية . 

٤- مشــــاركة جماعيــــة: إن اجلودة 
الشاملة ليست قسماً خاصاً، وال أفراداً 
معدوديــــن أو موظفــــني متخصصــــني، 
بل تشــــمل جميع العاملني بال استثناء، 
وتؤكد اجلودة الشــــاملة علــــى أن بداية 
جناحهــــا يكون من تطبيق القيادة العليا 
ملتطلباتهــــا، أي أن القيادة هي النموذج 
والقدوة في حمل شعار اجلودة الشاملة 

قناعة واستهدافاً وعمالً . 

الشــــاملة  واخلالصــــة أن اجلــــودة 
مشــــاركة جماعية تنتظم فيهــــا القيادة 
مع جميــــع العاملــــني على حد ســــواء . 
وميكننا القول أن جوهر هذه املشــــاركة 

ترتكز على : 

املســــؤولية الفرديــــة فــــي العمل   •
اجلماعي . 

القيادة  فــــي  النموذجية  القــــدوة   •
العليا . 

ثقافة فكرية .   .١

إيجابية نفسية .   .٢

ممارسة معيارية .   .٣

مشاركة جماعية .   .٤

: إن اجلـــودة    ١- ثقافـــة فكريـــة 
الشاملة ليست مجرد قرارات تعمم، وال 
أنظمة تصدر ، وال مقاييس تعتمد، وإمنا 
هي مـــع ذلك وبقدر أكبـــر ثقافة فكرية 
تقتنع بهـــا العقول، وتؤمـــن بإيجابيتها، 

وتصبح من البدهيّات املسلمة. 

واخلالصة أن اجلودة الشاملة هي 
الثقافة التي يقتنــــع بها جميع العاملني 
في املنشــــأة . وميكننــــا القول أن جوهر 

هذه الثقافة يرتكز على : 

أهمية العمل واإلتقان .   •

جدوى الشورى والتعاون .   •

٢- إيجابيــــة نفســــية : إن اجلــــودة 
الشــــاملة ليســــت مجرد قناعة عقلية ، 
وال معرفــــة علميــــة، وال خبــــرة عملية، 
وإمنا هي مع ذلك وبقدر أكبر مشــــاعر 
نفسية ترضى بها النفوس، وتتحفز بها 
الهمم، وتتقد بها احلماسة، وتصبح من 

الطبيعة النفسية العملية. 

واخلالصة أن اجلودة الشاملة روح 
حيوية إيجابية متنامية في نفوس جميع 
العاملني . وميكننا القول أن جوهر هذه 

املشاعر النفسية يرتكز على : 

التحفز النفسي السامي .   •

الرضا النفسي املتبادل .   •

٣- ممارســــة معيارية : إن  فلســــفة 
اجلودة الشاملة تقوم على وضع معايير 

عــــن هــــدف متغيــــر والهــــدف هنــــا هو 
حتسني اجلودة باستمرار . (أساسيات 

إدارة اجلودة الشاملة ص٣). 

تعتبـــر اجلـــودة الشـــاملة مبثابة   •
عملية مســـتمرة لألبـــد، وليس هناك 
أبـــداً وقت تنتهي عنـــده عندما تصبح 
اجلودة ســـليمة بنســـبة ١٠٠٪ فهناك 
دائمـــاً طرق جديدة ألداء األشـــياء في 
(إدارة  واخلدمـــات  اإلنتـــاج  مجالـــي 

اجلودة الشاملة ٤٣/١). 

نظـــام  الشـــاملة  اجلـــودة  إدارة   •
والء  كســـب  نحـــو  موجـــه  متكامـــل 
العمالء فـــي احلاضر واملســـتقبل من 
خـــالل اعتماد علـــى التعـــاون من قبل 
جميـــع األفراد داخـــل املنظمة والتزام 
إدارتهـــا العليـــا بالتغيير نحـــو برنامج 
إدارة اجلودة الشـــاملة، والتحســـينات 
املســـتمرة في اإلنتاج ، واالعتماد على 
العمالء فـــي حتديد وتعريـــف اجلودة 
، والتعامل اإلنســـاني مـــع العاملني ملا 
يحقق رضاهم ( اجلودة في املنظمات 

احلديثة ص ٤٦،٤٧). 

