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 مقدمة



 أهم المصطلحات

 المفهوم  المصطلح 

 غالبا وتكون  المنظمة في ينشأ الذي المتكامل النشاط أو المنظمة أجلها من أنشئت التي الرئيسية المهمة هي  النشاط

 نشاط أو الصحة لوزارة الصحية الخدمات تقديم أو التعليم لوزارة التعليم نشاط مثل االستراتيجي المستوى في

 .أكثر أو عملية من النشاط ويتكون .المنظمة في البشرية الموارد

 أساسية عمليات شكل على تكون أن ويمكن .للمنظمات نشاط لتحقيق المتداخله اإلجراءات من مجموعة هي  العملية

 .المشتريات أو التوظيف أو التدريب مثل مساندة أوعمليات الوقائية الصحة أو الرقابة مثل

 أكثر أو إدارة أو أشخاص مجموعة أو شخص بها يقوم التي والمترابطة المتسقة الخطوات من مجموعة هو اإلجراء

 .إدارة من

 .اإلجراء هدف لتحقيق فريق أو شخص بها يقوم خطوة كل هي  الخطوة



 خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة

 إجراء إجراء إجراء إجراء

 عملية عملية

 إجراء

 نشاط

 أهم المصطلحات



 اهمية إجراءات العمل في المنظمات

 العميل

سهولة 
 تواصل

جودة 
 مخرج

توافق مع 
 متطلباته

سعر 
 اإلدارة انسب

ثبات 
 مخرجات

جودة 
 العمل

قلة 
 تكاليف

توحيد 
 الية العمل

قياس 
 األداء

رضا 
 العمالء

 الموظف

 وضوح

 السهولة

عدم 
 ازدواجية

 سرعة



 المتعلقة بإجراءات العمل 2030المملكة رؤية 
 

توحيد 
 الجهود

منع 
 التكرارية

تحسين 
 الخدمات 

تسهيل 

 االجراءات 
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 ودور إجراءات العمل 2030أهداف رؤية المملكة 
 

 الوصول من المركز
إلى المراكز    (36) 

األولى في ( 5)الـ
مؤشر الحكومات 
 اإللكترونية 

 الوصول من المركز
 20 إلى المركز  80

في مؤشر فاعلية 
 .الحكومة 

تقدم ترتيب المملكة 
في مؤشر أداء 
الخدمات اللوجستية 

إلى  49 من المرتبة 
 1عالميا و  25

 إقليميا  
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 العملإجراءات اإلستراتيجية ودور 
 (Enterprise Process Architecture)خريطة االجراءات العليا  

C4  Inspection & Enforcement 

 Control of Premarket  Control of Post Market    Control On Market 

C3.1 Manage 
Adverse Events 
 

C2.1 Clear 
Shipments 

C1.1 Establishment 
and products 
registration 

C1.2 Establishment  
and product 
Licensing 

C3.2 Manage Recalls 
 

C4.1 Establishment 

C4.2 product 

C5 Lab and Research C5.1 Research  C5.2 Lab Test 

C2.2 Advertisement 
Permission 

C1.3 Scientific Evaluation 

F5 C6  Regulatory Affair C6.1 Regulation and guidance C6.2 standards and specifications 

 C7 Awareness & Media C7.1 Increase Awareness C7.2 Manage Communication 

S Support S.4 PMO S.3 Quality S.1 HR S.2 Legal 
S.5 Shared 
Services S.6 IT 

C4.1.1 licensing C4.1.2 Renew C4.1.3 Proactive  C4.1.4 Reactive 

C4.2.1 Proactive  C4.2.3 Reactive 



 اإلستراتيجية ودور إجراءات العمل
 (Balance Scorecard)بطاقات األداء المتوازنة 



 أساليب التوثيق

 الرسم الكتابة



 العملوتطوير إجراءات توثيق نموذج مقترح 
بناء فريق     

إنشاء أو تطوير 
 الوحدة التنظيمية 

 خطة التوثيق 

تحديد مصادر 
 جمع البيانات 

اختيار وتصميم 
 األداة لتوثيق 

تحديد الموظفين 
 والتدريب

 جمع وتوثيق 

 مراجعة

 تحليل 

 تطوير واعتماد 

 دليل اإلجراءات 

التنفيذ والتدقيق 
 الداخلي

PDCA 

 خطط

 نفذ

 تأكد

 غير



 نائب

3مدير عام  1نائب الرئيس   2مساعد الرئيس    

إدارة توثيق وتطوير 
 االجراءات 

 مختصين
1قطاع   

 3  
3إدارة عامة   

  2مختص  
  2إدارة عامة 

1مختص    
1إدارة عامة   

1 2 

 بناء الفريق: 1المرحلة 

 مختصين
1قطاع   

 3  
3إدارة عامة   

  2مختص  
  2إدارة عامة 

1مختص    
1إدارة عامة   

 مختصين
1قطاع   

 3  
3إدارة عامة   

  2مختص  
  2إدارة عامة 

1مختص    
1إدارة عامة   



 انشاء او تطوير الوحدة التنظيمية: 2المرحلة 

اإلدارة  
-----العامة   

إدارة تطوير 
 االجراءات

إدارة توكيد 
 الجودة

إدارة قياس 
 االداء

إدارة 
 التوثيق 



 خطة التوثيق: 3المرحلة 

 3شهر  2شهر    1شهر  المسؤول  المرحلة  م

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                       اإلجراءات وتطوير لتوثيق البيانات جمع مصادر تحديد 1

                         اإلجراء وتطوير لتوثيق األداة وتصميم اختيار 2

 اإلجراءات لتوثيق المختصين والمديرين الموظفين تحديد 3

 وتدريبهم  والعمليات

                        

                         :والعمليات اإلجراء وتوثيق جمع 4

                         مراجعة صحة وسالمة اإلجراء كما هو بالممارسة 5

                         عليها التطوير واقتراح العمل إجراءات تحليل 6

                         واعتمادها اإلجراءات تطوير 7

 التغذية على بناء اإلجراءات وتطوير الداخلي والتدقيق التنفيذ 8

 (التنفيذ مرحلة) الراجعة

                        



 تحديد مصادر جمع البيانات: 4المرحلة 

 النظام 

 دراسة مقارنة
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 اختيار وتصميم االداة للتوثيق: 5المرحلة 
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 تحديد الموظفين والتدريب: 6المرحلة 

 

 

 

 دورات القادة

دورات 

 متخصصة
 دورات عامة
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 الجمع والتوثيق: 7المرحلة 
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 المراجعة: 8المرحلة 
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 التحليل: 9المرحلة 
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 التطوير واالعتماد: 10المرحلة 
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 دليل االجراءات: 11المرحلة 

 دليل إجراءات العمل
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 التنفيذ والتدقيق الداخلي: 12المرحلة 
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 اإللكترونيالتحول من العمل الورقي إلى 
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 للتواصل مع مقدمي النموذج

 م سلطان بن محمد الرميان

 المدير التنفيذي للجودة بالهيئة العامة للغذاء والدواء
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 أستاذ الموارد البشرية المشارك بمعهد اإلدارة العامة
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