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مراحل تطور الجودة



عام من الجودة 100



ماذا تعني الجودة؟

Quality 4.0



4.0بعض كتب الجودة 



Quality 4.0

 Industry 4.0؟ جاء هذا المصطلح من الصناعة 4.0ما هو أساس مصطلح الجودة •
عرض والتي هي في األصل ظهرت كمصطلح خالل مالصناعية الرابعة به الثورة ويقصد 

االنتباه للزيادة المعرض ضرورة أكد الحضور لهذا . م٢٠١١هانوفر بألمانيا في عام 
ما ساعد المضطردة للثورة في عالم تكنولوجيا االتصاالت واالنترنيت واالجهزة الذكية م

 Smart Manufacturingما يعرف باسم انظمة التصنيع الذكية على ظهور الحقا 
System  هذه الحديثة واثرت في كفاءة عملمجال الصناعات والتي بدورها غيرت وبقوة

انتاج ساهمت في  Supply Chain Performanceالمصانع وأداء أعلى لسلسة االمداد 
.أساسا على رغبات وتطلعات العمالءمرتكزة خصائص ابداعية منتجات ذات 



التطور الصناعي
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الجودة تبدأ من القمة



.GOVالحكومة 

ومنذ أقدم العصور كانت . هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم•
لى المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين إلدارة المجتمعات اإلنسانية، وتعرف الحكومة ع

ة ومن الممكن أن نقول أن هناك حكوم. أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات
اتحاد ألي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري و

العمل، إال أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو والية 
. أو محافظة أو مدينة أو قرية

جد ولهذا السبب ن. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه•
ال تدرس معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب ا

القتصاد وعلم ا( علم اإلنسان)على انفراد، بل يجب اإللمام كذلك بشيء من األنثروبولوجيا 
. والتاريخ والفلسفة والعلوم واالجتماع



الحكومة في العصور القديمة



الحكومة في القرن العشرين



معالم الحكومة



.GOVالحكومة 
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تطور الهاتف الجوال



االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي



سرعة االتصاالت



15 technologies of the next decade

1 AI

2 IoT

3 block chain

4 3Dprint

5 mobile📱

6 autonomous cars🚗

7 mobile internet 💻

8 robotics

9 VR/AR👓

10 wireless power🔋

11 quantum computing

12 5G📡

13 voice assistant

14 cybersecurity🔒

15cloud



كيف بإمكان الذكاء االصطناعي مساعدة القطاع العام

ودة الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وتحسين رضا الموظفين الحكوميين عن عملهم وزيادة جاألجهزة فاستخدام الذكاء االصطناعي بإمكانه جعل •
عاإبداويقلل هذا من تبديد الموهبة والحافز في القيام بمهام روتينية، في حين يمّكن توظيفهما للقيام بأشياء أكثر . المقدمة

.العالمتُعد تطبيقات الذكاء االصطناعي في القطاع العام كثيرة وآخذة بالنمو، وهناك تجارب أولية يتم تطبيقها في مختلف أنحاء•

رة ويستخدم الموظفون الحكوميون الذكاء االصطناعي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات حول مدفوعات اإلعانات االجتماعية وقرارات الهج•
فرز حاالت الرعاية وكشف الغش والتخطيط لمشاريع البنية التحتية الجديدة واإلجابة عن استفسارات المواطنين والفصل في جلسات الكفالة و

أثير الذكاء لهذا، فإّن القرارات التي نتخذها اليوم سوف تحدد الشكل الذي سيكون عليه ت. الصحية وتحديد مسارات الطائرات من دون طيار
وغيرهااالصطناعي على هذه المهام الحكومية 

• ً ذي على والقرار الحاسم ال. إذا استُخدم الذكاء االصطناعي جيداً، سيكون بوسع برامجه أن تجعل خدماتنا الحكومية أسرع وأكثر تالؤما
ر من الصناعات وفي حين ستتغير الكثي. الحكومات اتخاذه هو كيفية إعادة توظيف الوقت الذي توفره بفضل التقنية لمصلحة للمواطنين

لحكومة والوظائف سريعاً، قد يجد المواطنون أّن فرص الخوض في حوارات أطول وأكثر تفاعالً مع موظفين حكوميين أهم من توفير ا
أرخصلخدمات 



GOV 4.0



الوزارات والهيئات في المملكة



الوزارات الجديدة



 2030الرؤيةبرامج 

ـة المبادرات متابعمنظومة برامج مترابطة تمثل خطة السير لتحقيق الرؤية تحت مراقبة مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أساليب•
:وتنفيذها، وهي

