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االخوة واالخوات األعزاء أعضاء املجلس السعودي للجودة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله...

تعزيز عىل  للجودة  السعودي  املجلس  حرص  من   انطالقا 

هو ها  التواصل  قنوات  تنويع  و  الكرام  اعضائه  مع   العالقة 

بعد  ( الجودة  آفاق   ) الدورية  مجلته  اصدار  يستأنف   مجلسكم 

 توقف خارج عن إرادة املجلس و لتعود اليوم كنرشة إلكرتونيــة

ربع سنوية فقليل دائم خريا من كثري منقطع.

 و هذه النرشة هي مثرة لخطة و برنامج التحول اإللكرتوين الذي

2025م واإلتقان  الجودة  لوقف  االسرتاتيجية  الخطة   تضمنته 

 والتي ستشمل قريباً اإلصدارات و الكتب اإللكرتونية ضمن برنامج

إىل باإلضافة  للجودة  السعودي  املجلس  اصدارات   سلسلة 

 الربنامج السنوي لفعاليات املجلس السعودي للجودة و الذي

كورونا، أزمة  خالل  و  قبل  بعد  عن  فعاليته  معظم  تقديم   يتم 

 ومبشيئة الله تعاىل وتوفيقه سيستمر هذا النهج بعد انقضاء

خاللها املجلس  اثبت  التي  و  العاملية  األزمة  هذه  زوال   و 

 رشاقته املؤسسية و حقق نجاحاً باهراً يف استمرارية أعامله

 خاللها بل و زيادة انتاجيته و برامجه لألعضاء و مجتمع الجودة

نجاحه قصة  مساندتكم  و  بدعمكم  وسيواصل  الغالية   ببالدنا 

حتى امتدت  التي  و  التطوعي  املهني  العمل  يف   الوطنية 

 اليوم ألكرث من 28 عاما من العطاء و البذل من أجل نرش و تعزيز

 ثقافة الجودة باملجتمع، و ستجدون بني طيات هذه النرشة من

 أخبار مجلسكم ما يرسكم و ما يفيدكم من املقاالت و املواضيع

 العلمية يف مجال الجـــودة و تطبيقاتهــــا املتنوعة و كل ذلك

ألمياننا العميق بأن الجودة واجب ديني و مطلب وطني.

والله املوفق ...

د . عايض العمري

رئيس املجلس السعودي للجودة

كلمة العدد

حكمة العدد

صدفة تأيت  ال   الجودة 
تكون دامئاً  فهي   أبداً 
حسنة لنوايــــــا   نتيجة 
وتوجـــه مخلص   وجهد 
 ذيك مع تنفيذ مبهارة،
االختيــــار متثل   فهي 
متعددة لبدائل  الحكيم 

 تحقيق االتقان والتميز نحو

تنمية مستدامــة للمجتمع

 يسعى املجلس السعودي للجودة اىل

وأفضل والتميز  الجودة  ثقافة   نرش 

 املامرسات والعمل عىل تطوير األفراد

واألنشطة الربامج  بتقديم   واملنشآت 

عمل مجموعات  خالل  من   املتخصصة 

 مهنية باستثامر الخربات وبناء الرشاكات

 والتحالفـــات اإلسرتاتيجـيـــــة املحليــــة

وازدهار الحياة  بجودة  للرقي   والدولية 

 املجتمع انطالقا من قيمنــــــا اإلسالمية

رؤيـة املجلس

رسالة املجلس

*وليام فوسرت
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سرية الربوف محمد زايري (رحمه الله)

محمد زايـري

والتميز الجودة  ومجتمع  واإلسالمية  العربية  األمة   فقدت 
 املؤسيس واحدا من أبرز العقول والخربات العاملية األخ الكبري
رشيكا كان  فقد  الله،  رحمة  زايري  محمد  الربوفيسور   واألستاذ 
حيث املاضية  مسريته  طيلة  للجودة  السعودي  للمجلس   فاعالً 
العطاء و ساهم بخرباته  كان امللهم واملحفز واملشجع عىل 
استشاراته خالل  من  املؤسيس  والتميز  الجودة  رحلة   يف 
عبدالعزيز امللك  لجائزة  ودعمه  املختلفة  للقطاعات   املتعددة 
 للجودة وجائزة التميز يف العمل الخريي وغريها، و قد تويف
 رحمـــه الله صبــاح األربعــــاء 20 أكتوبر 2021م ودفـــن يف ديب

باإلمارات العربية املتحدة.
 وعرفانـــاً بجميل عطائه وذكراً لبعض منجزاتــه نلقي الضوء عىل

جزء من حياته عليه رحمة الله.
عاش و  1956م  عام  الجزائر  يف  زايري  محمد  الربوفيسور   ولد 
 معظم حياته يف بريطانيا حيث هاجر لربيطانيا وعمره 17 سنة ،
 درس البكالوريس يف كيمياء البالستيك واملاجستري يف الصحة
 والسالمة املهنية، بعد تخرجه وحصوله عىل شهادة الدكتوراة
 من نورث ستفدويشري بولتنكنيك ، تم قبوله للتدريس يف كلية
 اإلدارة بجامعة براد فورد، حيث بــــدأ التدريس يف مجال الجـودة

اليابانية عام 1989.
 منذ 1980 دعم البــروف زايري املنظمــات الربيطانيـة التي تبنت

التفكري اإلداري ألفضل املامرسات.
نرش يف  زايري  الربوف  ساهم  1990م  التسعينات  بداية   مع 
 استخدام مفاهيم املقارنة املعيارية يف بريطانيا، حيث قدم
 مئــــات من العروض وورش العمل وكمتحدث رسمي يف العديد

املناسبات وخصوصا مع القيادات العليا بتلك املنشآت.
أفضل إدارة  كرئيس  السعودية  سابك  رشكة  يف  تعينه   تم 
املامرسات عام 1995م واستمر يف هذه الوظيفة حتى عام 2004م
 قام بتأسيس أول كريس ألفضل املامرسات يف العامل بجامعة

برادفورد الربيطانية برعاية رشكة سابك السعودية.
 أرشف عىل أكرث من 50 بحث للدكتوراة و يعترب الربوف زايري أحد
كان فقد   ، والتميز  الجودة  إدارة  مجال  يف  العامليني   الخرباء 
 مؤثرا يف فكر الجودة خالل الـ 35 سنة املاضية، وهو من الرواد
 يف مفاهيم املقارنة املعيارية ، ويعترب أول من ألف كتاب حالة
 دراسية عن املقارنات املرجعية عىل مستوى العامل، كام أنه
 مؤسس املجلة العاملية للمقارنات املرجعية، وقد تم االعرتاف
املستوى عىل  املامرسات  أفضل  يف  بروفيسور  أول   بأنه 
 العاملي، كام أنه من الرواد الذين تناولوا دور الجودة يف الثورة
 الصناعية الرابعة، ويعد من األوائل ممن أطلق مفهوم الجودة

