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شثرٚخ تنصقدٚى2016/3/22 :
شثرٚخ تنقدٕل2016/6/8 :

املسخخهص:

ٓٚددده ْددلت تندفددط تنددٗ رت ددر آنٛددر شكدٛددم يصكهدددثز تنًٕتغددور تندٔنٛددر ( )ISO 9001 : 2015فددٙ
تنًركددا تنًرت دد – ٙتنكددٕر٘ نهصدددرٚح تنًُٓدد ٙتنًثبددد تنددٗ تبددرذ تنصدددرٚح تنًُٓدد ٙفدد ٔ ٙترذ تنًًددم ٔتنط د ٌٔ
تالؼصًثيٛددر نضددرؼ تيدددت ٔشٓٛةددر تنًركددا نهفػددٕل يهددٗ ضددٓث ذ تنًكثخقددر يددى يصكهدددثز تنًٕتغددور تندٔنٛددر
( )ISO 9001 :2015تنص ٙيٍ ضأَٓث شرشق ٙخًسصٕٖ تال تء ٔتنخديثز تنًقدير فد ٙتنًركدا تنًدفدٕض خًدد تٌ
ٚصى تنصًره ٔ رت ر ٔت ى ـثل َهثو ت ترذ تنؽدٕ ذ يد ٍ خدلل شفدٚدد َقدثـ تنقدٕذ ٔتنؿدًا فد ٙتنُهدثو نصطدخٛع
تنوؽٕذ ٔتٚؽث تنسدم تنكوٛهر خًًثنؽر شهك تنوؽدٕذ ٔتيصًدد تندثـعدثٌ يدُٓػ رت در تنفثندر الؼدرتء تندفدط ٔشدى
ت دصخدتو دٕتبى تنوفدع ( )CHICK LISTتنخثغدر خثنًٕتغدور تندٔنٛدر (ٔ )IS0 9001: 2015يدٍ خدلل
تنًًثٚطر تنًٛدتَٛر ٔتؼرتء تنًقثخلز ٔتالقلو يهٗ تنسؽلز ٔتنٕظثبم شى ؼًدى تندٛثَدثز تنل يدر تم شدى ٛدث
يدٖ تنصكدٛم ٔتنصٕظٛم خثاليصًث يهٗ تنُسح تنًةٕٚدر ٔتنٕ دف تنفسدثخ ٙتنًدرؼؿ ٔشٕغدم تندثـعدثٌ تندٗ يدد
يددٍ تنُصددثبػ كددثٌ تخر ْددث شدُدد ٙتنقٛددث تز تنًهٛددث نًًثر ددثز تنؽددٕ ذ ٔت ددصًدت ْث نصكدٛددم يصكهد دثز تنًٕتغددور
تندٔنٛددر ٔتيددصلم تنًركددا خُٛددر شفصٛددر ت ث ددٛر ش ْهددّ يددٍ شكدٛددم يصكهدددثز تنًٕتغددور ٔتنًددثيه ٍٛفدد ٙتنًركددا
ٚصًصًددٌٕ خددثنخدرتز ٔتنًٓددثرتز تنصدد ٙش د ْهٓى نصقدددٚى تفؿددم تنخددديثز تال تٌ يدددو ٛددثو تنًركددا خث ددصًًثل َٓددػ
تنًًهٛر ٔتنصوكٛر تنًدُ ٙيهٗ تنًخثقر ٔتنورظ كسٛثق يًدم يصددى فد ٙكثفدر تالؼدرتءتز تخدم تنًركدا ٔال دًٛث
ف ٙتنًًهٛر تنصدرٚدٛر تنصٚ ٙقديٓث نهًصدرخٔ ٍٛؼٕ شددث ٍٚفد ٙت رتم شٕنٛدا يودثْٛى تالؼدرتءتز نصهدٛدر ـثؼدثز
ٕق تنًًم يٍ ـٛط شفدٚد تالـصٛثؼثز ٔ رير تال صؽثخر نًصضٛرتز تندٛةر تنخثرؼٛر فؿدل يدٍ ٔؼدٕ شددتخم
ف ٙيًهٛر تنصخكٛف نُهثو ت ترذ تنؽٕ ذ تنخثظ خثنًركا .

املطصلهاتث االستسيت نهباذَ /هثو ت ترذ تنؽٕ ذ تنصدرٚح تنًُٓ.ٙ

*تندفط يسصم يٍ ر ثنر يثؼسصٛر
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املقذمت:

يددا ز تنًُهًددثز ـػددثَصٓث خصكدٛددم ت ترذ تنؽددٕ ذ تنطددثيهر ٔتشخددثم تنًدٚددد يددٍ تمؼددرتءتز تنٕ ثبٛددر نًُددى
تالخصرت ثز نهًُهً ثز يٍ خلل شدُ ٙيدد ت يدٍ تنًًدثٛٚر تندٔنٛدر تنقٛث دٛر ٔتالٚؽثخٛدر تنوثيهدر نهًُهًدثز تندٔنٛدر
ٔيدٍ تخر ْدث تنًُهًددر تنًثنًٛدر نهًقددث )ISO( ٛٚتم الخدد يددٍ ٔؾدى روٚدر ٔتؾددفر نًسدصقدهُث فدد ٙؾدٕء ـؽددى
تنصكٕرتز تنكدٛرذ ف ٙتنًؽثالز تالَصثؼٛر ٔتنخديٛر كثفر ٔنؽًم يرتكا تنصدرٚح تنًُٓد ٙشصدد تنػددترذ فد ٙيؽدثل
شقدٚى تنخديثز خكرٚقر تـصرتفٛر يثنٛر تنؽٕ ذ شهد ٙتـصٛثؼثز تنًسصوٛد ٍٚيٍ خدديثشٓث خًدث ٚفقدم رؾدثْى َٔٛدم
تيؽثخٓى فؿل يٍ شفوٛا تنًٕنؤ ٍٛشفس ٍٛيسصٕٖ ت تبٓى ٔيٍ تخدر تنقدٛى تنصد ٙشًدا يدث شدى مكدرِ شفقٛدم
تنؽددٕ ذ فدد ٙت ترذ يرتكددا تنصدددرٚح ٔال ٚددصى تنٕغددٕل نددلنك تال يددٍ خددلل تنًًددم يهددٗ تالنصدداتو ٔتالٚوددثء خًصكهدددثز
تنفػٕل يهٗ ضٓث ذ ( ) ISO9001تنص ٙشطصًم يهٗ يددذ يصكهددثز ٔضدرٔـ شًدد ٔفدم يًدثٛٚر ت ث دٛر يثنًٛدر
خثغر خُهثو ت ترذ تنؽٕ ذ .
ٔ د ت صؿس ؾرٔرذ تندفط تٌ ٚصؿًٍ ترخًر يفثٔر ـٛط شُثٔل تنًفٕر تالٔل تالقدثر تنًُٓؽد ٔ ٙرت دثز دثخقر
تيث تنًفٕر تنعثَ ٙشؿًٍ تنصأقٛر تنُهر٘ نهدفط ٔؼثء تنًفٕر تنعثنط نٛصُثٔل تنؽثَدح تنصكدٛقد ٙنهدفدط ٔتخٛدرتم تنًفدٕر
تنرتخى يفصٕٚثم يهٗ تال صُصثؼثز تنصٕغٛثز.

احملىر االول /منهجيت انباذ وجهىد معزفيت ستبقت

اوال :منهجيت انباذ

 . 1مشكهت انباذ
تٌ شدُ ٙيصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر (ٚ )ISO9001:2015سٓى ف ٙشكٕٚر تنًًثر دثز تال ترٚدر فد ٙتنًُهًدثز
فؿل يٍ شفس ٍٛتالؼرتءتز ٔخثميكثٌ تنصًدٛر يٍ يطكهر تندفط يٍ خلل تنصسثوالز تالشٛر :
ْ.1م ًٚكٍ شكدٛم يصكهدثز تنًٕتغدور تندٔنٛدر ()ISO 9001:2015يهدٗ تنًركدا تنًرت د - ٙتنكدٕر٘ نهصددرٚح
تنًُٓ.ٙ
ْ.2م ٚسٓى شكدٛم تنًٕتغور تندٔنٛر ( )ISO9001:2015خرفى يسصٕٖ ت تء ت ترذ تنًركا تنًرت  – ٙتنكٕر٘
نهصدرٚح تنًُٓ. ٙ
.3يثْ ٙتنًًٛقثز تنص ٙش ظر يهٗ شكدٛم تنًٕتغور تندٔنٛر ( )ISO9001:2015ف ٙتنًركا تنًرت  - ٙتنكدٕر٘
نهصدرٚح تنًٓى

 . 2اهميت انباذ
شُكهم تًْٛر تندفط يٍ تًْٛر تنًٕؾٕو ٔ تنًُهًر تنصٚ ٙصى شكدٛم تنًًه ٙنهدفط فٓٛث:
أٚ .سددٓى تندفددط تنفددثن ٙخثنصًٓٛددد نصكدٛددم تنًٕتغددور تندٔنٛددر (ٔ )ISO9001:2015شًًددٛى ظقثفددر تنؽددٕ ذ ندددٖ
ت ترذ تنًركا تنًدفٕض ٔشًاٚا ٔرْث ندُثء تنقدرتز ٔؼًهٓث تكعر شأْٛلم .
ج .ي فثٔنر تنًسثًْر ف ٙيى شٕؼّ تنًرتكا تنصدرٚدٛر ف ٙتال دصؽثخر نفثؼدثز تنًسدصوٛد ٍٚيُهًدثز ٔتفدرت يدٍ
خلل تال صؽثخر نفثؼصٓى ٔشفقٛم رؾثْى.
غٚ .سٓى تندفط تنفثن ٙتنٗ تخرت تًْٛر تنًرتكا تنصدرٚدٛر خثنُسددر نسدكثٌ يفثفهدر خضددت ٔتنًفثفهدثز تالخدرٖ
نكَٕٓث تنًػدر تال ث  ٙتنل٘ ًٚد تنًلكثز تنوُٛر ٔٚرفد ٕق تنًًم خثألفرت تنًُٓ ٍٛٛتنلٚ ٍٚسدًٌٕٓ فد ٙخُدثء
تنًؽصًى.
 .3اهذاف انباذ
ف ٙؾٕء يث شقدو ف ٙيطكهر تندفط ٔتًْٛصّ ًٚكٍ تنصٕغم تنٗ يؽًٕير يٍ تالْدته تنربٛسر تنصٚ ٙسًٗ
تندفط شفقٛقٓث ٔتنص ٙشصهخع خثالش:ٙ
أ .تنكطا يٍ ٔت ى يسصٕٖ ت ترذ تنؽٕ ذ ف ٙت ترذ تنًركا تنًدفٕض.
ج .شفدٚد يسصٕٖ تيكثَٛر شكدٛم يصكهدثز ت ترذ تنؽٕ ذ ٔفم يفد تز تنًٕتغور تندٔنٛر )(ISO 9001:2015
ف ٙت ترذ تنًركا تنًدفٕض.
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غ .شفدٚد شكدٛم يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر ( )ISO 9001:2015يهٗ تنًركا تنًرت  ٙتنكٕر٘.
ز .شقدٚى تالنٛثز تنًًكُر تنص ٙشسٓى ف ٙشكدٛم يصكهدثز تنًٕتغدور تندٔنٛدر ( )ISO 9001:2015يهدٗ يرتكدا
تنصدرٚح تنًُٓ.ٙ
.4حذود انباذ
أ.تنفدٔ تنايثَٛر :تنوصرذ تنايُٛر تنًفد ذ نؽًى تندٛثَثز ٔت صقػثء تنًًهٕيثز تنخثغر خثندفط يثخٍٛ
(.)2016/5/19-2015/10/13
ج.تنفدٔ تنًكثَٛر :شصًعم ف ٙتنًركا تنًرت  –ٙتنكٕر٘ نهصدرٚح تنًُٓ ٙف ٙيقر ٔ ترذ تنًًم ٔتنط ٌٔ
تالؼصًثيٛر ف ٙتنًثغًر خضدت
 .5استنيب مجع انبيتنتث
أ .تنؽثَح تنُهر٘ ٔ :د شى تغُثء ْلت تنؽثَح يٍ خلل :
 .1تنكصح تنًرخٛر ٔتالؼُدٛر.
 .2تالقرٔـثز ٔتنر ثبم تنؽثيًٛر تنًرخٛر ٔتالؼُدٛر .
 .3تندٔرٚثز ٔتندفٕض ٔتنً شًرتز ٔتنُدٔتز تنًرخٛر ٔتالؼُدٛر .
 .4هسهر يٕتغوثز تالٚأ تنػث رذ يثو .2015ٔ 2008
ج .تنؽثَح تنًًه :ٙشى ت صخدتو تال ثنٛح تالشٛر نؽًى تندٛثَثز :
تنًقثخلز تنطخػٛر :يٍ خلل تنًقثخلز تنًٓٛكهر يى مٔ٘ تنًل ر يٍ يدرتء ت سثو تبرذ تنصدرٚح تنًُٓٙ
ٔيدرتء تنًرتكا تنصدرٚدٛر ٔيس ٔن ٙت ترذ تنًركا تنًدفٕض.
 . 6منهج انباذ
تيصًد تندثـط يُٓػ رت ر تنفثنر ف ٙشُثٔل يٕؾٕو تندفط ندرت ر ٔت ى تنًركا تنًدفٕض نهٕغٕل تنٗ
ْده تندفط.
.7االستنيب واالدواث االحطصتئيت
خٓده شرؼًر تندٛثَثز تنص ٙشى تنفػٕل يهٓٛث يٍ خلل ٕتبى تنوفع ( )Check Listsتنٗ شًثخٛر كًٛر
ٔنهفػٕل يهٗ تكعر ر يًكُر نصفهٛم تندٛثَثز تنٕتر ذ فٓٛث ٛصى ت صخدتو تنًقٛث تنسدثئ ٙمنك نقٛث
يدٖ تنصكدٛم تنوًه ٙنًصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر ( )ISO 9001:2015يٍ خلل شخػٛع ٔ ٌ يفد نكم
فقرذ ف ٙتنًقٛث ( هٛى  )88:2001كًث يٕؾؿ ف ٙتنؽدٔل (.)1
ؼدٔل ()1
فقرتز تنًقٛث تنسدثيٙ
فقرتز تنًقٛث تنسدثيٙ
يكدم كهٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم ؼابٛث ٔغٛر يٕظم
غٛر يكدم ٔغٛر يٕظم
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ٔ ٛصى ت صخدتو تال ٔتز تالـػثبٛر تالشٛر:
أ .تنٕ ف تنفسثخ ٙتنًرؼؿ (:)Weighted meanنفسثج تنًًدل تنصقرٚد ٙنًدٖ تنًكثخقر يى يصكهدثز
تنًٕتغور تندٔنٛر ( )ISO 9001 :2015ف ٙتنًركا تنًدفٕض خًد تٌ ٚصى تـصسثج ٛى تنصكرترتز نكم
ثبًر يٍ ٕتبى تنوفع(*) ٔـسح تنًًث نر تالشٛر :
تنٕ ف تنفسثخ ٙتنًرؼؿ = يؽًٕو (تالٔ تٌ Xشكرترتشٓث)  /يؽًٕو تنصكرترتز
ج .تنُسح تنًةٕٚر (ٚ: )Percentagesصى تـصسثج تنُسدر تنًةٕٚر نًدٖ يكثخقر تنصُوٛل تنوًه ٙيٍ دم
تنًركا تنًدفٕض يى يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر (ٔ )ISO 9001 : 2015ـسح تنًًث نر تالشٛر
(تنًٛثؾ :)6 :2009
تنُسدر تنًةٕٚر نًدٖ تنًكثخقر =تنٕ ف تنفسثخ ٙتنًرؼؿ 6 /
ٔ ٛصى ـسثج ـؽى تنوؽٕذ تنًصٕندذ نكم ثبًر ففع خٕت كر تنًًث نر تالشٛر :
ـؽى تنوؽٕذ نكم ثبًر ففع =  – 1تنُسدر تنًةٕٚر نًدٖ تنًكثخقر .

