
 

Complementary Option in Preparing 
Quality of Administrative System and the 

Environment According to the Two 
Standard International Specifications  
ISO 9001 & ISO 14001 - The Present  
Study is at Aden Company for Iron 

 
 

By 
Saleh Ali Mohsen Almadhagi 

 
 

Supervised by 
Prof. Dr. Said Awad Said Al-Rateel 

 
 

Doctor of Philosophy  
(Business Administration) 

 
2012 

 
 

Matriculation Number: Ye 53 
 
 



2 
 

Abstract 
 
 
Produced international trends of modern toward quality strives toward 
adopted and adhered to, and promotion as one of the most prominent 
priorities competitive, growing attention at the global level, and has 
become of great interest as it represents the importance and necessity in 
today's world, where it became a prerequisite and an input of excellence 
and competition among offer business organizations of goods and 
services, and quality came to be seen in its modern sense is how to 
manage the business with the best formula to achieve the objectives of the 
organization and be considered a measure of the extent to meet the needs 
of customers and their requirements. 
Because quality have become a necessity for success, and a tool of 
development and excellence, especially in light of the intense competition 
in the business world, which makes the ability of organizations to 
production and quality, as well as compatibility with the environment of 
the most important requirements to continue growth and excellence, that 
make business organizations geared towards adopting new management 
systems focus on the customer in achieving competitive advantage, and 
dealing with the quality as one of the most important topics in the 
business environment. 
And to what got him quality of advanced position in contemporary 
organizations, it escalated attention to applications of quality 
management systems, and the growing importance of compliance with 
the requirements international standard ISO 9000, and became 
conformity with requirements demand administratively and commercially 
and a condition for entering the markets of many countries and economic 
blocs, especially since specifications regarding quality came as a criterion 
for understanding and common language is invoked, and are dealt with as 
a way to ensure good quality, and improving manufacturing and services, 
where it came from Kmoasfat administrative to reflect trends latest in 
management and to meet the requirements of business development and 
advancement, and came as well to emphasize the performance metrics 
and levels and ease adoption and implementation of the ISO 
specifications, especially as contractual requirements specifications came 
to make it easier to organizations seeking to adopt those administrative 
and organizational constructs for the advancement of those organizations. 
Interest in the clear and growing the principle of quality management and 
applications boosted interest in the environment and led to the emergence 
of quality management and environmental specifications for the 
emergence of management philosophy alignment between environmental 
protection and economic success, especially in light of the prevalence of 
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environmental culture that is sweeping the world today and the growing 
interest in affairs Environmental, which imposed the concept of 
environmental management the organizations that are eager to comply 
and survive. 
In the context of this international attention came Organization ISO 
celebration this year, the anniversary of its founding under the slogan 
(international standards in the service of global confidence-building), 
which was the embodiment of the role of international standards and their 
importance in promoting and projecting confidence on the international 
level. 
It seems that it is imperative from a minimum of quality management 
applications and environmental organizations wishing to continue, 
competition and reputable and win customers and even committed 
funders. 
As a result, increased attention to quality and the environment issued the 
International Organization for Standardization ISO International Moasftin 
ISO 9001 and ISO 14001 has been keen on the amended and developed 
in order to achieve consistency and integration between management 
systems, and to promote harmony Kmoasftin them Taakaditin. 
And to represent quality of importance, and that growing interest in 
applications of quality management systems, escalated the importance of 
compliance with the requirements of international standard ISO 9001 and 
increased interest as well as environmental management according to 
Standard ISO 14001 as an effective means to confirm compliance and 
reduce pollution, it has emerged research problem that is the possibility 
industrial companies meet those requirements outstanding quality and the 
environment, and response Kniz administrative and face those challenges 
and changes, and the ability to compete with offer of goods and services, 
as well as levels of environmental performance, and to what imposed 
these challenges of competition you have the company Aden Iron level 
Applied and as an area of research that the elements and components of a 
quality management system and environmental This provides the ability 
to respond to the adoption and implementation of the requirements of 
International Moasftin ISO 9001 and ISO 14001 integrated administrative 
Kpinaat for quality management systems and the environment. 
Therefore, the search went according to course systematically to display 
the importance of quality and the need to seek to apply the requirements 
of international standard ISO 9001: 2008 in order to meet the challenges 
and strengthen competitiveness and the need to go to applications of 
international standard relating to the environment ISO 14001, and access 
to submit a proposal to build a systematic quality management and the 
environment in the company and in accordance with those requirements 
calls them International Moasftin, where he developed a structural search 
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was built of six chapters and is made up of a number of detectives, as 
follows: 
Chapter One: This chapter includes two issues two, first section of it 
devoted to the methodology adopted in this research and procedures, and 
second section deals with previous studies that have to do research, 
including eat. 
Chapter II: This chapter contains three sections, came first from him He 
addressed the quality and concept, and the entrances and their effects, and 
phases of quality in its development, also addresses the importance of 
quality and dimensions, and the objectives to be accomplished in 
accordance with principles of the ISO and specifications, and then quality 
management systems through the specifications of international , deals 
with the second part series of International standard ISO 9000 in terms of 
the origins, evolution and changes are up to the last versions in 2008, and 
the concept represented by those specifications and the factors that helped 
to appear, and then the components of that family of standards, and the 
third section has dealt with international standard ISO 9001: 2008 in 
terms of its concept and changes in terms and concepts, and modern 
elements and requirements contained. 
Chapter III: This chapter contains four sections, dealing first topic of 
environmental management systems concept and motives in identified, 
and targets to be achieved by those systems, while dealing with the 
second part series of International standard ISO 14000 start of emergence 
of this series and its evolution, and the concept contained, as well as the 
structure This series and components, and factors affecting the 
appearance, while the third section dealt with international standard ISO 
14001 as a concept, and then the elements and requirements provided by 
the latest in a version her, and fourth section came He addressed aspects 
of symmetry and complementarities and similarities between Moasftin 
ISO 9001, ISO 14001, and the stages of registration they Kmoasftin 
Taakaditin. 
Chapter IV: This chapter contains four sections, dealing first section 
analysis of the reality of the quality management system in the company, 
while the second section deals with analysis of the reality of the 
environmental aspect of the company, while the third section handled 
assess the quality management system in the company, while fourth 
section addresses the evaluation of the environmental management 
system in the company. 
Chapter V: This chapter contains two sections, the first research aims to 
provide a range of supplies and directions according to steps to create and 
build a system of quality management in the company in line with the 
international standard ISO 9001: 2008, while the second section in order 
to provide a vision of building an environmental management system in 
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the company according to the steps and constructions administrative 
depending on the international standard ISO 14001 and the requirements 
that call. 
Chapter VI: This chapter contains two sections, first section deals with 
the most important and prominent conclusions that have been reached 
which was twofold first theoretical and practical, while the second part 
deals with the most important recommendations made by this research 
and that offer as recommendations other private and public. 
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وتقدير شكر  
 

ا  ، وجل  عز  للمولى  والشكر هللا الحمد ي  لم د  من  منحن ا  ، وصبر  جه ه  أحاطني  وم  من  ب
.الجزيل والشكر واالمتنان آثيرًا الحمد فله ، أستعين وبه توآلت فعليه رعاية،  

ده ًا وأج ير أن واجب ى أش د إل ون الجه ذي والع ه ال اتذة قدم ي األس ذه ف ة ه ة، الرحل  العلمي
م  ، عليه هي ما إلى البحثية الدراسة بهذه الوصول في اإلسهام لهم آان والذين دير  فله  يتق

.واحترامي  
دء  وفي  ملزمًا واجبًا أجده فإنني التقدير آل ولهم جميعًا، أشكرهم إذ وإنني دير  الب ى  فالتق  إل
شرفاً  آأستاذ الرطيل سعيد عوض سعيد الدآتور األستاذ ى  م ذه  عل ذي  الدراسة،  ه ان  وال  آ

  .واالحترام التقدير آل فله صادقة أخوية وبروح ومعينًا رفيقًا
ساعدة  من قدمه لما باعنقود سعيد الدآتور األستاذ إلى الشكر أن آما ذليل  وسعيه  م ر  لت  آثي

  .التواصل قنوات حوفت الصعوبات من
شكر دير وال دآتور والتق در لل دي صالح ب ذي عب ان ال ه آ هامًا دورًا ل ا وإس ه فيم ن قدم  م

  .الدراسة هذه وإنجاز سير في أفادت التي مالحظات
دم  آما شكر  أتق دس  بال شاري  خطاب  مجدي  للمهن ة  الجودة  نظم  في  االست سالمة  والبيئ  وال

 ، للجودة  المصرية  الجمعية عضو ، الجودة تلعمليا اإلحصائي والضبط المهنية والصحة
الم  مجلة تحرير رئيس ذي  ، الجودة  ع ان  وال ه  آ صادق  العلمي  لدعم ه  ال  وتواصله  وتفاعل

  .البحث اغناء في ساهم ما واإلطالع االستفادة في األثر بالغ المميز
ين دم وح شكر ُيق ل ال تاذة لك ه ، األس يم فإن ان وبعظ سادة االمتن يس لل ة رئ شةالمنا لجن  ق

ضاؤها ولهم وأع شة لقب ذه مناق ة ه نحهم ، الدراس ذا لعرض الفرصة وم د ه ي الجه  العلم
  .الرصين العلمي بالمنهج بمناقشتها وتكرمهم

وب  للشيخ بشكري وأتوجه شرفي  عاطف  مطل يس  ال د،  عدن  شرآة  إدارة مجلس  رئ  للحدي
ه ه لترحيب اون وتفاعل ذي وللتع داه ال ام أب ة للقي ا، بالدراس ه وإنجازه ديري فل  واحترامي تق
اني، و وامتن ذلك وه تاذ آ د لألس ي محم دير المغرب ام م شرآة ع ه ال ه لتعاون ك وتفهم  ولتل

  .الشرآة في والفنيين واإلداريين والمهندسين المدراء وآل هو قدمت التي التسهيالت
ى  يحتم أنه آما ان  واجب  عل ل،  العرف دم  أن بالجمي شكري  أتق ديري  ب شيخ  وتق ن  حسين  لل  ب

اء  شرآة  إدارة مجلس  رئيس اميالهم صالح اري  للتطوير  إنم دعم  العق ؤازرة  لل ي  والم  الت
داها ي أب ت والت ساندة آان سانية م ان ، إن ا آ ر له ابي األث ي االيج داد ف از اإلع ذا واإلنج  له

  .وامتناني تقديري آل فله البحث،
دم شكر وأتق ى بال تاذ إل وي صالح األس دير عل وارد إدارة م شرية الم ي الب رآة ف د ش  نع
د، ا للحدي ه لم ن قدم د م سهيالت جه ي وللت دمها الت از ق ام إلنج ال المه ة واألعم  الميداني

  .والدراسة بالبحث المتعلقة والتطبيقية
د  صفوان   لألخ والشكر ي  محم ذي  , عل ي  ال سيق  طباعة  في  الزمن ذه  وتن ه  الدراسة  ه  فل

  . واعتزازي تقديري
اً  ى  ولزام دم  أن عل شكر  أتق ل  بال ذين  لك دموا  ال ساعدة  ق ساندة  الم ي  والم ة  ف ن اإلجاب  ع

سارات ساؤالت االستف ي والت ل ف ستويات آ ة الم ة الوظيفي ي واإلداري شرآة ف ل ال  مح
  .واالمتنان التقدير آل فلهم الدراسة،
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د  شارآني  من آل واعتزاز تقدير بكل أذآر إذ وإنني ذه  وإنجاز  وتعب  جه ذُ  الدراسة  ه  من
.واالعتزاز التقدير آل جميعًا فلهم عليه هي ما على ناجزه صارت أن إلى فكرة آانت أن  

ًا، ي وحق راف حق ل ان المصحوب االعت د باالمتن ضحية بجه ائلتي وت ًا ع  وصبرهم جميع
رك  لإلنجاز حافزًا أوجد الذي وهو ، وقدموها أبدوها التي ومساندتهم راً  وت زاً  أث  أسهم  ممي

  .الدراسة هلهذ اإلنجاز مسيرة رافقت التي الصعاب وتحمل الجهد بذل في
اند  أو ساهم  من آل استيعاب الصعوبة من فإنه وعدًال شارة  س  أو رأي أو مالحظة  أو باست
دًا أي ان جه ذلك ، آ إنني ول تمس ف نهم أل ذر م ًال الع نهم آم ول م م ، القب ل وله دير آ  التق

  .الجزاء خير الجميع اهللا يجزي بأن والدعاء
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 المقدمة
 
 

ودة       اه الج ة تج ة الحديث ات الدولي رزت التوجه و تب  أف ًا نح عيًا حثيث ا،   نس زام به ا وااللت يه
المي،    ستوى الع ى الم ا عل ام به د االهتم سية، وتزاي بقيات التناف رز األس د أب ا آأح وتعزيزه

وم، حيث أصبحت                ظوأضحت تح  ى باهتمام آبير لما تمثله من أهمية وضرورة في عالم الي
ه منظمات األ     ا تقدم سة فيم ز والمناف دخًال للتمي يًا وم ًا أساس ال من سلع وخدمات،  مطلب عم

ا يحقق              ال بأفضل صيغة وبم وأصبح ينظر للجودة بمفهومها الحديث هو آيفية إدارة األعم
.أهداف المنظمة واعتبارها مقياسًا لمدى تلبية حاجات الزبائن ومتطلباتهم  

وألن الجودة أصبحت ضرورة للنجاح، وأداة من أدوات التطور والتمًيز، خصوصًا في ظل 
اج وبجودة                      التنافس الشد  ى اإلنت درة المنظمات عل ذي يجعل من ق ال، وال الم األعم يد في ع

عالية، وآذلك التوافق مع البيئة من أهم متطلبات االستمرار والنمو والتفوق، فإن ذلك جعل          
زة          ق المي ون في تحقي ى الزب منظمات األعمال تتوجه نحو تبني نظم إدارية جديدة ترآز عل

.ودة باعتبارها من أهم الموضوعات في بيئة األعمالالتنافسية، والتعاطي مع الج  
صاعد         ه ت رة، فأن ات المعاص ي المنظم دم ف ع متق ن موق ودة م ه الج ا وصلت علي ى م وإل
فة        ات المواص ع متطلب ق م ة التواف اظم أهمي ودة، وتع ة إدارة الج ات أنظم ام بتطبيق االهتم
ة  ية الدولي ISO 9000القياس ا   ع متطلباته ة م ًا ، وأصبحت المطابق ًا وتجاري ًا إداري مطلب
صادية، خاصة وأن المواصفات     تالت االقت دول والتك ن ال ر م واق آثي دخول أس رطًا ل وش
ا             تم التعامل معه ا، وي المتعلقة بالجودة جاءت آمعيار للتفاهم ولغة مشترآة يتم االحتكام إليه

صنيع والخدمات، حيث جاءت آمو       ، آوسيلة لضمان النوعية الجيدة    اصفات   واالرتقاء بالت
ال          ات تطوير األعم ي متطلب ا يلب ر عن االتجاهات األحدث في اإلدارة وبم ا يعب ة بم إداري
ق                 ستوياته وسهولة تبني وتطبي والنهوض بها، وجاءت آذلك للتأآيد على قياسات األداء وم
سير أن             ISOمواصفات   ة جاءت لتجعل من الي ، خاصة وأن متطلبات مواصفاتها التعاقدي

ات العت سعى المنظم ك  ت وض بتل ل النه ن أج ة م ة والتنظيمي اءات اإلداري ك البن اد تل م
.المنظمات  

ة وأدى                     ام بالبيئ ا عزز االهتم دأ إدارة الجودة وتطبيقاته امي بمب أن االهتمام الواضح والمتن
ين      ة ب سفة إدارة المواءم روز فل فاتها الخاصة وب ة ومواص ودة البيئي ور إدارة الج ى ظه إل

الم           حماية البيئة والنجاح  االق     اح الع تصادي، خصوصًا في ظل شيوع الثقافة البيئية التي تجت
ى المنظمات                   ة عل وم اإلدارة البيئي اليوم وتنامي االهتمام بالشأن البيئي، وهو ما يفرض مفه
.التي تتوق لاللتزام والبقاء  

ة                  ال منظم د جاء احتف دولي فق ام ال ذا االهتم سها      ISOوفي سياق ه ذآرى تأسي ام ب ذا الع  ه
عا ة (ر تحت ش ة العالمي اء الثق ة بن ي خدم ة ف دور  ) المواصفات الدولي سيدًا ل اء تج ذي ج ال

.المواصفات القياسية الدولية وأهميتها في تعزيز الثقة وإرسائها على المستوى الدولي  
ة في                     ة للمنظمات الراغب ويبدو أنه ال مناص من حد أدنى من تطبيقات إدارة الجودة والبيئي

.لسمعة الحسنة وآسب الزبائن وحتى جهات التمويل الملتزمةاالستمرار والمنافسة وا  
ة للمواصفات             ة الدولي  ISOونتيجة لذلك االهتمام المتزايد بالجودة والبيئة أصدرت المنظم

دوليتين ــفتين الــــالمواص ISO 9001 و ISO 14001 ـ د حرصت عل ـــ وق ـ ى تعديلهمـ ا ـ
ين ن     ل ب ق والتكام ق التناس دف تحقي ا به ا    وتطويرهم ق بينهم ز التواف م اإلدارة، ولتعزي ظ

.آمواصفتين تعاقديتين  
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ة إدارة الجودة،                   ات أنظم ام بتطبيق وإلى ما تمثله الجودة من أهمية، وذلك التنامي في االهتم
 وتزايد االهتمام آذلك ISO 9001تصاعدت أهمية التوافق مع متطلبات المواصفة الدولية 
ق المواصفة  ة وف اإلدارة البيئي ن  ISO 14001ب د م ال والح د االمتث ة لتأآي يلة فاعل  آوس
ك         ة تل صناعية في تلبي شرآات ال ة ال التلوث، فقد برزت مشكلة البحث التي تتمثل في إمكاني
ديات   ك التح ة تل نظم إداري ومواجه ا آ تجابة له ة، واالس الجودة والبيئ ة ب ات المعلق المتطلب

ا        والمتغيرات ، والقدرة على المنافسة فيما تقدمه من سلع         ستويات أدائه  و خدمات، وآذلك م
ى                    د عل دى شرآة عدن للحدي وفر ل البيئي، وإلى ما تفرضه تلك التحديات من منافسة هل تت
ا              المستوى التطبيقي وآمجال للبحث تلك العناصر والمكونات لنظام إدارة الجودة والبيئية بم

ات المواصفتي  ذ متطلب ي وتنفي تجابة لتبن ة االس وفر إمكاني ـين الدوليتـي ن ــ ISO 9001 و 
ISO 14001 . آبناءات إدارية تكاملية لنظامي إدارة الجودة والبيئة  
سعي   ودة وضرورة ال ة الج ساق منهجي لعرض أهمي ق م أن البحث انصرف وف ذلك ف ول

دعيم    ISO 9001: 2008 الدولية ةلتطبيق متطلبات المواصف ة التحديات وت  وذلك لمواجه
ه لت رورة التوج سية وض درة التناف ةالق ة بالبيئ ة المتعلق فة الدولي ات المواص             طبيق

 ISO 14001 ًا      ,  شرآة وفق ة في ال وصوًال لتقديم مقترح لبناء نظامي إدارة الجودة والبيئ
م   ة البحث وت دوليتين، حيث وضعت هيكلي م المواصفتين ال دعو له ي ت ات الت ك المتطلب لتل

:وعلى النحو التاليبناؤها من ستة فصول وتتكون من عدد من المباحث،   
ة  :الفصل األول  ه للمنهجي ان، ُخصص المبحث األول من ان اثن صل مبحث ذا الف ضمن ه  يت

ا   ي له سابقة الت اني الدراسات ال اول المبحث الث ا، ويتن ذا البحث وإجراءاته ي ه دة ف المعتم
.عالقة بالبحث وبما يتناوله  

اني  صل الث اء األول  :الف ث، ج ة مباح صل ثالث ذا الف ضمن ه ودة   يت اوًال الج ه متن  من
اول                ا يتن ا، آم ومفهومها، ومداخلها وتأثيراتها، والمراحل التي مرت بها الجودة في تطوره
ـ  ادئ ال ًا لمب ا وفق ا، واألهداف الواجب انجازه ة الجودة وأبعاده  ومواصفاتها، ISOأهمي

اول المبحث الث                 ا يتن ة، فيم رورًا بالمواصفات الدولي سلة  ومن ثم نظم إدارة الجودة م اني سل
ة  ية الدولي ي  ISO 9000المواصفات القياس ديالت الت ا والتع شأتها وتطوره ث ن ن حي  م

ام     ي الع داراتها ف ر إص ى أخ ا وصوًال إل ت عليه ك  2008أجري ه تل ذي تمثل وم ال ، والمفه
ن  ة م ك العائل ات تل م مكون ن ث ا، وم ي ظهوره اعدت ف ي س ل الت فات والعوام المواص

مبحث الثالث فقد تناول المواصفة الدولية المواصفات القياسية، أما ال ISO 9001 : 2008 
ة                 ات الحديث اهيم، والعناصر والمتطلب من حيث مفهومها والتغيرات في المصطلحات والمف
.التي تضمنتها  

ث   صل الثال م اإلدارة     :الف ث األول نظ اول المبح ث، يتن ة مباح صل أربع ذا الف ضمن ه  يت
ا،     اول         البيئية آمفهوم والدوافع في تبينه ا يتن نظم، بينم ك ال ا من تل راد تحقيقه  واألهداف الم

سلة  ISO 14000المبحث الثاني سلسلة المواصفات القياسية الدولية   بدًء من نشؤ هذه السل
ؤثرة               وتطورها، والمفهوم الذي تتضمنه ، وآذا هيكل هذه السلسلة ومكوناتها، والعوامل الم

ة  في ظهورها، أما المبحث الثالث تناول المواص فة الدولي ISO 14001    م وم، ومن ث  آمفه
اء       د ج ع فق ا، والمبحث الراب دارًا له دث إص دمها ضمن أح ي تق ات الت العناصر والمتطلب

اظر وعناصر التكام  ه التن اوًال أوج ـمتن شـ ين المواصفتيـــل والت ـابه ب ن ـ ISO 9001 و 
ISO 14001 .، ومراحل التسجيل عليهما آمواصفتين تعاقديتين  

 يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث، يتناول المبحث األول تحليًال لواقع نظام       :ع  الفصل الراب 
ي           ي ف ب البيئ ع الجان ل واق اول تحلي اني يتن ث الث ا المبح شرآة، بينم ي ال ودة ف إدارة الج



19 
 

ا المبحث      شرآة، بينم ي ال ودة ف ام إدارة الج يم نظ اول تقي ث فتن ا المبحث الثال شرآة، أم ال
. اإلدارة البيئية في الشرآةالرابع يتناول تقييم نظام  

ديم مجموعة من                  :الفصل الخامس    ين ، المبحث األول يهدف لتق  يتضمن هذا الفصل مبحث
ا                      شرآة بم ًا إلدارة الجودة في ال اء نظام شاء وبن المستلزمات والتوجهات وفق خطوات إلن
ة     ISO 9001: 2008يتوافق والمواصفة الدولي دي       اني بهدف تق ا جاء المبحث الث م ، بينم
ى                    ادًا عل ة اعتم اءات إداري ًا لخطوات وبن تصورًا لبناء نظامًا لإلدارة البيئية في الشرآة وفق
ISO 14001المواصفة الدولية  . وتلك المتطلبات التي تدعو لها  

سادس   صل ال رز       :الف م وأب ث األول أه اول المبح ين، يتن صل مبحث ذا الف ضمن ه  يت
ي             ا وهي الت م التوصل إليه ي ت ا نظري واآلخر             االستنتاجات الت ى شقين أولهم  ُتعرض عل

ذا البحث والتي تعرض                        دمها ه ي يق م التوصيات الت اني أه عملي، بينما يتناول المبحث الث
.آتوصيات خاصة وأخرى عامة   
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األول الفصل  
 

 
السابقة والدراسات المنهجية  

 

 

البحث منهجية: األول المبحث  

السابقة الدراسات: الثاني المبحث  

 

 
  األولالمبحث

 منهجية البحث
 

 :تمهيد 1.1.1

ة    ة، وتوضيح منهجي ذه األطروح ي ه ستخدمة ف راءات الم اليب واإلج دف عرض األس به
ة                  البحث التي تم اعتمادها، فإن هذا المبحث ينصرف لعرض وتوضيح األساليب والمنهجي
:وفق اآلتي   

 
 :مشكلة البحث  2.1.1

ديا           ة التح يًا لمواجه دخًال أساس ال،         يمثل االهتمام بالجودة م ا منظمات األعم ي تواجهه ت الت
سي                    ل العامل الرئي ا تمث ام آونه بعد أن أتضح أن موضوع الجودة يحتل األولوية في االهتم
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سية ألي           بقيات التناف ا واألس ن المزاي ا وم سيًا لفعاليته رًا رئي ات ومؤش اح المنظم ي نج ف
.منظمة  

إن ذل                – الجودة    –وألنها   ة، ف سة العام م أسس المناف ل أحد أه ى منظمات        تمث ك يفرض عل
األعمال اتخاذ الترتيبات الالزمة لمواجهة الكثير من التحديات وتدعيم قدراتها التنافسية من    

ودة    دمات ذات ج ات وخ ديم منتج الل تق بةخ سعى   مناس وهري أن ت ر الج أن األم ذا ف ، ول
توافق  المنظمات لتكييف أنظمتها اإلدارية لمواآبة التغيرات الحاصلة وبما يجعلها تنسجم وت          

