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مالحظات أولية حول العروض

ي األنظمة اإلحصائية العربية وتحدي•
ن
ن ف ي هياكل تم اعدادها خصيصا للمشتغلي 

ن
دا ف

ي تطوير الع
ن
ي تساهم ف

مل المساندة واقسام الجودة والتخطيط والقيادة الت 
ي بشكل عام

 
.االحصائ

ن يشتغلون بمخلف الم: الفئة المستهدفة • ن وغي  احصائيي  ستويات احصائيي 
خرون وبمختلف األقسام بأجهزة اإلحصاء الوطنية ومنهم ذوو خلفية تقنية و آ

ية .بخلفية تدبي 

ن بعد اجراء است• قصاء مواد العروض مصاغة لتستجيب لحاجيات اغلب المشاركي 
ن بالدورة كن التعمق وعليه فان المواد العلمية المتضمنة يم. بسيط لدي المشاركي 

ي دورات الحقة
ن
.فيها ف



ISOمبادئ نظام إدارة الجودة حسب 

:  عىل سبعة مبادئ أساسية يرتكز نظام ايزو

مركزية الزبون•

القيادة•

ن • اك العاملي  إشر

ي عىل العمليات•
المقاربة المبتن

ن المستمر• التحسي 

قرارات مبنية عىل األدلة•

كاء• إدارة العالقات مع الشر



ما هي الجودة الشاملة ؟ 

ي عملية إدارية تشمل كل االفراد والنظم واالدارة واالس : إدارة •
اليب تعتن
.  قائمة عىل خدمة الزبون جعل المؤسسة بهدف 

•

.لتلبية طلب محددلخدمةاجودة المنتج او : الجودة •

ي : شاملة ال•
ن
ع او السلول عن جودة الخدماتؤ مسالمؤسسةكل فرد ف

ي ي
.قدمهاالت 



إدارة الجودة الشاملة

ن إداري يتمحور حول الجودة ويعتمد عىل المشاركة الجماعية للعأسلوب  املي 

:من خالل بهدف استدامة النجاح

الزبائن ءرضا إ-

.بصفة عامةوالمجتمعبصفة خاصةالمؤسسةإرضاء أفراد -



خصائص الجودة الشاملة

ي • اتيج  أساس اسي 

ن عىل الزبون • كي 
ي )الي  (الداخىلي والخارج 

الشغف بالجودة•

ي صنع القرارو العمىلي النهج العلمي •
ن
ف

ام • ن الطويلالمدىعىلااللي 



(تابع)خصائص الجودة الشاملة

وحدة الغاية •

(روح الفريق)العمل الجماعي •

الحرية المنضبطة•

ن المستمر للعمليات• التحسي 

والتمرسالتعليم والتدريب•



الشاملة مراحل إدارة الجودة

التقصي •

رقابة الجودة•

ضمان الجودة•

إدارة الجودة الشاملة•



اتال ي عالم المتغي 
ن
تدبي  الجديد للجودة ف

المرتكزات واألسس

الشمولية✓

عملية وواقعية✓

مبتكرة✓

تشاركية✓



ي عالم المتغي  ال
ن
(تابع)ات تدبي  الجديد للجودة ف

خصائص المدبر الجديد للجودة•

ن تشجيع ✓ ي األداءالتمي 
ن
ف

صوت الزبون✓

انارة الطريق✓

ضمان التدبي  المستمر للجودة✓

توحيد الطاقات✓

تبسيط العمليات ✓



ي عالم المتغي  ال
ن
(تابع)ات تدبي  الجديد للجودة ف

:يجب أن يعمل عىل: خصائص المدبر الجديد للجودة•

ن ✓ تشجيع األداء المتمي 

صوت الزبون✓

انارة الطريق✓

ضمان التدبي  المستمر للجودة✓

توحيد الطاقات✓

تبسيط العمليات ✓



مجهود

نتائج

نتائج

نتائجمجهود

مجهود

نتائج

استراتيجية تطوير األداء 

4. 

المالية

مجهود

الموارد العمليات

3.

