
مــارس 2023م   - شعبان 1444هـ
نرشة الكرتونية تصدر عن املجلس السعودي للجودة

العدد
2 6  

يف هذا العدد

الـحـيـــــاة وجــودة    .. رمـضـان  فـي  الـدراســة 

باملؤسسات الجودة  نجاح  وعوامل  أســاسيات 

 من أبطال الجودة/ األستاذ : فـهــد الجدعــاين

مجموعة الجودة يف االتصاالت والطريان والفضاء

الــجــودة مــنــظــور  من  الــبـــيـــئـــة  حـمـايـة 

الــجــودة لــ  الـوطـنـيـة  الـتـحـتـيـة  الـبـنـيـة 

بالجودة؟ اإلدارية  القيادة  بالتزام  يقصد  ماذا 

Quality Horizons Magazine

آفاق

الجـــــــودةالجـــــــودة

https://www.youtube.com/channel/UCdloyG0UQfBR7Q09aiDwIEg
https://twitter.com/SaudiQuality
http://sqc.org.sa/
https://www.linkedin.com/groups/103027
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االخوة واالخوات األعزاء أعضاء املجلس السعودي للجودة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا. إصدار  يأيت  الله  رسول  عىل  والسالم  والصالة  لله   الحمد 
رمضان شهر  واإلحسان،  الجودة  لشهر  قربنا  مع  الجديد   العدد 
 الكريم، وهذا الشهر الفضيل يحمل يف طياته كثري من معاين
 الجودة للحياة اإلنسانية، وقد جال يف خاطري بعض املعاين
رمضان نعم هي عبادة وشهر  الصيام  بأدبيات  لها عالقة   مام 
 وركن من أركان هذا الدين، ولكنه مدرسة عظيمة لإلنسان فمن
يتغري التغيري.  شهر  فهو  مثالً  التغيري  إدارة  املعاين   هذه 
 أسلوب حياتنا خالل هذا الشهر، تغيري داخل اإلنسان مع نفسه
بيته أهل  ومع  وتعاىل  سبحانه  خالقه  مع  خارجه  يف   وتغيري 
بعد ملا  املستمر  اإليجايب  للتغيري  بداية  فهو   ومجتمعه، 
 رمضان، ومن املعاين أيضاً التخطيط واالستعداد فمثالً يحتاج منا
الستثامر وتخطيط  استعداداً  الشهر  هذا  الستقبال   االستعداد 
رسيع شهر  ألنه  األولويات  وترتيب  الحسنات  زيادة  يف   الوقت 
آيات نرتل  وإحسان  بإتقان  العبادات  أداء  عىل  نحرص   االنقضاء، 

 الله بتجويد نتعاون مع اآلخرين.
الوقائية إن مل نصونها ونتجنبها فقد تؤثر يف  وهناك األمور 
 صيامنا ففي الحديث "من مل يدع قول الزور والعمل به، فليس

 لله حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه".
عليه الله  صىل  يقول  فورية  ومعالجة  تصحيحية  أمور   وهناك 
 وسلم "من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه، فإمنا

أطعمه الله وسقاه".
الفرد يحرص  حيث  نصيب،  األداء  يف  التحسني  ملعاين  أن   كام 
 املسلم أن يحسن من أدائه فمثالً يحرص عىل ختم قراءة القران

 أكرث من مرة واالكثار من التطوع يف صالة الليل.
للعمل، تحفز  لألداء  ومؤرشات  مقاييس  العبادة   ولهذا 
من خري  القدر  ليلة  يف  فالعمل  والحسنات  األجر   ومضاعفة 
 العمل يف ألف شهر خالية منها، والصوم ليس ألجره حد ففي
بعرش الحسنة  يضاعف:  آدم  ابن  عمل  (كل  القديس:   الحديث 
الصوم، فإنه يل إال   أمثالها إىل سبعامئة ضعف، قال تعاىل: 
 وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه ورشابه من أجيل) نعم هو
ومعان بدروس  نهايته  يف  ونخرج  أوله  ندخل  التغيري   شهر 

 عظيمة وشخصية جديدة.
مميز برنامج  للجودة  السعودي  املجلس  يف  لنا   وسيكون 

ومسابقة لهذا الشهر ونتطلع معكم لرمضان.
يعيينا وأن  املبارك  رمضان  شهر  يبلغنا  أن  الكريم  الله   نسأل 
وأن الفضيلة،  أوقاته  واستثامر  وقيامه  صيامه  عىل   جميعاً 
واألمة الفرد  صعيد  عىل  متميزًا  العام  هذا  رمضـــــان  يكون 

ورمضان مبارك مقدًما.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

م . عبدالله عبدالقادر تركستاين

رئيـــس التحرير

كلمة العدد

حكمة العدد

 (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم

يَـــاُم كاََم كُِتَب َعـَىل الَِّذيَن  الصِّ

ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن)

[سورة البقرة:183]

 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
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رمضان مبـارك
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يهنئكم املجلس السعودي للجودة بحلول

أهلّه الله علينا وعليكم باألمن واإلميان
وتقبّل منا ومنكم صالح األعامل
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أخبار املجلس

فعاليات املجلس
خالل شهر ديسمرب  2022 م - الربع األول من العام 2023م

ديسمرب
 جــامدى
األولــــــــ

- 
اآلخـــــرة

ير يـنــا
 جامدى
اآلخــرة

-
رجــــــب

فرباير
رجـــب

 أقـــام املجلس السعودي للجودة يف ختام فعاليات
 موسم 2022م  لقائني الكرتونية، ابتدأت بـ ورشة عمل
عرب املؤسيس  التفوق  "تحقيق  بعنوان   الكرتونية 
 صناعة التميز يف التشغيل"، قدمها د. محمد العمريي،
الكرتونية محارضة  بـ  املوسم  هذا  املجلس   واختتم 
األداء تطوير  عىل  الجودة        تطبيق  "أثـر   بعنوان 

املؤسيس"  من تقديم  الربوف. هاين العمري.

 أقام املجلس خالل هــذا الشهر املحارضة االلكرتوينة
"إدارة بعنـــوان  2023م،  فعاليات  ملوسم   االفتتاحية 
 التغيري وأهميتها إلنجاح املبادرات واملشاريع" قدمها
 أ. خالد املبارك، ثم ملتقى الكرتوين بعنوان "امللتقى
 السنوي العارش ملجموعة الجودة يف قطاع الطاقة
كوكبة ومشاركة  بخاري،  يوسف  م.  بإدارة   والصناعة" 

من املتحدثني الخرباء.

فعاليات موسم  للجودة  السعودي  املجلس   افتتح 
افتتاحية ندوة  بـ  بدأت  متنوعة،  لقاءات   3 بـ   2023م 
تكريم إىل  باإلضافة   2023 املجلس  فعاليات   لربنامج 
2022م، بإدارة د. عايض العمري  مدير الجودة املتميز 
عمل ورشة  أول  أقام  ثم  كابيل،  عمر  د.   ومشاركة 
هاين الربوف.  تقديم  من  املوسم  لهذا   الكرتونية 
واختتم األصفر"،  الحزام   .. سيجام   6" بعنوان   العمري، 
يف أُقيم  حضوري  ملتقى  بـ  الشهر  هذا   فعاليات 
بـالهيئة السعودية للمواصفات ملجموعة  مدينة جدة 
"تـمـيـــز عنوان  تحت  الحكومي،  القطاع  يف   الجودة 
ابراهيم بإدارة م.  الحكومي"  القطاع   الخدمــــــات يف 

 صايغ، ومشاركة كوكبة من املتحدثني الخرباء.

Q4.0

مشاهدة املحارضة

مشاهدة الــنــدوة

مشاهدة املحارضة

مشاهدة امللتقى

https://www.youtube.com/watch?v=FFIMQLpWl-s
https://www.youtube.com/watch?v=Rdh6q0Y-RgM
https://www.youtube.com/watch?v=BIpoBlfAaY4&t=3511s
https://www.youtube.com/watch?v=2wBDEZDvvxU&t=16s
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أخبار املجلس

صور من بعض اللقاءات
التي أقيمت خالل شهر ديسمرب  2022 م - الربع األول من العام 2023م

إدارة مدير  التويجري،  صالح  بن  وليد  للمهندس:  بالتهنئة  للجودة  السعودي  املجلس   يتقدم 

باململكة والدواء  للغذاء  العامة  بالهيئة  املؤسيس  للتميز  التنفيذية  باإلدارة  العمل   إجراءات 

لبقية أوفر  وحظًا  2022م،  لعام  املتميز  الجودة  مدير  بجائزة  فوزه  عىل  السعودية   العربية 

الجائزة بأن  علاًم  العام،  لهذا  الجائزة  عىل  تنافسوا  ممن  الجودة  مدراء  من  والزميالت   الزمالء 

 وصلت لعامها الثالث عرش منذ انطالقها وهي إحدى مبادرات املجلس السعودي للجودة إلبراز

مدراء الجودة املتميزين ونرش أفضل املامرسات يف إدارة وتطبيق الجودة يف املنشآت.

تكريم الفائز
بجائزة مدير الجودة املتميز 2022م

م . وليد التويجري



نرشة آفاق الجودة
5مــــارس | 2023

مقـــال العدد

أساسيات وعوامل
نجاح الجودة باملؤسسات

د. بن عبدالله طاهر

 يف دعوة عشاء مبطعم عىل البحر بأبحر الشاملية بجدة، جلست مع الربوفيسور / محمد زايري -رحمه
 الله- وأسكنه فسيح جناته، نتحدث عن تطبيق الجودة باملؤسسات الحكومية والخاصة التي أصبحت أمرًا
 رضوريًا لتحقيق التميز، ألن تطبيقها عىل مستوى املؤسسات من شأنه أن يُحدث تغيريًا جوهريًا يف
 ثقافة الجودة املتبعة لحالة تتضمن الرتكيز عىل أصحاب املصلحة، وتشكيل فرق عمل، وقيادة وتدريب،
 وتحسني العمليات وإدارة املؤسسة لألفضل. كام أن هذا التغيري يحتاج إىل االلتزام مبتطلبات الجودة من

قبل اإلدارة العليا أوالً، ثم من قبل جميع رؤساء األقسام املختلفة ثانيًا.
 ويف هذا املقال نلخص بعض النقاط التي تم نقاشها ودون بعضها بخط الربوف / محمد زايري (صورة
إتباعها باملؤسسة؛ خاصة كانت أم التي ميكن  -1-) عن أساسيات وعوامل نجاح الجودة الرضورية   رقم 

عامة إلنجاح وضامن مستويات عالية من الجودة يف كافة العمليات واملامرسات:

هيكلة الجودة عىل مستوى املؤسسة:
هيكلة خالل  من  والتميز  للجودة  التأسيس  يف  الخطوة  هذه   تتمثل 
شكلها يحدد  حيث  املؤسسة  مستوى  عىل  العمل  لنظام   الجودة 
واللجان اإلدارات  تتضمن  التي  الهيكلة  هذه  من  الهدف   ومهامها. 
 والفرق هو تعزيز سبل التعاون واملشاركة بني منسويب املؤسسة
هذا يف  املهمة  املقرتحات  ومن  االسرتاتيجية.  أهدافها   لتحقيق 

الصدد إنشاء وحدات ولجان عىل النحو التايل:
وحدة متخصصة للجودة عىل مستوى املؤسسة. 

(Quality steering committee) لجنة توجيهيـــة للجودة والتميـز 
  لإلرشاف عىل عملية التخطيط والتنفيذ وتقسيم الربامج .

.(Quality champions) منسقون للجودة والتميز
فرق للتحسني عىل مستوى املؤسسة والقطاعات.