ه الجودة      ال    Qualityمعها بطريقة عملية، خاصة وإلى ما وصلت إلي  في منظمات األعم
 .ISO 9001وإلى تصاعد االهتمام بتطبيقات  متطلبات المواصفة القياسية 
ة إدارة                   أثير اإليجابي لتأسيس وإدخال أنظم سية تكمن من خالل الت ة الرئي حيث أن األهمي

م           جودة فعالة آأولوية لتنمية اقت     صاد أي دولة، خاصة وأن ربط الجودة بالتنمية االقتصادية ل
درتها             ا االقتصادي إال من خالل ق م تحقق نموه صناعية ل يأتي من قبيل الصدفة، فالدول ال
تح                       ا وف ا ورواجه ساهمة في قبوله ا للم ى جودة منتجاته ز عل ا والترآي على تسويق منتجاته
.أسواق جديدة  

ا أ  ة وحمايته ار أن البيئ بحت     وباعتب د أص سية، فق تراتيجية رئي سألة إس ضية وم صبحت ق
ا   ظتح شكالتها وم ساع م ك الت ة وذل ة والدولي ستويات الوطني ل الم ى آ ر عل ام آبي ى باهتم

.تتعرض له من تلوث وتغير  
بابها وسبل                      ا والبحث عن أس ام به د من االهتم ان ال ب ومع تصاعد تلك المشكالت البيئية آ

و  ا وه ن أثاره د م ا والح سعى  مواجهته صناعية ت شرآات ال ن ال ر م ل آثي ذي جع ر ال األم
رز   سياق ب ذا ال ي ه ة ، وف ة البيئ ام لحماي زام الع ي ضمن االلت ا البيئ ستوى أدائه لتحسين م
ا   ي له شطة الت ات واألن ى العملي سيطرة عل وفر ال ا أداة ت ة باعتباره اإلدارة البيئي ام ب االهتم

.متثال والحد من التلوثتأثير على البيئة، والوسيلة الفاعلة لتأآيد اال  
رزت                  ة، حيث ب ة اليمني ا الجمهوري وألن واقع الوضع البيئي من أهم التحديات التي تواجهه
شح               ة، والتصحر وال  هالعديد من المشكالت التي تعاني منها البيئة، آالتلوث بأنواعه المختلف

اه ا                 ا    في األمطار على ما يقابله من هدر للمياه واستمرار انخفاض مستوى المي ة، وم لجوفي
زام      تواجهه البيئة من المخلفات بأنواعها الصلبة والسائلة، مع ما يقابل ذلك من ضعف االلت
.تجاهها وغياب الرقابة البيئية  

ى    صناعية عل شاءات ال ام بعض المن ي قي رة ف سنوات األخي عًا خالل ال اك توس ع أن هن وم
شير إ            ك ي ى مستوى الجمهورية اليمنية، وإن آان بطيئًا ولكن ذل شطة صناعية     إنل اك أن  هن

ا، إال                  ة منه يتم القيام بها وممارستها في تلك المنشاءات والمصانع الحديثة إضافة إلى القديم
ك          ة، ذل أنه لم يرافق ذلك التوسع توجهات نحو األنشطة الخاصة بأنظمة إدارة الجودة والبيئ

شرآات س          ة، وأن أظهرت بعض ال صناعات اليمني عيًا نحو  حسب مؤشرات االستطالع لل
ك               تلك التوجهات والحصول على الشهادة ولكنها في المستوى المحدود جدًا، وتظل معظم تل
اءات   ك البن ة، خاصة تل ات اإلداري ك التطبيق ة نحو تل ة جدي ة أو مبدي ر مهتم شرآات غي ال

ضمنتها المواصفتي ي ت ة الت ـاإلداري ن   ــ ISO 9001 ـ المتعلق ـة بنظــ ـام إدارة الجــ ودة ــ
 المتعلقة بنظام اإلدارة البيئية، وبالتالي محدودية االهتمام بالجودة لمنتجاتها ISO 14001و
.وبتلك اآلثار البيئية ألنشطتها الصناعية  

ي                       ة في تبن صناعية اليمني ل المنظمات ال ة التوجهات واإلجراءات من قب وفي ظل محدودي
نظم إدار            ا آ ة واالستجابة له ه        المتطلبات المتعلقة بالجودة والبيئ ات، فأن ة وأساليب وتطبيق ي

:أوجد دافع للتعمق في أبعاد المشكلة والتي يمكن حصرها آمشكلة عامة للبحث في   
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ضعف إدراك ووعي القيادات اإلدارية في المنظمات الصناعية اليمنية ألهمية تنفيذ            •
ة    ى مختلف   ISO 14001 و ISO 9001متطلبات المواصفات القياسية الدولي  عل

ى أهداف                 نشاطات تلك الم   ات عل ك المتطلب ق تل ى تحقي ة عل ار المترتب نظمات واآلث
 .ومجاالت األداء االستراتيجي لتلك المنظمات والشرآات

ات الص • ار المنظم وءهافتق ودة آف م ج ى نظ ة إل ايير ناعية اليمني ًا لألسس والمع  وفق
ا                     ك المنظمات وم والمواصفات الدولية وبروز فجوة بين ما هو قائم من نظم في تل

 .طلبه المواصفات والمعايير الدوليةتت

ة من حيث              وآون شرآة عدن للحديد تعتبر واحدة من أهم وأبرز الشرآات الصناعية اليمني
أهمية وطبيعة نشاطها ونوع منتجاتها، وآذا لحجمها االستثماري، ولما تواجهه من تحديات            

ى تلب                 درة عل شديدة، والق سة ال ات      يتمثل أحد أهم تلك التحديات في المناف ة احتياجات وطلب ي
ات              ن منتج دم م ا يق ي م ودة ف ايير الج وفر مع ستدعي أن تت وح ي وق مفت ي س ائن ف الزب
سليح من          د الت وباألسعار المنافسة، خاصة وأن المنتجات المستوردة من ذات نوع منتج حدي

شرآة إل               ى الدول المجاورة واإلقليمية يعتبر أهم تلك المنتجات المنافسة للمنتج الذي تقدمه ال
ين                        ايير يتع ة من اشتراطات ومع ه األسواق الخارجي ا تتطلب ى م ة، إضافة إل السوق المحلي
ات           ام المنتج سة أم م المناف ن ث ا ، وم صدير إليه واق والت ك األس دخول لتل ا لل زام به االلت
.المعروضة  

نظم اإلدارة           الجودة وب ا ب ز اهتمامه ة بتعزي شرآة معني وإلى ما تفرضه آل تلك التحديات فال
ه           البي ا تتطلب ًا وم ه وفق ذلك فأن ه، ول ب تحقيق التزام يتوج سية وآ درتها التناف دعيم ق ة لت ئي

ل                      ستوى التطبيقي تتمث ى الم ه عل ة  فأن التوجهات الحديثة في مجاالت آل من الجودة والبيئ
 : المشكلة الخاصة للبحث في

وفر إمكان                     • شرآة ي ة في ال ع نظام إدارة الجودة والبيئ ات واق ة  هل العناصر ومكون ي
تجابة لتبن ـي وتنفيـاالس ـذ متطلبــ ـات المواصفتيــ ـن الدوليتيــ  و ISO 9001ن ــ
ISO 14001 ؟ آبناء إداري تكاملي لنظامي إدارة الجودة والبيئة 

 
 : البحثأهمية 3.1.1

يتصف عالم اليوم بالسرعة والتغير والتعقيد، ومع ما يفرضه من واقع متسارع في التطور               
ه           والتقدم، واالتجاه إ   ا والمعلومات ، فإن لى حرية انتقال السلع ورؤوس األموال والتكنولوجي

اره                      ع باعتب ذا الواق ع ه ال للتعامل م ة لمنظمات األعم يتطلب حالة من االستعداد والجاهزي
ل       ستدعي التأهي ر ي أن األم ذلك ف ه، ول ور وطبيعت روف التط ته ظ ي فرض اه حتم اتج

سة              واالستعداد له ولما يفرضه من تحديات آنية         ل في المناف ا يتمث ا م ستقبلية، ومن أهمه وم
.الشديدة والقدرة على االستجابة للمتطلبات القائمة  

أثيره           ة من خالل ت ة التنمي ولما يمثله القطاع الصناعي في بيئة األعمال من أهمية في عملي
اإليجابي في تأسيس وإدخال نظم جودة فعالة آأولوية لتنمية االقتصاد الوطني، فأنه يفرض              
اء                  ا واالرتق سعى لتطوير أجهزته أن ت على منظمات األعمال الصناعية على وجه التحديد ب
ودة       سين ج ا وتح اء به ام لالرتق ل االهتم ا ج الجودة وإيالئه زام ب اه االلت ام باتج ا الع بأدائه
ا    ك لم ال وذل ًا لألعم يًا وهام زًا أساس د أصبحت مرتك ة ق ا وأن اإلدارة البيئي ا ، آم منتجاته
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ى                      للبيئة من     ين عل ا يتع سية، وهو م سألة إستراتيجية رئي ضية وم ة، حيث أصبحت ق أهمي
رًا يعزز                   وث وهو أم شكلة التل منظمات األعمال المحافظة عليها ضمن االتجاه العام لحل م
ا   اول العلمي له ة والتن ة والحيوي ضايا الجوهري ذه الق راء الدراسات والبحوث له ة إج أهمي
.ومناقشتها  

ى  ول عل ذي يع دور ال ات   ولل ة االحتياج اج وتلبي ن خالل إنت ه م ام ب صناعي القي اع ال  القط
م      ن أه دة م ي واح اء ف ه ج ذا البحث أن ة ه ن أهمي ه م سلع ، فأن ات وال ن المنتج ة م الالزم
هامًا في                           ا إس سياق أن يكون له ذا ال ين في ه ي يتع رى الت ة والكب صناعية الهام الشرآات ال

ايير           زام بمع وث ضمن              عملية التنمية، مع ضرورة االلت ى الحد من التل الجودة والعمل عل
:مسعى للحفاظ على البيئة، ولذلك فأنه يمكن إيضاح أهمية هذا البحث من خالل اآلتي   

ـ   -1 وم ال ضمنها البحث عن مفه ي يت ة الت ة النظري ودة ISOالخلفي ة إدارة الج  وأنظم
لالرتقاء والبيئة آمساهمة للتعريف والتوضيح بأهمية تلك البناءات اإلدارية آوسيلة          

 .بالجودة وتطويرها والمحافظة على البيئة في منظمات األعمال

 

دوليتين       -2 سبها المواصفتين ال ي تكت ة الت ، ISO 14001 و ISO 9001إبراز األهمي
رز  دأ يب ا ب ات تطبيقهم ا ومجاالت وإمكاني امي بهم ر والمتن ام الكبي حيث أن االهتم

ن م      ه م ا يقدمان رة، لم ة األخي ي اآلون ح ف شكل واض ك   ب رًا تل ساعد آثي ات ت تطلب
 .المنظمات التي تسعى لتطبيقاتها للنهوض بنظم إداراتها

 

راز               -3 ات وإب إيضاح أوجه التشابه بين مكونات المواصفتين من خالل دراسة المتطلب
دوليتين    ISO 14001 و ISO 9001عناصر التكامل والتناظر بين المواصفتين ال

ا     وإيضاح أهمية التناسق والمؤامة في تنفيذ      ا لم هما وضرورة السعي نحو تطبيقاتهم
 .يحققانه من رفع مستوى الجودة وتحسين األداء البيئي

 

ا          -4 ي اإلدارات العلي ستوى إدراك ووع ادة م ي زي ي ف هام العمل ة لإلس ديم محاول تق
ة             اء ووضع نظام للجودة في سياق تلبي ة وضرورة بن والوسطى في الشرآة بأهمي

ك المواصف   ISO 9001ة ـــة الدوليـــات المواصفـــمتطلب التعريف بتل ك ب ـ  ، وذل ة ـ
ا بهدف تحسين               ا وتلبيته ومكونات عناصرها وأهميتها، للتحفيز على تبني متطلباته

 .الجودة لديها والسعي لتحقيق التطابق والحصول على الشهادة

 

 وأهميتها آمواصفة  ISO 14001المساهمة في تعريف الشرآة بالمواصفة الدولية  -5
ام إ ي   خاصة بنظ ات و العناصر الت ك المتطلب ي تل ى تبن ا عل ة، وتحفيزه دارة البيئ

 .تتضمنها وتلبيتها، والمضي في تحقيق التطابق والحصول على الشهادة
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ك       -6 ه، وتل ذي تواجه وث ال دياتها والتل ة وتح ة البيئ ف بأهمي هام للتعري ة اإلس محاول
 .لهادفة لحمايتهاااللتزامات الضرورية والنظم اإلدارية والتشريعات واإلجراءات ا

 

شرآات     -7 شرآة وال ساعد ال ة، ي ودة والبيئ امي إدارة الج يم لنظ وذج  تقي ديم نم تق
 .الصناعية على القيام بتنفيذ عملية التقييم باتجاه تبني وتطبيق النظامين

 

امي      -8 ق نظ اء وتطبي ة بن شأن آيفي صناعية ب شرآات ال ساعد ال ي ي هام عمل ديم إس تق
دوليتين  إدارة الجودة والبيئة آخيار   ISO 9001تكاملي مناسب وفقًا للمواصفتين ال

 . ISO 14001و 

 
 : البحثأهداف 4.1.1

:يهدف البحث إلى تحقيق عدد من األهداف وهي   
ع    -1 ق م ستوى التواف د م شرآة وتحدي ي ال ودة ف الي إلدارة الج ام الح ة النظ دراس

آن الضعف  اــد أمــ ، وتحديISO 9001: 2008ة ـــة الدوليـــات المواصفـــمتطلب
ي              ات الت والقصور وحاالت عدم المطابقة بهدف مساعدة الشرآة لالستجابة للمتطلب

 .تدعو لها المواصفة الدولية

 

ي في                      -2 ع الوضع البيئ دراسة نظام اإلدارة البيئية في الشرآة، من خالل وصف واق
فة         ات المواص ه لمتطلب دى مالءمت ا، وم ة فيه ام اإلدارة البيئي يم نظ شرآة، وتقي ال

 .ISO 14001: 2004ولية الد

 

ام  -3 شاء نظ ي وإن ات لتبن ستلزمات والتوجهات المقترحة آآلي ديم مجموعة من الم تق
ع                    اء النظام والتوافق م ة تهدف لبن شرآة وفق خطوات مرحلي إلدارة الجودة في ال

 .ISO 9001متطلبات المواصفة الدولية 

 

اء الن       -4 ة وبن ام اإلدارة البيئي ي نظ رح لتبن صورًا مقت ديم ت ًا    تق شرآة وفق ي ال ام ف ظ
 .ISO 14001لخطوات إدارية منهجية للتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية 
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ًا                     -5 ة وفق ات وعناصر نظامي إدارة الجودة والبيئ ين متطلب دراسة عناصر التكامل ب
 .ألوجه التناظر والتشابه بين المواصفتين الدوليتين ومراحل التسجيل عليهما

 

سعى  -6 دف وم ودة آه راز الج ا    إب ًا وم ويره وفق ه وتط وض ب ق والنه ب التحقي  يتطل
ة                  ظيح ة المواصفات واألهمي ات ومطابق ة المتطلب اس لتلبي وم الجودة آمقي ى به مفه

 .اإلستراتيجية التي تحتلها

 

ة                  -7 اءات اإلداري ة، والبن ة إدارة الجودة والبيئ المساهمة في تقديم إطارًا نظري ألنظم
دًا المواصفتين      ا، وتحدي دعو له دوليتين  التي ت ا  ISO 14001 و ISO 9001ال  وم

 .توفرها تلك المواصفات من عناصر ومتطلبات

 

امي إدارة    -8 اء نظ شاء وبن ل إلن ذ المتكام ة التنفي ة وإمكاني ار أهمي ي إظه ساهمة ف الم
املي         اء التك اه البن ذهما باتج ي تنفي ة ف سيق والمؤام الل التن ن خ ة م ودة والبيئ الج

 .نلمتطلبات المواصفتين التعاقديتي

 

 

 :منهج البحث  5.1.1

(أعتمد هذا البحث منهج دراسة الحالة  Case Study والذي يتميز بأنه يًمكن الباحث من  ) 
ه                     ة ألن ى تكامل المعرف سعى إل ا، وي النفاذ إلى أعماق الظواهر أو الحالة التي يقوم بمعالجته

ي و                      الموقف الكل تم ب ات، وهو يه ى المعلوم ر من أداة للحصول عل بمختلف  يعتمد على أآث
زآار، (العوامل المؤثرة فيه والعمليات التي يشهدها  9 200 ،3(  . 

وهو منهجًا يساعد في التحليل الشامل والعميق للمشكلة المبحوثة، من خالل الحصول  على  
ا                     ق منه ا يتعل آم آبير من المعلومات، بما يسمح للباحث أن يقوم بعد ذلك بغربلتها وانتقاء م

ًا في                   بشكل مباشر بالحالة المب    ر من أسلوب بحثي مع ين أآث حوثة، فضًال عن آونه يجمع ب
ؤدي          ي ت صية الت ة الشخ تبيان والمقابل سار واالس ة واالستف ل بالمالحظ د، إذ يتمث آن واح

)10، 2001سليم، (للوصول إلى المعلومات بشكل مباشر  . 
ل المعم              ق لإلحاطة   دراسة الحالة طريقة إجرائية تحليلية لدراسة الظاهرة، من خالل التحلي

وة والضعف                       واطن الق ى م ة من أجل التعرف عل ة واقعي بها عبر التحليل لممارسات إداري
)2، 2008حمداوي، (فيها واستقراء المشكالت اإلدارية التي تتضمنها   . 
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وم، حيث                   ا عدة عل وتعتبر دراسة الحالة من أهم التقنيات واآلليات التحليلية التي تستعين به
حليلية على مواجهة المشاآل والوقائع عن طريق تحليلها وتشخيصها تسعف هذه الطريقة الت

.من أجل معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة  
ًا الحصول                       ا، فهي تحاول دائم ق لظاهرة م ل شامل وعمي وتعرف دراسة الحالة بأنها تحلي
على معلومات آافية عن الحالة موضوع البحث مع الترآيز على جانب معين منها، وتجمع              

ات           ال ين الدراس وة ب د الفج نظم لتحدي ي م لوب علم ق أس ة وف ة المبحوث ن الحال ات ع بيان
ة من           ك الحال األآاديمية وواقع الحال وهي تتطلب معلومات آثيرة عن العمليات المتعلقة بتل

)89، 2000الربيعاوي، (أجل غلق هذه الفجوة أو تقليصها إلى أدنى حد ممكن  . 
 

 : البحثحدود  6.1.1

:د الزمانية والمكانية سيتم توضيح ذلك على النحو التاليفي ضوء الحدو  
 :الحدود الزمانية -1

 بالمدة الزمنية التي أستغرقها انجاز البحث، وهي         دأن الحدود الزمانية لهذا البحث تتحد     
ذ           2011/ 8/ 6 - 2009 /6 / 30المدة التي امتدت من          ا تنفي م فيه  ، وهي المدة التي ت

لتعرف على طبيعة الشرآة ومكوناتها واألنشطة التي تنفذها،        الجوانب العملية للبحث وا   
ة النظام                      دقيق المتكامل لطبيع امج اإلطالع والفحص والت ا إجراء برن آما أنه تم خالله
د من                  ذا إجراء العدي المطبق المتعلق بإدارة الجودة وآذا المتعلق بالبيئة في الشرآة، وآ

ن ا   د م ة للعدي شة الميداني ابالت والمعاي ي   المق تم ف ي ت راءات الت ة اإلج شطة ومتابع ألن
.الشرآة   

 

 :الحدود المكانية -2

دن  إ ه شرآة ع د في ذي تتواج اني ال الموقع المك دد ب ذا البحث تتح ة له دود المكاني ن الح
تم      التي مكانها منطقة الرجاع بمديرية تبن بمحافظة لحج         للحديد ذي يه ، وهو البحث ال

ودة والب   امي إدارة الج ة نظ اول ودراس شرآة     بتن ار ال اء اختي د ج شرآة، وق ي ال ة ف يئ
:لألسباب اآلتية   

ك                    -أ  تثماري، وتل ا االس شاطها وحجمه ة ن شرآة من حيث طبيع األهمية التي تمثلها ال
صناعي،            المكونات اإلدارية والفنية التي توفرها، وآذلك لنوعية نشاطها اإلنتاجي ال

 .وتحديدًا منتج حديد التسليح

 

ل التهيئ     -ب  ن عوام دد م وافر ع ودة،     ت ستوى الج اء بم ه لالرتق ة التوج و إمكاني ة نح
ة  سين ، والبيئ و التح ه نح ذي تبدي عيها ال شرآة وس ة إدارة ال ي رغب ة ف والمتمثل
 .اإلدارية المواتية التي توفر إمكانية التعاطي مع تلك النظم المتعلقة بالجودة والبيئة
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ذا القطاع           -ج  ه الحاجة له ا تمثل صناعي ولم شاط ال ة الن ة    أهمية طبيع  من ضرورة لبيئ
ايير                    زام بمع ة االلت ه في تلبي األعمال في تلبية احتياجات الزبائن آنموذج يعول علي
ك                  ق آتل ة التطبي ا قابلي الجودة والبيئة من خالل عناصر ومتطلبات إدارية تتوفر فيه

 .التي توردها المواصفتين

 

و ي               -د  ا، فه ررات الختياره القرب    موقع الشرآة الذي وفر عدد من العوامل والمب ع ب ق
ا               من عدن ويسهل الوصول إليه، وموقع تواجدها يتبع مديرية تبن بمحافظة لحج وم

 .لذلك من أهمية بيئية

 

ة                 -ه  وفره من أهمي ة ت ل تلبي ا يمث سليح وم نوع منتج الشرآة والمحدد بحديد الت
سة                     ايير الجودة، وللمناف ًا لمع ه وفق سعى للحصول علي ي ت وحاجة ماسة للجهات الت

ستدعي                الشديدة   ا ي ستوردة، م ة الم الذي يواجه منتج الشرآة من المنتجات الخارجي
 .المساهمة بالتعريف بالمستلزمات والتوجهات اإلدارية الالزمة 

 
 :أساليب جمع البيانات وتحليلها  7.1.1

ذا البحث                  د ه ة، ويعتم البيانات هي القاعدة األساس التي تستند إليها البحوث والدراسات آاف
ساسيين في جمع المعلومات والبيانات هماعلى جانبين أ  : 
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:الجانب النظري: أوًال  
ع             ن المراج ددًا م ى ع ث عل ذا البح ن ه ري م ب النظ ة الجان رض وتغطي ي  ع د ف أعتم
:والمصادر التي مثلت إطارًا فكريًا للبحث، حيث تم االستعانة بالمصادر اآلتية  

 .الكتب العربية واألجنبية -1

 .ةالدوريات العربية واألجنبي -2

 .من المنشورات والوثائق) ISO(اإلصدارات الخاصة بمنظمة األيزو  -3

 .ISOالمواصفات الدولية المنشورة والمعتمدة من الـ  -4

 .بحوث ووثائق المؤتمرات والندوات ذات العالقة -5

 .األطاريح والرسائل الجامعية -6

 .المواصفات والمقاييسهيئة إصدارات وتقارير هيئة حماية البيئة، و -7

ة للمعلومات               المقاالت و  -8 شبكة الدولي ع ال ى مواق ) Internet(األبحاث الموجودة عل
 .والتي تم التواصل بشأن بعضها مع المعنيين والمختصين

 
:الجانب العملي: ثانيًا  

ا                تم التعامل مع عدد من األدوات واألساليب التي تهدف لجمع البيانات والمعلومات وتحليله
:وهي  

ة -1 شة الميداني ي ت: المعاي ضيات وهي الت ق مقت ا وف م إنجازه ي ت ا ، والت ام به م القي
ة                د أهمي البحث، حيث مكنت تلك المرحلة التي قضاها الباحث في شرآة عدن للحدي
ام  ة النظ ذها، وطبيع ي تنف شطة الت شرآة واألن ة عمل ال ى طبيع رة لإلطالع عل آبي

اه   القائم إلدارة الجودة فيها، ومكونات الجانب البيئي من حيث الواقع والتزام     ا تج اته
شرآة ومستوى نظامي إدارة               البيئة، وهو ما وفر اإلمكانية الستيعاب آليات عمل ال
سار      ع والفحص واالستف شة الواق الع ومعاي الل اإلط ن خ ذ م ة المنف ودة والبيئ الج

 .والمالحظة

 

 

 

 

 : وتنقسم إلى نوعين من المقابالت وهي:المقابالت -2
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شرآة -  أ ارج ال ابال: خ ن المق د م راء العدي م إج ن ت دد م ع ع شرآة م ارج ال ت خ
صلة بموضوع                  ة وذات ال ك الجهات المعني ة وتل راء وذوي العالق المختصين والخب
ك           ًا ، وذل ا خارجي ضًا منه د وبع ل البل ابالت داخ ك المق ت تل د توزع ث، وق البح
داف   ة أه زز تلبي ا يع اد بم اد واالسترش هام باإلرش ة اإلس تفادة بغي تئناس واالس لالس

يوضح ) 1-1(واتجاهات البحث المعرفية والعملية، والجدول      البحث وينمي جوانب    
 :أهم تلك المقابالت

(جدول  1-1( 
 أبرز وأهم المقابالت الخارجية

الوظيفة/ الصفة االسمت  البلد التاريخ 
بين شنج.د 1  وزارة -اإلستراتيجية السياسات خبير 

الصينية التجارة  
4/11/2009 الصين/تيانجن   

هان هونج وانج 2 تيانجن كجمار   7/11/2009 الصين/تيانجن   
جنيغ سو 3 بناء خبير   وزارة -الحرة المناطق 

الصينية التجارة  
7/11/2009 الصين/تيانجن   

تشونغ وي دونغ 4 التنموية المناطق وتطوير بناء خبير   9/11/2009 الصين/تيانجن   
شنج يون يو. د 5  العالقات ومدير السياسات أستاذ 

