
تطبيق فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة في تجربة 

 إدارة الجودةنظم 

 

 

 

 

 فهد بن محمد الجدعاني/ إعداد وتقديم االستاذ



 المحاور الرئيسية

        مقدمة 

اسلوب تنفيذ مشروع تطبيق نظم الجودة بالفرع 

النظام االداري للهيئة 

نتائج تطبيق النظام االداري للهيئة 

أثر تطبيق النظام االداري للهيئة على فرع مكة 

 المعوقات والمفاهيم الخاطئة عند تطبيق نظم إدارة الجودة 

 2 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 ......(,المواطن , المراجع , المستفيد ) كيف يرغب 

 كون مستوي الخدمة المقدمة له من الجهات المختصة؟تبان 

 3 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 4 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

ما وضع 

 ....المنظمة

.....  القائد 

 ....الموظف

عندما ال يستطيع 

تقديم المطلوب منه 

 ؟؟؟..........



 المؤشرات الوطنية و العالمية 

 5 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 رؤية

المملكة 
2030 

مؤشر 
التنافسية 
 العالمية

مؤشر 
االبتكار 
 العالمي

مؤشر 
االبداع 
 العالمي

مؤشر 
السعادة 
 العالمي



ما هي الموارد المطلوبة لتطبيق نظام إدارة الجودة 

 ؟؟؟      9001لأليزو 

 

 بيئة العمل

البنية 
 التحتية

الموارد 
 البشرية

 6 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 

 كيف تم إنشاء نظام إلدارة الجودة       ؟؟؟

 :أسلوب تنفيذ خطة عمل 

 
 تعيين الفريق: الخطوة األولى

 تحليل الفجوات: الخطوة الثانية

 التوثيق: الخطوة الثالثة

 7 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 التدريب والتطبيق: الخطوة الرابعة

التدقيق الداخلي : الخطوة الخامسة
 والتحسين

 مراجعة اإلدارة: الخطوة السادسة

الحصول على : الخطوة السابعة
 الشهادة

 8 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 النظام اإلداري للهيئة بالفرعأسلوب التدريب على 

تنفيذ جوالت على 
إدارات الفرع والتأكد 

من تطبيق النظام 
اإلداري للهيئة مع االخذ 
في االعتبار التحسين 
 والتطوير في أداء الفرد

تنفيذ برنامج تدريبي عن 
النظام اإلداري للهيئة 
موجة إلدارات الفرع 
حيث تم تدريب كل 
 إدارة على حدى 

تنفيذ برنامج تدريبي عام 
عن نظم إدارة الجودة 

والنظام  9001ايزو 
 اإلداري للهيئة

 9 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 الشهر               
 النشاطات

 المسؤولية 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 اإلدارة  تعيين الفريق

 الفريق تحليل الفجوات

 الفريق التوثيق

 الجميع التدريب والتطبيق

/  التدقيق الداخلي 

 التحسين

مدير 

 التدقيق

 االدارة مراجعة اإلدارة

الحصول على 

 الشهادة

هيئة منح 

 الشهادات

 10 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 :خطة العمل



 11 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 سياسة إدارة نظام الجودة

 12 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



  رؤيتنا

  رسالتنا

  قيمنا

 االرتقاء بمواصفات وبجودة المنتجات والخدمات

 لتعزيز حماية المستهلك والتنافسية لالقتصاد الوطني

 التكامل مع الشركاء  –الحيادية– 

 االبداع -المهنية  –االتقان 

العلمية في  تحقيق الريادة اإلقليمية والمرجعية

 مجاالت التقييس وتقويم المطابقة

 13 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 رؤية ورسالة الهيئة



 14 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

موثوقية 

 العملية

سعادة 

 الموظف

نجاح 

العميل 
 (الشغف)

 مؤشرات

 المهمة 

 (الرسالة) 

العالمة 

 التجارية

المنتجات 

مستوى ) 

 (الخدمات

تمايز 

 الخدمة

رضا 

 العمالء
نوعية 

اتخاذ 

 القرار

مؤشرات 

 الرؤية

 الحاضر

 والمستقبل

 

 

 الخيار الحقيقي

10% 90% 

 المحافظة على القيمة الحالية وتحسينهاحق االختيار للقيم المستقبلية                                    



 15 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

تمايز 

 الجودة

البحث 

 والتطوير

قيمة 

 الجودة

إدارة الجودة 

القضايا )

 (الحالية

رضا 

 العميل

جودة 

 المورد

جودة 

 الميدان

تكلفة 

 الجودة
اإلمكانيات 

 العمالقة

إدارة الجودة 
القضايا ) 

