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يف هذا العدد

املؤسسية و  الشخصية  األخالقية  القيـم 

فعاليات املجلس يف الربع األول من  2022م

 من أبطال الجودة / م. عبدالله محمد بافرط

أخـــبــــار الـــجــودة حــــــول الـــعـــالـــــم

أنــــــت مدير الجودة، ماهي مسؤولياتك؟

الـــمــؤسســـي االبــتــكــار  و  االبـــــداع 

  اسرتاتيجية ”راس“ الستدامة الجودة والتميز

https://www.youtube.com/channel/UCdloyG0UQfBR7Q09aiDwIEg
https://www.linkedin.com/groups/103027
https://twitter.com/SaudiQuality
https://sqc.org.sa/


نرشة آفاق الجودة
1ابريـــل | 2022

االخوة واالخوات األعزاء أعضاء املجلس السعودي للجودة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله...
 نتواصل معكم عرب هذه النرشة والتي مرت مبراحل متعددة منذ
مجلة إىل  بداياتها  يف  صفحات   4 من  ورقية  كنرشة   انطالقها 
بسبب سنوات  وتوقفت  مسريتها  من  جزء  يف   مطبوعة 
 اإلمكانيات وال سيام كتابة املقاالت وتعود مرة أخرى كنرشة ربع
 سنوية، ولكنها الكرتونية، حيث ساهمت الخربات التي اكتسبناها
والتصميم التوجه  بهذا  الخروج  يف  املاضية  السنوات   من 
التواصل مع أعضاء املجلس وتوثيق  الجديد، نهدف من ورائها 
 ونرش لبعض أنشطتنا مع جرعة معرفية عن الجودة ومفاهيمها

وأدواتها وبعض الفعاليات الرئيسية يف عامل الجودة.
وهو املبارك  رمضان  شهر  نستقبل  ونحن  العدد  هذا   ويأيت 
أداء يف  واإلخالص  املراقبة  من  اميانية  معاين  يعزز   شهر 
 األعامل واالتقان يف أداء هذه العبادة والتعاطف والتعاون بني
 املسلمني وغريها من املعـــــاين العظيمة. كام أننا جهزنا لكم

برامج خاصة برمضان.
 كام نحتفل بعودة األمور إىل ما كانت عليه قبل جائحة كورونا،
 حيث بحمد الله أقمنا بعد أكرث من سنتني أول محارضة حضورية
 يف ملتقى الجودة يف القطاع الحكومي، والذي تم يف مقر
للمواصفات السعودية  الهيئة  االسرتاتيجي  رشيكنا   فرع 
الثالثـــــــــاء يوم  املكرمة،  مكة  مبنطقة  والجودة   واملقاييس 

26 شعبان 1443هـ (29/ 2022/3)
جاءت الجائحة  فهذه  منحة،  هناك  محنة  كل  يف  يقال   وكام 
عىل منها  الفرص،  من  العديد  وكذلك  التحديات  بعض   معها 
عدد وزيادة  بعد  عن  املحارضات  إقامة  املثــــــــال   سبيل 
استفاد التي  األشياء  ومن  سابقاً  كان  مبا  مقارنة   املستفيدين 
 منها العاملون يف الجودة إمكانية التدقيق عىل أنظمة األيزو
 عن بعد وكذلك التقييم لجوائز التميز أصبحت تتم عن بعد، كمــــا
 ساهمـــــت يف تغيري أســـــــاليب العمل وقلصت من الهدر يف

الوقت واملوارد.
 ويطيب يل مبناسبة شهر رمضان، أن أهنئكم نيابة عن املجلس
 بهذا الشهـــر الكريم وأن يعيننا جميعاً عىل الطاعــــة وأن ينزل

علينا رحمته، ومغفرته، والقبول، والرضوان.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

م . عبدالله عبدالقادر تركستاين

رئيـــس التحرير

كلمة العدد

حكمة العدد

 إن املجتمعات املسلمة
 أحوج ما تكون إىل تغريٍ
مفاهيـــم يف   جذري 
اإلنتاج وأهميــة   العمل 
نقوم عمل  لكل   املتقن 
العملية به يف حياتنــا 

 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

*فضيلة الشيخ د. سعود الرشيم 
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رمضان مبــارك

يهنئكم املجلس السعودي للجودة بحلول

أهلّه الله علينا وعليكم باألمن واإلميان
وتقبّل منا ومنكم صالح األعامل
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مقـــال العدد

القيم األخالقية الشخصية و املؤسسية
 و دورهـــا يف تحقيق الجودة باملجتمع

رئيس املجلس السعودي للجودة

د. عايض العمري

 تسعى األمم اليوم و تتسابق نحو تحقيق أعىل مستويات الجودة واإلتقان يف منتجاتها و
، األجود  و  لألفضل  إالّ  فيها  بقاء  ال  مفتوحة  عاملية  سوق  يف  فنحن  الوطنية   خدماتها 
 فالعوملة فرضت ظهور مفهوم العاملية و هو ما نتج عنه ظهور منظامت عمالقة عاملية
 املستوى يصعب عىل املنظمــــات التقليدية منافستها يف ظل محدودية االمكانيات و عدم

القدرة عىل املواكبة الرسيعة للتطورات التقنية و اإلنتاجية و التسويقية.
و االخالقية  القيم  غرس  أهمية  و  املنظمة  يف  العاملني  أي  الفرد  أهمية  تظهر  هنا   و 
 املؤسسية الالزمة فيهم لتمكني املنظامت مبختلف انواعها و يف كل قطاعـــــــات املجتمع

لتحقيق الجودة و الوصول اىل مستويات متقدمة يف سلم التميز املؤسيس و العاملية.
 و ال يختلف اثنان عىل أن معظم إن مل يكن كل القيم األخالقية و املؤسسية تعترب مطلباً مهامً
 لتحقيق الجودة باملجتمع و جعلها غاية ذاتية  يسعى العاملني يف املنظامت للوصول اليها
 و نظــــراً لضيق املساحة املتاحة للمقال سيكون حديثي عن قيمة اخالقية واحدة ذات اهمية

كربى لألفراد و كذلك قيمتني من القيم املؤسسية املهمة لتحقيق الجودة باملنظامت.

ارتباطها و  أهميتها  أرى  التي  األخالقية  الصفة  و  القيمة   إن 
قال عظيم   ألمر  انها  و  األمانة  هي  الجودة  بتحقيق   الوثيق 
 تعاىل: ( انا عرضنا األمانة عىل السموات واألرض و الجبال فأبني
 أن يحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه ظلوم جهوال )
 فالجودة يف أبسط تعاريفها القيام بالعمل الصحيح بالطريقة
يحرص أن  يعني  هذا  و  مرة  كل  يف  و  مرة  أول  من   الصحيحة 
حسب و  ممكنة  صورة  بأكمل  العمل  تقديم  عىل   العامل 
 املواصفات و الرشوط املتفق عليها و مبا يريض الله أوالً ثم
 املستفيد سواء من املنتج أو الخدمة و برقابة ذاتية من غري
 غش أو نقصان و هذا كله يتطلب من العاملني التحيل باألمانة و
عليه الله  صىل  الكريم  رسولنا  قال  قد  و  العمل  يف   الصدق 
الحد فأن  معروف  هو  كام  و  منا)  فليس  غشنا  (من   وسلم: 
الخدمة أو  يتمثل يف مطابقة املنتج  الجودة  لتحقيق   األدىن 
 للمواصفات و املقاييس املحددة و املعلنة للمستفيدين كام
تحسني و  إلدارة  نظام  أي  من  يتجزأ  ال  جزء  الجودة  مراقبة   ان 
 الجودة باملنظامت و عندما يتحىل العاملني باألمانة فستكون
 مهمة املراقبة و اإلرشاف اسهل و رمبا ترصف هذه الجهود و
مقولة هناك  و  اإلنتاجية  زيادة  و  العمل  لتطوير   املوارد 
 مشهورة لعامل اإلدارة و الصناعة األمرييك هرني فورد يقول
 فيها (تتحقق الجودة اذا قام العاملون بالعمل الصحيح دون أن
هذا يعرف  الحنيف  االسالمي  ديننا  يف  و  أحد)   يراقبهم 
 باإلحسان و هو مرتبة عالية من االميان و العبادة، تتمثل يف أن
 تعبد الله كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك، و هذا ينطبق
 عىل العمل الرشيف الصالح النافع للعباد و البالد فهو عبادة و