.Quality 4.0 الرابعة    

يف املنشآت  من  للعديد  كمستشار  زايري  الربوفيسور   عمل 
 القطاعـــات الثالث العام والخاص وغري الربحي يف كثري من دول

العامل وخصوصا الدول العربية ودول الخليج العريب بالذات.
إدارة األداء،  إدارة  تشمل  حيث  زايري  الربوف  خبـــرات   تتنوع 
الحوكمة، االبتكار،  إدارة  التغيري،  إدارة  املؤسسية،   العمليات 
املؤسيس والتميز  الجودة  إلدارة  إضافة  الخدمات،   تحسني 
 واملقارنة املرجعية وأفضل املامرسات، عمل عىل ردم الفجوة
الشأن بهذا  واملناداة  العملية  والتطبيقات  النظرية  األمور   بني 
 من خـــالل تبنــي املواصفــــات األكادميية للحـــاالت الواقعيـــــة

والدروس العملية.

  تقلد يف حياته العديد من املناصب
قبل من  رعايتها  تم  والتي  جوران  كريس  لرتاس  اختياره   تم 
 حكومة ديب. كام شغل الربوف محمد منصب الرئيس التنفيذي
بربادفورد ومقره  املامرسات  أفضل  و  لإلدارة  األوريب   للمركز 
 بربيطانيا، وقام بتأسيس وترأس معهد زايري كام عمل كمساعد

لرئيس جامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية.
 قام الربوف زايري بتأليف أكرث من 70 كتـــاب و اكرث من 300 بحث

علمي محكم يف مجال الجودة واملوضوعات املتعلقة بها.
شارك بنشاط يف أكرث من 250 مؤمتر وملتقى إقليمي ودويل.
ســــــــاهم يف تأسيس الجــــائزة األوربيـة ألفضل املمــــارسات

عام 1994م، وتقلد منصب رئاسة الجائزة.
 بعض من الجوائز الدولية وشهادات التقدير التي منحت له أثناء

مسريته املهنية :

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أهم مؤلفاته :
 -املقارنة املرجعية ألفضل املامرسات.

-املقارنة املرجعية – األداة األفضل لقياس التنافسية.
-التميز يف األداء – دليل علمي.

-جعل النزاهة رخصة للقيادة املؤسسية.
-خرباء التميز املؤسيس.

-طريقــ 121ـــة لتفسري مفهوم التميز املؤسيس.
 -رباعية التميز.

.Q4.0 سلسلة كتب الجيل الرابع للجودة- 
-الجودة الجانب املرشق يف وقت األزمات.

من أقوال الربوف زايري :
-الجودة هي حل املشاكل.

 -نحن بحاجة إىل مديرين يلتزمـــون بضمــــان الجودة وال يعطـون
أعذار للتخلص منها.

 -ضامن الجودة يعني تقديم نفس الخدمة باملستـوى والجودة
والتفاصيل يف كل مرة.

نبذة عن
سرية الربوف

 الزمالة للجمعية امللكية الربيطانية لتحفيز الفن والصنــــاعات
والتجارة.

 الزمالة لهيئة هونج كونج إلدارة الجودة.
الزمالة للمعهد املليك للجودة الربيطاين.

 عضوية األكادميية الدولية للجودة.
الخبري يف معهد هارينجتون.

رئيس كريس جوران إلدارة الجودة الشاملة (2004-2014).
.ASQ (2007) ميدالية النكسرت من الجمعية األمريكية للجودة

.APQO (2005) ميدالية إيشيكاوا/ هارنغتون
جائزة "املساهمة املتميزة يف الجـــودة الشامـــلة" من قبل

.(AOQ) منظمة الجودة األسرتالية     

رحمه الله
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والتميز والجودة  األداء  لقياس  العام  الرئيس  وكيل   عقد 

رئيس مع  اجتامعاً  السويهري  سعد  بن  سمري  د.   املؤسيس 

خالله نُوقش  العمري  عائض  د.  للجودة  السعودي   املجلس 

واملجلس الرئاسة  بني  القامئة  االتفاقية  تجديد  تأكيد   جوانب 

االستشارات خالل  من  مخرجاتها  وتعزيز  للجودة   السعودي 

 واملواصفــــــات القياسية وتعزيز الربامج التدريبيــــة ملنسويب

الرئاسة ووكالتها باملدينة املنورة.

وحرص العمل  يف  الجودة  أهمية  عىل  "السويهري"  أكد   كام 

العام الرئيس  معايل  من  بتوجيهات  تعزيزها  عىل   الرئاسة 

النبوي الشيخ د. عبدالرحمن  لشؤون املسجد الحرام واملسجد 

تعزيز يف  دور  من  للجودة  ملا  وذلك  السديس،  عبدالعزيز   بن 

 املنظومة الخدمية يف الحرمني مبا يواكب تطلعات القيادة

الرشيدة  أيدها الله.

 جرى ذلك بحضور األعضاء التنفيذين باملجلس السعودي للجودة

د. عدنان صغري و د.إبراهيم صايغ ومدير اإلدارة العامة للجــــودة

 أ. صفـــوان بن ياسني مليباري ومساعــــــد مدير اإلدارة العــــامة

للجودة أ. عبدالله بن حسني الشامي.

 تجديـد إتفاقيـــة التعـــاون بني الرئاســـة
 العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد

النبوي واملجلس السعودي للجودة

 بعد أكرث من 15 عام للموقع اإللكرتوين القديم، تم تحديثه ليكون أكرث تفاعال،

يتمكن بحيث  اإللكرتوين  الدفع  بوابات  بأحد  ربطه  عىل  العمل  جاري   حيث 

الكتب مبارشة أو رشاء  الرسوم   املستفيدون من خدمات املجلس من دفع 

 من املوقع، وندعو عمالئنا لزيارة املوقع بحلته الجديدة فهو مبثابة ثــــروة

عن الجودة وحصيلة تجارب ألكرث من ستة وعرشين من العمل التطوعي.

