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حايٍخ الخقهٍم7117/4/11:
حايٍخ القبول7117/6/11:

ادلستخهص:

ٍههف البغثذ الثي تِثخمهاو صواتثواث شالعنثأ مثا تسثم الاّثبباث الًفَّثت شالوًمَثت ليانثع ث الخثٌ
حإنً الي ضعأ شانمواض صّخوى صونة األنخاس الاغيثٌ يثٌ النثًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث الاباحَثت ششضث
الغيول الاااِبت لها ،شحبًٌ تساَت البغثذ صثا لث ل نَثام تسثم الانثع ث الاخعيقثت نعثعأ صثونة اانخثاس شمثهو
قهيحها ميي تصخَاط الّوق الاغيٌ شمهو تصعانَت عةثولها ميثي الغةثت الّثوقَت نالث سثى ااِثواق شصثا رثم
اصخَاط الّي الاّخوينة الازَيت لها  ،شصا تسثم ااِثخاخاصاث الخثٌ حوتث الَهثا الباعثذ حبثَا تقخةثاي مايَثاث
نظثثاو الضثثونة نال ث قّثثم والضثثونة شاألٍثثٍشد نشم األقّثثاو األلثثًى شمثثهو حصبَثثا صواتثثواحها ننثثع نقَثثا مثثهو
تسخااو النًات نخصوًٍ شحهيٍب صوظوَها ميي نظاو الضونة شمهو شصون الخمةَةاث الاالَت ليثهشياث الخهيٍبَثت
شمهو تِخمهاو الخعاولوصَا لوغص الااخضاث شتناا اقخةايسم ميي الصثًق الوٍٍَافَثت شالعَاَافَثت الاعخثانة شولث
نّبب ضعأ الخقاَت الاوصثونة يثٌ النثًات شٍوتثٌ الباعثذ ميثي ٌٍثانة عثايٍ العاصث صثا لث ل صعايعثت العاصث
الانث شوش العوثا ة شالمبثثًة العالَثت شٌٍثانة الاوقثثاث صثا قبث األناية العيَثثا شولث لخغقَثا شحغّثثَا نظثاو صثثونة
مالٌ ما نشياث ش نهشاث لٍٍانة لبًة شاوا ة الاوظوَا العاصيَا يٌ األقّاو الواَت

ادلصطهحاث انزئٍست نهبحث :الضونة ،الوغص ،المبًة ،العوا ة ،الضونة

*البغذ صّخ صا يِالت صاصّخًَ
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ادلقذمت:

حع ثه الضثثونة صثثا الاوثثاسَم الاهاثثت شاألِاِثثَت شالخثثٌ حاز ث الاإدثثً الًفَّثثٌ ليقثثهية الخاايّثثَت ألنخثثاس
النًااث عَذ اتبغج ا لضونة حألى عًٍَا لخصوًٍ صاخضاث النًااث شولث لاثا دثهه العثالم صثا حغثواث صىيٍثت
عَذ تنى حصوًٍ الخعثخ ث ااقخةثانٍت الهانيثت الثي الثخغعم يثٌ الخضثاية شصثا رثم تتثبغج الضثونة صوخثاط الاضثاط
لخصوًٍ األنخاس شالخوِ صغيَاً شنشلَثاً ،شتم تصثخ النثًات ليضثونة يثٌ ظث العولاثت شاألنوخثاط األقخةثانً ٍعثه
ماص صهم نغو حغقَا األيناط العبًَة شول لقهيحها ميثي حقثهٍم صاخضثاث واث صثونة شحاايّثَت مالَثت ،شيثٌ ظث
ٌٍانة الغهة الخاايَّت العالاَت تتهيث صاظاثت األٍثٍش تتثهاي  ISO 9001:2008عَثذ حطصثٌ سثى الاواتثوت
صخصيباث تنظات تناية الضونة شالخٌ حعخبً صا تازً الاواتواث تنخناياً شحصبَقاً ليااظات .

مشكهت انبحث:

حعانٌ النًااث العاصت العًاقَت صا تنمواض صّخوى صونة األنخاس نّبب امخاانسا ميثي اِثالَب اانخثاس
الخقيَهٍثثت شضثثعأ يثثٌ حصبَثثا صخصيبثثاث الاواتثثواث العالاَثثت لننخثثاس  ،شتم حباثثٌ صخصيبثثاث صواتثثوت ISO
ٍّ 9001:2008هم يٌ حصوًٍ العايَاث األنخاصَت نال النًات  ،شصا ل ل الاعاٍنثت الاَهانَثت شالاّثظ الثىً
صًى لينًااث العاصت الخانعثت لثوٌاية الةثاامت شالاعثانم شقث األلخَثاي ميثي النثًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث
الاباحَت شصا الااعا الخعبًَ ما الانعيت نالخّاؤشاث ااحَت:
_1صا صخصيباث األٍٍش ISO 9001:2008؟
_7س ٍّهم حصبَا صواتوت  ISO 9001:2008نًي صّخوى صونة األنخاس؟

أهمٍت انبحث:

حبًٌ تساَت البغذ صا لث ل نَثام تسثم الانثع ث الخثٌ حواصثك النثًااث العاصثت العًاقَثت شصاهثا النثًات
العاصت لةاامت الٍٍوث الاباحَت صا عَثذ تنموثاض شضثعأ يثٌ الضثونة األنخاصَثت شضثعأ قثهيحها ميثي صاايّثت
الااخضاث الاّخوينة

فزضٍت انبحث:

تم تامخاان ميي صواتواث العالاَت  ISO 9001:2008حإنً الثي حغقَثا ترثاي تٍضانَثت لخصثوًٍ مايَثاث
األنخاس شٌٍانة القهية الخاايَّت نال األِواق الاغيَت

اهذاف انبحث:

_1نَام صوهوو الضونة نال النًات مَاك البغذ ،شنَثام تسثم نقثا القثوة شالعثعأ يثٌ حصبَثا صواتثوت ISO
9001:2008
 _7نياِت نظاو الضونة الاخب يٌ النثًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث الاباحَثت شصثهى حصبَقهثا لاخصيبثاث صواتثوت
األٍٍش 9111:7118

هٍكهٍت انبحث:

لطًض نياِثت صنثعيت البغثذ شحغقَثا الهثهف حثم حقّثَاك الثي رث د صباعثذ عَثذ حاثاشل الابغثذ ااشل
الضانب الاظًً لاوهوو الضونة  ،تصا الابغذ الزانٌ حااشل الميوَثت العاصثت لاواتثوت  ، ISO 9001:2008يَاثا
حااشل الابغذ الزالذ الضانب العايٌ لخصبَا صواتوت  ISO 9001:2008ميي النًات العاصت لةاامت الٍٍوث
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ً
أوال :مفهىو جىدة االنتاج:

ساا العزًَ صا ال اواسَم الماتت يٌ الضونة شلعا صا تسم الاواسَم الخٌ قثهصج يثٌ الضثونة الخثٌ مًيهثا
صويام ) juranد سٌ صهى ص فات الااخش ل ِثخمهاو ،اً ٍعاثٌ القثهية ميثي حقثهٍم تيعث تنا شاتثهق تثواث
شتٍعاً مًيخها الضاعَثك األصًٍعَثت لعثب الضثونة شالااظاثت ااشينَثت لعثب الضثونة ميثي تنهثا الاضثاصَ العيَثت
شالاٍاٍا الخٌ صا الااعا ام حإرً يٌ صقهية الااخش ميي حيبَت الغاصثاث شاٍعثًا ااثا مًيهثا بًشِثبٌ ميثي تنهثا
الاصانقك ص الاخصيباث شتاه تنها حانأ صثا الوقاٍثت شلثَُ صثا الخةثغَظ شٍاعثا قَثاَ صثهى حغقثا الضثونة صثا
ل ل ايأ مثهو الاصانقثت ومًٍقثاث ،شتلثًشم :7117،ص336د شٍاةثب صوهثوو الضثونة ناعااسثا العثاو ميثي
تنها تنخاس الااظاثت لّثيعك ناّثخوى مثالٌ صثا الضثونة شالخاَثٍ شحعثوم قثانية ميثي الويثا ناعخَاصثاث شيببثاث
ما فها نالنع الىً ٍخوا ص حوقعثاحهم شولث صثا لث ل صقثاٍَُ صوضثومت ِثيوا انخثاس الّثيعت شتٍضثان تثوك
الخاٍَ يَها ومقَيٌ :7119،ص17د
شيٌ ضو سىا الخعًٍأ يالضونة صاسٌ ااصعَاي ليخاٍَ شالعاال ٍضب حغقَقك شقَاِك شحقهٍم تيع صا ٍاعا
لهى الااظات لعا فها صا اص اّب يضاسم،
شلقه قاو ااييا نخةاَأ حعايٍأ الضونة يٌ لاُ صهال ااألحٌ :والاضايشتلًشم 7117،ص_33ص34د
 -1الاهل الازالٌٍ :اظً ليضونة ميي تنها صًانيت لنصخَاٌ نهالثت صواتثواث الااخثوس شسثىا صاٍقثايج ياٍضابثاشو
نأم الضونة حعاٌ األيع
 -7صهل الٍنوم :شحعاٌ صهى ص فات الااخوس لنِخمهاو تً قهيحثك ميثي حغقَثا يضثا الٍنثوم صثا لث ل حقثهٍم
تيع تنا شتنق تواث شساا اٍعوم حأاَه األلخٍاو نالاواتواث يغّب ن ص فات حي الاواتواث ليٍنوم
 -3صهل الخةاَ  :تا صاخوصاث تش حقهٍم لهصاث لالَت صثا العَثوج صثا لث ل صصانقخهثا لاواتثواث الخةثاَم
شسثثىا صثثاٍخوا ص ث النثثعاي الثثىً ييعثثك الَانثثانَوم حتما ث النثثٌ تثثغَغًا صثثا تشل صثثًةح شصوهثثوو الثثىً قهصثثك
بًشِبٌ حالاعَب الةوًًح
 -4صثثهل الااخثثوس :حخةثثأ الضثثونة ساثثا الهقثثت شالقثثهية يثثٌ قَثثاَ لةثثافص الااخثثوس ألدثثبا عاصثثاث شيببثثاث
الٍنوم شسىا صاٍخوا ص صا تقخًعك بًشِبٌ ماهصا تاه ميي صصانقت الاواتواث نهقت
 -5صثثهل القَاثثت  :حوهثثم الضثثونة ساثثا نهالثثت الّثثعً تً حعاثثٌ صثثهى تنيا الٍنثثوم لقَاثثت الااخثثوس الثثىً ًٍبثثب
نالغةول ميَت صثا لث ل صقاينثت لةافةثك شصثهى ص فاخثك لغاصاحثك شيبباحثك شعيباحثك صث ِثعً النثًا الثىً
ًٍبب شٍخاعا صا نيعك شصخي صا حغقا ول تتبظ الااخوس ناظً الٍنوم وا قَات لك