العالمية تيدا بشرآة  
12/11/2009 الصين/تيانجن   

 شنج،وخبراء يون يو. د 6
تيداء بشرآة اخرون  

 العالقات ومدير السياسات أستاذ
آخرون وخبراء/ العالمية تيدا بشرآة  

14/11/2009 الصين/ بكين   

 مدير ونائب شنج، يون يو. د 7
شنزن_الحرة المنطقة  

 العالقات ومدير السياسات أستاذ
العالمية تيدا بشرآة  

19/11/2009 الصين/شنزن   

الثعلبي فيصل. أ 8 بعدن البيئة هيئة مدير  المقابالت من عدد  اليمن/عدن   
الذبحاني علي. م 9 صنعاء_البيئة حماية هيئة   2/10/2010 اليمن/عدن   
بامشموس عمر محمد/الشيخ10 التجارية الغرفة رئيس   والصناعية 

عدن/  
5/10/2010 اليمن/عدن   

عبدي بدر. د11 عدن جامعة اءاإلحص أستاذ  المقابالت من عدد  اليمن/عدن   
السروري المنعم عبد. أ12 بالجودة خبير  المقابالت من عدد  اليمن/عدن   
حداد مراد. أ13 بالجودة خبير   13/12/2009 اليمن/صنعاء   
البشة احمد. م14 والمقاييس المواصفات هيئة   22/12/2009 اليمن/صنعاء   

 
 

شرآة           تم إجراء العديد  : داخل الشرآة  - ب  من المقابالت مع المعنيين والمختصين في ال
ذة          شطة المنف ال واألن ة األعم ى طبيع رف عل ة للتع ة مختلف ستويات إداري ن م وم
ق                    شكل دقي ك بهدف الوقوف ب ام، وذل واإلطالع على سير اإلجراءات إلنجاز المه

ة و اه البيئ ا تج ذا التزاماته ذ وآ ام إدارة الجودة المنف ي لنظ ع الفعل ى الواق ة عل طبيع
سيقي        ابالت تصب         ةإدارتها للجانب البيئي، إضافة إلى أهداف تن ك المق ة لتل  وإجرائي

ة أغراض البحث، والجدول                   ة لخدم ى المعلومات الالزم ) 1-2(آلها للحصول عل
 .يوضح أبرز وأهم تلك المقابالت

(جدول  2-1( 
 أبرز وأهم المقابالت داخل شرآة عدن للحديد

 التاريخ الوظيفة االسم ت
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عاطف مطلوب/ الشيخ 1 الشرآة إدارة مجلس رئيس   27/7/2009  
المغربي محمد/ األستاذ 2 الشرآة عام مدير   21/6/2009  

3/8/2009  
علوي صالح/ األستاذ 3 البشرية الموارد إدارة مدير  المقابالت من عدد   
الرحمن عبد محمد/ األستاذ 4 اإلنتاج عام مدير  المقابالت من عدد   
شرف محمد/ األستاذ 5 الفحص مختبرات مدير  المقابالت من عدد   
هائل الفتاح عبد/ األستاذ 6 األفران مشرف  المقابالت من عدد   

 
 

شرآة -3 ارير ال ائق وتق ارير الخاصة  : وث ائق والتق ن الوث د م ى العدي م اإلطالع عل ت
ه من                  ا تحتوي ستوياته وم ق وم ات التوثي بالشرآة، وذلك بغرض التعرف على عملي

وفره من معلومات               معلومات وبيان  ا ت اج وم ات وآذا التقارير المتعلقة بعمليات اإلنت
رض     ك بغ ات وذل ن المعلوم ا م ات وغيره إجراءات الفحوص ة ب ائج خاص ونت

 :دراستها، ومن تلك الوثائق

 .تقارير المراجعة -أ 

 .الهيكل التنظيمي -ب 

 .تعليمات العمل -ج 

 .الخطط المتعلقة بالجودة -د 

 .اتهاالوثائق الخاصة بالجودة والتزام -ه 

 .المستندات واالستمارات المتداولة -و 

 .تقارير خاصة بنتائج المختبرات -ز 

 

ث -4 ي البح ستخدمة ف ة : األدوات الم ددها طبيع ات تح وث والدراس إن أدوات البح
األهداف التي يسعى أي بحث إلى تحقيقها، وفي هذا البحث اعتمدت أدوات البحث                

 :التالية 

 

ة   ISO 14001 و ISO 9001تم دراسة المواصفتين الدوليتين   آًال على حده، بغي
ا         ى م رف عل ذا التع ي، وآ ا الهيكل ا وبناؤهم ا ومكوناتهم ى مفرداتهم رف عل التع
ي                         ة الت اءات اإلداري شكل متكامل من خالل البن ه من نظم ب دعوان ل توردانه وما ت
توفرانهما والمتمثلة في العناصر والمتطلبات التي تضعها آل منهما، وذلك للتعامل            

، وبما يعكس آل محتوياتهما بصورة آاملة اعتمادًا على البناءات المنصوص معهما
د من أوجه                   عليها في سياق آل من المواصفتين، حيث أنه وبالرغم من وجود العدي
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م                  د ت ا، فق الشبه بينهما، إال أنه ومراعاة لبعض الفروقات في آليات تعامل متطلباتهم
امي إدارة   ي لنظ صميم تقييم اول ت اد تن ك  اعتم ده ، وذل ى ح ل عل ة آ ودة والبيئ الج

ل   دخل المناسب لك ق الم ا يحق ل من المواصفتين بوضوح وبم ات آ لعكس محتوي
 :منهما، وجاءت آلية التصميم وفق الخطوات اآلتية 

 

يم لنظامي إدارة                      -1 صميم نموذج تقي وافقي لت اء ت ًا لوضع بن تم االعتماد بالتوجه عملي
وا صفتي      تنادًا للم ة اس دوليتين  الجودة والبيئ ع  ISO 14001 و ISO 9001ن ال  م

ا  ا، ولم ق بينهم ة للتواف ات آترجم شبه للعناصر والمتطلب اة أوجه ال زام بمراع االلت
اظر ، وآفعل          شابه وتن ه من ت صفان ب تشترآان به من إجراءات وخطوات، ولما تت
اء                    املي لبن اء التك اه البن ة والتناسق في اتج عملي على طريق السعي لتحقيق المؤام

 .سؤاًال) 257(ظامي إدارة الجودة والبيئة وذلك بواقع إجمالي للنظامين بلغ ن
 

وائم فحص       -2 اء ق داد وبن م إع ة    Checklistت  ISO 9001 خاصة بالمواصفة الدولي
ضعها  ي ت ات الت ى المتطلب اد عل م االعتم د ت ة بنظام إدارة الجودة، وق وهي المتعلق

ذا التوجهات        المواصفة، مع مراعاة تلك التعاريف والمصطلحات      ا، وآ  التي تورده
صميم نموذج          ، سؤال) 164(اإلرشادية الخاصة بها، وقد آانت بواقع        د ت د أعتم  وق

 :التقييم ذات النسق المتسلسل لمحاور المواصفة متضمنًا العناصر الرئيسية اآلتية 

 )المتطلبات العامة ، متطلبات التوثيق(نظام إدارة الجودة : أوًال   
 .ؤولية اإلدارةمس: ثانيـــًا 
 .إدارة الموارد: ثالثـــًا 
 .تحقيق المنتوج: رابعـًا 
 .القياس والتحليل والتحسين: خامسًا 

 

ع    ISO 9001تم التعامل باعتبار أن المواصفة الدولية  -3 اطي م  هي األساس في التع
وفره          ا ت ه من شمول ولم البناءات اإلدارية في التصميم العام للنموذج، لما تتصف ب

ا     من تعا  ذلك لم ريف ومفاهيم إدارية أوسع، ولكونها األآثر من حيث المتطلبات، وآ
ادة         ت ي إع دث ف شر واألح ي الن بق ف ا األس ودة، ولكونه نظم الج ة ل ن أهمي ه م مثل

 .اإلصدار

 

ة    Checklistتم إعداد وبناء قوائم فحص   -4  ISO 14001 خاصة بالمواصفة الدولي
ضمنتها          والتي تتعلق بنظام اإلدارة البيئية، حيث تم       ي ت ات الت ى المتطلب  االعتماد عل

د                ا، وق ك التوجهات واإلرشادات المصاحبة له المواصفة، مع األخذ في االعتبار تل
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ع  اءت بواق ات والعناصر  ) 93(ج ضمنًا المكون يم مت وذج التقي اء نم د ج ؤاًال، وق س
 :الرئيسية اآلتية 

 .المتطلبات العامة: أوًال    

 .ةالسياسة البيئي: ثانيــــًا 

 .التخطيط: ثالثــــًا 

 .التنفيذ والتشغيل: رابعــًا 

 .التدقيق واإلجراءات التصحيحية: خامسـًا 

 .مراجعة اإلدارة: سادسـًا 

 

 : لمحطة تعريفية عن شرآة عدن للحديد  8.1.1

ام                 ة في ع ساهمة مقفل اج     2004تأسست شرآة عدن للحديد آشرآة صناعية م ، تهدف إلنت
ام                   الحديد، وتحديدًا مادة حد    اء، وبمختلف األحج د البن سمى قضبان  حدي ا ي سليح، أو م يد الت

غ    شرآة بمبل مال ال دد رأس وال، وُح شروع   125واألط وزع آم ث ت ون دوالر، حي  ملي
. استثماري على شكل حصص مساهمة ألآثر من جهة مساهمة   

يمن، وهي                     د في ال وتعتبر شرآة عدن للحديد من الشرآات الرائدة في مجال صناعة الحدي
افة         سليح، إض د الت تج حدي ن من ة م سوق المحلي ات ال ن احتياج زء م ة ج ي  تغطي سهم ف ت

نويًا،      450للتصدير إلى األسواق الخارجية، حيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية للشرآة            ألف طن س
. عامل1000ويعمل لديها   

ة الرج ي منطق شرآة ف ع ال ة  اوتق دود اإلداري ن الح شمالية م ة ال ي الجه ة لحج ف ع بمحافظ
:محافظة عدن، وتضم الوحدات والمكونات التاليةل  

د -1 اج الحدي دة صهر وإنت ه صهر  : وح ن خالل تم م ذي ي اج ال م خطوط اإلنت و أه وه
ام المحددة، ويتكون             د وفق المقاسات واألحج وإنتاج الحديد في قوالب صب الحدي

رن القوس        /طن20من أربعة أفران للصهر، طاقة آل فرن         ساعة وتعمل بأسلوب ف
 .ئيالكهربا

 

ة،         : وحدة خطوط الدلفنه     -2 تنتج خطوط الدلفنه آأحد خطوط اإلنتاج، القضبان الحديدي
ة قضبان                ى هيئ شكل عل التي يتم فيها سحب الحديد على الساخن ليأخذ المنتج في الت

 .حديد التسليح وفقًا للمقاييس المحددة
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اه               : وحدة المياه    -3 اج بالمي د وحدات وخطوط اإلنت ذه الوحدة بتزوي وم ه ة،   تق  المطلوب
 .والتي يتم استخدامها في عمليات تبريد المنتج

 

ا           : محطة توليد الكهرباء     -4 غ طاقته تقوم هذه الوحدة بإنتاج الطاقة الكهربائية والتي تبل
 . ميجاوات، وتزود الشرآة باالحتياجات الالزمة من الطاقة الكهربائية35

 

 .مستودعات المواد الخام والمنتجات تامة الصنع -5

 

ة، وتضم عدد من            : صيانة  ورش ال  -6 صيانة الالزم ات ال ا عملي ينفذ من خالل طاقمه
 .اآلالت والمعدات الالزمة

 

شرآة  -7 ى اإلداري لل ة    : المبن ب اإلداري ضم المكات ن األدوار، وت دد م ن ع ون م يتك
 .للشرآة، والتي تستخدم النجاز وتنفيذ المهام والنشاطات اإلدارية اليومية
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يمي لشرآة عدن للحديدالهيكل التنظ) 1-1(شكل   

 
 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة
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ذا   ن خالل ه ه م ة فان ودة والبيئ ت نظم إدارة الج ي تناول ن الدراسات الت ادة م بغرض اإلف
ا                 تم تناوله المبحث سيتم استعراض أهم تلك الدراسات التي تسنى االطالع عليها ، وسوف ي

:نحو التاليوفقًا ألسبقية سنة إعدادها وسيكون ذلك على ال  
 

:الدراسات التي تناولت نظم إدارة الجودة: أوًال  
 )1997(دراسة الشامي  -1

.تطبيق مفاهيم الجودة في المنظمات الصناعية اليمنية: عنوان الدراسة   
.بحث علمي منشور في مجلة األآاديمية لجامعة العلوم والتكنولوجيا: طبيعة الدراسة   

ذلك        أجريت الدراسة بهدف دراسة المفاهيم     ا لتحسين الجودة، وآ  األساسية للجودة وأهميته
ق                ة بتطبي صناعية اليمني التعرف من خالل الدراسة الميدانية إلى أي مدى تقوم المنظمات ال
ات           ة للمنظم ناعية آعين ة ص شرون منظم ن ع ة م ة الدراس ت عين ودة، وتألف اهيم الج مف

. عامل 100ن الصناعية اليمنية وآان عدد العاملين في آل منظمة ال يقل ع  
تبانه صممت                   اء اس ى بن د في األول م استخدام طريقتين اعتم د ت ولتحقيق أهداف الدراسة فق
ى    ا عل د توزيعه رات بع تخراج المؤش ارات الس رى االختب ات وأج ع البيان رض جم بغ
ة للمنظمات                   ارات الميداني ابالت والزي ى المق اد عل العشرون منظمة ، وفي الثانية تم االعتم

:اسة لمعرفة مدى توفر العناصر الرئيسية التاليةالخاضعة للدر  
 .االلتزام بمتطلبات المواصفات القياسية  -1

 .أتباع األساليب اإلحصائية لضبط الجودة -2

 .توفر نظام الجودة -3

 .التنظيم الجيد إلدارة الجودة -4

 .تطبيق مبدأ المشارآة -5

 .حساب آلف الجودة -6

:وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها  
ه إدارة       ع -1 ا تمثل صناعية لم ات ال ي المنظم ين ف ين والفن ن اإلداري د م م العدي دم فه

ا        الجودة من أهمية وفعالية،وعدم وجود إدارات خاصة مسؤوله عن الجودة، وهو م
 .أضعف من تطبيقات تلك المنظمات لعدد من مفاهيم وأدوات الجودة 

اك     ال تحظى المواصفات القياسية باهتمام آبير في المنظمات ا         -2 ة وهن لصناعية اليمني
 .ضعف بالتعريف بها من قبل الهيئة اليمنية للتفتيش وضبط الجودة

س   مية الم زة الرس ل دور األجه ة ضرورة تفعي ن توصيات الدراس ن ضبط ؤوم وله ع
ودة ،       ة للج اهيم الحديث ة المف صناعية اليمني ات ال ى المنظم رورة أن تبن ودة ، وض الج

ة الدو  ى مواصفات المنظم ارت إل ة للمواصفات وأش لي ISO  ات ا آآلي اد عليه  لالعتم
.حديثة لالرتقاء بمستوى الجودة فيها  
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 )1998(دراسة الحاج علي  -2

وان الدراسة  ات : عن ق متطلب دة ISO 9002تطبي صناعية المتح  في شرآة المجموعة ال
.واعتمدت على دراسة ألحاله  

. جامعة األردنيةرسالة ماجستير في الهندسة الصناعية مقدمة لل: طبيعة الدراسة   
ة المتخصصة في صناعة              أجريت الدراسة في شرآة المجموعة الصناعية المتحدة األردني
ات المواصفة   ع متطلب ه م شرآة ومقارنت الي لل ة الوضع الح ك بهدف دراس سكويت وذل الب

9002الدولية  ISO :  وقد توصلت إلى النتائج التالية  
ستمر        يمكن استخدامها آأداة عم     ISO 9002إن مواصفة    -1 ل للتحسين والتطوير الم

 .خصوصًا إذا ما ثم تطبيقها بصورة فعالة

ادة                -2 الي زي شرآة وبالت دة لل تح أسواق جدي إن تطبيق متطلبات المواصفة يؤدي إلى ف
 .حصتها السوقية

د                   -3 ق فوائ ى تحقي ؤدي إل ات اإلحصائية ي أن استخدام بنود المواصفة وخاصة التطبيق
 .ليات وتحسين جودة المنتجات وتخفيض الكلفعديدة منها تقليل التشتت في العم

 
 ):Han )2000دراسة  -3

ة  وان الدراس هادة    : عن ى ش صول عل ات للح ود المنظم ابين جه ة م العالق ISO 9000  
.والتنافس التنظيمي   

ـى                   ود المنظمات للحصـول علـ ين جه ا ب أجريت الدراسة بغرض التنبؤ وتفسير العالقة فيم
ـادة  زو(شهـ اف) 9000االي ت      والتن ث تناول ل حي ي العم الء، واألداء ف ي والعم س التنظيم

ى شهادة               ) 441(الدراسة   ة حاصلة عل شرآة صناعية في الواليات المتحدة األمريكي ISO 
9000 : وقد توصلت إلى عدد من النتائج من أهمها  

ـ  • سجيل ل ود الت ى أن جه وي عل ل ق افس ISO 9000وجود دلي دعم التن زز وت   تع
 .ضا العمالء وترفع من األداء في العملالتنظيمي والتي تعزز ر

 
 ):2000(  دراسة محجوب -4

. دراسة تحليلية-األيزو والعولمة : عنوان الدراسة   
.دراسة نظرية منشورة في مجلة تنمية الرافدين: طبيعة الدراسة   

ام        ة أم صناعية العربي شرآات ال سليم لل ار ال د الخي ستهدف تحدي ة ت ة نظري اءت آدراس ج
:اجهه والذي يضعها أمام أحد الخيارين التاليينالتحدي الذي تو  

 .رفض األيزو فكرًا وتطبيقًا ثم حرمانها من مرور إنتاجها عبر االتفاقيات التجارية •

ه              • ة ل دخًال النهاي شرآات م ه ال السعي للحصول على شهادات األيزو وهذا ما تجد في
 .ونافذة يصعب اإلفالت منها ويحمل معه مخاطر العولمة وأهدافها
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ار النظري للفرضية                   و ة من خالل االختب لإلجابة على تلك المشكلة حاولت الدراسة اإلجاب

:اآلتية   
ة     ((  ية الدولي فات القياس سلة المواص ل سل تمث ISO     وطن ي ال صناعة ف ًا لل ديًا عولمي  تح

:وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها )) العربي  
وة الث   -1 م اله ساع حج ر ات ة لتظه اءت العولم ة   ج صناعية المتقدم دول ال ين ال ة ب قافي

ة                 ره حرآ ا تظه والدول النامية ومنها العربية وأن هذه الهوة تتسع باستمرار وهذا م
 .التبادل التجاري

ة                  -2 اج لتفاعل األسواق العالمي ل نت بات بديهيًا أن المواصفات القياسية الدولية تعبير ب
ذ ارة وهي آ ة التج ق حرآ ة عوائ يلة لمواجه ضًا وس دخًال نحو سوق وهي أي لك م

 .المنافسة باعتبارها دليًال للجودة

ة بتطوير                   -3 ة المتمثل ة للعولم ائج اإليجابي إن النظرة الواقعية تستدعي التعامل مع النت
ة     ات المتنامي تجابة للحاج ه اس يع قدرات ل وتوس ة العم سين تقني اج وتح ائل اإلنت وس

ة ا      ات العولم ائل وآلي اه لوس ع االنتب ساني م ع اإلن ق   للمجتم ة لتحقي رى الهادف ألخ
 .الهيمنة على االقتصاد الدولي والتحكم فيه

ة      ا أو الخدماتي صناعية منه ة ال شرآات العربي تجابة ال ضرورة اس ة ب ت الدراس وأوص
ى  ة عل ات الوطني تح الهيئ ة وبضرورة أن تنف ية الدولي سلة المواصفات القياس ات سل لمتطلب

.معهاالمنظمة الدولية للمواصفات للتعاطي والتعامل   
 

 ):2000( دراسة الطراونة -5

صناعية         9000آيزو  : عنوان الدراسة     الفوائد والصعوبات دراسة تطبيقية على الشرآات ال
.األردنية  

.بحث علمي منشور في مجلة دراسات الجامعة األردنية: طبيعة الدراسة   
ى  أجريت الدراسة بهدف التعرف على التحسن الذي حققته الشرآات الخاضعة للدراسة ع         ل

ISO 9000أبعاد  ة    40 وتكونت عينة الدراسة من  صناعية األردني شرآات ال  شرآة من ال
ام           ذا النظ ا له ن تطبيقه ة ع د الناجم ة الفوائ دفت لمعرف زو وه هادة اآلي ى ش لة عل الحاص
دد من           والصعوبات التي واجهتها أثناء سعيها للحصول على شهادة اآليزو، وقد توصلت لع
:النتائج من أهمها  

تلك الشرآات تحسنًا نسبيًا في مستوى أدائها وحصلت على العديد من الفوائد            حققت   -1
ة       ة ثق سية وتنمي درة التناف ادة الق ا زي زو ومنه فات اآلي ود مواص ا بن ة لتطبيقه نتيج

 .العمالء، وتقليل أخطاء العمل، وسرعة االستجابة لمتطلبات السوق

ا            -2 صعوبات من حيث ارتف د من ال شرآات العدي ك ال اليف الحصول    واجهت تل ع تك
على الشهادة، وعدم اإللمام بأبعاد الجودة، وآثرة المتطلبات ، وحداثة المفهوم، وقلة 

 .المكاتب االستشارية المحلية
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 ):2000( دراسة الحميضي -6

زو      : عنوان الدراسة    ق مواصفات اآلي شرآة   9000اتجاهات اإلدارة العليا نحو تطبي  في ال
).بكسا( السعودية للصناعات األساسية  

ة  ة الدراس ة      : طبيع د اإلدارة العام ة لمعه ة اإلدارة العام ي مجل شور ف ي من ث علم بح
.بالسعودية  

ق مواصفات                    ا نحو تطبي راد اإلدارة العلي ى اتجاهات أف وجاءت الدراسة بهدف التعرف عل
ISO 9000الجودة  صناعات األساسية       سعودية لل شرآة ال ذلك للتعرف   ) سابك ( في ال وآ

ة االرتب  ى عالق راف،     عل اق اإلش ة، نط وع الوظيف العمر، ن صية آ ل الشخ ين العوام اط ب
ق          و تطبي ستجيبين نح تجابات الم ين اس ة، وب دورات التدريبي رة، ال ي، الخب ل العلم المؤه
نهج المسحي الوصفي، وآانت ISO 9002عناصر مواصفة    ، واعتمدت الدراسة الم

ا  العينة من موظفي اإلدارة العليا في منشاءات شرآة سابك         اً  ) 135(والتي بلغ حجمه موظف
ى شهادة                   ا حاصلة عل ي جميعه موزعون على سبعة عشر منشأة من منشاءات الشرآة والت
:اآليزو وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها   

وم بتطبيق عناصر المواصفة                    -1 شرآة تق دون أن ال ا يعتق أن معظم أفراد اإلدارة العلي
ابين   راوح م اوت يت شكل متف ة للعناصر ب ة قوي ق بدرج سؤولية اإلدارة، : ( تطبي م

جالت       بط س اس، وض دات الفحص والقي بط مع ائق، ض بط الوث ودة، ض ام الج نظ
ـالج شتريات والتخـ ـودة والم ـزين والتغليـ سـ ة متوسط,  )ليمــف والت ـودرج ة ـ

ـللعناص راءات    :( رــ ة، واإلج ر مطابق ات الغي بط المنتج ات، وض بط العملي ض
اليب اإلحصائية       التصحيحية، و  ودرجة ضعيفة    , )المراجعة الداخلية للجودة، واألس
 ).تمييز المنتج، والتدريب:( لتطبيق العناصر

 

 .هناك عالقة طردية بين الخبرة وعنصري مسؤولية اإلدارة، ونظام الجودة -2

 

 

 ):2001(دراسة آل مصطفى  -7

ات       : عنوان الدراسة   تصميم نظام الجودة في ظل متطلب ISO 9002 ة   في شر   آة بعقوب
.لتعليب األغذية وتصنيع التمور المحدودة  

.رسالة ماجستير مقدمة لكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد: طبيعة الدراسة   
ه   ارق بين ة الف شرآة ومعرف ي ال ائم ف ودة الق ام الج ة نظ دف معرف ة به اءت الدراس وج
ISO 9002ومتطلبات المواصفة  شها     ى ال ا للحصول عل د توصلت   .دة  وإمكانية تهيئته وق
:لعدد من النتائج من أهمها   

 .ضعف التوثيق وانتفاء نظام جودة آفؤ وفعال  -1

  .ISO 9002 وجود رغبة لدى إدارة الشرآة في تنفيذ مواصفة -2
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 ):2001(دراسة األشقر -8

دراسة نظام : عنوان الدراسة ISO 9000  اج  وتحليل أثر تكاليف الجودة على تكاليف اإلنت
.في شرآة أديداس  

.رسالة ماجستير مقدمة لجامعة دمشق: ة الدراسةطبيع  
جاءت الدراسة آدراسة ميدانية إحصائية لمعرفة العناصر التي تأثرت بتطبيق نظام الجودة             
تج ، حيث                           ة وحدة المن ى تكلف اليف عل ك التك ر تل ة أث في شرآة أديداس في سوريا، ومعرف

ود موا  ق بن ل تطبي اليف قب ل التك لوب تحلي ة أس د انتهجت الدراس ده، وبع زو وبع صفة اآلي
:التحليل المالي لعناصر التكلفة توصلت إلى عدد من النتائج منها   