ترجع معظم حاالت الفشـــل في   •
تطبيق إدارة اجلودة الشـــاملة إما على 
عدم اإلميان مببادئهـــا وإما على عدم 
االلتزام من قبل اإلدارة العليا باملشروع 
. (أساســـيات إدارة اجلـــودة الشـــاملة 

 .(٨٣

  خالصة املفاهيم األساسية إلدارة 
اجلودة الشاملة :  

ميكننــــا القول إن اجلودة الشــــاملة 
تتضمن جوانب أساسية هي : 
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مألوفة  وغــيــر  ــة  ــع رائ خــطــوة  ــي  ف
في  الــســعــودي  اتمع  منشآت  على 
القطاع احلكومي، قامت وزارة التجارة 
نحو  توجهها  من  انطالقاً  والصناعة 
تــنــظــيــم وتــطــويــر قـــطـــاع الــســيــارات 
في  فعال  بــدور  القيام  على  وحرصها 
إلى  تطمح  عادلة  تنافسية  بيئة  حتقيق 
رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستهلك، 
استبيان  وتبني  بإعداد  الــوزارة  قامت 
وكاالت  خدمات  مستوى  لقياس  وطني 
السعودية  العربية  باململكة  السيارات 
املستهلكني  ورضــاء  آراء  على  للتعرف 
ــــاالت الــســيــارات  ــا تــقــدمــه وك جتـــاه م
اإللكتروني  موقعها  على  ونشرته  لهم  
التواصل  موقع  في  اخلــاص  وحسابها 
ــر)، وذلـــك بهدف  ــت ــوي (ت االجــتــمــاعــي 
فيما  نتائجها  تنشر  بــدراســة  اخلــروج 
واتمع  احمللية،  الــوكــاالت  أمــام  بعد 
لــالرتــقــاء  الــعــاملــيــة،  األم  ــات  ــشــرك وال
املستهلك  تطلعات  وحتقيق  بالقطاع، 
في  حقوقه  لــه  يضمن  الــذي  بالشكل 
بجودة عالية  احلصول على اخلدمات، 

بعيداً عن أي السلبيات.
 ويأتي ذلك إمياناً من وزارة التجارة 
والصناعة بأهمية تنظيم وتطوير قطاع 
منها  وحــرصــاً  اململكة،  في  السيارات 
ـــدور فــاعــل فــي حتقيق  عــلــى الــقــيــام ب
رفع  إلــى  ــؤدي  ت عــادلــة،  تنافسية  بيئة 
للمستهلك.  املقدمة  اخلدمة  مستوى 
قد  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  وكــانــت 
وزعت االستبيان بشكل ورقي من خالل 
فروعها في عدد من املدن واحملافظات 
األفــراد في  اململكة، على عينة من  في 
اخلــاص،  والقطاع  احلكومي،  القطاع 
واجلـــامـــعـــات، واألســـــــواق واألمـــاكـــن 

للتعرف على آراء ورضا المستهلكين.. وزارة التجارة:

استبيان مستوى الرضا عن خدمات 
وكاالت السيارات

اتمع،  شرائح  جميع  لتغطية  العامة، 
 واخلروج بنتائج بناءة تسهم في حتسني 

أداء القطاع.
ونتائجه  االستبيان   وألهمية ظهور 
وزارة  عمدت  ومـــدروس،  علمي  بشكل 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة مــن خــالل فريق 
التعاون مع أكادمييني في  مختص، إلى 
عدد من جامعات اململكة، حيث أشرفوا 
إعداد محاور االستبيان، وحتديد  على 
املستهدفة  والشرائح  العينات   طبيعة 