 

صورة - 1-: هيكلة الجودة (الربوفيسور محمد زايري)

تشخيص الوضع القائم (Self- assessment) وفق معايري الجودة:
وتشخيص تقييم  هو  الخطوة  هذه  يف  تنفيذه  املتوقع   الربنامج 
املستقبلية الخطط  إطار  يف  املؤسسة  لقطاعات  الحايل   الوضع 

وفق معايري داخلية، ومعايري وطنية، أو معايري دولية. وتشمل:
 تقييم وتشخيص أداء املؤسسة يف ضوء أحد مناذج التميز الوطنية
التوصيات األورويب EFQM) واقرتاح  النموذج  الدولية (مثل:     أو 

واملبادرات من أجل تحسني األداء.
 تقييم وتشخيص فعالية نظام إدارة الجودة القائم عىل مستوى
املواصفة ISO9001:20015، وتحديد ملتطلبات  وفًقا    القطاعات 

املتطلبات والعمليات التي بحاجة للتطوير والتحسني املطلوب.
 تقييم وتشخيص نظام إدارة السالمة والصحة املهنية وفًقا ملتطلبات
 املواصفة العاملية للسالمة والصحة املهنية .... ISO 45001:2018. إلخ

:(Quality Plan) وضع خطة الجودة باملؤسسة
 إعداد خطة للجودة ضمن اسرتاتيجيات وخطط املؤسسة تعمل وفق
واضحة وفلسفة  (تصور  الرسالة  فيها  وتوضح  املدى،  بعيدة   رؤية 
 لواقع املؤسسة القائم وأين تُريد أن تكون)، وأهداف عامة وأخرى
 خاصة بالجودة والتميز عىل أن تكون معلنة وواضحة لجميع العاملني

أو أصحاب املصلحة. كام يجب تحديد األمور التالية:
 القيم.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

 اإلجــراءات واملتطلبــات لــ تحقـيق األهــداف البعيــدة واألهــداف
املحددة عىل املدى القصري.

الربامج واملشاريع املتعلقة بالجودة والتميز.

:(Quality Awareness) نرش ثقافة الجودة
تقديم محارضات وورش عمل باملؤسسة وعىل مستوى القطاعات.

إعداد نرشات يف مجاالت الجودة والتميز والتجارب الناجحة. 
استخدام وسائل اإلعالم التقليدية أو الحديثة لنرش ثقافة الجودة. 

إعداد خرباء الجودة والتميز:
الـواجب األخذ بهــا إلعـداد وتأهيـل كــوادر بشــرية الـخطـوات   تتمثل 

متخصصة وتحويلهم إىل خرباء يف الجودة والتميز الرتكيز عىل:
 التنوع. 

تأهيل مدققني ومقيمني. 
التدريب واإلرشاد. 

 املشاركات العاملية.

 بناء أنظمة متكاملة باملؤسسة 
:Integrated management systems (IMS)

من أهم مكوناته:
.ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة وفق املواصفة الدولية

الدولية والبيئة وفق املواصفة  السالمة والصحة املهنية  نظام 
.ISO 45001:2018

وفــق ISO/IEC 27001:2022 و الـمـعـلـومـــات  تـقـنـيـة  نـظـــم 
.ISO/IEC 20000-1:2018

ميثاق الجودة.
نظام للقياس والتقويم.

أنظمة االعتامدات (املؤسسية، الربامج، املختربات...إلخ).
نظام الشكاوى وفق املواصفة الدولية االيزو 10002. 

منوذج خدمة العمالء وفق أحدث وأفضل املامرسات العاملية.
تدريب املدققني واملقيمني.

بنــاء نظـــام متابعة أداء الجـودة والتميز باملؤسســة بهــدف
التحسني املستمر وتطوير العمليات واألداء. 

 فعاليات اليوم العاملي للجودة أو أسبوع الجودة من أجل زيادة
الوعي بالجودة ومساهمتها يف االرتقاء بأداء املؤسسة.

جائزة التميز، تشمل الفئات التالية:
أفضل إدارة.

أفضل مرشوع.
أفضل فريق.

أفضل موظف.

 نشـرة لنشــر ثقافة الجودة والتميز وأفضل املمـارسات والتجارب
الناجحة.

اسـتـشـاري جـودة  
 رئيـس وحـدة الـجـودة ومستشــار
بعامدة الجودة واالعتامد األكادميي
جـــامعة امللك عبدالعزيز "سـابًقا"
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مواضيع عن الجودة

فضائل نتعلم  فيه  واجتامعية،  وصحية  تربوية  مدرسة   فالصيــــام 
وهواها النفس  ومخالفة  والعطش،  الجوع  عىل  الصرب  من   الصيام 
 وعطشها، من طلوع الشمس إىل غروبها، وهذا ما تعلمناه ونعلمه
 ألطفالنا حتى يكربوا وينشأوا عليه، وهو أدىن مراتب الصيام، كام جاء
الله عىل الله عليه وسلم "أيرس ما افرتض  النبي صىل   يف حديث 

الصائم يف صيامه ترك الطعام والرشاب".
ومرتبة تطبيًقا  األعىل  وهي  الصوم،  مراتب  من  الثانية  املرتبة   أما 
واألذن والعني  فاللسان  الجوارح،  صيام  عليه  يُطلق  ما  وهو   وأجرًا، 
 واليد وسائر أعضاء البدن، تصوم عام يغضب الله، من غيبة ومنيمة
 وكذب وشتائم وغري ذلك، فقد قال النبي صىل الله عليه وسلم "من
مل يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ورشابه".
املتقني درجة  وهي  القلوب،  صوم  وهي  الثالثة،  املرتبة  تأيت   ثم 
عن واملرتفعني  قلوبهم،  يف  وتعاىل  سبحانه  له  الحافظني   لله، 
يكتفي ال  أن  املسلم  عىل  ينبغي  ولذلك  والدنيئة،  الدنيا   األمور 
إىل والعمل  السعي  بل  املفطرات،  عن  واالبتعاد  الصوم   مبجرد 
 تحقيق مكاسب الصيام وفوائده، حتى ال نكون ممن قيل فيهم "رب

صائم ليس له من صيامه إال الجوع والعطش".
تدريب األرس  ومن  مّنا،  يتطلب  وجودته  الصيــام  معايري   وتحقيق 
الله يف الصيام وترشيعه، فالصيام  أفرادها عىل استحضار حكمة 
البيئة مع  توافًقا  أو  أرسة،  أو  قانون  من  خشية  وليس  عادة،   ليس 
ومنافع مقاصد  فيها  تتحقق  رشيعة  فهو  اإلسالمي،   واملجتمع 
 عديدة، وفرصة لتنمية عقيدة اإلخالص والتدريب عىل االنضباط الذايت
املفطرات عن  باإلمســـاك  فيه،  واإلحسان  وجودته  العمل   ،ورسية 

ظاهرها وباطنها، تحقيًقا للتقوى وإخالًصا للعمل وطلبًا لألجر.
ودعاء وتهجد  وقيام  صالة  من  للطاعات،  موسم  رمضـــــان   شهر 
 وصدقات وشعور باحتياجات الفقراء، وتفطري للصامئني وتالوة للقرآن،
 فاألجر فيه مضاعف والحسنة ُمضاعفة - مضاعفة بالكم والكيف- فأما
واملراد أمثالها،  عرشة  من  أكرث  تضاعف  فالحسنة  العدد،  أو   الكم 
 بالكيف أن ثوابها يعظم ويكرث، "فالعمرة يف رمضان تعدل حجة" أو
الحديث يف  جاء  كام  وسلم"  عليه  الله  صىل  الله  رسول  مع   "حجة 
 الرشيف، لذا ينبغي علينا العمل واالجتهاد بالعمل الصالح يف رمضان

وغريه من الشهور.
 يف رمضان تتحقق الصحة الجسدية والنفسية، من خالل اتباع عادات
خربائها، واشرتاطات  والتغذية  الصحة  متطلبات  مع  تتوافق   حسنة 
الذات وتهذيبها، وتغيري منط  كام أن رمضــــان فرصة إلعادة تأهيل 

الحياة وتجويدها مبا يتوافق ومتطلبات الشهر الكريم.

 يحل علينا شهر رمضان هذا العام ونحن يف منتصف الفصل الدرايس الثالث من العام الدرايس 1444، وجميع أفراد العائلة مبا فيهم
 األطفال يف املراحل االبتدائية واملتوسطة، يف مدارسهم وفصولهم الدراسية. وبقدر دعائنا وابتهالنا بأن يضاعف الله لنا األجر،
 بقدر ما يشكل علينا من تحديات أرسية ومؤسساتية، األمر الذي يتطلب من املؤسسات واألرس إعادة جدولة وبرمجة روتينها اليومي

والدرايس والرمضاين، سعيًا لتلمس جودة العمل، وجودة اليوم الدرايس وجودة الصيام، وطلبًا لألجر ومضاعفة الحسنات.

 رمضان شهر تتحقق فيه كثري من جوانب جودة الحياة، والتي تعني
 شعور الفرد بالسعادة واملتعة والصحة النفسية والجسدية، فقد
والصحة اإليجايب  النفس  بعلم  الحيــاة  جــــــودة  مفهوم   ارتبط 
 النفسية، كام عرّف خرباء الصحة العاملية جودة الحياة بأنها "إدراك
القيمي"، والنسق  الثقافة  سياق  يف  املعييش  لوضعه   الفرد 
تبّني عىل  "القدرة  تعني  الحياة  جــــودة  أن  األدبيات  بعض   وترى 
 أسلوب حياة يشبع الرغبــــات واالحتياجات لدى الفرد"، ويرى آخرين

أنها التنمية والرفاه، والسعادة والرضا.
تحسني اإليجايب،  النفس  وعلم  الحياة  جودة  تطبيقـــــات   ومن 
 املنظامت واملجتمعات من خالل اكتشاف الظروف التي تعزز الثقة
فهم خالل  من  للمجتمع  األخالقية  الخصائص  وتحسني   والتواصل، 
الرضا وتحسني  والروحية،  األخالقية  والقيم  الدوافع   وتنمية 
 الوظيفي عن العمل من خالل املساعدة عىل االندماج يف العمل
أساليب وتحسني  مبدعة،  إنجــــــازات  لتحقيق  وصوالً   واملعايشة 
واملــدرسة، املنــزل  داخل  وتربيتهم  األطفال  وتنشئــــة   معاملة 
الـحــب وثقافة  ديناميات  فهم  خـــالل  من  األرسية  الحياة   وتحسني 

واالنتامء وااللتزام.
من واألرسة  الفرد  حياة  جودة  لتعزيز  الحياة  جودة  تسعى   وحيث 
البيئة املناسبة وتعزيز أدوار األرسة وتقوية أوارصها،  خالل تهيئة 
استثامر واملؤسسات  األرس  عىل  ينبغي  لـــــذا  أركانها،   وإرساء 
تعزيز يف  رمضان  شهر  يف  اإليجابية  والتقاليد  الدينية   الشعائر 
وترسيخ الرحم  وصلة  واملجتمع،  األرسة  مستوى  عىل   العالقات 
 قيم العطاء والتعاون والتسامح، والتشجيع عىل تبّني أساليب حياة
 صحية وإيجابية واغتنام هذا الشهر يف بناء اإلنسان وجودة عاداته

ومهاراته وتحسني جودة سلوكياته وجودة حياته.

- أستاذ الجودة والتخطيط االسرتاتيجي املساعد بكلية إدارة األعامل بجامعة جازان
- رئيسة لجنة شؤون األرسة بجازان
- عضو املجلس السعودي للجودة

د. أميمة منّور البدري

الدراسة يف رمضان  وجودة الحياة
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أخبار املجلس

 من أجل زيادة املعرفة وتبادل الخربات واالطالع عىل التجارب املتميزة
من كوكبة  شارك  فقد  املجتمع،  إىل  املعارف  تلك  ونقل  للمنشآت 
EFQM 2022 للـ السنوي  امللتقى  يف  السعودي  املجلس   أعضاء 
 والذي ُعقد مبدينة ليون الفرنسية ليومي 27 و28 أكتوبر 2022م، كام

أقيم حفل مصاحب للمؤمتر.