رتنيت:عزض نبعض اجلهىد املعزفيت انستبقت
 .1رت ر تٕٚج ٔيدد 2013

تنصدرٚح تنًُٓ ٙف ٙتنًرتق ٔتالفثق رت ر تؼصًثيٛر يٛدتَٛر ف ٙيدُٚر تنًٕغم .
يُٕتٌ تندرت ر
ْده ٔتًْٛر تندرت ر تنصًره يهٗ ٔت ى تنصدرٚح تنًُٓ ٙف ٙتنًرتق ٔشطخٛع تْى تنػًٕخثز تنصٕٚ ٙتؼٓٓث.
يركا تنصدرٚح تنًُٓ ٙف.َُٖٕٛ ٙ
يكثٌ تندرت ر
ضًهس يُٛر تندرت ر يهٗ تنًصدرخٔ ٍٛتنًدرخٔ ٍٛتنكث ر تنقثبى يهٗ ت ترذ يركدا تنصددرٚح تنًُٓدٙ
يُٛددددددددددددر تندرت ددددددددددددر
ٔتٌ تندثـط ت صًثٌ خدأ ٔتز تندفدط تنًصًعهدر خثناٚدثرتز تنًٛدتَٛدر ٔتنصقدثرٚر ٔتال دصدثَر كٕ دٛهر
ٔتال ٔتز تنًسصخدير
نؽًى تندٛثَثز ٔيؽًٕير يٍ تنٕ ثبم تمـػثبٛر نصفهٛم تنُصثبػ .
ٔؼٕ تنًدٚد يٍ تنًًٕ ثز تنص ٙشٕظر هدث يهٗ تنًًهٛر تنصدرٚدٛر ٚؽح تخلْث خُهر تاليصدثر نصقٕٚى
تخر تنُصثبػ
ٔت ى تنصدرٚح تنًُٓ.ٙ

 .2رت ر 2015 GIATMAN
يُٕتٌ تندرت ر
ْده ٔتًْٛر تندرت ر

شًهٛى تال صوث ذ يٍ شُوٛل َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ( )ISO9001:2008ف ٙتنصًهٛى ٔتنصدرٚح تنًُٓٙ
تنصًره يهٗ يسصٕٖ تال صوث ذ يدٍ شكدٛدم َهدثو ت ترذ تنؽدٕ ذ ( )ISO9001:2008فد ٙيؽدثل
تنصًهٛى ٔتنصدرٚح تنًُٓٙ

ؼثيًر ٔالٚر خث تَػ/كهٛر تنُٓد ر
يكثٌ تندرت ر
ضًهس يُٛر تندرت ر يهٗ ( ) 121فر يٍ تنًٕنو ٍٛتنًثيه ٍٛف ٙتنكهٛر ٔتنًصًعهد ٍٛفد ٙتال ترذ
يُٛدددددددددددر تندرت دددددددددددر ٔتيؿددثء تنٓٛةددر تنصدرٚسددٛر يددٍ يفثؾددر ٔفُددٔ ٙتٌ تندثـددط ت ددصًثٌ خددأ ٔتز تندفددط تنًصًعهددر
خثناٚددثرتز تنًٛدتَٛددر ٔتنصقددثرٚر ٔتال ددصدثَر كٕ ددٛهر نؽًددى تندٛثَددثز ٔيؽًٕيددر يددٍ تنٕ ددثبم
ٔتال ٔتز تنًسصخدير
تمـػثبٛر نصفهٛم تنُصثبػ
تخر تنُصثبػ

تٌ شُوٛدل َهدثو ت ترذ تنؽددٕ ذ( )ISO9001:2008فد ٙيؽًٕيددر يصُٕيدر يددٍ ي
ٔتنصدرٚح تنصقُٔ ٙتنًُٓ ٙشًكٍ يٍ شفسَٕ ٍٛيٛر تال ترذ تنصُهًٛٛر نهً سر .

سدثز تنصًهددٛى

(*) يلـهرٛ :صى تيصًث رؼثز تنًًدل خًد شقرٚدٓث تنٗ ت رج يد غفٛؿ فد ٙشفٛدد يسدصٕٖ تنصكدٛدم ٔتنصٕظٛدم نهًركدا
نكم يصكهح يٍ يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر يعلم ( 3.7شقرج تنٗ  3.3 4شقرج تنٗ )3
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ٚصُثٔل ْلت تنًفٕر تنًرؼ تنُهر٘ نهًوثْٛى تال ث ٛر نهدفط ٔتنل٘ ُسًٗ فٛر شُثٔل يوٕٓو تنؽٕ ذ
ٔيوٕٓو تنصدرٚح تنًُٓٔ ٙكثالش:ٙ

اوال :مفهىو اجلىدة

شصًدد يوددثْٛى تنؽدٕ ذ يددٍ خثـدط تنددٗ آخدر ٔيددٍ ؼٛددم تندٗ ؼٛددم ٔـسدح تنايددثٌ ٔتنًكدثٌ ٔنًؽددثل تنًًددم
ٔتنصخػددع تًْٛددر كدٛددرذ فدد ٙشٕؾددٛؿ ٔحنٓددثر يليددؿ ْددلت تنًػددكهؿ (.)Goetsch&Davis,2010:4نددلنك
خًؽ تندثـعٔ ٍٛغوٓث خثَٓث :تنصوٕق ( )superiorityتٔ تنصًٛا( )excellenceف ٙيؽثل تالَصدثغ تٔ فد ٙيؽدثل
تنخديثز تٔ تكصًثل ٔتشقثٌ تنًُصػ تٔ تنخديدر خددٌٔ تنًٛدٕج (ًٚٔ .)Lowenthal,2010:17صقدد تخدرٌٔ ٔيدٍ
ؾدددددًُٓى تنًسدددددصٓهك تٌ تنؽدددددٕ ذ ْ:ددددد ٙتنًهٓدددددر تنخدددددثرؼ ٙنهًُدددددصػ تٔ تنسدددددهًر ٔكدددددلنك تنسدددددًر تنًُث دددددح
( . )Noronha,2002:13تكدز رت ر تؼرٚس يهٗ ( )86يُهًر فد ٙتنؽثَدح تنطدر  ٙيدٍ تنٕالٚدثز تنًصفددذ
تٌ تنؽٕ ذ ْ : ٙتنكًثل تنصُث م ت تنر تنطٕتبح رير تنصٕغٛم تنصٕتفم ٔتنصكثخم يدى تنًًدثٛٚر ٔتنسدٛث ثز
ت ًث ٔخدير ٔترؾثء تنًسصٓهك (ٔ . )Evans&Dean,2003:9تٌ تنؽٕ ذ فد ٙتنصددرٚح ْ :دٕ يوٓدٕو يصًدد
تال خًددث تنصدد ٙشطددًم ؼًٛددى تنًٓددثو ٔتالَطددكر متز تنػددهر تنصدد ٙشطددكم ؼدداتء يددٍ تنفٛددثذ تالكث ًٛٚددر فدد ٙيرتكددا
تنصدرٚح فثٌ شقدٚى تقثر نهؽٕ ذ ٚؽح تٌ شثخل خً ٍٛتاليصدثر َٕيٛر تنًدرخٔ ٍٛتندُٗ تنصفصٛدر ٔتنًُدثْػ تنًقديدر
نهًصدرخٔ ٍٛخديثز يًٓى ٔشقٛٛى تنًٕتر (. )Akhtar,2007:3

ً
رتنيت :انخلىر انخترخيي نهجىدة :

م ترذ تنؽٕ ذ تًْٛر ت صرتشٛؽٛر يصقدير ف ٙروٚر ؼًٛى يُهًثز ٔضركثز تاليًثل تنًًثغرذ ٔتٌ يوثْٛى
ٔت ثنٛح تنصًثيدم يدى تنؽدٕ ذ ندى شكدٍ تخصكدثرت يًثغدرت ٔتًَدث ندّ ؼدلٔرِ تنصثرٚخٛدر فد ٙيرتـدم شكدٕر تنفؿدثرذ
(خٕكًٛص . )25:2011
ٔشُسح تْى تالضثرتز تنصثرٚخٛر نهؽٕ ذ تنصًٚ ٙكٍ شأضٛرْث تنٗ تنقرٌ تنعثيٍ يطر دم تنًٛل ْٕٔ يػر تنفؿثرذ
تندثخهٛر نوصرذ ـكى تضٓر يهٕكٓث ((ـًٕرتخٔ ))ٙتندل٘ ضدرو تٔل ٔتضدٓر يسدهر فد ٙتنصدثرٚخ شؿدًُس تنًدٚدد يدٍ تنطدرتبى
ٔتنقٕتَٔ ٍٛتالـكثو تنصَ ٙهًس تنفٛثذ تالؼصًثيٛر ٔتنسٛث ٛر ٔتال صػث ٚر ٔيث ؼثء فٓٛث يٍ شُهٛى ٔتْصًثو ٔتنصاتو  ٚكد
. ) 36: 2015
خؿرٔرذ تالشقثٌ ٔتند ر ف ٙتنًًم ٔتالَصثغ ((تنؽٕ ذ)) (ـثفم ٔيدث
كلنك ُْثندك تضدثرتز ٔتؾدفر شًدٕ تندٗ تنقدرٌ تنخدثي يطدر ددم تنًدٛل نهفؿدثرذ تنًػدرٚر تنقدًٚدر تكددز يهدٗ
تنؽٕ ذ ف ٙتنًدٚدد يدٍ تنًٓدثرتز ٔتنفد ره ٔتنًًدثنى تنًًرتَٛدر تنًخصهودر ٔنًدم تالْرتيدثز تخدر تالضدثرتز تنصثرٚخٛدر نٓدلِ
تنفؿثرذ ( ٚدتٌ . ) 28: 2010