قربة إىل الله تعاىل.
إليها اإلشارة  يف  ارغب  التي  األوىل  املؤسسية  القيمة   أما 
عىل و  االتقان)  نحو  (السعي  قيمة  فهي  املقال  هذا   يف 
كقيمة مفرداً  اإلتقان  تضع  املنظامت  من  كثرياً  أن   الرغم 
أنني إال  االسرتاتيجية  خططها  و  توجهاتها  ضمن   مؤسسية 
 أفضل أن يقرن بها السعي نظراً ألن االتقان هو غاية قصوى و
 مرحلة عليا يف رحلة الجودة تعني الكامل و عدم النقصان و
 الخلو التام من العيوب و األخطاء و هو امراً يعجز البرش عنه و
 امراً عظيم تفرد به الله الخالق عز و جل فقد امتدح الله عز و
الذي الله  (صنع  تعاىل:  فقال  التنزيل  محكم  يف  نفسه   جل 
 اتقن كل يشء)  كام حثنا ديننا عىل إتقان العمل و تجويده و
 يف الحديث الرشيف قال قدوتنـــــــا و معلمنا محمد صىل الله

عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه).

 فتجويد العمل و السعي  إلتقانه واجــــب ديني و هو مطلب
 وطني مهم للنهوض باألمم و تقدمهـــا االقتصادي و قدرتها

عىل املنافسة يف السوق العاملية.
 نحن يف رحلة الجودة نسعى إىل اإلتقان و أن تخلو املنتجات و
أعىل فإن  لذا  و  اإلمكان  قدر  األخطاء  و  العيوب  من   الخدمات 
يعرف ما  املنظمة  تحققها  أن  ميكن  التي  الجودة   مستويات 
6 سيجام و هو رمز أو قيمة احصائيـــة تعني وجود  اليوم ب 
أن القول  ميكن  و  منتج  مليون  كل  يف  معيبة  منتجات   3.4 
انتاج أو دورات  يتحقق لفرتات  الجودة قد   اإلتقان ذروة سنام 
 محددة و ليس دامئا و لكن هذه القيمة املؤسسية العظيمة
 ستغرس لدى قيادة املنظامت  و العاملني بها الشغف و الطموح

و السعي املتواصل نحو قمم التميز و الريادة و العاملية.
قيمة فهي  هذا  مقايل  يف  الثانية  املؤسسية  القيمة   أما 
للنجاح يف مشاريع و  العمل الجامعي و هي مطلب رئييس 
 برامج الجودة و ال اعرف و من خالل أعوام طويلة قضيتها يف
ناجح و مثمر برنامج  أن هناك  الفسيح  الجودة و عاملها   رحاب 
 للجودة يف أي منظمة ال يتم من خالل فرق عمل متخصصة و
 متنوعة للتدقيق و التحسني و املراجعة و التقييم و التطوير،
العمل مفهوم  غرس  عىل  املتميزة  املنظامت  تحرص   لذا 
لهم تقدم  و  بها  العاملني  لدى  مؤسسية  كقيمة   الجامعي 
 دورات تدريبية يف مجال بناء و تطوير فرق العمل ، و لألسف و
 من خالل خربيت و مشاركتي يف عدد كبري من مشاريع الجودة
 املحلية و اإلقليمية فإن احد أكرث اسباب فشل مشاريع الجودة
فرق بناء  و  اختيار  عدم  و  الجامعي  العمل  قيمة  ضعف   هو 
 العمل املناسبة و املؤهلة لهذه املشاريع ، كام انه و لألسف
يف عاملني  و  كمجتمعات  قدرتنا  يف  واضح  ضعف   يوجد 
عندما و  قوة  فاالتحاد  واحد،  عمل  كفريق  للعمل   املنظامت 
يصبح الهدف  نحو  الجهود  تتوحد  و  الجامعة  يف  الفرد   يذوب 
 النجاح حليفنا، و ديننا االسالمي الحنيف هو دين الجامعة و قد
األحاديث و  القرآنية  اآليات  اىل  للتطرق  هنا  املجال  يتسع   ال 
لذا الجامعي  العمل  عىل  تحثنا  و  تأمرنا  التي  الكثرية   النبوية 
 وجب علينا جميعا و خصوصا املعلمني و املعلامت غرس قيمة
انجاز عىل  تدريبهم  و  الناشئة  األجيال  لدى  الجامعي   العمل 
ان أجل  من  عمل  كفرق  الدراسية  واجباتهم  و   اعاملهم 
 يساهموا يف دفع مسرية منظامتهم و بالدهم نحو التميز و

الريادة و العاملية. و الله املوفق.
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أخبار املجلس

فعاليات املجلس
خالل الربع األول من العام 2022 م
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 أقــــــام املجلس السعودي للجودة محارضة الكرتونية
باللغة اإلنجليزية مرتجمة إىل العربية بعنوان:

“Digital transformation for smart quality management
 and improvement”

 Dr. Paulo Sampaio قدمها 

الشهر هذا  خالل  للجودة  السعودي  املجلس    أقام 
الكرتوين ملتقى  بـ  بدأت  متنوعة،  الكرتونية   لقاءات 
عرش الثامن  ”امللتقى  عنوان  تحت  الصحة   ملجموعة 
نفوري، د.نشأت  بإدارة  الصحي“  القطاع  يف   للجودة 
ومشاركة كوكبة من املتحدثني الخرباء، ثم ورشــة عمل
   بعنوان ”منهجية A3 للتحسني ومشاكل العمل” قدمها
م.عبدالله تركستاين، ومحارضة الكرتونية تحت عنــــوان
 ”مبــادئ أساسية للتفكري مبنهجية A3 لحل املشكالت“
بـملتقى ختامـــــاً  تركستاين،  م.عبدالله  تقديم   من 
 الكرتوين ملجموعة الطاقة و الصناعة بعنوان “امللتقى
 السنوي التاسع ملجموعة الجودة يف قطاع الطاقة و
 الصناعة” تحت إدارة م.حسني الغامدي و أ.أرشف باعلوي

 ومشاركة كوكبة من املتحدثني الخرباء.