٢٠٢٠برنامج التحول الوطني •

برنامج ريادة الشركات الوطنية•

برنامج تحقيق التوازن المالي•

برنامج صندوق االستثمارات العامة•

برنامج اإلسكان•

برنامج تطوير القطاع المالي•

برنامج الشراكات االستراتيجية•

برنامج خدمة ضيوف الرحمن•

برنامج جودة الحياة•

برنامج التخصيص•

برنامج تعزيز الشخصية السعودية•

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية•



للجودةاالستراتيجية الوطنية 



World Class Performance









وثيقة برنامج جودة الحياة

، ويُعنى بتحسين نمط ٢٠3٠أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٢٠برنامج جودة الحياة •
تهيئة حياة الفرد واألسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خالل

نشطة البيئة الالزمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في األ
لعديد من كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد ا. الثقافية والترفيهية والرياضية

فضل الوظائف، وتنويع النشاط االقتصادي، وصوالً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أ
.المدن للعيش في العالم



المباشرة2020أهداف برنامج جودة الحياة 

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع-•

•- ً تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالميا

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان-•

تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة-•

ار االقتصادي كما يسهم البرنامج بصورة فاعلة في االقتصاد الوطني، من خالل تشجيع االستثمار في قطاعات جديدة تعزز االزده
ة الحياة إذ يعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاعات مستحدثة ذات صلة مباشرة بجود. للمملكة

نامج في تنمية كما يساهم البر. ورفاهية المواطنين، إضافة إلى توفير المناخ المالئم لجذب االستثمارات األجنبية في هذه القطاعات
رفيه وتنويع االقتصاد الوطني من خالل إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن االقتصادية، وتطوير قطاعات الرياضة والت

.والثقافة والفنون



نطاق البرنامج

لتي تضمنتها حدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية اثني عشر برنامجاً ذات أهمية استراتيجية للمملكة من أجل تحقيق األهداف ا
٢٠٢٠ومن بين هذه البرامج االثني عشر برنامج جودة الحياة . ٢٠3٠رؤية 

مج تحقيق الرؤية، ويُعنى برنا. والذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء
:على وجه التحديد بالجانبين التاليين

المقيمين في عبر وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين و: تطوير نمط حياة الفرد•
.األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية

ع االقتصاد، تطوير أنشطة مالئمة تسهم في تعزيز جودة حياة األفراد والعائالت وخلق فرص العمل وتنوي: تحسين جودة الحياة •
.باإلضافة إلى رفع مستوى مدن المملكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين أفضل المدن في العالم



مؤشرات جودة الحياة العالمية

:اعتمدت الوثيقة على ستة من أهم المؤشرات الشاملة المعروفة عالمياً كمراجع أساسية

التصنيف العالمي لقابلية العيش. دولة حسب ١4٠ويصنف المدن في ، The Economist Intelligence Unit، وهو مؤشر سنوي صادر عن 1
.يةجودة الحياة الحضرية فيها بناء على تقييم االستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والرياضة والبنية التحت

مسح  . 2Mercer  خدمات النقل والبيئة السياسية واالجتماعية والثقافية وال: مدينة بناًء على الجوانب اآلتية٢3١، والذي يصنف لجودة الحياة
ات ينما والرياضالعامة والصحة والبيئة االقتصادية والمدارس والتعليم والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمية والمسارح ودور الس

.والسلع االستهالكية والمطاعم واالستجمام

قائمة مجلة  . 3Monocle تيةمن أفضل المدن للمعيشة في العالم، ويكون التقييم بناًء على الجوانب اآل٢5، وهي قائمة سنوية تضم لنمط الحياة  :
ل وبيئة األعمااالتصال العالمي والقضايا البيئية وإمكانية الوصول لألماكن الطبيعية والجودة المعمارية والتصميم الحضري والرعاية الصحية

.والجريمة واألمن والثقافة والمطاعم والتسامح وتطوير السياسات المبادرة

مؤشر السعادة العالمي . ر الفساد وحرية االختيا: دولة وفقاً لمستويات السعادة وذلك بناًء على الجوانب اآلتية١55، والذي يصنف 42017
.ومتوسط العمر المتوقع وإجمالي الناتج المحلي للفرد والدعم االجتماعي والعطاء

مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لجودة الحياة . جانباً أساسياً في نظر ١١، وهو مؤشر يقارن جودة الحياة بين البلدان بناًء على 5
.كة المدنيةاألمن والصحة والدخل والوظائف والتوازن بين الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة والمجتمع والمشار: المنظمة

مؤشر . 6ARRP  ،وهي مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة لجودة المعيشةPublic PolicyInstitute  لقياس جودة الحياة في المجتمعات
ية والتساوي في النقل والصحة واالقتصاد والتعليم واإلسكان واألحياء السكنية والبيئة والمشاركة المجتمع: األمريكية بناء على الجوانب اآلتية