تدشني املوقع اإللكرتوين الجديد للمجلس السعودي للجودة

ورشة عمل
تقديم منوذج شينغو

www.sqc.org.sa

 يعترب ”منوذج شينغو“ للتميز التشغييل أحد النامذج العاملية

 والتي جاءت تسميتها لتخليد ذكرى املهندس الياباين شيغو

يف ساهم  الصناعي  القطاع  يف  تأثري  له  كان  والذي   شينجو 

يركز حيث   ، والعاملية  اليابانية  للرشكات  التشغييل   التحسني 

 النموذج عىل دور القيادي واملسؤولية الشخصية للقادة يف

املنشـآت إلحداث التحول املؤسيس.

والجودة املؤسيس  التميز  خبرية  تقدم  النموذج  هذا   وعن 

املتكاملة، األستاذة نانســــــي نعيمة ، ورشـــــة عمل بعنوان

“تقديم منوذج شينغو “  مساء يوم السبت 27 نوفمرب 2021م. 

رابط التسجيل يف ورشة العمل

ورشة عمل

تقديم منوذج شينغو

https://sqc.org.sa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bXQaKhUz6Y8gmqFXb59BDsD-wBIx76k73cr7yTqh2O8Ngg/viewform
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االسبوع الوطني 14 للجودة

االسبوع الوطني 14 للجودة

األسبوع يف  للجودة  عرش  الرابع  الوطني  األسبوع   سينطلق 

 الثاين من شهر نوفمرب، وهو إحدى املبــــادرات التي أطلقهـــا

املجلس منذ أكرث من خمسة عرشة عاما.

يتضمن بحيث  األسبوع  بهذا  اإلحتفاء  يكون  أن  العادة  جرت   وقد 

 يوم الجودة العاملي ، وهو ثاين خميس من شهر نوفمرب كل

 عام، والذي سيكون بتـــــــــاريخ 11 نوفمرب 2021 املوافق 6 ربيع

الثاين 1443هـ لهذا العام.

 وقد تم اختيار شعار هذا األسبوع متوامئاً مع الشعار العاملي

 وهو “اإلستدامـــة: تحسني منتجاتنـــا و مجتمعاتنـــا و كوكبنـا”

 وسينظم املجلس فعاليـــــــات طيلة ذلك األسبوع سعيــــــاً يف

تحقيق رسالته من خالل نرش وتعزيز ثقافة الجودة يف املجتمع.

 رسالـــــة أو مقطع فيديو مسجل من القيادة اإلدارية باملنشأة

 موجه للعاملني، يعزز معنى االستدامة وأهميتها ودور الجودة

والتميز املؤسيس يف تحقيقها.

يتم األول  اليوم  من  ابتداء  إعالنية  لوحات  أو  بوسرتات   وضع 

التوضيح فيه أنه أسبوع الجودة مع شعـــــار األسبوع "االستدامة

تحسني منتجاتنا ومجتمعاتنا وكوكبنا ".

 استضافة متحدثني وإقــــامة محارضات سواء حضورية أو عن بعد

يدور حول شعار هذا العام.

 إقامة مسابقــــة بني الوحدات التنظيميــــة أو العاملني بشـــــأن

موضوع أسبوع الجودة.

 كيف ميكن تحقيق االستدامــــة وتحسني الخدمـــــات أو املنتجات

التي تقدمها املنشأة ودور املوظفني ومشاركتهم فيها.

 وضع مقـــــاالت أو رسائل تتعلق بالجودة واالستـدامة وأهدافها

وتعريفها ونرشها بني العاملني.

إقامة منتدى أو لقاء للجودة أو فعالية داخل املنشأة.

العاملني بني  ذهني  عصف  أو  جامعية  مناقشة  جلسات   إقامة 

 للخروج بأساليب لتعزيز الجودة يف محيط العمل وتعزيز إلنتاجية

والتقليل من الهدر يف بيئة العمل وتعزيز االستدامة.

 تكوين فرق التحسني باملنشأة، أو فريق التميز املؤسيس، أو

 فريق كايـــزن ، أو مجموعــــة دوائر الجودة، أو فريق سيجمـــا ٦

للمنشآت التي ال توجد لديها حالياً مثل هذه الفرق.

 تطبيق بعض األدوات كمنهجية كایزن أو أدوات الجودة أو تبني

تلك أو   ٩٠٠١ األيزو  الجودة  إدارة  نظام  مثل  األيزو  نظم   أحد 

 املتعلقة بالبيئــــــة، أو التعليـــــم، أو خدمة العمـــالء ،أو الصحة

والسالمة املهنية.... وغريها.

فرق وتكريم  إنجازات،  حققوا  الذين  للعاملني  هدايا   تقديم 

 العمل التي كانت لهم إسهامــــات يف مجال الجودة والتحسني

املستمر خالل العام الحايل.

إصدار مطوية أو نرشة الكرتونية خاصة بهذه املناسبة.

االستفـــادة من منصـــات التواصل االجتامعي يف نرش عبـــــارات

  ومفاهيم أو مقــــاالت متعلقة باالستدامة والجودة و البيئـــــــة

والتطوير والتحسني ...الخ.

ذات معارف  أو  مهارات  الكتساب  توعوية  عمل  ورش   تنفيذ 

 العالقة بجودة الخدمـــات واملنتجات ذات العالقـــــة مبجال عمل

املنشأة وميكن إقامة الورش عن بعد باستخدام التقنية.

بعض األفكار لتفعيل أسبوع الجودة الوطني يف مواقع العمل
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االسبوع الوطني 14 للجودة

برنامج  املحاضـرات االلكرتونية  اليومية

األسبوع الوطني الرابع عرش للجودة 2021م

٬٬االستدامة : تحسني منتجاتنا ومجتمعاتنا وكوكبنا٬٬

( ٦ – ١٢ نوفمرب ٢٠٢١م )

مدير اإلدارة العامة 
للتميز والريادة بالقيادة العامة برشطة ديب

 تجربة رشطة ديب يف الجودة

و التميز املؤسيس

إدارة التغيري

ندوة تكريم عامل الجودة الراحل الربفيسور: محمد زايري -رحمه الله-

 الحفاظ عىل قدرة العمليات من
خالل بناء عقلية ستة سيجمـــــا

محارضة اليوم العاملي للجودة

األحــــد

7
نوفمرب

اإلثنيـن

8
نوفمرب

الثالثـاء

9
نوفمرب

األربعاء

10
نوفمرب

الخميس

11
نوفمبـر

Sustaining Process Capability By
 Building a Six Sigma Mindset

” االستدامة : تحسني منتجاتنا ومجتمعاتنا وكوكبنا “

١- ٧ ربيع الثاين ١٤٤٣هـ / 6 - 12 نوفمرب 2021م

1414

 اضاءات وملحات عىل مآثر وانجازات فقيد الجودة

وعاملها الراحل الربوفيسور: محمد زايري

م/ عثامن العمودي

President & CEO,
Pinnacle Process Solutions, Intl., LLC

أستاذ الجودة وإدارة العمليات

املدير التنفيذي
رشكة القراءة لالستشارات اإلدارية

الربوف/ هاين العمري

العميد الشيخ/ محمد املعال

 الربوف/ محمد زايري (رحمه الله)