ُ
ثانٍا :مزاحم تطىر مفهىو اجلىدةThe evolution of the concept of quality

لقه حصوي صوهوو صونة األنخاس مبً صًاع صخعهنة سٌ:
_1الوغص Inspection
لم ٍعا ليضونة صعًيت صّبقا يٌ القثًنَا الزثاصا منثً شالخاِث منثً ياثا لث ل الاظثًة الخايٍمَثت يثأم
نةَب الضونة لم ٍعه تا صٍ ضعَ صها صا ااسخااو  ،يوٌ نعض العخب تاخوج نأنها واًث حعًٍوا ليضثونة شلعثا
ٍاهيس ضاا صغخوى صوهوو صًاقبت الضونة لهىا نضه تم حعًٍأ الضونة الىً واً يٌ اخثاج يخثً وfetterد شتلثى
ماك ا صا صونّوم شااِج يٌ اخانهم صثا تم صواتثواث الااثخش حصثانا الاواتثواث الاوضثومك شتم الع قثت
نَاهاا صغايظت ميَها نأِخاًايوٌٍا الهٍا :1997،ص478د
صاثثا ٍعا ث ٌ تم الوغثثص ليخأاثثه نثثأم صواتثثواث الّثثيعك حصثثانا الاواتثثواث الاوضثثومك شسثثهف ول ث صا ث
شتول الوعهاث الاعَبت الي الاّخهيعَا لعاها ا حاا عةول المصأ صا البهاٍت
_2صًاقبك الضونةQuality contyol :
حظهثثًث مثثاو  1931شحنثثا صاَث ااننثثصت شاِثثالَب العايَثثاث الخثثٌ حّثثخمهو ألحاثثاو صخصيبثاث الضثثونة
شاِخمهاو األِيوج ااعةافٌ عَذ ٍاعا صا ل لها تنا تننصت صًاقبت الضونة شسثٌ مبثاية مثا عيقثت ليخطىٍثت
الععَّت لياعيوصاث لينًات نعاصيهاح ومًٍقاث :7117،ص337د
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شساثثا العزَثثً صثثا الوِثثاف الخثثٌ حّثثخمهو نالث الاةثثا لاًاقبثثت الضثثونة يهاثثا صعاصث تلخبثثاي الاثثوان،
الخ بثثاي الةث عَت ،الاًاقبثثت تراثثا العايَثثاث،الوغص نعثثه العايَثثاث شالخبثثاي الااثثخش شاثثىل يثثأم مايَثثت الوغثثص
شاالخباي صصيونت تٍعاً ليّي الهاليت  ،شماوصثًا ٍاعثا القثول تم صًاقبثت الضثونة حخعثاا حّثضَيوحغيَ شاخانثت
الخقايًٍ الاخعيقت نالاعيوصاث الاخةيت نثالضونة عَثذ تم سثى الاعيو صثاث حازث ااِثاَ الثىً ٍثخم ااعخَثاس الَثك
ٍوصاً نعه ٍوو ألحماو القًاياث الّيَات
_3حأاَه الضونةQuality assurance :
نهت الخوعًَ نهىا الاوهوو ماو  1956رم عوي لَألى اأِثيوج يعثال يثٌ صضثال الًقانثت ميثي الضثونة شٍقثوو
صوهوو حأاَه الضونة ميي ييّوت تِاِها صاٍيٌ:
ليوتول الي تنخاس واث صّخوى مالٌ صا الضونة شحغقَا اانخاس نهشم تلصا ٍخصيب يقانت داصيت ميثي
اايت العايَاث شول صا صًعيت حةثاَم الااثخش شتثو ًا ليّثوق لَثه الاّثخهي شولث ٍخصيثب صهثون صنثخًات صثا
صاَ ااناياث الاعاَت نخاوَى سى الاًعيت يهاا حعاشم صنخً لاا تً لصأ يٌ تً صًعيثت تش مايَثت يثالضونة
مباية ما ناا ٍنخً الضاَ يٌ حنَه عَذ ٍخم اامخاان ميي رث د تنثوا صثا الًقانثت لخأاَثه الضثونة شسثٌ :
ومقَيٌ :7119،ص75د
 الًقانت الوقافَت  :شحعاٌ صًاقبت العا تشل نأشل شصا عهشد المصأ قب شقومك
 الًقانت الاًعيَت  :ليخأاه صا صّخوى الضونة عَذ ٍخم يغص الااخش نعثه تنخهثا اث صًعيثت ليخةثاَ عَثذ ا
ٍخم نق الااخش لاًعيثت تلثًى تا نعثه يغةثك شالخأاثه صثا صثونة الااخثوس شتٍعثًا ٍّثامه ميثي انثأ المصثأ قبث
شقومك
 الًقانت البعهٍت :ليخأاه صا صونة الااثخش نعثه اانخهثا صثا حةثاَعك شقبث تنخقالثك لَثه الاّثخهي شولث لعثاام
مهو الوقو يٌ تً لصأ
شصا ل ل صاحقهو تم سثى اانثوا حعاث نععثها الثبعض صثا تصث انخثاس الّثيعت نثوم تلصثا شحعثوم واث صثونة
مالَت
 _4الضونة ااِخًاحَضَتStrategic Quality :
ظهً سىا الاوهثوو مثا الضثونة صثانَا مثاو  1971_1981شاثام ولث نّثبب نلثول الخضثاية العالاَثت يثٌ
عالت صاايّت نَا النًااث لعّب عةص تابً صا الّوق شلاتت صا قب النًااث الَانانَت الخٌ بٍث تِواق
العالم نااخضاحها واث الضونة العالَت شالاخاٍَة شااِعاي الاقبولت ومقَيٌ :7119،ص76د
 _5الضونة الناصيت Total Quality management:
ئم صوهوو ئناية الضونة النثاصيت ٍعخبثً صثا الاوثاسَم ا نا يٍثت الغهٍزثت الخثٌ حهثهف ئلثي حغّثَا شحصثوًٍ
األنا نةوت صّخاًة شول صا ل ل ااِخضانت لاخصيباث العاَ
ٍوهم ازًَاً صا الااَ الضونة نأنها حعاث ٌ و الاومَثت الضَثهة د تش و الماصثت األتثيَت د شٍقةثه نهثا العَثأ
معُ العم الىً ٍعاٌ نالعهن
والًضا الخاو ليعاَ د تيصانه يَمبوو  1956والاصانقت ص الاخصيباث د اًشِبٌ 1979
و نقثثثثثثت ااِثثثثثثخمهاو عّثثثثثثب صثثثثثثا ٍثثثثثثًا الاّثثثثثثخوَه د صوٌٍثثثثثثأ صثثثثثثويام و نيصثثثثثثت صخوقعثثثثثثك صثثثثثثا
الخااِا شاا مخاان حااِب الّوق نخعيوت صاموعت د نٍاا  http://www.khayma.com) 1986د
 _6تِعان الٍنومٍ Happiness customer:قةثه نهثا حاعثَا الااخضثَا صثا تِثعان الٍنثوم نخقثهٍم صثا ٍخااثا
نًّمك شِهولت صثا لث ل حغّثَا الضثونة نأِثخاًاي شناثا ٍخوايثا صث الخصثوياث الغهٍزثت نغثو حغقَثا تسثهاف
الااظات شتِخقًا تيعاي شعيباث الٍنوم صّبقاًوالاضايشتعًشم:7117،ص41د

ً
ثانثا :أبعاد جىدة انسهع:

قه الخيأ العخاج شالاخمةةَا يٌ صضال الضونة نةثهن مثهن شصّثاَاث المةثافص اش صثا ٍّثاي نانعثان
الضثونة ،شقثه نثاق ) ( Carvinايا العخثاج شالبثاعزَا يثٌ الضثونة شانعانسثا شحاعثا ميثي ارًسثا اِثخم ص
اانعان الخالَت ليااخوس الّيعٌ Dilworth: 1992, 610):د
_1اانا  :شحعاٌ المةافص الخنطَيَت شالةواث العاصت الخٌ حخاٍَ نها الّيعت.
_7الّااث الماتت :تً الّااث شالااٍَاث ااضايَت الخٌ حخاٍَ نها الّيعت
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_ 3الاوروقَت :شحعاٌ قانيَت الااخش ميي انا العا الاصيوج يٌ ظ ظًشف حنطَيَت صعَاثت شلث ل يخثًة ٌصاَثت
صغهنة  ،شسٌ حعاٌ اٍعا اعخاااث مص الااخش ل ل صهة ٌصاَت صعَات.
_4الاصانقت :شحعاٌ قَاَ الااخش الاهافٌ ص الاواتواث الاوضومت صّبقا ليخأاثه صثا حصثانا شحاارث الخةثاَم
ص الاواتواث.
_ 5الاخانت :تً الاهة الخٌ َِهشو يَها الااخش قب انخهافك اش حثهسوي انافثك شيقثهام لواتثك يهثٌ نالخثالٌ صقَثاَ
لعاً الااخش
_6قانيَت المهصت :شحعاٌ اصعانَت حعهٍ اش حةيَظ الااخش شايوثت ششقثج الخةثيَظ  ،يعث مثا صثهى حثويً انشاث
شقص الطَاي شلهصاث صا نعه البَ
_ 7الاظهً المايصٌ شالضاالٌ :شٍنا النع المايصٌ شالضوانب الضاالَت شالاعاًٍَ الىشقَت شااعّثاَ الثىً
ٍوله الااخش يٌ نوُ الاّخهي .
_8الضثونة الاهياثثت :شحنثثًَ الثثي انصبثثا الاّثثخهي شصثثهى دثثعوي نالزقثثت احضثثا الااثثخش شحثثأحٌ تٍظثاً صثثا ِثثاعت
الااخوس شالهماٍت شاام م

ً
رابعا :انعىامم ادلؤثزة يف اجلىدةFactors affecting Quality :