من 2022م  للعام  التميز  شهادات  عىل  الحاصلني  تكريم  عادة   يتم 
 املنظمة األوربية للجودة، وكم سعدنا بحصول أربع من منشآتنا الوطنية عىل شهادات التكريم يف القطاعات الثالث، فقد تم
"منشـــآت" واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  العامة  والهيئة  لألوقاف،  العامة  والهيئة  للبرتول  ينبع  مصفاة  من:  كل  تكريم 

ومؤسسة السبيعي الخريية.

القيمة يف املؤمتر عىل العمل والتجارب املتميزة، وقد كان من ضمن املحارضات  أوراق  العديد من   ألقيت يف املؤمتر 
املوظفني مشاركة  ضعف  سبب  أن  املحارض  تطرق  حيث  ومشاركتهم"  باملوظفني  "االحتفاظ  بعنوان  محارضة  املثال   سبيل 
وتفاعلهم مع منشآتهم يعود لسببني رئيسني، األول: الغموض وعدم الوضوح لألدوار واملهام، والثاين: بسبب عدم الثقة
 Signify ووضع معادلة تقول أن (الغموض + عدم الثقة + عدم املشاركة) ومن املحارضات أيًضا كانت التجربة املتميزة لرشكة
 األملانية والتي ركزت عىل موضوع أن القيادة هي املمكن الرئييس لتحقيق الجودة والوصول إىل مراكز متقدمة يف سلم

التميز املؤسيس.

  وعىل هامش املؤمتر تم عقد اجتامع مع الرئيس التنفيذي للمنظمة األوربية إلدارة الجودة (EFQM) السيد راسل لونغمري
الخرباء ومقابلة  التواصل  شبكة  لبناء  فرصة  كان  املؤمتر  هذا  التدريب.  مجال  يف  سيام  وال  التعاون  إمكانية  مناقشة   وتم 
 واملهنيني يف مجال الجودة والتميز املؤسيس، وهذه العالقات التي تم بنائها مع الزمالء يف كثري من الدول ستساعد

 يف التعاون املستقبيل معهم.

 وتم خالل املؤمتر التواصل مع عدد من املهنيني والخرباء يف التميز املؤسيس، وكانت فرصة للحديث عن بعض املشاكل
 التي تواجه املنظامت يف تطبيق التميز، واستمعنا ألرائهم حول هذا املوضوع. كام أن االطالع عىل تجارب الجهات الفائزة
لتحقيق الجديدة والتي سننقلها إىل بالدنا  التميز تعلمنا األساليب وملهارات واملعارف  أثناء سريها يف رحلة   وجهودها 

مزيد من الجودة التميز ملؤسساتنا والتي ستنعكس بإذن الله تعاىل عىل الخدمات واملنتجات واملستفيدين.

 ونحن نشجع مدراء الجودة والتميز يف بالدنا للمشاركة يف مثل هذه امللتقيات املهنية املتخصصة والتي ستعود بالفائدة
بإذن الله لهم وملنشآتهم.

مشاركة بعض أعضاء املجلس يف امللتقى السنوي
للمنظمة األوربية إلدارة الجودة (EFQM) لعام 2022م 

أعضاء املجلس السعودي للجودة املشاركون يف املؤمتر

أعضاء املجلس مع رئيس املنظمة األوربية إلدارة الجودة 

املنشآت السعودية التي تم تكرميها يف املؤمتر

 (EFQM) صورة وفد املجلس مع إدارة 
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أبطـــال الجودة

بأن أن أشري هنا  أحب  الجودة وأدواتها:  تعلمت منه عن   كتاب 
 للمجلس السعودي للجودة دور بارز يف إثراء املكتبة العربية
قام حيث  املؤسيس،  والتميز  ومنهجياتها  الجودة   بكتب 
الكتب أهم  من  نظري  وجهة  ومن  الكتب.  من  العديد   بإصدار 
 التي أثرت يب عند قرائتها، كتاب (الرحلة العظيمة للجودة يف
 كوريا) من تأليف الربفسور / وان سون شني، وهو يتحدث عن
وكيف كوريا  يف  الكربى  لرشكات  للعاملية  للوصول   التحدي 
 كانت تجاربهم من البدايات إىل الوصول للعاملية وكيف كانت

اهتاممهم األول يف الجودة وتطبيقات الجودة.

 عند الحديث عن شخصية الجودة التي تأثرت بها أكرث: ال يختلف
نرش يف  كبري  دور  له  للجودة  السعودي  املجلس  بأن   اثنان 
 ثقافة الجودة يف اململكة وعىل املستوي اإلقليمي، وهذا
املجلس -رئيس  العمري  عايض   / العزيز  دكتورنا  دور   يعكس 
 السعودي للجودة- وجهوده املستمرة واملتواصلة يف نرش
عن لنا  العاملية  التجارب  لنقل  الدائم  وعمله  الجودة   ثقافة 
 طريق امللتقيات واستضافة كبار علامء الجودة يف العامل من
للجودة، منرب  أصبح  الذي  للجودة  السعودي  املجلس   خالل 
منارس أصبحنا  وبذلك  كثريًا،  به  وتأثرت  تعلمت  مني   ولقربه 
(تعلم يومي   بشكل  أعاملنا  يف  وأدواتها  الجودة   منهجيات 
العلم واجلس يف مجالسه * ما خاب قط لبيب جالس العلامء).

بدأت فقد  للجودة:  السعودي  املجلس  مع  مسرييت  عن   أما 
الندوات بحضور  وذلك  2010م،  عام  من  باملجلس   عالقتي 
أوراق بتقديم  امللتقيات  يف  ثم  ومن  والورش   وامللتقيات 
مع املناسبات  بعض  تنظيم  يف  املشاركة  وكذلك   علمية 
 املجلس، ويف عام 2017 م تطور عالقة يف املجلس وأصبحت
عمل نقدم  بأن  نسعى  الوقت  ذلك  ومن  تنفيذي،   عضو 
الجودة الغايل واملساهمة يف وقف   تطوعي يخدم وطننا 

مبا يتوافق مع رؤية 2030  وجودة الحياة بوطننا الغايل.

 كثريًا ما أتعرض لسؤال عن تعريف الجودة، فمن وجهة نظري 
وقال األعامل،  وتجويد  والتحسني  للتطوير  مسار  الجودة   إن 
الله يحب إذا عمل الله عليه أفضل الصالة والسالم "إن   رسول 
والتحسني للتطوير  شغف  الجودة  يتقنه"  أن  عمًال   أحدكم 
أهم ومن  منه  بد  ال  أساس  الجودة  وأصبحت  للتميز.   للوصول 

 مبادئ الجودة القياس.

للعاملني يف مجال أن أوجه كلمة   وأحب من خالل هذا املنرب 
أحد التميز والجودة  أصبح   الجودة والتميز املؤسيس وهي: 
ملختلف البرشي  العنرص  يف  املطلوب  املهارات   أهم 
يف يعكس  مام  األعامل  تطوير  إىل  تهدف  حيث   التخصصات، 
من والتخلص  املخاطر  وتقليل  الوقت  وتقليص  األرباح   زيادة 
لتحقيق الجودة  وأدوات  املنهجيات  أفضل  واستخدام   الهدر 

التميز يف مخرجات االعامل.

يف مهاراته  صقل  إىل  أوالً  يسعــــى  أن  الخّريج  عىل   يجب 
وأساليب وطرق  منهجيات  أو  الجودة  أدوات  عىل   التدريب 
 الجودة املختلفة ويحصل عىل شهادات احرتافية يف مجاالت
عمله أسلوب  يف  ذلك  نتائج  يرى  وسوف  والتقييم،   الجودة 
 وحياته مام يسهم يف تحقيق أهدافه الشخصية والعملية،
املساحة هذه  عىل  واإلتقان  الجودة  نرشة  أشكر   وأخريًا 

للحديث عن الجودة ومسرييت املهنية فيها.

سرية

 أحد األعضاء التنفيذيني باملجلس السعودي للجودة، أعمل حاليًا
والجودة واملقاييس  املواصفات  هيئة  مختربات  إدارة   مدير 

مبنطقة مكة املكرمة.

املواصفات منسويب  أحد  فكوين  الجودة  مع  بدايايت   وعن 
 السعودية وكام هو معروف بأن الهيئة هي بيت الجودة يف
بأبنائها االهتامم  الهيئة  مميزات  أهم  ومن  الحبيب،   وطننا 
 بتطويرهم وتأهيلهم ألعىل املستويات املهنية والتخصصية
 وذلك من خالل الربامج التدريبية املتخصصة يف الجودة ووضع
 مسار تدريبي احرتايف للحصول عىل شهادات احرتافية، حيث
 بحمد الله تم تأهييل ألصبح رئيس مقيمني عىل أنظمة األيزو
14001 و 17025 إضافة إىل رئيس فريق  املختلفة مثل: 9001، 
 مدققني عالمة الجودة، كام أنني مقيم معتمد لجائزة امللك

عبد العزيز للجودة.

من بعدد  شاركت  الهيئة  يف  املهنية  عميل  مسرية   أثناء 
املستمر والتحسني  بالجودة  العالقة  ذات  املهمة   املشاريع 
الدورة فريق  يف  املشاركة  املثال:  سبيل  عىل   فمنها 
البضائع فسح  إجراءات  تسهيل  بهدف  الخامس   املستندية 
املواصفات عن  ممثل  اململكة  موانئ  يف  األداء   وتحسني 
 السعودية، واملشاركة كرئيس فريق يف بناء النظام اإلداري
 للجودة يف املواصفات السعودية وفق املواصفة القياسية
مــوامئة فـي  املشاركــني  ضـمـن  من  كنت  وكذلك   .9001 

االسرتاتيجية الوطنية للجودة مع رؤية اململكة 2023.

 ويل مشاركة يف وضع مبادرات رؤية اململكة للحج والعمرة
 وكانت أهم مبادرة بهذا الشأن هي اعتامد مواصفات قياسية

لخدمات الحج والعمرة. ومن األعامل التي قمت بها أيًضا:
تقديم عدد من األوراق يف متلقيات علمية.

 مسؤول عن تطبيق 9001 بفرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة.
 مؤسس مختربات الفرع باملنطقة حيث كانت النواة األساسية

يف مختربات الفرع مخترب الكهرباء.
االعتامد عىل  الهيئة  فرع  مختربات  حصول  يف   املشــــاركة 
املركـــــز من   17025 الدوليــة  القياسيــة  املواصفة   وفق 

السعودي لالعتامد واملركز الخليجي لالعتامد.

األستاذ : فهد بن محمد عيل الجدعاين
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تعزيز عىل  اقتدار  وبكل  2030 تعمل  السعودية  العربية  رؤية اململكة   إن 
قطاع يف  االسرتاتيجية  الوطنية  القدرات  تطوير  نحو  االسرتاتيجي   التوجه 
البعد  االتصاالت وقطاعي الطريان والفضاء والتي ستكون رافًدا هاًما يف 
يف السعودية  العربية  اململكة  ووضع  االجتامعي  والبعد   االقتصادي 
أصحاب عىل  يحتّم  التوجه  وهذا  وتقنيًا.  صناعيًا  املتقدمة  الدول   مصاف 
والخدمات املنتجات  جودة  أهمية  بالحسبان  األخذ  القطاعات  وقادة   القرار 
الجودة عىل  الرتكيز  فإن  ولذا  الحساسة.  املجاالت  هذه  يف   املقدمة 
بني والتعاضد  التعاون  يستلزم  القطاعات  هذه  يف  متطلباتها   وتحقيق 
الحكومية املجاالت  يف  املعنية  والجهات  واملجتمع  الوطن  رشكاء   جميع 

والقطاع الخاص والجهات غري الربحية.
 وإن املجلس السعودي للجودة الذي يعمل كمنظمة غري ربحية منذ عام
 1417 هـ أي منذ أكرث من ربع قرن يف نرش ثقافة الجودة وتطوير القدرات
 املعرفية واملهارية للمهتمني واملختصني بالجودة يف جميع املجاالت،
املجلس لها  أسس  التي  التالية  السبع  املجاالت  عىل  الرتكيز  ذلك   ومن 

مجموعات تخصصية تركز عىل كل مجاٍل عىل حدة وهي:

 وقد نجحت هذه املجموعات عىل التواصل الفعال مع املهتمني واملعنيني واملنظامت ذات العالقة للتعاون والرشاكة الفعالة يف
تحقيق رسالة املجلس السعودي للجودة وأهدافه الوطنية الكبرية.