مزاحم حلىر مفهىو اجلىدة :

شطٛر يًهى تنًػث ر تنٗ تٌ ٔال ذ يوٕٓو تنؽٕ ذ ٔشفسُٓٛث تنٗ خدتٚر تنًقد تنخثي يٍ تنقرٌ تنًطر ٍٚف ٙتنٛثخدثٌ
ظدددى تيصدددد تَصطدددثرْث تند د ٗ ضدددًثل تيرٚكدددث ٔترخدددث تنضرخٛدددر ٔنكدددٍ تٌ تْدددى تنصػدددُٛوثز نصكدددٕر يوٓدددٕو تنؽدددٕ ذ ًٚدددٕ تندددٗ
( ) Feigbebaumظى ًٚصًد ْلت تنصػُٛا يٍ دم تاليثَر تنًثير نهًُهًر تنًرخٛر نهًٕتغوثز ٔتنًقثٔ ٛٚـسح دديٓث
تنصثرٚخٔ ٙيهٗ تنُفٕ تالش( :ٙتنٕت ٘ ٔتخرٌٔ : )25:2012

تنًرـهر تالٔنٗ  :يث دم تنعٕرذ تنػُثيٛر
 شقصػر ْلِ تنًرـهر يهٗ ٔرش يًم غضٛرذ ٔال ٔؼٕ نهًػثَى . يًثٛٚر تنؽٕ ذ يًثٛٚر خسٛكر شًصًد يهٗ رغدثز ٔقهدثز تناخٌٕ . -يًهٛر تنر ثخر يهٗ تنؽٕ ذ شصى يٍ دم تنًثيم َوسّ يى شد ٛم َٓثب ٙنػثـح تنٕرضر (يقٛه.)22:2009 ٙ

تنًرـهر تنعثَٛر :يث خًد تنعٕرذ تنػُثيٛر
 نٕٓر تنًػثَى خدل تنٕرش تنفرفٛر . تشسثو يد تنًثيه ٍٛف ٙتنًػُى-تنًُهًر . ٚث ذ ـؽى تالَصثغ خسدح ت صخدتو تٜنر . ترشوثو يسصٕٖ تنؽٕ ذ نهًُصؽثز خسدح ت صخدتو تالنر ف ٙتنًًم .جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
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 -يًهٛر تنر ثخر يهٗ تنؽٕ ذ شصى يٍ دم تنًطره تنًدثضر (ضًدثٌ . )21 :2009

تنًرـهر تنعثنعر :تال ترذ تنًهًٛر
 خدتٚر ْلِ تنًرـهر يُل يكهى تنقرٌ تنًطر. ٍٚ نٕٓر يوٕٓو ففع تنؽٕ ذ (. ) Inspection Quality ت ُث تنر ثخر يهٗ تنؽٕ ذ تنٗ يوصط ٍٛيخصػ ٍٛخثنًًم تنر ثخ ٙيهٗ تنؽٕ ذ خدال يٍ تنًطره تنًدثضر . تنصفقم ي ٍ تنؽدٕ ذ شًصًدد يهدٗ تؼدرتء تنًكثخقدر خد ٍٛيًدثٛٚر يفدد ذ يسددقث يدى تنؽدٕ ذ تنًصفققدر تٔ تنًُؽداذنهًُصػ .
 تنر ثخدددر فدددْ ٙدددلِ تنًرـهدددر شٓدددده تندددٗ شفدٚدددد تالخكدددثء ٔتنًٛدددٕج فددد ٙتنًُدددصػ ٔشفدٚدددد تنًسد د ٔل يُٓدددث(. )Rhee&Sigter,2005:318

تنًرـهر تنرتخًر :تنر ثخر تالـػثبٛر يهٗ تنؽٕ ذ
 خدتٚر ْلِ تنًرـهر يُل يثو . 1931 نٕٓر ت هٕج تالَصثغ تنكدٛر . تيصًث شكدٛقثز تنسٛكرذ يهٗ تنؽٕ ذ خث صخدتو تال ثنٛح تالـػثبٛر تنخثغر خثنًُٛثز . -خدتٚر شأ  ٛسى ؼدٚد يسصقم نؿدف تنؽٕ ذ (تنصًٔ ًٙٛتنخكٛح . )26: 2008

تنًرـهر تنخثيسر :شأكٛد تنؽٕ ذ
 خدتٚر ْلِ تنًرـهر يُل يثو . 1956 شًصًد ْلِ تنًرـهر تنٗ شفقٛم يهٗ يددتء ضًثر تالَصثغ خدٌٔ تخكثء(.)Zero defect شٓده ْلِ تنًرـهر تنٗ شفقٛم يسصٕٖ يثن ٙيٍ تنؽٕ ذ . ٚصدُدددٗ شثكٛدددد تنؽدددٕ ذ ت دددصخدتو ظدددلض تَدددٕتو يدددٍ تنر ثخدددر (ر ثخدددر ٔ ثبٛدددر ر ثخدددر يرؼًٛدددر ر ثخدددر خًدٚدددر)(. )Arora,2008:2

تنًرـهر تنسث ر :يرـهر تال ترذ تال صرتشٛؽٛر نهؽٕ ذ
 خدتٚر ْلِ تنًرـهر يُل يثو . 1970 شٓده تنٗ شفس ٍٛتنؽٕ ذ يهٗ تنًدٖ تنكٕٚم . يٍ تنًدث ئ تنًًٓر نٓلِ تنًرـهر ْ : ٙتنًًرفر تنًسدقر نهًٕٛج ـًثٚر تنًسصٓهكتنًطثركر تظرتء تنًًم .
 خهم يُصؽثز ٔشسٛٛر فٌُٕ تَصثغ تخل ٍٚخُهر تاليصدثر تظرْث يهٗ تنًؽصًى ٔتنًفٛف . -تنؽٕ ذ يس ٔنٛر تنؽًٛى يٍ ًر تنٓرو تنصُه ًٙٛـصٗ ثيدشّ (تنسٛس.)16 : 2011 2 ٙ

تنًرـهر تنسثخًر :ت ترذ تنؽٕ ذ تنطثيهر
 نٕٓر ْلِ تنًرـهر خدتٚر تنًقد تنعثيٍ يٍ تنقرٌ تنًطر. ٍٚ  -ت صخدتو ت ثنٛح يصكٕرذ ف ٙيؽثل شفس ٍٛتنؽٕ ذ ٔتنصًثيم يى تناخثبٍ ٔتنًٕر . ٍٚ شوًٛم ت هٕج شأكٛد تنؽٕ ذ نٛػدؿ ت هٕخث ر ثخٛث ت صرتشٛؽٛثم يهٗ تنؽٕ ذ . تنًدث ئ تنًثير فْ ٙلِ تنًرـهر ْ ٙـًثٚر تنكث ر ٔتنصُد خثألخكثر تنػُثيٛر ٔشًُٛر تالشػثل تنًٕؼٓدر تندٗرفى ظقر تنؽًٕٓر )Besterfield,2009:4(.
 شٓدددده تندددٗ شقهٛددددم تخكدددثر تنًُصؽدددثز ٔرفددددى فصدددرذ تنًُوًددددر يدددٍ تنًُدددصػ ٔشخوددددٛؽ تنصكهٛدددا ٔتنصؿددددخى(.)Ross,1999:10
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رتنزت :مفهىو ادارة اجلىدة انشتمهت Total QualityManagement

يددٍ خددلل ت صًرتؾددُث تنصددثرٚخ ٙنًرتـددم شكددٕر يوٓددٕو ت ترذ تنؽددٕ ذ ٚصؿددؿ نُددث تٌ يوٓددٕو ت ترذ تنؽددٕ ذ
تنطددثيهر ْددٕ َصٛؽددر نٓددلت تنصكددٕر ٔتالَصقددثل يددٍ يوٓددٕو تال ترذ ((تنقدًٚددر)) تنددٗ يوٓددٕو ت تر٘ ـدددٚط ٔيًثغددر
نضرؼ شفقٛم تنؽٕ ذ تنًهٛث ف ٙكم ضا ٔالٚقصػر يهٗ يؽثل يً ٍٛيفد تخدم تنًُهًدر خدم ٚطدًهٓث ؼًًٛدث ت٘
خًطثركر فًثنر نؽًٛى يوثغم تنًًم ( تنًًهٛثز ٔتنٕنثبا ٔتنًرتـم تنصُوٛلٚر ...تنخ ) نصفقٛم تالرشقثء تنًسصًر
ٔكسح رؾث تناخثبٍ (تـًد . )64:2009
ًٔٚكٍ شًرٚا ت ترذ تنؽٕ ذ تنطثيهر ْ ٙيؽًٕير يٍ تنكرتبم ٔتال ثنٛح الؼرتء تاليًدثل ٔتنصد ٙشفدثٔل
ٚددث ذ تنًُثفسددر خدد ٍٛتنًُهًددثز يددٍ خددلل تنصكددٕٚر ٔتنصفسدد ٍٛتنًسددصًر نؽددٕ ذ تنًُصؽددثز ٔتنخددديثز ٔتنًددثيهٍٛ
ٔتنكرق ٔخٛةر تنًًم (. )Goetch&Davis,2006:8

ً
رابعااات :املنظمااات انذونيااات نهمقااات ي
Organization

International Standardization : )ISO

تٌ يػكهؿ (ًٚ )ISOعم تخصػثر ال ى تنًُهًر تندٔنٛر نهًٕتغوثز تنقٛث ٛر ْٔٙ
)()International Standardization Organizationؼدٕ ذ ٔ )307:2010ت دصًدز شسدًٛصٓث يدٍ
تنكهًددر تنَٕٛثَٛددر ٔ ISOSتنصدد ٙشًُدد Equal ٙتنصسددثٔ٘ تٔ تنصًث ل(يؽٛددد ٔتناٚددث تز ْٔ )69:2008ددٙ
يُهًر يثنًٛر غٛر ـكٕيٛر شخػػس ف ٙتنًٕتغوثز تنقٛث ٛر ْٔ ٙتٚؿث تشفث يثنً ٙؾى تنًدٚد يٍ تنٓٛةثز
تنٕقُٛر نهصق ٛٛنًخصها ٔل تنًثنى ٔٚرؼى شأ ٛسٓث تنٗ يثو  1947خًد تؼصًثو نُدٌ تندل٘ ؾدى ٔ 25ندر يدثو
 1946تنًقر تندتبى نٓلِ تنًُهًر ْ ٙتنًثغًر تنسٕٚسرٚر ؼُٛا خهغ يد تيؿدثبٓث  150يؿدٕت يهًث تٌ كدم
يؿٕ ًٚعم ٔنر ٔتـدذ (تنصًٔ ًٙٛتنخكٛح .)52:2008
شًًم يُهًر تالٚأ ( ) ISOيهدٗ شكدٕٚر تنًٕتغدوثز فد ٙؼًٛدى تنًؽدثالز (تنخديٛدر ٔتالَصثؼٛدر ) يدث يددت
تنًٕتغدددوثز تنصقُٛدددر (ٔ )Technical Specificationsتنًصًهقدددر خثالخصػثغدددثز ٔتنػدددُثيثز تنُٓد دددٛر
ٔتنكٓرخثبٛر ٔتالنكصرَٔٛر ٔتنًٛكثَٛكٛر نكَٕٓدث يدٍ تخصػدثظ تنهؽُدر تندٔنٛدر نإلنكصرٔيٛكثَٛدك ( International
ٔ )I.E.C.()Electromechanical Commitecتنص ٙدقس شأ ٛسٓث ( 1906خٕكًٛص . ) 103: 2011

ٚكًدٍ يًدم تنًُهًددر يهدٗ ٔؾدى يقددث ٛٚيثنًٛدر نُهددثو ت ترذ تنؽدٕ ذ فد ٙتنًُهًددثز تالَصثؼٛدر ٔتنخديٛددر
ٔشسًٗ تبًث يهٗ تيصًث تنصكٕٚر ٔتنصفدٚط فد ٙيًهٛدثز تنصٕـٛدد تنقٛث دٔ ٙكدلنك شسدًٗ تندٗ ؾدًثٌ ٔشسدٓٛم
تنصدث ل تنصؽثر٘ خٔ ٍٛل تنًثنى (. )Stevenson,2012:390
ٔشؿددًٍ تالٚددأ ( ) ISOتنصًدٛددر يددٍ يػددثنؿ تالقددرته تنًخصهوددر يددٍ تنفكٕيددثز ٔتنٓٛةددثز تنًهًٛددر
ٔتنًُصؽددٔ ٍٛتنًسددصخدي ٍٛيددٍ خددلل تضددرتكٓى فدد ٙتيدددت تنًٕتغددوثز تندٔنٛددر  .نددلنك كثَددس تنًٕتغددوثز يًٛددثرت
نهصوثْى ٔنض ر يطصركر ٚصى تالـصكثو تنٓٛث ٔشًد ٔ ٛهر نؿًثٌ تنُٕيٛر تنؽٛدذ ٔتالرشقثء خثنصػُٛى ٔنهًقثرَدر خدٍٛ
تنًُصؽثز تنًصًثظهر ( تنكثبٔ ٙتخرٌٔ . )96: 2014

