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 هل تطبيق الجودة والتميز له تكلفة؟

 

 هل هناك عوائد نتيجة لتطبيق الجودة والتميز؟

 

 لماذا لم تحقق نظم الجودة الفوائد المرجوة؟

 

 الجودة ال تعتبر أولوية لدى القادة؟ لماذ
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 أهداف الجودة

 

Q  C   D 
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:ديمنجالشركة الفائزة بجائزة   
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 ملاذا نحتاج التحسين

 املستمر؟ 
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 ماذا صنع هذا الرجل وما هو العلم املستند عليه؟
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 :مبادئ التميز المؤسسي
املبادئ 

الأساس ية للمتزي 

 املؤسيس

التوجه 
حنوحتقيق 

الرتكزي عىل  النتاجئ
 العميل

القيادة 
وثبات 

 التوجه

الإدارة 
ابلعمليات 

 واحلقائق
تطوير 

العاملني 
رشاكهم  واإ

التعمل 
والابتاكر 
والتحسني 

 املس متر

تطوير 
الرشااكت 

مفهوماً 
 وممارسةً 

املسؤولية 
 اجملمتعية
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 .الجودة والتميُّز نماذج 
 .EFQMنموذج المؤسسة األوروبية 

    .9001إدارة الجودة أيزو نموذج 
   (.PQASSO)نموذج  ربيز 

  .نموذج جائزة الملك عبدالعزيز
  .بولدرجملكوم نموذج 
 (.السبيعي)التميز في العمل الخيري جائزة نموذج 
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 العمليات   

 اإلدارية
  

                                              
                                        إجراءات الـعـمـل  

 تعـلـيـمـات الـتـشـغـيـل                         

 (الــوثـائـق ذات العـــالقــــة)المراجع                              

 الســــجـــــالت والنماذج                             

  
  

 هل توثيق العمليات يؤدي 

 إلى التحسين المستمر ؟
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 :المهام للعملية

 :ذات القيمة المضافةمهمات 

هي كل مجهود أو عمل أساسي في العملية بحيث انه يضيف إلى العملية 

 .القدرة إلنتاج المخرجات المطلوبة وبدونه ال تتم العملية 

  

 :مهمات ليس لها قيمة مضافة

هي أي مجهود أو عمل غير أساسي في العملية بحيث يمكن االستغناء 

 .عنه أو دمجه مع أعمال أخرى 

  

إدارة العمليات     
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والمواد، المعلومات ) الالزمة هي مجموعة الموارد : المدخالت 

التي تحتاجها العملية إلنتاج المنتجات ( وغيرها ... األجهزة، العاملين

 والخدمات

  

تقدم والخدمات والمعلومات التي هي مجموعة المنتجات  :المخرجات

 .إلى األفراد ومجموعات األعمال وتمثل النتائج النهائية للعملية 

إدارة العمليات     
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 :العمليةعناصر 

هو من يقوم بتجهيز وتوريد المدخالت الالزمة حسب متطلبات : المورد

 .المنتج

هو من يضطلع بمسئولية تشغيل العملية ويقوم بتأمين : المنتج 

 .المخرجات حسب متطلبات العميل

قطاع يستلم ويستخدم  -إدارة  -مجموعة عمل  -هو أي شخص : العميل 

 مخرجات العلمية

  

إدارة العمليات     
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 أنواع العمالء      

   :العميل الداخلي - 1

 .  هو من يعمل لذات المنشأة أو المؤسسة التي يتبع لها المنتج       

  

 :العميل الخارجي - 2

هو الذي ال يعمل في المؤسسة أو المنشأة التي يتبع لها المنتج ولكنه 

 .  يستفيد من مخرجات المنتج والعملية

إدارة العمليات     
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 :مؤشرات العمليات
 

أمر في غاية األهمية والحيوية لمعرفة في قياس مؤشرات العملية االستمرارية 
 :لذلك أجلها وكفاءتها مدى فعالية العملية في تحقيق األهداف التي وضعت من 

 .يجب وضع مؤشرات ألداء العمليات•
 .كفاءة العمليةقياس  •
 (.المتعامليناستبيانات لمعرفة مدى رضا تنفيذ )قياس فعالية العملية •
 ..التحسين المستمر للمؤشرات•

إدارة العمليات     
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طريقة منهجية منظمة تستخدم للوصول إلى  :التحسين المستمر

تحسينات تدريجية أو جذريه للعملية التي تنتج المنتجات والخدمات 

 .للعمالء

 :المستمرالتحسين نجاح عملية عناصر 

على للحصول رغبة صادقة لتحسين األعمال الحالية والعمليات  - 1 

 .نتائج مبهرة 

العزيمة القوية في األخذ بالخطوات الضرورية الالزمة الستكمال  - 2

  0األهداف التحسينية 

التحسين المستمر للعملياتنظام       
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آليات التحسين في الجهة من خالل تصميم نظام أو منهاج للتحسين  إختياريتم •

 .المستمر، ويتم تطبيق هذا النظام على كافة مشاريع ومبادرات التحسين

 :مواصفات نظام التحسين المتميز•

 .  مبني على أفضل الممارسات العالمية، وييتم تكييفه حسب احتياج الجهة–

يرتبط مع نظم اخري مثل نظام المقارنات المعيارية والبينية ونظام التخطيط –

 .  االستراتيجي ونظام تطوير وتدريب الموظفين وغيرها

 .  يراعي األهداف االستراتيجية والتوجهات المستقبلية–

 .«إتقان« »رادار»يتضمن أداة التقييم –

التحسين المستمر للعملياتنظام       
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التحسين المستمر للعملياتنظام       
 .مرن يمكن من خالله اختيار وتطبيق اليات التحسين المناسبة لكافة عمليات ومجاالت العمل–

 .يشرك العاملين وفئات المعنيين االخري في إيجاد حلول ابداعية–

 .  يشرك العاملين في عملية التطبيق والتحسين، ويتضمن قنوات تواصل فعالة معهم–

 .  يراعي متطلبات إدارة التغيير–

 .يراعي متطلبات إدارة المشاريع–

 .يحتوي على مؤشرات أداء واضحة ومحددة لقياس فاعلية وكفائة برامج ومشاريع التحسين–

يحتوى على ألية ومؤشرات محددة لقياس فاعلية وكفائة نظام التحسين نفسه ويتم التطوير عليه –

 .  باستمرار
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األدوات األساسية للتحسين المستمر   

SAMIE MODEL 

 التدقيق الداخلي

 PDCAدائرة 

 ( الهندرة)أعادة الهندسة 
 (سيجما 6) الحيود الستة 

 المقارنات المعيارية

 «كايزن»أسلوب التحسين التدرجي 

 التقييم الذاتي

 أدوات الجودة السبعة التقييم الخارجي

DMAIC 

 المراجعة السنوية

الخارجيالتدقيق   
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ونتمنى لكم دوام نشكركم    
 التوفيق