 (االستراتيجية

منحنى استراتيجية 

 الجودة

 

 

 الخيارات الحقيقية

10% 90% 

 المحافظة على القيمة الحالية وتحسينهاحق االختيار للقيم المستقبلية                                    



  األهداف االستراتيجية للهيئة

 تعزيز سالمة المستهلك

 رفع مستوى رضا المستفيدين

 ترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة

 تعزيز ثقافة الجودة في المملكة

 العلمية في مجاالت التقييس والجودة مرجعيتهاتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد 

 تعزيز القدرات الفنية

 تحسين اإلجراءات التشغيلية

 االستثمار في الكوادر البشرية

 تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة

 تطوير األسلوب اإلداري والمالي وتنمية الموارد المالية

 16 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 قياس أهداف الجودة

 17 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 

 المستهدف

 

 المسـؤول

 

 القياسطريقة 

 

 تشغيليةأهـداف 

 

 العملية

 

 االستراتيجيةاالهداف 

 

 م

 ≤5 ٪ 

مدير عام 

 المختبرات

  

نسبة عدد االختبارات التي يتم االعتذار 

عنها  الى اجمالي عدد االختبارات التي 

 يجب اختبارها

 اختبار عينة تحسين جاهزية المختبر

 7 تعزيز القدرات الفنية

 ≤35٪ 

نسبة عدد االختبارات التي اجراءها في  

الى ( متعاقد مع الباطن)مختبر خارجي 

اجمالي عدد االختبارات التي يجب 

 اختبارها

 ≥90٪ 

نسبة عدد العينات التي تم اختبارها الى 

عدد العينات المستهدفة ضمن برنامج نشر 

 السلع غير المطابقة

 ≤10٪ 
ويقاس بعدد األجهزة خارج الخدمة بسبب 

 األعطال إلى إجمالي األجهزة في المختبر

تقليل نسبة األجهزة 

 المعطلة

ضبط معدات المراقبة 

 والقياس

 ≥80٪ 

ويقاس  عدد االجهزة التي تمت معايرتها 

الى عدد اجهزة ( داخليا او خارجيا)

 المختبر المطلوب معايرتها

تقليل عدد األجهزة 

 المنتهية معايرتها



 عمليات النظام اإلداري للهيئة

 الصيانة

عملية منح 
بطاقة كفاءة 

استهالك الطاقة 
لألجهزة 
 المنزلية

عملية الموارد 
 البشرية

عملية ادارة 
االجتماعات 
والمعامالت 

الواردة لمكتب 
 المحافظ

 ضبط الوثائق ضبط السجالت

 18 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 عمليات النظام اإلداري للهيئة

ضبط 
معدات 
المراقبة 
 والقياس

 الشراء
منح عالمة 

 الجودة
التحقق من 

 المطابقة
 اختبار عينة

اصدار 
 مواصفة

 19 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



االجراءات 
التصحيحية 

 والوقائية

مراقبة 
المنتجات 

غير 
 المطابقة 

مراقبة 
وقياس 
 المنتج 

مراقبة 
وقياس 
 العمليات

التدقيق 
 الداخلي

رضا 
 العميل

 20 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 

 

   ((التدريب )) البشرية  الموارد عملية 
تحديد 

االحتياجات 
 التدريبية

وضع الخطة 
التدريبية 
 واعتمادها

 تنفيذ التدريب

تقييم فاعلية 
 التدريب

 21 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 النتائج



 22 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 النسبة عدد المتدربين عدد الموظفين العام

2013 72 31 43 % 

2014 79 53 67.09 % 

2015 80 61 76.25 % 

2016 84 71 84.52 % 

2017 85 70 82.35% 

0 

50 

100 

2014 2015 2016 2017 

 عدد الموظفين 

 عدد المتدربين 



 عالمة الجودة

1 
 ضمان الحيادية والسرية والكفاءة في جميع اإلجراءات•

2 
 توفير المعلومات الالزمة والمعاملة المتساوية لجميع المستفيدين•

3 
 االعتماد على نتائج مختبرات معتمدة•

4 
 إثبات كفاءة المدققين وتصنيفهم حسب المؤهالت والخبرات•

 23 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 عالمة الجودة

اعتماد عملية عالمة 
الجودة طبقا 

لمتطلبات المواصفة 
القياسية الدولية 

 17065ايزو 

لجنة اعتماد 
 المدققين

لجنة 
المراجعة 
واتخاذ 
 القرار

لجنة الشكاوي 
واالعتراضات 

 والنزاعات

لجنة 
 الحيادية

 24 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

لجنة اعتماد 

إجراءات 

 المنح



 25 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

 12شهر 11شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7شهر 6شهر 5شهر 4شهر 3شهر 2شهر 1شهر