في الدراسة.
 ويهدف إطالع وكاالت السيارات في 
املتضمنة،  الدراسة  نتائج  على  اململكة 
ــــراز الــســلــبــيــات واإليــجــابــيــات  إلـــى إب
أعمالها  وحتسني  تطوير  بهدف  لديها 
ــا مبـــا يــتــمــاشــى مـــع رضــا  ــه ــات وخــدم
املستهلك املستحق للخدمة، فيما تسعى 
عرض  وراء  مــن  أيــضــاً  التجارة  وزارة 
العاملية  الــشــركــات  على  النتائج  تلك 
نقاط  ـــرز  أب عــلــى  تعريفها  إلـــى  األم، 

الضعف والقوة لدى وكالئها في السوق 
أعمالها  جودة  لدعم  وذلك  السعودية، 
ممارساتها  مع  يتوافق  الــذي  بالشكل 
سيترتب  ــذي  ال األمــر  املنشأ،  بلد  فــي 
عليه تطوير وحتسني أداء ذلك القطاع 
الهام، وبجودة عالية.  كما ستسهم نتائج 
الدراسة في زيادة التنافس بني وكاالت 
لتتبوأ  السعودية،  السوق  في  السيارات 
نظير  املستهلك  املراتب في رضا  أعلى 
اخلدمات التي يقدمونها له. يتكون هذا 

االستبيان من أربعة أجزاء :
اخلدمة  مستوى  بتقييم  يبدأ   .١  

التي تقدم في مبيعات السيارات 
٢. يليها تقييم اخلدمة املقدمة في 

مراكز الصيانة 
عن  الــرضــا  مستوى  تقييم  ثــم   .٣

خدمات قطع الغيار، 
٤. و أخيرا تقييمك ملستوى الرضا 

عن خدمة العمالء.
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محطـات

٧٦

منذ بداية الثمانينات انتشرت كلمة « جودة « كأحد المصطلحات الدارجة في لغتنا اليومية واستخدمت 
بكثرة في اإلعالنات لجذب العمالء إلى سلعة ما . ويتوقع المستهلك دائما الجودة في الغذاء الذي 
يشتريه كأن يكون مرتفع القيمة الغذائية مع ضمان السالمة الصحية وعدم الغش . ولذلك شهدت 

عملية التصنيع في جميع أنحاء العالم ثورة حقيقية .

اجلودة الدولية مثل سلسلة األيزو ٩٠٠٠ 
الرقابة  أو  اجليد  التصنيع  ممارسة  أو 
النقاط  عــنــد  اخلــطــر  مــصــادر  بتحليل 
احلرجة أو حتى العمل حتت مظلة محلية 

واحلصول على « عالمة اجلودة « .
وســـواء اخــتــارت هــذه الــشــركــات أي 
فإنه ال  اجلــودة  لتحسني  الطرق  من هذه 
ميكن جتاهل أن حتسني اجلودة باستمرار 
جهود  إلى  حتتاج  بل  سهلة  ليست  عملية 
املنافسة على  كبيرة في كفاحها من أجل 
على  واحملافظة  املستهلك  رغبات  إرضاء 

ثقة العمالء .
التطور حــددت صفات  هــذا  وخــالل 

النهائي فقط بل اتسع ليشمل اجلودة منذ 
بداية اإلنتاج والتصنيع والتداول . وحديثا 
 » الشاملة  اجلــودة  مراقبة   » مفهوم  ظهر 
والتي تتبعها إدارات املصانع بأن يشارك 
ابتداء  املصنع  وحــدات  من  العديد  فيها 
من التسويق والتصميم والبحوث واإلنتاج 
الرجوع  ثم  التحليل  ومعمل  واملشتريات 
 ........ املستهلكني  آراء  إلى  أخرى  مرة 

وهكذا .
وقد اختارت بعض الشركات « اجلودة 
الشاملة « كطريق لتحسني اجلودة كما أن 
البعض اآلخر من الشركات اجته إلى تبنى 
مواصفات  أو   » احلديثة  اجلــودة  نظم   »