Dr. Adil Dalal

An Executive’s Manifesto to Sustainable 
Operational Excellence™ 

https://bit.ly/sqc7nov21
https://bit.ly/sqc8nov21
https://bit.ly/sqc9nov21
https://bit.ly/sqc10nov21
https://bit.ly/sqc11nov21
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مقـــال العدد

 أصبحت الجودة اليوم - وبال شك - هي من أبرز ممكنات التطور التكنولوجي الباهـــر

 يف شتى املجاالت.

الحنيف االسالمي  ديننا  يف  بارز  معلم  هي  الجودة  ألن  ديني  واجب   والجودة 

 فيكفيها رفعًة اتصاف أفعال الله سبحانه وتعاىل بها فهو "الذي اتقن كل يشء"

 بل وارشد العقل البرشي إىل االهتداء بعظيم دقته واتقانه يف بديع صنعه وخلقه

 مخلوقاته ومنها الساموات السبع والتي اتقن الله صنعها بصورة ال تجد فيها أي

 تفاوت أو عيوب يف مواصفاتها كام يف سورة امللك فقال جل وعال: " ما ترى يف

 خلق الرحمن من تفاوت". كام أن الجودة واجب ديني ألنها باب من أبواب التعبد

واألجر فهي طريق ملحبة الله الذي ”يحب إذا عمل احدكم عمــال أن يتقنه" وأن الله

كتب االحسان واالتقان عىل كل يشء”. 

 والجودة مطلب وطني ألن الوطن جعلها شعـــاراً ودثاراً له، وأصبحت الجودة خيـــاراً

اسرتاتيجياً للمملكة العربية السعودية من خالل املحاور الثالثة:

رؤية السعودية  العربية  اململكة  فلدى  الوطنية  االسرتاتيجيات   : األول   املحور 

الجودة يف كل ترتكز عىل   طموحًة جداً وضعت أهدافاً طموحة ومؤرشات واضحة 

الجودة مجال  يف  الهامة  االسرتاتيجيات  ضمن  من  أنه  كام   ، وبرامجها   مبادراتها 

 االسرتاتيجية الوطنية للجودة والتي تضمنت رؤيتهــــا أن تكون اململكة مبنتجاتهـــا

وخدماتها معيارا عامليا للجودة واإلتقان.

: املنظامت الراعية للجودة ومام الشك فيه بأن الهيئة السعودية  املحور الثاين 

شعلة يقود  الذي  الوطني  الجودة  بيت  هي  والجودة  واملقاييس   للمواصفات 

 الجودة وتهيئة البنية الوطنية للجودة من خالل اعداد املواصفات القياسية وتوفري

أحد الفنية لألجهزة. ومام الشك فيه  باملعايرة  الصناعة  الالزمة ودعم   االعتامدات 

والذي لإلعتامد  السعودي  املركز  الجودة  ساحة  يف  املؤثرة  الوطنية   املنظامت 

 حصل عىل االعتـــــــراف الدويل ومن الجهات الفاعلة يف مجال الجودة يف قطـــاع

التعليم الدور الهام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

 املحور الثالث : املمكنات املساهمة واملحفزة للجودة، حيث أن دورها هام ومؤثر

 يف نرش ثقافة الجودة وتحديد املنهجيات واألدوات يف تحقيق متطلبات الجودة

للجودة، عبدالعزيز  امللك  جائزة  املمكنات  هذه  وأهم  الوطنية.  املنشآت   يف 

 ومعايري االعتامد األكادميي، واملواصفـــات الوطنية ذات العالقة، وكذلك املؤمتــر

الوطني للجودة واملناشط واملحارضات والدورات التدريبية يف مجال الجودة.

 كل ذلك سيساهــــــم بإذن الله تعاىل يف مستقبل مرشق لبالدنا الغالية وأن تكون

يف مصاف الدول املتقدمة يف شتى املجاالت.

الجودة واجب ديني و مطلب وطني

عضو تنفيذي
باملجلس السعودي للجودة

د. عوض سامل الحريب
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أبطـــال الجودة

