�إدارات
حمدثة
�إدارة اجلودة
الن�ش�أة:
�أن�شئت �إدارة اجلودة بقرار معايل وزير العدل ذي
الرقم ( )2659يف 1433/2/17هـ بنا ًء على ما عر�ضه
وكيل ال���وزارة رئي�س اللجنة مل�شروع امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز لتطوير م��رف��ق الق�ضاء والتوثيق
املبني على حم�ضر اللجنة ذي الرقم ( )30املت�ضمن
ال��ت��و���ص��ي��ة ب����إح���داث ه���ذه الإدارة .وب��ع��د االط�ل�اع
على اخل��ارط��ة التنظيمية ل��دي��وان ال����وزارة املبلغة
بخطاب معايل وزير اخلدمة املدنية رئي�س اللجنة
ال��ف��رع��ي��ة ال����وزاري����ة للتنظيم الإداري ذي ال��رق��م
 10/179/16/4/31يف 1432/3/19ه��ـ .وبنا ًء على ما
ورد من جمل�س الوزراء بقراره ذي الرقم ( )201يف
1432/7/4ه���ـ املبني على تو�صية اللجنة العامة يف
جمل�س ال��وزراء ذي الرقم ( )343يف 1432/5/28ه��ـ
والذي قرر فيه دعم تطوير �أداء الأجهزة احلكومية
ومن �ضمنها التطوير الإداري والإلكرتوين وتفعيل
دور وح����دات ال��ت��ط��وي��ر الإداري م��ن خ�ل�ال دعمها
ب��ال��ك��وادر امل���ؤه��ل��ة وامل����وارد املالية وتبني الأ�ساليب
الإداري��ة احلديثة مبا ميكنها من تطوير خدماتها
وتقدميها بجودة عالية ،وقد �صدر تعميم مبوجبه
م��ن م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ب��ال��رق��م /13ت 4321/يف
1432/7/25هـ بهذا ال�ش�أن.
وترتبط �إدارة اجلودة بوكالة الوزارة للتخطيط
والتطوير الإداري طبقاً للقرار ذي الرقم  2659يف
1433/2/17هـ.
الأهداف:
و�ضع املعايري واملقايي�س اخلا�صة بجودة وكفاءة
وفاعلية الأداء الإداري ،وتقدمي مقرتحات و�سائل
العمل اجلديدة التي ت�سهم يف حت�سني جودة الأداء
وزي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة و���س��رع��ة الإجن�����از ،ون�����ش��ر ثقافة
اجلودة بني من�سوبي الإدارة.
املهمات:
-1حت���دي���د ���س��ي��ا���س��ة و�أه�������داف اجل�����ودة ل���ل���وزارة
واجلهات التابعة لها ون�شرها والتعريف بها.
-2و�����ض����ع م��ع��اي�ير ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة م���ن قبل
ال��وزارة واجلهات التابعة لها بالتن�سيق مع املعنيني

يف الوحدات الإدارية املختلفة.
-3توثيق نظام �إدارة اجلودة من خالل العلميات
الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف حتقيق �أهداف الوزارة.
�-4إعداد وتطوير وتوثيق �إجراءات عمل قيا�سية
ف ّعالة لكافة عمليات الوزارة واجلهات التابعة لها.
-5ت�صميم وتنفيذ ا�ستمارة م�سوحات ر�ضاء
متلقي اخلدمة لتحديد فر�صة التح�سني والتطوير
يف تقدمي خدمات تلبي احتياجات امل�ستفيدين من
املرفق العديل.
-6ت�����ص��م��ي��م وتنفيذ ا���س��ت��م��ارة م�����س��وح��ات ر���ض��اء
العاملني يف املرفق العديل بالتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة لتحديد فر�ص التقدم يف البيئة التنظيمية.
-7اق��ت��راح م��ع��اي�ير للخدمة الرئي�سة املقدمة
ومتابعة �أداء ال��وزارة يف تطبيق تلك املعايري ومدى
االلتزام بها.
-8ت��ط��وي��ر املنهجيات واخل��ط��ط للم�ساهمة يف
حت�����س�ين م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة م���ن امل��رف��ق
العديل.
-9ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة اجل����ودة ب�ين م��ن�����س��وب��ي ال����وزارة
والت�أكد من التزام جميع العاملني بها.
�-10إن�����ش��اء ن��ظ��ام معلومات يتم خ�لال��ه جتميع
وتبويب وحفظ كافة املعلومات التي ت�ساعد الإدارة
على �أدائها ملهماتها.
� -11إع���داد تقارير دوري���ة ع��ن ن�شاطات الإدارة
و�إجنازاتها ومقرتحاتها لتطوير العمل بها ورفعها
للإدارة العليا.

ر�أي امل�س�ؤول:
وقال مدير عام �إدارة اجلودة الأ�ستاذ� /أحمد بن
عبدالعزيز الوابلي� :إن من �أب��رز مهام هذه الإدارة
اجلديدة �إيجاد معايري للخدمات املقدمة ،ومتابعة
�أداء الوزارة يف تطبيقاتها ،وتطوير اخلطط لتح�سني
م�ستوى الأداء ،ون�شر ثقافة اجل��ودة ،و�إيجاد خطة
عمل حلفظ املعلومات و�إع��داد التقارير واملقايي�س
لتفعيل الأداء الإداري بجودة وكفاءة عالية ،وتي�سري
و�سائل العمل للإ�سهام يف حت�سني وزيادة الإنتاجية،
و�سرعة الإجناز ،وتطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة على
كافة منا�شط الوزارة و�إداراتها.

العدد  - 54ربيع الآخر 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة
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