التحديات والطموحات للمجلس السعودي للجودة للوفاء برغبات  ونحن اليوم أمام خطوة جديدة ومهمة تشتمل عىل مزيد من 
 وتوقعات العديد من املعنيني يف سبيل تحقيق الجودة يف املنتجات والخدمات الوطنية يف قطاع االتصاالت والطريان والفضاء،
 وهذه الخطوة تتمثل يف إصدار رئيس املجلس السعودي للجودة القرار اإلداري ومبوافقة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بتأسيس
االتصـاالت والطـريان والفضـاء وتحديد أعضائها املؤسسني والذين يشمل نطاق الجودة يف  مجموعة   مجموعة تخصصية باسم: 

تخصصاتهم املهنية نفس املجاالت املشار إليها، وهم:

وسيعمل الفريق بإذن الله تعاىل ثم بدعم املجلس السعودي للجودة لتحقيق أهداف املجموعة التالية:

إقامة املؤمترات وامللتقيات االتصاالت والطريان والفضاء من خالل  العالقة بقطاعات  الجودة بني منظامت ذات   األول: نرش ثقافة 
واملحارضات العامة والدورات التدريبية وورش العمل.

 الثاين: مساعدة العاملني واملختصني واملهتمني بالجودة يف قطاعات االتصاالت والطريان والفضاء يف تطوير مستوى املعرفة
واملهارات لديهم باملجاالت ذات العالقة بالجودة.

الثالث: العمل عىل توفري ونرش املواد العلمية املقروءة واملرئية واملسموعة يف مجال الجودة ذات العالقة لالستفادة منها.

 الرابع: التعاون والتكامل من خالل بناء الرشاكات مع املنظامت الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات املحلية والدولية ذات العالقة
يف القطاع.

الخامس: تحديد ونقل أهم املواصفات الدولية واملامرسات العاملية يف مجال الجودة يف قطاعات االتصاالت والطريان والفضاء.

مجموعة الجودة يف االتصاالت والطريان والفضاء
Communication Aviation and Space Quality Group 

(CAS-QG)

م. عبدالله بافرط (عضًوا)م. وليد الفارس (عضًوا)م. عبدالله تركستاين (عضًوا)د. عوض الحريب (رئيًسا)

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
لــقــطــــــاع  ا
الــحــكـومي

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
ع لـقـطـــــــا  ا
 املـصـــرفـي
والــخـــدمات

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
 قـــــطـــــــــاع
 الـــطـــاقــــة
والـصـنـــاعـة

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
لـقــــطـــــاع  ا
الـــصــحـــــي

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
 الــهـنـدســة
والــبــنــــــــاء

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
 قــــطــــــــــاع
الـتـعـلـيـــــم

عــة  مـجـمــو
يف  الـجودة 
 الـــعـــمــــــل
الـــخـــيــــري

د. عوض الحريب
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االتصاالت والطريان والفضاء وبشكل أويل أهم املعنيني مبجال الجودة يف   وكبداية أساسية ورضورية فقد حددت مجموعة 

املجموعة من أجل نقل وتبادل املعرفة يف مجال جودة املنتجات والخدمات كام يف الجدول التايل:

.1

.2

.3

مجال االتصاالت الـقـطـــاع
مــجـال الــطــيـــران

مجال الفضاء
الـعـسـكــري الـمـدنـــي

الحكومــي

الـخـــــاص

غري الربحي

اإلقليميــة
والعالـمية

- وزارة االتصاالت
- هيئة االتصاالت

- هيئة األمن السيرباين

 الشـركــــات الــوطـنيــة
 يف مـجـــال االتصــاالت

الـــعــــامـــــــة الــهــيــئــــــة 
لــلــطـــيــــران الــمـــدنـــــــي

السعودية  الـجـمـعـية 
 لـهـــواة الــالسـلـكـــي

 اإلتــحـــــاد الــدولــــــي
( ITU ) لــالتـــصـــــــاالت 

- الخطوط الوطنية
 - شـــركــات الــخــدمـــات يف

 الطريان املدين

أنـــديـــة الـطــيـــران الطالبية
فــــــي الــجـــامـــــعـــــــــــات

IATA -

IASA -

(GSO)  هيئة التقييس الخليجي-

- وزارة الدفاع
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية

- الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

- الرشكة السعودية للصناعات العسكرية
- الرشكات العاملة يف القطاع

(IAQG) املجموعة الدولية لجودة الطريان- 

(ISO)  منظمة التقييس الدولية-

-لجنة الجودة يف قطاع الدفاع والطريان

  والفضاء (ASD)  يف الجمعية األمريكية للجودة

-هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية
- الهيئـــة السعودية للـفـضـــاء

 - مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والـتـكنولوجيـا

 - املجموعة الدولية للجودة يف
(IAQG) الطريان والفضاء 
- محطة الفضاء الدويل

 - املجمـــوعة الدوليـــة للتنسيق
(ISECG) الكـتـشــــاف الـفـضــــــاء

املكتبة إثراء  يف  للجودة  السعودي  املجلس  جهود   ضمن 

املؤسيس والتميز  الجودة  يف  املتخصصة  بالكتب   العربية 

 وأدواتها، فقد تبنى املجلس مبادرة إلحياء اإلرث العلمي ألستاذ

 وخبري الجودة الربفيسور/ محمد زايري عليه رحمة الله، من خالل

 ترجمة عدد من السالسل العلمية لتلك الكتب، وقد تم بحمد الله

 ترجمة الكتاب األخري له بعنوان "هل الجودة هي الجانب املرشق

 ألزماتنا الحالية واملستقبلية؟" بالرشاكة مع مؤسسة السبيعي الخريية الراعية لهذه السلسلة، وبالرغم من حجم هذا الكتاب،

 إال أنه كان يتناول تلك الفرتة العصبية التي مرت باإلنسانية خالل أزمة كورونا وكيف ميكن للجودة أن يكون لها دور وأثر يف مثل

هذه األزمات، ويسعدنا اتاحة النسختني الورقية وااللكرتونية من  خالل املتجر االلكرتوين للمجلس عرب الرابط:

https://bit.ly/sqc-books

تدشني الكتاب األخري
للربفيسور: محمد زايري -رحمه الله-

 وهنا نجدها فرصة سانحة يف املجلس السعودي للجودة ممثالً يف مجموعة الجودة يف االتصاالت والطريان والفضاء لدعوة
 جميع املنظامت الوطنية واألفراد للمشاركة الفاعلة يف دعم املجموعة ورسالتها الوطنية السامية والتي متثل أول مبادرة
 وطنية يف هذا املــجــال بكل املـوارد املمكنة ترشيعيًا وبشـريًا وماليًا وتقـديم البنية التحتيـة كمسؤولية وطنية ومجتمعية

مستدامة، من أجل املساهمة الفاعلة يف تحقيق أهداف رؤية وطننا الغايل 2030.

وللتعاون مع املجموعة ميكنكم التواصل من خالل القنوات التالية:
 info@sqc.org.sa :امييل املجموعة الرئييس

وعرب الواتس العام للمجلس السعودي للجودة: 0555082151 

 ملزيد من املعلومات ميكنكم زيارة ركن املجموعة يف املوقع االلكرتوين للمجلس     مجموعة الجودة يف االتصاالت والطريان والفضاء

https://sqc.org.sa/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88/
https://salla.sa/sqc/category/xvqyge
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تقرير االنجازات السنوي 2022 م  
املجلس السعودي للجودة (وقف الجودة واإلتقان)

2021ملخص انجازات املجلس السعودي للجودة
2022

د. عايض العمري
رئيس املجلس السعودي للجودة

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أتقن كل شئ خلقه و الصالة والسالم عىل رسول الله الذي أمرنا وحثنا عىل اإلتقان و تجويد العمل.

أعضاء و رشكاء املجلس السعودي للجودة الكرام، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 انه ملن دواعي رسوري أن أقدم بني ايديكم التقرير السنوي إلنجازات املجلس السعودي للجودة لعام 2022م و
 هو عام آخر تكلل باإلنجاز والنجاح يف مسرية مجلسكم املبارك والتي شارفت عىل اكتامل عقدها الثالث يف قصة
ببالدنا الجودة  وفرسان  أبطال  يقودها  ملل  أو  كلل  بال  املتواصل  التطوعي  املهني  العمل  من  فريدة  وطنية   نجاح 
وتحقيق املجتمع  ورفاهية  لسعادة  وأهميتها  الجودة  برسالة  عميق  واميان  بشغف  يعملون  والذين   الغالية 
املفهوم الشامل لجودة الحياة والوصول إىل مستهدفات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة يف رؤيتها الطموحة 2030.

 لقد كان التحول االلكرتوين محطة بارزة يف رحلة وجهود التغيري والتطوير ألعامل ونشاطات املجلس حيث تضمنت
 انجازات هذا العام اطالق املتجر االلكرتوين للمجلس السعودي للجودة، وكذلك تدشني أول كتاب الكرتوين للمجلس
ومواكبة البيئة  عىل  حفاظًا  أوراق  بال  منظمة  مفهوم  املجلس  ليحقق  املتالحقة  التطويرات  من  سلسلة   ضمن 
ببالدنا الجودة  ومجتمع  الكرام  العضائه  املجلس  يقدمها  التي  الخدمات  من  وتحسن  تعزز  التي  الرقمية   للتحوالت 

الغالية.

 وختاًما فإن التقرير يوضح حجم االنجاز املتحقق وتنوع الفعاليات ومواكبتها لكل جديد يف عامل الجودة وتطبيقاتها
املختلفة، وكل ذلك يتم بجهود تطوعية من أجل نرش وتعزيز ثقافة الجودة باملجتمع.

 فشكرًا من األعامق لكل من ساهم يف هذا االنجاز من األعضاء التنفيذيني باملجلس السعودي للجودة واملنظامت
واألعضاء الداعمني للمجلس من األفراد والجهات الحكومية والخاصة. و الله املوفق والهادي إىل سواء السبيل.

الكلمة االفتتاحية

2021ملخص انجازات املجلس السعودي للجودة
2022

ت ملتقيـــــا

الكرتونية محاضـرات 

ورش عمل

عامليـــــة أيام 

17
7

6
5

4

ندوات وأمسيات

اجاميل اللقـــــاءات

املـتـحدثني اجاميل 

اجاميل املستفيدين

39

60

4,415

فعاليات املجلس السعودي للجودة

(مدينة يف  العام  هذا  يعقد  حيث  للجودة  ASQ سنويًا  األمريكية  الجمعية   تقيمه 

 فيــالدلفيا بوالية بنسلفانيا بالواليــــات املتحدة األمريكيـــة) يف الفرتة من  7 - 10

2023، ويعترب هذا املؤمتر األكرب حول العامل يف موضوع الجودة والتحسني مايو 

ملزيد من املعلومات عن املؤمتر ميكن الدخول عىل املوقع من خالل الرابط التايل:

املوقع االلكرتوين لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

الشباب تستهدف  جديدة  جائزة  الشباب  مع  العاملني   جائزة 

نتائج الجمعيات  يف السعودية، وقد تم االنتهاء من إعالن 

 املشاركة يف الدورة األوىل للجائزة، وميكن التعرف عىل

زيارة الجائزة وفئاتها ومعايريها من خالل   املزيد عن هذه 

املوقع االلكرتوين.