تطور مفاهيم الجودة في مجال التصنيع الغذائي

هذه الثورة كان محورها اقتناع رجال 
هو   » املستهلك  إرضـــاء   » أن  الصناعة 
العامل األهم لبقاء الشركة وأن احملافظة 
فرص  إعــادة  مفتاح  هي  املستهلك  على 
إلى  الــســوق  ظــل حتــول  وفــى   . املبيعات 
سوق املنافسة احلرة سواء داخل البلد أو 
باجتهاد  تعمل  الشركات  فإن  الــدول  بني 
عمليات  وجودة  املنتجات  جودة  لتحسني 
تكاليف  من  احلــد  محاولة  مع  التصنيع 
إرضاء  إطــار  في  يقع  هذا  وكل   ، اإلنتاج 

املستهلك باستمرار وفى أي وقت .
 » « مراقبة اجلودة  وقد تطور مفهوم 
ولم يعد االهتمام منصبا على جودة املنتج 
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إلى  اجلــودة  ترجع  ذلك  وعلى  املشترى» 
التي  والصفات  اخلــواص  من  مجموعة 
مجموعة  في  الغذاء  مكونات  إلى  تعزى 
ذات  انفراد  تكون كل صفة على  أن  على 
املادة  جــودة  وعـــادة حتــدد  عالية  جــودة 
الفردية  املكونات  أقــل  حسب  الغذائية 
جــــودة , فــــإذا كــانــت مــثــال كــل خــواص 
الغذائية في حالة ممتازة  املادة  وصفات 
أحدى  إال  ( ممتاز)  تقدير  على  وحتصل 
على  حصلت  قــد  الصفات  أو  املكونات 
تقدير ( رديء) فإن املادة تكون في حالة 
عليها  ويطلق  اجلــودة  من  املستوى  دون 

. Sub-standard
كثير  في  اجلــودة  فتعرف  ذلك  وعلى 
أي   االمتياز  من  درجة  بأنها  األحيان  من 

هي املواصفة
أو مجموعة املواصفات التي يجب أن 
توجد باملادة وتفي باحلدود أو املواصفات 

كانت  ما  فإذا  حتديدها  سبق  ملواصفات 
والسلع  مناسبة  بحالة  التصميم  جــودة 
نفسها  اجلودة  فإن  للمواصفات  مطابقة 

تكون مضمونة .
األيزو»  هيئة  لتعريف  طبقا  واجلــودة 
هي مجموعة متكاملة من خواص منتج أو 
خدمة تؤدى إلى سد احتياجات محددة «.

جودة الغذاء : هي محصلة مجموعة 
من اخلواص التي ميكن بها حتديد مدى 
أو   »  .» املستهلك  لدى  الناجت  قابلية هذا 
في  املستهلك  رغبات  أقصى  هي حتقيق 

املنتج الغذائي» .
 ( Kramer and Twigg ) وقد عرف 

عام ١٩٧٠ جودة الغذاء بأنها عبارة عن 
بها  ميكن  اخلــواص  من  مجموعة   »
في  أهمية  ولــهــا  آخــر  عــن  منتج  تفريق 
لدى  ــنــاجت  ال هـــذا  قابلية  مـــدى  حتــديــد 

املنتج  فــي  قياسها  يجب  الــتــي  اجلـــودة 
الصفات  هذه  وكانت  النهائي،  الغذائي 
اإلحساس  أســاس  على  تقدر  واخلــواص 
ذلك  بعد  ظهرت  ثم  لإلنسان  الشخصي 
املادة  جــودة  لتقدير  القياسية  األجــهــزة 
الغذائية ومكوناتها وكذلك إجراء التحاليل 
البكتريولوجية وكذلك استخدمت مراقبة 
وتفسير  لتوضيح  اإلحصائية  اجلـــودة 

النتائج .
اآلونة  في  العاملي  لالهتمام  ونظرا 

األخيرة مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
الشركات  عــدد  ــاع  ــف وارت  (TQM  )
مجاالت  اخـــتـــالف  عــلــى  واملـــؤســـســـات 
نظم  تطبيق  إلـــى  تسعى  الــتــي  عملها 
تعبير  أصــبــح  كــمــا  ــة  ــث احلــدي اجلـــــودة 
التعبيرات  من   TQM,GMP,ISO٩٠٠٠
عاملي  تــوجــه  عــن  تعبر  الــتــي  الــشــائــعــة 
الشركات  إدارات  فكر  على  اآلن  يسيطر 
في  العاملة  الــشــركــات  ومنها  اخملتلفة 

مجال األغذية واأللبان .

