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نرشة تصدر عن شعبة التخطيط والسياسات والجودة تُعنى بنرش أخبار ومقاالت عن نظام إدارة الجودة

أخبار إكسربيس

(فريق الجودة يشارك يف التدقيق الداخيل إلدارة
األدلة الجنائية)

شــارك فريــق الجــودة بشــعبة التخطيــط والسياســات والجــودة يف
عمليــة التدقيــق الداخــي إلدارة األدلــة الجنائيــة التابعــة لــإدارة
العامــة للمباحــث واالدلــة الجنائيــة للحصــول عــى شــهادة اآليــزو
 ،9001:2015وذلــك بنــا ًء عــى دعــوة مــن العقيــد الخبــر قطامــي
محمــد القطامــي ،مديــر إدارة األدلــة الجنائيــة.
وتــأيت هــذه املشــاركة لتبــادل الخ ـرات بــن املدققــن الداخليــن يف
كافــة إدارات وزارة الداخليــة ،وتعزيــز التعــاون املشــرك مبــا ينعكــس
إيجاب ـاً عــى األداء العــام.

التفكري املبني عىل املخاطر

العدد االول  4يوليو 2017

هــي توفــر املعلومــات وإتاحتهــا لجميــع العاملــن يف املؤسســة ،واملســتفيدين مــن خارجهــا ،حيــث يرتكــز
عــى االســتفادة القصــوى مــن املعلومــات املتوافــرة يف املؤسســة ،والخــرات الفرديــة الكامنــة يف عقــول
موظفيهــا .لــذا ،فــإن مــن أهــم مميـزات تطبيــق هــذا املفهــوم هــو االســتثامر األمثــل لــرأس املــال الفكــري،
وتحويلــه إىل قــوة إنتاجيــة تســهم يف تنميــة أداء الفــرد ،ورفــع كفــاءة املؤسســة.

(نبذة عن املواصفة القياسية الدولية أيزو )9001:2015

تــم إجــراء بعــض التغيــرات والتحديثــات يف اإلصــدار الجديــد للمواصفــة الدولية أيــزو 2015 : 9001
بهــدف تســهيل التكامــل بــن نظــم اإلدارة املختلفــة ،وســيكون مــن األســهل عــى املؤسســات املطبقــة
لنظم الجــودة ،التوافــق مــع املتغــرات العامليــة التــي طــرأت عــى الســوق العاملــي مثــل التكنولوجيــا
الحديثــة وإدارة املعلومــات والتنافســية وإدارة سالســل اإلمــداد وإدارة املخاطــر وغــر ذلــك مــن املتغـرات.

أسباب إصدار املواصفة 9001:2015ISO
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تفكــر منارســه يف واقــع حياتنــا اليوميــة مــن
خــال تفكرينــا بالطــرق و األســاليب التــي
تجنبنــا الوقــوع يف املشــاكل التــي تكبدنــا
العديــد مــن الخســائر ومــن ناحيــة أخــرى
تكلفنــا الكثــر لعالجهــا.
وكذلــك الحــال يف بيئــات األعــال املختلفــة
فهــي معرضــة للمخاطــر بكافــة أنواعهــا
وذلــك حســب طبيعــة عمــل املنظمــة والتــي
قــد تؤثــر ســلباً عــى مكتســبات وســمعة
املنظمــة وأهدافهــا االســراتيجية ،حيــث
نجــد مــن يتعامــل مــع تلــك املخاطــر بخربتــه
وتجاربــة العمليــة عــر الســنوات ومــن
جانــب آخــر نجــد البعــض يتعامــل معهــا
بطريقــة أخــرى مختلفــة متام ـاً قــد ال تكــون
ممنهجــة.
ختامــاً ،مــن الــروري توحيــد تلــك
املنهجيــات واألســاليب للتعامــل مــع
املخاطــر مــن خــال (نظــام موحــد إلدارة
املخاطــر) يعمــل عــى رصــد كافــة املخاطــر
التــي تواجههــا االدارة والعمــل عــى
تحليلهــا وقياســها والتحكــم بهــا بطريقــة
ممنهجــة متناســبة مــع الخطــط واألهــداف
اإلســراتيجية وجــودة األداء العــام.