املوقع االلكرتوين لجائزة العاملني مع الشباب

املوقع االلكرتوين لـ الجمعية األمريكية للجودة

 أعلنت جائزة امللك عبدالعزيز للجودة نتائج دورتها السادسة خالل املؤمتر الصحفي الذي نظمته الجائزة، عن فوز (15) منشأة

 بالجائزة يف دورتها السادسة، من بينها (10) منشآت حكومية و(3) منشآت خاصة، ومنشأتني من القطاع غري الربحي وملزيد من

 املعلومـــات عن الجائزة والفائزين بتلك الدورة والـــدورات السابقة ميكـــن الرجوع إىل املوقع االلكرتوين للجائزة والذي يحفل

بكثري من املصادر واألدلة املتعلقة بالجائزة وآلياتها.

السنوي اإلنجازات  تقرير  عن  للجودة  السعودي  املجلس   أعلن 

مسرية يف  والنجاح  باإلنجاز  تكلل  عام  وهو  2022م،   للعام 

 املجلس والتي شارفت عىل اكتامل عقدها الثالث يف قصة نجاح

بقيادة املتواصل  التطوعي  املهني  العمل  من  فريدة   وطنية 

بشغف يعملون  الذين  الغالية  بالدنا  يف  الجودة  وفرسان   أبطال 

ورفاهية لسعادة  وأهميتها  الجودة  برسالة  عميق   واميان 

 املجتمع وتحقيق املفهوم الشامل لجودة الحياة والوصول إىل

مستهدفات  حكومتنا الرشيدة يف رؤيتها الطموحة 2023م.

الجائزة الوطنية للجودة
 (جائزة امللك عبدالعزيز للجودة)

جائزة
العاملني مع الشباب

 (JUSE) تقدم من قبل اتحاد العلامء واملهندسني اليابانيني 

 وملزيد من املعلومـــــات ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين

للجائزة باللغة اإلنجليزية.

املوقع االلكرتوين لـ جائزة دمينج للجودة

جائزة
دمينج للجودة

املؤمتر العاملي للجودة والتحسني
 (WORLD CONFERENCE ON QUALITY & IMPROVEMENT)

https://drive.google.com/file/d/157H6K_QE0gLd0cShiHTLq7gIqrp_Dyzk/view?usp=sharing
https://kaqa.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.yoaward.org/
https://www.juse.or.jp/deming_en/
https://asq.org/conferences/wcqi
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أخبار الجودة حول العامل

(CQI) يتم تنفيذها من قبل الـمـركــز الـبـريـطـانـي للــجودة 

من ولــــمزيد   ،2023 يونيو   15 يوم  لــنــــدن  يف   وسيكون 

املعلومات ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين لهذه الجائزة.

املوقع االلكرتوين لـ  جائزة الجودة الدولية

(IQA) حفل الفائزين بجائزة الجودة الدولية  

املتميز، الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  الشيخ   جائزة 

املتحدة، العربية  اإلمارات  بدولة  اإلتحادية  الجائزة   هي 

 وللتعرف عىل املزيد عن هذه الجائزة ومعايريها وفئاتها

ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين للجائزة.

جائزة الشيخ محمد بن راشد
لألداء الحكـومـي املتميـــز

املوقع االلكرتوين لجائزة الشيخ محمد بن راشد لألداء الحكومي املتميز

الثامن والعرشون تحت عنـــوان الدويل   تقيم مؤمترهـــــا 

للفرتة الجودة"  خالل  من  الرقمي  العرص  يف   "االستدامة 

نيبال دولة  يف  كامتاندو،  يف   27 2023الـ  نوفمرب   22-21 

الخاصة املوقع  زيارة  ميكن  املعلومــــــات  من   وملزيد 

باملؤمتر عىل الوصلة التالية.

بدولة بورتو  مبدينة  نوفمرب،   10 و   9 يف  املؤمتر   سيعقد 

ميكن املؤمتر  هذا  عن  املعلومات  من  وملزيد   الربتغــــال، 

زيارة املوقع االلكرتوين الخاص بها املؤمتر.

املوقع االلكرتوين لـ املؤمتر 64 للمنظمة األوربية للجودة

املؤمتر 64 للمنظمة األوربية للجودة
EOQ

املوقع االلكرتوين ملؤمتر االستدامة يف العرص الرقمي من خالل الجودة

املنظمة األسيوية واملحيط الهادئ للجودة
APQO 2023 

بجائزة الفائزين  تكريم  حفل  وهو  للمواصفات،  األمريكية  الهيئة   تقيمه 

 مالكوم بالدريج لهذا العام، حيث يعقد يف العاصمة األمريكية واشنطن

 دي يس للفرتة من 2-5 ابريل 2023، وملزيد من املعلومات ميكن زيارة

املوقع الخاص  بهذا املؤمتر.
املوقع االلكرتوين ملؤمتر السعي نحو التميز

 مؤمتر السعي نحو التميز 2023
(QUEST FOR EXCELLENCE CONFERENCE)

https://www.nist.gov/baldrige/qe
https://www.skgep.gov.ae/
https://www.quality.org/IQA23
https://www.eoq.org/event/64th-eoq-congress-in-porto-portugal/
https://www.apqo.global/conference.php
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مواضيع عن الجودة

من السعودية  العربية  اململكة  حققته  ما  إىل  هنا   ونشري 
من عدد  تصدرت  حيث  األصعدة  كافة  عىل  متميزة   إنجازات 
الله البيئية وهذا بفضل   املؤرشات العاملية ومنها املؤرشات 
الرشيفني الحرمني  خادم  بقيادة  الحكيمة  قيادتنا  بفضل   ثم 
 امللك سلامن وويل عهده صاحب السمو املليك األمري محمد
تعتمد التي  الكربى  واملشاريع  الخرضاء  ومبادراته  سلامن   بن 

أفضل املامرسات البيئية للمحافظة عىل البيئة وحاميتها.

العربية اململكة  بجهود  املتحدة  األمم  منظمة  أشادت   وقد 
 السعودية ودورها النشط يف تشكيل أهداف التنمية املستدامة
 وبالرشاكة االسرتاتيجية معها وعىل ما حققته من إنجازات يف
 مسار التنمية االجتامعية واالقتصادية والتي كان من أهمها االنتاج
والحياة واملناخ،  البيئة  عىل  والحفاظ  املسؤول،   واالستهالك 

البحرية والربية، وتوفري مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

 ويأيت اهتامم اململكة العربية السعودية بالبيئة باعتبارها أحد
 أهم ركائز التنمية املستدامة وأهم دعائم جودة الحياة ويتضح
برنامج منها  والتي  التنفيذية  وبرامجها   2030 رؤية  من   ذلك 
املشاركة الوزارات  مبادرات  تضمن  والذي  الوطني   التحول 
أن كام  استدامتها  وعىل  عليها  واملحافظة  البيئة   لحامية 
األخذ مع  للبيئة.   الوطنية  االسرتاتيجية  اعتمد  الوزراء   مجلس 
واالقتصاد واملجتمع  البيئة  بني  التوازن  تحقيق  االعتبار   يف 
عىل للمحافظة  املبتكرة  املامرسات  أفضل  وتشجيع   ودعم 

البيئة وحاميتها واستدامتها من خالل:

دعم وتشجيع املحافظة عىل البيئة وحاميتها.
دعم وتحفيز ابتكار أساليب صديقة للبيئة.

االستخدام األمثل للموارد الطبيعية.

 من ضمن جهود املجلس السعودي للجودة نرش ثقافة الجودة وتطبيقاتها، ومنها نرش
 ثقافة تطبيق معايري الجودة البيئية يف انتاج سلعة أو تقديم خدمة يف القطاعات الثالث
خرضاء تجعلها  التي  املواصفات  بتطبيق  ملتزمة  الخدمة  أو  السلعة  هذه  تكون   بحيث 
 و"صديقة للبيئة" Green Service  أو  Green Product التي تُشري إىل أن "املنتج أو الخدمة
 صممت وفق مجموعة من املعايري التي تهدف إىل حامية البيئة وتقلل استنزاف املوارد
تأثريها من  املنشآت  تقلل  بحيث  األصيل"  األداء  خصائص  عىل  املحافظة  مع   الطبيعية 
 السلبي عىل البيئة من خالل تبني وتطبيق نظام إداري بيئي فعال بتطبيق إدارة الجودة
املواصفة منها  والتي  والدولية  املحلية  القياسية  املواصفات  ومعايري   الشاملة 
   القياسية الدولية: نظم اإلدارة البيئية ISO14001:2015 لتحقيق هدف التنمية املستدامة
 عن طريق املوازنة بني الركائز الثالثة لالستدامة وهي البيئة واملجتمع واالقتصاد، لتلبية

البيئة وحاميتها الستدامة املوارد مستقبالً. باإلضافة إىل ما ستحققه املنشآت من مكاسب  احتياجات الحارض مع املحافظة عىل 
 مادية وتعظيم أرباحها الناتجة عن الرتشيد يف استخدام املواد األولية التشغيلية وتقليل تكاليف تخلصها من املخلفات وما يرتتب
عىل ذلك من غرامات مالية. وكذلك تحسني عالقتها باملجتمع وجهات الرقابة عىل البيئة وتحسني صورتها واستدامتها وتنافسيتها.

 تقليل الهدر يف املوارد بتبني أساليب أكرث كفاءة.
 تقليل املخلفــات وامللوثــــات والتخلص منها بطــرق سليمة
 وآمنة عىل االنسان والبيئة لتجنب إحداث أضــــرار جانبية تؤثر
 ســلبًا عىل البيئـــة ومكوناتهــــا الفطرية الحيوانية والنباتية

ومواردها الطبيعية.
فاملنهج وتطبيقاتها  الجودة  بتبني  األهداف  هذه   وتتحقق 
 االستباقي الوقايئ للجودة يضمن الحفاظ عىل البيئة واستدامة
 مواردها بتفادي املشكالت قبل وقوعها ألن حلها ليس مجاين
 وإمنا له تكلفة عالية خاصة إذا كانت تتعلق بالبيئة فالتخلص من
يستنزف تصنيعها  وإعادة  البيئة  عىل  يؤثر  املعيبة   املنتجات 
 املوارد الطبيعية. فاملحافظة عىل البيئة وحاميتها جزء مهم
 من املواطنة واملسؤولية املجتمعية وهي مسؤولية يشرتك
 فيها جميع أفراد املجتمع ومؤسساته لتتضافر الجهود للتثقيف
 والتوعية والقيام مبا يجب فعله للمحافظة عىل بيئتنا واستدامة

املدخل أن  كام   مواردها 
 التكـــــاميل للجودة يؤكد
 عىل التوازن بني مطابقة
ومالئــــمة  املواصفـــــات 
 االستخدام املتمثلـة يف
الخدمة أو  املنتج   جودة 
االعتبار يف  األخذ   مــــــع 
 املسؤولية املجتمعيــــة
 والبيئيـــة لــجودة الحيــاة
تحقيق يف   وللمساهمة 
 أهـــــداف الـتـنـمـيـــــــــــة

املستدامة.