 إدارة الجودة

 2016الزيارات 

 2015الزيارات 

 2017الزيارات 



 (المختبرات ) عملية اختبار عينة        

حصول عملية اختبار عينة 
ضمن النظام االداري للهيئة 

 9001على 

حصول مختبرتنا على 
االعتماد طبقا للمواصفة 

القياسية الدولة آيزو 
17025 

أن تكون مختبرتنا مرجعية 
 للمجاالت الفنية وداعم لتحكيم الفني

 26 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 27 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

 فحص السيارات

 2016السيارات 

 2015السيارات 

 2017السيارات 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 مختبر الكيمياء والمواد البترولية

 2016الكيمياء 

 2015الكيمياء 

 2017الكيمياء 



 28 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 12شهر 11شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7شهر 6شهر 5شهر 4شهر 3شهر 2شهر 1شهر

 مختبر الكهرباء

 2016الكهربائية

 2015الكهربائية 

 2017الكهربائية 



 29 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

 عدد الشهادات

 2016الشهادات

 2015الشهادات 

 2017الشهادات 

 إدارة التحقق من المطابقة

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

 12شهر 11شهر 10شهر 9شهر 8شهر 7شهر 6شهر 5شهر 4شهر 3شهر 2شهر 1شهر

 سحب العينات

 2016عينات

 2015عينات

 2017عينات 



 فوائد تطبيق النظام االداري للهيئة للفرع

تركيز أكبر 
على تحقيق 
أهداف الهيئة 

وخفض 
مخاطر 
 العمل

التطوير 
المستمر 
ألداء 

الموظفين 
وتقدير 
أعمالهم 

 وتمكينــهم 

استعراض 
منتظم 

للعمليات 
الفردية، 

وفعالية نظام 
 الجودة نفسه 

اكتشاف 
أخطاء 
وعيوب 

العمل واتخاذ 
اإلجراءات 
 لتصحيحــها

حفظ 
سجالت 
وافية 

ومنظمة 
سهلة 

وسريعة 
االسترجاع 
 والحفظ 

الحصول 
على رضا 
العمـالء 

وزيادة ثقتهم 
 في للفرع

التأكد من 
تطبــيق 

اإلجراءات 
اإلدارية 

المتبعة في 
 الفرع

توزيع المهام 
لتحســـــين 
جــــــــودة 

 األداء 

تحديد 
الصالحيات 
والمسئوليات 
ألعضــــــاء 

 اإلدارة

توحيد 
إجراءات 
العمل 

والنماذج 
اإلدارية 

 المستخدمــــة 

ضبط كامل 
للعمليات 

واإلجراءات 
 المستندية
 للفرع

 30 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 اثر تطبيق النظام اإلداري للهيئة

 

 االدارة العليا

 االدارة التنفيذية

 الموظفين  

 سياسات

 أهداف

 أنظمة 

 تعاميم 

 توجيهات

 مقترحات

 (تحسين وتطوير العمل) 

 مؤشرات أداء

 تحقيق االهداف

 

 31 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 32 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 

 ارتفاع كفاءة موظفين الفرع
 
 مشاركات فعالة بالمؤتمرات والندوات 

  زيادة عدد المدققين ومشاركتهم في التدقيق

9001,14001,22000,17025 

زيادة عدد المدققين لعالمة الجودة ومشاركتهم الفعالة 

 زيادة عدد االختبارات التي تجرى بمختبرات الفرع واعتمادها طبق

 17025للمواصفة القياسية الدولية 

 تم تشكيل عدد من الفرق الفنية إلعداد المواصفات القياسية بالفرع 
 



 تطبيق النظام اإلداري للهيئةاثر 

 33 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ



 البنية التحتية الوطنية للجودة 

 االعتماد العميل

 منح شهادة

تحديد المواصفات 

 القياسية

 مختبرات األختبار

 

 المترولوجيا
 مختبرات المعايرة  - 

 المترواوجيا في الكيمياء -
 

 المنتجات•

 العمليات•

 منتج حاصل على شهادة

 9001ايزو 

و14001و
22000 ,... 

المنظمة الدولية  
17065,17021 

شهادة للمنتج  منح

 عالمات الجودة
 ألخ....