 .انخفاض تكلفة إصالحات الصيانة بعد تطبيق بنود المواصفة -1

 .انخفاض ملموس في نسبة المنتجات المعابه -2

وجود تكاليف جديدة مثل تكاليف تدريب العاملين وتأهيلهم للعمل وفق نظام الجودة،       -3
  .ذلك التكاليف الخاصة بتقييم النظام وأنشطة الفحص واالختباروآ

 
 ):2003(دراسة النوايسة  -9

وان الدراسة ود : عن ق بن ي األردن نحو تطبي ة ف ي المصارف التجاري املين ف اتجاهات الع
 .ISO 9001مواصفات 

.  األردن -رسالة ماجستير مقدمة لجامعة مؤتة:طبيعة الدراسة  
اد           أجريت الدراسة على عين    ة من العاملين في المصارف التجارية في األردن وذلك باالعتم

ـود                   هعلى إستبان  ـق بنـ ـو تطبيـ ـة نحـ ة الدراس راد عين ة اتجاهات أف ا بغرض معرف  تم بنائه
 وعلى آافة متطلباتها، والتعرف على أهم الفوائد التي يمكن تحقيقها ISO 9001مواصفــة 

ي يمكن أن              من جراء تطبيق بنود هذه المواصفة، و       صعوبات الت م ال ى أه ذلك عل التعرف آ
د توصلت الدراسة                  زو وق تواجه المصارف التجارية أثناء سعيها للحصول على شهادة اآلي
:إلى عدد من النتائج أهمها  

سة   -1 ا الخم ود متطلباته ق بن زو وف ود مواصفة اآلي ق بن ة تطب إن المصارف التجاري
وارد، وإنجاز المنتج، والتحليل والقياس،     مسؤولية اإلدارة، وإدارة الم   : والمتمثلة في 

 .والمتطلبات العامة

ود مواصفة         -2 ا بن د نتيجة تطبيقه ددًا من الفوائ  ISO 9001إن المصارف حققت ع
د          : ومن أهمها    تقليل أخطاء العمل، وزيادة جودة المنتج، وفتح أسواق جديدة، وتحدي

 .إجراءات العمل وبصورة واضحة

ة أثن  -3 صارف التجاري ه الم زو تواج هادة اآلي ى ش عيها للحصول عل ن  اء س ددًا م ع
ا   ن أهمه ات وم اليف      : المعوق ال الجودة،والتك ي مج شارية ف ز االست درة المراآ ن

 . المرتفعة للحصول على الشهادة
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 ) :2005(دراسة علوان  -10

المواصفة الدولية : عنوان الدراسة  ISO 9001 : 2000     ة في شرآة ة تطبيقي  دراسة حال
معكرونةصناعة الدقيق و ال . مصنع المعكرونة–الليبية    

.بحث علمي منشور عبر دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان: طبيعة الدراسة   
ة  ة الليبي دقيق و المعكرون شرآة صناعة ال ابع ل ة الت ي مصنع المعكرون أجريت الدراسة ف
فة       ات المواص ق متطلب ك وف يم ذل م تقي ن ث شرآة وم ي ال ع ف ودة المتب ل الج صي وتحلي لتق
ة        ISO 9001:2000القياسية الدولية   ة البيئ ساعدة في تهيئ أنها الم ائج من ش  للخروج بنت
.المناسبة للتطبيق الشامل لآليزو  

 تم إعدادها بغرض معرفة مدى        Checklistاعتمدت الدراسة على عدد من قوائم الفحص        
ISO 9001توافق األنشطة المعتمدة لنظام اآليزو وفقًا لمواصفة  ديد النواقص  ، إضافة لتح
ى عدد                  د توصلت إل المطلوب استكمالها في المصنع لالستجابة مع متطلبات المواصفة، وق
:من النتائج من أهمها  

سبب عدم                  -1 املين بالمصنع ب ع الع تبين أن سياسة وأهداف الجودة غير واضحة لجمي
رة توثيق مستويات نظام الجودة ، وبالتالي فقدان الرؤية المطلوبة للتطبيق لدى اإلدا           

 .العليا

ى دعم                     -2 ساعد عل ذا ي وجود اهتمام والتزام من قبل إدارة المصنع بنظام الجودة، وه
  .9001نظام الجودة المتبع في المصنع  واالرتقاء به إلى مستوى تطبيقات آيزو 

اد مواصفة    ضرورة اعتم ة ب ي  ISO 9001وأوصت الدراس ودة ف سين الج ضمان تح  ل
جودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة وضبط المصنع وتبني سياسة واضحة لنظام ال

.عملية اإلنتاج  
 

القياسيةة البيئة وفقًا للمواصفة الدراسات التي تناولت نظم اإلدار: ثانيًا         
 : ISO 14001 الدولية
 

 ):2001(دراسة الديلمي  -1

ة باستخدام المواصفة      : عنوان الدراسة  شاملة للبيئ إدارة الجودة ال ISO 14000   دراسة – 
.حالة في شرآة مصافي الوسط  

.أطروحة دآتوراه مقدمة لكلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد: طبيعة الدراسة  
شرآة محل                  جاءت الدراسة بهدف ردم الهوة القائمة بين ممارسات العمل البيئي القائم في ال

اد المواص  ك باعتم ة وذل م اإلدارة البيئي ادئ نظ ات ومب ين متطلب ة وب ـفالدراس ـة الدوليـ ة ــ
ISO 14001 آنموذج في شرآة مصافي الوسط التي تم اختيارها آعينة للصناعة النفطية 
.العراقية  

ـة            ـات المواصفــ وافر متطلبــ دى ت ن م ق م ص للتحق وائم فح ة ق تخدمت الدراس د اس وق
ISO 14001الدوليـــة  فيفة  وإدارة الجودة الشاملة للبيئة، وتم اختيار خط إنتاج الزيوت الخ
م استخدام                        ة وت وت الخفيف اة منتجات الزي دورة حي ة ل ة المرافق د الجوانب البيئي آعينة لتحدي
  .ISO 14040طريقة تقدير دورة الحياة للمنتج وفقًا للمواصفة اإلرشادية 
:وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج آان من أهمها  
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ة و      -1 ب البيئي ة بالجوان ات الخاص ات والمعلوم ص البيان ة  نق ات اإلدارة البيئي متطلب
ار        ى افتق ا أدى إل شغيل والحوادث مم وعمليات التدقيق والتقييم المرافقة لعمليات الت

 .الشرآة لنظام معلومات يدعم بناء نظام إلدارة الجودة الشاملة للبيئة 
 

سام ليست من                   -2 سؤولياتها بأق ة وإناطة م ضعف اهتمام اإلدارة العليا بالجوانب البيئي
 .مما ساهم في إضعاف األداء البيئي للشرآةاختصاصها، 

 

شرآة والتي جاءت بفعل المخزون                   -3 ة في ال وجود مؤثرات نتيجة الممارسات البيئي
ة      واء والترب ات اله ي ملوث ت ف ؤثرات تمثل ود م ل وج ائج التحلي رت نت ي أظه والت

 .والضوضاء، وهو ما يؤثر على جودة الحياة في الشرآة ومن حولها

ة    وقد أوصت الدراسة     بأهمية أن تتبنى منظمات األعمال العراقية الطرق واألساليب الحديث
 وفلسفة الجودة الشاملة للبيئة وذلك ألهميتها ISO 14001في البيئة مثل نظام اإلدارة البيئية
.وآفاءتها في تحسين األداء البيئي على األمد الطويل  
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الثاني الفصل  
 

 اسيةالقي المواصفات وسلسلة الجودة إدارة نظم
 الدولية

ISO 9000:2008 
 

 
إدارتها ونظم الجودة: األول المبحث  

 ISO 9000 الدولية المواصفات سلسلة: الثاني المبحث
ــث ــث المبح ــفة:الثال ــية المواص ــة القياس  ISO  الدولي

9001:2008 
 
 

 المبحث األول
 الجودة ونظم إدارتها

 
 :تمهيد 1.1.2

د               ًا، فق ام بموضوع الجودة عالمي د االهتم ين            مع تزاي ز ب ة للتمي ة عالمي ًا ولغ أصبحت مطلب
، وأصبح االهتمام بها يمثل ظاهرة عالمية ،  السلع والخدمات التي تقدمها منظمات األعمال
رة                  ال تحديات آبي لما تمثله الجودة آمدخل للمنافسة ، وفي عالم اليوم تواجه منظمات األعم

و      ة الح ل إزال ي ظ واق وف ى األس سيطرة عل افس لل ن التن و م ي ج اري ف ادل التج اجز للتب
ترتب علية وجود أسواق عالمية مفتوحة تتصف بكثير من السرعة  واعتماد فتح الحدود ما
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م وضعها آتشريعات تتحكم في عناصر توالتغيير وبروز العديد من الشروط واألحكام التي        
 .ومواصفات المنتجات الصناعية والخدمات المقدمة
 

ال                والن الجودة تمثل أحد أهم أسس المن       ى منظمات األعم ك يفرض عل ان ذل ة ف سة العام اف
سية من خالل                   دراتها التناف دعيم ق اتخاذ الترتيبات الالزمة لمواجهة الكثير من التحديات وت
 .تقديم منتجات أو خدمات ذات جودة مناسبة
 
وحديثًا أصبح ينظر إلى الجودة في الفكر اإلداري المعاصر على أنها وظيفة ومطلبًا أساسيا           

ال ا           وخ سفات آله اهيم وفل رزت مف دمًا ، وب ًا متق ودة موقع ت الج وير احتل يرة التط ل س
الم             ه الع ذي قدم ودة ال ي الج تحكم ف وم ال اء مفه ث ج ودة ، حي ال الج ي مج ساهمات ف م

ي  ادت(األمريك دم الع  ) ولترنيوه ص ، وق صائي والفح دقيق اإلح الل الت ن خ  الم ـم
جوران.ج( (juran  ة عالم الجودة دليل ضبط الجودة ، ومساهم) نج ادوارد ديم  (Deming  

ضبط اإلحصائي و       ات من خالل ال ام (في التحسين المستمر للعملي فيغيني  (Feigenbanm 
فليب آروسبي(، وجاءت مساهمة ) ضبط الجودة الشامل(قدم   (Crosby     دأ ثًال في مب متم

 وساهمت   وذلك لتحسين الجودة من خالل إيقاف المشكالت واألسباب ،        ) العيوب الصفرية (
ات    ) ديمنج وجوران(اليابان في نهضة ضبط الجودة بمساهمات       ر من النظري ، وتوالت آثي

الياباني التي تعكس أن الجودة هي   ) أشيكاوا(التي قدمها   ) حلقات الجودة (والتجارب ،ومنها   
 .نتاج المشارآة الجماعية نحو تحقيق الهدف

داخل ا    وم ، وم ودة آمفه نتناول الج ث س ذا المبح ي ه ودة  وف ة الج ا وأهمي ودة وتطوره لج
.م نظم إدارة الجودةثوأهدافها ومن   

 
 
 
 
 

 :مفهوم الجودة 2.1.2

ى اختالف                   ال عل يحظى مفهوم الجودة باهتمام آبير أآان من قبل األفراد أو منظمات األعم
رغم من                         ى ال وم الجودة عل ادات في مفه اين االجته ى تب ا أدى إل أنواعها ونشاطاتها وهو م

.يع بأنها من أهم الموضوعات الحيوية في بيئة األعمال قناعة الجم  
ة                   ي نظم إداري ومع تزايد االهتمام بالجودة ، فأن ذلك جعل منظمات األعمال تتوجه نحو تبن
ي                    د تعن ا الجدي جديدة ترآز على الزبون في تحقيق الميزة التنافسية ، إذ أن الجودة بمفهومه

ة             ان العمل بصورة صحيحة ولكن آيفي ا يحقق أهداف             ليس إتق ه بأفضل صيغة وبم  إدارت
.المنظمة  

 
تج        ة المن والجودة آمفهوم يختلف من جهة إلى أخرى ، فهي بالنسبة للمنتج تمثل مدى مطابق
.للمواصفات الموضوعة وهي بالنسبة للزبون تمثل مدى تلبية حاجاته في المنتج  

 
ا، فهي     الجودة مفهوم نسبي ، يختلف باختالف وجهات نظر من هم داخل الم            نظمة وخارجه

تعني للمصمم تقديم التصميم المطابق للمواصفات الفنية الذي يمكنه من إنتاج السلع أو تقديم    
شكاوي ،         م ال ة وحج دات المعيب سبة الوح دس ن ي للمهن اليف ، وتعن ل التك ة بأق الخدم
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ش  ستهلك ال ـكل النهــوللم ـائي للمنتــ ـج ومعوليتـــ ـة فــــ ـي الخدمــ سعـــ ر ـــــة وال
)Roberta & stayior,1998,76 دوث      )  ع ح ة ومن ي الوقاي ا ف سي هن ر الرئي واألم
رة أخرى              ادة العمل م (األخطاء بدًال من اآتشافه وإع Dilworth,1996,96 دمت     )  د ُق وق
:محاوالت عديدة لتعريف مصطلح الجودة نورد أهمها على النحو التالي  

 
تج    " عرَّف جوران الجودة بأنها      • ة المن )   Evans,1999,44( لالستخدام    مدى مالئم

 .أي القدرة على تقديم أفضل أداء واصدق صفات) 5، 2006 سعد ،(
 

ضبط الجودة  • ة ل ة األوربي  European Organization of Quality:المنظم
Control (EOQC)   ودة ونين للج صرين مك م عن ى أه ا عل ي تعريفه دت ف  اعتم

ا ج ـوهم صميـ ـوج، )Quality of Design(م ـــودة الت ـودة المطابقــ ة ــ
)Quality of Conformance ( ي ودة تعن ى أن الج ارت إل ة " ، إذ أش مجموع

ائن                 ات الزب اء باحتياجات ورغب ى اإليف ادرًا عل وج ق صفات وخصائص تجعل المنت
شكل أساس اد ب ـباالعتم ـي علــ ـى جــ صميـــ ـم وجــــودة الت ـودة المطابقـــ " ةــ

 .)15، 1997القزاز وعبد الملك ،(
 

 American Society of Quality Control: الجمعية األمريكية لضبط الجودة •
(ASQC)     المنتوج أو       "  عرفت الجودة بأنها تجمع الخصائص والصفات الخاصة ب

ة        ات معين باع حاج ى إش درة عل ا الق ي له ة، الت "                       الخدم
)Taylor,1995,88 (Russell &) Dilworth,1996,96( 

 
ا ) Feigebaum(عّرف  • ة جراء دمج " الجودة بأنه تج أو الخدم ي للمن اتج الكل الن

ة     ن تلبي ن م ي تمك صيانة الت صنيع وال ة والت سويق والهندس شاطات الت خصائص ن
 . )Feigenbaum,1991,7" (حاجات ورغبات الزبون 

 

ة      • ة المواصفات البريطاني  British Standards Institution (BSI)تعرف هيئ
ا يرضي       ة بم تج والخدم واص المن ح ،وخ فات ،ومالم ة ص ا مجموع ودة بأنه الج

 .)2008،63ابو النصر،(ويشبع االحتياجات الملحة والضرورية 
 

ّرف • ا ) Crosby( ع ودة بأنه ات "الج ع المتطلب ة م ن  " المطابق شأ م ا تن د بأنه وأآ
ة  صحيح  preventativeالوقاي يس الت ه يمك Corrective ول دى   وبأن اس م ن قي

ة        دم المطابق ف ع الل آل ن خ ودة م ق الج ) Crosby,1999,12(تحق
 .)18، 2002العزاوي،(

 

ا  ) ISO(أما المنظمة الدولية للمقاييس    • ه     " ّعرفت الجودة بأنه شبع في ي ت الدرجة الت
سة         صائص الرئي ة الخ الل جمل ن خ ضمنية م ة وال ات الظاهري ات والتوقع الحاج

سبقًا   د      ) ISO 9000,2000:,7" (المحددة م ى ضرورة تحدي د المواصفة عل وتؤآ
 .تلك الحاجات والتوقعات وآيفية إشباعها

ـاً     ه وفقـ ودة ،إال ان وم الج ف مفه ي تعري تالف ف ضح االخ سابق يت تعراض ال ن االس م
ائن        ISO 9000للمواصفـة  ة حاجات الزب اس لمدى تلبي ارة عن مقي  نالحظ أن الجودة عب

ضمنية ،و  ة وال اتهم الظاهري ة    ومتطلب ساطة المطابق ا بب ز ،وإنم ضرورة التميي ي بال ال تعن
ى الجودة في                   م عل ذي يحك أن ال للمواصفات وترجمة لحاجات الزبائن وتوقعاتهم، ومن ثم ف
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ا إ           رر م ذي يق ون ال ه أم ال          النهاية هو الزب ي حاجات تج يلب ان المن م    , ذا آ ) 1-2(والجدول رق
.يلخص مفاهيم الجودة وفقًا لبعض رواد الجودة  

 
)1-2(ل جدو  

 مفاهيم الجودة في نظر روادها
 

 موجهة نحو تعريف الجودة رواد الجودة

 جوران
Juran 

 المالئمة لالستخدام
Fitness for use 

 الزبون

 ديمنج
Deming 

 المالئمة للعرض
Fitness for purpose 

 الزبون

 جارفين
Garvin 

 حسب  المستخدم
None specific 

 الزبون والمورد

 آروسبي
Crosby 

 المطابقة للمواصفات
Conformance to requirements 

)المجهز(المورد  

 اشيكاوا
Ishikawa 

 حسب خصوصية المستخدم
Non specific 

)المجهز(المورد  

 فيجنبوم
Figenbaum 

 رضا المستهلك عند آلفة اقل
Customer satisfaction the lowest cost 

)المجهز(المورد  

Source: Jouran, J. , and Grynaf , Quality planning and Analysis, 3th Ed. , New 
york Mcgraw Hill- inc- , 1993.p.4. 

 :خل الجودة وتأثيراتهاامد 3.1.2

ارفين  ع الباحث ج د جم ر  Garvinلق ات الفك ي أدبي ي ظهرت ف ودة الت اهيم الج ع مف  جمي
ـا بخمسة مدا                ذا المجال ، وحـدده خـل،وذلك  اإلداري بهدف الوصول لمفهوم مشترك في ه

: (على النحو التالي  Salk, etal,1998,634-635 ،علوان) ( 2005،(21 
 

 Transcendent Approachمدخل التفوق  -1

تج                   درة المن تج لالستخدام ، أي ق ة المن ويقصد بالجودة وقف هذا المدخل بأنها مالئم
شبع                   ديم أداء أفضل وصفات أدق ت لالستخدام وبما يحقق رضا الزبون من خالل تق

ا       Feigenbaum الزبون ، وهذا المدخل يتفق مع تعريف         رغبات ى أنه  للجودة عل
.تحقيق رغبات الزبون  

 
 The user- based Approachمدخل يعتمد على المستخدم  -2

تج لالستخدام         ويقصد بالجودة هنا بأنها مالئمة المنتج لالستخدام ، أي قدرة أداء المن
ا ال  ون، وهن ا الزب ق رض ي تحق فات الت ق المواص زام وف د االلت ون تأآي  يك

ا          بالمواصفات فحسب ، وإنما مالءمتها الستعمال الزبون، وهذا المدخل يتفق مع م
 Fitness for use بأن الجودة هي مالئمة المنتج لالستخدام  Juranجاء به 

 
 The Manufacturing-based Approachمدخل يعتمد على التصنيع -3
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ن ال   ة م ات خالي ا صنع منتج ودة هن ي الج ا  تعن الل مطابقته ن خ ة ، م سب المعيب ن
 وهذا يتفق مع to requirement  Conformanceلمواصفات التصميم المطلوبة

انيون   رة     "الشعار الذي رفعة الياب شيء صحيحًا من أول م " اعمل ال Do it right 
first time وآذلك مع مفهوم المعيب الصفري ، Zero defect-ZD   ادى ذي ن  ال
Crosbyبه آروسبي  متاز هذا المدخل بتحقيق معايير قياس الجودة المستهدفة  ، وي
.بأقل آلف للجودة المطلوبة  

   The product- based Approach مدخل يعتمد على المنتج -4

تج    اس صفات المن ي قي درة ف ة والق ا الدق ى أنه دخل عل ذا الم ق ه ودة وف ينظر للج
و                   ع مفه ا يتطابق م ذا م ائن، وه ات الزب ي تحقق رغب سفة إدارة    المطلوب والت م وفل

.الجودة الشاملة التي تؤآد على دقة المطابقة للمواصفات الموضوعة  
 

  The value-based approachمدخل يعتمد على القيمة  -5

ة       ون لقيم ي مدى إدراك الزب سعر ، إذ تعن ة ال دخل  بدالل ذا الم م الجودة وفق ه تفه
 المنتج ومتى المنتج الذي يرغب في الحصول عليه من خالل مقارنة خصائص ذلك 

.ما تحقق ذلك أصبح المنتج بنظر الزبون ذا قيمة عالية  
صف  ا تت ر ، إال إنه ات النظ اختالف وجه ايز ب ودة تتم اهيم الج ان مف دم ف ا تق ًا لم ووفق
صنيع                 ى الت د عل ذي يعتم بالموضوعية وخاصة المدخل الذي يعتمد على الزبون والمدخل ال

رز جميعه         الزبون             والمعتمد على المنتج ، والتي تب ا وصلتها ب ة الجودة خالل تأثيره ا أهمي
.وإشباع حاجاته وصلتها بالمنتوج وقدرته على التميز والحصول على الموقع التنافسي  

 
 :تطور مفهوم الجودة  4.1.2

ودة،     ستوى الج سين م ى تح دف إل ا ته ن المراحل وجميعه دد م ودة بع سم تطور الج د ات لق
دها عدد من الب           ويمكن تتبع تطور الجودة من خالل مراحل       نهم  ها المتميزة والتي أآ احثين م

يس    ال ول بيل المث ى س صر،عل الح (Feigenbaum,1991,19) (Evan,1993,21) ،
وغيرهم ، والتي جاءت وفق تسلسًال زمني ويمكن بيانها آمراحل لتطور مفهوم الجودة آما           
 :يلي 
 

 فحص الجودة: المرحلة األولى •

سلع        سلعة تطابق      وهي مرحلة اتصفت بعمليات فحص ال ان مواصفات ال د ب  والتأآي
المواصفات التي تم وضعها وذلك بهدف منع وصول الوحدات المعيبة إلى الزبائن،            
بط        شرفين متخصصين بفحص وض ى م ع عل ودة تق د الج سؤولية تحدي ت م وآان
 .الجودة ومتابعة قياسها والتحقق منها

 
 الضبط اإلحصائي للجودة: المرحلة الثانية •

رحلة باستخدام وظيفة التفتيش ومقارنة النتائج بالمتطلبات المحدودة، اتسمت هذه الم
ي      ة ، وه دار المطابق د مق ودة، ولتحدي ات الج ام متطلب اليب إلتم شطة وأس ي أن وه
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صميم            ى الت أثيرًا محتمًال عل د ويحقق ت ا يفي ة بم سية للمعومات المنظم ة العك للتغذي
 .وتخطيط العملية والوظائف المتصلة بها

 
 )التحسينات(تأآيد الجودة :  الثالثةالمرحلة •

ى    prevention-based وهو بمثابة نظام أساسة منع وقوع الخطأ  الذي يعمل عل
شطة،   ى مصادر األن ز عل ن خالل الترآي ة م د اإلنتاجي سلعة ويزي ودة ال تحسين ج

ور مفه زت بتط ـوتمي ـهوم   ــ ـى مفـــ ـابان إلــ ـي اليـــ ـودة فـــ ـات الجـــ وم حلقـــــ
شــــاملة  إد ـودة ال ارة الجــ  Total Quality Management (TQM)   ذلك   وآ

 ومفهوم ضمان الجودة، والذي يمثل  Zero Defect ظهور مفهوم التلف الصفري
 .نظام متكامل من السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق الجودة
 
 
 

 إدارة الجودة: المرحلة الرابعة •

اهيم   ن مف دد م ة بع ذه المرحل زت ه ودة  تمي ة ، وإدارة الج اهيم العولم ودة، آمف  الج
، وظهور عدد من برامج الكمبيوتر في مجال الجودة ISO، واأليزوTQM الشاملة
صنيع المتكامل              ومساهمة الحواسيب في تصميم المنتج وتصنيعه وظهور برامج الت
 .(CAM,CAD,CIM) وأنظمة التصنيع المرن وغيرها 
 

لمراحل إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه وستستمر في        ونالحظ بان الجودة مرة بعدد من ا      
ى                       اهيم الجودة إل اريخي لمف سموا التطور الت احثين ق تطورها بال نهاية، وهناك عدد من الب

ـ أربع مراحل متميزة للج ودة ــــ Quality Eras   يش ـي التفت ـبط  Inspection وهــ  وضــ
ـودة ـودة  Quality Control  الجــ ـد الجـــ  ، وإدارة Quality Assurance وتوآيــــ

  Total Quality Managementالجودة الشـــــاملة 
(Dale and plukett,1990,6) ) 268، 2001البكري، ) (20-1996،11عبد الفتاح ، (  
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. الجودةيوضح تلك التطورات التي حصلت على مفاهيم ) 1-2( والشكل   
 

 
)1-2(شكل   ألمراحل الزمنية لتطور مفهوم الجودة  

SOURCE: Dale ,B, and plukett ,J, Managing Quality, philipm , Allan 
Inc,1997,7 

 
 :أهمية الجودة 5.1.2

ى           ال عل تحتل الجودة أهمية إستراتيجية آبيرة سواء على مستوى الزبائن أو منظمات األعم
م         د أه ل اح ا تمث دان ، إذ أنه وطني للبل ستوى ال ى الم ا أو عل شطتها ومجاالته تالف أن  اخ
اول                     ال ، ويمكن تن ة أعم ى منتجات أي منظم العوامل األساسية التي تحدد حجم الطلب عل
 :هذه األهمية آالتالي 

  :Company Reputation   سمعة المنظمة -1

سين    ن تح ا ، ويمك ودة منتجاته ستوى ج ن م هرتها م معتها أو ش ة س ستمد المنظم ت
سمعة الو               شهرة وال شرآة ال ة أو ال ا من        الجودة لكي تحقق المنظم اسعة التي تمكنه

ة،                      ه المنظم ذي تنتمي إلي صناعة أو القطاع ال ة في ال التنافس مع المنظمات المماثل
ع           ا م ي تربطه ة الت الل العالق ن خ ضح م ة تت شهرة للمنظم سمعة وال ة ال وعالق
ي   ديم منتجات تلب ة تق اراتهم ، ومحاول املين ومه رة الع وردين وخب زين والم المجه
 .رغبات وحاجات زبائنها

 
 : Global Competition المنافسة العالمية -2

ى               ادل المنتجات إل ة وتوقيت تب ؤثر في طريق صادية ت سياسية واالقت إن التغيرات ال
ة ، تكتسب                      سي ، وفي عصر المعلومات والعولم ي تناف درجة آبيرة في سوق دول
الجودة أهمية متميزة إذ يسعى آل من المنظمة  والمجتمع إلى تحقيقها بهدف التمكن 

ى موطئ                 م ام والحصول عل شكل ع صاد ب ن تحقيق المنافسة العالمية وتحسين االقت
ى                 ك إل ة أدى ذل قدم في األسواق، وآلما انخفض مستوى الجودة في منتجات المنظم
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د   اري للبل زان التج ى المي أثير عل م الت ن ت ة وم اح المنظم ضرر بأرب اق ال  ألح
.(Heizer and Render,1996,19) 

 
 :Consumer protection حماية الزبون -3

تم وضع مواصفات                    ة وي شطة المنظم عندما تطبق الجودة في مختلف مجاالت وأن
ة في                        ون من الغش التجاري ويعزز الثق ة الزب ساهم في حماي قياسية محددة فأنها ت
 .منتجات المنظمة
راء      ن ش ون ع ام الزب ى أحج ك إل ؤدي ذل ضًا ي ودة منخف ستوى الج ون م دما يك عن

شرائه من            منتجات المنظمة ، وان    وم ب ذي يق تج ال شل المن  عدم رضاء الزبون هو ف
)2005،31علوان،(القيام بالوظيفة التي يتوقعها الزبون منه  . 