 أنعم الله عيل مبراحل منو ثرية بالتجارب الحياتية بني طفولة

جدة يف  وشباب  مراهقة  و  الباحة  يف  وصبا  الرياض   يف 

ودراسات عليا يف بريطانيا

يف الحديثة  املتوسطة  يف  بالدراسة  التجربة  هذه   اكتنزت 

املهنية باملـواد  الغني  األصل  منهجها  عىل  كانت  حني   جدة 

الهنديس والرسم  واملحاسبة  (كالسكرتارية   والتطبيقية 

حس لدي  فنام  املهني)  والتوجيه  والكهرباء   والنجارة 

 االستكشاف والتجديد

 بعد التخرج من برنامج البكالوريوس يف التقنية الطبية أو ما

 عرف الحقاً ب (علوم املختربات الطبية) يف جامعة امللك عبد

األحياء مخترب  كأخصايئ  للعمل  التحقت  جدة،  مبدينة   العزيز 

الحقاً دمجه  تم  والذي  خالد  امللك  مستشفى  يف   الدقيقة 

بأم الوطني  للحرس  الصحية  العزيز  عبد  امللك  مدينة   يف 

السلم – جدة

دخلت حني   1991 عام  الجودة  إدارة  يف  الريادة  رشارة   كانت 

املحاليل فيها  تحفظ  التي  املختربات  لقسم  املربدة   الغرفة 

عىل ففتشت  فيها  مرتفعة  الحرارة  أن  فشعرت   والكواشف 

درجة فوجدت  البعيدة  زاويتها  يف  املوضوع   الثريوميرت 

 الحرارة 14 درجة مئوية، فطلبت من مرشيف األسرتايل حينئذ

 أنه البد من وضع سجـل ورقي يتم تعبئته من قبل املوظفني

 للتأكد كل صباح من درجات الحرارة يف جميع الثالجات والربادات

بتعميم بتفوييض  القسم  رئيس  وأبلغ  فأجازين   والحضانات 

 تلك السجالت عىل جميع الشعب يف القسم، بعد ذلك طلب

التعامل ليتم  السجل  لهذا  املنظمة  اإلجراءات  أكتب  أن   مني 

 معها بسالسة وانضباط من كافة منسويب القسم، وهنا بدأت

بالذات القسم  يف  الجودة  أعامل  تنسيق  ثم  الكتابة   تجربة 

قبل من  التدريب  مراكز  كأحد  مختربنا  العتامد  التحضري   أثناء 

الكلية امللكية الربيطانية لعلوم األمراض عام 1994

 التحقت بربنامج املاجستري يف تطبيقات األحياء الجزيئية يف 

والطب للصحة  لندن  (مدرسة  لندن  بجامعة  املعدية   األمراض 

 االستوايئ)، ثم تدربت بالوحدة املرجعية ملختربات السل التابعة

 ملستشفى جامعة امللك بلندن. حينها أدركت الفجوة العملية

لدراسة فاجتهدت  الرسيري  والتطبيق  البحوث  بني   الواقعية 

 دبلوم إدارة التغيري يف جامعة لندن (كلية بريكبك حتى أتدرب

 عىل كيفية نرش مفاهيم جديدة للتغيري بأسلوب تطبيقي، ثم

 عدت بعد دراسايت عام 1999 ألجل تفعيل خدمة األحياء الجزيئية

 التشخيصية ، لكنني حملت معي كذلك الشغف الذي اكتسبته

للمجلس التوعوية  اللقاءات  أحرض  فكنت  اإلدارية   للعلوم 

وأغلب العمري،  طالع  عايض  د.  بقيادة  للجودة   السعودي 

القيادات الحالية للمجلس هم مؤسيس املجلس عام 1994

الجودة بإدارة  الوعي  لنرش  شغفاً  اللقاءات  تلك  من   اكتسبت 

لكل الحتمية  املؤسيس  التغيري  رحلة  ضمن   وتطبيقاتها 

العضو الشهري  السالم  عبد  د.  تزكية  هذا  عن  فنشأ   منشأة، 

الصحة مجموعة  إلطالق  برتشيحي  حينئذ  للمجلس   التنفيذي 

وبعدها  2003 عام  باملجلس  تخصصية  عمل  مجموعة   كأول 

 بعام تم تكليفي من قيادات الشؤون الصحية بالحرس الوطني

 بالقطاع الغريب د. محمد حمزة خشيم ونائبة د. عصام زميتي

فريق لقيادة  الخالق  عبد  الوهاب  عبد  خالد  د.  من   برتشيح 

العاملي املجلس  العتامد  اإلعداد  ضمن  البرشية   املوارد 

 JCI  املشرتك للجودة الصحية

نفوري نشأت  د.  القيادي  بتعاون  الفرتة  تلك  يف   أطلقنا 

سلسلة باملجلس)  الصحة  ملجموعة  الحايل   (والرئيس 

وتطبيقاتها الجودة  يف  تخصصية  وندوات  توعوية   محارضات 

جميع تحتوي  أن  التوأمة  هذه  عن  ونشأ  الصحي  القطاع   يف 

 املؤمترات التي أديرها أنا أو د. نشأت عىل جلسات يف إدارة

مجموعة ومؤمترات  ندوات  مثل  الطبية  واألخالقيات   الجودة 

بعد ثم   ،2005 وجدة   2003 جدة  التشخيصية  الجزيئة   األحياء 

األوسط الرشق  جمعية  مؤمترات  يف  الدكتوراة  من   عوديت 

 للبيولوجيا الجزيئية بصفتي مديرها العلمي حينئذ 2014 ديب،

  2015 استانبول، 2016 الدوحة، 2017 أبو ظبي، 2018عاّمن

أنا اختياري  فتم  جهودنا  الله  بفضل  برزت  كورونا  جائحة   خالل 

تقييم ملهمة  الجزيئي  الطب  شعبة  قيادات  من   وزماليئ 

الجزيئي التحليل  ستقدم  التي  املختربات  واعتامدية   جاهزية 

  للفريوس املسبب ل كوفيد 19 وذلك يف مدينتي جدة ومكة

فعاليات ضمن  أقدمها  التي  للمحارضات  واستمراراً   املكرمة. 

 املجلس السعودية للجودة سنوياً فقد قدمت مؤخراً محارضة

يف الحرجة  "املقاييس  حول  للقياس  العاملي  اليوم   يف 

وقاية وتشخيص وعالج كوفيد 19

-استشــاري مخترب األحياء الجزيئيـة، مدينـــة امللك عبد العزيز الطبيـــة
للحرس الوطني       

-أستاذ مساعد، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بجدة

-عضو تنفيذي، املجلس السعودي للجودة

سرية
الدكتور: براء تاج الدين الحاج حسني
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مواضيع عن الجودة

 تتعدد مهام إدارت الجودة وفق محاور مختلفة يأيت من أهمها

أنظمة عمل فَعالة تحقق  مساعدة منظامت األعامل يف وضع 

التي العمل  مناهج  وتطَور  املصلحة  وأصحاب  للعمالء   وعودها 

 ترسم إطار عالقات كافة املعنيني مبا يساعد منظامت األعامل

 عىل فهم املخاطر التشغيلية وآليات التعامل معها وفق خطط

 متنوعة تأخذ يف االعتبار البدائل املناسبة وتوجيهها لبناء الثقة

يجعل الذي  األمر  األعامل  ملنظامت  الذهنية  الصورة   وإلعالء 

 إدارة الجودة الرشيك األسايس لخلق ثقافة مؤسسية تساهم

 يف تحقيق أهداف العمل واسرتاتيجياته املختلفة وبناء وتعزيز

وتحفيز والخدمات  املنتجات  من  املستفيدين  كافة   ثقة 

الثقة من خالل دور نحو املحافظة عىل مستويات   املسؤولني 

واإلجراءات األنظمة  وكفاءة  والعاملني  اإلدارية   القيادة 

 والفاعلية التنظيميــــة وتحقيق النزاهة ضمن الجهود الراميــــة

لتحقيق التحول املؤسيس.