ليغةول ميي صاخش صَه تش ينً لَُ نالةهيت شلعا ٍعوم نخَضت العايَثاث الخثٌ حغثهد نالث الااظاثت
تش النًات شٍضب ميي الاهيا تم ٍعونوا قانيٍا ميي حغهٍه العوص الخٌ حإرً ميي صونة الااخوس  ،شميثي سثىا
ااِاَ يأم العواص الخٌ حإرً ميي الضونة ٍاعا صاعها اااحٌ:
حعّب حةاَأ العاحبو feig enbaumد تشين تم ساا ِبعت مواص صإرًة يٌ الضونة شتعيا ميَهثا 7msح
شحنا والضاانٌ :7111،ص 36د:
_1ااِواقmarkets :
ٍنثا وشق شيببثت الاّثخهي يأتثبظ وشق الاّثخهي شيبباحثك صثا العواصث ااِاِثَت الخثٌ حثإنً الثي حصثوًٍ
الااخش
_7العاصيَاmen:
تم الاعًيت الضهٍهة الخٌ حنا الخصثوًٍ الخعاولثوصٌ شبًَسثا صثا ااِثالَب العياَثت الغهٍزثت حخصيثب مثاصيَا وش
لبًاث شصهاياث مالَت شصخمةةت
_3الخاوٍ Financing:
تم نلول صاايَّا صثهن يثٌ صاَث الاضثااث الامخيوثت تنى الثي حقيَث سثاص الثًنظ شولث تنى الثي الغاصثت الثي
صبالغ تابً لنِخزااي شحعوٍض المّاية ما عًٍا ٌٍانة اانخاصَت
_4اانايةmanagement :
يٌ الّانا اام يفَُ العا سو الاّإشل الوعَه ما صونة الااخوس تصا اام تتبغج الضونة صّثإشلت صثا قبث
العهٍه صا الاضاوماث الاخمةةت يٌ الااظات
_5الاوان األشلَتmaterials :
ٍخصيب اانخاس تِخمهاو يقًاث صمخيوت صا الاوان شقه ٍعوم نعض صاها ناحضثاً صثا صثٍٍش صضاومثت صثوان صمخيوثت
ص نععها ا سىا ٍخصيب يغص صَه ليخأاه صا صصانقخها لياواتواث
 _6عًافا الاعيوصاث الغهٍزتmodern information methods :
ما عًٍا تِخمهاو الصًافا العياَت الخٌ حنا الغاِباث االعخًشنَت يٌ صعالضت شلٍم شتِثخًصا الاعيوصثاث
شالوِاف الضهٍهة ليَّصًة ميي العايَاث ل ل حةاَ الااخوصاث
_7الخغوٍَmotivation :
صا ل ل يي النعوي ااٍضانٌ الاخاٍَ ليعاص شتمصافك الهمم شالاّانهة لخغقَا تسثهاف النثًات شسثى
العااتثثً حعثثوم صخةثثيت نالعاث الثثىً ٍإنٍثثك العاصث االًببثثت يثثٌ حغقَثثا اانضثثاٌ العثثالٌ شالاخاَثثٍ عَثثذ ٍمخيثثأ
العاصيوم يٌ تً صاظات ناهاياحهم شقانيَاحهم شصّخوى واافهم شلعٌ حغقا الااظاثت تسثهايها ٍابطثٌ ميَهثا حوهثم
ِيو العاص
شساا صا ٍعَأ مواص تلًى عَذ تتبظ ٍصيا ميَها  msشسٌ والاضاي شتلًشم:7117،ص51د:
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_8الةَانت Maintenance:حعه الةَانت ماص صهثم شصثإرً يثٌ صثونة الااخثوس شولث مبثً ِيّثيت تصثًا اث
ٍّثثخيٍو تحماوسثثا لياغايظثثت ميثثي الاعثثافا شاااث شالاعثثهاث الاّثثخمهصت يثثٌ حقثثهٍم الااخثثوس عَثثذ ٍابطثثٌ ميثثي
الااظاثثثت ااسخاثثثاو نثثثأصًا اث الةثثثَانت الهشيٍثثثت لياعثثثافا شاااث صثثثا تصثث ضثثثاام صثثثونة العايَثثثاث اانخاصَثثثت
شالااخوصاث الاهافَت
_9ااِالَب شالصًافاmachine &methods :
ليغةثثول ميثثي صاثثخش صَثثه ٍضثثب تم ٍّثثخمهو صعثثافا واث صثثونة صَثثهة ٍضثثب تحبثثا اِثثالَب ألنخثثاس الّثثي
شالمثثهصاث شسثثى ااِثثالَب ٍضثثب تم حألثثى ناامخبثثاي صثثٍٍش صثثا الاثثواين البنثثًٍت  ،شالاثثواين الاانٍثثت شالاثثواين
الاالَت ألانخاس الّي شالمهصاث واث الضونة العالَت
_11مواص صمخيوتmiscellaneous condition:
ساثثا العهٍثثه صثثا العواصث الخثثٌ حثثإرً ميثثي صثثونة الّثثي الاقهصثثت ليٍنثثوم ،ياثثز ً الخبثثاٍا يثثٌ نَعثثت العاث
اهيصت الغًاية يٌ صعثام العاث  ،اانثاية العوضثا  ،حثويً المثهصاث ليعثاصيَا  ،اايسثاق شبًَسثا صثا العواصث
الخٌ حإرً ميي الغالت النمةَت العاصت ليعاص شحقي صا صّخوى صونة العا يَابطٌ حغّثَا نَعثت العاث لخقيَث
انععاِاحها الًنٍعت