مفاهيم الجودة
Definition of quality 

لقد ذكر ( Juran ) عام ١٩٦٢ ثالثة 
هناك  أن  إال  اجلودة  لكلمة  تعريفا  عشر 
باملوضوع  صلة  أكثر  يعتبر  منها  بعضا 

مثل:
١. اجلــــودة املــطــلــوبــة مــن الــســوق : 

Market place quality
معينة  سلعة  حتققه  ما  مقدار  وهى 
من رغبات مجموعة معينة من املستهلكني 
. ولذلك يختلف احلكم على جودة سلعة 
الختالف  تبعا  آلخـــر  ســـوق  مــن  معينة 
منطقة  من  الغذائية  والــعــادات  األذواق 

ألخرى .
٢. جودة تصميم السلعة :

Quality of design 
رتبة  تناله  أن  ميكن  ما  مقدار  وهى 

معينة من سلعة من رضاء الناس عامة .
٣. جودة التطابق :

Quality of conformance
وهى عبارة عن مدى مطابقة السلعة 
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سياسة الجودة :
Quality policy

التي  والــتــوجــيــهــات  الـــشـــروط  هــي 
مجال  في  املؤسسة  أو  املنشأة  حتددها 
اإلدارة  بواسطة  سابقا  واملعدة  اجلــودة 

العليا .
تعتبر  اجلـــودة  سياسة  ألن  ونــظــرا 
فــي نظم اجلودة  املــوضــوعــات  أهــم  مــن 
 ٩٠٠٠  ISO نظام  يحتاج  حيث  احلديثة 
مبستند  اجلــودة  عن  اإلدارة  سياسة  إلى 
السياسة  هــذه  وضــوح  تأكيد  مع  رسمي 
سياسة  تعريف  وعــنــد  اخملتصني  لكل 
النص  اإلدارة  على  يجب  فإنه  اجلـــودة 
صراحة أن من ضمن األهداف األساسية 
للمشروع هو اإلرضاء الكامل لعمالئها . 
وحتقيق سياسة اجلودة ال يتم عن طريق 
أوامر أو توجيهات من اإلدارة العليا ولكن 
يجب على اإلدارة العمل على بناء اجلودة 
الضروري  مــن  حــيــث  تــعــاونــي  مبــجــهــود 
كل  مع  باملشاركة  اجلــودة  سياسة  وضــع 
اخملتصني مع األخذ في االعتبار النواحي 
التكنولوجية واجتاهات األسواق وأهداف 

اإلدارة على املدى الطويل .

إدارة الجودة :
Quality management 

املؤسسة  الشاملة إلدارة  املهام  « هي 
لتحديد وتنفيذ سياسة اجلودة « .

إعداد:  
محمد عبد المؤمن

وجند أن استغالل هذه األنشطة يوفر 
أفضل منتج أو خدمة للعميل بأقل تكلفة 
على أن يستمر الهدف لتحسني اجلودة .

التطور التاريخي للجودة :
التي  اخملتلفة  املراحل  تقسيم  ميكن 

مرت بها اجلودة إلى أربعة مراحل:
الفحص  أو  الــتــفــتــيــش  مــرحــلــة   .١ 

: ( ١٩٠٠ – ١٩٣٧ )
في  األخطاء  باكتشاف  اهتمت  حيث 

املنتج دون السعي ملنع حدوث األخطاء.
٢. مرحلة مراقبة اجلودة ( ١٩٣٧ – 

: ( ١٩٦٠
ــع وتــقــلــيــل نسب  وتـــهـــدف إلــــى مــن
الطرق  باستخدام  املنتجات  في  املعيب 