 
 :Product Liability  المسؤولية القانونية للجودة -4

أن آل منظمة صناعية آانت أم خدمية تكون مسئوله قانونيًا عن آل ضرر يصيب          
منتجاتها ، وبسبب انخفاض الجودة أو عدم جودة        الفرد الزبون من جراء استخدامه ل     

ستهلك     ة الم ة حماي رت جماع فات ظه  Consumer protectionالمواص
Agencies . لحمايته وإرشاده إلى أفضل المنتجات األآثر جودة وأمانا  

 
 :أبعاد الجودة 6.1.2

د                الم  الجودة تعني أشياء آثيرة ، وقد ساهمت مجمل احتياجات ورغبات الزبائن في تحدي مع
اد           ة وحددت أبع دون نهاي ا ب الم ولكنه وأبعاد الجودة المطلوبة وقد تكون الجودة محددة المع

ة       ر آمي اد غي ي أبع اد وه ة أبع ودة بثماني ة (الج نوعي (Qualitative ي    ا يل ي آم : ، وه  
)34،2005علوان، ) (21،2002العزاوي ،(  

 : Reliability المعولية -1

ة محددة وتحت ظروف تشغيلية محددةقابلية عمل المنتج خالل فترة زمني . 
 

 : Performances األداء -2

تج   شغيلية للمن ل المواصفات الت ث يمث تج ،حي ا األداء للمن تم به ي ي ة الت و الكيفي وه
 .،إضافة إلى المواصفات األخرى التي يمكن قياسها

 
 : Conformance المطابقة -3

تج               اس تطابق مواصفات المن ع المواصفات     وهي درجة القياس التي تعبر عن قي  م
 .المحددة في التصميم األساسي له

 
 : Product Life العمر االفتراضي للمنتج -4
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فات        ًا للمواص ة وفق ي الخدم ه ف تج وبقائ تخدام المن ة الس رة الزمني ه الفت صد ب ويق
 .التشغيلية قبل ضعف أدائه وفقدانه للخواص المطلوبة

 
 Service Ability : القدرة على الخدمة -5

صالح المنتج وتوفير خدمات الصيانة واإلصالح عند حصول مشكلة وهي أمكانية إ
صيانة     ن ال دائل ومتوسط زم وفر الب ي ت ة ف رعة الخدم ذ س تخدام ، وتؤخ ي االس ف
 .واإلصالح

 
 Features : الخصائص الثانوية للمنتج -6

ب           ة أو طل سب الرغب تج وح ضاف للمن ي ت ية الت ر األساس صائص غي ي الخ وه
 .الزبون

 
 

 Perceived Quality : الجودة المدرآة -7

دة من خالل سمعة عن  ون والمتول ي تصور الزب تج المرسوم ف وهي صورة المن
 .المنتج واالتجاهات السائدة عن المنتج في السوق

 
  Aesthetics :الجمالية -8

تج        ول المن ائن ح دى الزب د ل ساس المتول شكل واإلح ق وال ل الرون د يمث ذا البع وه
ارجي أو الم المظهر الخ ل ب ي والمتمث صوت أو التحسس والت ة أو ال ذاق أو الرائح

 .تشكل األساس في جذب الزبون نحو المنتج
 
ق        ا يتعل اد األخرى فيم مما تقدم نالحظ أن للجودة أبعادا تحتل درجة أعلى قياسيًا بأحد األبع
اد                 ك األبع سم آل من تل ا تق رًا م تج آخر ، وآثي د لمن ا تختلف درجة البع بمنتج معين ، بينم

.لمنتجات والسلع إلى أبعاد فرعية أخرى لبعض من ا  
 

 :أهداف الجودة 7.1.2

صنعون        ه الم سعى إلي دفًا ي تظل ه ت وس ات والزال ودة المنتوج مان ج ودة وض ت الج آان
اتهم  سويق منتوج ضمان ت ر   .ل ود واألآث صناعية ظل البحث عن األج ورة ال دء الث ذ ب ومن

ا            سعى لتحقيقه ي ت ا         اقتصادية من السلع هو احد األهداف الت ال والتي تبحثه  منظمات األعم
 .أقسام البحوث والتطوير
لتؤآد على ضرورة أن تعمد المنظمات   ISO 9000 وقد جاءت سلسة للمواصفات الدولية
ة       Quality Objective لوضع أهداف واضحة للجودة  اس لكل وظيف ة للقي ة وقابل وموثق
ا  ة عليه تم المحافظ ا، وان ي ستوى فيه اغم وبم (ISO 9000,2000,2) وم ق التن ا يحق
 Quality Policy والتوافق فيما بينها على أساس مبدأ التحسين المستمر مع سياسة الجودة
 . التي عادة ما توفر اإلطار العام لوضع تلك األهداف ومراجعتها
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داف     دد أه الجودة ، تح ة ب اييس ومواصفاتها المتعلق ة للمق ة الدولي ادئ المنظم تنادا لمب واس
ب انجا الج ا باآل ودة الواج ا وتحقيقه ـ تزه                                                            :يـ

 (ISO 9000-1,1994:2) (ISO 9000,2000,2)    
 .تحديد مختلف العمليات والعالقة بينهما وأحكام السيطرة عليها -1

 .السعي وبثبات لتحقيق جودة المنتج وباستمرار -2

شغيلية ب  -3 ات الت ودة العملي سين ج ة  تح ات الظاهري ات والرغب ة الحاج تمرار لتلبي اس
 .(Stakeholders) والضمنية للزبائن وأصحاب المصالح 

ي تحددها الجهات          -4 المنتج الت ة ب ضوابط المتعلق ة وال تحديد وتنفيذ المتطلبات القانوني
 .التشريعية والرقابية

 .تأمين بيئة عمل صحية وآمنه -5

 .طوير آفاءاتهمتدريب وإشراك العاملين في المنظمة آافة وت -6

ادئ                          -7 ًا لمب ا وفق تم تحقيقه ات الجودة ي أن متطلب ة ب راد المنظم ة في آل أف غرس الثق
 .التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة

تعزيز الثقة في الزبائن وأصحاب المصالح بأن متطلبات الجودة يتم تحقيقها من قبل  -8
 .المنظمة

ى معالجة حاالت        المراجعة الدورية ألهداف الجودة لقياس مدى تحقيق       -9 ها والعمل عل
 . عدم المطابقة من خالل القيام باإلجراءات الوقائية والتصحيحية

 
 :ة نظم إدارة الجود  8.1.2

ر،       ة التغيي ى مواجه درة عل ال الق ات األعم ل منظم ن آ شديدة م سية ال ة التناف ب البيئ تتطل
الجودة وتحسينها يجب               ر الضروري ، ف ذا التغيي سها له د نف ا    وعليها أن تع شمل آل م  أن ي

تقوم به المنظمة ، وفي ظل نتاج الثورة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات تقنية مستمرة               
ع المواصفات القياسية                     ا م ا ومنتجاته ال أن تتوافق أعماله ، فانه يجب على منظمات األعم

أن األمر  السائدة والتي تطورت آثيرًا لتواآب التفاعل المباشر في األسواق العالمية ، ولذا ف           
ا                    رات الحاصلة وبم ة التغي ة لمواآب ا اإلداري الجوهري أن تسعى المنظمات لتكييف أنظمته
 .يجعلها تنسجم وتتوافق معها بطريقة عملية ومرنه

 مخفي 1.1.1.1

 Quality System   :نظام الجودة 1.8.1.2

ك مخرجات ، آ                      ي ذل ات ويل م عملي رتبط بمدخالت ث ة ت ة متكامل ل    يمثل النظام عملي ا تمث م
ة، وحتى                 مخرجات أي نظام مدخًال آخر ، وبالتالي فالعالقة متبادلة وفي نفس الوقت متكامل
على  (ISO) يتم ذلك الربط بين األنظمة وإجراءاتها يرآز نظام الجودة وفق مفاهيم منظمة
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ا في                        ًا وضمان تطبيقه ة عالمي ات الثابت ذلك التكامل من خالل وضع مجموعة من المتطلب
ؤثر                  جميع الم  ي ت ات والت ق النظام وطرق ممارسة العملي ستويات التنظيمية من خالل توثي

   .مباشرة على جودة المنتج
ذه       ل ه شكل آ ام وت دف ع ة به ن عناصر متداخل ة م ى مجموع ودة عل ام الج وي نظ ويحت
ودة          سين الج دف تح ق ه وب ، لتحقي ة والمطل ارف علي ام المتع ر النظ العناص

)1999،40باديرو،( . 
ه              ونظام الج   ًا بأن الهيكل التنظيمي واإلجراءات      (ودة هو المصطلح الرسمي المعَّرف دولي

ات والم ـوالعملي ـوارد الالزمـ ـة لتطبيـ ودةـ ) ق إدارة الج  (ISO 8402:1994:12) 
)2002،41العزاوي،( . 

 :وسنعرض تلك العناصر والمصطلحات والمفاهيم آالتالي
 Quality Planning ( QP )  :تخطيط الجودة -1

و ج  ات       ه د العملي ودة وتحدي داف الج ع أه ى وض ز عل ودة يرآ ن إدارة الج زء م
 .التشغيلية الضرورية والموارد األخرى المرتبطة بتحقيق الجودة

 
  Quality Control ( QC ) :ضبط الجودة -2

اليب        شمل األس ودة وي ات الج ة متطلب ى تلبي ز عل ودة يرآ ن إدارة الج زء م و ج ه
ة الع      ع                واألنشطة الهادفة إلى مراقب ة في جمي ات والحد من أسباب عدم المطابق ملي

يلة للكشف عن                      ه وس ى أن ى ضبط الجودة عل ادًة إل مراحل تحقيق المنتج وينظر ع
 .العيوب وليس لمنع حدوثها

 
 Quality Assurance ( QA ) : تأآيد الجودة -3

هي جميع األنشطة المخططة والنظامية التي تنفذ ضمن نظام الجودة التي تثبت عند     
ة لتعزيز القناعة الكافية بأن الكيان قد أوفى متطلبات الجودة، وهو يرآز على          الحاج

ة      توفير الثقة بأن متطلبات الجودة سيتم تلبيتها ، آما أنه مفهوم يؤآد على مبدأ الوقاي
 .ومنع حدوث األخطاء والعيوب في جميع مراحل تحقيق المنتوج

 
)24، 1999العجي ، : (فهو مجموعة األعمال الهادفة إلى   

 .خلق الثقة بالحصول على الجودة: داخل المنظمة •

 .خلق الثقة لدى الزبائن بالحصول على الجودة: خارج المنظمة •

 
ن       ل م ين آ ساوي ب ات ي ظ أن بعض المنظم ن المالح ودة  (( وم د الج بط (( و)) تأآي ض

ر    فيدمجهما في مفهوم واحد، بينما يختلف المفهومان ، إذ أن تأآيد الجودة ي             )) الجودة د أآث ع
اء                 شموًال، إذ يتضمن تخطيط وتشغيل نظم مصممة للتأآد من أن متطلبات الجودة قد تم الوف
دوثها            د ح اء بع ات أو األخط شف االنحراف ى آ ًا عل ز أساس ودة يرآ بط الج ا ض بها،بينم

)2006،38مصطفى، ( . 
 

 Quality Improvement ( QI )      : تحسين الجودة -4
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ات الجودة من             هو جزء من إدارة الجودة يرآز      ة متطلب ى تلبي درة عل  على زيادة الق
 .حيث فاعليتها وآفاءتها من خالل تحقيق أفضل ضبط لجميع األنشطة والعمليات
 

 Quality Management (QM ) : إدارة الجودة -5

داف،                   ي تحدد سياسة الجودة، واأله ة اإلدارة الت ة بوظيف هي جميع األنشطة المتعلق
ا من خ سؤوليات وتطبيقه د وتحسين الجودة ضمن والم الل تخطيط وضبط وتأآي
شكل           ا في ال ة األساسية إلدارة            )2-2( نظام الجودة آم شطة األربع ذه األن ، وأن ه

.الجودة لها عالقة مباشرة مع دورة التحسين المستمر  

 
نظم إدارة الجودة) 2-2(شكل   

Source: Arora,s.c. Applying ISO 9000 Quality Management Systems, Lst 
Ed., I T C,1996,P,8. 

 
وم تخطيط الجودة        أن مفه ا سبق ب ى    Quality Planning ( QP)  يتضح مم يرآز عل
خطط( خطوة   (Plan أي خطط ألهداف الجودة والعمليات الالزمة لتحقيقها. 
وم ضبط الجودة     ى خطوة  أنجز    Quality Control (QC) ويرآز مفه أي  (DO) عل

زمة لإليفاء بمتطلبات الجودةالقيام باألنشطة الفنية الال . 
د    Quality Assurance (QA) ويرآز مفهوم تأآيد الجودة  ى خطوة  تأآي  (Cheek) عل
اه                دافك تج وذلك للتأآد فيما إذا قد نفذت مثلما خططت آان نظام جودتك فعاًال وأنك تلبي أه
 . الجودة 
ـوة  يرآز عل Quality Improvement (QI) في حين أن مفهوم تحسين الجودة ــى خطـ

لـــأفع   (Aet) وم إدارة  و ذلك للعمل على تحسين جودتك ، ويعد تحسين الجودة أساسًا لمفه
 Total Quality Management (TQM)    الجودة الشاملة 
وير    ي تط رة ف ة آبي شكل أهمي ًا ت ودة عالمي ة للج دة أنظم د ع ه توج ى أن ارة إل در اإلش وتج

ة  دمات المقدم ات والخ سين المنتج ـنه، م وتح ـا علــ ـى سبيــ ـل المثــ صـ  :  رــال ال الح
)2010،52حمود، (   

 .نظام إدارة الجودة البريطانية •
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 .نظام إدارة الجودة وفق سلم جائزة مالكوم بالدريج األمريكية •

 .نظام إدارة الجودة وفق سلم جائزة ديمنج •

  .أنظمة إدارة الجودة الشاملة اليابانية •

 
 : ة والمواصفات الدوليةالجود 2.8.1.2

ه                       ذي وصلت إلي دم ال ع المتق ى الموق ة إدارة الجودة وإل مع تصاعد االهتمام بتطبيقات أنظم
الجودة في منظمات األعمال المعاصرة، فأنه قد تصاعد وتعاظم أهمية التوافق مع متطلبات             
ISO 9000 المواصفة القياسية الدولية  سلة        ذه السل ذ أن صدرت ه ا ومن آانت  ، حيث أنه
ات  ع متطلب ة م هادة المطابق ًا وأصبحت ش ا دولي ًا ISO 9001 محل اجماع ًا تجاري مطلب
المين                       صعيد الع ى ال ًا في مجال الجودة عل ة حالي خصوصًا وأنها تجمع الممارسات المطبق
 .وشرطًا للمنافسة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وملحقاتها

وليةواتجه اإلصدار لسلسلة المواصفات الد  ISO9000 – 2000    لتناول ما هو أعمق من
ة   ISO 9001- 2000 مجرد المطابقة مع متطلبات المواصفة الذي تعد المواصفة التعاقدي
ادة                          شاملة بهدف زي ادئ إدارة الجودة ال ق مب د من تطبي اه المزي د ، باتج في اإلصدار الجدي
2000نصر اهللا  (  آفاءة المنظومة اإلدارية للمنظمة - 25(  . 

د جاءت المتطلبات التي ترتكن إليها سلسلة المواصفات الدوليةوق  ISO 9000   لتجعل من
ن أجل   ة م ة والتنظيمي اءات اإلداري ذه البن اد ه ة العتم ات المختلف سعى المنظم سير أن ت الي

ة ومن خالل مواصفتها              خاصة النهوض بتلك المنظمات      وأن مجموعة المواصفات الدولي
داً   ISO 9001 التعاقدية ا          تضع ح ا مع توجهه د من التوافق معه ات الب  أدنى من المتطلب
سية        ات الرئي ن المتطلب د م ه بالعدي ر عن ذي عب ودة ال سلوآي للج ون ال ى المك ز عل للترآي
صال       ة وباالت ضمنية والظاهري ه ال ون واحتياجات ى الزب الترآيز عل تم ب ي ته ة الت والفرعي
ادية    األخص المواصفة اإلرش ي اعتمدت    ISO 9004- 2000الداخلي وبالتدريب وب  والت
 .في بنائها على مبادئ إدارة الجودة الشاملة

ة  إ ن المواصفة الدولي  ISO 9001        ة وذات ات موثق ه متطلب ًا إلدارة الجودة ل ل نظام تمث
ذه المواصفات                         د جاءت ه ا، وق يم مدى التطابق معه سهل تقي ا ي معاني متفق عليها وذلك م
ة  اهم ولغ ار للتف تم االحتك  آمعي شترآة ي دة   م ة الجي ضمان النوعي يلة ل د وس ا، وتع ام إليه
 .واالرتقاء بالتصنيع، للمقارنة بين المنتجات المتماثلة
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الثانيالمبحث   

 ISO 9000 سلسلة المواصفات القياسية الدولية
 مخفي 1.1.1

 :تمهيد  1.2.2

ين خالل                     ال،والمعنيين، والمهتم رة لمنظمات األعم ة آبي ا أهمي مثلث الجودة ونظم إدارته
ا                العقود ال  سعى لتحقيقه ي ت سية الت بقيات التناف ماضية ،وتصاعد االهتمام بالجودة آأحد األس

سعى                        م تحديات اإلدارة المعاصرة التي ت وم بوصفها من أه الم الي منظمات األعمال في ع
اد                       ى الجودة من االعتم سعي للحصول عل د تطور ال لتحقيق مستويات عالية في األداء، وق

ل، أي م         شكل آام دأ                 على التقييس ب ى مب اد عل ى االعتم د حدوثها ،إل ن معالجة األخطاء بع
اهيم        ف مف الل توظي ن خ دوثها م ع ح ة بمن راءات الكفيل وات واإلج اذ الخط ة ،واتخ الوقاي
.الجودة اإلحصائية وأنظمة الجودة وغيرها  

سلعية                 ادالت ال ادة التب سانية ، وزي وبفعل التطور التقني المتسارع في مختلف المجاالت اإلن
ة في األسواق                  والخدم صناعات الياباني ية بين آثير من الدول ، وتحقيق نجاحات لعدد من ال

ر من                       ق آثي د استطاعت تحقي ا فق ا عليه ا وم صينية بماله العالمية ،وأخيرا بروز التجربة ال
ين   سة ب دة المناف د زادت ح صادية ،فق ات االقت ادات والتجمع ام االتح ذلك قي اح، وآ النج

ساعية      ادة النظر في                   منظمات األعمال ال ا إلع ا دعاه اء واالستمرار والنجاح ، وهو م للبق
ك المنظمات نظم إدارة                د طورت تل ز فق ق التمي دافها، ولتحقي أولوياتها واستراتيجياتها وأه
.الجودة لديها وسعت لجعل الجودة سالحها التنافسي  

سارعت خطى تطور الجودة آ                   ود الماضية، وت نظم وقد تطورت مفاهيم الجودة خالل العق
سفاتها               ومفاهيم إلى ما وصلت إليه بمفهومها الحديث، وذلك إلسهامات روادها في تشكيل فل
ا                  ة الجودة باعتباره ين ألهمي ين والمعني امي للمهتم وإداراتها وصيغها وبفعل اإلدراك المتن
ا   د والمزاي ن الفوائ ر م ق الكثي ودة يحق ى الج ز عل ور ، وان الترآي ة التط وان وبواب عن

.عمال والمجتمع لمنظمات األ  
وفي مواجهة االتجاه المتزايد لوضع وانجاز متطلبات خاصة بالجودة فقد ظهرت العديد من             
د            د من توحي ان الب أنظمة الجودة الوطنية ، إال انه ولتسهيل التبادل التجاري الدولي للسلع آ
فات    ة للمواص ة العالمي ن المنظم ا م فات ، وإدراآ (المواص ISO اد  )  ى إيج ة إل للحاج

ام     م ي الع رة ف د أصدرت وألول م الجودة فق ة ب فات خاص ة  1987واص فة الدولي  المواص
)ISO 9000 .والتي عكست المتطلبات العالمية والقت قبوًال وانتشارًا واسعين)   
 ISO 9000ومن خالل هذا المبحث سوف نتناول نشؤ وتطور سلسلة المواصفات الدولية 

.ونات هذه العائلة من المواصفاتومفهومها والعوامل المؤثرة في ظهورها ومك  
 : آمواصفة ألنظمة إدارة الجودة ISO 9000نشوء وتطور   2.2.2

ائي من                    تج النه صنيع المن م ت مع تطور الصناعات العسكرية والذرية وااللكترونية، حيث ت
خالل عشرات المصانع اإلنتاجية، وعشرات المراآز التصميمية آان البد من ضمان مؤآد            

وارث أو     بأن ال يكون هن   ًا ألي آ ك تجنب ائي وذل اك أي خطأ في تصميم  أجزاء المنتوج النه
ذه                      ة أو األخرى له ذه الدول ل ه خسائر باهظة، ومن ثم بدأ التفكير باعتماد مواصفات من قب
.الغاية  
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ام   ة   1959من هذا المنطلق ظهرت في ع   MIL-Q 9858 المواصفة العسكرية األمريكي
ودة،    رامج إدارة الج ـول ب ام  حــــ ا ع اء   1968أعقبه شورات الحلف دور من  NATO ص

ــ  ضمـ ـ ـان الجـــــــل (ودة ـ Allied Quality Assurance Publication (AQAP     
وي،( ي والموس آل عل 2001،252 ن   )  دد م ودة بع ة إدارة الج رت مواصفات أنظم د م وق

صناعة العسكرية والمواصفات                 ا مواصفات ال وذجين هم ى نم  مراحل التطور وسنرآز عل
:الوطنية للوصول إلى المواصفات العالمية وذلك آالتالي   

 
:مواصفات الصناعة العسكرية: أوًال  

ي   ي بتبن رن الماض صف الق ذ منت ا من ا وأمريك ي أوروب ات ف ن المنظم د م ت العدي قام
ار بتبني المواصفات                    شتريين الكب سمى بالم ا ي الجودة أو م ة ب المواصفات العسكرية المتعلق

ار األفضل        العسكرية الصادرة  ة واالختي  حديثًا آنذاك رغبة منها في تحسين آفاءتها اإلنتاجي
يط نظم الجودة                    ى لتنم ة األول للمجهزين باالعتماد على مبادئ تأآيد الجودة وآانت المحاول
ه أول      MIL-Q9858في أمريكا بظهور أول مواصفة لنظام جودة حقيقي وهو            وآانت مع

ـي  يش وه ـام التفت فة لنظ مال  MIL-I-45208  مواص ف ش دأت دول حل ك ب د ذل  وبع
 والخاصة بأنظمة الجودة      AQAP-I األطلسي تقوم بإصدار مواصفات خاصة بهم فكانت        

ذلك  را AQAP-9-AQAP4وآ يش ، إال أن انجلت نظم التفت فات ل ة بمواص  والخاص
دفاع        فات ال ا مواص ت عليه ة وأطلق ا مماثل ة به فات خاص درت مواص أص
حيث آان الجيش االنجليزي يسجل الشرآات للتعامل   DEF.STAND 05/21االنجليزي
ـوم                     ـر مفهـ ـها ظه ـات وحين ـذه المواصفـ ـات هـ ا لمتطلبـ ـد تحقيقه ا عن معه
 (Second Party Audit)    د ورد للتأآ ى الم  وهي المراجعات التي يقوم بها المستهلك عل
دماج      م ان  AQAP مع  DEF Standardsمن مدى تحقيقه لمتطلبات نظام الجودة حتى ت
ـ  رة أخرى لـ ودة م -والع AQAP CDQI,2002,3) ات بإصدار )  ك المنظم م قامت تل ث

ك                       ا، حيث آانت تصمم تل ا ومجهزيه مواصفات خاصة بها لتأآيد الجودة لكل من عملياته
ك المواصفات نتيجة                     رة تل سبب في آث ا ت المواصفات حسب المتطلبات الخاصة بها وهو م

. التي تعد هذه المواصفاتتعدد تلك الجهات  
ى التقييمات             وألن متطلبات تأآيد الجودة في ذلك الحين قد تعددت وتباينت فأن ذلك قد قاد إل
ة من مختلف المشترون من              يم متباين ارير تقي ستلموا تق د ي المتعددة وذلك الن المجهزون ق

ات             سبب اختالف المتطلب ك ب ه وذل اج ذات  الخاصة بكل   المنظمات لمنتوج معين ونظام اإلنت
(مواصفة  Lal,1996,15 ر   )  ه أظه ات، فان ت التقييم ات والمواصفات تباين دد الجه وبتع
.الحاجة إلى توحيد هذه المواصفات في إطار البلد الواحد  

 
: المواصفات الوطنية: ثانيًا  

ا               إن آثرة المواصفات وانتشارها جعل العديد من هيئات التقييس الوطنية في أوروبا وأمريك
  .لية تسعى إلصدار مواصفات وطنيةالشما

ديها                ة الجودة ل ا بوضع مواصفات قياسية ألنظم ا وأمريك شرآات في أوروب حيث قامت ال
ة               زات المطلوب ا الخصائص والممي وفر فيه ز منتجات تت اج وتجهي ولمجهزيها للتأآد من إنت

رز                   صناعة العسكرية أب ت الذي يعرف بضمان الجودة فضًال عن المواصفات الخاصة بال
الحجية، (الحاجة إلى توحيد هذه المواصفات في إطار البلد الواحد على األقل  27,1999(. 