 أقام املجلس السعودي للجودة خالل هذا الشهر  ثالث
الهندسة ملجموعة  الكرتوين  ملتقى  بـ  بدأت   لقاءات، 
 والبناء تحت عنوان ” امللتقى السنوي ملجموعة الجودة
 يف قطاع الهندسة والبناء“ بإدارة  م.عبدالرزاق حلواين
بعنوان الكرتونيـــــة  محارضة  ثم  بوقس،  م.احسان   و 
د.خالد قدمها  العملية“  وتطبيقاتها  الرشيقة   ”اإلدارة 
ملجموعــــة الحضـــــوري  بامللتقى  ختامـــاً   الضبياين، 
”امللتقى عنوان  تحت  الحكومي  القطاع  يف   الجودة 
الحكومي“ القطاع  يف  الجودة  ملجموعة  عرش   الثالث 
 بإدارة م.ابراهيم صايغ، ومشاركبة كوكبة من املتحدثني

 الخرباء.
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 بالتعاون مع مجموعة الجودة يف القطاع الصحي باملجلس 

”رئيس نفوري  نشأت  الدكتور  شارك  للجودة،   السعودي 

 مجموعة الجودة يف القطاع الصحي“ يف عدد من اللقاءات

للجمعية السنوي  االجتامع  منها  مؤخراً  أُقيمت   التي 

 السعودية للكيمياء الرسيرية ، املؤمتر الثاين لطب املختربات

اللقاء السنوي ملجموعة الصحة، و اليوم العاملي للمختربات.

مجموعة الجودة يف القطاع الصحي

صور من بعض اللقاءات التي أقيمت خالل الربع األول من العام 2022م

بجهود واعرتافــــاً   تكرميــــــاَ 
 فقيد الجودة وعاملها الراحل
زايري“ ”محمد   الربوفيسور 
ولدعمه الله  رحمة   عليه 
 املجلس منذ إنشائه فقد كان
 مشجعاً وموجهاً وأستاذاً لنا،
املجلــــس دشـــــــــــن   فقد 
 السعودي للجودة ركناً خاصاً
وانجازاتــه وعلمه  فكــره  لنرش  االلكرتوين  موقعه  يف   به 
يف مجال الجودة والتميز املؤسيس واملقارنات املرجعية

 ميكن الوصول إليه من خالل الضغط عىل الرابط أدناه

أ.د. محمد زايري
(رحمه الله)

تدشيـــــن ركن  فقيد الجودة

ركن الربوفيسور / محمد زايري (رحمه الله)

https://sqc.org.sa/2022/02/18/%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%87-%d8%a7/
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أبطـــال الجودة

 كان يل الرشف الكبري يف العمل عىل العديد من املشاريع،

استقيت والتميز  الجودة  بخرباء  االحتكاك  من  مكنتني   والتي 

 منهم مجموعة من الخربات الهامة والتي ساهمت يف اثــراء

تجربتي العملية يف مجال الجودة والتميز.

ومن أهم تلك املشاريع :

 -العمل يف االستبيــــــان الوطني للجودة تحت مظلة املجلس 

السعودي للجودة.

 - املشـاركة بورقة عمل عن حلقــــات الجودة وكيفيـــة تحقيق

أفضل النتائج من خاللها يف املنظامت.

 - العمل عىل مراجعة عدد من املواصفــــــات العاملية ضمـــن

الفريق الفني للجودة يف هيئة املواصفات واملقاييس.

- املشاركة يف تقييم عدد من املنظامت الخريية تحت إرشاف

    (جائزة السبيعي) للعمل الخريي.

الثابتة أمتلك هذه املرجعية املعرفية  أن  الله عيل   وقد من 

وأن وأحالمي،  طموحايت  يشكل  الذي  األعىل  املثل   وذلك 

املطلوبة واملهارة  بالقوة  متدين  التي  الخربات  تلك   أمتلك 

 للتميز يف مجال عميل وقد استندت يف مرجعيتي عىل عدد

والتخصص الكبرية  الخربات  ذوات  من  الفاضلة  الشخصيات   من 

رحلتي خالل  مقابلتهم  عيل  الله  مّن  قد  حيث  الجودة،   يف 

من الوفري  القدر  لهم  أكن  بالفعل  وأنا  والعملية،   الدراسية 

 االمتنان والعرفان مبا قدموه يل من نصح وإرشاد كان له دور

هذه ومن  املهني.  ونجاحي  مسرييت  تقدم  يف   حقيقي 

 الشخصيات الرائعة األستاذ الدكتور (نارص كدسة)، والربوفيسور

للتميز اآلفاق  لنا  يفتح  كان  حيث  الله،  رحمه  زائري)   (محمد 

مبا مميزة  شخصية  كان  فهو  الجودة،  علم  يف   واالنطالق 

 ميتلكه من فكر عميق واسترشاف للمستقبل ونظريـات فريدة

يف مجال التميز املؤسيس.

املهني تكويني  يف  املؤثرة  الشخصيات  أهم  من   وكان 

كبري أثر  له  كان  والذي   ، العمري)  عايض   ) الدكتور   والقيادي 

 ودائم ال ميكنني نسيانه، وأضاف يل الكثري من خالل مجموعة

يف كالنرباس  كانت  التي  والتوجيهات  النصائح  من   فريدة 

 طريقي، وهو أحد أهم أسباب شغفي بالجودة ورغبتي يف

القيام عيل  الله  من  قد  حيث  الغايل،  لوطننا  خدمة   التطوع 

للجودة، السعودي  املجلس  يف  التطوع  أعامل  من   بالعديد 

القيادية مهامي  أداء  يف  إلهامي  مصدر  هو  كان   فلقد 

تحقيقاً صادق  بحب  أعاميل  كل  أؤدي  وأن  وإتقان،   بشغف 

رايتها تحت  بالعمل  واترشف  أعمل  التي  املنظمة   لرسالة 

بإخالص للعمل  سعياً  جهد  كل  وأبذل  السعودية،   الخطوط 

 ورغبـــة يف تحقيق أهــــدافها باملشـــــاركة الفعالــة مع كل

العاملني معي من زماليئ املوظفني.

سرية
املهندس: عبدالله بن محمد بافرط

 صار مجال إدارة الجودة من التخصصات االساسية التي أصبحت

كنت الذي  الوقت  ويف  األعامل،  مجال  يف  عنها  غنى  ال   اآلن 

 أبحث فيه عن التميز واالنطالق يف دراستي االكادميية ومجال

نظري بلفت  األصدقاء  أحد  قام  املنشود،  شغفي  فيه   أجد 

 لوجود هذا التخصص الجديد يف جامعة امللك عبدالعزيز كأحد

 التخصصات املستحدثة يف قسم إدارة االعامل تحت مسمـــى

الله عيل بحسن االختيار،  (إدارة الجودة والعمليات)، ولقد منَّ 

املخرضمني األساتذة  من  العديد  مقابلة  يف  توفقت   حيث 

األستاذ ابرزهم  من  وكان  الجودة،  تخصص  يف   واملميزين 

التدقيق لدراسة  بتوجيهي  قام  حيث  كدسة،  نارص   الدكتور/ 

للجودة السعودي  املجلس  إىل  وأرشدين   ،9001 األيزو   يف 

السعودية، العربية  اململكة  يف  الجودة  إلدارة  جمعية   كأول 

تقديم يف  وتطوعت  األعضاء  كأحد  إليه  باالنضامم  قمت   حيث 

ترشيحي تم  ثم  ومن  املجلس،  مظلة  تحت  الخدمات  من   عدد 

الخطوط يف  عميل  وخالل  املجلس،  يف  تنفيذي   كعضو 

أعامل إدارة  يف  املاجستري  لدراسة  ابتعايث  تم   السعودية 

 الطريان يف كلية تولوز لألعامل يف مدينة تولوز ,أعرق مدن

ايرباص لرشكة  الرئييس  واملقر  الطريان  مجال  يف   أوروبا 

رشكة يف  التنفيذين  من  العديد  قابلت  بها  دراستي   وخالل 

 ايرباص والرشكات األخرى مام ساهم يف اثراء رحلتنا العلمية

 وقد من الله عيل أن كان تدريبي الجامعي يف رشكة ايرباص

 حيث قمت بعمل دراسة تسويقية القت الكثري من االستحسان

رشكة يف  جديدة  خدمة  اطالق  الدراسة  هذه  عىل  بناء   وتم 

للجودة مدير  أصبحت  حتى  املناصب  يف  تدرجت  ثم   ايرباص. 