.الفرص



التحليل للمؤشرات الستة

.وهي تهيئة ظروف العيش من أجل حياة مرضية: قابلية العيش. ١

.وهي توفير خيارات للناس لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة: نمط الحياة. ٢



قابلية العيش

صول إلى أماكن العمل تعد البنية التحتية والنقل عنصران أساسيان لزيادة التكافؤ االجتماعي، وذلك ألنها ضرورية للو: البنية التحتية والنقل•
.والسكن والخدمات، كما تساعد على تواصل كل المناطق بما فيها المناطق الطرفية

دراتهم، بحيث توفر أفضل المجتمعات فرص السكن لألفراد على اختالف أعمارهم ومستويات دخلهم وق: اإلسكان والتصميم الحضري والبيئة•
لبيئي المناسب كما يمكن للمواطنين والمقيمين عبر التصميم الحضري الجيد والسياق ا. يكون بوسع الجميع العيش في أحياء عالية الجودة

).مثل المشي(الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات وفرص العمل مع إمكانية تعزيز الممارسات الصحية 

النتائج وتقاس الظروف الصحية إجماالً باالعتماد على مؤشرات. تعد الصحة جزءاً أساسياً لضمان جودة حياة السكان: الرعاية الصحية•
.لى األسرالصحية، مثل متوسط عمر الفرد، وأعداد أسرة المستشفيات، ومدى انتشار مرض السكري والبدانة، وتكاليف اإلنفاق الصحي ع

ول العام للفرص يتم قياس معايير المعيشة المادية بناًء على جوانب فرعية مثل التوظيف والتعليم والوص:الفرص االقتصادية والتعليمية•
.االقتصادية

مح لهم بالتفاعل في يعد األمن إلى جانب البيئة االجتماعية جانباً بالغ األهمية في حياة المواطنين والمقيمين حيث يس: األمن والبيئة االجتماعية•
.المجتمع دون عوائق، ويقاس األمن بشكل أساسي من خالل مستوى انخفاض معدالت الجريمة والتقيد بتطبيق النظام والمساواة



نمط الحياة

.تشمل األنشطة الترفيهية داخل المنزل وخارجه: الترفيه•

راً هاماً يسهم في تعد الفنون واألنشطة الثقافية المتنوعة والنابضة بالحياة عنص: التراث والثقافة والفنون•
.حيوية وتألق المجتمع

منتظم له أثر إن توفير فرص للمواطنين والمقيمين لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة بشكل: الرياضة•
.مباشر على العديد من األصعدة أبرزها الصحة واالقتصاد واألداء الرياضي والتماسك االجتماعي

.وقتشمل األنشطة المختلفة للترويح من خدمات األطعمة والمشروبات إلى خيارات التس: الترويح••

مشاركة فمن خالل المشاركة االجتماعية وال. تعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع: المشاركة االجتماعية••
لة االجتماعية المجتمعية تتشكل الفرص لألفراد للتواصل والشعور باالنتماء مما يساعد على الحد من العز

.ويعزز روابط المجتمع



الخدمات الحكومية

ى المستشف

التنويم   /

نتائج 

األشعة
العالمات 

الحيوية 

للمريض

التأمين

نتائج 

التحاليل

فحص 

الطبيب



مستقبل الروبوتات



صوفيا



NEOMنيوم 
للحدود هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة نيوم•

الثاء األمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي في يوم الثأطلقه •
٢٠١7أكتوبر ٢4هـ الموافق ١439صفر 4

المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويقع •

، ٢كم٢6,5٠٠العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى سيوفر •
.  كم على ساحل البحر األحمر46٠ويمتد 

بتحويل ٢٠3٠المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية ويهدف •
ركيز المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خالل الت

ع على استجالب سالسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشرو

تم دعم . م ٢٠٢5بحلول عام " نيوم"االنتهاء من المرحلة األولى لـوسيتم •
مليار 5٠٠المشروع من قبل صندوق االستثمارات العامة السعودي بقيمة 

.دوالر، والمستثمرين المحليين والعالميين

عمليات تطوير منطقة ٢٠١9التي تأسست في يناير " شركة نيوم"وتتولى •
امل نيوم واإلشراف عليها، وهي شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع بالك

.  وتعود ملكيتها إلى صندوق االستثمارات العامة

شمل الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة توستعمد •
ن، ميناًء، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لإلبداع لدعم الفنو
ومراكز لالبتكار تدعم قطاع األعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات 

.االقتصادية المستهدفة



مشاريع نيوم



رؤية المملكة العربية السعودية