ة أو                  صناعة اإلنتاجي ففي بداية السبعينات ظهر تطور تمثل في اهتمام الشرآات سواء في ال
العزاوي،(الخدمية بتحقيق التطابق لمواصفات أنظمة الجودة    (32,2002 ك التطور    , إن ذل
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ة الجودة             دفع بالعديد من   ة ألنظم  الحكومات األوروبية إلى توحيد وإصدار مواصفات وطني
ستوى      ى الم سة عل ن المناف ا م داخل ولتمكنه ي ال شرآاتها ف سي ل ة الوضع التناف ة تقوي بقي
اً       ا تفوق ت منتوجاته ي حقق وي الت افس ق ة آمن صناعة الياباني ور ال د ظه دولي خاصة بع ال

ن ال     ا م ى مثيالته ودة عل ي الج ًا ف ات األوروبي ملحوظ ة ـة واألمريكيـمنتج
)Hill,1997,109-110(. 
أن                ة ف ا إلصدار مواصفات وطني ة في أوروب يس الوطني ات التقي د من هيئ ومع سعي العدي
(هيئة المواصفات البريطانية  (BSI في إصدار العديد من  1979   آان لها السبق في العام

ود     BS 5179, BS 4891إرشادات تأآيد الجودة حيث جاء إصدار     م الك  وظلت في حك
ية     ي إصدار المواصفة القياس ل ف اء الح ى ج دات حت ي التعاق ق ف م تطب (ول (BS 5750 

 فالجزء األول من هذه 3,2,1لمتطلبات تأآيد الجودة في األغراض التعاقدية وبثالثة أجزاء 
وى                   د أحت يش وق نظم التفت المواصفة لنظام الجودة في حين أن الجزء الثاني والثالث خاص ب
ضاحية        ة اإلي د من األدل ى العدي (عل CDQI, 2002,4 د تضمنت المواصفة شروط     )  وق

ون   ذا تك سجيل ، وبه شهادة الت ة ل ات المانح اد الجه ام العتم شرآات وتطوير نظ سجيل ال ت
اد               ى جهات االعتم  Accreditationالحكومة البريطانية قد وضعت األساس لما يطلق عل
Certificationوجهات التسجيل  د أصبحت المواصفة  ، ولق BS 5750   اييس سلة المق  سل
ضًا ضمان    ة وأي ودة الداخلي ادية إلدارة الج اييس إرش رت مق ي وف ودة الت ة الج شأن أنظم ب
وازي الحد             ا ت الجودة الخارجية، ولقد قبلها المصنعون والموردون والمشترون سريعًا آونه
ـة          سلة مجموع ذا أصبحت سل ول من ضمان الجودة ،وهك  أساس  BS 5750األدنى المقب

(ة ــــودة الوطنيـــــالج (Trickr and Sherring , 2001,83 امينــن العــــوبي               
ة 1987-1979 ة ألنظم ا مواصفات وطني تراليا وأمريك دا وأس ل آن دول مث تبنت بعض ال
ة                      شابهة أو مماثل سخًا م ا آانت ن د منه الجودة وآانت ال تختلف عن بعضها إال قليًال، والعدي
 .)Sadgrove, 1995,20) BS 5750للمواصفة البريطانية 
 

:( المواصفات الدولية: ثالثًا ISO 9000( 
دد       BS 5750نتيجة لنجاح المواصفة البريطانية  شكلة تع ة معالجة م ه وبغي شارها فأن  وانت
ار منتجات                      ة التجارة والتوسع في ابتك اظم حرآ دولي ، ولتع المواصفات على المستوى ال

ة للمواصفات             جديدة ، ولضم   ة الدولي ان حقوق المتعاقدين ، سعت المنظم ISO      ى إيجاد  إل
.مواصفات دولية تتعلق بالجودة   

(م وبدعم من المعهد البريطاني للتقييس 1984 ففي عام   (BSI قامت منظمةISO بتشكيل 
ISO/TC/176  اللجنة الفنية   دولة ، أوآلت إليها مهمة تطوير مجموعة من 26 بعضوية 

ف ذه     المواص ل ه ن آ شر اإلصدار م ة بن ذه اللجن ت ه د قام ة الجودة،وق ات الخاصة بأنظم
ى شكل مشروع مواصفة        وتمت  (Draft International Standard)المواصفات عل
1987المصادقة عليها من أجل النشر في عام  السلطي والياس (م  ، 24,1999(. 
ISO 9000م تم إصدار سلسلة المواصفات 1987ففي عام   وتأآيد الجودة ل إدارة في مجا
ات        ف المنظم صلح لمختل ام اإلداري وت ى النظ صب عل ة تن فة إداري د مواص ي تع الت

البرواري،( 5,2001 يوضح النشأة التاريخية لعائلة ) 3-2(والشكل , ) ISO 9000 
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)3-2(شكل   ISO 9000الخلفية التاريخية لعائلة مواصفات  

1999،24السلطي والياس،:المصدر  
 
د إصدار دة    ISO 9000 وعن ة المتح ل المملك ن قب ا م صديق عليه م الت رة، ت  وألول م

ايرة  ة للمع ة األوروبي ي للجن س الفن دق المجل ل ص و مماث ى نح ة وعل ة (البريطاني اللجن
اييس   ع المق ة لتطبي ) (األوروبي CEN ص  )  ل ن وقب ISO 9000 ام اس 1987 لع م آمقي

ـي ا         صــــــوص       أوروبي بدون تعديل حيث أعاد المجلــــس الفنـــــ شـــــر ن ـي ن ألوروبــــ
ISO 9000 ـ  آـ (ـنص ـ ( EN 9000) Tmicker and Sierring, 2001,84 د  )  وق
دة                       ة الجي ضمان النوعي ا ل ام إليه تم االحتك ة مشترآة ي اهم ولغ ار للتف جاءت المواصفة آمعي
ة        ة الفني ت اللجن د قام صنيع وق اء بالت ة   ISO/TC/176واالرتق سنوات الالحق الل ال  خ

ة               بإص ة المتعلق النواحي الفني دار عدد من المواصفات األخرى ذات العالقة بإدارة الجودة وب
ار دول  شر أي معي ا، ولن ـبه ـي يتطلـ ـب موافقـ ة ـ %75 ى األق ـ عل ـل مــ ضــ اء ــــن األع

)ISO 9001: 2008  بإجراء مراجعة ISO مع الضوابط التي اعتمدتها منظمة وانسجامًا) 
،1(آل خمس سنوات      2000،BSI د قامت   )  فق ISO     ذه المجموعة واإلشراف  بإصدار ه

شاط والعمل                 على تطويرها ضمن مجموعة ضخمة من المواصفات في مختلف جوانب الن
ى النحو                     ي أجريت عل ديالت الت ا وآانت التع واإلنتاج، وقد عملت على مراجعة بعضًا منه
:التالي   

  ):1994( التعديل األول  -1

ISO/TC/176قامت اللجنة الفنية  بإجراء مراجعة ) 1992( ولجانها الفرعية في العام 
ات         ع مقترح ت بوض ا قام شأنها، آم يات ب داد توص سلة وإع فات السل بعض مواص ل
دة أخرى    (لمواصفات جدي New Proposal – NP ا نتيجة      )  ين وجود الحاجة إليه تب
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(استخدام المواصفات التي تم إصدارها  وقد اآتملت تلك ) 1999،25السلطي والياس ، 
ا           1994التعديالت وأصدرت المواصفات المعدلة عام       ة للمواصفة وإنم  ولم تمس البني
.اقتصرت على إضافة متطلبات فرعية  

 
 ):2000(التعديل الثاني  -2

يس   ة للتقي ة الدولي (أجرت المنظم ISO م   )  الم لفه ستوى الع ى م عة عل سوحات واس م
م إجرا             املة     حاجات المستفيدين من سلسلة المواصفات بصورة أفضل، وت ة ش ء مراجع

ودة     م أدارة الج ي نظ سابقة ف رات ال ع الخب ن جمي ستفيدة م سلة م ة مواصفات السل لكاف
)Morz, 1999:4 وفي ضوء المالحظات والتوصيات فقد تم إجراء تغييرات رئيسية ) 
في بنية المواصفات بغرض تطوير مقاييس الجودة، وللتوافق مع المواصفات األخرى              

أخذته   الـــ ولسهولة التطبيق، أن ما  ISO باالعتبار عند إعدادها لمسودة ISO 9000 
ام      2000التي صدرت ع ون             ى رضا الزب ر عل زًا أآب ضمينها ترآي ذا         ت ل ه ، حيث يمث

شاملة       سفة إدارة الجودة ال ًا مع فل ( التعديل في جوهرة تناغم ISO 9000: 2000,7 (
ISO 9000/2000وقد جاء عنوان  ات نظام      ة آون متطلب يعكس حقيق  إدارة الجودة   ل
ى     ISO 9001المحددة في هذا اإلصدار  تج، إل  تهدف باإلضافة إلى ضمان جودة المن
ضًا ون أي ز رضاء الزب ي،( تعزي العج 12,2001 م  )  ي ت اءت المواصفة الت ذا ج وهك
ي    مي ف شكل رس شرها ب ن     2000/12/15ن ة م ة متقدم ى مرحل ة إل اءت بنقل د ج  وق
. المتطلبات  

 
 ):2008: (التعديل الثالث -3

زو                         د قامت من خالل لجان اآلي ضوابط فق د وضعت القواعد وال زو ق آون منظمة اآلي
ي   اون التقن دادها    ISO/TC/176  للتع م إع ي ت ة الت ايير الدولي شروع المع يم م  بتعم

ام      ي ع صويت ، وف ضاء للت دول األع ى ال القبول عل ت ب ة  2008وحظي ت مراجع  تم
دعى     د ي ام واح بح نظ ام وأص ISO 9001:2008النظ ات  ، وش ع المنظم هدت جمي
زو   دة لآلي زو  9001:2000المعتم ام اآلي أن نظ سخة  2000:9001 ب ى ن يتحول إل  س
وفمبر 14جديدة في  2010 ن نتين     ( أي في غضون س ISO 9001:2008,9 وضمن  ) 
 2009 سيكون سريان مفعوله حتى نوفمبرISO 9001:2000 فأن ISOإرشادات ألــ 

ال للتوافق وفق اإلصدار األ      حدث  ويتطلب االنتق ISO 9001:2008   ع ة م  وبالمقارن
ام  يح ع أن 2000تنق ون إصالحًا ISO 9001:2008 ف ن أن تك دًال م ل صقلها ب  يمث
ي    ستخدمين ف ة الم ن خالل تجرب ودة، وم شروط الموج ضاحات لل دم إي ه يق امًال، فأن ش
سين   دف لتح ه يه ان الماضية، فأن سنوات الثم ن الوضوح، ISO 9001ال د م  ولمزي

ادة    وسهولة االستخد   ى زي التوافق مع مواصفة    ام باإلضافة إل ISO 14001  ة  ألنظم
(اإلدارة البيئية  ISO 9001:2008,2009,3 (Boudreaux ,2009,7) ( 

 
  : ISO 9000مفهوم سلسلة المواصفات الدولية  3.2.2

شاط                 اآليزو هو نظام للرقابة الكلية على الجودة، يشتمل على معايير محددة للجودة في آل ن
شطة  ن أن اليين   م ودة ع ستوى أداء وج ق م ل تحقي ن أج ا م زام به ب االلت ة يج المنظم

عقيلي،( 63,2001 الجودة الذي تتطابق إدارة وهى مجموعة مواصفات تحكم توثيق نظام ) 
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ة      ة المنظم ع طبيع تألم م ا ي ات وبم ع المتطلب ه جمي وان،(  في                     )2005،190عل
) (Krajewski and Ritzman ,1999,233 وسلسلة المواصفات الدولية  9000   ISO 

د،                تعتبر   ذات أهمية خاصة بالنسبة للمنظمات الصناعية والخدمية على حدًا سواء في أي بل
صنيع بهدف           ووذلك لالرتقاء بمستوى الصناعة فيها       ى الت ة إل تلبية احتياجات السوق المحلي

ى    صادرات إل صيلة ال ادة ح ى زي ل عل ائن، والعم ر  إرضاء أذواق الزب ا تعتب ارج، آم الخ
ضرورة ملحة للمنظمات الخدمية لما يمكن أن تحققه من تخفيض في الهدر الناتج عن سوء        
.اإلدارة واإلهمال  

ل الحد األدنى من     ISO 9000وعائلة   تمثل إجماعًا دوليًا على مجموعة من المبادئ، تمث
ائ              ات الزب ة تضع متطلب ة فعال ام األول،      المتطلبات الالزمة لتطبيق منظومة إداري ن في المق

ا                    شاطها أو آونه ادئ أو ن ذه المب ق ه وم بتطبي ي تق شأة الت وذلك بغض النظر عن حجم المن
.قطاعًا خاصًا أو عامًا نصر اهللا  ( 16,2000( 
األيزو ق   9000ف االت تطبي ال مج ات األعم ف منظم د يوضح لمختل ل أو مرش ة دلي  بمثاب

ق أن           ام           المواصفات الدولية يمكنها من العمل في تطبي ساح المجال أم ة إدارة الجودة وإف ظم
اآليزو                 واردة في مواصفاتها، ف ات ال ق التطابق للمتطلب د    9000تلك المنظمات في تحقي  تع
ي تمكن                   ة إدارة الجودة والت األداء اإلدارية األنسب التي يمكن االعتماد عليها في بناء أنظم

ع وضع الخطوط اإل  نظم اإلدارة م شاملة ل ة ال ة المراجع ن عملي ي م ات لك ادية للمنظم رش
.تصمم وتنتج وترآب وتعبأ   

ين مختلف      ISO 9000إن  ًا ب ه يرسي روابط  ضمانه لوجود قاعدة متينة للممارسة آما أن
ا، ويكمل     ًا في      ISO 9000المنظمات ويحسن التواصل بينه ائم أساس ة الق امج النوعي  برن

ـا    ـًا بمـــ سلعة تدريجيـــ ل وال سين العم ي تح ساهم ف ة وي ـة  المنظم ستوجـــب عمليـــ ه ي  أن
رابيت وبيرنج،(تصحيحيــــة   ة    12,1999) ISO 9000 والمواصفات القياسية الدولي      

نظم العمل                     ال تختص بصناعة بعينها أو إنتاج بذاته أو خدمة خاصة، فهي تعمل للنهوض ب
سلع          دمات وال اري للخ ادل التج ال التب ي مج اون ف ق التع ودة وتحقي ضمان الج اإلداري ل

دات أو اآلالت،                 و ينبغي العلم أن المواصفات القياسية ال تعد منتجًا فنيًا أو من البرامج والمع
آما أنها ليست رأيًا بعينه، إنما هي إجراءات عملية للنهوض بالجودة التي يجب بالضرورة               

د (أن تنبع من داخل المنظمة ومن واقعها       ,مجي 69,2002 ة         )  د جاءت المواصفات الدولي وق
ار للت دة           آمعي ة الجي ضمان النوعي يلة ل د وس ا وتع ام إليه تم االحتك شترآة ي ة م اهم ولغ ف

سلة المواصفات               واالرتقاء بالتصنيع للمقارنة بين المنتجات المتماثلة ، لذا ينظر البعض لسل
 بأنها ليست إال تطبيقًا بمضمون دولي من حيث الفلسفة والوسائل يمكن ISO 9000الدولية 

ة        رؤيتها تحت عنوان العول سلة المواصفات الدولي د سل ام، وتع ة بوضوح ت م ISO 9000 
ا في                   ات الخاصة الواجب توافره عبارة عن مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطلب
وفر مجموعة من  ي ت تفادة من المواصفات الت ات، وباالس ة إدارة الجودة في المنظم أنظم
.األدلة واإلرشادات لضمان الوضوح وحسن التنفيذ  

ل     ISO 9000 أنظمة إدارة الجودة ومواصفات وج، ب ة للمنت  ال تتحدث عن الجودة الحقيقي
ة لالستعمال أو الغرض       أنها تعمل بمبدأ أن جودة المنتوج أو الخدمة تتحدد من خالل موأمت
ق،                  ذا التواف ق ه وتعمل عائلة آيزو على وضع المتطلبات دون التطرق إلى آيف يمكن تحقي

ي      د أن                   بمعنى أن هذه المواصفات تعن ه من المؤآ ي بالوسائل، إذ ان ا يعن ر مم ات أآث  بالغاي
ـة     ـوب وطبيعــــ ـل وأسلــــ ة العمـــ اختالف نوعي ف ب ات تختل ذه المتطلب ق ه ائل تحقي وس

نصر اهللا،(المنظمـــــة وحجمهـــــا  17, 2000 (. 
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ة     ISO 9000وآون المواصفات الدولية  أن منظم ًا وشهرة، ف ا  ISO قد حققت نجاح  تراه
شغيل       آ ادة والت لوب القي ي أس امل ف رف متأصل وش دة أو ع ا عقي ودة بأنه ة إدارة ج أنظم

ى              ز عل لمنظمة ما، بهدف التحسين المستمر في األداء على المدى الطويل من خالل الترآي
ـع أصـحاب               ســاهمين  وجمي ـات الم ـال متطلبـ متطلبات وتوقعات الزبــائن مــع عــدم إقفــ
ISO , 9004,2000: 4  (المصــالح اآلخـــرين (,  تهدف إلى توفير ISO 9000إذن فالــ  

ة             ه وأن أفضل طريق ي متطلبات ة تلب الضمان للزبون بأن السلعة أو الخدمة قد أنتجت بطريق
.للقيام بذلك هو توحيد اإلجراءات وصفات وخصائص نظام إدارة الجودة  

 
 :ISO 9000العوامل المؤثرة في ظهور سلسلة المواصفات الدولية  4.2.2

، وقد تعددت تلك     ISOبرزت عدد من العوامل في اتجاه ظهور سلسلة المواصفات الدولية           
ا              العوامل وتباينت من حيث أهميتها وأسبقيتها، إال أنها جميعًا تفاعلت مع عوامل أخرى منه
سلة، حيث                        ذه السل أ لمجئ ه ا هي ة مم ة وعلمي ة وأخرى تاريخي اقتصادية وسياسية وقانوني

ك                 حفزت تلك ل   أثير تل اين ت ا ورغم تب ام إليه ضرورة وأهمية الحاجة للمواصفات يتم االحتك
ذه                  ات ه د هيئ العوامل إال أنها ساهمت وبدرجات متفاوتة في ظهور مواصفات السلسلة ، فق
ث    ة، حي ة للمواصفات إلصدار المواصفات الدولي ة الدولي ام المنظم ل الظروف أم العوام

ة إدارة الجودة، ويمكن       أدرآت المنظمة الدولية الحاجة إل   ى إيجاد مواصفات خاصة بأنظم
سلة           ؤثرة في ظهور سل ك العوامل الم شكل موجز تل راز وب ى النحو   ISO 9000إب  وعل
:التالي  

 : انتشار المواصفات الوطنية واإلقليمية -1

اح       ي نج رة ف دة آبي سكرية فائ صناعة الع ي ال ودة ف د الج ادئ تأآي ق مب ان لتطبي د آ لق
صناعات العسكرية في             منتجات تلك الصناع   ات، وأدى تطبيق المواصفات الخاصة بال

ة           ة المواصفات البريطاني المملكة المتحدة وأمريكا إلى تحسين جودة منتجاتها وآان لهيئ
)BSI السبق في إصدار العديد من إرشادات تأآيد الجودة، حيث آانت حصيلة الجهود ) 
(التي بذلتها BSI د الجودة إصدارها ا   )  (لمواصفة القياسية   في مجال تأآي BS 5750 (

ام                  ه اهتم ر، وتبع ًا آبي آمتطلبات تأآيد الجودة، وآأول محاولة أوروبية فقد حققت نجاح
ة الجودة                  ة ألنظم د وإصدار مواصفات وطني العديد من الحكومات األوروبية إلى توحي

ست        ى الم سة عل وى بغية تقوية الوضع التنافسي لشرآاتها في الداخل ولتمكينها من المناف
فة       كلت المواص د ش فات فق ذه المواص تخدام ه ن اس ة م د الناجم رًا للفوائ دولي، ونظ ال
ة  د  BS 5750البريطاني داد مواصفة ذات بع المي إلع ه الع ي التوج دة رصينة ف  قاع
ف    ية لمختل ات المواصفات القياس تقرار وثب ق اس ي تحقي ا ف ون إليه ن الرآ المي يمك ع

م          د ت ام    المجتمعات اإلنسانية ومن هنا فق في ع ـة    1987 ـدار المواصفـــ شروع بإصـ  ال
ة ـالدوليــ ISO 9000 حمود،(ة ـقة للمواصفـة البريطانيي مطابوالتي ه   57,2010(. 