ً
ختمست :نبذة حترخييت عن مىاصفت اال زو :

خدددأز تنوكددرذ خددلل تنخًسددُٛثز ٔتنسددصُٛثز يددٍ تنقددرٌ تنًثؾددٔ ٙمنددك يُددديث نٓددرز تنفثؼ در ندددٖ ٔ ترذ
تندفثو تندرٚكثَٛر تنٗ َهثو نهصفقم يٍ ؼٕ ذ تال هفر ٔتنًًدتز تنصٚ ٙصى شٕرٚددتْث خٕت دكر تنطدركثز تنًُصؽدر
ٔخثنصثن ٙخدتء تنًًدم خًدث ٚسدًٗ يٕتغدوثز تنددفثو ( )Defense Standardsتنصدٚ ٙؽدح تالنصداتو خٓدث يدٍ ددم
تنًُصؽٔ ٍٛتنًٕر  ٍٚنهًًدتز تنفرخٛر (ـًٕ )561:2010
َٔهرت نًث ـققصدّ ْدلِ تنًٕتغدوثز يدٍ َؽدثؾ فقدد شدى يؽٓدث الـقدث فًٛدث تغددؿ شًدره خًٕتغدوثز تنفهودثء
نهؽددٕ ذ تنصدد ٙت ددصخديس نهصأكددد يددٍ ؼددٕ ذ تنًًدددتز تنفرخٛددر تنًددٕر ذ تنددٗ تنفهددا (ـهددا تنُددثشٕ) ٔكددثٌ منددك فددٙ
تنسدًُٛثز .ظى نٓرز تنفثؼر فًٛث خًد تنٗ َهثو يًثظم نهؽٕ ذ ًٚكٍ شكدٛقّ ف ٙتنًؽدثالز تالخدرٖ دٕتء كثَدس
تَصثؼٛر تٔ خديٛدر ٔفد ٙيدثو  1979شدى تغددتر تنًٕتغدور تندرٚكثَٛدر  BS 5750تنصد ٙشسدصخدو نلَصدثغ تنضٛدر
ـرخٚ ( ٙدتٌ . )266:2010
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ٔفد ٙيدثو  1987شدى تغددتر تنًٕتغدور تندٔنٛدر ندُهى تنؽدٕ ذ )َ )ISO 9000هدرت ال ٚدث ـددذ تنًُثفسدر
ٔتَوصثؾ تال ٕتق ٔشفرٚر شؽثرذ تنسهى ٔتنخديثز ْٔ ٙيكثخقر نهًٕتغور تندرٚكثَٛر ٔ BS 5750نلنك تقهم
يهٓٛث ت ى تنًٕتغور (. . BS 5750/ISO900ـثفم ٔيدث )208:2015
َٔهرت نصكثخم تنًٕتغور ( )ISO 9000يى تنًٕتغور تندرٚكثَٛر (ٔ (BSتنًٕتغور تاليرٚكٛر ) )ENشدى
شًدٚم شًدٚم ت ى تنًٕتغور ٔيهدٗ تنُفدٕ تنصدٔ BS/EN/ISO 9000ٙتخصػدثرت  ISO9000كدثٌ ْدلت فد ٙيدثو
(ضًدثٌ . )225: 2009
 1994كًث تضصًم تنصًدٚم يهٗ خًؽ تنًوثْٛى ٔتنًػكهفثز
ٔ دد ركدا تالغددتر تالٔل  ISO 9001 : 1987يهدٗ ؾددف تنؽدٕ ذ ٔ Quality Controlتندل٘ ًُٚد ٙشكدٛدم
تنُطثقثز ٔتال ثنٛح تنًصًهقر خؿًثٌ ت صًرتر يصثخًر يصكهدثز تنًًٛم ٔخًًُٗ تخر كدثٌ تنصركٛدا يهدٗ تكصطدثه
تالخكثءٔ Detectionشػفٛفٓث خثندرؼر تالٔنٗ(تنٕت ٘ ٔتخرٌٔ )75:2012
تيث تالغدتر تنعثَٔ ISO 9001:1994 ٙتنل٘ كثٌ ف ٙيثو  1994فقد ركا يهدٗ شأكٛدد تنؽدٕ ذ Quality
ٔ Assuranceتنل٘  ًُٙٚشكدٛم تالَطكر تنؿرٔرٚر نصٕفٛر تنعقر خثٌ تنًُصػ ٚهد ٙيصكهدثز تنًًٛم ٔيدٍ ُْدث
كثٌ تنصركٛا يهٗ يُى ٔ ٕو تالخكثءٔ Preventionتنٕ ثٚر يٍ ـدٔظٓث (يهٕتٌ . )268: 2006
فف ٍٛتالغدتر تنعثنط ٔ ISO 9001 :2000تنل٘ غددر فد ٙيدثو  2000فقدد ركدا يهدٗ َهدثو ت ترذ تنؽدٕ ذ
 Quality Management systemيًث  ًُٙٚشكدٛم تنُطثقثز ٔتال ثنٛح تنًصًهقر خث ترذ تنؽٕ ذ ـٛدط تٌ
تنصركٛددددددددددددا كددددددددددددثٌ يهددددددددددددٗ تنصٕؼٛددددددددددددّ  Directionخًُثغددددددددددددرِ تنًخصهوددددددددددددر خثندرؼددددددددددددر تالٔنددددددددددددٗ
(. )Janakiraman&Gopal,2008:153
ٔتالغدتر تنرتخى ٔ ISO 9001:2008تنل٘ غدر ف ٙيثو  2008ؼثء يكًل خثنصركٛا يهٗ يددث ئ ت ترذ تنؽدٕ ذ
تنطثيهر يٍ تؼدم شفسد ٍٛتال تء تندل٘ ٚد ٘ تندٗ تنٕفدثء خًصكهددثز ٔشٕ ًدثز تنًًٛدم ٔمندك خًخصهدا تنً سدثز
يًٓث كثٌ ـؽًٓث تٔ قدًٛر َطثقٓث (. )Foster,2010:115
تيث تالغدتر تالخٛدر ٔتنخدثي ٔ ISO 9000:2015تندل٘ غددر فد ٙيدثو ُٚ 2015هدر تندٗ تنًهفدم ر دى ()13
ٔتنل٘ ٕٚؾؿ ْلت تالغدتر خثنصوػٛم.

ً
ستدست :سهست املىاصفتث انذونيت ): )ISO 9000

شصكٌٕ هسهر تنًٕتغوثز تنقٛث ٛر تندٔنٛر ( )ISO 9000يدٍ يؽًٕيدر يصصثنٛدر يدٍ تنًًدثٛٚر تنقٛث دٛر
تنًصُٕير ـسح تْدتفٓث ٔغثٚصٓث ٔتٚؿث خثخصله َٕو ٔقدًٛر تنُطدثـ تندل٘ شًثر دّ تنًُهًدثز ٔيددز ْدلِ
تنسهسهر ْ ٙتالكعر شكدٛقث ٔتَصطثرت فٔ ٙل تنًثنى (تنصرشٕر٘ ٔؼٕٚفثٌ . )118:2009
 .1يٕتغور تالٚأ (: )ISO 9000
شكًدددددٍ تًْٛدددددر ْدددددلِ تنًٕتغدددددور كَٕٓدددددث تنددددددنٛم تالْدددددى ال دددددصخدتو يقدددددث ٛٚتالٚدددددأ تندٔنٛدددددر خثكًهٓدددددث
( ْٙٔ ISO ) 9003 9002 9001تٚؿث شفد نُث يليؿ يوثْٛى ٔؾًثٌ تنؽٕ ذ
(تنصًٔ ًٙٛتنخكٛح . ) 53:2008
 .2يٕتغور تالٚأ (: ) IS0 9001
ـد ز ْلِ تنًٕتغور ؾٕتخف َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ف ٙتنًُهًثز تالَصثؼٛدر تٔ تنخديٛدر خددتء يدٍ يًهٛدر تنصػدًٛى
ٔتَصٓثءمت خخديثز يث خًد تندٛى شؿى ْلِ تنًٕتغور ( )20يُػرت يٍ يُثغر تنؽٕ ذ
(. )Summers,2009:54
 .3يٕتغور تالٚأ (: ) ISO 9002
ـددد ز ْددلِ تنًٕتغددور ؾددًثٌ تنؽددٕ ذ فدد ٙتالَصددثغ ٔتنصركٛددح نهًُهًددثز تالَصثؼٛددر ٔتنخديٛددر تنصدد ٙال ٚدددخم يددٍ
تخصػثغٓث تنصػًٛى تٔ شقدٚى تنخديثز يث خًد تندٛى ٔشصؿًٍ ( )18يُػرت يٍ يُثغر تنؽٕ ذ (تنًثنى .)69 :2010
 .4يٕتغور تالٚأ (: ) ISO 9003
ـددد ز ْددلِ تنًٕتغددور ؾددًثٌ تنؽددٕ ذ فدد ٙتنوفددع ٔتنصوصددٛص تنُٓددثبٔ ٙشخددع ْددلِ تنًٕتغددور تنًُهًددثز تنصددٙ
الشًًم ف ٙتالَصثغ تٔ شقدٚى تنخدير ٔتًَث ٚقصػر يًهٓث يهٗ تنوفع ٔتنصوصٛص ٔتالخصدثر (تنسٛس. ) 177 : 2011 1 ٙ
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 .5يٕتغور تالٚأ (: ) ISO 9004
ـددد ز ْددلِ تنًٕتغددور ؾددًثٌ تنؽددٕ ذ يدددر هسددهر يددٍ تنصٕؼٓٛددثز ٔتالرضددث تز نصفسدد ٍٛت تء َهددى ت ترذ
تنؽددٕ ذ ْٔدد ٙخددلنك شخصهددا ؼددلرٚث يددٍ تنًٕتغددوثز ( ISO ) 9003 9002 9001متز غددٛضر تالنصدداتو تٔ
تنصًث د ٔنكٍ ْلِ تنًٕتغور متز غٛضر ترضث ٚر فقف (. )Wadsworth,2004:63
يٍ خلل يثشقدو ٚصؿؿ نُث تٌ تنًٕتغوثز (  ْٙ ISO ) 9004 9000يٕتغوثز يثيدر تيدث تنًٕتغدوثز
(ْ ISO ) 9003 9002 9001دد ٙخثغددر ٔخددلنك ٚؽددر٘ تخصٛددثر تنًٕتغددوثز نهصكدٛددم ال٘ يُهًددر ـسددح
قدًٛٛر َطثقٓث .