أٌزو 7003

ادلبحث انثانً/اخلهفٍت انعامت دلىاصفت ()IS0 9001:2008

تم صةثثثثثثثثثصيظ و ISOد ٍازثثثثثثثثث نألخةثثثثثثثثثاي تِثثثثثثثثثم الااظاثثثثثثثثثت الهشلَثثثثثثثثثت لياواتثثثثثثثثثواث شسثثثثثثثثثٌ
 InternationalOrganization for Standardizationشصقً الااظات الهشلَت يٌ صاَثأ يثٌ ِوٍّثًا
عَذ تنها حعم تازً صا و 111د نشلت يٌ معوٍخها شحهخم سثى الااظاثت يثٌ حوعَثه الاواتثواث شالاقثاٍَُ يثٌ
العثثالم عَثثذ تم الااظاثثت حةثثهي الاواتثثواث شالاعثثاًٍَ الخثثٌ ٍثثخم تمخاانسثثا يثثٌ صمخيثثأ تنغثثا العثثالم شيثثٌ دثثخي
تتااف الةاامت شالخضاية شالمهصاث نأِخزاا الاواتواث الخثٌ حخعيثا ناالعخًشنَثاث شالعهًنثا وعاون:7111،
ص117د
ً
أوال :أهمٍت مىاصفاث ISO 700385006
حٍاٍهث اساَت صواتواث ااٍٍش  9001:2008لعهة تِباج شصاها :والاضاي شتلًشم  :7117،ص779د
_1ماه تقًاي حصبَا صقًياث صاظات الخضاية العالاَت ماو 7115و تتبغج الااظااث يثٌ صاَث العثالم صخّثاشٍت
يٌ عا الهلول ليّوق العالاَت شالووٌ نالغةت الّوقَت يهاا ٍةبظ ميي صاَ الااظااث تيضا ٌنافاها شسثى
سٌ المصوة ااشلي لخغقَا ول ٍأحٌ صا الغةول ميي دهانة ترباث الاصانقت ص ااٍٍش 9111
_7حااظ دهانة Iso 9111:7118صٍَة حاايَّت لينًااث الغاتثيت ميَهثا يالغةثول ميثي سثى النثهانة ٍاثاظ
ليااظات عا الهلول الي نشل األحغان ااشينٌ
ٍ_3عه الغةول ميي دهانة ااٍٍش 9001:2008المصوة ااشلي لخصبَا الضونة الناصيت تو تنهثا حوضثظ الوضث
الغالٌ ألنا الااظات صا ل ل الخورَا شتمهان نلَ الضونة
_4ساا تِباج تلًى تمصج ٌلااً ألساَت ااٍٍش  9001صاها تنهَاي ااحغثان الّثويَخٌ الّثانا شنظثم ااقخةثان
الاًاٍٍت الىً يخظ ااِواق النًقَت تصاو الااخوصاث الاةاعت يٌ تشينا شتصًٍعا
ً
ثانٍا :متطهباث األٌزو  Iso 700385006اخلاصت باالنتاج انسهعً :
_ 1نظاو تناية الضونةٍ :هخم سثىا الاخصيثب نعثب الورثافا شالّثض ث صثا عَثذ تمثهان تنلثت الضثونة شاألصثًا اث
شيا سًصَت الخورَا  ،شاصًا الخطًََاث ال ٌصت ميي الخورَا والاضاي شتلًشم  :7117،ص731د
_ 7صّثثإشلَت األناية ٍ:عخبثثً سثثىا الاخصيثثب سثثو الخثثٍاو األناية نخغقَثثا يضثثا الٍنثثوم صثثا لث ل الخمصثثَ لَّاِثثت
الضونة شالّعٌ ليوتول لههف الضونة يع ً ما حغهٍه الاّإشلَاث شالة عَاث نَا العاصيَا والقثٍاٌ:7119،
ص59د
_ 3تناية الاواينٍ :هخم نخويًَ الاواين البنًٍت ننع لاص صا عَذ حغهٍه اوا ة األيًان الىٍا ٍاضٍشم تماثااً
حإرً ميي صصانقت صخصيباث الااخوس شحويًَ الخهيٍب ال ٌو لًي اوافخهم وصةهي ِانا:7117،ص731د
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_4حغقَثثا الااخثثوسٍ :عخبثثً سثثىا الاخصيثثب لثثاص نخمصثثَ العايَثثاث واث الع قثثت ص ث الٍنثثوم صثثا عَثثذ صًاصعثثت
الاخصيباث الاخعيقت نالااخوس شحةاَم شحصوًٍ شحغهٍه مايَاث النًا وتالظ :7117،ص76د
_ 5القَاَ شالخغيَ شالخغَّا ٍ:قوو سىا الاخصيب نخمصَ شحاوَى اايت الوعالَاث شالاًاقبت شالخغيَث شالخغّثَا
ليعايَثثاث ال ٌصثثت شاصثثًا الخثثهقَا الثثهاليٌ ليضثثونة شضثثب الااخوصثثاث الطَثثً صصانقثثت :وصةثثهي ِثثانا :7119،
ص181د
ً
ثانثا :فىائذ احلصىل عهى شهادة األٌزو( :عقٍهً)45 :5007،
_1الاّامهة ميي ضب مايَاث اانخاس شالخغقا صا صونحها
_7تقخاا العا نأم الّيعت واث صّخوى صونة مالَت ،شنالخالٌ ٍاعا تمخبايسا اناة حّوٍقَت ليااخضاث
_ 3الخوثثوق ميثثي الااايّثثَا الثثىٍا لثثم ٍغةثثيوا ميثثي النثثهانة شالغةثثول ميثثي عةثثت تابثثً صثثا الّثثوق عَثثذ
حعٌٍالنهانة قهية الااظات الخّوٍقَت شحٍٍه صا يًص البَ
_4الخاخ ناٍَة الخقهو ليعصا اث والاااقةاثد الخٌ حنخً الغةول ميي دهانة األٍٍش
_ 5حغقَا ٌٍانة يثٌ األينثاط شولث نخَضثت لخقيَث نّثبت الااخضثاث الخالوثت تش الطَثً صصانقثت لياواتثواث شنالخثالٌ
ٌٍانة الابَعاث
_6يي الًشط الاعاوٍت لضاَ الاوظوَا يٌ النًات تش الاإِّت
_ 7تمخثثًاف مثثالاٌ عَثثذ حاثثاظ الااظاثثت تمخًاي ثًا يِثثاًَا شصةثثهاقَت مالاَثثت صثثا الصثثًف الاثثانظ لينثثهانة الخثثٌ
حّامهسا يٌ حضاشٌ مقباث الخضاية العالاَت
ً
رابعا :مزاحم احلصىل عهى شهادة ISO 700385006
الاًعيت ااشلي  :وصًعيت صاقب الخّضَ د وصةهي ِانا 7117:ص737د
حخم يٌ سى الاًعيت اامهان شالخهَإ ليغةول ميي شرَقت الاصانقت صث صواتثواث ااٍثٍش  9111صثا لث ل
اا ِخعهان لخعثهٍ تش امثهان نظثاو اناية الضثونة يثٌ الااظاثت نهثهف صصانقخثك صث صخصيبثاث الاواتثواث شحخعثاا
الخالٌ:
_1اقخاا ااناية العيَا نأساَت تننا نظاو اناية صونة صخوايا ص صخصيباث الاواتوت ISO 9001
_7نق تقخاا ااناية العيَا الي صاَ صّخوٍاث اانايٍت ما عًٍا نًاصش الخومَت
_3حعََا صهًٍ ليضونة ٍعوم صّإشل ما صاَ ااننصت الاًحبصت نالضونة
_4حنعَ يًٍا تش لضات ما لاتت نأننا نظاو اناية الضونة الخٌ ٍإس الااظات ليغةول ميي دهانة ااٍثٍش
9001
_5شض لصت ما شصهشل ٌصاٌ ليخاوَى شتَابت َِاِت شتسهاف الضونة
_6اخانت شحورَا ااصًا اث شالخعيَااث شامهان نلَ الضونة الثىً ٍعثه الاًصث الًفَّثٌ ليضثونة،اصًا الخثهقَا
الهاليٌ لاظاو اناية الضونة يٌ الااظات ليوقوف ميي صهى االخٍاو ناخصيباث الاظاو
الاًعيت الزانَت  :وصًعيت الخّضَ شالغةول ميي دهانة األٍٍش9001د
والعالم :7111،ص744_743د
يثٌ سثثى الاًعيثت حقثثوو النثًات نثثالخًاٍَ ميثي الخمصثثَ صثا تصث الغةثول ميثثي دثهانة الضثثونة الاصيونثثت
شاامهان لعايَت الخهقَا المايصٌ،شحنا سى الاًعيت :
_ 1تلخَثثثاي الاإِّثثثت تش النثثثًات الاّثثثخقيت الخثثثٌ ِثثثخقوو نالخثثثهقَا شالخقَثثثَم صثثثا تصثث الغةثثثول ميثثثي دثثثهانة
الضونةميي تم حعوم صا النًااث الاًلص لها نىل
_7نياِت شصًاصعت الاّخاهاث الماتت نالااظات صا قب الاّض شحٍشٍه دًات الخثهقَا والخّثضَ د ناعيوصثاث
حوعَيَت ااصيت ما النًات الصالبت لينهانة
_ 3اامهان ليخهقَا نأم ٍهيَ الاهقا المثايصٌ نظثاو الضثونة شااصثًا اث شالعايَثاث يثٌ النثًات نياِثت صَثهة
شول ليع نأ ما اً صمالوثاث لاخصيبثاث نظثاو اناية الضثونة شحقّثم الامالوثاث الثي رث د اقّثاو صاهثا الةثطًَة
شالضوسًٍت شص ععت يٌ عالت شصون صز سى الامالواث ا حااظ دهانة ISO 9111:7118
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الاًعيت الزالزت :وصًعيت صانعه الغةول ميي دهانة األٍٍشد
الغةول ميي دهانة نالضونة دٌ شاانخاا ئلي الضونة دٌ آلً ،ياانخاا ئلي الضونة ٍخصيب تصثوياً
شاعخَاصثثاث شاسخااصثثاث يثثٌ باٍثثت الًقثثٌ شالضثثونة صاهثثا صثثا سثثو صثثانً وتصثثوال شتتثثولد شصاهثثا صثثا سثثو ننثثًً
وصهثثاياث شِثثيواَاثد شصاهثثا صثثا سثثو ياثثٌ وصعًيثثت شحأسَث د الثثخ ااثثا تم اانخاثثا ئلثثي الضثثونة ٍوثثًض حطََثثًاث
صىيٍت يٌ النً ات تش الاةا نه اً صا دع الهَع الخاظَاٌ شتِيوج ا ناية ئلي دمةَت الاهًٍ شاسخااصاحثك
شلعثٌ نوثًق نثَا النثًات الخثٌ حهثخم نثالضونة قثثو ًا شيعث ً شاأللثًى الخثٌ ا حعَثً الضثونة تساَثت اايَثت تش حاظثثً
ليضونة انعاي شدهانة  ،عَذ تم دهانة ااٍٍش حخغهن نز د ِاواث شٍخغخم ميي النًات نعه ول تم حصيثب صثا
الاإِّت ااِخنايٍت الخٌ قاصج نالخهقَا شالخوتَت نااظ النثهانة لينثًات شتمثانة الخثهقَا صثا تصث الغةثول
ميي دهانة صهٍهة ناوُ الاغخوى القهٍم تش صغخوى صهٍه

ادلبحث انثانث  /تطبٍق مىاصفت ( )ISO 9001:2008يف انشزكت انعامت نصناعت
انزٌىث اننباتٍت

ً
أوال_نبذة عن انشزكت انعامت نهزٌىث اننباتٍت
حعه دًات الٍٍوث الاباحَت صا تابثً النثًااث العًاقَثت الامخةثت يثٌ تثاامت الٍٍثوث الّثافيت شالثهسوم
الةثثيبت شقثثه حأِّثثج مثثاو  1941نأِثثم و دثثًات تِثثخمًاس الٍٍثثوث الاباحَثثتد شنصضثثج صثث النثثًااث االثثًى
االًايهٍا شبًَسا صا النًااث شحاخي مهة صةان صاخنًة يٌ العًاق اايت
 صوق النًات صوضو الهياِت :نطهان_عًٍا صعّعً الًدَه _ الاّبظ
 اانضاٌاث:
_تشلي النثًااث الغاتثيت ميثي دثهانة صصانقثت الضثونة  9001:2008صثا قبث وBM TRADAد _عاتثيت
ميثثي دثثهانة الضثثونة الاغيثثٌ صثثا قب ث الضهثثاٌ الاًاثثًٍ ليخقَثثَُ شالّثثَصًة الاومَثثت _نمثثم البصاقثثت الخاوٍاَثثت
د_يخظ شحنعَ صعايض ليبَ الابادً
 الخةاتثثاث النثثًات :حمثثخص سثثى النثثًات يثثٌ تنخثثاس األحٌ:والثثهسوم الةثثيبت شالٍٍثثوث الّثثافيت يثثٌ مبثثواث
صمخيوت_الةثثانوم الةثثيب شالّاف _صّثثغوق الخاظَثثأ الةثثيب شالّثثاف شالاغالَ ث القاتثثًة_صعضوم الغ قثثت
شااِاام_عاصض الّيوونَ شالعيًٍّا _الااخضاث العيوَت :واّب ٌسًة الناُ شالقصاد
 مهن صاخّبٌ النًات 4119:صاخّب،مهن صاخّبٌ األنخاس والواََاد،3719:مهن صاخّبٌ اانايٍَا 311:
 الخوِعاث الخمصَصَت لينًات:
_لصت العا الناصيت لخغهٍذ شحصوًٍ النًات شالاهوض نها _صنًش انخاس الااظواث_اننا صنثًش صخعاصث
ألنخاس الهسوم الةيبت شالّافيت شالةوانَا يٌ شاِ شالبةًة
 قَات يتَ صال النًات 3736 :صيَوم نٍااي،قَات الاوصوناث الزانخت 5486:صيَثوم نٍاثاي ،مافثهاث النثًات:
 46111صيَوم نٍااي
الاوان ااشلَتٌٍ :ج الامَ الاةوي_ٌٍج ٌسًة الناُ المثاو _ٌٍثج الٍٍخثوم الةثاامٌ _تثونا ااشٍثت_العَا
ناٍٍا
 صعاص النًات:
_صعا الًدَه ٍقوو نأنخاس والهسا الةثيب ،الٍٍثوث الّافيت،الةثانوم،الااظواثد _صعاث الاثأصوم ٍقثوو نأنخثاس
والهسا الةيب ،الٍٍوث الّافيت،الةانوم،الااظواث ،صعضوم ع قت  ،صعضوم اِاام  ،داصبود _صعا الاعخةم
ٍقوو نأنخاس والهسو م الةيبت ،تثانوم الطثاي  ،الااظوثاثد _صعاث ااصثَا ٍقثوو نأنخثاس وتثانوم الطثاي  ،تثانوم
الطَّ _صعا الوايانٌ ٍقوو نأنخاس عّب الصيب
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ادلبحث انثانث /اجلانب انعمهً نتطبٍق مىاصفاث األٌزو  700385006نهشزكت
انعامت نصناعت انزٌىث اننباتٍت