تطبيقات مجال  يف  عام   25 من  ألكرث  املمتدة  خربيت   ومن 

الالعبني عىل  أن  أرى  فإنني  املؤسيس  والتميز   الجودة 

 الرئيسيني يف مهنة الجودة لدى منظامت األعامل دوراً أساسياً

 يف بناء ثقة املستفيدين من منتجاتهم وخدماتهـــم املختلفة

واملحافظة عليها من خالل املحاور األساسية التالية :

اوالً: االستامع لصوت العميل

  يجب العمل عىل تبني مفاهيم إدارة العمالء مبا يشمل تطوير

     نظام متكامل إلدارة العالقة مع العمالء CRM واالستمــاع لصوت

والخدمات املنتجات  وتطوير  تصميم  اجراءات  خالل   العميل 

 الجديدة ووفق أساليب تتناغم مع أفضل املامرسات الناجحة تزيد

 من ثقة العمالء يف املنتجات والخدمات التي يتم تقدميها لهم

 ومبا يضمن تحقيقها الحتياجاتهم ويتبني هذا من تجارب العديد

 من منظامت األعامل التي تحرص عىل اطالق مبادرات مثل تشكيل

مثل العمالء  كبار  وعضوية  بها  العاملني  من  تتكون  عمل   فرق 

احتياجاتهم عىل  للتعرف  الوالء  برامج  ألعضاء  منهم   املنتمني 

ثقة زرع  يف  يساهم  الذي  األمر  معينة  خدمة  او  منتج   يف 

 العمالء وشعورهم باالنتامء واعتبار رأيهم ويساهم يف تحقيق

 تطلعاتهم ورغباتهم املختلفة وصناعة منتجات وخدمات يثق بها

العمالء ألنه شارك برأيه يف خطوات تصميمها وتطويرها.

ثانياً: القيادة اإلدارية

تحقيق يف  القدوة  دور  اإلداريني  القادة  يُظهر  أن  املهم   من 

إدارة يف  الشخصية  املشاركة  خالل  من  املعنيني  كافة   ثقة 

 العالقة مع العمالء والرشكاء واملوردين وفق أساليب متنوعة

الدورية املنتظمة ذات الشخصية واللقاءات  االجتامعات   تشمل 

اإلداريني القادة  مشاركة  إىل  باإلضافة  الواضحة   األجندة 

مببادئ تعني  واضحة  مؤسسية  قيم  تطوير  عىل   وحرصهم 

عىل ويتم  العمالء  مع  التعامل  وأخالقيات  الخدمة   تقديم 

العاملني خصوصاً من يكون منهم يف الصفوف اختيار   ضوءها 

بالتواصل اإلداريني  القادة  ويهتم  الخدمة،  لتقديم   األمامية 

 الفعال مع العاملني داخل منظامت األعامل وشحذ هممهم نحو

باستخدام العمالء  وخدمة  املتميز  األداء  مبستويات   االرتقاء 

يف تساهم  التي  الجودة  تطبيقات  وتبني  الحديثة   التقنيات 

 خلق بيئة تحقق االستغالل األمثل للموارد ويشمل هذا املحور

العاملني وقدرات  املؤسسية  بالقدرات  بتطوير  االهتامم   أيضاً 

 لتقديم خدمات خمس نجوم للعمالء والتنافس يف جعل تجربة

 العميل ممتعة باستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز التنافسيــــة

الستقطاب العمالء واملحافظة عليهم.

عضو مؤسس للمجلس السعودي للجودة باملنطقة الغربية
رئيس مجموعة الجودة يف قطاع الخدمات

 م. سامل بن صالح باعبدالله

بناء الثقة
يف منظمــات األعامل من
منظور  التميز املؤسيس
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 ثالثاً: الحوكمة

هي بل  ذاتها  حد  يف  غاية  ليست  للرشكات  الجيدة   الحوكمة 

األعامل ملنظامت  العمل  نزاهة  يف  السوق  ثقة  لخلق   وسيلة 

عىل لالستثامر  حاجتها   عند  للرشكات  رضوري  يعترب   والذي 

يف الحوكمة  تبني  جراء  األكرب  العائد  ويكمن  الطويل   املدى 

األسهم مالك  من  املعنيني  لكافة  جاذبة  وبيئة  ثقافة   خلق 

ضمن التشغيلية  الحوكمة  وتأيت  املصلحة  وأصحاب   والعمالء 

الركائز أهم  من  تعترب  التي  املؤسسية  الحوكمة   منظومة 

األعامل مبنظامت  ثقة  عىل  العمالء  تجعل  التي   األساسية 

تنظيمية واضحة ومسؤوليات  املختلفة من خالل تطوير هياكل 

 محددة وإجـــــراءات معلنة وتوفيــــر أنظمــة مؤسسيـــة تحمي

العمالء وتعزز الشفافية يف كافة األحوال املختلفة.

رابعاً: تبني مبادئ التحسني والتطوير

لتحسني الحديثة  املبادئ  تطبيق  عىل  املحور  هذا   ويركز 

 والتطوير من خالل تبني مبادرات التميز املؤسيس والذي يعترب

قدرات وتحليل  لقياس  املستخدمة  اإلدارية  املبادئ   أحد 

أهدافها لتحقيق  املختلفة  مواردها  وإدارة  األعامل   منظامت 

املطلوبة الخدمة  مستويات  تحقيق  من  والتأكد   االسرتاتيجية 

للتميز والتي  وينطلق هذا املفهوم من املفاهيم األساسية 

تحقق عالية  جودة  مستويات  إىل  الوصول  خاللها  من   يتم 

 تطلعات ورغبات وثقة كافة املعنيني ويعترب التميز املؤسيس

 أعىل سنام الجودة حيث أنه من خالل أدوات التقييم املؤسيس

تحديد عىل  الرتكيز  يتم  املناسبة  التميز  مناذج   وباستخدام 

 أولويات التطوير ومعرفة جوانب التحسني ذات العائد األكرب عىل

معدالت ثقة العمالء وأصحاب املصلحة يف منظامت األعامل.