 

 :تطور مفاهيم الجودة  -2

د الجودة من خالل عدد من المواصفات                   اهيم نظم إدارة الجودة أو تأآي لقد تم تبني مف
نظم   وعبر مراحل تاريخية آان لها األثر في بروز     ا آ ونشؤ مفاهيم يتم العمل بها وتبنيه

.إلدارة الجودة  
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ى آل األصعدة                       ر وعل رة تطورات آثي ود األخي ساني خالل العق وقد شهد المجتمع اإلن
ذي              ومنها المجال اإلنتاجي الصناعي والخدماتي، وأصبحت الجودة المعيار األساسي ال

تق      ا واس سية وثباته درتها التناف ات ق ه المنظم ن خالل ق م ا  تحق ة عطائه رارها وديموم
اهيم                   ذي حدث في مف المستهدف، ولذلك فقد آان للتطور الصناعي جانب من التطور ال
شكيل           ي ت ر ف ر الكبي ودة األث هامات رواد الج ان إلس ا، وآ سفتها وأدواته ودة وفل الج
.فلسفاتها وأدواتها وصياغتها  

ISOوقد جاءت مواصفات     تعكس االه           ة للمواصفات ل ة الدولي دولي     من المنظم ام ال تم
ة                  د استوعبت منظم ذلك ق ة للمواصفات، وب ساطة المطابق  أغلب    ISOللجودة وأنها بب

العزاوي، (أطروحات رواد الجودة وتتويجًا لهذا التطور المستمر  (19,2005. 
 :تطور التشريعات القانونية -3

ة          م قانوني صوص ونظ ع ن ن وض ا م ا وأمريك ي أوروب دول ف ن ال ر م تطاعت آثي اس
المنتجة وأساليب وطرق توزيعها وبيعها، وأصبحت ملزمة للمنظمات        بخصوص السلع   

التي تقوم بإنتاج وبيع تلك السلع، وقد أجريت على تلك التشريعات العديد من التغييرات              
م                          ى أن ت ة إل سلع والمنتجات المقدم ك ال اه تحسين جودة تل ا باتج مما أسهم في تطويره
 تحديد

ع، وهو              المسؤولية القانونية نتيجة الضرر ال       راد أو المجتم ه المنتجات لألف د تحدث ذي ق
ا                     الي دعاه ائن وبالت ه للزب ا تقدم اه م األمر الذي فرض واقع االلتزام على المنظمات تج
اج                   ًا خاصة إلنت ى أن تؤسس طرق د حرصها عل ا يؤآ الجودة بم إلى تبني نظم خاصة ب

ل ويخفف من   بضائع ذات جودة عالية وتكون ذات مواصفات معينة وعند مستوى القبو          
ديل             ر والتع شريعات في إجراءات التغيي ك الت المسؤولية الملقاة عليها، وهكذا سارت تل
ا يجعل                  ا وبم ة به بهدف تطويرها لألفضل وبما يجعلها تحظى بالقبول لألطراف المعني
ه من خالل                      صنيعه وتداول تم إنتاجه وت ا ي تلك القوانين والتشريعات تسهم في تحسين م

.ات الجودة المحسنةااللتزام باشتراط  
إن ذلك التطور في التشريعات والقوانين قد ساهم في ضرورة وجود مواصفات تعنى                  
ا إلصدار مواصفات              ة في أوروب يس الوطني ات التقي ع هيئ ذي دف بالجودة وهو األمر ال
ـة         BSIوطنية وآان لهيئة المواصفات البريطانية       ـة القياسيــ  السبق إلصدار المواصفـ
BS 5750 ة القياسية       والتي   واعتمدت  ISO 9000 مهدت لمجئ المواصفات الدولي
.عليها في البناء  

 

 :تنامي عمليات التبادل التجاري الدولي -4

رة الماضية،                لقد تنامت عمليات التبادل التجاري بشكل آبير جدًا من خالل العقود األخي
را             ت وتطورات   وأصبح التدفق السلعي بين الدول في تنامي مستمر، وقد شهد العالم تغي

ات       صاالت والمعلوم ورة االت ضائع وث ال الب رعة انتق ي س ا ف سدت معالمه ة تج جذري
 وهو الذي أدى على اشتداد حدة المنافسة في    Gattومجي االتفاقيات  التجارية العالمية      
د أصبحت الجودة                     ذلك فق اجي أو الخدمي، ول صعيد اإلنت ى ال األسواق الدولية سواًء عل

تقرارها            المعيار األساسي الذي   سية واس درتها التناف  تحقق من خالله منظمات األعمال ق
ة                        سة الدولي ًا في المناف يًا وهام ذي جعل الجودة تلعب دورًا أساس وثباتها، وهو األمر ال
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ادل                         ات التب ة لعملي سلعة أو الخدم ة ال ز قيم ة الجودة في تعزي ى أهمي حيث تم التأآيد عل
.وى الدوليالتجاري في األسواق التنافسية على المست  

شكل        وفي ظل انفتاح أسواق العالم بعضها على بعض فقد أصبحت المنظمات ترآز وب
ـة                    رزت أهمي ا ب اج والخدمات، ومن هن آبير على أنظمة الجودة المرتبطة بقطاع اإلنت
ISO 9000       ديها ة ل ودة المطبق ة الج سجيل أنظم ات بت ا المنظم وم خالله ي تق  والت

حمود، (والحصول على مطابقة المواصفات  159,2010.( 
ة       ات أنظم تالف متطلب ن اخ اجم ع ة الن ارة العالمي ي التج د ف اك المتزاي ة االرتب ونتيج
ـ     ة ألـ ام منظم اء اهتم ة ج ودة الوطني ـة إدارة  ISOالج ـات أنظمـــ دار مواصفــ  بإص
ـ   ISO 9000الجــــودة  ة ألــ ادل التجاري     ISO ولما آان هدف منظم سهيل التب  هو ت

ة الجودة حتى ال                للسلع والخدما  ة ألنظم د المواصفات الوطني ا من توحي د له ت آان الب
ذه المواصف   ون ه ـات عقبـتك ـ ة أمــ ـ ام التبــ ـادل التجــ ـ اري بيــ ـ ن دول العـ الم ــ

زاوي، ( الع 34, 2005 ـ)  ة ألــ الة منظم وجاءت رس   ISO شجيع وتطوير اه ت  باتج
شطة ذات ال      ع األن ة وجمي ة     وتوحيد المواصفات العالمي ويم المطابق ضمنة تق ة والمت عالق

للسلع والخدمات ، فضًال عن تطوير التعاون في   بهدف تسهيل التبادل التجاري الدولي
. مجاالت األنشطة العلمية والتكنولوجية واالقتصادية   

 

  :ISO 9000عائلة المواصفات القياسية  5.2.2

ة     ة المواصفات الدولي ISO 9000إن عائل ع المواصفات ال   د (تي تصدرها    هي جمي اوقي
اللجنة الفنية   ) التطوير 176/TC/ ISO         والتي تحتوي على متطلبات وإرشادات تهدف إلى 

الجودة         ة ب ام المتعلق د المه الل تحدي ن خ وارد م ل للم تخدام األمث ق االس              تحقي
السلطي والياس ،  ( 1999،37 ـة            )  ة العالمي دتها المنظم    وانسجامًا مع الضوابط التي اعتم

ISO 9000 بإجراء مراجعـــة لسلسلـــة ISOالـ  ( آل خمس سنوات     BSI,2000:11 ( 
ق                        ة الوصول بالمواصفات لتحقي سلة بقي ة مواصفات السل ة لكاف م إجراء مراجع د ت لذلك فق
ة        ي بني سية ف رات رئي ت تغي ث أجري ا حي ستفيدين منه ل الم ن قب ا م ات الرض ى درج أعل

اظ  ع االحتف ذ إصدارها م ام المواصفات من ي الع ديلها ف م تع ية حيث ت ات األساس بالمتطلب   
2000 ر  ان أخ ام   وآ ي الع ة ف ذه العائل سلة ه إصدار لسل ل ,  2008 ود بعم ل الجه وتتمث
.مواصفات ومقاييس موحدة ومقبولة من آل األطراف   



64 
 

(وتصدر المنظمة الدولية للمقاييس      ISO :            نوعـان من المواصـفات وهما آالتالي    ) 
     
 

 ) :Guidance or Informative(المواصفات اإلرشادية أو التوجيهية  -1

ه وصفية                 وفر إرشادات وأدل وهذه المواصفات تتصف بطابع وصفي وإرشادي حيث ت
ن  ا ، وم سجيل عليه ة إدارة الجودة وال يتطلب الت ق أنظم سعى لتطبي ي ت ات الت للمنظم
ISO 9000أمثلة هذه المواصفات  .ي تتبعها وغيرها من المواصفات الت  
 

 

 ) :Normative(المواصفات المعيارية  -2

ا بهدف                   ة معه ا والمطابق ات يتوجب تحقيقه وهذه المواصفات تتضمن عناصر ومتطلب
ة               ة الدولي التسجيل ألي منظمة تسعى لتطبيق متطلباتها، ووفق اإلصدار األخير للمنظم
ISO فأن المثال هو المواصفة الدولية ISO 9001 إدارة الجودة  وهي الوحيدة ألنظمة 
  .Specification Standardالتي تعتبر المواصفة المعيارية 

 2008 بعد إصدارها األخير عام ISO 9000وتتضمن عائلة المواصفات القياسية الدولية 
ة                اك مواصفات مضافة ومدعم عدد من المواصفات وأبرزها ثالث مواصفات أساسية وهن

لسلة وهي على النحو التاليتتناول األنشطة ذات العالقة بتطبيقات الس  : 
 

المواصفة الدولية : أوًال ISO 9000 )  األسس والمصطلحات–أنظمة إدارة الجودة (  :  
وير    ا تط ا فيه صناعات بم ة ال اول غالبي تخدام وتتن ار واالس ادات لالختب ضمن إرش وتت

حمود ،(البرمجيات الجاهزة وغيرها من األنشطة ذات العالقة  2010 ،68 وهي مواصفة ) 
ة ت وجيهي Guidelines  ـي سيـــة فــ ـردات الرئي اني المفـ املة مصطلحات وأسس ومع  ش

: وتوفر هذه المواصفة اآلتي  ISO 9001 و ISO 9004 المــواصفتين   
 :أسس أنظمة إدارة الجودة  -1

                      التي حلت محل المواصفة    ISO 9000:2008تستند المواصفة 
9000:2000 ISO التالية  إلى األسس: 

 .األسس المنطقية ألنظمة إدارة الجودة  -أ 

 .متطلبات أنظمة إدارة الجودة  -ب 

 . أساليب ومداخل أنظمة إدارة الجودة -ج 

 .مدخل العملية  -د 

 .سياسة الجودة وأهدافها  -ه 

 .دور اإلدارة العليا في أنظمة إدارة الجودة  -و 
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 .التوثيق  -ز 

 .تقديم أنظمة إدارة الجودة  -ح 
 

 : و التعاريف المصطلحات الفنية -2

دد     اريف لع فة تع وفر المواص ة     80ت ت اللجن ي تول اتهم والت ع تعريف صطلحًا م  م
ة  ة SC2الفرعي ة الفني ي اللجن ذه ISO/TC176 ف فة ، وه ذه المواص وير ه  تط

 :المصطلحات من مصطلحات الجودة تقسم إلى عشرة مجاميع هي آالتالي 

 )5(عددها      مصطلحات تتعلق بالجودة   -1

 )15(عددها      تتعلق بالجودةمصطلحات   -2

 )7(عددها     مصطلحات تتعلق بالمنظمة    -3

 )5(عددها    مصطلحات تتعلق بالمعالجة والمنتوج    -4

 )4(عددها     مصطلحات تتعلق بالصفات   -5

 )13(عددها     مصطلحات تتعلق بالمطابقة   -6

 )6(عددها     مصطلحات تتعلق بالتوثيق    -7

 )7(عددها     رمصطلحات تتعلق باالختبا   -8

 )12(عددها     مصطلحات تتعلق بالتدقيق    -9

 )6(عددها   مصطلحات تتعلق بتوآيد الجودة لقياس المعالجة -10

 

المواصفة الدولية : ثانيًا ISO 9001 )متطلبات نظام إدارة الجودة(   
ة         ا في أنظم ي ينبغي توافره ى العناصر الت ي تنص عل ات الت ذه المواصفة المتطلب ين ه تب

حمود ، (في المنظمات المختلفة    الجودة   2010  ،68 والمواصفة تحدد متطلبات نظام إدارة      ) 
وفير                     ى ت درتها عل ا ق الجودة في المنظمة ، والتي يتوجب على المنظمة أن تظهر من خالله
ون                 ز رضا الزب ى تعزي منتجات تفي بمتطلبات الزبائن والضوابط القانونية وتهدف آذلك إل
)ISO9000,2000:7  المواصفة مواصفة المطابقة وهذه التسمية تنطلق من  وسميت هذه ) 
ة                 المتطلبات األساسية الواجب توافرها في أنظمة إدارة الجودة والتي أن استطاعت المنظم
ذه المواصفة هي                         ة ، وه ى شهادة المطابق تمكن من الحصول عل ا ت أن تفي بمتطلباتها فأنه

ي     ة الت سلة العائل ي سل دة ف ة الوحي فة التعاقدي د   المواص ستخدم لتأآي ا وت سجيل عليه تم الت ي
ات      وفير منتوج ى ت ادر عل ة ق ي المنظم ودة ف ام الج أن نظ ائن ب ة للزب وفير الثق ودة ولت الج
وخدمات ذات جودة وتحظى بالقبول وتتوفر فيها المميزات والخصائص المطلوبة، وتتكون           
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ذ           ة لكل من ه ات  متطلبات هذه المواصفة من ثمانية متطلبات شاملًة عناصر فرعي ه المتطلب
.الرئيسية  

 
المواصفة الدولية :ثالثًا ISO 9004 ) اإلرشادات لتحسين األداء–أنظمة إدارة الجودة (   

اول معظم عناصر نظام                      ة وتتن توفر هذه المواصفة اإلرشادات لتحسين األداء في المنظم
ساعدة المنظمات    ISO 9001إدارة الجودة التي تتضمنها المواصفة   بشي من التفصيل لم

ديها         زاوي،   (على تحسين أنظمة إدارة الجودة ل الع 2005  ،108 شير   )  وت ISO9004    ى  إل
ات  سين    ISO9001:2008متطلب ات وتح ات والتعليم ذ التوجيه ل لتنفي ديم دلي ذلك لتق  وآ
(األداء من االحتياجات  ISO 9001:2008,11 تم   )  ة ته وتوفر هذه المواصفة أدله توجيهي

ة وتهدف إلى توضيح المفاهيم واألساليب األساسية لتحسين بفاعلية وآفاءة نظام إدارة الجود    
ر                          ة اآب أتي من الحاجة إلضافة قيم دافع نحو تحسين الجودة ي الجودة وهي تشير إلى أن ال
بغرض إرضاء الزبون وبهذا تمنح المنظمة ثقة اآبر مفادها أن المنظمة يكون نظام الجودة               

اج                لديها يتمتع بالكفاءة والفاعلية ،وبالتالي فا      ى إنت ادرة عل ة تكون ق ي أن المنظم ك يعن ن ذل
.منتوجات وفق االحتياجات والخصائص المطلوبة   

ة  ISO 9004ومواصفة  ودة داخل المنظم م الج ات إلدارة نظ ادات وتوجيه اول إرش  تتن
ة                   ك ضمن مجموعة أجزاء المواصفة التالي م إدراج ذل د ت ال وق : بهدف بناء نظام جودة فع

حمود،( 2010،74) (ISO9004:12 العزاوي، ) ( 2005،(108  
وهي إرشادات لتطبيق إدارة الجودة وعناصر نظام الجودة   ISO 9004-1 -أ 

Quality System Elements. 

 وعناصر نظام الجودة ، وهي إرشادات -  إدارة الجودة ISO  9004-2 -ب 
للخدمات، حيث توفر إرشادات لتأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة يتالءم مع 

 .ةطبيعة الخدم

صنعة موهي إرشادات لتطبيق المواصفات على المواد ال  ISO 9004 -3 -ج 
Processed Materials. 

وهي إرشادات للتحسين المستمر توضح المفاهيم واألساليب  ISO 9004 -4 -د 
 .األساسية لتحسين الجودة

 Quality وهي إرشادات على تطوير خطط توآيد الجودة  ISO 9004 5- -ه 
Assurance Plans. 

 .Project Manageوهي إرشادات إدارة المشاريع   ISO 9004-6 -و 

 Configuration وهي إرشادات على إدارة التشغيل ISO 9004-7 -ز 
Management. 

 
: (الثنائي المتوافق: رابعًا Consistent Pair( 
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دوليتين   ق المواصفتين ال ائي المتواف صد بالثن ان ISO 9001 & ISO 9004ويق  اللت
ين، إال أن    تعتبران مواصفت  ان متوافقتان وفق التعديالت األخيرة، إذ أن لكل منهما هدف مع

واردة تحت     ات ال ي المتطلب تالف ف أتي االخ ًا ، وي د تقريب ن المواصفتين واح ل م ل آ هيك
نصر اهللا ،(مكونات هذا الهيكل  2000 ،63 سختين   )  لقد تم تطوير آل من الن ISO 9001 

ISO 9004 و اييس   سجمين لمق زوجين من يكمال   آ ذان صمما ل ودة والل ام إدارة الج نظ
بعض ، ففي حين يحدد       ي يمكن      ISO 9001بعضهما ال ات نظام إدارة الجودة الت  متطلب
أن     ة ف وفر  ISO 9004استخدامها داخليًا من قبل المنظمة أو من اجل اإلغراض التعاقدي  ي

ق بأهداف نظام إدارة الجودة وخاصة بال                   ا يتعل سبة للتحسين    اإلرشاد على نحو واسع فيم ن
ة، ويوصى باستخدام          ة المنظم اءة وفعالي ي وآف ألداء الكل ستمر ل  آمرشد  ISO 9004الم
ـات      ـا وراء متطلبـــ ى مــ ال إل  في  ISO 9001للمنظمات التي تسعى إداراتها العليا االنتق
أن    ك ف ع ذل ستمر، وم شكل م سين األداء ب دءوب لتح عيها ال ه ISO 9004س صد ب م يق  ل

.غراض التعاقدية التوثيق أو اإل  
ات    ال نص متطلب م إدخ د ت ين المواصفتين فق ق ب ل والتواف ن التكام دًا م ق مزي ة تحقي وبغي
فة  ي        ISO 9001المواص سل ف ا ذات التسل ي له رات الت ي الفق زة تل ات ممي ي مربع  ف
 ، مما وفر فرصة للمقارنة بين المتطلبات الواردة في المواصفتين   ISO 9004المواصفة 

العزاوي،( من التناسق بينهما وتحقيق مزيدًا 2005،113.( 
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:المواصفات ذات العالقة: خامسًا  
ات مواصفات           اء بتطبيق ز اإليف ي جاءت بغرض تعزي  ISO 9000وهي المواصفات الت
ة    ISO 19011وهي مواصفات عديدة ومن أهمها وإبرزها المواصفة الدولي إرشادات   : (

) .ةالبيئ/وموجهات لتدقيق أنظمة إدارة الجودة و  
ودة و        ة إدارة الج دقيق أنظم ول ت ات ح وفر موجه ي ت فة الت ي المواص ة              /وه ألبيئ

)    ISO 9000:2000:8 و )   ISO 19011:2002     ة للجودة ادئ التوجيهي دم المب  يق
م/و أو انظ ن          د يمك ار الجدي ذا المعي تخدام ه ه باس و ان صد ه ة ، والمق اإلدارة البيئي

: (جهد والمال من خالل للمنظمات توفير الوقت وال EMS,2009,V:.( 
 .تجنب حالة من الغموض حول أهداف الجودة والبيئة •

 البيئة/الحد من ازدواجية الجهود مجتمعة عند إجراء تدقيق الجودة •

 .ضمان التوصل إلى اتفاق ألهداف المراجعة والبرامج التابعة لها •

 .ومات ذات الصلةضمان إتباع أفضل تقارير للمراجعة لتحتوي على جميع المعل •

 .تقييم اختصاص أعضاء فريق المراجعة ضمن المعايير المناسبة •

ة      ISO 19011 و ايير القديم ًال ويحل محل المع ISO14010يلغي فع و/  ISO14011 و/   
ISO14012        ات ات األساسية إلدارة عملي  وهذا المعيار يرآز في المقام األول على العملي

إلدارة              المراجعة ، آما يمكن أن تكون آمواصف        ة أي نظام ل د مراجع ة لالستخدام عن ة مكيف
رامج   شأن إدارة الب ات ب وفر توجيه ة وت م المراجع ادئ إدارة نظ سير واضح لمب وفر تف ،وت
شأن                   دم المشورة ب ة ، وتق ة والخارجي ة الحسابات الداخلي للمراجعة وعمليات إجراء مراجع
.اختصاص وتقييم المراجعين  
 

سية سلسلة المواصفات القيا: سادسًا ISO 10000:  
الجودة                  ة الخاصة ب النواحي الفني هذه السلسلة عبارة عن مجموعة من المواصفات تختص ب
(أو ما يسمى تكنولوجيا الجودة Quality Technology  وتعد مجموعة هذه المواصفات) 

ية   سة المواصفات القياس ساعدة لسل ساندة وم ا المواصفات  ISO 9000م ن مكوناته  وم
:التالية  

   ISO 10005 الدولية المواصفة -1

 )  إرشادات حول خطط الجودة-إدارة الجودة(

توفر هذه المواصفة توجهات إرشادية لمساعدة المنظمة فيما يتعلق بتحضير وإعداد 
ا يجب ان                  ين م شرح وتب ا ت ذلك تحديثها ، آم خطط الجودة  ومراجعتها وقبولها وآ

ي ذلك بنية الخطة ومجالها     تتضمنه وتحتويه خطة الجودة للمنتج  أو المشروع بما ف         
 .وعناصرها مع إيراد أمثلة مبسطة لتلك الخطط

فهذه المواصفة توفر إرشادات تعين المنظمات على وضع خطط للجودة من خالل               
 ).ISO 10005:1995:1-2(نماذج مبسطة لخطط الجودة 
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 ISO   10006المواصفة الدولية -2

ة ب   -إدارة الجودة ( شطة المتعلق تج     إرشادات حول األن زة للمن صفات الممي د ال  تحدي
 )وضبطها وتنظيمها 

و  ر      ت ي يعتب ودة الت ام الج ات وعناصر نظ اهيم والممارس ول المف ادات ح فر إرش
شاريع  ى الم ا عل ن تطبيقه شاريع ،ويمك ي إدارة الم ق الجودة ف ًا لتحقي ا مهم تطبيقه

التعري        دأ ب ي تب ذها ، وه ة تنفي اآن و أزمن ستوياتها وأم ا وم اختالف إحجامه ف ب
بخصائص المشروع من حيث اإلدارة والتنظيم ومراحل التنفيذ واألنشطة المشمولة          

 .به وآيفية تحقيق الجودة في آل من هذه العمليات

 

   ISO 10007المواصفة الدولية  -3

تج          –إدارة الجودة   ( زة للمن صفات الممي د ال ة بتحدي شطة المتعلق  إرشادات حول األن
 )وضبطها وتنظيمها

ادات حو  وفر إرش زة  ت صفات الممي د ال ة بتحدي ة المتعلق ة والتنظيمي شطة الفني ل األن
ساعد في                 للمنتج وتطبيقها في الصناعة وعالقتها مع أنظمة اإلدارة األخرى وهي ت
ضمان استمرار أداء المنتج لوظائفه المعقدة عندما يتم تغيير إحدى مكوناته بصورة            

 .منفردة
 

   ISO 10011-1المواصفة الدولية  -4

 )التدقيق: الجزء األول – لتدقيق أنظمة الجودة إرشادات(

ى                     دقيق الجودة باإلضافة إل ذ ت  توفر هذه المواصفة إرشادات لتأسيس تخطيط تنفي
ق ،وهل هو                   أنها تتضمن إرشادات للتحقق من وجود نظام للجودة ،وهل هو مطب

 )ISO,11011,1-2(قادر على تحقيق األهداف المحددة للجودة 

 ISO 10011-2المواصفة الدولية  -5

ة   ( دقيق أنظم اني  الجزء  - الجودة  إرشادات لت ايير :الث ة  المع ة    التأهيلي دققي أنظم لم
 )الجودة 

ة   دققي أنظم ي م ا ف ايير الواجب توفره ى من المع د األدن ذه المواصفة الح وفر ه ت
 الجودة لضمان أن التدقيق لضمان الجودة قد نفذ بكفاءة آما حدد له في الجزء األول

، فهي   المعايير التعليم والتدريب والخبرة والقدرات والقابلية اإلداريةوتتضمن تلك 
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دققين الجدد من خالل مطابقتهم           ى الم م عل ة للحك وفر طريق ايير    ت ذه المع     له
 )ISO 10011-2:1-2( 

 

 ISO 10011-3المواصفة الدولية  -6

 )إدارة برنامج التدقيق:  الجزء الثالث -إرشادات حول أنظمة الجودة(

فر هذه المواصفة إرشادات حول إدارة العملية التدقيقية لنظام الجودة في المنظمة            تو
وتحديد األنشطة الواجب القيام بها، وإدارة برنامج التدقيق هو وظيفة داخل المنظمة 
ـودة            ـام الجــ تعطى المسؤولية لتخطيط وتنفيذ برنامـــــج متسلســــل لتدقيــــق نظـــ

)ISO 110011-3:1-2( 

 

 ISO 10012-1المواصفة الدولية  -7

 ) الجزء األول منهجية–متطلبات تأآيد الجودة ألجهزة القياس(

Management of Measurement Equipment 

اس       تتضمن هذه المواصفة إرشادات تفصيلية حول متطلبات تأآيد الجودة لنظام القي
ساسية لنظام ،وذلك لضمان دقة وثبات وصحة القياسات وبهذا فهو يحدد المالمح األ

 )ISO 10012-1:1-2(قياس المعدات 

 

 ISO 10013المواصفة الدولية  -8

  Quality Manuals)إرشادات حول إعداد أدلة الجودة (

ة ، وتعطي إرشادات حول                  توضح هذه المواصفة أهمية دليل الجودة ، وبنيته العام
ي تجري                 ديالت الت ه ،   عملية تطويره والمصادقة علية وإصدارة ، وضبط التع علي

ي       ادات الت ودة ، واإلرش ام الج راءات نظ ق إج ول توثي ة ح رة عام ي فك ا تعط آم
ات     اء بمتطلب ي تعكس اإليف ودة لك ة الج داد وضبط أدل وير وإع ة تط ا لعملي توفره

فة  ا ال     ISO 9001المواص ودة ،ولكنه ام الج راءات نظ ًا إلج ب توثيق ي تتطل  الت
 .تتدخل بتعليمات العمل وخطط الجودة

 

  ISO 10014ة الدولية  المواصف -9
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 )إرشادات إلدارة اقتصاديات الجودة(

Economies Effecis of the Management of Quality   

اهيم إدارة          ق مف ة لتطبي صادية نتيج د اقت ق فوائ ة تحقي ول آيفي ادات ح وفر إرش ت
رح                ا تقت الجودة، وهي تقترح لهذه الغاية منهجية محددة تشمل على عدة خطوات آم

ة            أن يتم إجر   اء دراسة جدوى ألي أعمال تحسين مقترحة بناًء على التكاليف المرافق
 .لها والفوائد المتوقع الحصول عليها

 

  ISO 10015المواصفة الدولية  -10

 ) إرشادات للتدريب–إدارة الجودة  (

Continuing Education and Training  

تراتيجيات و   سين اس يانة، وتح ذ وص وير وتنفي ول تط ادات ح وفر إرش ة ت أنظم
  .التدريب المؤثرة على جودة المنتجات

 

 ISO 10016المواصفة الدولية  -11

يش      ص والتفت جالت الفح ول س ادات ح وفر إرش  Inspection and Testت
Records  

 

 ISO TS 16949المواصفة الدولية  -12

ادة   م إع فة ت ذه المواص سيارات وه ات ال ودة منتج ة بج فة الخاص ي المواص وه
ى أساس               آنظ  2002إصدارها في مارس       سيارات عل ام إدارة الجودة في قطاع ال

ة   فة الدولي ات المواص فة أصالً  ISO 9001:2000متطلب ذه المواص اءت ه   وج
ا ، وآانت         زام به تم االلت آمواصفة أصدرتها مجموعة من مصنعي السيارات لكي ي

سمى  ة     QS9000ت ة الدولي فة أصدرتها المنظم ذه المواص ة ه ت عملي دما ثب  وعن
ISO  ة       وهيكل الم ى المواصفة الدولي ي عل  مع إضافات   ISO 9001واصفة مبن