الوطني، الناقل  السعودية  الخطوط  يف  الطائرات   لصيانة 

 وممثــــالً للخطوط السعوديـــــة لدى هيئـــــــة املواصفــــــات

واملقاييس.
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أخبار الجودة حول العامل

  مؤمتـر البحث عن التميـز ( QUEST FOR EXCELLENCE CONFERENCE ) والذي

 تقيمه الهيئة األمريكية للمواصفات، ويتم خالله تكريم الفائزين بجائزة مالكوم

 بالـدريج لهذا العام، حيث يعقــــد يف العاصمة األمريكيــــة واشنطــن دي يس

للفرتة من 3-6 ابريل 2022.

وملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع الخاص بهذا املؤمتر

(�e EFQM Forum 2022) (EFQM) امللتقى السنوي للمؤسسة األوربية للجودة 

والذي تم تأجيله إىل شهر أكتوبر 2022، سيعقد يف مدينة ليون الفرنسية.

وملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع الخاص بهذا امللتقى

 املنظمــــــة األسيويـــة و املحيط الهادئ للجودة تقيــــــم

مؤمترها الـ 27 يف سريالنكا يف شهر أكتوبر 2022.

 وملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع الخاص باملنظمة

عىل الوصلة التالية

املؤمتر 27 للمنظمة
األسيوية واملحيط الهادئ 

املوقع االلكرتوين لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

املؤمتــــر العاملي للجـــودة و التحسيــــن

(WORLD CONFERENCE ON QUALITY & IMPROVEMENT)

العام هذا  يعقد  سنوياً،  األمريكية  الجمعية  تقيمه   والذي 

املتحدة بالواليات  كالفورنيا  بوالية  أناهم  مدينة   يف 

األمريكية، يف الفرتة من 15-18 مايو 2022، حضورياً وعن بعد

عىل الدخول  ميكن  املؤمتر  عن  املعلومـــــــات  من   ملزيد 

 املوقع من خالل الرابط أدناه

يف الثالثــــة  الدورة  أطلقت  الحكومي  للتميز  مصـــر   جائزة 

 مارس 2022، وهذه الجائزة تهدف إىل تحفيز روح التنافس

 والتميز عىل مستـــوى املؤسســــات الحكومية بجمهورية

مرص العربية.

  ملزيد من املعلومات عن هذه الجائزة، ميكن زيارة املوقع

املوقع االلكرتوين لجائزة مرص للتميز الحكومي

املوقع االلكرتوين لـ املؤمتر العاملي للجودة والتحسني املوقع االلكرتوين لـ املنظمة

املوقع االلكرتوين لـ امللتقى السنوي للمؤسسة األوربية للجودة

املوقع االلكرتوين لـ مؤمتر البحث عن التميز

 الجائزة الوطنية باململكة العربية السعودية (جائزة امللك

منتصف يف  السادسة  دورتها  تطلق  للجودة)   عبدالعزيز 

 مارس 2022، وبدأت يف استقبال املشاركات للجائزة والتي

 ينتهي موعد التقديم املبديئ لها يف 26 مايو 2022.

لها الزمني  والجدول  الجائزة  عن  املعلومات  من   وملزيد 

 ميكن الرجوع إىل املوقع االلكرتوين للجــائزة والذي يحفل

بكثري من املصادر واألدلة املتعلقة بالجائزة وآلياتها.

جائزة امللك عبدالعزيز للجودة
جائزة مرص للتميز الحكومي

مؤمتر البحث عن التميز

امللتقى السنوي للمؤسسة األوربية للجودة

العاملي املؤمتر 
للجودة والتحسني

https://kaqa.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://egea.gov.eg/
https://www.nist.gov/baldrige/qe
https://www.efqm.org/news/819-the-efqm-forum-2022/
https://www.apqo.global/index.php
https://asq.org/conferences/wcqi
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مواضيع عن الجودة

مواصفات ومعايري الجودة والتميز : 

 املفروض أن يكون مدير الجودة هو اكرث األشخاص يف املنشأة

عليه يجب  لذا  للمتطلبات،  واالمتثال  والعمليات  بالجودة   معرفة 

التدريب خالل  من  األمور  بهذه  معرفته  زيادة  عىل   الحرص 

املوثقة واملعلومات  فاملستندات  واالطالع،  الذايت   والتعلم 

 للسياسات واإلجراءات يتم استخدامها يف جميع أنحاء املنشأة،

الجيدة املامرسات  أو  األيزو  مواصفات  بنود  أو  التميز   كمعايري 

 للتصنيع وغريها كل ذلك تتطلب إدارة واستيعاب جيد للمستندات

والوثائق الخاصة بها.

إدارة مشاريع الجودة :

تحسني مشاريع  يدير  مرشوع  مدير  أيضا  هو  الجودة   مدير 

 العمليات واإلجراءات التصحيحية والتدقيق عىل املشاريع. يجب

بشكل العمل  عىل  والقدرة  قوي،  ذايت  دافع  لديه  يكون   أن 

بيئة فريق مع رضورة توفر مهارات جيدة يف  مستقل، وضمن 

االهتامم وكذلك  األولويات  وتحديد  والتنظيم   املتابعة 

فهم هو  كله  ذلك  من  األهم  ولعل  أيضا.  مطلوب   بالتفاصيل 

 اإلدارة الجيدة للمشاريع يف مراحلها املختلفة مع الرتكيز عىل

الجودة والتكلفة والوقت.

تصميم العمليات وتوثيق اإلجراءات :

للسياسات الواضح  الفهم  الجودة  مدير  لدى  يكون  أن   يجب 

واإلجراءات املعمـول بها يف املنشأة واالمتـــثال لها، حيث يعد

 تطوير العمل القيايس  وتعليامت (SOP) والسياسات واإلجراءات

 العمل ورسم وتصميم وتوثيق العمليات جزءا من مهامه كمدير

إىل العمليات  يرتجم  حيث  تقني.  كاتب  أيضا  فهو   للجودة، 

ينفذون الذين  األشخاص  مع  بالتعاون  عمل  وإجراءات   مخططات 

 ويقومــــون بتلك األعمـــــــال فهم أقـــدر الناس عىل رشحهــــا

وصياغتها وتحويلها ملعلومات مفهومة ومفيدة.

مراقبة الوثائق :

متطلبات توثيق  بعملية  معرفتك  فإن  الجودة،  مدير   بصفتك 

 الجودة وإدارة املستندات والسجالت والنامذج وتعليامت العمل

الجودة نظم  ملتطلبات  االمتثال  برنامج  عىل  للحفاظ  حيوي   أمر 

الجودة مراقبة املعلومات  داخل منشأتكم، إحدى مهام مدير 

سهل نظام  يف  وتنظيمهــــا  الوثائق)  و  (السجـــالت   املوثقة 

اىل العاملون  يحتاج  حيث  عليها،  للحصول  ورسعة   االستخدام 

متناول ويف  املتطلبات  مع  متوافقة  عمل  وإجراءات   سياسات 

من العاملون  يتمكن  مل  فإذا  اليها.  الوصول  وسهولة   أيديهم 

 العثـــور عىل املستنــــــدات التي يحتاجونها، فلن يتمكنــــوا من

تنفيذها ومتابعتها.