خامساً: االهتامم بقياس اإلداء املؤسيس

تركز والتي  املؤسيس  التميز  منظومة  خالل  من  تبنيه   ويتم 

 عىل تطوير مؤرشات ومقاييس تشمل نتائج األداء واستطالعات

 الرأي والتي تغطي محاور االهتامم بالعاملني والعمالء واألداء

النتائج العام ملنظامت األعامل وتركز منهجية قياس   الرئييس 

 وفق أساليب التقييم املستخدمة يف منظومة وجوائز التميز

(إتقان) أسلوب  مثل  والعاملية  واإلقليمية  املحلية   املؤسيس 

املستخدم ضمن آلية تقييم جائــــــــزة امللك عبدالعزيز للجودة

  باململكة العربية السعودية أو أسلوب RADAR املستخدم يف

 جوائز إقليمية ودولية أخرى عىل متابعة ومراقبة النتائج بصفة

 دورية (فصلية وسنوية) مبا يشمل تطوير مؤرشات ومقاييس

تتوافق مع طبيعة عمل منظامت األعامل وتحتوي عىل أربــــــع

  خصائص رئيسة وهي اتجاهات النتائج (trends) بحيث يوجد اتجاه

 ومنحى إيجايب لنتائج األداء الدورية يتم املحافظة عليه لفرتات

 زمنية متتالية (عىل األقل ثالث قراءات) والتي ميكن من خاللها

تحديد االتجاهات واستنتــــــاج الدالئل عىل إيجابية أو سلبية أداء

  النتائج وميكن مقارنتها مع أهداف (targets)  تتسم بالتحــــــدي

والتنافسيـــة والتحفيز من خالل مستهدفـــــات منطقية مناسبة

  تحقق رشوط مفهـــــوم SMART  ويتم ربط النتائج باملسببــــات

مبنهجيات املتحقق  األداء  نتائج  ارتباط  بني  تعليل   وتوفري 

وأنظمة العمـــل املستخدمة، كذلك ميكن مقــــارنة النتــــــــــائج

 (Comparisons) املتحققــــة مع أفضل املامرســــات املحليـــــة

األعامل مع  أعاملها  تتوافق  ملنظامت  والعاملية   واإلقليمية 

خالل من  مقارنتها  يتم  التي  للمنظامت  املختلفة   املحورية 

شفافية، بكل  للمعنيني  ونرشها  العاملية  التنافسية   مؤرشات 

 ويضاف إىل ماسبق شمولية نطاق النتائج لكافة الجوانب املتعلقة

بأعامل املنظامت ووجود تصنيف مالئم حسب طبيعة عملها.
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يحدث أحياناً لبس أو تداخل عند كثري من العاملني، عند الحديث عن

  العمليات (Process) و اإلجــراءات (Procedures) فالعلمية عـــادة

يف وتستخدم  الكبرية  الصورة  أو  األعىل  باملستوى   تتعلق 

يتناول أما اإلجراء فهو أكرث تفصيالً، حيث   تحليل كفاءة األعامل، 

بهام، األخذ  وعند  العمل.  أو  النشاط  تنفيذ  يتم  التي   الكيفية 

 فلكل منهمــــا دور مختلف يف تحديد ورســــم النموذج القياس

.(SOP) للعمل

 ميكن النظر إىل أن العمليـــة إجابة سؤال "مــــاذا؟" بينام اإلجراء

يحيب عىل سؤال "كيــف؟ "

 العملية عبارة عن مجموعة من األنشطة املرتابطة أو املتفاعلة

 التي تحول املدخالت إىل مخرجات.

وتتكون العملية من ثالث عنارص وهي :

املدخالت ، العملية ، املخرجات.

بينام اإلجراء هو طريقة تنفيذ النشــــــاط أو العملية، فهو يدور

 حول كيفية القيام بيشء ما، فاإلجراءات توضح اآليت : 

 من املســــؤول عن كل جزء من العملية ، وقت حدوث كل جزء من

العملية و املواصفات املطبقة عىل كل جزء من العملية.

 فالعملية عبارة عن خطوات يتم السري عليها لتحويل املدخالت

 إىل مخرجات ، أما اإلجــــراءات فهي مصطلح يتم استخدامه يف

كثري من املنشآت لتوثيق الخطوات املتتالية داخل العملية.

 (Work Instructions) وبالطبع تختلف اإلجراءات عن تعليامت العمل 

كتاب كوكب الجودة
تأليف: د. عوض سامل الحريب

جوانب مهمة من قصة النهضة اليابانية، لتستلهم منها الدروس و العرب والفــــوائد

 وستقف متأمالً أفضل مامرساتها التنموية، فتجربة اليابان تجربة ثرية مدهشة وال

 ريب أن أهل الجودة لهــم الحظ األوفر من هذه الثورة اليابانية فحق لهم أن ينهلوا

من معينها ويتعلموا من علامئها.

 فكان التحدي أن يوجد مصدر يجمع قصة ورحلة الجودة يف اليابان، وأن يوجه الرتكيز

والضوء عىل أبرز مفاهيمها وعلامئها، فآمل أن يحقق هذا الكتاب شيئاً من ذلك.

الفرق بني  العملية واإلجراء

من اصدارتنا

 بقلم .. م. عبدالله تركستاين

 يرس املجلس السعودي للجودة أن يتقــدم بأسمى آيات التهــاين والتربيكــات للفائز بجائزة

 مدير الجودة املتميز للعام 2021م :

املهندس: يوسف عدنان ريس

مدير إدارة الجودة برشكة ارامكو آسيا كوريا املحدودة.

جائزة مدير الجودة املتميز 2021م
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 العضويات الجديدة للمؤسسات والهيئات

نرحب بانضامم

”رشكة قواعد العطاء للمقاوالت“

للعضوية البالتينيـة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعم مسرية الجودة يف بالدنا الغالية

نرحب بانضامم

”رشكة الحليف للتجارة والصناعة“

للعضوية الذهبـيــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعم مسرية الجودة يف بالدنا الغالية

نرحب بانضامم

”مؤسسة سعود راشد آل طالب للمقاوالت العامة“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعم مسرية الجودة يف بالدنا الغالية

نرحب بتجديد

”الرشكة السعودية للمختربات الخاصة -مطابقة-“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـــم املستمر لربامج املجلـــــس

نرحب بتجديد

”رشكة إدارة وتطوير مشاريع املواينء املحدودة“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـــم املستمر لربامج املجلـــــس

نرحب بتجديد

”مصنع العبيد للصناعات البالستيكية“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـــم املستمر لربامج املجلـــــس
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الربنامج السنوي

 انطالق الدورة السنوية للعام 1443هـ ( 2021 / 2022 ) حيث تضمن الجدول لألشهر العرشة القادمة

برامج وأنشطة متنوعة منها اللقاءات واملحارضات العلمية وكذلك ورش العمل التدريبية

الربنامج السنوي لفعاليات املجلس السعودي للجودة

2022 - 2021

الفعاليةاليوم / التاريخالشهر

املحارضة االلكرتونية االفتتاحية رقــ 1 ـــم

ورشة عمل رقــ 1 ـــم

صفر )  14  / سبتمرب   21  )  الثالثـــــاء 

صفر )  18  / سبتمرب   25  )   السبــــــت 

Sep
2021

األحـــــــــــد ( 5 ديسمرب / 1 جامدى األوىل )