الزبائن



أهداف جدول التقييم المتوازن

تدبي  قبىلي لتحقيق األهداف المرسومة•

التأثي  عىل األسباب عوض االكتفاء بمالحظة النتائج•

اجراء محاكاة لمردودية االستثمار•

النظرة الشمولية لمفهوم المردودية واستدامتها•



مراحل جدول التقييم المتوازن

اتيجية للمؤسسة.1 تحديد االختيارات اإلسي 

تحديد المنتوجات والخدمات األساسية.2

األسواق الرئيسية.3

العمليات األساسية.4

تحديد عوامل النجاح األساسية.5



مثال توضيجي 

جددة، عادية، خاصة، مستهدفة لفئات بعينها، مت)المنتوجات والخدمات •
؟(  حديثة ومتطورة

؟(  انتاج، تسويق، صيانة، الخ)العمليات •

(   حسب الجهات، حسب السن والجنس، المؤسسات ونوعها، الخ)األسواق •
؟

ية، المن)اهم عوامل النجاح • اهج، البيئة، المعدات والوسائل، الموارد البشر
؟( الخ



أهم المصطلحات المرتبطة

بتدبي  الجودة



أهم المصطلحات المرتبطة

بالجودة

تهم المصطلحات المجاالت التالية عىل سبيل الحرص

ادارة وتدبي  الجودة•

كاء• المؤسسة والشر

العملية والمنتج •

المطابقة •

التوثيق•

اإلفتحاص •



ادارة وتدبي  الجودة

شخص او مجموعة من االشخاص  ( Top Management)العامة اإلدارة•
ي المستوى االعىل 

ن
ي للمؤسسةف اتيج  للتدبي  اإلسي 

دبي  المؤسسةأنشطة منسقة لت( Management)االدارة •

ابطة عالقة مجموعة من العنارص ذات( (Systemالنظام • مي 

بخصوص ؤسسةالتوجه العام للم( (Quality Policyسياسة الجودة•
عامة  دارة الاإل من طرف الجودة و المحدد 

تحقيق لنظام لوضع سياسة  ( Management System)التدبي  نظام •
المؤسسةاهداف



(تابع)ادارة وتدبي  الجودة 

الغرض منها هو ( (Quality Objectivesاهداف الجودة •
ر وتطويانشطة منسقة لتوجيه( (Quality Managementادارة الجودة •

ومراقبة بالجودة
نظام ادارة ( Quality Management system) نظام ادارة الجودة •

الجودة بمؤسسة ما لتوجيه و مراقبة 

ن الجودة • هو جزء من ادارة الجودة ( Quality improvement) تحسي 
الجودة يهم التطوير المستمر لمستوى 

وط جزء من ادارة الجودة(Quality Assurance)تأكيد الجودة • يهم شر

واليات تحقيق الجودة



(تابع)ادارة وتدبي  الجودة 

مراقبة جزء من ادارة الجودة الذي يركز (Quality control)الجودة مراقبة•
وط اإلستجابةمدى  الجودةلشر

جزء من ادارة الجودة يركز عىل (Quality planning)تخطيط الجودة •
وضع اهداف الجودة

Efficiencyنجاعة ال• ن النتائج المحققة والموارد )( غرضالمعبأة للالعالقة بي 
مستوى وقدرة تحقيق األهداف المسطرة ( Effectiveness)لية االفع•



ي  اتيج  التدبي  اإلسي 

اإلدارة

تحسين 
الجودة



التدبي  اإلداري والعمىلي 

التدبير
التدبير 
اإلداري

اهداف 
الجودة

التحسين 
المستمر

اإلدارة



إدارة الجودة

تخطيط

الجودة
مراقبة

الجودة

تأكيد

الجودة

تحسين

الجودة 

نظام 

إدارة 
الجودة

إدارة 
الجودة

التحسين 
ةالفعاليالمستمر

النجاعة



كاء ال مؤسسة والشر

كاءطرف ذو المصـلحة• شخص او مجموعة : (Interested party)أو الشر
ي اداء ونجاح المنشأة

ن
ذات مصالح ف

ي ياو شخصؤسسةم( : Customer)الزبون •
ات المؤسسةمنتجقتتن

ات أو خدماتمنتجزود المؤسسة باو شخص يمؤسسة( : Supplier)المورد •

Organizational)هيكل تنظيمي • structure :)حديد المهام ت
والمسؤوليات والمناصب داخل المؤسسات