بك، تناط  التي  املسؤوليات  من  العديد  فهناك  السهل،  باألمر  ليس  ولكنه  رائع،  مهني  مسار  فهذا  للجودة  مديراً  تكون   أن 

 وتتوقع املنشأة أن تكون أنت املرجع األول لديها فيام يختص الجودة والتحسني، فأنت مسؤول عن االمتثال لنظام إدارة الجودة

 وكذلك ملبادرات تحسني الجودة، وتطبيق التميز املؤسيس أو مبعنى آخر يجب عليك إدارة جميع سياسات الجودة والعمليات

 واإلجراءات عىل مستوى املنشأة ككل، لضمـــان التوافق املستمـــر للمنشــأة مع املعايري واللوائح املناسبة وصيانة أنظمــة

الجودة، للتأكد من أن الخدمات واملنتجات تلبي متطلبات العمالء وتتجاوز توقعاتهم.

ومن هذه املسؤوليات واملهام لعملك كمدير للجودة :

م. عبدالله عبدالقادر تركستاين
نائب رئيس املجلس السعودي للجودة للشؤون املالية و الرشاكات

استشاري الجودة والتميز املؤسيس

أنت مدير للجودة

ماهي مسؤولياتك ؟

؟
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مواضيع عن الجودة

التواصل الفعال :

املعايري أو  املواصفات  رشح  الجودة  مدير  واجبات  من   إن 

أو  والتوعية بها داخل املنشأة، ففهم املوظفني للمواصفات 

 املعايري ومناذج العمل وكيف يتم التنفيذ من خالل املعلومات

أدوات أو  بيانية  جداول  أو  عمل  إجراءات  كانت  سواء   املوثقة 

اآليل الحاسب  برامج  أو  القياس  أو  املستمر  والتحسني      الجودة 

  مثل اإلكسل أو الفيزيو (Visio) والبور بوينت، سوف تســـاعدهم

 عىل التنفيذ الصحيح و االمتثـــــال للمواصفـــات واملعــــايري ذات

العالقة بأعاملهم واتباع أفضل املامرسات يف أدائها.

حل املشكالت :

العمل، يف  املشكالت  حل  مسؤولياته  من  الجودة  مدير   نعم 

قيايس فيها  العمل  أسلوب  يكون  أن  يجب  التي  تلك   وخصوصاً 

الجودة مدير  واجب  لذا  بفعالية،  تعمل  ال  قد  ولكنها   وموحد، 

كمنهجية والضبط  واملراقبة  القياس  أدوات  باستخدام   التدخل 

التحسني املستمر باستخدام دائرة دمينج للتحسني " خطط، نفـذ

  أفحص، عدل" (PDCA) أو كايزن أو منهجيــة سيجام 6 أو مفاهيم

  اإلدارة الرشيقة "اللني" (Lean Management) للتخلص من الهدر

املؤسيس.

التدقيق عىل أنظمة الجودة :

نظم عىل  التدقيق  عمليات  بعض  بإجراء  الجودة  مدير   يقوم 

 الجودة باملنشأة، فقد يكون هو رئيس فريق املدققني أو عضو

اإلجراءات أو  العمليات  عىل  التدقيق  مثل  التدقيق  فريق   يف 

ملتطلبات الواضح  فالفهم  بفاعلية،  تعمل  النظم  أن  من   للتأكد 

 االمتثـــال باملواصفــــــات وجمع األدلة وكتابة تقارير التدقيـــــق

تساهم يف صيانة واستدامة النظام.

إدارة األفراد :

الجودة من طرح األسئلة وجمع املعلومات أال يخاف مدير   يجب 

بفعالية والتحدث  والتحسني  العمليات  عن  واالقرتاحات   واألفكار 

والعمل املوظفني  مستويات  جميع  مع  املبارش   والتواصل 

إيجابية وتعاونية، والتحفيز والتشجيع وتقديم  معهم بطريقة 

 الدعم واملســــاعدة حتى تكون املشــــاركة والتفاعل من قبـــل

األفراد لنجاح التطبيق للجودة باملنشأة.

عضو يف فرق التحسني :

الجودة فرق  غالبية  يف  فعال  كعضو  الجودة  مدير   يشارك 

 باملنشأة وفرق التحسني، حيث يلعب دور امليرس للفريق لخربته

 باألدوات واألساليب، ويتواجد أثناء عملية مراجعة اإلدارة لنظام

وأثناء املوردين  وتقييم  املواد  عىل  التفتيش  عند  أو   الجودة 

 التقييم للتميز املؤسيس أو عند عمليات التدقيق الداخلية أو

القيادة اجتامعات  يف  دور  له  كام  املنح،  جهات  زيارة   عند 

رىض بقياس  املتعلقة  والعمليات  االسرتاتيجية،   ملراجعة 

 العمـــــالء أو زيارة العمالء، أي مبعنى آخر له دور محــوري يف

معظم مجاالت العمل واإلدارات باملنشأة.

املرجع الذي يذهب اليه عن الجودة :

الجميع إليه  يذهب  الذي  الشخص  هو  الجودة  مدير   وأخرياً 

وأدواتها، ومنهجياتها  الجودة  حول  إجابات  عىل   للحصول 

وعمليات واالختبار،  املورد،  ومتطلبات  املنتج،   مواصفات 

ومعايرة اإلجراء،  من  والتحقق  العملية  يف  والتحكم   التفتيش، 

األجهـزة واملعـدات، واإلجـــراءات التصحيحية، وعدم املطـــابقة

وقياس األداء، وصوت العميل، وما إىل ذلك.
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  مصطلحات "اإلبداع" (creativity) و"االبتكار" (Innovation) من أكرث

 الكلامت واملفاهيــم أثراً وتداوالً يف عامل املتغيــرات والتقدم

 التكنولوجي. وغالبا ما يستخدم املصطلحان بالتبادل كمرتادفات،

 وسواًء كان ذلك صوابا أو خطأ  فهام يعتنقان نفس املفاهيم

يفرق واملتخصصني  املنظرين  بعض  كان  وإن   واملنطلقـــــات، 

(ideas) "بينهمـا، وبالــذات إذا انظمــــت اليهمـــا كلمة "األفكـــار  

 ومع ذلك كله فالفهم الصحيح لهذه املصطلحات الثالثة ومعرفة

العالقة بينهام هو أمر بالغ الفائدة لسهولة تصنيفها.

 وخالصة العالقة بينهم هو أن كل يشء يبدأ بفكرة والفكرة هي

 نقطة البداية لإلبداع واالبتكار، وأن األفكار هي لبنات بناء لإلبداع

ق  واالبتكار، وبدون أفكار ال ميكن أبداً أن يكون هناك أي يشٍء خالَّ

أو مبتكر.

  وببساطة فإن اإلبــداع (creativity): هو عملية جمع وتوليد أفكار

 جديدة ســـواء كانت بسيطـة أو معقدة. وهو عمليــة مكونة من

مدخالت تصقل بتأثري إعامل الفكرعليها لتصبح مخرجات معينة.