ٍقوو سىا الاصيب ميي مًض شحغيَ البَاناث الخٌ صاعج ما شاقث النثًااث صوضثو الهياِثت شولث
لاعًيثثت صثثهى الخصبَثثا شالخورَثثا لاظثثاو الضثثونة الغثثالٌ ناقاينثثت صث صخصيبثثاث تاٍثثٍشوIso9001:2008د ،عَثثذ
َِخم حقوٍم نظاو الضونة الاخبعثت يثٌ النثًات صوضثو الهياِثت حثم امخاثان قثوافم الوغثص ) checklistsدميثي
صاتتثهيحك صاظاثت األٍثٍش األتثهاي الًانث ليثهشل الااصَثت مثاو  2008شالقثوافم الةثانية مثا الضهثاٌ الاًاثثًٍ
ليخقَثثَُ شالّثثَصًة الاومَثثت عَثثذ حثثم الخًاَثثٍ ميثثي ااِثثعيت الماتثثت ناانخثثاس الّثثيعٌ يق ث عَثثذ حنثثا قافاثثت
الوغثثص ميثثي و45د ِثثإال شول ث نوض ث م صثثت و*د  ،شحثثم تِثثخمهاو الاقَثثاَ الّثثبامٌ لقثثوافم الوغ ثص شول ث
لخغيَ نَاناث النًات نةوية تازً نقت عَذ حم حمةثَص شٌم لعث يقثًة صثا يقثًاث الاقَثاَ ااثا صوضثظ يثٌ
الضهشل و1د
صهشلو1د يقًاث الاقَاَ الّبامٌ شتشٌانك
الوٌم والهيصتد
يقًاث القَاَ الّبامٌ
6
صصبا ايَاً شصورا ايَاً
5
صصبا ايَاً شصورا صٍفَاً
4
صصبا ايَاً شبًَ صورا
3
صصبا صٍفَاً شصورا ايَاً
7
صصبا صٍفَاً شصورا صٍفَاً
1
صصبا صٍفَاً شبًَ صورا
1
بًَ صصبا شبًَ صورا
الاةهي :وِيَم:7111،ص88د
شألِخمًاس صقهاي الوضوة الغاتيت نَا نظاو الضونة الغثالٌ شصخصيبثاث صواتثواث األٍثٍش 9111:7118
 Isoحم اامخاان ميي الخعبًَ العاٌ عَذ حثم حغيَث قثوافم الوغثص نأِثخمهاو الوِث الغّثانٌ الاثًصظ لاعًيثت
الاعهل الغقَقٌ نعه الخقًٍب صا تص حصبَا شحورَثا صخصيبثاث الاواتثوت يثٌ النثًات صوضثو الهياِثت  ،شحثم
تمخباي مهن حعًاي ااصانت سٌ ااِاَ يٌ عّاج الاخَضت نأِخمهاو الةَطت الخالَت :
الوِ الغّانٌ الاًصظ =

)3(..........

شحم تمخاان الاعانلت الخالَت لغّاج الاّبت الاعوٍت لعث صخصيثب لاعًيثت صقثهاي الخصثانا شاأللثخ ف صث صخصيبثاث
األٍٍش  Iso 9111:7118ميي شيا الةَطت الخالَت ويًصام :7116،ص11د

الاّبت الاعوٍت =

) 5(.........

شحم حنمَص نقا القوة شالععأ لع صخصيب صا ل ل الاقان ث النمةَت شالاعاٍنت الاَهانَثت شولث
لخعٍٍثثٍ نقثثا القثثوة شضثثاام نٍاوصخهثثا شصعالضثثت شح يثثٌ نقثثا العثثعأ شحغوٍيهثثا لاقثثا قثثوة  ،ش حثثم تِثثخمهاو
صمص حّيّ الاواتواث لبَام األساَت الاّبَت ننع حااٌلٌ لع ماص صا العواص الاإرًة يٌ حغقَا حصبَثا
شحورَا الاواتواث ، Iso 9111:7118شناألمخاان ميثي صمصث تٍخنثعاشا لبَثام الاّثبباث األِاِثَت شالوًمَثت
لعهو حصبَا الاخصيب األازً تساَت
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قَاَ الضونة يٌ النًات العاصت لةاامت الٍٍوث الاباحَت :
_1انفحص
ت_نظاو تناية الضونة
ٍضب تم حقوو النًات ميي شض شحورَا شالاغايظت ميي نظاو تناية الضونة نأِخاًاي لخغّثَا ياميَخثك
شول لاعًيت الخوايا ص صخصيبثاث ااٍثٍشو  Iso 9111:7118د عَثذ حثم شضث و8د تِثعيت يثٌ قافاثت الوغثص
الماتت ناظاو تناية الضونة ااا صوضظ يٌ الضهشل و7د
صهشلو7د قافات الوغص الماتت نخصبَا شحورَا نظاو الضونة لينًات العاصت ليٍٍوث الاباحَت لوقًاث نظاو
تناية الضونة شيقاً لاواتواث األٍٍش ISO 9111:2008
ت_ نظاو تناية الضونة

صهى الخصبَا شالخورَا
صصبثثثثثثا
ايَثثثثثثثثثث ثاً
صورثثثثثثا
ايَاً

_1سثثثثث ٍوصثثثثثه نظثثثثثثاو ألناية
الضونة يٌ النًات؟
_7سثثثثثثث ساثثثثثثثثا تصثثثثثثثثًا اث
حوةَيَت حغخاصها النًات ؟
_3سثث ث لثثثثهى النثثثثًات نلَثث ث
صونة؟
_4سثث ث ساثثثثا لصثث ث حخبعهثثثثا
النًات لاتت نالضونة؟
_5س ث ٍثثخم حغهٍثثه األصثثًا اث
الماتثثثثثت ناةثثثثثانقت الٍنثثثثثوم
ميي المصت؟
_6س حخثويً الصًافثا ااٌصثت
لعثثثثثثاام ياميَثثثثثثت اثثثث ث صثثثثثثا
العايَاث شالَّصًة ميَها؟
_7سثثثثثث ث حخثثثثثثثثويً الاثثثثثثثثواين
شالاعيوصثثثثاث ال ٌصثثثثت لثثثثهمم
العايَاث شصًاقبخها؟
_ 8سثث ث ٍوصثثثثه صثثثثهى ٌصاثثثثٌ
لخاوَى المص ؟
األشٌام
الخعًاياث
الاخَضت
الاعهل
الاّبت الاعوٍت

صصبثثثثثا ايَثثث ثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثثثثا ايَثثث ثاً
بًَ صورا

صصبثثا صٍفَ ثاً
صورا ايَاً

صصبثثا صٍفَثثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثا صٍفَ ثاً
بًَ صورا

بَثثثثً صصبثثثثا
بًَ صورا

*
*
*
*
*
*
*
*
6
3
18
33
56

5
1
1

4
1
1

3
1
3

7
3
6

1
1
1

1
1
1

ٍخعظ صا ل ل قافات الوغص الماتت ناخصيثب نظثاو تناية الضثونة يثٌ الضثهشل و7د تم النثًات عةثيج
ميي صعهل و3 3د نعه حقًٍبك لاعًيت صوق الخصبَا شالخورَا لهىا الاخصيثب ٍعثوم الاعثهل و3د صاثا ٍثهل ميثي تم
النًات حة الي صّخوى الخصبَا الضٍفٌ ص الخورَا العيٌ شناّبت حصبَا شحورَا  %56صا تصاثالٌ يقثًاث
الاظاو شنوضوة %44صاا ٍعون الي شصون تِباج القوة شالععأ شصاها :
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نقا القوة شالععأ الماتت نخصبَا شحورَا يقًة تناية نظاو الضونة يٌ نظثاو النثًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث
الاباحَت شيقاً لاواتواث ااٍٍش ISO 9111:2008
نقا الععأ
نقا القوة
_1تصثثخ النثثًات نلثثَ ً ليضثثونة شحثثويًَ اايثثت األصثثًا اث _1نثثالًبم صثثا شصثثون لص ث حخبعهثثا النثثًات األ تنهثثا بَثثً
صصبقت شصورقت ننع ايٌ يٌ النًات
لعاام الضونة يٌ النًات
_7حقوو النًات نأحماو تصًا اث حوةثَيَت نخصبَثا شحورَثا _7مهو شصون صهى ٌصاٌ صعَا لخاوَى الخمصَ
ايٌ
_3شصون لص صعَات حخبعها النًات

ج_صّإشلَت األناية :
حخعهه ااناية العيَثا لينثًات تم حيخثٍو نخغّثَا شحصثوًٍ اناية الضثونة شنقيهثا الثي العثاصيَا شلبَثام صثهى
حصانا شالخ يها ص صخصيباث ااٍٍش  9111:7118حم امهان قافات الوغثص الاعونثت صثا و11د تِثعيت ااثا صبثَا
يٌ الضهشلو3د
صهشلو3د قافات الوغص الماتت نخصبَا شحورَا نظاو الضونة لينًات العاصت ليٍٍوث الاباحَت لوقًاث
صّإشلَت ااناية شيقاً لاواتواث األٍٍش ISO 9111:2008
ج_صّإشلَت األناية

_1سث ساثثا حوات ث صثثا قب ث
األناية ص الاوظوَا ؟
_7سثث ساثثثا َِاِثثثت لاتثثثت
نالضونة ؟
_3س ث حخثثوٌ صعثثهاث األنخثثاس
شالعثثثثثاصيَا نةثثثثثوية اوثثثثثو ة
شالّثثثثثَصًة ميثثثثثثي العايَثثثثثثاث
اانخاصَت ؟
_4سث ث حثثثخم تثثثَانت الاعثثثهاث
شاانشاث ننع نشيً؟
_5سثثث ث ٍثثثثثخم الثثثثثخميص صثثثثثا
الااخضثثثثثثثاث الطَثثثثثثثً صصانقثثثثثثثت
شاتثثثثثثثهاي عيبثثثثثثثاث حةثثثثثثثاَم
شالوقاٍت ؟
_6سث ث ٍثثثخم حثثثهيٍب العثثثاصيَا
شحغوٍَسم؟
_7سث ٍثثخم الهماٍثثت شالخثثًشٍش
ليابَعاث؟
__8سثث حخثثثويً صثثواين اايَثثثت
يٌ النًات والعاثال شالاعثهاث
شالخعاولوصَا شبًَساد ؟
_9سثثث ساثثثثا حمصثثثثَ اثثثثايٌ
لينًات؟؟
_11س ث ٍوصثثه تسثثهاف صغثثهنة
ٍاعا قَاِها شحغقَقها؟
األشٌام
الخعًاياث
الاخَضت
الاعهل
الاّبت الاعوٍت

صهى الخصبَا شالخورَا
صصبثثثثا ايَثث ثاً صصبثثا ايَ ثًا
صورثثثثثثثثثثثثثثثا
صورا ايَاً
صٍفَاً
*

صصبثثا ايَثًا
بًَ صورا

صصبثثا صٍفَ ثاً
صورا ايَاً

صصبثثا صٍفَثثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثا صٍفَ ثاً
بًَ صورا