 المواصفات القياسية وطنية   
 المواصفات القياسية دولية

 التحليل, االختبار 
 والبحث

 معايرة األجهزة

 المواد المرجعية

 اللجنة/مواصفة األيزو
 الكهرو تقنية الدولية 

 اللجنة/ مواصفة األيزو 
 17025الكهروتقنية الدولية 

 المقارنات البينية
 اختبارات الكفاءة

 المكتب الدولي
 لألوزان والمقاييس 

 ايزو  
 (كودكس)الدستور الغذائي 

,  منتدى االعتماد الدولي

التعاون الدولي  

 العتماد المختبرات

النظام 
 الدولية 

سالسل القيمة 

 الوطنية

 34 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

 شهادة



 35 فهد بن محمد الجدعاني / إعداد وتقديم االستاذ

1.0إدارة الجودة العالمية  2.0إدارة الجودة العالمية   3.0إدارة الجودة العالمية   4.0إدارة الجودة العالمية    

 هدف الجودة

 االلتزام بالمعايير

التفتيش، التحكم في 

 العمليات اإلحصائية

 التفتيش

 الجودة المتينة

 الفلسفة الرئيسية

الطرق واألساليب 

 ذات الصلة

العوامل المحددة 

 للجودة
 إنشاء نظام المعايير

شهادة األيزو، الصيانة 

 اإلنتاجية الشاملة

 ضمان الجودة

 توحيد الجودة

 تلبية توقعات العمالء

إدارة الجودة، إدارة خدمة 

 العمالء، ستة سيغما

 الوقاية

 الجودة العاطفية

إحراز الميزة التنافسية 

 العالمية

إدارة الجودة العالمية، مؤشر 

الجودة العالمية، االبتكار المفتوح، 

 نظرية الحل االبتكاري للمشكالت

 توليد القيمة

 قيمة الجودة

 مبادرات 

 ابتكارات

الجودة    

 الرئيسية 

 الفحص التفتيش

 حل مشاكل الميدان

/  تشغيل نظام البيئة 

 الجودة

 تدريب خبراء الجودة

 ابتكار العمليات

ابتكار الجودة المتعلقة بجودة 

 السوق، مؤشر الجودة العالمية

 نوعية االزدهار المشترك للشركاء

تقارب وتوافق ابتكار 

 الجودة



المفاهيم الخاطئة والمشاكل التي تصادفها المنظمات عند تطبيق 

 نظم إدارة الجودة

 خاطئة صحيحة

تتطلب نظم إدارة الجودة قدرا كبير من العمل 
 الكتابي

 ضرورة اللجوء إلى خدمات مستشار

 يتطلب تطبيق االيزو انفاقا هائال

ليس من الضروري توثيق جميع العمليات فقد تكفي 
 المخططات االنسيابية في العديد من الحاالت

 سجل دليل الجودة20إجراءات و 6

من غير الضروري اللجوء إلى مستشار اذا وجد 
 الكفاءة الالزمة لدى موظفي المنظمة 

ستعود بالفائدة على المنظمة عبر الوقاية من الهدر 
 الغير معروف
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 بعض التحديات التي تواجه تطبيق نظم إدارة الجودة

 التحديات الحلول المقترحة

االفراد في المنظمة غير مقتنعين 
تماما بان النظام يمكن أن يفيدهم  

   كأفراد أو كمنظمة

انعدام الفهم بين موظفي المنظمة 
لمتطلبات المواصفة وتطبيقها في 

 عمليات المنظمة

يقتنع االفراد بشكل تدريجي بقيمة 
النظام عندما يرون النتائج مثل تحقيق 
النتائج مثل تحقيق االهداف انخفاض 

 عدد ما تم رفضه 

سد الفجوة في المعرفة بحضور 
دورات تدريبية قصيرة أو اللجوء الى 

 مستشار لنقل المعرفة
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تطبيق نظم إدارة التي تواجه بعض التحديات 

 الجودة

 التحديات الحلول المقترحة

تسعي المنظمات الحصول على الشهادة 
ألنهاء تريد شهادة للتقدم بعروضها في 

  ....المناقصات 

عدم وجود المدققون الداخليون 
  المؤهلون  

الحصول على الشهادة ليس إلزاميا لذلك 
يجب إجراء تحليل لفعالية التكلفة لتحديد 

 الحاجة للحصول على الشهادات

يمكن استخدام الدورات التدريبية 
 القصيرة أو تكليف طرف ثالث
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 عالم الجودة  لبداية االنطالق  9001اجعل تطبيق           

 

 

 وال تجعلها منزلق لسقوط أو متاهة                          
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لَُُكم )تعال قال  ُ َْعَ ى اَّلله لُوا فََسََيَ َ َوقُِل اْعم

ِمنُونَ َوَرُسوُُلُ   (َوالمُمؤم

 

 

 حلسن اس امتعُك  ......     شكرا 