  وأما االبتكــــــار (Innovation): من ناحية أخرى فيمكن وصفه بأنه

 تنفيذ االبداع ومخرجاته ويقدم قيمة ذات بعد تجاري. فهو وضع

 نتاج األفكار التي مرت مبرحلة االبداع موضع التنفيذ. فاإلبداع هو

 عملية التفكري واالبتكــــار هو عملية إنتاجية لتضيف قيمــــة إىل

هذه الفكرة املبدعة لتكون منتجاً.

(products) وإن كان االبتكـار ال يقترص فقط عىل تقديم منتجــات  

 جديدة فقط بل يشمـــل أوسع من ذلك بكثري، فهو يشمل أيضــاً

  خمسة مجـــاالت أخرى وهي العمليــــات (processes) واألنظمة

(methods) واألساليب املتبعة (services) والخدمات (systems) 

  .(2P&S&M) ويخترصونها باختصار مشهور .(models) والنامذج

اإلبداع أن  هي  وتكرر  تقال  أن  يجب  التي  الهامة   والحقيقة 

 واالبتكار ليسا حكرا أو حرصاً عىل بلد معني أو عرق محدد أو أفراد

 معينني بل هو ممكن من كافة البرشية بشتى أصنافها وأفرادها

وبعبارة أخرى فإن اإلبداع واالبتكار هو للجميع ومن الجميع.

االبداع واالبتكار يكونان عىل مستوى األفراد كأساس  ولذا فإن 

أو  وركيزة.. فهنالك أفراد مبدعون ومبتكرون سواًء كانوا طالباً 

 موظفني أو علامء أو أرباب أعامل رجاالً أو نساء كباراً أو صغاراً.

فهنالك أيضاً  املنظامت  مستوى  عىل  واالبتكار  االبداع   ويكون 

التعليمية املجــــاالت  شتــى  يف  ومبتكرة  مبدعة   منظمــــــات 

 والصناعية والخدماتية والحكومية والخريية. وأيضاً يتحقق االبداع

واالبتكار عىل مستوى الدول فلدينا دوالً تتصف باالبداع واالبتكار.

  وموضوع االبتكـــار (Innovation)قد أخذ وسيأخذ حيــــزاً كبرياً من

 إهتاممات األمم والبلدان املتقدمة ومن العلامء والباحثني منذ

 عام 1911م عندما بدأ االقتصادي النمساوي الشهري "شومبيرت"

استعمله والذي  التكنولوجي  االبداع  لعملية  ويؤطر   ينرش 

وقد هذا  الكربى.  األزمات  ودراسة  االقتصادية  الدورات   لتفسري 

توج االثـــراء العلمي لالبتكــــار بأشهر املراجع املتعلقة باإلبداع

  التكنولوجي وهو دليل أوسلــــو (Oslo's Manuel) وهو املصدر

 الدويل الرئيـــس للمبــــــادئ التوجيهيـــــة لجمع و استخــــدام

املعلومات عن أنشطة االبتكار للدول واملنظامت.

وبنـــــاًء عىل هذا الدليل تم إطالق املؤشـــر العاملي لالبتكـــار

  Global Innovation Index (GII) كأهــــم مؤرش عاملي لالبتكـــار

تم والذي  واملرجعية  املوثوقية  من  عايل  مبستوى   يحىض 

اطالقة يف عــــام 2007م من قبل كلية ادارة األعمــال انسيـــاد

(INSEAD) باالشرتاك مع املنظمـــة العاملية للملكيــــة الفكرية

  (WIPO) وجامعــة كورنيل األمريكيـــــة (Cornell) والـــــذي أصبح

واملنظامت الدول  ملختلف  طريق  كخارطة  متكاملة   منظومـــة 

 لتبني وتنفيذ الربامج الوطنية لالبتكــار، ويف نفس الوقت يعترب

مؤرش للتعرف عىل موقع الدول يف الخارطة العاملية لالبتكار.

عضو تنفيذي باملجلس السعودي للجودة

د. عوض سامل الحريب

 االبداع واالبتكار املؤسيس
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 ولطبيعة البيئة التي تعمل فيها املنظامت وما يعرتيها من تقلبات

و التقني  والتطور  العوملة  تحديات  تفرضها  وأزمات   وغموض 

 األوضاع السياسية واالقتصادية العاملية، يقع عدد من املنظامت

املنافسة. ميـــــدان  من  للخروج  املؤدي  التقوقع  رشك   يف 

منوه ومؤرشات  بل  كالجبل،  شامخا  آخر  بعضا  تجد   وباملقابل 

 مستمرة يف التقدم واالزدهار. وهنــا يتساءل العديد من القادة

يف كل املستويات عن رس استدامتها ومنوها املتفـوق دامئاً.

 لقد جاءت أنظمة التميز والجودة بهدف نقل املنظامت من مربع

 رد الفعل والرضا بالنتائج املتواضعة إىل مربع االستباق وتحقيق

تلك مبادئ  من  عدد  عىل  رسيعة  وبنظرة  املستدام.   التفوق 

ما ودقائق  فلسفتها  يف  جليا  هذا  نجد  واملواصفات،   األنظمة 

 تستطلعه يف معايريها وبنودها. علمياً، يؤكد عباس (2020) يف

 دراسته التي أجراها الستطالع العالقة الهيكلية بني إدارة الجودة

الجودة (TQM) الشاملة إدارة  أن  عىل  الرشكات   واستدامة 

 الشاملة لها تأثري كبري وإيجايب عىل استدامة الرشكة. وال يقترص

 هذا عىل الرشكات الكبرية فقط، بل إن فاندنرباندي (2021) يعتقد

االستدامة لتحقيق  واألدوات  األساليب  لديها  الجودة  إدارة   أن 

 عىل مستوى الرشكـــــات الصغرية واملتوسطة باإلضافة لتيسري

العمل مبا يؤدي لتحقيق نتائج ملموسة للمنظمة.

األعامل ألجلها  تنشأ  التي  األغراض  أهم  من  والنمو  البقاء   إن 

 واملنظمـــات، وبالتايل يبحث القادة بشكل دائم عن خلطة رسية

تحقق هذا الغرض.

الجودة والتميز املؤسيس بشكل متكامل ومستمر تبني   وألن 

 أثبت مفعوله يف تحقيق االستدامة للمنظامت، فكيف يضمن قادة

 املنظامت استمرار تفعيلها بشكل دائم ومستمر؟ تقرتح اسرتاتيجية

  (راس) ثالث مامرسات أساسية تساعد القادة يف تحقيق ذلك.

 اسرتاتيجيـــة راس هي اختصار لثالث مامرســـــــــات مبينة يف

الشكل اآليت :

املامرسة األوىل
 ر: رؤية واسرتاتيجية :

يرتبط أن  املنظمة  يف  والتميز  الجودة  الستدامة  املهم   من 

برؤية املنظمــــة، ويكون جزءا أصيال يف اسرتاتيجيتهــــــا. تشري

  مواصفـــة الـ ISO 9001  أن (تبني نظام إدارة الجودة هو قـــــرار

 اسرتاتيجي) يساهم يف (توفري أساس سليم ملبادرات التنمية

للجودة العزيز  عبد  امللك  جائزة  منوذج  يؤكد  كام   املستدامة). 

 عىل مسؤوليـــــة القادة يف تأسيس نظم لدعم ثقافة الجودة

والتميز واإلبداع.