إدارة املعرفة
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إكسـربيس

كــــواليـتــــــي
بقلم املهندس حمد بحر

خواطر
كواليتي

عزيــزي العقــل الباطــن ،لدينــا تاريــخ عريــق
نفخــر فيــه ولكــن يف الوقــت ذاتــه نحتــاج إىل
إســتدامة هــذا اإلرث الجميــل وتطويــره وذلــك
بتقبــل التغيــر لألفضــل حســب مــا تـراه مناســباً
ألهدافنــا الحاليــة ،فالظــروف تتغــر بإســتمرار
وتتشــكل بأشــكال ال تعيهــا ،تحتــاج اىل تغيــر
ســلوكك اإلداري والفكــري ليكــون إرثـاً مســتداماً
مــن أشــجار اإلنجــازات واألعــال املثمــرة
القابلــة للتطويــر تتوارثهــا األجيــال لتواصــل
العطــاء ململكــة البحريــن ورقيهــا.

نبذة عن كتاب
لقــد بــدأت الشــعوب واملجتمعــات والحكومــات
واملؤسســات تقــدر أهميــة اإلقتصــاد املبنــي عــى
املعرفــة وتطبيقاتهــا وأثرهــا عــى التطــور الحضــاري
لألمــم .و زاد مــن أهميــة مفهــوم إدارة املعرفــة
كمصــدر أســاس يف تعزيــز اإلعتــاد الــذايت عــى
املــوارد الداخليــة وللتعامــل مــع متطلبــات النمــو
أو التطــور للمزيــد..

مسابقة العدد
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عزيــزي القــارئ ،هــل الحظــت وأنــت تعيــش
هــذه الفــرة مــن الزمــن بــأن شــجرة اإلنجــازات
واألعــال الســابقة (املوروثــه) مل تعــد تــؤيت
مثارهــا بالشــكل الجيــد كالســابق ،وقــد أصبحــت
مجــرد شــجرة كبــرة هرمــه لهــا ذكريــات
جميلــة ،يف واقــع األمــر قــد يكــون إنجــاز
املــايض هــو مشــكلة الحــارض إن مل يتــم تطويــره
بالشــكل الــذي يتناســب مــع أهــداف وظــروف
الزمــان واملــكان ،ولألســف نجــد يف بعــض
األجيــال الذيــن ورثــوا هــذه اإلنجــازات مقاومــة
ملحوظــة للتحســن والتغيــر ،معظــم ردودهــم
( مــادري!! هــاذي الــي علمــوين إيــاه) (،مــن
زمــان وإحنــا نشــتغل هلــون)( ،دام املركــب
مــايش خلــه مــايش ) ، ..والســبب هــو الخــوف
مــن التغيــر واإلبقــاء عــى األعــال اليوميــة
كروتــن جامــد معقــد تتــواىل عليــه أجيــال
التعــرف األهــداف الرئيســية التــي بنيــت عــى
أساســها هــذه املؤسســة بجميــع مكوناتهــا مــن
خدمــات ومــوارد وعمليــات وغريهــا.

أخبار إكسربيس

شــكراً ،وجزيــل الشــكر أيضـاً لــكل مــن ســبقونا
عــى مــا بذلــوه مــن جهــد وتفــاين يف العمــل
ليبنــوا لنــا إرثــاً جميــا وأساســاً نســتند عليــه
ونطــوره ليكــونَ أيضــاً إرثــاً رائعــاً ألبنائنــا
وأحفادنــا يف املســتقبل .نعــم ،هنــاك فعــاً
مكتســبات وإنجــازات متميــزة ومســتدامة إىل
وقتنــا الحــايل ،ومعظمهــا (كانــت) تــؤيت مثارهــا
بشــكل ممتــاز يف (ذاك) الزمــان وتتناســب مــع
(تلــك) البيئــة املحيطــة بهــم والظــروف التــي
(كانــوا) يعيشــونها يف تلــك الحقبــة مــن الزمــن.
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