ً
ستبعت :املىاصفت انذونيت اال زو ISO ) 9001

يدز تنًٕتغور تندٔنٛر تالٚأ) ) ISO 9001تضًم ٔتيى ٔظٛقر فد ٙهسدهر تالٚدأ كهٓدث ٔٚدصى شكدٛقٓدث
يهٗ كثفر تنًُهًثز تنُٓد ٛر ٔتالَطثبٛر ٔتنخديٛر (يؽٛد ٔتناٚث تز  ْٙٔ )70:2008يٕتغور يثنًٛدر يثيدر
نُهثو ت ترذ تنؽدٕ ذ ـٛدط شفصدٕ٘ يهدٗ يًدثٛٚر نهقٛدثو خأَطدكر يػدًًر ٔيُسدقر يدٍ تؼدم شٕؼٛدّ ٔؾددف ٔت ترذ
تنًُهًر فًٛث ٚخع تنؽٕ ذ (تنًه. )331:2010 ٙ
ٔشصؿدددددًٍ ًَٕمؼدددددث نصٕكٛدددددد تنؽدددددٕ ذ فددددد ٙتنصػدددددًٛى ٔ Designتنصكدددددٕٚر ٔ Developmentتالَصدددددثغ
ٔ Prouductionتنوفددع ٔتالخصدددثر ٔ Inspection and Testingتنصركٛددح ٔ Installationتنخديددر
 Servicingيطصًهر يهٗ ؼًٛى تنًُثغر (ـًٕ . ) 68 : 2010

فىائذ حلبيق املىاصفت انذونيت : ) ISO 9001
تٌ شكدٛدم تنًٕتغدور تندٔنٛدر ( ) ISO 9001يدٍ ددم تنًُهًدثز ٚفقدم نٓدث تنًدٚدد يدٍ تنوٕتبدد نهًُهًدثز
متشٓث ٔتنًسصوٛد ٍٚيٍ خدتيثشٓث تٔ يُصؽثشٓث ٔتنًثيه ٍٛفٓٛث ٔيٍ تًْٓث تالشٙ
(تنكثبٔ ٙتخرٌٔ :) 317 :2009
 .1تٌ تنًُهًددثز تالَصثؼٛددر ٔتنخد يٛددر تنصدد ٙشفػددم يهددٗ ضددٓث ذ تالٚددأ شكصسددح يٛدداذ شُثفسددٛر شًٛاْددث يهددٗ
تنًُهًثز تالخرٖ ٔشسثيدْث يهٗ خٕل تال ٕتق تنؽدٚدذ (تندرٔتر٘ ٔخثضٕٛذ )53: 2011
 .2ؾًثٌ ؼٕ ذ ٔكوثءذ تال تء نلَطكر ٔتنًًهٛدثز تنًصًهقدر خؽدٕ ذ تنًُصؽدثز ٔتنخدديثز يدٍ خدلل ٔؾدى َهدثو
ت تر٘ ٔ ثب ٙيفد نًُى ـثالز يدو تنًكثخقر يى يصكهدثز تناخثبٍ (غُٛى . ) 66 : 2009
 .3شٕفٛر ٔشكدٕٚر يؽًٕيدر يصكثيهدر يدٍ تنٕظدثبم تنصد ٙشًعدم تنددنٛم تالرضدث ٘ نلؼدرتءتز ٔتنًًكٛدثز تال ترٚدر
ٔتنوُٛر ٔتنًسثًْر ف ٙشفقٛم ت تء ؼًٛى تنًًهٛثز خػٕرذ تفؿم (تنًاتٔ٘ .) 69 : 2015
 .4شفس ٍٛغٕرذ تنًُهًر ٔ ٚث ذ تنعقر خًُصٕؼثشٓث ٔخديثشٓث تنًقدير يًث  ٘ ٚـصًث تنٗ ٚث ذ رؾدث تناخدثبٍ
ٔشًاٚاْث ٔشقهٛم تنطكثٔ٘ تنًصًهقر خثنؽٕ ذ ()Evans&Lindsay,2011:133
 .5تؼددرتءتز تنصفسدد ٍٛتنًسددصًر فكهًددث يًهددس تنًُهًددر خًدددث ئ ت ترذ تنؽددٕ ذ فددثٌ ْددلِ تنًدددث ئ شصكهددح تؼددرتء
تنصفسُٛثز تنًسصًرذ ف ٙكثفر تالَطكر ٔتنًًهٛثز ( ٚدتٌ .) 66 : 2010 2
 .6شخوددٛؽ تنصكددثنٛا ٔ ٚددث ذ فًثنٛددثز تنًًهٛددثز يددٍ خددلل خُددثء َهددثو ت ترذ ؼددٕ ذ ًًٚددم ٔفددم يٕتغددور ٔنٛددر
(. )Chatterjee,2014:194
 .7تـكثو يًهٛر شٕظٛم خرتيػ تنؽٕ ذ تنص ٙشًًم تنًُهًثز يهٗ شكدٛقٓث (. )Krajewski&etal,2010:200
تم شًٛدا تالغددتر تنؽدٚدد نهًٕتغدور ( )ISO 9001 :2015يدٍ تغددتر ( )ISO 9001 :2008خًدد يدٍ
تنُقثـ يٍ تًْٓث :
 .1تغدددددفس تنًصكهدددددثز تال ث ددددٛر نهًٕتغددددور دددددًر يصكهدددددثز خدددددالم يددددٍ خًسددددر يصكهدددددثز فدددد ٙتالغدددددتر
( )ISO 9001 :2008كًث يد ُّٛف ٙتنؽدٔل تيلِ .
.2يددٍ تنًصكهدددثز تنٓثيددر تنصدد ٙتغدددفس تخصٛثرٚددر خًددديث كثَددس تؼدثرٚددر ًْددث تَطددثء نٛددم نُهددثو ت ترذ تنؽددٕ ذ
ٔشً ٍٛٛيًعم تال ترذ .
 .3تيصًث كم َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ْٕ ـثنر ٔ ثبٛر خددال يدٍ ٔؼدٕ خُدد خدثظ خدثمؼرتءتز تنٕ ثبٛدر كًدث كدثٌ فدٙ
تنسثخم.
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ٔٚد ٍٛتنؽدٔل ( )2تْى تنصًدٚلز ف ٙتنًػكهفثز .
ؼدٔل ( )2تْى تنصًدٚلز ف ٙتنًػكهفثز
ISO 9001 :2008

ISO 9001 :2015

تنًُصؽثز ٔتنخديثز
تنًُصؽثز
ٚسصخدو خدال يُّ (غٛر يكثخم) ٔتٚؿث غٛر يفد ف ٙخُد يً ٍٛيٍ تنًٕتغور
تال صعُثءتز
تنًًهٕيثز تنًٕظقر
تنٕظثبم ٔتنسؽلز
خٛةر شُوٛل تنًًهٛثز
خٛةر تنًًم
تنًُصؽثز ٔتنخديثز تنًقدير يٍ ؼٓثز خثرؼٛر
تنًُصؽثز تنًطصرتذ
تنًأ تنخثرؼٙ
تنًٕر
يطثركر تالفرت
تَديثغ تالفرت
تنصفسٍٛ
تنصفس ٍٛتنًسصًر
تشخثم تنقرترتز يهٗ ت ث تال نر
تشخثم تنقرترتز ت صُث ت يهٗ تنفقثبم
ت ترذ تنًل ثز
يل ثز شدث ل تنًُوًر يى تنًٕر ٍٚ
تنًػدر :يٍ تيدت تندثـعثٌ خثاليصًث يهٗ تنًٕتغور تندٔنٛر (.)ISO 9001 :2008(ٔ)ISO 9001 :2015

انخذر ب املهني :
تٔنس تندٔل تنًصقدير يكثَر خثغر نهصدرٚح تنًُٓ ٙخٕغوّ تـد تنركدثبا تنٓثيدر فد ٙخُدثء تنًؽصًدى ًٚدد
تنصدددرٚح تنًُٓدد ٙتـدددٖ تنركددثبا تنًًٓددر فدد ٙخُددثء تنًؽصًددى ٔؾددرٔرذ يهفددر نًٕتكدددر تنصكددٕر ٔتنصقدددو يددٍ تؼددم
شفقٛم شًُٛر ضثيهر لـٓث تنقٕٖ تندطرٚر (تنفدت  )3:2009ـٛط ٔ ٘ ٚرت ْثيدث ٔيفٕرٚدث فد ٙشسدٛر فدر
تنفٛثذ تال صػث ٚر ٔتالؼصًثيٛر خثيصدثرِ تـد تنرٔتفد تنربٛسٛر ف ٙتيددت تنًلكدثز تنٕقُٛدر ٔيكثففدر تندكثندر ٔرفدى
يسصٕٖ تنًًٛطر ٔ د تٔنس تندٔل تنًصقدير يكثَّ خثغر نهصدرٚح تنًُٓٔ ٙتًْٛر كدٛرذ (تنًٕنٗ . )411:2012
ٔشركا يُهًر تنًًم تندٔنٛر خطثٌ تنصدرٚح تنًُٓ ٙفٛ ٙثق خرَثيػ تنًًثندر تنًدثنً ٙيدٍ تؼدم تنصٕنٛدا
ٔتنًًم تنلبم ٔرفثِ تالفرت ( )UNESCO,2006:5نًح تنصدرٚح تنًُٓٔ ٙرتم ْثيثم ف ٙشكٕٚر تنقدٕذ تنًثيهدر
تنًثْرذ خلل تنصًُٛر تال صػث ٚر نهًدٚد يٍ تندهدتٌ ٔيث تنصؽرخر تنكٕرٚر تنص ٙتيصًدز يهٗ شقٛٛى َهدثو تنصددرٚح
تنًُٓ ٙف ٙكٕرٚث نصأٚد رت تنًثل تندطر٘ خثنًٓثرذ تنل ير نهصًُٛر تال صػدث ٚر تنسدرًٚر فد ٙتنٕ دس تنًُث دح
ٔتنًكثٌ تنًُث ح تال ْ ٙخٛر نٛم يهٗ منك (. )Chae&Chung,2009:1

أ .يوٕٓو تنصدرٚح تنًُٓ: ٙ
 تنصدرٚح تنًُٓ ْٕ ٙيًهٛر تَسثَٛر ْث فر يػًًر شًًم يهٗ تـدتض شضٛرتز تنسهٕم تنُوسدٔ ٙتنًُٓد ٙنلفدرتخكرٚقدر شسددثيدْى يهدٗ تنقٛددثو خأيًدثنٓى خأ ددم ٔ ددس ٔكهودر ٔتفؿددم ت تء ٔفدم خددرتيػ يخككدر ٔيدرٔ ددر يسدددقث
(تنسًد٘ ٔتنطًر٘ . ) 3: 2010
 كًث يره  Mortakiتنصدرٚح تنًَُٓ ْٕ ٙطدثـ تٔ يؽًٕيدر يدٍ تالَطدكر تنًػدًًر يدٍ تؼدم َقدم تنًًدثرهتنُهرٚر ٔتنًٓثرتز تنًُٓٛر تٚؿث الضدثو ـثؼثز يفد ذ الَٕتو يًُٛر يٍ تنٕنثبا (. ) Mortaki ,2012 : 52
 ٔ ٚكد تٕٚج ٔيدد خثٌ تنصدرٚح تنًُٓ ْٕ ٙتنؽٓد تنًخكف تنًصٕتغم تنل٘ ٓٚده تنٗ تكسثج تالفدرت تنًٓدثرتزٔتنخدرتز ٔتنًًثره تنًُث در ٔتنص ٙشًكُٓى يٍ ت تء تاليًثل خكرٚقر غفٛفر ٔشًكدُٓى يدٍ تٚؽدث فرغدر يًدم
يلبًر (تٕٚج ٔ يدد ٚ ) 128 : 2013صؿؿ يٍ تنصًثرٚا تيلِ تٌ يوٕٓو تنصدرٚح تنًُٓ ٙالٚدصًد يٍ يوٕٓو
تنصدرٚح تنل٘ شى تٚؿثـر ف ٙخدتٚر ْلت تنًدفط .

ج .خػثبع تنصدرٚح تنًُٓ: ٙ
ًٚصث تنصدرٚح تنًُٓ ٙخًؽًٕير يٍ تنخػثبع ٔيٍ تخر ْث تالرشدثـ خسٕق تنًًم تنطًٕنٛر تنُهثيٛدر
ٔتنًرَٔر يٍ ـٛط تنًًهٕيثز تنُهرٚر ٔتنًٓثرتز تنًًهٛر ٔتنصٕؼٓثز تنسهًٛر
(تنفدت . ) 11 : 2009

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )101اجمللد ( )23لصنة 2011

108

)(ISO 9001:2015

ز .تًْٛر تنصدرٚح تنًُٓ: ٙ
 .1تنًسثًْر ف ٙشًاٚا تنقددرذ تنصُثفسدٛر نهًُهًدثز ٔيًثنؽدر تالخدصلالز فد ٙدٕق تنًًدم يدٍ خدلل شدٕفٛر
تالفرت تنًٓثرٔ ٍٛٚشفس ٍٛشُقم تنٛد تنًثيهر ٔتنقدرذ يهٗ تنصكٛا (.)Agrawal ,2013:16
 .2شا ٔٚد تالفرت خثنًًرفر ٔتنًٓثرتز ٔتنكوثءتز تنصد ٙشًصددر ؾدرٔرٚر ٔكثفٛدر يدٍ تؼدم ت تء ٔندثبوٓى خثفؿدم
غٕرذ ٔتنصكٛا يى يٓثرتشٓى نًصكهدثز يصضٛرذ (.)Descy,2001:8
 .3شفقٛم يُثفى تؼصًثيٛر نلفرت ٔيُثفى ت صػث ٚر نلفرت ٔتنًُهًثز يهٗ ـد ٕتء.
ٚ .4سٓى تنصدرٚح تنًُٓ ٙف ٙتنصً ثف ٙتنسرٚى يٍ تال يثز تال صػدث ٚر يدٍ خدلل ت دصرتشٛؽٛر ؼدٚددذ نهًُدٕ فدٙ
تال صعًثر ف ٙتنًٕتر تندطرٚر نصفقٛم تنًُٕ تنطثيم ٔتنًسصدتو (.)Cedefop,2011:6,7
ض .تْدته تنصدرٚح تنًُٓ: ٙ
ٚسًٗ تنصدرٚح تنًُٓ ٙنصفقٛم يد يٍ تالْدته ٔيٍ تًْث تالش: ٙ
 .1تيدت تالفرت نفٛث ذ تنًًم يٍ شكٕٚر تنًًرفر تنًُٓٛر ٔتنًٓثرتز تنًًهٛدر تنل يدر ال تء يُٓدر يًُٛدر ـسدح
يصكهدثز ٔتـصٛثؼثز ٕق تنًًم (.)Huber &Other ,2015 :4
 .2تال ددٓثو فدد ٙيًرفددر ريددٕ يددٍ تنقددٛى تالؼصًثيٛددر ٔ يددػ تنعقثفددر يددٍ خددلل تنصُطددةر تالؼصًثيٛددر تنًُٓٛددر
ٔتَطثء يدَٔر تنسهٕم تالؼصًثيٛر تنص ٙشطكم يهى تالخلق تنًُٓٛر()Mortaki ,2012 :52
 .3تنصخوٛا يٍ تندكثنر تنؽًثيٛر ٔشٕفٛر يٓثرتز يفد ذ نهًًم تنلتش.)Agrawal,2013:16(ٙ
 .4ت صُثء تالفرت نهًٓدثرتز تنًًهٛدر ٔفٓدى تنًًرفدر نًٕتؼٓدر يٕت دا تنًًدم فد ٙيخصهدا تنًٓدٍ فد ٙكثيدثز
تنفٛثذ تال صػث ٚر ٔتالؼصًثيٛر (.)Bello&etal,2007:57