بَثثثثً صصبثثثثا
بًَ صورا

*
*

*
*

*
*
*
*
*
6
7
17
78
%47

5
1
1
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ٍخعظ صا لث ل قافاثت الوغثص الماتثت ناخصيثب صّثإشلَت ااناية يثٌ الضثهشل و3د تم النثًات عةثيج
ميي صعهل و7 8د نعه الخقًٍب ٍعوم ناعهل و3د صاا ٍهل ميي تم النثًات حةث الثي صّثخوى الخصبَثا الضٍفثٌ ش
الخورَا العيٌ شناّبت حصبَا شحورَا  %47صثا تصاثالٌ الوقثًاث شنوضثوة  %53صاثا ٍعثون الثي شصثون تِثباج
نقا القوة شالععأ شصاها :
نقا القوة الماتت نخصبَا شحورَا يقًة صّإشلَت ااناية يٌ نظاو النًات العاصت لةاامت الٍٍوث الاباحَت شيقثاً
لاواتواث ااٍٍش ISO 9111:2008
نقا الععأ
نقا القوة
_1حورَا َِاِت الضونة ننع ايٌ شحعاَاها يٌ النًات _1مهو حويًَ الاواين العايَت شالاااِبت صثا عَثذ والعاثال
_ 7حغهٍه الاّثإشلَاث شالةث عَاث شالع قثاث صث ااناية شالخعاولوصَاد لخاوَى الضونة شحصوًٍسا
العيَثثثثا شحورَقهثثثثا ليعثثثثاصيَا الثثثثىٍا ٍمصصثثثثوم شٍاوثثثثىشم  _7صثثثا الةثثثعب قَثثثاَ صاَثثث تسثثثهاف النثثثًات الاخبعثثثت
شحغقَقها ننع ايٌ
شٍخغققوم صا ااماال الاإرًة يٌ صونة الااخوس
_3مهو حوٌٍ الاواين العًشيٍت شاالخةاتثاث العوثو ة
ننع تغَظ شنقَا
_4مهو شصون تحةال صبادً ص الٍنافا لاعًيت المي الىً
ٍوصه يٌ صونة الااخوس

ث_تناية الاواين:
ميي النًات تم حغهن شحويً الاثواين ال ٌصثت لخاوَثى شحغّثَا الضثونة الاخبعثت شلبَثام الخصثانا شاأللثخ ف
الاواين الاغهنة صا قب النًات صث صواتثوت األٍثٍش  9111:7118حثم امثهان قافاثت الوغثص الاعونثت صثا و9د
تِعيت ااا صبَا يٌ الضهشل و4د
الضهشلو4د قافات الوغص الماتت نخصبَا شحورَا نظاو الضونة لينًات العاصت ليٍٍوث الاباحَت لوقًاث تناية
الاواين شيقاً لاواتواث األٍٍشISO 9111:2008
س_تناية الاواين

_1سث ث حخثثثويً الاثثثواين الخثثثٌ
حغخاصها النًات؟
_7سثثثث ساثثثثثا ناَثثثثثت حغخَثثثثثت
لينًات؟
_3س ث حثثخم حثثويًَ الخضهَثثٍاث
الا فات شالعايَت لننخاس؟
_4سثثث ٍثثثخم تصثثثًا البغثثثود
الخّثوٍقَت ليوقثوف ميثي يتً
الٍنثثوم نضثثونة تنخثثاس النثثًات
شصعالضت النعاشً؟
_5س ث ٍثثخم حمةثثَص تشقثثاث
حعاولوصَت ليوغص شاالخبثاي
لعاص اانخاس؟
_6سثث ث ٍثثثثخم حغهٍثثثثه العوثثثثا ة
ال ٌصثثثت لنيثثثًان شالانثثثًيَا
الثثثىٍا ٍاضثثثٍشم تماثثثااً حثثثإرً
ميي صصانقت اانخاس؟
_7سثث ث ٍثثثثخم اامخاثثثثان ميثثثثي
نًاصضَثثاث الغاِثثوج لخاعثثَا
انا الضونة الاصيونت؟

صهى الخصبَا شالخورَا
صصبثثثثثثثثثثثا صصبثثا ايَثثًا
ايَثثثثثثثثثثثثثثث ثاً صورثثثثثثثثثثثثثثثثا
صورثثثثثثثثثثثا صٍفَاً
ايَاً

صصبثثثثثا ايَثثث ثاً
بًَ صورا

صصبثثا صٍفَ ثاً
صورا ايَاً

صصبثثثا صٍفَثثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثا صٍفَ ثاً
بًَ صورا

بَثثثثً صصبثثثثا
بًَ صورا

*
*
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_8سثثثث ٍثثثثخم حعزَثثثثأ اساَثثثثت
الضثثثثثثثثونة شصعصَاحهثثثثثثثثا يثثثثثثثثٌ
النًات؟
_9سثثث ٍوصثثثثه لثثثثهى النثثثثًات
نَعثثثثت ماثث ث صااِثثثثبت لخثثثثويًَ
الااخضاث ؟
األشٌام
الخعًاياث
الاخَضت
الاعهل
الاّبت الاعوٍت

*
*
6
1
6
17
%31

5
1
1

4
1
1

3
7
6

7
1
7

1
7
7

1
3
1

ٍخعظ صا ل ل قافات الوغص الماتت ناخصيب تناية الاثواين يثٌ الضثهشل و4د تم النثًات عةثيج ميثي
صعهل و1 7د نعه الخقًٍب ٍعوم ناعهل و 7د صاا ٍثهل ميثي تم النثًات حةث الثي صّثخوى حصبَثا شحورَثا صٍفثٌ
شناّبت حصبَا شحورَا  %31صا تصاثالٌ الوقثًاث شنوضثوة% 71صاثا ٍعثون الثي شصثون تِثباج القثوة شالعثعأ
شصاها :
نقثا القثثوة شالعثعأ الماتثثت نخصبَثا شحورَثثا يقثثًة تناية الاثواين يثثٌ نظثاو النثثًات العاصثت لةثثاامت الٍٍثثوث
الاباحَت شيقاً لاواتواث ااٍٍش ISO9001:2008
نقا الععأ
نقا القوة
_شصثثثون الباَثثثت الخغخَثثثت ال ٌصثثثت ليوتثثثول الثثثي صصانقثثثت _1مهو شصون نَعت ما لخغقَا صصانقت صخصيباث الااخوس
الااخوس صا عَذ ااناَت شتصااا العا شحضهٍَاث العايَاث _ 7مثثهو شصثثون اايثثًان الثثىٍا ٍثثإنشم ااماثثال ننثثع ايثثٌ
شلاتثثت وشً العوثثا اث شاالخةاتثثاث صثثا عَثثذ الخعيثثَم
شالمهصاث الاّانهة االاق شااحةااث
شالخهيٍب
_3مهو حعزَأ اساَت الضونة نال النًات
_ 4قيثثثت شمثثثٌ األناية العيَثثثا شالاثثثوظوَا نأساَثثثت الاثثثواين
شالخضهٍَاث الاخويًة
_ 5مهو األسخاثاو الثي تنلثال الغواِثَب شالخعاولوصَثا ألنا
مايَاث اانخاس شالخصوًٍ

د_حغقَا الااخوس:
لطثثًض حغقَثثا الااخثثوس ميثثي النثثًات تم حقثثوو نّيّثثيت صثثا العايَثثاث الخثثٌ حعثثوم صصانقثثت لاخصيبثثاث األٍثثٍش
 9111:7118عَذ حم تمهان قافات الوغص الاعونت صا و9دتِعيت ااا صبَا يٌ الضهشل و5د
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صهشل و5د قافات الوغص الماتت نخصبَا شحورَا نظاو الضونة لينًات العاصت ليٍٍثوث الاباحَثت لوقثًاث حغقَثا
الااخوس شيقاً لاواتواث األٍٍشISO 911 1:2008:
ن_حغقَا الااخوس

_1سث ٍوصثثهمايَاث اٌصثثت
لخغقَا الااخوس ؟
_7سثثث ث نأصعثثثثثام النثثثثثًات
حثثثثثثثثثثثثثثويًَ الااخوصثثثثثثثثثثثثثثاث
الاصيونت؟
_3سثث لثثثهى النثثثًات نلَثث
صونة؟
_4سثثثث لينثثثثًات مايَثثثثاث
يعالثثثثثت لخةثثثثثاَم شحصثثثثثوًٍ
الااخوس؟
5ـثثثث_س حخثثثثويً الاثثثثهل ث
ال ٌصثثثت لخغقَثثثثا شحصثثثثوًٍ
الااخوس ؟
_6س ٍخم الخأاه صثا نخَضثت
الااخضاث الاخوا ميَها؟
_7سثثثثث ث ٍثثثثثثثخم ااِثثثثثثثخعانت
ناةثثاني لايصَثثت والاثثواين
اش الّي د؟
_8س لهى النثًات شِثاف
يعالثثت ليّثثَصًة ميثثي صثثا حثثم
تنخاصك؟
_9سثثث ٍثثثثخم الخغقَثثثثا صثثثثا
تغت األنخاس؟
ااشٌام
الخعًاياث
الاخَضت
الاعهل
الاّبت الاعوٍت

صهى الخصبَا شالخورَا
صصبثثثثثثا صصبثثثثثا ايَثثثثاً
ايَثثثثثثثثثثثثاً صورا صٍفَاً
صورثثثثثثثا
ايَاً

صصبثثثثثا ايَثثث ثاً
بًَ صورا

صصبثثا صٍفَ ثاً
صورا ايَاً

صصبثثا صٍفَثثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثا صٍفَ ثاً
بًَ صورا

بَثثثثً صصبثثثثا
بًَ صورا

*
*
*
*
*
*
*

*
*
6
3
18
4
%67

5
1
1

4
1
1

3
4
17

7
1
7

1
1
1

1
1
1

ٍخعظ صا ل ل قافات الوغص الماتت ناخصيب حغقَا الااخوس يٌ الضهشل و5د تم النًات عةيج ميثي
صعهل و 4د نعه الخقًٍب صاا ٍهل ميي تم النًات حة الثي صّثخوى الخصبَثا العيثٌ شمثهو حورَثا شناّثبت حصبَثا
شحورَا  %67صا تصاالٌ الوقًاث شنوضوة  %33صاا ٍعون الي شصون تِباج نقا القوة شالععأ شصاها :
نقا القوة الماتت نخصبَا شحورَا يقًة حغقَا الااخوس يٌ نظاو النًات العاصت لةثاامت الٍٍثوث الاباحَثت شيقثاً
لاواتواث ااٍٍش ISO 9111:2008
نقا القوة
ٍ_1خم الخأاَه صا صمًصاث الخةاَم شالخصوًٍ ننثع ص فثم
ص الاهل ث
_7الخأاَه صا تغت نواو اانخاس صا عَذ ااٍوا ناخصيبثاث
الٍنوم الظاسًٍت شالعااَت
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_1مهو حصبَا العايَاث ال ٌصت لخغقَا الااخوس
_ 7مثثثهو قثثثهية النثثثًات نالّثثثَصًة ميثثثي حةثثثاَم شحصثثثوًٍ
الااخوس
_ 3مضٍ يثٌ الاثهل ث ال ٌصثت لخغقَثا الااخثوس صثا عَثذ
الاخصيباث الوظَوَت شالقانونَت
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س_القَاَ شالخغيَ شالخغَّا:
ألظهاي الاصانقثت صث الااثخش حقثوو النثًات نخمصثَ شحاوَثى يعالَثت القَثاَ شالاًاقبثت شالخغّثَا شلبَثام
صهى الخصانا شاالخ ف حم تمهان قافات الوغص الاعونت صا و9د تِعيت ااا صبَا يٌ الضهشل و6د
صهشلو6د قافات الوغص الماتت نخصبَا شحورَا نظاو الضونة لينًات العاصت ليٍٍوث الاباحَت لوقًاث الخغقَا
شالقَاَ شالخغَّا شيقاً لاواتواث األٍٍش ISO 9111:2008
سثثثثثثثـ_الخغقَا شالقَثثثثثثثاَ
شالخغَّا