اإلحصائية .
 – ١٩٦٠ ) تأكيد اجلــودة  ٣. مرحلة 

: ( ١٩٨٠
وقد ركزت على منع حدوث األخطاء 

أثناء التصنيع .
 ) الشاملة  اجلــودة  إدارة  مرحلة   .٤

١٩٨٠ – حتى اآلن ) :
مفهوم  فــي  جـــذري  إلــى  أدت  حيث 
بدال  لـــإلدارة  أداة  لتصبح  الــنــاجت  جــودة 
تخطيط  وضع  وتشمل  للرقابة  إدارة  من 
إستراتيجي للمشروع يضمن حشد كافة 
اجلودة لتحقيق أهداف محددة في ضوء 
رغــبــات وتــوقــعــات الــعــمــالء مــع إحــداث 
من  املــشــروع  إدارة  فــي  مستمر  حتسني 
العاملني على كافة  خالل مشاركة جميع 

املستويات .

اعتبار  ومــن   . لها  املوضوعة  القياسية 
عادة  يكون  للمادة  اجلـــودة  مستوى  أن 
السوق  في  املطلوبة  اجلودة  متوسط  هو 
الـــضـــروري أن حتــقــق أعلى  ولــيــس مــن 
عن  النظر  بصرف  ــودة  اجل من  مستوى 

تكاليف إنتاجها .

مراقبة الجودة
Quality control 

 Quality اجلـــــودة  مــراقــبــة  أمــــا 
control فهي احملافظة على اجلودة في 

مستوى قبولها لدى املستهلك .
ويالحظ أن التعريف األخير يختص 
الناجت   ) النهائية  الغذائية  باملادة  فقط 
مصطلح  اســتــحــدث  ولــذلــك   ( النهائي 

املراقبة الشاملة على اجلودة
Total quality control 

اخلام  املـــواد   ) مراقبة  ــى  إل ليشير 
واخلـــامـــات – الــعــمــال – املــاكــيــنــات – 
والتخزين  الــنــقــل  مــثــل  الفنية  اإلدارة 
مراقبة  وتشمل  وخــالفــة).  والــتــســويــق 

اجلودة األنشطة املرتبطة كما يلي :
• املواصفات. 

ملقابلة  اخلدمة  أو  املنتج  تصميم   •
املواصفات.

الكامل  املعنى  ملقابلة  املنتج  إنتاج   •
للمواصفات.

مطابقة  ــدى  م لتحديد  الفحص   •
املواصفات .

لتوفير  ـــخـــدام  االســـت مــراجــعــة   •
معلومات ملراجعة املواصفات .



 تقابلنـــا خـــالل ســـنوات العمـــل الطويلـــة باملؤسســـات التـــي نقـــوم بتأهيلها 
 لنظـــام اجلـــودة  أيـــزو ٩٠٠١ - أو غيـــره مـــن أنظمـــة األيـــزو األخـــرى - 
مجموعـــة من العوائق التي تعوق أو تضر املؤسســـة في تطبيق وتفعيل النظام 

داخلها، والتي ميكن أن نختصرها فيما يلي:  
١- ضعف املتابعة اإلدارية على األقسام واإلدارات: فمهما كان النظام مكتمال  

وقويا، ولكن ال تتم متابعته إداريا باألقسام واإلدارات فال فائدة من ورائه.
قويـــا  النظـــام  كان  فلـــو  املســـئولني:  لـــدى  اإلداريـــة  اخلبـــرة  نقـــص   -٢ 

 ويتابـــع إداريـــا، لكـــن املتابـــع غيـــر مؤهل، فـــال فائـــدة ترجى من ذلـــك، ألن 
 املتابعـــة تتطلـــب معرفـــة جيـــدة مبتطلبـــات النظـــام، ليتأكـــد املتابـــع مـــن 

حتقيق هذه املتطلبات.
  ٣- عدم القدرة على اتخاذ القرار: فلو كان النظام قويا، ويتابع من مؤهل، لكنه عندما يواجه 
 مشـــكلة ما فال قدرة لديه على اتخاذ القرار الصواب... ومهما يكن ســـبب هذه املشـــكلة؛ فهي 

عائق وال شك في تطبيق النظام جيدا. 
٤- ضعف التنســـيق بني اإلدارات و األشـــخاص: لكون النظام في هذه احلالة ســـيصير كجزر  

