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 2016إبريل  25اإلعالن عنها في تم  2030السعودية العربية السعودية رؤية المملكة 

 لكي تصبح المملكة إحدى الدول المتقدمة في المؤشرات الدولية

    "األداء الدولي منصة "

 مؤشرات األداء الدولية يستعرض 

 مجال ١٢دولة في  200مؤشر لـ  500من ألكثر 



 ال سبيل في المنافسة والمشاركة الفاعلة عالمياً 

 عندما تكون الجودة هي المعيار األساسي إال 



التي تستند واالستراتيجيات ضمن األهداف القطاع ومن العام هي رسالة ومهمة الجودة في األمن 

تطبيق برامج إدارة الجودة عبر خالل جعلها جزءاً من عملية اإلدارة التنفيذية من إلى التخطيط 

 :منها أساسية مهام عبر   الشاملة

 نشر ثقافة الجودة في إدارات وأفرع األمن العام•

 توحيد المهام وتقليص عملياتها•

 تطوير األدلة اإلجرائية•

 قياس األداء•

 التحسين المستمر•

 

    



مع المنظمات األمنية والحكوميةة وو القطةاع ومعرفي تواصل ثقافي عمل األمن العام على بناء  

مع عدد من الجامعات وبيوت الخبةرة وتطبيقها بالتواصل الخاص لضمان تفعيل برامج الجودة 

والجهةةات الحكوميةةة والتنسةةي  معهةةت اةةول التعةةاون فةةي مجةةافت الجةةودة المختلفةةة ممةةا وثمةةر 

 :بفضل هللا عن عدد من النتائج وهمها  

o  توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين األمن العام والهيئة السععودية للموافعفات والمقعاييا والجعودة

 .هـ 1436/4/9بتاريخ 

 

o  جامعة طيبة بالمدينة المنورة , جامعة الجوف ) بناء شراكة علمية أمنية مع عدد من الجامعات ,

لتبادل الخبعرات فعي مجعاالت ( جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 .البحث العلمي والدراسات األمنية واألكاديمية لتطوير أنشطة الجودة الشاملة ونشر ثقافتها 



األمن العام عةدد مةن اللقةاءات السةنوية بالتعةاون مةع واةد الجامعةات وو بيةوت الخبةرة العلميةة نظت •

بهدف خل  بيئة مثقفة واعية تدعت وتحافظ على التطوير المستمر قوامهةا ششةراج يميةع العةاملين 

 :مستوى األداء ايث سب  لألمن العام تنظيت اللقاءات اآلتية في التطوير لتحسين 

 هـ1432/6/29-28الفترة تنظيم الملتقى األول للجودة باألمن العام خالل 1.

 هـ1433/10/25-23الفترة الملتقى الثاني للجودة بمحافظة جدة خالل تنظيم 2.

 هـ1435/4/26-24الفترة تنظيم الملتقى الثالث للجودة الشاملة في منطقة حائل خالل 3.

 هـ1437/6/15-13الفترة تنظيم الملتقى الرابع للجودة الشاملة في منطقة الجوف خالل 4.

ونحةةن بدةةدد تنظةةيت الملتقةةى الخةةامل للجةةودة الوةةاملة بالتعةةاون مةةع الجامعةةة ا سةة مية بمنطقةةة •

 .المدينة المنورة بإذن هللا تعالى 

 



وفةرع الجودة بكافة مناط  المملكة برئاسة مدراء شةرط المنةاط  وعضةوية كافةة توكيل مجالل •

 .األمن العام بالمنطقة 

وتشجيع المبعادرات المبتكعرة لمنسعوبي األمعن الععام األداء لتحسين مستوى وذلك لتقديم المقترحات  

، وتتفععرع مععن هععذا المجععالا فععر  تحسععين  المشععاكل اإلداريععة واألمنيععة لمعالجععة وتطععوير مختلعع  

 .ُمشكلة من كوادر مؤهلة ومدربة تقوم على متابعة تنفيذ خطط ومبادرات المجلا 



لمنسوبيه في مجال الجودة ( متقدمة, متوسطة , تعريفية )يعقد األمن العام برامج تدريبية متنوعة •

الواملة من خ ل مختدين من الجامعةات وبيةوت الخبةرة العلميةة لعقةد هةرا البةرامج وذلة  بهةدف 

شكساب المتدربين المعارف والمهارات ال زمة فستيعاب وتطبي  ونظمة الجةودة الوةاملة بمختلة  

 .مناط  المملكة 

هةةـ فةي مجةةال الجةةودة مةةن مختلةة  شداراتةةه تحةة  1438بةةرامج تدريبيةةة للعةةام ( 5)نظةت األمةةن العةةام •

ششةةراف الهيئةةة السةةعودية للمواصةةفات والمقةةاييل والجةةودة كخطةةوة وولةةى وسةةيتت التوسةةع فةةي 

 .المستقبل القريب بإذن هللا تعالى 

  



عمل األمن العام على التطبي  الفعلي ألنظمةة ومعةايير الجةودة العالميةة ونةتج عةن ذلة  و  الحمةد •

 :ومنها  ISO اآليزوادول بعض الجهات التابعة له على شهادات الجودة العالمية 

o  (إدارة المختبرات ) العامة لألدلة الجنائية اإلدارة 

o  والتطويرالتخطيط 

o  إدارة دوريات األمن , إدارة دوريات األمن بمنطقة القصيم ) العامة لدوريات األمن اإلدارة

 (بمحافظة جدة 

o  (المقر الرئيسي ) منطقة المدينة المنورة شرطة 

o  (وشرط محافظاتها) منطقة مكة المكرمة شرطة 

o  (إدارة المطابع ) اإلمداد والتموين شئون 

o  (المقر الرئيسي ) منطقة حائل شرطة 

 