_1س ٍخويً لهى النًات
العايَثثثثثثثثثثثاث الاااِثثثثثثثثثثثبت
لعثثثثاام حقثثثثهٍم الااخثثثثوس
الثثثثثثثىً ٍيبثثثثثثثٌ عاصثثثثثثثثاث
شيبباث الٍنافا ؟
 _7سثثثثث ث ٍثثثثثثثخم صًاقبثثثثثثثت
شحةثثثثثثوي الٍنثثثثثثافا صثثثثثثا
اايحَاط؟
_3س لثهى النثًات نظثاو
ناليثثثثٌ لخمصثثثثَ شحاوَثثثثى
البًاصش الماتثت نعايَثاث
األنخاس؟
_4سثثث لينثثثًات اِثثثالَب
لاتثثثثت لقَثثثثاَ مايَثثثثاث
األنخاس؟
_5سثثثثثثث ٍثثثثثثثثخم صًاقبثثثثثثثثت
الاصانقت صانَا الاثهل ث
شالامًصاث ؟
_6سثثثثثثثثث ٍثثثثثثثثثخم صاثثثثثثثثث
الاعيوصاث شحغيَيها؟
 _7سثث ث حاخيثث ث النثثثثًات
نظاو لاص ليخغَّا؟
 _9سث ث لينثثثًات تِثثثيوج
صاهضثثثثثٌ ألتثثث ث ط مثثثثثهو
الاصانقت؟
_11س لهى النًات نهش
لثثثثثثثاص لااثثثثث ث الوّثثثثث ث
الاغخا يٌ األنخاس؟
األشٌام
الخعًاياث
الاخَضت
الاعهل
الاّبت الاعوٍت

صهى الخصبَا شالخورَا
صصبثثثثثا صصبثثثا ايَثثثًا
ايَثثثثثثثثث ثاً صورا صٍفَاً
صورثثثثثثا
ايَاً
*

صصبثثثثا ايَثثثاً
بًَ صورا

صصبثثثثثثثثثثثثثثثثثا
صٍفَاً صورا
ايَاً

صصبا صٍفَثاً
صورا صٍفَاً

صصبثثثثثثثثثثثثثثثثثثا
صٍفَث ثاً بَثثثً
صورا

بَثثثً صصبثثثا
بًَ صورا

*
*

*
*
*
*
*
*
6
6
36
4
%67

5
1
1

4
1
1
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ٍخعثثظ صثثا ل ث ل قافاثثت الوغثثص الماتثثت ناخصيثثب ف القَثثاَ شالخغيَ ث شالخغّ ثَا يثثٌ الضثثهشل و6د تم
النًات عةيج ميي صعهل و4د صاا ٍهل ميي تم النًات حة الي صّخوى الخصبَثا العيثٌ شمثهو حورَثا شناّثبت
حصبَثثا شحورَثثا  %67صثثا تصاثثالٌ الوقثثًاث شنوضثثوة %33صاثثا ٍعثثون الثثي شصثثون تِثثباج نقثثا القثثوة شالعثثعأ
شصاها :
نقثثا القثثوة شالعثثعأ الماتثثت نخصبَثثا شحورَثثا يقثثًة القَثثاَ شالخغيَ ث شالخغّثثَا يثثٌ نظثثاو النثثًات العاصثثت
لةاامت الٍٍوث الاباحَت شيقاً لاواتواث ااٍٍش ISO 9111:2008
نقا الععأ
نقا القوة
_1حخولي النًات الخهقَا شالخمصَ العيٌ لضاَث العايَثاث _1اٍخم صًاقبت صعيوصاث الماتت نًضا الٍنوم
_7مهو قَاو النًات نضا شحغيَ البَاناث ننع ايٌ لبَام
الماتت ناانخاس
_7حخب النًات عثًق ص فاثت لقَثاَ شصًاقبثت األنخثاس صثا صهى ص فات شياميَت الضونة شحقََم الخغَّااث الااعات
 _3مثهو حصبَثا شحورَثثا حغّثَا الضثثونة شيعالَاحهثا ننثثع
عَذ الاواين شالاعافا شالاعهاث
ايٌ

_2تسهسم تطبٍق ادلىاصفاث(:انشزكت انعامت نصناعت انزٌىث اننباتٍت)
ٍبهت الخّيّث صثا تميثي صعثهل الثي تننثي صعثهل لخّيّث الاخصيبثاث صثا لث ل الامصث البَثانٌ يقثم و4د
لاّثثخوى الخصبَثثا شالخورَثثا شالضثثهشل و7د ٍبثثَا تم ساثثا ر رثثت صخصيبثثاث حة ث الثثي صاٍقثثايج الخصبَثثا تلعيثثٌ
لاواتواث األٍٍش  9111:7118تً صا ٍٍٍه ما  %51شلعا ساا تلثخ ف صثانَا الخورَثا العيثٌ شالضٍفثٌ تصثا
نالاّثثبت لاخصيثثب تناية الاثثواين شصّثثإشلَت ااناية ٍخاثثز م نثثالخصبَا شالخورَثثا الضٍفثثٌ شسثثىا صثثاٍعخبً لي ث
شضعأ لينثًات شننثع مثاو يثأم النثًات صوضثو الهياِثت نغاصثت الثي تم حةث ليخصبَثا العيثٌ صث صخصيبثاث
ISO 9001: 2008عَثثذ حغخثثاس الثثي حصبَثثا ايثثٌ شلثثَُ صٍفثثٌ لياخصيبثثاث الز رثثت  ،تضثثايت الثثي الخصبَثثا
شالخورَا العيٌ لاخصيب تناية الاواين شصّإشلَت األناية
صهشلو7د نخافش حقوٍم نظاو الضونة الغالٌ شحّيّ حصبَقك شحورَقك لينًات العاصت لةاامت الٍٍوث الاباحَت
حّيّ الخاوَى

تِم الاخصيب

1

حغقَا الااخوس

7

5

يقثثم الاخصيثثب يثثٌ نيصثثثاث الخقثثثوٍم نّبت الخقوٍم %
الوعيَت
الاواتوت
67
4
7
8

3
4

القَاَ شالخغيَث
شالخغَّا
نظثثثثثثثثثثثثثثثثثثاو اناية 4
الضونة
صّإشلَت ااناية 5

4

67

3

56

3

47

6

7

31

6
18

111
767

تناية الاواين

الغه األميي
الاضاو العيٌ

صّثثخوى الخصبَثثا
شالخورَا
صصبثثا ايَثثاً بَثثثً
صورا
صصبثثا ايَثثاً بَثثثً
صورا
صصبثثثثثثثا صٍفَثثثثث ثاً
صورا ايَاً
صصبثثثثثثثا صٍفَثثثثث ثاً
صورا ايَاً
صصبثثثثثا شصورثثثثثا
صٍفَاً

الاةهي :صا تمهان الباعذ ناألمخاان ميي قوافم الوغص الّانقت
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النع و1د صّخوى حصبَا شحورَا صخصيباث األٍٍش ISO 9001:2008

_حم تمهان النع صا قب الباعذ تِخاانًا ميي الضهشلو7د
_3أعذاد خمطط أٌشٍكاوا (انشزكت انعامت نصناعت انزٌىث اننباتٍت)
ًٍص سىا الامصث الثي العثالم الَانثانٌ اثاشيش اٍنثَعاشا شتعيثا مثهة حّثاَاث ميثي سثىا الامصث شصاهثا
صمص الّبب شاارً شصمصث اٍنثعاشا شصمصث الّثبب_الاخَضت شصمصث مظاثت الّثاعت نّثبت الثي دثعيك عَثذ
ٍههف الي نَام ااِباج الاغخايت ليانعيت اش نخَضت صعَات شحغيَ حواتَيها ،شقه حم اامخاان ميي نخافش صمصث
حّيّ الخصبَا شالخورَا لياناا الخٌ حواصهها النًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث يثٌ حصبَثا صواتثواث األٍثٍش
 9111:7118شول نعه صا الاعيوصثاث صثا لث ل الاقثان ث النمةثَت صث والاهاهِثَا ،الواَثَا ،الانثطيَا،
العاصيَاد شول لعونهم صخةيَا ننع صبادًص سى الانع ث شصا تسم الاناا سٌ:
ت_نقص يٌ حورَا حغقَا الااخوس :
النع و7د
مىاصفاث المىتج
الىهائي

نقص يٌ حورَا
حغقَا الااخوس

االساليب

التطىيش

اصًا اث العا

حقانو يٌ الخصوًٍ

تكاليف
المذخالث
االسىاق
روق الزبىن
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نعه حصبَا صمص تٍنَعاشا ميي سىة الانعيت حبَا صا ل ل النع و7د تم الّبب الًفَّثٌ شالاثإرً ميَهثا سثو
مهو حويًَ نَعت ما صااِبت لننخاس عَذ ٍاز نقص صّخيٍصاث الّ صت تميي نّبت صا نَا الاّبباث االثًى
عَذ حة الي و%47د
ج_القَاَ شالخغيَ شالخغَّا :
النع و3د
الاعيوصاث الغهٍزت

صعيوصاث الٍنوم

نقص يٌ حورَا
القَاَ شالخغيَ
شالخغَّا

ااِالَب

المتطلباث

وظام التحسيه

الفحص

دعاشى الٍنافا

مىاصفاث قياسيت

الخمةَص
الاالٌ

ااصوال

العاال
العوا ة
المبًة

نعه حصبَا صمص تٍنَعاشا ميي صنعيت نقص حصبَا شحورَا القَاَ شالخغيَ شالخغَّا حبَا صا ل ل النثع
و3د تم الاعيوصاث الماتت نالٍنوم سٌ تميثي نّثبت عَثذ حةث الثي و%97د صثا نثَا الاّثبباث األلثًى يعثهو
تٍةال دعاشً الٍنافا لنناية العيَا صاا لها حأرًَ ِيبٌ ميي صاَ صاٍخم عيبك صا قب الٍنثافا تضثايت الثي مثهو
صصانقت مايَت الوغص ليااخش الاهافٌ سو صا ااِباج الخٌ ٍعوم لها حأرًَ صبادً ميي سى الانعيت
النع و4د
ث_نقص يٌ حصبَا نظاو تناية الضونة :
الاهاية