البيئة

االقتصاد املجتمع

االستدامة

أ. عبداملجيد سليامن النجار
ماجستري يف إدارة الجودة الشاملة

حامية البيئة من منظور الجودة
الـجـودة الـبـيـئـيـة .. استـراتيجية
شاملة ألفضل املامرسات البيئية
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 والـجــودة الـبـيـئـيــة مصطلح شامل لوصف نظام بيئي كامل
 واسرتاتيجية شاملة ألفضل املامرسات البيئية للمحافظة عىل
تطبيقات أهم  من  وهي  املوارد،  والستدامة  وحاميتها   البيئة 
 الجودة كام أن تطبيق املواصفات القياسية املحلية والدولية
البيئيـــــة نـظـــم اإلدارة  الــدولية:  القياسية  الـمـواصـفــة   مثل 
البيئة ومواجهة   ISO14001:2015 تزود املنشـــآت بإطار لحامية 
االحتياجات املجتمعية بالتوازن مع  البيئية وذلك  الظروف   تغري 
متكن التي  املتطلبات  املواصفة  هذه  تحدد  كام   واالقتصادية، 
البيئي. إدارتها  نظام  من  املرجوة  النتائج  تحقيق  من   املنشأة 
 كام تحدد سياسة الجودة فيها إطار العمل وااللتزام باستيفاء
لتحقيق املنشأة  سياق  وفق  املستمر  وبالتحسني   املتطلبات 
 أهدافها ولالمتثـــال لألنظمة واللوائح، وتـــؤكـــد عىل توثيقها
 وإعالنها وتطبيقها مام يجعلها ميثاق أخالقي وعهد يلتزم به

جميع األطراف.
لبناء وذلك  املعلومات  البيئية  لإلدارة  املنظم  املنهج   ويوفر 
 نجاح عىل املدى الطويل وخلق خيارات للمساهمة يف التنمية

املستدامة من خالل:
حامية البيئة من خالل منع أو تخفيف اآلثار البيئية الضارة.

 التخفيف من التأثـري السلبي املحتمل للظـــروف البيئية عىل
املنشأة.

مساعدة املنشأة عىل الوفاء بالتزامات التطابق.
تعزيز األداء البيئي.

منتجات تصميم  بها  يتم  التي  الطريقة  عىل  التأثري  أو   ضبط 
واستهالكها وتوزيعهــــا  وتصنيعهـــا  املنشأة،   وخدمـــات 
مينع مام  الحياة  دورة  منظور  باستخدام  منها   والتخلص 
 التأثريات البيئية من أن تتحول عن غري قصد ألماكن أخرى داخل

دورة الحياة.
 تحقيق املنافع املالية والتشغيلية التي ميكن أن تنجم عن
 تنفيذ البدائل املفيدة للبيئة والتي تعزز موقف املنشأة يف

السوق.
توصيل املعلومات البيئية لألطراف املعنية ذات الصلة.

 ويقوم أساس النهج املتبع لنظام اإلدارة البيئية عىل مفهوم
  (تخطيط ـ عمل ـ تحقق ـ فعل) PDCA الذي يوفر عملية تكرارية
 تستخدمها املنشآت لتحقيق التحسني املستمر، وميكن تطبيقه
الفردية عنارصه  من  عنرص  كل  وعىل  البيئية  اإلدارة  نظام  عىل 

وميكن وصفه بإيجاز عىل النحو التايل:

  التخطيط Plan:وضع األهداف البيئية والعمليات الالزمة لتحقيق
النتائج وفًقا للسياسة البيئية.

 العمل Do: تنفيذ العمليات كام هو مخطط لها.

  التحقق Check: مراقبة وقيـــاس العمليات يف ضــوء السياسة
 البيئيـــــة. مبــا يف ذلك التزامـهـا وأهــدافها البيئية ومعـايري

التشغيل، وتقارير النتائج.

 الفعل Act:اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحسني املستمر.  

ولكفاءة املامرسات  لتحسني  مسؤول  لسلوك  الحاجة   ولتزايد 
تحقيق يف  ويسهم  والبيئة  املجتمع  عىل  يؤثر  ال  مبا   األداء 
 التنمية املستدامة فإن هذه املواصفة القياسية الدولية تحدد
استخدامه للمنشأة  ميكن  الذي  البيئية  اإلدارة  نظام   متطلبات 
بطريقة البيئيــة  مسؤوليتهـــا  وإلدارة  البيئي  أدائها   لتعزيز 
وميكن لالستدامة.   البيئية  الركيزة  دعم  يف  تسهـــم   منهجية 
 تطبيق هذه املواصفة يف أي منشأة بغض النظر عن حجمها أو
منهجية لتحســــني  جزئيًا  أو  كليًا  استخدامها  وميكن   طبيعتها 
اآلثار تخفيف  أو  ملنع  الفـــرص  من  واالستفادة  البيئية   اإلدارة 
 البيئية السلبية وتعزيز التأثريات البيئية املفيدة، السيام مع اآلثار
بفاعلية والفرص  املخاطر  ومواجهة  والتنافسية.   االسرتاتيجية 
وتوجهها املنشأة  عمليات  يف  البيئية  اإلدارة  دمــــج  خالل   من 
العمل أولويات  مع  وموامئتها  القرار.  وصنع   االسرتاتيجي 
 األخرى، وتضمني الحوكمة البيئية يف نظام اإلدارة الشامل لها.
لطأمنة القياسية  املواصفة  لهذه  الناجح  التطبيق   واستخدام 

األطراف املعنية بوجود نظام فّعال إلدارة البيئة.
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اعداد وتقديم

مهندس مستشار / الصديق أحمد إسحاق

 البنية التحتية الوطنية للجودة هي عبارة عن إجاميل اإلطار املؤسسايت (العام أو الخاص) املطلوب إلنشاء وتطبيق التقييس،
للنظــم الشهـــادات  ومنح  واالختبــار،  (التفتيش،  املطابقة  تقييــم  وخـدمات  واالعتامد  وعلميًا)،  وصناعيًا  (قانونيًا   واملـرتولوجيــا 
 واملنتجات)، الالزمة لتقديم دليل مقبول عىل أن املنتجات والخدمات تلبي متطلبات محددة، سواء فُرضت هذه املتطلبات من جانب

السلطات (يف اللوائح الفنية والصحية وإجراءات الصّحة النباتية) أو من جانب السوق بشكٍل تعاقدي أو مستنبط.

 يف كل األحوال، تتضمن الالئحة الفنية اإلجراءات اإلدارية املطلوبة
التنظيمية السلطة  تُحِدد  أن  ميكن  املثال،  سبيل  عىل   لتنفيذهــــا. 
عىل تنّص  وأن  املطابقة،  تقييم  متطلبات  تدرج  وأن   املسئولة، 
عدم حال  يف  العقوبـــــات  وتطبيق  السوق  مراقبة   مسؤوليـــات 

االلتزام بها.

 تقييم املطابقة هو مصطلح جامعي يشمل عدة عنارص رضورية
واألخــــرى الفنية  للمتطلبـــات  الخدمـة  أو  املنتَج  مطــابقة   إلثبـات 

املنصوص عليها. وبشكل عام، تعترب خدمات:
االختبار.

 التفتيش.
 منح الشهادات.

 هي الـخــدمــات الجوهــرية يف عملية تقييـــم املطــابقة ويتــم
استخدامها منفردة أو مجتمعة حسب الظروف.

 يتم دعم خدمــــات االختبار والتفتيش ومنح الشهــادات عن طريق
طريق وعن  القياس  صّحة  ضــامن  بهدف  واملعـــايرة   املرتولوجيا 
 االعتامد للتأكد من متتع مقدمي خدمات تقييم املطابقة بالكفاءة
والخدمات املنتجات  عىل  املطابقة  تقييم  تطبيق  ميكن   الفنية، 

والعمليات واألنظمة وحتّى عىل األشخاص.

 ميكن أن توفر منظمـــــات عامة أو خاصة خدمات تقييم املطابقة
هذه تكون  أن  الحال  هذه  يف  واملهم  الثالث،  الطرف   بواسطة 
االعتامد خالل  من  الفنية  الكفــاءة  إثبــات  عىل  قادرة   املنظـــامت 
التي والشهادات  االختبار  بنتائج  التقـارير  تكون  وأن  دوليًا   املقبول 
 متنحها تلك املنظامت معرتفًا بها يف أســواق التصدير وال يؤدي
الهيئة أي  حكوميًة،  جهًة  املطابقة  تقييم  خدمات  مقدم   كون 
القبول إىل  حكومي،  مخترب  أو  القياسية  للمواصفات   الوطنية 
تلك متنحها  التي  للشهادات  أو  االختبار  بنتائج  للتقارير   التلقايئ 
سلطات تقبل  ال  قد  األحيان،  بعض  يف  ذلك،  إىل  باإلضافة   الجهة. 
االختبار بنتائج  التقارير  بالخارج  الترشيعية  السلطــــات  أو   األسواق 
والشهادات الصادرة عن تلك الجهة الحكومية، بالرغم من اعتامدها.

 تشكل القياسات الصحيحة والدقيقة حجر الزاوية يف الترشيعات
القانوين وهي بهذا القياسية والتقييـــس   الفنية واملواصفـــات 
وعامليًا محليًا  واملنصفة  الحرة  للتجارة  رضوريًا  قبليًا  مطلبًا   تعترب 
 وتعترب مفاهيم مثل السالمة واألمان والكفاءة واالعتامدية والدقة

ذات أهمية بارزة يف تصميم النظم التي تضمن جودة املنتجات.

رئيسة مكونات  خمس  من  للجودة  الوطنيــة  التحتية  البنيــة   تتكون 
وهي وثيقة الصلة ببعضها ويعتمد كل منها عىل اآلخر، وهي:

.(Standardization) املواصفات القياسية
.(Testing) االختبار

.(Metrology) املرتولوجيا
.(Certification) منح الشهادات

.(Accreditation) االعتامد 
جرّاء وجوده  املأمول  والواقع  العميل  املضمون  تلخيص   ميكن 

إيجاد وترتيب مكّونات البنية التحتية للجودة يف الفقرة التالية:
وفق وخدمات)  (سلًعا  منتجاتهم  تصنيع  املنتجني  عىل   يجب 
والصّحة الصّحة  وإجراءات  الفنية  واللوائح  القياسية   املواصفات 
 النباتية السائدة يف األسواق املحلية والخارجية التي تٌصّدر إليها.
 كام ينبغي أن يتمكن هؤالء املنتجني من استعامل مختربات االختبار
هذه أّما  باملواصفات.  تلتزم  منتجاتهــــم  كانت  إذا  ما  تحدد   يك 
يك واملعايرة  املرتولوجيا  خدمات  لها  تتاح  أن  فيجب   املختربات 
منح أيضـــًا  وميكن  مـوثـوقـة.  نـتـائـج  تقّدم  أجـهـزتـها  أن   تضمن 
إىل الثقة  تعطي  ثالثة  أطراف  من  شهادات   املنتجات/األنظمة 
ذات املتطلبات  بأن  التنظيمية  والهيئات  واملتعاملني   املشرتين 
الشهادات منح  هيئات  تكون  أن  يجب  كام  باستمرار  تُلَبّى   الصلة 

واملختربات معتمدة حتى تَِبني كفاءتها الفنية.
البنية منظـــومة  يف  الـزاوية  حـجـر  القياسية  املواصفة   متثّل 
 التحتية للجودة، إذ تــــــدور حولها بقية املكّونات. إن املـواصـفــة
قد ما.  خدمة  أو  ما  ُمنتَج  خصائص  تُحِدد  وثيقة  عن  عبارة   القياسية 
أو األداء،  أو  الحجم،  أو  الوزن،  أو  التصميم،  الخصائص  هذه   تشمل 
 املتطلبات البيئية، أو إمكانية التشغيل مع معدات أخرى، أو املواد،
التي الربوتوكوالت  حتى  أو  الخدمة  تقديم  ،أو  اإلنتاج  عملية   أو 
قد كذلك  ببعضها.  باالتصال  الجوالة  الهواتف  أو  للحاسبات   تسمح 
 تشمل املواصفات القياسية أو تتناول بشكل حرصي املصطلحات، أو
البيانية البطاقات  أو  العالمات  متطلبات  أو  التغليف  أو   الرموز، 

حسبام تنطبق عىل املُنتَج أو العملية أو طريقة اإلنتاج..
أو املنتج  خصائص  يحدد  ترشيع  أو  وثيقة  هي  الفنية   الالئحة 
 العمليات املتعلقة به ووسائل اإلنتاج وقد تتضمن أو تتناول بشكل
أو والتغليف  التعبئة  أو  الرموز،  أو  املصطلحات،  تحديد   حرصي 
 الوسم أو متطلبات البطاقات البيانية حسبام تنطبق عىل املُنتَج، أو

العملية أو طريقة اإلنتاج.