األحـــــــــــد  ( 19 ديسمرب / 15 جامدى األوىل )

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف القطاع الخريي

املحارضة االلكرتونية رقــ 2 ـــم
Dec
2021

Oct
2021

ندوة اليوم العاملي للمواصفات

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف التعليم

األول ) ربيع   8  / اكتوبر   14  ) الخميس 

األول ) ربيع   20  / اكتوبر   26  )      الثالثـــــاء 

Nov
2021

االسبوع الوطني الرابع عرش للجودة 2021 م

ندوة اليوم العاملي للجودة

ندوة جائزة مدير الجودة املتميز 2021م

ورشة عمل رقــ 2 ـــم

السبــــــت (6-12 نوفمرب / 1-7 ربيع الثاين)

الثاين ) ربيع   6  / نوفمرب   11  ) الخميــس 

الثاين ) ربيع   19  / نوفمرب   24  ) األربعـــاء 

الثاين ) 22 ربيع   / 27 نوفمرب   ) الســـبـــت 

J a n
2022

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف قطاع الطاقة والصناعة

املحارضة االلكرتونية رقــ 3 ـــم

ورشة عمل رقــ 3 ـــم

اآلخرة ) جامدى   8  / يناير   11  ) الثالثـــــاء 

اآلخرة ) جامدى   15  / يناير   18  ) الثالثـــــاء 

26 جامدى اآلخرة ) 29 يناير /  السبــــــت ( 

Feb
2022

 امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الصحة

املحارضة االلكرتونية رقــ 4 ـــم

7 رجـــــب ) 8 فربايـــــر /   ) الثـالثــــاء 

األربـعــــاء ( 16 فربايــــر / 15 رجــــب )

May
2022

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الخدمات

ندوة اليوم العاملي للقياس

املحارضة االلكرتونية رقــ 7 ـــم

ورشة عمل رقــ 5 ـــم

شوال )  14  / مايو   15  ) األحـــــــــــد 

شوال  )  18  / مايو   19  ) الخميس 

شوال  )  23  / مايو   24  ) الثالثــــــاء 

شوال )  27  / مايو   28  ) السبــــــت 

J u n
2022

ندوة اليوم العاملي لالعتامد

املحارضة االلكرتونية رقــ 8 ـــم وامللتقى الختامي

األربعـــــاء ( 8 يونيـــــــو / 9 ذو القعدة )

29 ذو القعدة ) 28 يونيو /   ) الثالثـــــاء 

J u l
Aug
2022

اإلجـــــــازة الصيفية

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الهندسة والبناء

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف القطاع الحكومي

املحارضة االلكرتونية رقــ 5 ـــم

ورشة عمل رقــ 4 ـــم

شعبان )  5  / مارس   8  ) الثالثــــاء 

13 شعبان )  / مارس   16  ) األربعـــــاء 

األربعـــــاء ( 23 مــارس / 20 شعبان )

السبــــــت ( 26 مـارس / 23 شعبان )

Apr
2022

امللتقى الرمضاين االلكرتوين

املحارضة االلكرتونية رقــ 6 ـــم ( اليوم العاملي للكتاب)

  الثالثــــاء ( 5 ابريـــــل / 4 رمضــان )

رمضان )  18  / ابريل   19  ) الثالثــــاء 

Mar
2022
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نبذة عن وقف الجودة واالتقان

نبذة عن
وقف الجودة واإلتقان

الله عليه وسلم بأعظم رسالة، وأكمل كتاب، وأكرم رسول صىل  الله املسلمني  أكرم   لقد 
 الذي رسم لألمة تقدمها الحضاري باإلحسان واالتقان فقال عليه الصالة والسالم: “ إن الله
 كتب اإلحسان عىل كل يشء“ ، بل وجعل الجودة واالتقان طريق ملحبة الرحمن فقال صىل
 الله عليه وسلم: “ إن الله يحب إذا عمل احدكم عمالً أن يتقنه“ فام مر عىل تاريخ البرشية
حضارًة ذلك  أمثر  ولذا  االسالم  مثل  وإحسانه  بإتقانه  ويأمر  شأنه  ويرفع  العمل  ميجَّد   ديناً 

إنسانية بنتها األمة االسالمية خالل قرونها املختلفة انتفعت منها سائر البرشية.

 وقبل ذلك فالله سبحانه وتعاىل وصف بها أفعاله فقال جل وعال : (صنع الله الذي أتقن كل
 يشء) مام يدل داللة واضحة أن قضية الجودة تعترب من أهم القضايا التي جاءت متحققة
الجودة وينشدها من خالل يتطلع إىل  اليوم  العامل  الحنيف، وها هو   يف ديننا االسالمي 
والحقيقة لتحقيقها.  الجوانب  كل  يف  ويسعى  التحسينية  واألدوات  اإلدارية   النظريات 
الدين هذا  يف  جاءت  كلها  الجودة  أخالقنا..  أصولنا..  قيمنا.  ديننا..  هي  الجودة  أن   باختصار، 

القويم  متى ما حققناه تحقيقاً واقعاً ملموساً يف حياتنا ومامرساتنا وأعاملنا.

 وقد تنبهت األمة يف عرصها الحارض إىل أهمية مفاهيم الجودة وتطبيقاتها التي برز فيها
 الغرب والرشق يف التنظري ألديباتها وتطوير أدواتها، وها هي األمة االسالمية تعود ولله
 الحمد واملنة إىل كتاب ربها ومبادئهـا العاملية، وقيمها االنسانية وتتبنى مفاهيم الجودة

واالتقان يف القول والعمل واالعتقاد.

 ولذا فإن الجودة واإلتقان من العلوم الجليلة التي يثاب عليهـا من دعا إليها وكان قدوة يف
ونرش بها  االهتامم  عىل  يسـاعد  من  كل  وبالتايل  وعبادته،  وأخالقه  عمله  يف   تطبيقهـا 

ثقافتها فلن يحرم بإذن الله األجر والثواب.

 وقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتامماً كبرياً بربامج ومواصفات الجودة وتم اطالق رؤية وطنية
 للجودة تنص عىل أن تكون اململكة العربية السعودية معياراً عاملياً للجودة و االتقان و لذا
 فإن وقف الجودة واالتقـان سيكون من األعامل االبتكارية و املستدامة التي تساهم يف

هذه تحقيق هذه الرسالة العاملية الوطنية.



الجـــودة رسالتنــــــا
Dedicated to Quality

+٩٦٦  ٥٥٥٠٨٢١٥١ info@sqc.org.sa
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