الاوان ااشلَت

العاصيَا
المبًة

صواتواث ياَت

نقثثص يثثٌ حصبَثثا
نظثثثثثثثثثثثثثثثثثث ثاو تناية
الضونة

تلغوايٍ
الخمةَص الاالٌ

ااصوال

ااناية
الخاوَى

نعه تم حثم حصبَثا صمصث تٍنثَعاشا ميثي سثى الانثعيت يقثه حثم حغهٍثه الّثبب الًفَّثٌ شيافهثا اّثبب يثٌ نقثص
حصبَثثا شحورَثثا صواتثثوت نظثثاو تناية الضثثونة عَثثذ حبثثَا صثثا ل ث ل النثثع و4د مثثهو قثثهية النثثًات ميثثي حقثثهٍم
الغوايٍ ليعاال لٍٍانة لبًحهم شالاهاية يٌ مايهم  ،عَذ شتيج نّبت سىة الانعيت صا نثَا الانثاا الوًمَثت
شالًفََّت االًى الي و%57د
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د_نقص يٌ حصبَا صّإشلَت ااناية :
النع و5د
الخعاولوصَا

نقص يٌ حصبَا
صّإشلَت ااناية

ااناية

الاواين

الاعهاث
حباعإ يٌ لخمصَ

الخغوٍَ

اانضاٌ
الهمم

الةَانت
اصًا اث الةَانت

نعه تم حم حصبَا صمص تٍنعاشا ميي صنعيت نقص الخصبَا شالخورَثا لاّثإشلَت ااناية حبثَا صثا لث ل
النع و 5دتم الّبب الًفٌَّ شالاإرً يٌ الهيصثت ااشلثي سثٌ نقثص الاثواين شالخعاولوصَثا اّثبب يًمثٌ لهثى
الانعيت حة نّبت سىا الّبب الي و%43د صا نَا ااِباج الاإرًة االًى
س_ نقص يٌ حصبَا شحورَا تناية الاواين:
النع و6د
الاواين البنًٍت

الخهيٍب
نقثثثثص يثثثثٌ حصبَثثثثا
شحورَثثثثثثثثثثثثثثثثا اناية
الاواين

نَعت العا

صّخيٍصاث الّ صت

العوا ة

العوضا

الاعافا اااث

يغص الاوان
حعالَأ الاهل ث

الاوان ااشلَت

حقانو الاعافا

صا ل ل النع و 6د تم ضعأ حصوًٍ مايَاث اانخاس سو الّثبب الًفَّثٌ الاثإرً ميَهثا عَثذ حةث الثي نّثبت
و%73د تضايت الي مهو شصون شحمةَةاث صالَت لاتت ليخصوًٍ
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األستنتاجاث:

_1حبثثثَا تقخةثثثا ي مايَثثثاث نظثثثاو الضثثثونة نالثث قّثثثم والضثثثونة شاألٍثثثٍشد نشم األقّثثثاو األلثثثًى شمثثثهو حصبَثثثا
صواتواحها ننع نقَا
_ 7مهو تسخااو النًات نخصوًٍ شحهيٍب صوظوَها ميي نظاو الضثونة شمثهو شصثون الخمةَةثاث الاالَثت ليثهشياث
الخهيٍبَت
 _3ضعأ شحهسوي صونة الااخوصاث الّيعَت يٌ النًات الابغورت نخَضت ألِخمهاو الصًق الخقيَهٍت لننخاس
 _ 4مثثهو تِثثخمهاو الخعاولوصَثثا لوغثثص الااخضثثاث شتناثثا اقخةثثايسم ميثثي الصثثًق الوٍٍَافَثثت شالعَاَافَثثت الاعخثثانة
شول نّبب ضعأ الخقاَت الاوصونة يٌ النًات
 _ 5ماه حصبَثا صمصث تٍنثَعاشا تو تم النثًات العاصثت لةثاامت الٍٍثوث حعثانٌ صثا نقثص دثهٍه يثٌ الاعيوصثاث
شمهو قهيحها ميي حويًَسا شلةوتاً الاخعيقت نالٍنافا

انتىصٍاث:

نعه تم حم الخوت ألِخاخاصاث النًات العاصثت ليٍٍثوث ٍقثهو الباعثذ صضاومثت صثا الخوتثَاث العثًشيٍت لخةث
النًات الي صّخوى تميي صا صونة الااخضاث شسٌ االخالٌ:
ٌٍ_1انة عايٍ العاص صا ل ل صعايعت العاص الان شوش العوا ة شالمبًة العالَت شٌٍانة الاوقاث صا قبث األناية
العيَا شول لخغقَا شحغَّا نظاو صونة مالٌ
_7ما نشياث ش نهشاث لٍٍانة لبًة شاوا ة الاوظوَا العاصيَا يٌ األقّاو الواَت
_3شضث لصث تنخاصَثثت قانيثثت ليخاوَثى نةثثوية ِثثًٍعت صاثثا ٍّثثامه ميثي حغقَثثا العاث نالوقثثج الاااِثثب شتنلال
الخعاولوصَا الغهٍزت شنقيها صانَا ااقّاو الواَت الخٌ حقوو نعايَت األنخاس
_ 4حغَّا نَعت العا شالغه صا العوضا شالعا ميي حغهٍذ اااث شالاعافا صا لث ل تثَانت عهٍزثت تضثايت
الي ما تنهراي لياعافا القهٍات
_5صًاماة وشق الٍنافا يٌ األِواق صا ل ل نلول يًٍا ما الي الّوق شصا اايت الاعيوصثاث مثا عاصثاث
الٍنافا شصعًيت دعاشاسم صا صاخضاث النًات

ادلصادر:

_انكتب
ٌٍ_1ثثا الثثهٍا ،يًٍثثه مبثثه الوخثثاط ،و1997د ححمصثثَ شصًاقبثثت األنخثثاس صثثهل تناية الضثثونةح ،الصبعثثت األشلثثي ،
القاسًة
_7مقَيٌ ،ماً شتوٌ،و7119د حصهل الي الااهضَت الاخعاصيت ألناية الضونة الناصيت وشصهثت نظثًدح الصبعثت
الزانَت  ،ناي شاف ليانً  ،ماام
_3العالم  ،يخغٌ تعاه  ،و7111د ،ح نظاو تناية الضونة الناصيت لياواتواث العالاَت نياِت مياَثت شحصبَقَثتح
 ،الصبعت األشلي  ،ناي الَاٌشيً ،ماام
_4مًٍقثثاث  ،تعاثثه ٍوِثثأ  ،صثثًاناث ،ناتثثً صغاثثه  ،الاعثثانٌ  ،تعاثثه تِثثاامَ ،و7117د حتناية العايَثثاث
األنخاصَتح  ،الصبعت األشلي  ،ناي ترًا ليانً ،ماام
_5القٍاٌ ،تِثاامَ تنثًاسَم  ،و7119د  ،حالخصبَثا العايثٌ لياواتثوت Iso9001:2008ح الصبعثت األشلثي ناي
نصيت ،األينم
_6الاضاي ،تثباط صضَثه  ،صثوان  ،صهثا ااصث  ،و7117د  ،حتناية الضثونة شالبَعثت صبثانت شحصبَقثاث ح  ،الصبعثت
الزانَت  ،الَّّبام ليصبامت شالانً  ،نطهان
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ً
ثانٍا_انزسائم واالطارٌح انعهمٍت:

_1الضاثثانٌ ،نانٍثثت لصوثثٌ  ،و7111د  ،ححغهٍثثه شحغيَ ث العواص ث الًفَّثثَت الاثثإرًة يثثٌ الضثثونة _ حصبَثثا مي ثي
الااخضاث الااصَت يٌ النًات العاصت ليةااماث العهًنافَت _صعاص الوًٌٍٍتح  ،يِالت صاصّثخًَ  ،ايَثت األناية
شاألقخةان  ،صاصعت نطهان
ِ_7يَم  ،صها صوان ،و7111د  ،ححةاَم نظاو الضونة يٌ ظ صخصيباث األٍثٍش  _ Iso 9002نياِثت عالثت يثٌ
دًات نعقونت لخطيَب األبىٍت شحةاَ الخاثوي الاغثهنة ح  ،يِثالت صاصّثخًَ  ،ايَثت األناية شاألقخةثان  ،صاصعثت
نطهان
_3يًصام ،قخَبت ناظم ،و7116د  ،حصخصيباث حصبَا الاواتوت  ISO 9001:2015يثٌ صًاثٍ العًاقثٌ العثويً
ليخهيٍب الاهاٌ يٌ شٌاية العا شالنإشم األصخاامَتح،ايَت األناية شااقخةان ،صاصعت نطهان
ادلصادر االجنبٍت :
Ed.,McGraw-Hill,

nd

 Oprations Management” , 2ح )1_Dilworth, james B,(1996
CO.,Inc.
2_ISO 9001:2008 Guidelines for developing quality manuals.
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Requirements for the application of (ISO 9001: 2008) in the General Company
for vegetable oil industry
Abstract
The research is to use the specifications and detection of the main and
secondary causes of the problems that lead to the weakness and low quality of
local production in Iraqi companies and develop appropriate solutions to them,
as Iraqi companies suffer from the low quality of production، And the adoption
of the requirements of ISO 9001: 2008, which contributes to the development of
production processes within the company, and through the field co-operation
and survey conducted for public companies affiliated to the Ministry of Industry
and Minerals, The importance of the research through the statement of the most
important problems facing the General Company for vegetable oil industry in
terms of low and weak in production quality and weak ability to compete
imported products, and the most important conclusions reached by the
researcher shows that the quality processes within the department (quality and
ISO) without other sections The company's lack of interest in the development
and training of its employees on the quality system and the lack of financial
allocations for training courses and the non-use of technology to examine the
products, but limited to the usual physical and chemical methods.
Due to the weakness of the technology in the company and recommends the
researcher to increase the incentive of the worker through the equivalent of the
active worker and the efficiency and experience and high costs and increased by
senior management to achieve and improve the system of high quality. The work
of courses and seminars to increase the experience and efficiency of staff working
in technical departments.
Keywords: quality, Inspection, Experience, Efficiency, quality
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