أ: خالد بن راجي بارسيدة
متخصص يف اإلدارة االسرتاتيجية والتميز املؤسيس

 يف الحديث الذي ترويه أم املؤمنني عائشة ريض الله عنها عن النبي صىل الله عليه وسلم: (إنَّ اللَه تعاىل يُِحبُّ إذا عِمَل أحُدكْم

 عمًال أْن يُتِقَنُه) حسنه األلباين. إن هذه السمة، التي يحبها الله تعاىل، هي األساس الذي تنطلق منه منظومة الحياة الشخصية

 والعملية يف تبني نهج الجودة والتميز كأساس قيادي وإداري وفقا ألرسطو" أنها عادة وليس مهمة"، يقوم بها كل أحد يف كل

وقت ولكل عمل. وهذا ما أكده رائد الجودة إدوارد دميينج يف مقولته الشهرية "الجودة مسؤولية الجميع".

ر
رؤية واسرتاتيجية

س
سلوك يومي
ال عبء إداري

أ
امتثال والتزام بتطبيق املعايري

اسرتاتيجية "راس"
الستدامة الجودة والتميز
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كتاب 121 طريقة
لتفسري مفهوم التميز املؤسيس

 هذا الكتيب تم ترجمته من قبل املجلس السعودي للجودة كجزء من رسالته يف اثراء املحتوى العريب للجودة والتميز واالستفادة

من األفكار واملنتجات الفكرية لعلامء الجودة، فمؤلف الكتاب هو فقيد الجودة وعاملها الربوفيسور محمد زايري عليه رحمة الله.

 حيث يوضح الكتاب مفهوم التميز املؤسيس بطريقة أسئلة بلغت يف مجموعها 121 سؤاالً يتم اإلجابة عليها بأسلوب علمي مبسط 

 يغطي ذلك السؤال ويوضح للقارئ كيف ميكن التطبيق لتلك املعاين التي تضمنها السؤال والجواب، وال غنى للمنشآت الباحثة عن

 التميز وال املقيمني للتميز عن هذا املرجع الشامل واملبسط الذي سيسهل لهم الفهم والسري يف رحلة التميز، فمن األسئلة عىل

 سبيل املثـــال: كيف ميكن للمؤسسات تحقيق التميز؟ كيف ميكن للمؤسســـة من تحقيق االنسجــــــام بداخلها؟ ما هي أهمية بناء

الرشاكات الفعالة يف إطار السعي لبلوغ التميز؟ وغريها من املواضيع الجذابة.

 info@sqc.org.sa :وميكن الحصول عىل نسخة من الكتيب من خالل التواصل عرب الربيد االلكرتوين 

من اصدارتنا

تأليف: الربوفيسور/ محمد زايري (رحمه الله)

املامرسة الثانية
أ: امتثال والتزام بتطبيق املعايري :

 يقول الله تعاىل: "لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا" أي سنة وسبيال، وهي ما يبتدأ فيه كام أورد ذلك ابن كثري عن عدد من الصحابة

 والتابعني وغريهم. إن أي رؤية طموحة تتطلب عمال يحولها إىل واقع، لذا يقول جريون دافالندر: "االسرتاتيجية، حتى الجيد منها، ال

 تطبق نفسها". ولضامن استمرارية عمل املنظمة بالجودة والتميز، فمن املهم اعتامد مواصفة أو أكرث من مواصفات الجودة حسب

 املامرســــــــات اإلدارية األنسب لنشاطها، وتحديد منوذج من منـــاذج التميز املؤسيس يطبق يف املنظمة بشكل دائم وتصنع من

خالله رحلة التميز.

املامرسة الثالثة
 س: سلوك يومي ال عبء اداري : 

 تفشل العديد من مشاريع الجودة والتميز املؤسيس يف االستمرار بسبب اإلحساس لدى املعنيني الداخليني، تحديدا، بأن الوفاء

 مبتطلبات الجودة أو تحقيق معايري التميز عبء إضايف وليس مهمة أصيلة. يقول جاك ويلش أنه: "ال توجد منظمة صغرية أو كبيــرة

تستطيع الفوز عىل املدى الطويل بدون موظفني ذوي طاقة مؤمنني برسالة املنظمة ومدركني لكيفية تحقيقها".

 وهنا يأيت دور القيادة يف إيصال هذه الرسالة ملنسويب منظامتهم، وإظهار سلوك القدوة، وربط العمل وأسلوب إدارة املنظمة

 وقيادتها مبا يغرس هذه البنود واملعايري كثقافة متجذرة يف عموم املنظمة تظهر من خالل سلوك أفرادها الشخيص والعمـيل

الذي تحدده السياسات واإلجراءات، وتسعى جاهدة يف استدامة ذلك من خالل الحوافز واالتصال الدائم بني القيادة وكافة املعنيني.

أو الجودة  مبادئ  من  مبدأ  تعكس  توقيتها  يف  مهمة  بخطوة  القيام  عن  تخلت  عمالقة  ملنظامت  متعددة  بحاالت  التاريخ   يحفل 

 مامرسة من مامرسات التميز املؤسيس، وكانت سببا يف سقوط املنظمة من عرش الريادة وقيادة السوق بل رمبا خروجها منه

 البتة. وكام يقال عن النجاح الشخيص أنه عادات، فكذلك النجاح املؤسيس. يقول بيل فورد: "إن إنشاء رشكة قوية وبناء عامل أفضل

 ليسا هدفني متعارضني - فهام عنرصان أساسيان للنجاح عىل املدى الطويل ". تقدم اسرتاتيجية (راس) مساراً عمليا ميكن املنظامت

 من غرس الجودة والتميز كعادة مؤسسية وشخصية لدى كل منسوبيها، تلهم فيهم الطموح من خالل تبنيهام يف رؤية املنظمة

وتقدم خارطة الطريق لتفعيلها من خالل املواصفات و مناذج التميـز، وتستديم مامرستها كثقافة مؤسسية ينافح الجميع عنها.
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مواضيع عن الجودة

 ما هي املواصفة ISO 45001 ؟

هي إحدى مواصفــــات األيــــزو العاملية والتي تختـــص بالصحة

  والسالمة املهنيـــة، وقد تم نشــــــر املواصفة  ISO 45001 يف

  عام 2018 من قبل املنظمة الدولية للمقاييــــس (ISO) مبدخالت

 من خبــــراء من جميع أنحـــاء العامل. حيث تم تطويـــرها كبديــــل

 للمواصفة السابقة أوشا OHSAS 18001 وهي مجموعــــة مــــن

والسالمة الصحة  معايري  لتحسني  واإلجراءات  العمليات   أفضل 

 املهنية والحفاظ عليها. وتستخدمها املنشــــــــآت إلنشاء نظام

شامل إلدارة مخاطر الصحة والسالمة يف أماكن العمل.

 وعىل الرغم من أن نظام إدارة مخاطر الصحة والسالمة مهمة

يف بيئــات العمل التي تتصف بأنها عالية الخطورة، إال أنه ميكن

  استخدام املواصفــــة ISO 45001 يف أي قطــاع لضامن رفاهية

 وحامية وسالمة العاملني، حيث تأخذ يف االعتبار سالمة وصحة

العامليــن بأماكـــن العمل، وقد تم تبنيهـــا عىل نطــاق واســــع

مبختلف املنشآت يف أنحاء كثرية من العامل. 

  وتســـاعد هذه املواصفـــة ISO 45001 املنشـــــآت عىل تحديـــد

 املخاطر يف أماكن العمل والتخفيف من حدتها، مع الرتكيز عىل

وعند سواء.  حد  عىل  للعاملني  والبدنية  العقلية  الصحة   حامية 

 تطبيق املواصفة واالمتثال ملتطلباتها، ميكن للمنشأة الحصول

 عىل شهـــادة إلثبات االمتثــال ألعىل املعايري يف مجـال الصحة

والسالمة املهنية.