احملىر انزتنذ /عزض وحتهيم نظتو ادارة اجلىدة يف املزكز املباىد

ٓٚده ْلت تنًفٕر تنٗ يرؼ ٔشفهٛم تندٛثَثز تنص ٙتنٓرشٓث ٕتبى تنوفع تنًسصخدير نًًرفر يدٖ شكدٛم
ٔشٕظٛم َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ فد ٙتنًركدا تنًدفدٕض خًقثرَصٓدث خًصكهددثز تنًٕتغدور تندٔنٛدر ()ISO9001:2015
يٍ خلل يؽًٕير يٍ تنخكٕتز تالشٛر :
.1خٓده شطخٛع ٔشفهٛم تنوؽٕذ خ ٍٛيصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر (ٔ )ISO9001:2015خدٔ ٍٛت دى َهدثو ت ترذ
تنؽدٕ ذ نهًركدا تنًدفدٕض فقدد شدى تاليصًدث يهدٗ دٕتبى تنوفدع ( )Check Listsتنػدث رذ يدٍ يُهًدر تالٚدأ
ٔتنخثغر خثنًٕتغور تندٔنٛر (. )ISO9001:2015
 .2شددى يهددٙء تنوقددرتز تنخثغددر خكددم يصكهددح فدد ٙثبًددر تنوفددع يددٍ خددلل تنصُسددٛم ٔتنصطددثٔر يددى نؽُددر تنؽددٕ ذ
ل ـسدح تالخصػدثظ فؿدل يدٍ
تنخثغر خثنًركا ٔخإضدرتم يسد ٔن ٙتنطدًح ٔتنٕـددتز ٔتندٕرش تنًًُٛدر ٔكد م
تالقلو يهٗ تنسؽلز ٔتنٕظثبم ٔتنصقثرٚر متز تنًل ر .
 .3شصكٌٕ تنًٕتغور تندٔنٛر ( ) ISO9001:2015يٍ يطدرذ يصكهددثز ـٛدط تٌ تنًصكهددثز تنعلظدر تالٔندٗ ْدٙ
يثير ٔتنًصًعهر خثنًؽثل ٔتنًرتؼى تنًًٛثرٚدر ٔتنًػدكهفثز ٔتنصًدثرٚا ندلت فقدد شدى تنصركٛدا يهدٗ تنًصكهددثز
تنسدًر تال ث ٛر ف ٙتيدت ٕتبى تنوفع تنخثغر خثنًٕتغور تندٔنٛر تنص ٙشدى تاليصًدث يهٓٛدث نصطدٛخع تنٕت دى
تنفددثن ٙنُهددثو ت ترذ تنؽددٕ ذ نهًركددا تنًدفددٕض ٔٚددد ٍٛتنؽدددٔل (ْ )3ددلِ تنًصكهدددثز تنسدددًر ٔخُٕ ْددث تنوريٛددر
ٔتنُسح تنًةٕٚر نكم يصكهح ٔخُد فري ٙنًدٖ تنصٕظٛم ٔتنصكدٛم ٔـسح تنصسهسم تنل٘ ٔر ف ٙيسدٕ ذ تنًٕتغدور
تندٔنٛر .
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ؼدٔل (َ )3صثبػ ٕتبى تنوفع تنُٓثبٛر
خُٕ تنًٕتغور

تنًًدل

ٛ 4ثق تنًُهًر
فٓى تنًُهًر ٔ ٛث ٓث
1.4
فٓى ـثؼثز ٔشٕ ًثز تالقرته
2.4
تنًًُٛر
شفدٚد يؽثل َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ
3.4
َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ٔيًهٛثشّ
4.4
5تنقٛث ذ
تنقٛث ذ ٔتالنصاتو
5.1
ٛث ر تنؽٕ ذ
2.5
شُهٛى تال ٔتر ٔتنًس ٔنٛثز
3.5
ٔتنػلـٛثز
 6تنصخكٛف
تالؼرتءتز نهصًثيم يى تنًخثقر
1.6
ٔتنورظ
تْدته تنؽٕ ذ ٔتنصخكٛف نصفقٛقٓث
2.6
تنصخكٛف نهصضٛرتز
3.6
 7تنديى
تنًٕتر
1.7
تنكوثءذ
2.7
تنصٕيٛر
3.7
تالشػثالز
4.7
تنًًهٕيثز تنًٕظقر
5.7
 8تنصطضٛم
شخكٛف ٔؾدف تنصطضٛم
1.8
يصكهدثز تنًُصؽثز ٔتنخديثز
2.8
شػًٛى ٔشكٕٚر تنًُصؽثز ٔتنخديثز
3.8
ؾدف تنًًهٛثز ٔتنًُصؽثز ٔتنخديثز
4.8
تنًقدير يٍ ؼٓثز خثرؼٛر
تالَصثغ ٔشقدٚى تنخديثز
5.8
تقلق تنًُصؽثز ٔتنخديثز
6.8
ؾدف يدو تنًكثخقر نُصثبػ تنًًهٛثز
7.8
ٔنهًُصؽثز ٔتنخديثز
9شقٛٛى تال تء
تنًرت در ٔتنقٛث ٔتنصفهٛم ٔتنصقٛٛى
1.9
تنصد ٛم تندتخهٙ
2.9
يرتؼًر تال ترذ
3.9

4.61
4.5
4.33

تنُسدر تنًةٕٚر نًدٖ
تنًكثخقر
%69
%75
%72

ـؽى تنوؽٕذ
نهًصكهح
%31
%25
%28

يكدم كهٛثم ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم

4.5
3.33
3.36
4.14
3.14
2.8

%75
%55
%56
%69
%52
%47

%25
%45
%44
%31
%48
%53

يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼاب ٛمث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛثم ٔيٕظم كهٛثم
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث

3.12
2.45

%51
%40

%49
%60

يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم ؼابٛث

3.53
3.4
3.83
3.8
5.16
2.50
4.6
3.09
3.41
5.16
4.37
2.85
3.63

%58
%56
%63
%63
%86
%41
%76
%51
%58
%86
%72
%47
%60

%42
%44
%37
%37
%14
%59
%24
%49
%42
%14
%28
%53
%40

يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم

2.62
2.5
3.54

%43
%41
%59

%57
%59
%41

يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛثم ٔغٛر يٕظم

3.63
4.2
4
2.70

%60
%70
%66
%45

%40
%30
%44
%55

يكدم كهٛثم ٔغٛريٕظم
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث

 10تنصفسٍٛ
يثو
1.10
تالؼرتءتز تنصػفٛفٛر نًدو تنًكثخقر
2.10
تنصفس ٍٛتنًسصًر
3.10
تنًؽًٕو تنكهٙ

3.96
4.25
4.63
3
3.64

%65
%70
%77
%50
%60

%35
%30
%23
%50
%40

يكدم كهٛثم ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔغٛر يٕظم
يكدم كهٛث ٔيٕظم ؼابٛث
يكدم ؼابٛث ٔيٕظم كهٛث
يكدم كهٛثم ٔغٛر يٕظم
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يٍ خلل يًكٛثز تنؽدٔل (ٚ )3صد ٍٛتٌ تنًركا ـػم يهٗ يًدل يثو ( )3.64رؼر ٔخصقرٚدّ نًًرفر
يٕ ى تنصكدٛم ٔتنصٕظٛم خثنًقثرَر يى تالٔ تٌ تنًسصخدير ٚكٌٕ تنًًدل ( )4رؼر ت٘ تٌ تنًركا ٚػم تنٗ
يسصٕٖ تنصكدٛم تنكهٔ ٙيدو تنصٕظٛم خثنًصكهدثز تنخثغر خثنًٕتغور تندٔنٛر (ٔ )ISO9001:2015خُسدر
شكدٛم ٔشٕظٛم شػم تنٗ ( )%60يًث ٚطٛر تنٗ ٔؼٕ فؽٕذ خفؽى (َ )%40ثشؽر يٍ تنصكدٛم تنكهٔ ٙيدو
تنصٕظٛم نًصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر ٔ .د ـػم تنًركا يهٗ تيهٗ يًدل ف ٙتنًصكهح تنخثظ خسٛثق تنًُهًر
ٔتندُٕ تنوريٛر تنخثغر خٓلت تنًصكهح َثشؽر يٍ فٓى ت ترذ ٔتفرت تنًركا نكدًٛر يًهٓى ٔشفدٚد تـصٛثؼثز
تالقرته تنًًُٛر يٍ خلل تنقٛثو خدرت ر ٕق تنًًم ٔشقدٚى تنصدرٚح ٔفم تـصٛثؼثشّ .ف ٙـ ٍٛشى يلـهر تٌ م
يًدل ـػم يهٛر تنًركا ف ٙتنًصكهح تنخثظ خثنصخكٛف ٔتندُٕ تنوريٛر تنخثغر خٓلت تنًصكهح خسدح يدو
تيصلم تنًركا تنٗ ضًدر تٔ ٔـدذ خثغر خُهثو ت ترذ تنؽٕ ذ شًُٗ خثنصخكٛف نهُهثو ٔتًَث ٚقصػر َهثو تنؽٕ ذ
ف ٙتنًركا يهٗ نؽُر تنؽٕ ذ ٔتٌ تيؿثء ْلِ تنهؽُر ندٓٚى يٓثو يًم تخرٖ يًث  ٚظر فثيهٛر َهثو تنؽٕ ذ
خػٕرذ هدٛر .