البنية التحتية الوطنية للجودة
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 إن القياسات الدقيقة واملقبولة عىل نطاق واسع لها أهمية يف
 ضامن انجاز التبادالت التجارية وضامن شعور املستهلك بالثقة بأن
 ما يشرتيه من سلع وخدمات تلبي توقعاته يف الكمية والجودة.
إىل الوصول  علميًا  واملقبولة  الدقيقة  القياســــــات  تضمن   كام 

األسواق خصوًصا للدول النامية.
إىل الحاجة  والتجارة  الصناعة  يف  القياسية  املواصفات   تخلق 
تبني  القياس وقد أظهرت دراسات عديدة وجود عالقة قوية بني 
يف تتمثل  العالقة  هذه  التجارة،  ومنّو  القياسية   املواصفات 
أنظمة أن  الدراســــات  هذه  أثبتت  وقد  االختبار  وأجهزة   القيـــاس 
التقييس الجيدة تساهم يف الناتج املحيل االجاميل يف كل بلد.

أن التاريخ  دراسة  أظهرت  وقد  القياس  "علم  بأنه  التقييس   يعرّف 
تطبيق يف  بتقدمها  مبارشة  مرتبط  أمة  ألي  االقتصادي   التقدم 
بدأ وقد  عليها"،  واملحافظة  متجانسة  وطنية  قياس   نظم 
عاملية ومعايري  وحدات  بإنشاء  بالتقييس  العاملي   االهتامم 
بتأسيس وذلك  بها  االعرتاف  طريقة  وكذلك  عليها  متفق   للقياس 
 املعاهد الوطنية للتقييس حول العامل. يف العام 1875 وقعت 17
 دولة حول العامل عىل اتفاقية املرت واتفقت عىل تأسيس ومتويل
للموازين الدويل  املكتب  إنشاء  فكان  مستقر  علمي   معهد 
إلدارته وشكلت  الدولية  للقياســـــات  للتنسيق  كمركز   واملقاييس 

اللجنة الدولية للموازين واملقاييس.
 تعترب املعايرة أداة أساسية لضامن تتبع القياسات وتتضمن تحديد
باملقارنة وتتحقق  القياس  لجهاز  بالنسبة  التقييس   خصائص 
شهادة األحيان  معظم  يف  تصدر  معروف.  معيار  مع   املبارشة 

 معايرة أو تقرير مخترب وبناء عىل ذلك يقرر املستخدم ما إذا كان
جهاز القياس مناسبًا أم ال.

تتمثل أهمية املعايرة يف:
ضامن اتساق قراءات جهاز القياس مع قياسات أخرى.

تحديد مدى عدم اليقني للجهاز املعني.
تأسيس اعتامدية جهاز القياس مبا يبعث الثقة يف قياساته.

 ISO/IEC 17000 يعرّف االعتامد وفًقا للمواصفة القياسية الدولية 
 بأنه "إقرار من ِقبَل طرف ثالث ذي صلة بهيئة تقييم مطابقة، مبنٌي 
مطابقة تقييم  مبهام  للقيام  كُُفَؤة  الهيئة  هذه  أن  رسميًا   فيه 

 محّددة"، ميثل االعتامد اعرتافًا رسميًا بالكفاءة.

االعتامد جهات  إحدى  موافقة  عىل  يقترص  أنه  الكثريون   ويعتقد 
القياسية واملواصفات  األدلة  يف  املحددة  املعايري   باستخدام 
واللجنة (األيزو)  للتقييس  الدولية  املنظمة  نرشتها  التي  الدولية 
القياسية املواصفات  سلسلة  الدولية (IEC)، أي  الكهروتقنية 
تكون الدولية (ISO/IEC 17000).  وقد  الكهروتقنية    لأليزو/اللجنة 
قد حيث  واألسواق  الحاالت  بعض  يف  محدودة  هذه  النظر   وجهة 
تزال ال  املثال  سبيل  فعىل  أخرى.  قياسية  مواصفات  تطبيق   يتم 
املواصفات استخدام  عرب  «االعتامد»  بعملية  تقوم  البلدان   بعض 
 القياسية الوطنية التي ال تتفق مع املواصفات القياسية الدولية
الدولية القياسية  املواصفات  بتطبيق  بشدة  يُنصح  ولكن   الحالية. 

للحصول عىل االعرتاف الدويل.
 يتم تطبيق االعتامد عىل املختربات وجهات التفتيش وجهات منح
قيمة االعتامد  يضيف  املطابقة،  تقييم  منظور  من   الشهادات 
ولكن، طرق،  عدة  خالل  من  واتفاقياتها  املطابقة  تقييم   لجهات 
 تعتمد أولوية االعتامد ملخترب معني أو لجهة منح شهادات معينة
وظروف املعنية  األطراف  تصور  عىل  معينة  تفتيش  لهيئة   أو 

السوق التي تعمل بها تلك الجهة.
 إن الهدف األسايس من منح االعتامد هو ايجاد الثقة يف نظم انتاج
 السلع والخدمات، ويف املنتجـــــات والخدمـــات بقدٍر متساٍو داخل
انتاج وتراقب  تنظم  أجهزة  هناك  تكون  وعندما  املعني.   املجتمع 
 وتقديم السلع والخدمات وفق معايري الجودة والسالمة واملتطلبات
املنتجــــــات هذه  مع  التعامل  عىل  يقبل  الجمهور  فإن   القانونية 
 باطمئنان لعلمه بوجود مثل هذه الحراسة، ومن هذا الباب فإن وجود
بالغ أمر  املجتمع  يف  االعتمــــــاد)  (تقديم  النشاط  من  النوع   هذا 
األهمية وذو فائدة عظيمة لطريف عالقة االنتاج  املنتجون والزبائن.
 إن أحد متطلبات املجتمع املعارص هي التقرير مبوضوعية عن حالة
 مطابقة املنتج (أو الخدمة) ملتطلبات محددة وعادًة ما تقوم بهذه
 املهمة أجهزة تقييم املطابقة باملوضوعية املطلوبة، وتقوم هذه
األجهزة بأداء أنشطة مثل: املعايرة، الشهادة ، الفحص  واالختبار.

 من املهم للمشرتين وأجهزة الرقابة والجمهور معرفة مستوى
ولهذا املطلوبة  باملهام  للقيام  املطابقة  تقييم  أجهزة   تأهيل 
وتأهيل لقدرات  محايد  لتأكيد  متزايدان  وطلب  حاجة  هناك   السبب 
لالعتامد سلطة  به  تقوم  التأكيد  من  النوع  هذا  إن  األجهزة.   هذه 

محايدة إزاء أجهزة تقييم املطابقة وزبائنها.
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من إصدارتنا

الكفاءة اإلدارية للمنظامت:
منهجيات إدارية وتطبيقات عملية 

 تأليف: الدكتور/ عبدالله بن جابر الشهري
 يعترب هذا الكتاب رقم 21 من سلسلة إصدارات املجلس، حيث تناول مؤلفه الدكتور
اإلدارية الكفاءة  وهو  أال  اإلدارة،  يف  مهم  موضوع  الشهري  جابر  بن   عبدالله 
املنظامت وبقاء  استمرارية  متطلبات  من  تعترب  والتي  للمنظامت،   والتنظيمية 
اإلدارية املنهجيات  تطبيق  خالل  من  تتم  الكفاءة  وهذه  التنافس.  عىل   وقدرتها 

 للتطوير كالجودة والتسويق واألمتتة وإعادة الهيكلة وإدارة التغيري والخصخصة وغريها من التطبيقات، تطرق يف بداية الكتاب إىل
 تعريف املصطلحات واملفاهيم ذات العالقة بالكفاءة اإلدارية ومن ثم تطرق إىل كيفية تحقيق الكفاءة اإلدارية باستخدام النامذج حيث
 أعطى كثري من األمثلة التطبيقية، ثم كان الرتكيز منوذج رئييس منوذج 1 (جابر) الكفاءات اإلدارية والتنظيمية للمنظامت ورشح مكوناته
 وآليات تطبيقه. وتناول يف بقية الكتاب عدد من العوامل الجذرية والبنائية والتطبيقية للمنظامت وطرق رفع كفاءتها اإلدارية.  يعترب
الكتاب مبحتواه العلمي وأمثلته التطبيقية دليًال عمليًا مفيد لألفراد واملنظامت يساهم يف تحسني الكفاءة وتطويرها واستدامتها.

ميكن الحصول عىل نسخة من الكتاب من خالل  الضغط هنا

https://salla.sa/sqc/xKGNZp
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 القيادة رضورية للجودة والتميز والتحسني املستمر، سواء كان
 ذلك عىل مستوى فريق العمل من املوظفني العاملني عىل
عىل أو  العمل  يف  محددة  مشكلة  معالجة  أو  األداء   تحسني 
النظام عىل  األداء  تحسني  بهدف  بأكملها  املنشأة   مستوى 
 املؤسيس، فثقافة الجودة املستدامة باملنشأة تعتمد عىل
املؤسيس التميز  أو  الجودة  عن  الحديث  وعند  القيادة   التزام 
الجودة لنجاح لتطبيق منهجيات  القيادة كعنرص مهم   يربز دور 
 والتميز ومناذجهام باملنشأة، وهذا يتطلب من القيادة االلتزام

والدعم لها.
عىل فيجب  ناجح،  قيادي  دور  ألي  مفتاح  يعترب   فااللتزام 
العمالء ومع  لديه  العمل  وبفريق  بالتميز  يلتزم  أن   القيادي 
االلتزام بداية  إن  واملنشأة،  املجتمع  ونحو   واملستفيدين 
 بالجودة ينطلق من القمة، ومن هناك يتدفق يف جميع أنحاء

املنشأة، ولكن ماذا يراد بالتزام القيادة بالجودة والتميز؟
 فمثًال نظام إدارة الجودة واأليزو 9001:2015 يف البند الخامس
التزام تبني  أن  اإلجراءات  ضمن  مطلوب  للقيادة   واملخصص 
متطلبات أن  العليا  اإلدارة  تضمن  أن  يجب  الجودة،  نحو   القيادة 
 نظام اإلدارة، مبا يف ذلك السياسات واألهداف ، متوافقة مع
السياسات تلك  وأن  للمنشأة،  والتوجه  االسرتاتيجي   السياق 
 واألهداف قد تم وضعها مع ضامن أن املوارد البرشية واملالية

الالزمة لتنفيذ نظام اإلدارة متوفرة.
النقاط الجودة يف عدد من  القيادة نحو  التزام  تلخيص   وميكن 

التالية:

- وضع خطة اسرتاتيجية متكاملة للجودة: 
 فطريق الجودة ليس باملسألة العابرة أو مرشوع محدد ينتهي
فيكون بالسنوات،  يقاس  وقتًا  تستغرق  رحلة  هي  بل   بوقت 
 التزام القيادة بالجودة من خالل تطبيق املواصفة الدولية ذات
 العالقة بأعامل املنشأة مثل األيزو 9001 وكذلك املشاركة يف
امللك جائزة  مثل  والدولية  الوطنية  والتميز  الجودة   جوائز 
عبدالعزيز للجودة أو جائزة املؤسسة األوربية إلدارة الجودة ال

 EFQM وغريها مع املحافظة عىل مسار التحسني املستمر.