: ISO 45001 فوائد الحصول عىل شهادة

  تثبت الشهــادة أن بنود ومتطلبات املواصفة ISO 45001 مطبقة

 بالكامل داخل املنشأة، والتي تشمل مزايا ISO 45001 ما ييل:

- منهجية وقائية للحد من مخاطر وإصابات مواقع العمل.

- دليل إرشادي للوفاء بالتزامات ومسؤوليات الصحة والسالمة.

- إطـــار عمل لتحقيق االمتثال للمتطلبـــات القانونية وترشيعــات

الصحة والسالمة. 

- توعيـة وتدريب العاملني عن املخاطر يف بيئــة العمل واتبــــاع

اإلجراءات لتجنبها. 

- تحسني صحة العاملني ومعنوياتهم ورفاهيتهم.

- التقليل من الخســائر املادية بسبب الحوادث يف بيئـــة العمل

 تعزز من الصورة الذهنية والسمعة للمنشأة.

  وهناك تحديــــات يف تطبيق املواصفـــة ISO 45001، يجب عىل

األخرى، األيزو  مواصفات  بنود  مثل  هيكليتها،  فهم   املنشآت 

 عىل سبيل املثال املواصفة الخاصة بنظام إدارة الجودة األيـزو

.9001

  وتتكون املواصفة ISO 45001 من 10 بنود، تتطرق البنــود الثالثة

 عىل نطاق التطبيق، باإلضافة إىل وضع املرجعية واملصطلحات

والتعــاريف الرئيسية، أما البنــود السبعة األخرى فتحتوي عىل

.ISO 45001 متطلبات تحقيق االمتثال للمواصفة

وهذه البنود السبعة هي:

البند (4): سياق عمل املؤسسة.

البند (5): القيادة ومشاركة العاملني.

البند (6): التخطيط.

البند (7): الدعم.

البند (8): العمليات.

البند (9): تقييم األداء.

البند (10): التحسني.

وملزيد من املعلومات عن هذه املواصفة ميكنكم زيارة املوقع
التايل : 

 نظام الصحة والسالمة املهنية
األيزو 45001

د. خديجة عبدالله تركستاين
أستاذ مشارك واستشاري تقويم األسنان

وكيلة الجودة بعامدة الجودة واالعتامد األكادميي جامعة امللك عبدالعزيز

https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html
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 العضويات الجديدة للمؤسسات والهيئات

نرحب بانضامم

”رشكة كرم السعودية املحدودة“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعم مسرية الجودة يف بالدنا الغالية

نرحب بتجديد

”مجموعة القباين للمقاوالت“

للعضوية الذهبيـــة للمجلس السعــودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـــم املستمر لربامج املجلـــــس

 الحضــــــور املجـــــــــاين لجميع

نــدوات) (محــارضات/   اللقــاءات 

العلميــة التي يقيمهــا املجلس

 الحصــول عــىل خصــم خـــــــاص

ــة و ــرات الدوليـــ ــور املؤمت  لحض

املحليــة التي يقيمهــا املجلس

 الحصــول عــىل تخفيــض مميــز

العمــل ورش  حضــور   لـــرسوم 

التدريبيــة التــي يقيمها املجلس

 الحصــول مجانــاً عــىل مجلــة ( أفــاق

ــس ــا املجل ــي يصدره ــودة ) الت الج

 إتاحـــــة الفرصــة للمشــــــــــــاركة يف

 الزيــــارات امليدانيـــــة العلميــــــــــة

للمنظــامت املطبقــة ألنظمــة الجودة

خصومــات عــىل   الحصــول 

ــب ــعار الكت ــىل أس ــة ع  خاص

التــي يصدرهـــــــــا املجلــس

رسوم العضوية الفردية

٣٠٠ ريال / سنة

٥٠٠ ريال / سنتني

١٥٠ ريـال / سنة (للطالب فقط)

مزايا العضوية

تعرّف عىل عضوية األفراد
املجلس السعودي للجودة
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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

14 صفر )  / 21 سبتمرب   )  الثالثـــــاء 

18 صفر )  / 25 سبتمرب   )   السبـــــت 

Sep
2021

Oct
2021

ندوة اليوم العاملي للمواصفات

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف التعليم

األول ) ربيع   8  / اكتوبر   14  ) الخميس 

األول ) ربيع   20  / اكتوبر   26  )      الثالثـــاء 

Nov
2021

االسبوع الوطني الرابع عرش للجودة 2021 م

ندوة اليوم العاملي للجودة

ورشة عمل رقــ 2 ـــم

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

الثاين ) ربيع   6  / نوفمرب   11  ) الخميـــس 

الســـبـــت ( 27 نوفمرب / 22 ربيع الثاين )

May
2022

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الخدمات

ندوة اليوم العاملي للقياس

املحارضة االلكرتونية رقــ 7 ـــم

16 شوال )  / 17 مايو   ) الثالثـــاء 

21 شوال  ) 22 مايو /  األحـــــد ( 

اإلثنيـــن ( 30 مايو / 29 شوال  )

J u n
2022

ندوة اليوم العاملي لالعتامد

ورشة عمل رقــ 4 ـــم

املحارضة االلكرتونية رقــ 8 ـــم وامللتقى الختامي

األربعـاء ( 8 يونيـــو / 9 ذو القعدة )

السبــت ( 25 يونيـو / 26 ذو القعدة )

الثالثـــاء ( 28 يونيو / 29 ذو القعدة )

Jul-Aug 2022اإلجـــــــازة الصيفية

J a n
2022

املحارضة االلكرتونية رقــ 3 ـــم 15 جامدى اآلخرة )  / يناير   18  ) الثالثـــــاء 

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الهندسة والبناء

املحارضة االلكرتونية رقــ 5 ـــم

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف القطاع الحكومي

شعبان )  5  / مارس   8  ) الثالثــــاء 

شعبان )  18  / مارس   21  ) اإلثنيــــن 

26 شعبان ) 29 مارس /   ) الثالثــــاء 

Apr
2022

املسابقة الرمضانية للجودة

امللتقى الرمضاين االلكرتوين

املحارضة االلكرتونية رقــ 6 ـــم ( اليوم العاملي للكتاب)

األحــــــد (10-14 ابريل / 9-13 رمضان)

11 رمضــــان )  / ابريــل   12  )   الثالثـــاء 

الثالثـــاء ( 19 ابريـــل / 18 رمضــــان )

Mar
2022

األوىل ) جامدى   1  / ديسمرب   5  ) األحــــد 

األربعـاء ( 15 ديسمرب / 11 جامدى األوىل )

اإلثنيــن  ( 20 ديسمرب / 16 جامدى األوىل )

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف القطاع الخريي

ندوة جائزة مدير الجودة املتميز 2021م

املحارضة االلكرتونية رقــ 2 ـــم

Dec
2021

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف الصحة

 ورشة عمل رقــ 3 ـــم

املحارضة االلكرتونية رقــ 4 ـــم

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف قطاع الطاقة والصناعة

الثـالثـاء ( 8 فربايـــــر / 7 رجـــــب )

السبــت ( 12 فربايــــر / 11  رجـــــب )

اإلثنيــن ( 21 فربايــــر / 20 رجــــب )

اإلثنيــن ( 28 فربايــــر / 27 رجــــب )

Feb
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.
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