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اإدارات
حمدثة 

الن�ش�أة:
اأن�شئت اإدارة اجلودة بقرار معايل وزير العدل ذي 
الرقم )2659( يف 1433/2/17هـ بناًء على ما عر�شه 
عبداهلل  امللك  مل�شروع  اللجنة  رئي�س  الـــوزارة  وكيل 
والتوثيق  الق�شاء  مــرفــق  لتطوير  عبدالعزيز  بــن 
املبني على حم�شر اللجنة ذي الرقم )30( املت�شمن 
االطـــاع  وبــعــد  االإدارة.  هـــذه  ـــاإحـــداث  ب الــتــو�ــشــيــة 
املبلغة  الــــوزارة  لــديــوان  التنظيمية  اخلــارطــة  على 
اللجنة  املدنية رئي�س  بخطاب معايل وزير اخلدمة 
الــرقــم  ذي  االإداري  للتنظيم  الــــوزاريــــة  الــفــرعــيــة 
10/179/16/4/31 يف 1432/3/19هـــ. وبناًء على ما 
ورد من جمل�س الوزراء بقراره ذي الرقم )201( يف  
يف  العامة  اللجنة  تو�شية  على  املبني  1432/7/4هــــ 
جمل�س الــوزراء ذي الرقم )343( يف 1432/5/28هـــ 
والذي قرر فيه دعم تطوير اأداء االأجهزة احلكومية 
ومن �شمنها التطوير االإداري واالإلكرتوين وتفعيل 
دعمها  خـــال  مــن  االإداري  الــتــطــويــر  وحــــدات  دور 
االأ�شاليب  وتبني  املالية  واملــــوارد  املــوؤهــلــة  بــالــكــوادر 
االإداريــة احلديثة مبا ميكنها من تطوير خدماتها 
وتقدميها بجودة عالية، وقد �شدر تعميم مبوجبه 
بــالــرقــم 13/ت/4321 يف  الــعــدل  مــن مــعــايل وزيـــر 

1432/7/25هـ بهذا ال�شاأن.
وترتبط اإدارة اجلودة بوكالة الوزارة للتخطيط 
الرقم 2659 يف  للقرار ذي  االإداري طبقاً  والتطوير 

1433/2/17هـ.

الأهداف:
و�شع املعايري واملقايي�س اخلا�شة بجودة وكفاءة 
و�شائل  مقرتحات  وتقدمي  االإداري،  االأداء  وفاعلية 
التي ت�شهم يف حت�شني جودة االأداء  العمل اجلديدة 
وزيــــادة االإنــتــاجــيــة و�ــشــرعــة االإجنـــــاز، ونــ�ــشــر ثقافة 

اجلودة بني من�شوبي االإدارة.

املهم�ت:
1-حتـــديـــد �ــشــيــا�ــشــة واأهـــــــداف اجلـــــودة لـــلـــوزارة 

واجلهات التابعة لها ون�شرها والتعريف بها.
2-و�ــــشــــع مــعــايــري لــتــقــدمي اخلـــدمـــة مـــن قبل 
املعنيني  بالتن�شيق مع  التابعة لها  الــوزارة واجلهات 

يف الوحدات االإدارية املختلفة.
3-توثيق نظام اإدارة اجلودة من خال العلميات 

االأ�شا�شية التي توؤثر يف حتقيق اأهداف الوزارة.
4-اإعداد وتطوير وتوثيق اإجراءات عمل قيا�شية 

فّعالة لكافة عمليات الوزارة واجلهات التابعة لها.
ر�شاء  م�شوحات  ا�شتمارة  وتنفيذ  5-ت�شميم 
متلقي اخلدمة لتحديد فر�شة التح�شني والتطوير 
من  امل�شتفيدين  احتياجات  تلبي  خدمات  تقدمي  يف 

املرفق العديل.
مــ�ــشــوحــات ر�ــشــاء  ا�ــشــتــمــارة  6-تــ�ــشــمــيــم وتنفيذ 
العاملني يف املرفق العديل بالتن�شيق مع اجلهات ذات 
العاقة لتحديد فر�س التقدم يف البيئة التنظيمية.
املقدمة  الرئي�شة  للخدمة  مــعــايــري  7-اقـــــرتاح 
ومتابعة اأداء الــوزارة يف تطبيق تلك املعايري ومدى 

االلتزام بها.
يف  للم�شاهمة  واخلــطــط  املنهجيات  8-تــطــويــر 
حتــ�ــشــني مــ�ــشــتــوى اخلـــدمـــات املــقــدمــة مـــن املــرفــق 

العديل.
9-نــ�ــشــر ثــقــافــة اجلــــودة بــني مــنــ�ــشــوبــي الــــوزارة 

والتاأكد من التزام جميع العاملني بها.
جتميع  خــالــه  يتم  معلومات  نــظــام  10-اإنــ�ــشــاء 
وتبويب وحفظ كافة املعلومات التي ت�شاعد االإدارة 

على اأدائها ملهماتها.
االإدارة  ن�شاطات  عــن  دوريـــة  تقارير  اإعـــداد   -11
واإجنازاتها ومقرتحاتها لتطوير العمل بها ورفعها 

لاإدارة العليا.

 راأي امل�ش�ؤول:
وقال مدير عام اإدارة اجلودة االأ�شتاذ/ اأحمد بن 
االإدارة  هذه  مهام  اأبــرز  من  اإن  الوابلي:  عبدالعزيز 
اجلديدة اإيجاد معايري للخدمات املقدمة، ومتابعة 
اأداء الوزارة يف تطبيقاتها، وتطوير اخلطط لتح�شني 
خطة  واإيجاد  اجلــودة،  ثقافة  ون�شر  االأداء،  م�شتوى 
واملقايي�س  التقارير  واإعــداد  املعلومات  حلفظ  عمل 
لتفعيل االأداء االإداري بجودة وكفاءة عالية، وتي�شري 
و�شائل العمل لاإ�شهام يف حت�شني وزيادة االإنتاجية، 
و�شرعة االإجناز، وتطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة على 

كافة منا�شط الوزارة واإداراتها.

اإدارة اجل�دة 
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