الجودة إدارة  لنظام  منتظمة  مراجعة  يف  القيادة   - مشاركة 
وتطبيقات مناهج التميز املؤسيس بشكل دوري:

لنظام اإلدارية  املراجعة  يف  ومشاركتهم  القيادة  حضور   إن 
الجودة، ألنظمة  املتطلبات  أحد  أنه  عىل  عالوة  الجودة   إدارة 
وتنفيذ للمنشأة  االسرتاتيجي  التوجه  إعطاء  يف  يساعد   فهو 

التحسينات الواردة يف تلك املراجعات اإلدارية.

- توفري الدعم املادي واملعنوي ملبادرات الجودة:
مع لها  الالزم  التدريب  وتوفري  وتحفيزها  العمل  فرق   تكوين 
تتطلب الجودة  أن  كام  املبادرات،  تنفيذ  يف  يساعد   األدوات، 
أو العمل  مشاكل  حدوث  ومنع  التحسني  ألعامل  ميزانية   وجود 
من التزام  هناك  أن  يوضح  املامرسة  من  النوع  فهذا   تكراراها، 

قبل القيادة بالجودة.

- الدفاع عن الجودة وتعزيز ثقافتها وفهم أثرها عىل املنشأة:
أو عنها  السلبية  التعليقات  تطرح  حينام  الجودة  مبادرة   تفشل 
 يتم مقاومتها من قبل بعض العاملني باملنشأة ممن مل يعرف
الوظيفية مواقعهم  عىل  تأثريها  من  خوفاُ  أو   فوائدها 
بأهميتها راسخة  قناعة  القيادة  لدى  يكن  مل  فإذا   ونحوها، 
وأثارها أهميتهـــــا  وتوضيح  املعرتضني  أمــــام  عنها   والدفاع 
عـــــن فضًال  أيـــًضا،  العاملــني  وعىل  املنشـــأة  عىل   اإليجابية 

املستفيدين فإنها لن تكون مستدامة.

- االلتزام يعني تحويل القناعة والكالم اىل فعل:
يكون قد  أفعال،  إىل  ذلك  ترجمة  دون  باألقوال  االلتزام   ادعاء 
القرار اتخاذ  يعني  فااللتزام  املنشأة،  عىل  سلبي   مردوده 
فالحديث الواقع،  أرض  عىل  األفعال  الك  تنفيذ  ثم   باألفعال، 
العاملون يراه  فعل  إىل  يتحول  أن  البد  الجودة  عن   والتفكري 
 ويعرف أنه أمر جدي، عند ذلك يقومون باتباع القيادة ويلتزمون

بالجودة أيًضا قوًال وفعًال.

- املشاركة والقدوة:
 هناك حاجة إىل مشاركة القيادة يف جميع نواحي املنشأة من
لفرق والتحفيز  املستمر  الدعم  وتوفري  بالقدوة  القيادة   أجل 
فاملتطلبات الجودة.  وعمليات  ملشاريع  ولألفراد   العمل 
الجودة بجوائز  الخاصة  املعايري  أو  الجودة  ألنظمة   القياسية 
قامئة باستخدام  منه  التحقق  يتم  روتيني  مترين  مجرد   ليست 
 فحص صح أو خطأ أو موجود وغري موجود، ولكنها فرصة للقيادة
والتميز بالجودة  والتزامهــــا  والتميــز  الـجـودة  أهمية   إلظهار 

املؤسيس.
 وهذه األمور جميعها متثل أفضل الطرق إلثبات هذا االلتزام يف
خلق ثقافة الجودة والتميز باملنشأة والعمل عىل إرضاء العمالء.

ماذا يقصد
 بالتزام اإلدارة أو القيادة اإلدارية بالجودة؟
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 العضويات الجديدة للمؤسسات والهيئات

ميكنك اآلن االشرتاك بالعضوية
أو

تجديدها بسهولة من خالل

 الضغط هنا 

الختيار العضوية املناسبة

لزيادة معرفتك والتعلم عن الجديد
يف الجودة والتميز املؤسيس

ترغب بتجديد عضويتك باملجلس لإلستفادة من
مزايا العضوية لألفراد ؟

ترغب يف الحصول عىل عضوية األفراد ؟

هلهل

نرحب بتجديد

”مصنع العبيد للصناعات البلستيكية“

للعضوية الذهبية يف املجلس السعودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـم املستمر لربامج املجلـــــس

0555082151

 لــ دعم مسيــرة الجودة باململكة وكجزء من

 مسؤوليتها املجتمعية إضافة إىل املزايا التي

تحصل عليها املنشأة والعاملني لديها

ميكنك التواصل معنا عىل الرقم : 

 أو  الضغط هنا  لالطالع عىل مزايا كل عضوية

واختيار الفئة املناسبة لكم

 الـحـضـور الـمـجـانـي لـجـمـيع

 اللـقـــاءات (محارضات / ندوات)

العلمية التي يقيمها املجلس

 الـحـصول علـى تخفيض مـمـيـز

 لـرسـوم حـضـور ورش الـعـمـل

التدريبية التي يقيمها املجلس

 الحصول مجانًا عىل نرشة ( أفاق

الجودة ) التي يصدرهـا املجلس

 إتـاحــة الـفـرصـة للـمـشـاركـة يف

 الــزيــارات الـمـيـدانـيـة الـعـلـمية

للمنظامت املطبقة ألنظمة الجودة

ـم  الحصول عىل خصـــ 20%ـ 

عـلـــى الــكـــتـــب الـتــي

الــمــجــلـــس يــصـدرهــا 

رسوم العضوية الفردية

٣٠٠ ريال / سنة

٥٠٠ ريال / سنتني

١٥٠ ريـال / سنة (للطالب فقط)

مزايا العضوية
 الحصول عىل خصم خاص لحضور

 املـؤمتـرات الـدولية واملحليـة

الـتـي يـقـيـمـهـــا الـمـجـلـس

 تعتقد أن املنشأة التي تعمل بها، لديها الرغبة
يف الحصول عىل عضوية املنظامت باملجلس ؟

ذهبية                 بالتينية                 أملاسية

https://salla.sa/sqc/category/wAEnEg
https://sqc.org.sa/%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-sqc/
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الربنامج السنوي لفعاليات املجلس 2023م

الربنامج السنوي

لفعاليات املجلس السعودي للجودة

جامدى اآلخرة
جـــــــــــــب ر

األربعـاء

السـبــت

اإلثنيـــن

ـادى اآلخرة) ـر - جمــ 18ـ  (ينايــ 11ـ 

ـــــب)  6 رجـــــ   - ــــر   28 (ينايــــ 

ـــــب)  8 رجـــــ   - ــــر   30 (ينايــــ 

 الندوة االفتتاحية لــ برنامج فعاليات املجلس السعودي للجودة و تكريم
الفائز بجائزة مدير الجودة املتميز 2022م

  ورشة العمل االلكرتونية رقــ ( 1 ) ـــم

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف القطاع الحكومي

املحارضة االلكرتونية رقــ ( 1 ) ـــم

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف قطاع الطاقة و الصناعة

اإلثنـــني

اإلثنـــني

ـــــب)  15 رجـــــ   - ـــر   6 (فربايـــ 

ـــــب)  29 رجـــــ   - ــر   20 (فربايــ  رجـــــــــــــب

  املحارضة االلكرتونية رقــ ( 2 ) ـــم

  ورشة العمل االلكرتونية رقــ ( 2 ) ـــم 

 امللتقى السنوي لـمجموعة الجودة يف قطاع الهندسة والبناء

الثـــالثاء

الســبـت

اإلثنـــني

ــان)  22 شعبــ   - ــارس   14 (مـــ 

ــان)  26 شعبــ   - ــارس   18 (مـــ 

ــان)  28 شعبــ   - ــارس   20 (مـــ 
شـعـبـــــــان

ـــان)الثـالثــاء األمسية الرمضانية االلكرتونية للجودة   13 رمـضــ   - ـــل   4 (ابـريـــ 
رمضان  املبارك

املحارضة االلكرتونية رقــ ( 3 ) ـــم

   امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف قطاع التعليم

  ندوة اليوم العاملي للقياس 2023م

ورشة العمل االلكرتونية رقــ ( 3 ) ـــم

  Q4.0 الندوة العلمية ملفاهيم و تطبيقات الجيل الرابع للجودة 

األربعـاء

اإلثنـــني

األحـــــد

الســبـت

الثـــالثاء

ـــوال)  13 شــــــ   - ـــو   3 (مـايــ 

ـــوال)  25 شــــــ   - ــو   15 (مـايــ 

ـدة)  1 القعـ  ذو   - ـــو   21 (مـايــ 

ـدة)  7 القعـ  ذو   - ـــو   27 (مـايــ 

10 ـدة) - ذو القعـ  ـــو   30 (مـايــ 

ل ا شـــــــــو
ذو الـقـعــدة

يـنـايـــر

فبـرايــر

مـــارس

ابــريـــل

مــايـــو

يـنـايـــر

فبـرايــر

مـــارس

ابــريـــل

مــايـــو

الفعاليةالتاريخاليوم

امللـتـقـى الـسنـوي لـمجموعـة الجودة يف القطاع الصحي

  ندوة إعالن نتائج االستبيــان الوطني الرابع للجودة 2023م

 املحارضة االلكرتونية رقــ ( 4 ) ـــم

األربعـاء

الثـــالثاء

الثـــالثاء

18 ــدة) ـــو - ذو القعــ   7 (يونيــ 

(يونيــ 13 ــو - ذو القعــ 24 ــدة)

ـــة)  2 الـحـجــ  - ذو  ــو   20 (يونيـ 
ذو الـقـعــدة
ذو الــحــجــة

إجـــــازة صيفية

 املحارضة االلكرتونية رقــ ( 5 ) ـــم

ورشة العمل االلكرتونية رقــ ( 4 ) ـــم

امللتقـى السـنوي ملجموعة الجودة يف قطاع العمل الخريي

الثــالثـاء

الســبـت

األربعـاء

ــر)  20 صـــفــــ   - ـــر   5 (سبتمبــ 

(سبتمبــ 16 ــر - ربيــ 1 ــع األول)

(سبتمبــ 27 ــر - ربيــ 12 ــع األول)
صـــــفـــــــر
األول ربــيــع 

املحارضة االلكرتونية رقــ ( 6 ) ـــم

 ندوة اليوم العاملي للمواصفات 2023م

امللتقى السنـوي ملجموعة الجودة يف قطاع الخدمات

الثــالثـاء

األحـــــد

الثــالثـاء

(اكـتوبــ 10 ــر - ربيــ 25 ــع األول)

(اكـتوبــ 15 ــر - ربيــ 30 ــع األول)

(اكتوبــ 24 ـــر - ربيــ 9 ــع الثاين)

ربـيــــع األول
ربـيــع الثاين

( ذو الـحـجـــة - مـــحـــرم 1445هـ - صــفــــر )

يـونـيــو

يـولـيــو
أغسطس

سبتمـرب

اكتوبـــر

يـونـيــو

يـولـيــو
أغسطس

سبتمـرب

اكتوبـــر

 األسبوع الوطني السادس عرش للجودة

امللتقى السنوي ملجموعة الجودة يف االتصاالت والطريان

ـع الثاين) ـ 21 - 25 ـ  ـر - ربيـ ـ 5 - 9 ـ  (نوفمبـ

ـادى األول) ـر - جـمــ 7ـ  (نوفمـبــ 21ـ 

-

الثــالثـاء ربـيــع الثاين
جامدى األول

ورشة العمل االلكرتونية الختامية رقــ ( 5 ) ـــم

  املحارضة االلكرتونية الختامية رقــ ( 7 ) ـــم

لسـبـت ا

الثـالثـاء

(ديسمبـ 16 ــر - جمــ 3 ـادى اآلخرة)

ادى اآلخرة) ـر - جمــ 13ـ  (ديسمبـ 26ـ  جامدى اآلخرة

نوفمـرب

ديسمــرب

نوفمـرب

ديسمــرب
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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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