منفصلة ال عالقة لبعضه بالبعض اآلخر، لكن النظام ينبغي - مهما كانت املؤسسة كبيرة - أن يكون مترابطا، كالكيان الواحد.
  ٥- عـــدم وجـــود املوظـــف املناســـب في املكان املناســـب: ألنـــه بطبيعة احلال لـــن يكون التطبيـــق وال املتابعـــة وال الرقابة كمـــا ينبغي، 

وهي أساس جناح النظام.
  ٦- عـــدم فهـــم املســـئولني للمتغيـــرات (الداخليـــة واخلارجيـــة): فعـــدم متابعة التغيـــرات والتطـــورات التي حتدث بني فتـــرة وأخرى 

سيجعل النظام بطبيعة احلال بعيدا عن الواقع، وسيكون داللة واضحة على البقاء محلك سر، أو أن املؤسسة تغرد خارج السرب.
٧- عدم جدية األفراد في اســـتخدام النظام: فمهما كان النظام قويا ومكتمال ومحكما، فعدم جدية بعض األفراد حتما ســـتكون عائقا 

وال شك في جناح النظام.
ـــي حالك): بعض األفراد غير جادين ويأخذون األمور باستخفاف، هؤالء ينبغي أن ينحوا جانبا،   ٨- األريحية واالستســـهال (ثقافة مشّ

وأال يكون مصير النظام في أيديهم.
٩- االغترار بقدرتنا على احلفظ وعدم الكتابة: علما بأن التوثيق مهم جدا في نظام اجلودة.

١٠- التيه املهني وهو نقيض (التوجيه املهني): فكما تقدم البد من وضع الرجل املناســـب في املكان املناســـب، واملناســـب هنا نقصد به 
املهنية وليس الشكلية، أو اتباعا لهوى معني.

 ١١- الفهلـــوة والفبركة: ال يقوم عليهما جناح، فـ (الشـــمس والقمر بحســـبان) والكون كله متقن اخللقـــة ألنه (صنع الله الذي أتقن كل 
شيء) واإلحسان هو مربط الفرس فحكمة خلق اإلنسان (ليبلوكم أيكم أحسن عمال).

 ١٢- إخـــالف املواعيد: ال يتناســـب أبدا مع مـــن وكل إليه تطبيق نظام محكم ومتقن كنظام اجلودة أو غيـــره من أنظمة األيزو أن يكون 
 متصفـــا بإخـــالف املوعد، فبـــه يقتدي بقية الزمالء ومنـــه يتعلمون االنضباط، وألن النظام يحاســـب على التأخر في ميعاد التســـليم؛ 

فكيف يكون املطبق له مخلفا لوعده ابتداء؟.
١٣- ثقافة (على قد فلوسهم): هذا عائق عام ومثبط خطير عن إدراك الدرجات العليا في املستقبل، وهو في األخير غير صواب لكونه 

يفترض فيه أن يفعل املطلوب منه على أكمل وجه سواء كان املقابل كثيرا أو قليال.
ألفاظـــه  فـــي  دقيقـــا  بالعمـــل  واخملالفـــات  املالحظـــات  يبـــني  مـــن  يكـــون  أن  ينبغـــي  النقـــد:  جملـــرد  الغيـــر  نقـــد  ـــب  حُ  -١٤ 

منتقيا لها، غير معنف وال غليظ، إمنا بلطف ورفق.
١٥- شبهة أن تطبيق نظام اجلودة تَشبّه بالغرب: وهذه نقطة كنا نقابلها من زمن، وأما اآلن فانتشر بني الناس بفضل الله ثقافة األيزو 

ولم يعد الناس كما كانوا من قبل.
نسأل الله التوفيق للجميع ...

األخيرة

يونيو  ٢٠١٣م٧٩

المهندس ربيع الزواوي

مدير عام شركة أيزوتك الستشارات 
الجودة وتكنولوجيا المعلومات، 

الموقع االلكتروني للشركة

عوائق تطبيق نظام الجودة أيزو ٩٠٠١ 
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