ات : (Infrastructure)البنية التحتية • ن منظومة من التجهي 
والخدمات الالزمة لتشغيل المنشأةوالمعدات

 (Organization):المؤسسة •
عالقات+مسؤوليات+عمليات+موارد+شخاص



كاءال (تابع)مؤسسة والشر

لتصنيف المنتجات او مستوى الجودةرتبة (: Grade) درجـة •

ط (: Requirement) متطلب • ي عملية ماالزامي خاصية او شر
ن
ف

وط درجة ( : Quality) جودة • مطابقة الخصائص للحاجيات والشر
المحددة 

والمعي  عنه االدراك الحسي : (Customer satisfaction)رضا الزبون •
لمستوى تحقيق حاجياتهلزبون من طرف ا

ج او نظام او عملية لتحقيق منتؤسسةقدرة الم( : Capability) قدرة ال•
مستوفيا لمتطلباته

Work)بيئة العمل• Environment):  العملومحيط وبيئة ظروف



ملية والمنتجالع

وع • من االنشطة عملية وحيدة تتكون من مجموعة: ( Project)مشر

ن محددين المنسقة  ذات أفق وجدولة زمنيي 

.تحول المدخالت اىل مخرجاتمرتبطة انشطة ( : Process)العملية •

.نشاط او عمليةطريقة موصفة لتنفيذ( : Procedure)إجراء •

إنتاجيةعمليةلنتيجة  :(Product)منتج •

إنتاجيةعمليةلنتيجة  :(Service)خدمة•



المطابقة

ي •
 
إجراء إلزالة سبب عدم مطابقة  (Preventive action) :إجراء وقائ

.متوقع او أي حيود غي  مرغوب فيه يمكن ان يحدث

إجراء إلزالة عدم مطابقة تم (: Corrective action)إجراء تصحيجي •
اكتشافها 

فعل إلزالة عدم مطابقة تم اكتشافها(: Correction) تصحيح •

لدرجة لمنتج غي  مطابقاالمستوى اوتغيي  (:Regrade)تعديل الدرجة •
وط ومتطلباتبغرض  جعله يطابق  سلفااألوىل المحددةتختلف عن شر

ا اجراء تعديل عىل منتوج او خدمة غي  مطابقة لجعله( : Repair)إصالح •
قابلة لالستعمال



(تابع)المطابقة

(Requirement) متطلب•

ط(Conformity)مطابقة • استيفاء شر

Non)عدم مطابقة • conformity ) : ط عدم استيفاء شر

عدم استيفاء متطلب متعلق باستخدام موصف او (: Defect) عيب •
ن  .استخدام لغرض معي 

للمرحلة التالية من عملية ماالضوء األخرصن للمرور :( Release) إفراج •



التوثيق

ي Document) :) وثيقة •
ن
وئ ي او اليكي 

 
وسيط ورف

(Procedure document)وثيقة إجراء •

بيان ذو معتن  : ( Information)) معلومة •

ن براهRecord))تسجيل  • ن لألنشطة وثيقة تتضمن نتائج تم تحقيقها او تبي  ي 
ي تم تنفيذها

.الت 

وثيقة توصف االجراءات والموارد الالزمة  :(Quality plan)خطة جودة •
نامج للتنفيذ ن عن تنفيذها والي  والمسؤولي 

توصف نظام ادارة الجودةثيقةو(:Quality Manual)دليل الجودة •

وثيقة تنص عىل متطلبات (:Specification) مواصفة •



اإلفتحاص

اتهابمختلف اليتقييم للمطابقة بواسطة المشاهدة : Inspection))تفتيش•
Material)ماديدليل  evidence ) : ماشر  بيان يدعم صحة

ء ما تأكيد : Validation) (صالحية• ي
ادي الدليل المعي  صحة شر

ات بأن المتطلبادي تأكيد من خالل تقديم الدليل الم: (Verification)تحقق •
قد تم استيفاؤها

نشاط لتحديد مالئمة وفاعلية اجراء ما ومدى تحقيق : (  (Reviewمراجـعـة •
الغاية منه



جزيل الشكر على لطفكم

وحسن متابعتكم 