أ .االسخنختجتث

احملىر انزابع /االسخنختجتث وانخىصيتث

خُددثءمت يهددٗ يددث شددى يرؾددّ فدد ٙتنؽثَددح تنُهددر٘ ٔتنًًهدد ٙفدد ٙتنوػددٕل تنسددثخقر ٔيددٍ خددلل تنًًثٚطددر تنًٛدتَٛددر
نهدثـعثٌ ٔت صُث تم تنٗ تنُصثبػ تالـػثبٛر فقد شى تنصٕغم تنٗ تال صُصثؼثز تالشٛر :
ٔ .1ؼددٕ شدددث ٍٚفدد ٙت رتم شٕنٛددا يوددثْٛى تالؼددرتءتز نصهدٛددر ـثؼددثز ددٕق تنًًددم يددٍ ـٛددط شفدٚددد تالـصٛثؼددثز
ٔ رير تال صؽثخر نًصضٛرتز تندٛةر تنخثرؼٛر فؿل تَٓث شصى خكرٚقر رٔشُٛٛر شسصضرق فصرتز يُٛر يكٕنر.
 .2شدُ ٙتنقٛث ذ تنًهٛث نًًثر ثز تنؽدٕ ذ ٔت دصًدت ْث نصكدٛدم يصكهددثز تنًٕتغدور تندٔنٛدر ()ISO9001:2015
ف ٙتنًركا تنًدفٕض تظر خطكم كدٛر ف ٙشوٓى ٔت صًدت ت ترذ ٔيٕنو ٙتنًركا ف ٙشكدٛم شهك تنًصكهدثز.
ُْ .3ثندك شددتخم فدد ٙيًهٛدر تنصخكددٛف نُهدثو ت ترذ تنؽددٕ ذ تنخدثظ خدثنًركا خدد ٍٛتنهؽُدر تنًركاٚددر تنًهٛدث ٔتنهؽُددر
تنخثغر خثنًركا ٌٔ تالخل خثنٕت ى تنوًه ٙنأل تء ٔتالـصٛثؼثز نهًصكهدثز تنخثغر خثنُهثو .
.4تكدز ت ترذ تنًركا يهٗ تْدته تنؽٕ ذ يى تالخل خُهر تاليصدثر ٛث در تنؽدٕ ذ تال تٌ ُْثندك ؾدًا خدثنٕيٙ
ندٖ يٕنو ٙتنًركا خأْددته تنؽدٕ ذ ٔيددو تيدصلم تنًركدا يًدثٛٚر تٔ ؾدٕتخف نصقٛدٛى تنُصدثبػ تنخثغدر خدثنصخكٛف
نهُهثو ٔشفقٛم تْدتفّ.
ًٚ.5صهك تنًركا تنًرت  – ٙتنكٕر٘ خُٗ شفصٛر ت ث ٛر ؼٛدذ شصًعم خثنًسثـر ٔتنصػًٛى تنًًًثر٘ تنًلبى فؿل
يٍ شؽٓٛا تنٕرش تنصدرٚدٛر خثألؼٓاذ ٔتنًًدتز ٔتنًكثبٍ تنفدٚعر متز تنصقُٛر تنًصقدير.
 .6تيصلم تنًثيه ٍٛف ٙتنًركا تنخدرتز ٔتنًٓثرتز تنص ٙشد ْهٓى نصقددٚى تفؿدم تنخدديثز ٔشدثيُ ٍٛدٕتز تشػدثل
تخهٛر ٔخثرؼٛر ش ٘ تنص ٙشفقٛم تالْدته ف ٙتنٕ س تنًُث ح نًًهٛر تالشػثل يٍ دم تنقثبً ٍٛيهٓٛث.
 .7تْصًددس ت ترذ تنًركددا خٕؾددى تنخكددف تنسددُٕٚر نهًًهٛددر تنصدرٚدٛددر يددٍ خددلل شفدٚددد تالـصٛثؼددثز ٔتنصُسددٛم يددى
تنؽٓثز تنخثرؼٛر ٔيصثخًر شُوٛل تنخكف يى شفدٚد يًٕ ثز تنصُوٛل ٔشفدٚط تندرتيػ ٔتنًُثْػ خػدٕرذ يسدصًرذ
خًد رت ر ٕق تنًًم.
.8أخدددلز تال ترذ خُهدددر تاليصددددثر فددد ٙيرتـدددم يًهٛدددر تنصػدددًٛى ٔتنصكدددٕٚر :تالـصٛثؼدددثز ٔتنًدددٕتر تنًكهٕخدددر
ٔتنًس د ٔنٛثز ٔتنسددهكثز تنًًُٛددر فدد ٙيًهٛددر تنصػددًٛى ٔتنصكددٕٚر تال تَٓددث الشفددد تنوصددرتز تنايُٛددر تالَطددكر
تنصػًٛى ٔتنصكٕٚر ٔيددو تضدرتم تنًصددرخ ٍٛفد ٙتنًًهٛدر ٔال ًٚصهدك تنًركدا ٕتيدد خٛثَدثز يٕظقدر يدٍ تنصؽدثرج
تنسثخقر نهصػًٛى ٔتنصكٕٚر تنضٛر َثؼفر نصلفٓٛث يسصقدل.
 .9غٛثج تنصٕتغم يى تنًصدرخ ٍٛخًد تكًثل تندٔرتز تنصدرٚدٛر ًٚد يثبقدث تيدثو تنًركدا فد ٙشفدٚدد تنُصدثبػ تنُٓثبٛدر
ٔتنوٕتبد تنًصفققر نهًصدرج ٔيٍ تنًًهٛر تنصدرٚدٛر فؿل يدٍ غدًٕخر ٔؾدى يًدثٛٚر نقٛدث خديدر تنصددرٚح يدٍ
دم تنًركا.
 .10قدقس ت ترذ تنًركا تالؼرتءتز تنًُث در نصػفٛؿ ـثالز يدو تنًكثخقر ـسح قدًٛر تنفثنر ٔشأظٛرْدث يهدٗ
تنًًهٛر تنصدرٚدٛر ٔتنكطا يٍ يدو تنًكثخقر تظُثء ٔخًد تالَصٓثء يٍ تنًًهٛر تنصدرٚدٛر.
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ٔ .11ؾددًس ت ترذ تنًركددا كثفددر تاليكثَٛددثز تنًصثـددر فدد ٙتـدددتض تنًاٚددد يددٍ تنصفسددُٛثز ٔتنصكددٕر يهددٗ يسددصٕٖ
تنًًهٛر تنصدرٚدٛر تال تٌ تنصفس ٍٛتنًسصًر يهٗ يسصٕٖ َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ندى ٚكدٍ خثنًسدصٕٖ تنًكهدٕج خسددح
هر ٔي ٙتيؿثء نؽُر تنؽٕ ذ ٔتنًثيه ٍٛف ٙتنًركا خثنوٕتبد تنص ٙيٍ تنًًكٍ تٌ شفقم َصٛؽر منك .
 .12يدو ٔؼٕ ضًدر تٔ ٔـدذ شًًم خػٕرذ يسصقهر خثغر شًُٗ خُهثو ت ترذ تنؽدٕ ذ ٔتًَدث ٚدصى تاليصًدث يهدٗ
نؽُر تنؽٕ ذ تنخثغر خثنًركا تنصًٚ ٙصهك تيؿثبٓث يٓثو ٔيس ٔنٛثز تيًثل تخرٖ يًث  ٚظر هدث يهدٗ يسدصٕٖ
َهثو ت ترذ تنؽٕ ذ .
 .13يدو ٛثو تنًركا خث صخدتو َٓػ تنًًهٛر ٔتنصوكٛر تنًدُ ٙيهٗ تنًخثقر ٔتنورظ كسٛثق يًم يصدى ف ٙكثفدر
تالؼرتءتز تخم تنًركا ٔال ًٛث ف ٙتنًًهٛر تنصدرٚدٛر تنصٚ ٙقديٓث نهًصدرخ.ٍٛ
 .14ـد ز ت ترذ تنًركا ت ثنٛح تنر ثخر ٔتنقٛث ٔتنصقٛٛى ٔتنصفهٛم يدر رت ر ٕق تنًًم ٔتؼرتء تالخصدثرتز
نهًصدرخ ٍٛدم ٔتظُثء ٔخًد تنًًهٛر تنصدرٚدٛدر ٔتنقٛدثو خوفدع ٔشدد ٛم ٔيكثخقدر تنًدٕت تنًؽٓداذ يدٍ تنًدأ ٍٚ
تنخثرؼٍٛٛ

ب.انخىصيتث

ٚقدددو تندثـعددثٌ يؽًٕيددر يددٍ تنصٕغددٛثز نهًركددا تنًرت دد – ٙتنكددٕر٘ ال ددصكًثل يًهٛددر تنفػددٕل يهددٗ ضددٓث ذ
تنًكثخقر .
 .1شًاٚا تنصًثيدم يدى تنًركدا تنًرت د - ٙتنكدٕر٘ يدٍ خدلل تندرت در تنًٛدتَٛدر كدأٔل يركدا ًًٚدم يهدٗ شكدٛدم
يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر( )ISO9001:2015نددتٚر تنًطرٔو نصأْٛم تنًرتكا تنًصدقٛر .
 .2شطؽٛى يس ٔن ٙتنطدًح ٔتنٕـددتز ٔتندٕرش فد ٙتنًركدا يدٍ ددم تال ترذ يهدٗ تنصودثَ ٙفد ٙيًهٛدر شكدٛدم
يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر.
ٛ .3ددثو تنًركددا تنًرت دد - ٙتنكددٕر٘ خصدُدد ٙتٜنٛددثز تنًكهٕخددر نصكدٛددم تنًصكهدددثز نكَٕٓددث شًددد ي ضددرت تٚؽددثخٙ
نإل ٓثو ف ٙتنفػٕل يهٗ ضٓث ذ تنًكثخقر نهًٕتغور تندٔنٛر .
 .4شًاٚا رت ر ٕق تنًًم فد ٙشفدٚدد تالـصٛثؼدثز تنصدرٚدٛدر ٔ درير تال دصؽثخر نًصضٛدرتز تندٛةدر تنخثرؼٛدر
نصهدٛر يصكهدثز تنًصدرخٔ ٍٛتنصقهٛم يٍ تالؼرتءتز تنرٔشُٛٛر تنص ٙشسصضرق فصرتز يُٛر .
َ .5طر ظقثفر تنؽٕ ذ ف ٙتنًركا ٔتنصركٛا يهٗ شفقٛم تْدته ٔ ٛث ر تنؽٕ ذ ٔتنًًم ٔفدم يًدثٛٚر ٔيصكهددثز
تنًٕتغدددددددور تندٔنٛدددددددر يدددددددٍ خدددددددلل ت دددددددصخدتو نٛدددددددم تنؽدددددددٕ ذ ٔ نٛدددددددم تؼدددددددرتءتز ٔفدددددددم تنًٕتغدددددددور
تندٔنٛر(.)ISO9001:2015
 .6ت صعًثر تندُدٗ تنصفصٛدر تنصدًٚ ٙصهكٓدث تنًركدا ٔكودثءذ تنًدثيه ٍٛفٛدّ ٔشٕنٛوٓدث خثنسددم تنًلبًدر خًدث ٚفقدم
تنصكثخم يى يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر.
 .7ت صفدتض ضًدر تٔ ٔـدذ خثغر خُهثو ت ترذ تنؽٕ ذ ٔٚصى تنصخكدٛف نٓدلت تنُهدثو يدٍ ددم كث رْدث خُدثء يهدٗ
تنٕت ى تنوًه ٙنأل تء ٔتالـصٛثؼثز تنل ير نصفقٛم تنصكثخم يى يصكهدثز تنًٕتغور تندٔنٛر .
 .8شًرٚا ت ترذ تنًركا خثنًٕتغور تندٔنٛدر تالرضدث ٚر نهصددرٚح ( )ISO 10015نل دصوث ذ يُٓدث فد ٙيًدثٚرذ
ٔ ٛث ؼٕ ذ تنخدير تنًقدير فؿل يٍ شٕتفم ٛر تنًًهٛر تنصدرٚدٛر يى يصكهدثز ْلِ تنًٕتغور.
 .9ؾرٔرذ ت صفدتض تنٛر شًكٍ يٍ تنصٕتغم يى تنًصدرج خًدد تالَصٓدثء يدٍ تنًًهٛدر تنصدرٚدٛدر ٔتَطدثء ثيددذ
خٛثَثز نل صوث ذ يٍ تنصضلٚر تنًكسٛر فؿل يٍ يًرفر يدٖ تنوثبدذ تنًصفققر نهًصدرج ٔيٍ تنًًهٛر تنصدرٚدٛر.
 .10يهٗ ت ترذ تنًركا تنًرت  – ٙتنكٕر٘ ت صخدتو َٓػ تنًًهٛر ٔتنصوكٛر تنًدُ ٙيهٗ تنًخثقر ٔتنورظ كسدٛثق
يًم ٚصى تشدثيّ ف ٙكثفر تؼرتءتز ٔيًهٛثز تنًركا .
 .11شفسددَ ٍٛهددثو ت ترذ تنؽددٕ ذ فدد ٙتنًركددا خػددٕرذ يسددصًرذ ٔشًرٚددا تنقددثبً ٍٛيهددٗ َهددثو ت ترذ تنؽددٕ ذ فددٙ
تنًركا خثنوٕتبد تنًصفققر يٍ تنصفس ٍٛتنًسصًر .
 .12ؾرٔرذ تضرتم تنًصدرخ ٍٛف ٙيًهٛر تنصػًٛى ٔتنصكٕٚر تنًًهٛر تنصدرٚدٛر فؿل يٍ شفدٚد تنوصدرتز تنايُٛدر
تنصٚ ٙؽح تٌ شصى فٓٛث يًهٛر تنصػًٛى ٔتنصكٕٚر .
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 .13ت صًرتر تضرتم تنًثيه ٍٛف ٙتنًركا فٔ ٙرتز شدرٚدٛدر نصكدٕٚر يٓدثرشٓى ٔيًدثرفٓى ٔخددرتشٓى فؿدل يدٍ
تضرتكٓى ف ٙتندٔرتز تنخثغر خثنؽٕ ذ ٔٔرش يًم تؼرتءتز شكدٛم يصكهدثز تنًٕتغدور ٔشطدكٛم تنودرق تنصدٙ
شسٓى ف ٙيصثخًر تؼرتءتز تنصكدٛم
 .14شًاٚددا تنصخكددٛف تنًسدددم نهًًهٛددر تنصدرٚدٛددر يددٍ خددلل شفدٚددد تالـصٛثؼددثز ٔفددم رت ددر شضٛددرتز ٔتـصٛثؼددثز
دٕق تنًًدم فؿددل يدٍ تنصفسدد ٍٛتنًسدصًر نهدددرتيػ ٔتنًُدثْػ تنصدرٚدٛدر نًٕتكدددر تـددض تنصقُٛددثز تنًثنًٛدر فددٙ
يؽثل تنصدرٚح .
 .15تنقٛددثو خًًهٛددر تنر ثخددر ٔتنقٛددث ٔتنصفهٛددم ٔتنصقٛددٛى خوصددرتز يُٛددر ٚددصى شفدٚدددْث ٔفددم تنؿددٕتخف ٔتنصًهًٛددثز
تنقثََٕٛر ٔتنصُهًٛٛر تنًًًٕل خٓث ٔشًاٚا تنٛثز تنصٕظٛم تنًصدًر خًسك تنسؽلز ٔتنًسصُدتز ٔتنٕظثبم.

ربج املطصتدر

اوال :انقىانني واألنظمت
.1تنًٕتغور تندٔنٛر (  )ISO 9001 : 2015يُهًر تالٚأ .
.2تنًٕتغور تندٔنٛر (  )ISO 9001 : 2008يُهًر تالٚأ .

رتنيت :انكخب
.1تـًدد يفًدد ددًٛر (  ) 2009تنؽدٕ ذ تنطدثيهر ٔشفقٛددم تنر ثخدر فد ٙتندُددٕم تنصؽثرٚدر ـ  1تر تنًسددٛرذ
نهُطر ٔتنصٕ ٚى ٔتنكدثير يًثٌ .
.2تندرٔتر٘ َاتر يدد تنًؽٛد ٔخثض ِٕٛتنفسٍ يدد تهلل (  ) 2011ت ترذ تنؽٕ ذ يدخم نهصًٛدا ٔتنرٚدث ذ يودثْٛى
ٔشكدٛقثز ـ  1ي سر تنٕرتق نهُر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
ٔت
 .3خٕكًٛص تيه ) 2011 ( ٙت ترذ تنؽٕ ذ تنطثيهر تٚأ  9000ـ  1تر تنرتٚر نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
.4تنصرشٕر٘ يفًد يدٕؼ ٔؼٕٚفدثٌ تغدث ٚر يرفدثز (  ) 2009ت ترذ تنؽدٕ ذ تنطدثيهر فد ٙي سدثز تنصًهدٛى
تنًثنٔ ٙتنًكصدثز ٔيرتكا تنًًهٕيثز ـ  2تر تنًسٛرذ نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
.5تنصًًٛدد ٙفددٕت ٔتنخكٛددح تـًددد ( )2008ت ترذ تنؽددٕ ذ تنطددثيهر ٔيصكهدددثز تنصأْٛددم نلٚددأ ( )9001ـ 1
ؼدتر نهكصح تنًثنً ٙنهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
.6ؼٕ ذ يفوٕل تـًدد () 2010ت ترذ تنؽدٕ ذ تنطدثيهر يودثْٛى ٔشكدٛقدثز تنكدًدر تنخثيسدر تر ٔتبدم نهُطدر
ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
.7ـددثفم يدددد تنُثغددر يهددك ٔيدددث ـسددٔ ٍٛنٛددد ـسدد )2015(ٍٛتاليصًددث تالكددث ٔ ًٙٚشكدٛقددثز تنؽددٕ ذ فددٙ
تنً سثز تنصًهًٛٛر تنكدًر تالٔنٗ تر غٛدتء نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ.
.8ـًددٕ خؿددٛر كددثنى ( )2010تنًُهًددر تندٔنٛددر نهصٕـٛددد تنقٛث دد ٙتالٚددأ ( )9000 2000ـ 1تر غددوثء
نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
ٚ .9دددتٌ ددهًثٌ (  ) 2010ت ترذ تنؽددٕ ذ تنطددثيهر تنوهسددور ٔيدددخم تنًًددم تنؽدداء تالٔل تر تنًُددثْػ نهُطددر
ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
ٚ .10دتٌ دهًثٌ ( ) 2010ت ترذ تنؽدٕ ذ تنطدثيهر تنوهسدور ٔيددخم تنًًدم تنؽداء تنعدثَ ٙتر تنًُدثْػ نهُطدر
ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
 .11تنسٛس 2 ٙغلؾ ـسٍ (  ) 2011شكدٛم تنًًثٛٚر تنًثنًٛر ف ٙت ترذ تنطدركثز ت دصرتشٛؽٛر تنًُهًدر فدٙ
نم ت ترذ تنؽٕ ذ تنطثيهر تر تنكصثج تنفدٚط تنقثْرذ.
 .12تنسٛسدد 1ٙغددلؾ تنددد ٍٚـسددٍ ( )2011تال ددصرتشٛؽٛثز تنفدٚعددر فدد ٙت ترذ تنطددركثز يقثرَددر خدد ٍٛتال ترذ
تنصقهٛدٚر ٔت ترذ تنؽٕ ذ تنطثيهر ـ  1تر تنكصح تنفدٚط تنقثْرذ.
 .13ضددًدثٌ تٚددث يدددد تهلل (  ) 2009ت ترذ تنؽددٕ ذ تنطددثيهر يدددخم َهددر٘ ٔيًهددَ ٙفددٕ شر ددٛخ ظقثفددر تنؽددٕ ذ
ٔشكدٛم يػث ر تنصًٛٛا ـ  1تر ْرتٌ نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
 .14تنكددثب ٙـًٛددد يدددد تنُددد ٙتل يهدد ٙرؾددث غددثـح ٔتنًٕ ددٕ٘ ددُثٌ كددثنى (  ) 2014ت ترذ تنؽددٕ ذ
تنطثيهر ٔ tamتالٚأ ي سر نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
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 .15تنكددثب ٕٚ ٙددا َؽددى تنًؽٛهدد ٙيفًددد يثغددٔ ٙتنفكددٛى نٛددط يهددَ ) 2009 ( ٙهددى ت ترذ تنؽددٕ ذ فددٙ
تنًُهًثز تالَصثؼٛر ٔتنخديٛر تر تنٛث ٔر ٘ تنًًهٛر نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ.
 .16تنًثنى فصف ٙتـًد ٚفَ )2010( ٗٛهثو ت ترذ تنؽٕ ذ تنطدثيهر ٔتنًٕتغدوثز رت در يهًٛدر ٔشكدٛقٛدر تر
تنٛث ٔر ٘ تنًهًٛر نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ.
 .17تنًاتٔ٘ َؽى (  ISO ) 2015تنًدخم تال تر٘ ٔتنًًهٕيدثشَ ٙهدى ٔيصكهددثز ٔشكدٛقدثز ـ  1تر ٔتبدم
نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
 .18يقٛه ٙيًر ٔغو )2009( ٙيدخم تنٗ تنًُٓؽٛر تنًصكثيهر ال ترذ تنؽدٕ ذ تنطدثيهر (ٔؼدر َهدر) ـ  2تر
ٔتبم نهُطر يًثٌ.
 .19يهٕتٌ ث ى َثٚا (  ) 2006ت ترذ تنؽٕ ذ ف ٙتنخديثز تر تنطرٔق نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ.
 .20تنًهددد ٙيددددد تنسدددصثر (  ) 2010شكدٛقدددثز ت ترذ تنؽدددٕ ذ تنطدددثيهر ـ  1تر تنًسد دٛرذ نهُطدددر ٔتنصٕ ٚدددى
ٔتنكدثير يًثٌ.
 .21يؽٛددد ٕ ددٍ ضددثكر ٔتناٚددث تز يفًددد يددٕت ( )2008تنؽددٕ ذ ٔتاليصًددث تالكددث  ًٙٚنً سددثز تنصًهددٛى
تنًثو ٔتنؽثيً ٙـ  1تر غوثء نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ.
 .22تنٕت ٘ يفًٕ ـسٍ تنُداتل يددد تهلل تخدرتْٛى يددد تهلل ٔتندٕت ٘ خدلل يفًدٕ ( )2012ت ترذ تنؽدٕ ذ
تنطثيهر ف ٙيُهًثز تاليًثل خ ٍٛتنُهرٚر ٔتنصكدٛم ـ  1تر تنفثيد نهُطر ٔتنصٕ ٚى يًثٌ .
رتنزت :انزستئم واالطتر ح
.1تنفدت يل يًر تناٚر ( ٔ ) 2009ر تنصدرٚح تنصقُٔ ٙتنًُٓ ٙف ٙخهم فرظ يًم نهًصدرخ ٍٛـثنر رت ٛر
 :كهٛر يؽصًى غاذ – تالَرٔت ر ثنر يقدير تنٗ كهٛر تنصؽثرذ  /تنؽثيًر تال ليٛر  -غاذ نهفػدٕل يهدٗ رؼدر
يثؼسصٛر ف ٙت ترذ تاليًثل .
 .2هٛى يٓدث كثيدم ؼدٕت تل يػدكوٗ ( )2001شػدًٛى َهدثو تنؽدٕ ذ فد ٙندم يصكهددثز تألٚدأ ( ) iso 9002
رت ددر ـثنددر فدد ٙضددركر خًقٕخددر نصًهٛددح تالغلٚددر ٔشػددُٛى تنصًددٕر تنًفدددٔ ذ ر ددثنر يقديددر تنددٗ كهٛددر تال ترذ
ٔتال صػث  /ؼثيًر خضدت نهفػٕل يهٗ رؼر يثؼسصٛر يهٕو ف ٙتال صػث .
.3تنًٛدددددثؾ ـٛددددددر تخدددددرتْٛى ؼددددددر ( ) 2009يددددددٖ شدددددٕتفر يصكهددددددثز تنؽدددددٕ ذ نهفػدددددٕل يهدددددٗ ضدددددٓث ذ
(  ) iso 9001: 2000رت در ـثندر فد ٙتنطدركر تنًثيدر نهػدُثيثز تنؽهدٚدر ر دثنر يقديدر تندٗ تنكهٛدر تنصقُٛدر
تم ترٚر  /خضدت نهفػٕل يهٗ رؼر تندخهٕو تنًثن ٙف ٙشقُٛثز تنًًهٛثز .
رابعت :انباىد
.1تٚددٕج ـددثرض ـددث و يدددد ـسددٍ ـًددد ( ) 2013تنصدددرٚح تنًُٓدد ٙفدد ٙتنًددرتق تنٕت ددى ٔتالفددثق رت ددر
تؼصًثيٛر يٛدتَٛر ف ٙيدُٚر تنًٕغم رت ثز يٕغهٛر تنًد . 123 – 150 30
.2تنسًد٘ يُٛر ـًٛد تنطًر٘ كرٚى يدد ثير ( )2010شقٕٚى فثيه ٍٛخرتيػ تنصدرٚح تنًُٓد ٙنهًدثقهٍٛ
يٍ تنًًم تنًُولذ ف ٙكهٛثز ٔيًثْد ْٛةر تنصًهٛى تنصقُ ٙيؽهر تنصقُ ٙتنًؽهر  23تنًد . 135 – 155 6
.3تنًٕنٗ يدد تنسصثر رتبا ـسٍ ـًدث ٘ ( ٔ ) 2012ر يخرؼدثز تنصًهدٛى ٔتنصددرٚح تنصقُدٔ ٙتنًُٓد ٙفدٙ
تال صؽثخر نًصكهددثز دٕق تنًًدم فد ٙتنًدرتق يؽهدر ؼثيًدر تالَددثر نهًهدٕو تال صػدث ٚر ٔتال ترٚدر يؽهدر 4
تنًد .406 – 434 9
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The application of quality requirements in the Ministry of Labour and Social
Affairs using the international standard (ISO 9001: 2015) Korean case study
of the Iraqi Center
Abstract
This research aims to study the mechanism of application of international
specification requirements (ISO 9001: 2015) at the Iraqi Center- Korean
Vocational Training return to vocational training department at the Ministry of
Labour and Social Affairs for the purpose of preparing and creating the center
to get a certificate of conformity with the requirements of the standard (ISO
9001: 2015) that would elevate the level of performance and services provided in
the respondent Center after it is identified and the study of the reality of the
quality management system by identifying strengths and weaknesses in the
system to diagnose the gap and find ways to address that gap, and adopted the
researchers the case study method to conduct the search, and was the use of
checklists (CHICK LIST) private international has been stated (IS0 9001: 2015)
and through the field of cohabitation and conducting interviews and access to
records and documents were necessary data collection as it has been to measure
the application and documentation based on percentages, the arithmetic mean is
likely, he found a number of results most notably the adoption of the senior
leadership of the practices of quality and willingness to apply the international
standard requirements, owning a place basic infrastructure to qualify from the
application requirements of the standard, and the possession of employees at the
center of expertise and skills that will qualify them to provide better services, but
the failure of the center using a practical approach and thinking is based on the
risks and opportunities as a context work practice in all actions within the
center, particularly in the training process provided for the trainees that, there is
a difference in perception employing the concepts of measures to meet labor
market needs in terms of identifying needs and speed of response to changes in
the external environment as well as an overlap in the planning process for the
system of quality management center.

Key words: quality management system, vocational training.
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