تخدام     ا اس سين األداء منه ى تح ؤدي إل دة ي رق وعدي صائية  الط اليب اإلح األس
FMEA & Control Plnn     ون ات الزب زام بمتطلب  لضمان ضبط المنتج مع االلت

 . وغير ذلك PPAPلما بعد البيع ونسبة المعيب وأسلوب التغليف فيما يسمى 
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ات            إن ا  وفر المتطلب ى ت لمواصفات التي تصدرها المنظمة الدولية للمقاييس تهدف إل
تحكم وضبط                واإلرشادات والتوجهات التي يجب أن تلتزم بها المنظمات بغرض ال
ساهم في        ه وت اءة األداء وفاعليت ع آف العمليات اإلنتاجية و الخدماتية ، وتسهم في رف

اءات مؤسسية         ترصين فاعلية وآفاءة االلتزام بتلك الموا      ق بن صفات القياسية وتحقي
ك           ا تل ي تؤديه شطة الت ع األن وح لجمي ساطة والوض اد الب ق أبع ى تحقي ادرة عل ق

ذه    ) 4-2(والشكل  , المنظمات وعلى مختلف أشكالها ومستوياتها       يوضح مكونات ه
 .العائلة

 
 

)4-2(شكل   ISO 9000مكونات عائلة المواصفات القياسية الدولية  
د الباحثإعدا: المصدر  

لثالمبحث الثا  
 ISO 9001:2008المواصفة الدولية 

 مخفي 1.1.1

  :تمهيد 1.3.2

اً            ين إدراآ ة المعني اً   تعد الجودة من أآثر المفاهيم التي استحوذت على اهتمام آاف نهم جميع  م
ي                    ال الت ي تواجه المجتمعات وخصوصًا منظمات األعم بأنها من أهم التحديات الكبيرة الت

ا                 تعي أن الجودة استخدمت     آسالح تنافسي وأصبح العصر الحالي هو عصر الجودة ، لم
ال في ظل                  لها من أهمية آبيرة على صعيد االستقرار والثبات في األسواق لمنظمات األعم
ات       ت منظم د أدرآ ذلك فق ات، ول ة المنظم ه غالبي ذي تواجه دمي ال سلعي والخ افس ال التن

 التعقيدات والتغيرات العديدة ضوءاألعمال في ضوء هذه المنافسة التي تتصف بالشدة وفي       
ة   ا اإلمكاني ون له الجودة تك اء ب ة لالرتق م إداري ي نظ ي تبن ة ف ة البالغ شهدها ،األهمي ي ت الت
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ساحة                        نح م اتهم وتم ائن وتلبي احتياج ات الزب ديم منتجات تحقق رغب دراتها في تق لتدعيم ق
ذي     ر ال و األم ة ،وه ات المجتمعي ن المتطلب ر م ع آثي ق م عة للتواف ول واس ي القب سد ف يتج

ية  ة القياس فة الدولي ا المواص ي توفره ة الت م ISO 9001والمرون ن أه د م ي تع  والت
ا  ذ به ن األخ ن الممك ودة م نظم إدارة الج ر ل ات وعناص د متطلب ي توج فات الت المواص
د                 ي تعم وتطبيقها ، وهو األمر الذي تم األخذ به وتبنية لما تمنحه من مميزات للمنظمات الت

ى تطبيقه ا  عل ودة منتجاته ي ضمان ج ات ف ك المنظم درة تل ائن بق ة للزب نح الثق ث تم ا ،حي
ي             ا الكل د زاد   . وقدرتها في االرتقاء بها والعمل الدائم في التحسين المستمر ألدائه ذلك فق ول

شروع في           د ال ال عن زات لمنظمات األعم االهتمام عالميًا بهذه المواصفة لما توفره من ممي
ديها،      تطبيقها ولما تمنحه من     إمكانية للدخول إلى األسواق التنافسية وتعزز قدرات التواجد ل

ة    فة الدولي وم المواص ضاح مفه ى إي ذا المبحث إل سعى ه ي ISO9001وي رات ف  والتغيي
ًا إلصدارها     ات وعناصر وفق ن متطلب ذه المواصفة م ه ه اءت ب ا ج اهيم المواصفة وم مف
  .ISO 9001:2008الجديد 
 

  :ISO 9001الدولية مفهوم المواصفة   2.3.2

(تم نشر الطبعة األولى للمواصفة من قبل المنظمة الدولية للمقاييس ISO وعلى شكل ثالثة ) 
ة    (مواصفات تعاقدي ISO 9001/9002/9003 ام     )  ة في ع وتمت المراجع نفس  1994  ل

ة        فة الدولي ة المواص ة عائل ي بني ة ف ة الجوهري م المراجع ى أن ت ايير ، إل ة المع          الثالث
 9000  ISO ام    ول ع ام     2000 وبحل ر نظ يح ظه ة والتنق د المراجع  ISO وبع
ًا ولتصبح                 9001:2000 ا جميع  بدًال من المواصفات  واألنظمة الثالثة السابقة ليحل محله

ذه المواصف  ـ ه ة ـ ISO 9001          تم ي ي سلة الت ذه السل دة في ه ة الوحي  هي المواصفة التعاقدي
(تدقيقها من قبل طرف ثالث       Third-Party ه من          )  معتمد، وألنه ووفق العرف المعمول ب

ع      ISOقبل المنظمة العالمية    أن الواق ا ، ف صادرة من قبله  إلجراء المراجعة للمواصفات ال
ى                    ا أدى إل ضا ،مم سلة أي ادة النظر في المواصفة والسل ال فرض إع الجديد في عالم األعم

نهج اإلجرائي في          اعتماد نهج جديد في نظم إدارة الجودة وقد قدمت المواصفة ب           ى ال اء عل ن
سين    ائن ، والتح ى رضى الزب ز عل ي الترآي ادة ف م ، وزي هل للفه ات أس ال، ومتطلب األعم
ة  ام إدارة البيئ ع نظ ق م ستمر ، والتواف م اإلدارة األخرى، ISO 14001:2004الم  ونظ
.وأيضا إمكانية اآبر للتطبيق بالنسبة لمنظمات الخدمات  

اء   ISO 9001والمواصفة الدولية   مجموعة من متطلبات نظام إدارة الجودة غرضها الوف
بحاجات أو غايات الجودة، وبعد تعديالتها األحدث تحددت متطلباتها األساسية ضمن ثمانية      
ون من خالل                  عناصر من عناصر نظام إدارة الجودة تهدف باألساس إلى تحقيق رضا الزب

ع المرا     ي جمي ة ف دم المطابق دوث ع ن ح ة م ع أو الوقاي اءً   من صميم وانته ن الت دًء م ل ب ح
العزاوي،(بخدمات ما بعد البيع  2005،125.( 

ة ، إذ تتجنب فرض         وقد آتبت متطلبات المواصفة بشمولية حتى تحافظ على صيغتها العام
ا واردة فيه ات ال ة المتطلب اليب لتلبي ق أو أس اس،(أي طرائ سلطي والي ال 1999،16 ولكي ) 

ة أي        تكون المواصفة قابله للتكييف مع بيئ    تبعاد المنظم ك من خالل اس ان ذل ة ف ة أي منظم
ات المواصفة   ودة ،ومتطلب ام إدارة الج د وضع نظ ا عن ة عمله ع طبيع ق م متطلب ال يتواف
متطلبات عامة يمكن تطبيقها على جميع المنظمات بغض النظر عن الحجم او طبيعة المنتج 

ف الم     ق لمختل االت التطبي ي مج ة ف ة الكافي از بالمرون ي تمت ات فه                        نظم
خليل وآخرون، ( 2002 ، 100 (وهي تعنى بالغايات )  What? ائل ــي بالوسـأآثر مما تعن) 

)How? صر اهللا ،) ( ن 2000 ،16 ودة )  ام إدارة الج ات نظ دف متطلب وته
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ISO9001:2008 لضمان جودة المنتج وزيادة رضاء الزبائن ،واستكمال متطلبات النظام 
ذا ال  اء ه سري        ، وج ودة ، وت ادئ إدارة الج طة مب سقة بواس ة من ى منهجي ي عل ام مبن نظ

المواصفة على جميع فئات المنتجات،أجهزة ، برامج،خطوات مادية،خدمة،حيث انه آنظام          
ا                 يضع األساس لبناء إدارة الجودة الشاملة ، ويستخدم من قبل إطراف داخلية وخارجية ، بم

ك  صديق واالعتماد،وذل ات الت ك هيئ ي ذل ة ف ي المنظم ودة ف يم إدارة الج لتقي
)ISO9001:2008,12 ومبادئ اإلدارة التي تنادي بها هذه المواصفة لتحقيق رفع األداء ) 

وطبيعة التحفيز ،وهذه العناصر     ) المؤسسي(مستمدة من تبني ،منظور نظمي، نظام التعليم        
دين في    مجتمعة توجد موقعًا نظريًا وعمليًا يختلف اختالفًا جذريًا عن الفكر و    ق التقلي التطبي

درتها    ستدام لق وير الم ون التط ة يجب أن يك دف أي منظم ين المواصفة أن ه اإلدارة ، وتب
د            اس، (على الوصول إلى رضى الزبون ورفع الفعالية وزيادة العائ عب 2001  ،27 وم   )  ويق

ISO 9001:2008معيار  رية ات اإلداــذ العمليــودة لتنفيــادئ إلدارة الجـــ على ثمانية مب
(ن ــة وتحسيـــط ومراقبــن تخطيــم 17 , ISO 9001 :2008. ( 

ر عام            2008وقد بنيت المواصفة الدولية في إصدارها األخي ة،     ى أساس مدخل العملي   عل
ـج                       ـزة نهــ ـن ميــــ ـودة ومــ ـام إدارة الجـــ ـع نظــــ د وضـ ة عن حيث تم اعتماد نهج العملي

: (العمليــــة  ISO 9001 :2008,33( 
ذلك حول الجمع                    • ة داخل النظام ، وآ ات الفردي استمرار السيطرة للربط بين العملي

 .والتفاعل بين آافة تلك العمليات

 .فهم وتلبية االحتياجات •

 .الحاجة إلى النظر في العمليات من حيث القيمة المضافة •

 .الحصول على الفعالية في عملية األداء •

 .اف قياس موضوعيةالتحسين المستمر للعمليات يقوم على أهد •

يوضح نموذج العملية آأساس لنظام إدارة الجودة )5-2(والشكل ISO 9001:2008 
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نموذج العملية لنظام إدارة الجودة) 5-2(شكل   
،  9: المصدر ISO 9001: 2008 

 
 في إصدارها األحدث لتجمع آافة متطلبات ISO 9001:2008وجاءت المواصفة الدولية 

مسة متطلبات رئيسية يضم آل منها مجموعة من العناصر الفرعية نظام إدارة الجودة في خ
نظام  ISO 9001:2008  وتأخذ في صيغتها نموذج العملية ، والفروع المتميزة في معيار
ل  اس و التحلي تج ، القي ق المن وارد ، تحقي سؤولية اإلدارة ، إدارة الم ودة ، م إدارة الج
(والتحسين  ISO9001,2008,35.( 

وذج   ة الع(إن نم غ    ) ملي رة ديمن ى دائ د عل يعتم Deming   روف ستمر المع سين الم  للتح
(اختصـــارًا بـ    PDCA وهي تخطيط   )  Plan    ذ ار   DO، تنفي  Act وتحسين    Check،اختب

)ISO9001:2000,22.( 
ويشمل النموذج على جوانب ترآز على العمليات المتعلقة بتطوير المنتج وتقديمه للزبون ،             

ة    ل المنظم شطة داخ اك أن تج    وهن ق المن وارد، وتحقي سؤولية اإلدارة ، وإدارة الم ي م وه
ى                  ) العمليات(وتتفاعل هذه األنشطة     ة إل سعى المنظم ي ت ائن الت ع الزب من اجل التواصل م

ة               ة الراجع اتهم من خالل التغذي اتهم وتوقع وان، (تلبية متطلب عل 2005   ، 218 ش , ) كل  ــوال
.يوضح نموذج دائرة التحسين المستمر) 2-6(  
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نموذج العملية للتحسين المستمر) 6-2(شكل   

 
 :ISO 9001:2008التغيرات في مصطلحات ومفاهيم المواصفة الدولية   3.3.2

 مخفي 1.1.1.1

  :ISO 9001تغيرات وتعديالت المواصفة  1.3.3.2

ات                   ا من خالل التطبيق مرات المواصفة بعدد من التغيرات والتعديالت التي تبين الحاجة له
ال ، حيث والتجارب ونتيجة اال ات األعم دد من منظم ل ع ذه المواصفة من قب تخدام له س

سابقة في نظم إدارة الجودة                       رات ال ستفيدة من الخب ة م ا جوهري مرت بتغيرات عادية ومنه
بغية الوصول بالمواصفة لتحقيق أعلى درجات الرضا من قبل المستفيدين، وبغرض عكس            

إلدارة وتحسين الممارسات التن ة ل اهيم الحديث م المف د ت ة الغموض فق ة ، وبهدف إزال ظيمي
ان         سابقة وآ ديالت ال إجراء تغييرات أدخلت على مفاهيم المواصفة خالل اإلصدارات والتع
م من خالل                2000أهم تلك التعديالت في إصدار عام         بحيث تكون سهلة االستخدام والفه

ة    استخدامها مفاهيم واضحة تكون قابلة لالستخدام بسهوله من اجل التقييم ا           لذاتي في المنظم
ر  9001، وبرغم التعديالت الجوهرية في المواصفة    م  2008 إال أنها في اإلصدار األخي  ل
ات في إدارة الجودة واألخذ          ى العملي تحدث تغييرات آبيرة إال إنها آرست مبدأ الترآيز عل
.بمبدأ تلبية احتياجات الزبائن  

ا أن          ومن السمات التي توفرها المواصفة اعتمادها على مصط        ة يمكن من خالله لحات عام
سيما وإنها تتضمن   ال  يتم تطبيقها على مختلف القطاعات اإلنتاجية وآذلك األنشطة الخدمية          

د                        ي تع شاملة الت دها وفي إطار الجودة ال ق ضمان الجودة وتوآي ى تحقي توجهات قادرة عل
و    دخول األس ة ل يلة الهادف صادية والوس شطة االقت سي لألن رك الرئي وم المح ة الي اق العالمي

حمود،( 2010 ،62 ومواصفة )  ISO 9001:2008 آمعيار جاء وقف احدث إصدار يقوم 
ة                  انه أن يعزز األهمي على ثمانية مبادئ إلدارة الجودة لتنفيذ العمليات اإلدارية والذي من ش
ق                    ال في تحقي ق فع شاملة آطري التي أولتها المنظمة الدولية للمقاييس على اعتماد الجودة ال

واع المنظمات                 أهداف   ع أن ى جمي ق عل زو ينطب منظمات األعمال وهذا االتجاه الفكري لألي
: (بغض النظر عن الحجم وطبيعة النشاط ، وهذه المبادئ هي  ISO 9001:2008 ,18( 

 Customer Focused Organization: الترآيز على زبائن المنظمة -1

م احتي الي يجب أن يفه ا ، وبالت ى زبائنه د عل ات تعتم ائن ، المنظم ؤالء الزب اجات ه
 .وتلبية متطلباتهم في الحاضر والمستقبل والسعي إلى تجاوز توقعاتهم
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 Leadership: القيادة  -2

ة   ظ بيئ ق وحف ة ، حيث يجب ضمان خل اه للمنظم دة الهدف واالتج ادة وح شى الق ين
داف  ق أه ي تحقي ة ف صورة آامل شارآة ب ا الم املين فيه ن للع بة يمك ة مناس داخلي

 .المنظمة

 

 Involvement of People: مشارآة العاملين  -3

شارآة                  نهم من الم ستويات ويجب تمكي ع الم يعتبر العاملين جوهر المنظمة على جمي
 .الكاملة بقدراتهم وضمان والئهم لصالح المنظمة

 

 Process Approach): الطريقة المنهجية(مدخل العملية   -4

دما       إن تحقيق النتائج بالصورة المطلوبة والغايات المرا       د تحقيقها تكون أآثر آفاءة عن
 .يتم إدارة الموارد واألنشطة التي تدار على أنها عملية

 

 System Approach to Management: طريقة إدارة النظام  -5

 .تحديد وفهم وإدارة نظام العمليات بهدف تطوير فعالية المنظمة 

 Continual Improvement: التحسين المستمر -6

ًا               ينبغي أن يكون التحسي    دفًا ثابت ن المستمر هو الهدف الدائم للمنظمة ، بحيث يكون ه
 .ومستمرًا 

 

 Factual approach to decision : النهج الواقعي في صنع القرار  -7
making 

 .القرارات الفعالة هي تلك التي تقوم على تحليل البيانات والمعلومات 

 

 Mutually beneficial supplier:المنافع المتبادلة للعالقات مع الموردين -8
relationships 
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ق                    درة تحقي وردين تعزز من ق ة والم ين المنظم ة ب البد من وجود عالقة منفعة متبادل
 .القيمة المضاعفة لكال الجهتين على حد سواء

فة       ع المواص ا م سجام تطبيقه ا ان ات ومنه ن االحتياج دد م ة ع ديالت لتلبي اءت التع د ج وق
ة ـالدولي  ISO 14001:2004 ق        الخاصة ب  ة تطبي سهل إمكاني ا ي ة وبم ة اإلدارة البيئي أنظم

وت     د احت ر ، وق دة أآث م بالفائ ا يع هولة وبم ر س سجم وأآث شكل من ات المواصفتين ب متطلب
ا يض         التعديالت بعض اإلضافات       ة وبم ود الفرعي بعض البن ر من الوضوح         ل ا آثي في عليه

ديال ) 2-2(ويزيل الغموض عن بعض منها ، والجدول   شكل   يبين إبراز التع ت األساسية وب
.مختصر  

 
 
 

)2-2(جدول   
 2000 مقارنة بإصدار ISO 9001:2008 مختصر التغييرات والتعديالت للمواصفة الدولية

 ISO 9001 : 2000 ISO 9001 : 2008 بند المواصفة
 

  متطلبات عامة4.1
ة        عند قيام المنظمة بالتعاقد على عملي
ى   ؤثر عل أنها أن ت ن ش رين م ع آخ م

ق المن  ان   تواف ايير ف ع المع تج م
ود    ضمن وج ب أن ت ة يج المنظم
 سيطرة وإشراف على تلك العمليات

ي   زء أساسي ف ت ج ارجي الزال د الخ ة التعاق عملي
المواصفة األحدث والتي تؤآد على ضرورة توافق       
ات             ة ومتطلب ات القانوني ع آل من المتطلب العملية م
ات      ل العملي مان أن آ سؤولية ض ل م الزبون،وتظ

ضرورية تت شريعية ال ات الت ة المتطلب ع آاف ق م واف
اتق     ى ع الزبون عل ة ب ك الخاص ة وتل واإللزامي
 المنظمة

 
 متطلبات 4.2.1

 التوثيق

صطلح  ر م تم ذآ دما ي راءات "عن إج
ة ة  " موثق ار المواصفة الدولي ي إط ف

ددة   راءات مح ي اإلج ك يعن أن ذل ف
.وموثقة ومطبقة ويتم الحفاظ عليها  

ى      ا       تتضمن هذه الفقرة اإلشارة إل ي فيه  المواقف الت
وثيقة واحده يمكن أن تحتوي على أآثر من إجراء           
ة واحده           ، وإجراءات التوثيق يمكن أن تغطيها وثيق
راءات        ق إج ي خل ر ف ة اآب اك مرون ر ،هن أو أآث
 التوثيق

 
.و  متطلبات 4.2.3

 التوثيق

تتم لضمان أن الوثائق ذات المصادر       
ي     تحكم ف دها وال تم تحدي ة ي الخارجي
 توزيعها

ة  ي المنظم وب ف دة مطل ق المواصفة الجدي أالن وف
ب       ي تتطل ة الت ائق الخارجي دى الوث د م تحدي
 تحكم،بغرض الحفاظ على نظام اإلدارة وتشغيله

 
5.5.2 

ن      دد م ين ع ا بتعي وم اإلدارة العلي تق
اإلداريين والذين بصرف النظر عن     
ديهم  ون ل امهم األخرى،تك مه

...مسؤولية وسلطة تتضمن   

ه     دحديثة تحدد أن عضو اإل    المواصفة ال  ارة يجب ان
ة    ق إدارة المنظم ي فري ضوًا ف ون ع ب أن يك يج
 وليس عضو إدارة من الخارج

 
6.2.1 الموارد  

عام:البشرية  

ؤثر     ل ي ون بعم ذين يقوم املين ال الع
وفر  ب أن تت تج يج ودة المن ى ج عل
يم    اس التعل ى أس اءة عل ديهم آف ل
رات  ارات والخب دريب والمه والت
 المالئمة

ا      ال ية، وازدادت قيمته ور األساس كفاءة هي من األم
املين              اءة الع دة، وهي تحدد آف في المواصفة الجدي
رة أو   صورة مباش تج ب ق المن ى تواف ؤثر عل ي ت الت
ذلك يجب أن     ودة ول اييس الج ع مق رة م ر مباش غي
 تخضع لسيطرة المنظمة

 
 البنية 6.3 .ج 
 التحتية

ل   ساعدة مث دمات الم ل (الخ النق
)واالتصاالت  

د           ق تحدي المواصفة الجديدة أآثر وضوحًا عن طري
ون ،               ى الزب ا لكي تصل إل أن المنتجات يتم إطالقه
و     ن ه ن م سجالت ع تفظ ب ب أن تح ة يج والمنظم
 المسئول عن إطالق المنتج آي يصل للزبون
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  بيئة العمل6.4

ة     دير بيئ رر وت وف تق ة س المنظم
ق   ون ضرورية لتحقي ي تك ل الت العم

بات اإلنتاجالتوافق مع متطل  

ضمن  دًا آي يت ر تحدي ل أالن أآث ة العم تعريف بيئ
اخ          ل المن العوامل البيئة والمادية وعوامل أخرى مث

رارة    ة الح صوت ودرج اءة وال ن   واإلض د م للتأآ
 تحقيق شروط توافق المنتج مع المعايير المقررة

 
. أ   تحديد 7.2.1
المتطلبات ذات 
 العالقة بالمنتج

 
دده  المت ي يح ات الت ون طلب ا الزب

ضمن  يل وتت ات التوص متطلب
بعد التوصيل ومتطلبات أنشطة ما  

 
ا     ة م عًا لماهي وفر وض د ي اس الجدي د   المقي و بع ه

ة   ات التعاقدي ضمن االلتزام ي تت يل والت التوص
ضمان         :مثل وفر ال ار وت خدمات الصيانة وقطع الغي

)التدوير أو الرمي(والتخلص من النفايات   
 

 تخطيط 7.3.1
ويرالتصميم والتط  

ابين        دير التواصل م المنظمة سوف ت
ي    شترآة ف ة الم ات المختلف الجماع
ضمان التواصل       التصميم والتطوير ل
تم        ام وي الفعال والتوزيع الواضح للمه

اج     تالء    تحديث خطط اإلنت ا ي ع    بم م م
 مراحل تقدم التصميم والتطوير

ذه             يع تعريف ه تم إضافة بند إرشادي إضافي لتوس
ول    اس يق رة، والمقي شطة  الفق ستخدمين إن األن للم

د أو     شاط واح ا آن ام به ن القي ذا يمك ي ه واردة ف ال
روط     ق ش ضل لتحقي ا األف صلة أيهم ورة منف ص
 ومقياس اإلنتاج

 
7.3.3 مخرجات  

 التصميم

صميم   واتج الت ديم ن تم تق وف ي س
والتطوير في شكل يجعل من الممكن       
ة          ة علي تم الموافق التأآد منها وسوف ي
 قبل أطالقة

وصف إضافي لتحديد معنى توفر الخدمة      تم إضافة   
 لكي يتضمن تفاصيل حول آيفية حفظ المنتج

 
 ضبط أجهزة 7.6
 المراقبة والقياس

ي    ب ف رامج الحاس تخدام ب د اس عن
المراقبة والقياس فانه يجب التأآد من      
اء      ى الوف رامج عل ذه الب درة ه ق
 بالتطبيق المقصود

ى        درة عل ي الق ي يغط د لك ه جدي افة توجي م إض ت
ستخدمة          ال ات الم ة البرمجي ى فاعلي رقابة الدائمة عل

 وتحديد مدى الئمتها لتحقيق أهدافها

 
 رضا 8.2.1
 الزبون

آأحد مقاييس أداء نظام إدارة الجودة       
ب    وف تراق ة س ان المنظم ف
ون    ادراك الزب ة ب ات المتعلق المعلوم
د حققت            ة ق حول ما إذا آانت المنظم
متطلبات الزبون وان طرق الحصول     

تم         واستخد ذه المعلومات سوف ي ام ه
 تحديدها

ة       رق المختلف سير الط دة لتف ارة جدي افة إش م إض ت
الل  ن خ ون م اء الزب ة رض اس ومراقب ول قي ح
ارير   ضمان وتق صاء وال ات واالستق ل البيان تحلي
 المتعاملين

 التدقيق 8.2.2
 الداخلي

المقياس القديم يشير بضرورة وجود       
 سجالت مراجعة داخلية

د ا يح اس هن ة المقي جالت المراجع ات س د متطلب
.الداخلية التي يجب االحتفاظ بها  

 
 مراقبة 8.2.3
 وقياس العمليات

ة   ق طرق مالئم ة سوف تطب المنظم
ات    اس عملي ن لقي ا أمك ة وآلم للرقاب
رق    ك الط ودة وتل ام إدارة الج نظ
ى      ات عل درة العملي ح ق وف توض س
 تحقيق المخطط

ى    يح معن دة لتوض ارة جدي افة إش م إض رق ((ت الط
ة ي  )) المالئم ضع ف ة يجب أن ت د أن المنظم لتحدي

ة   ل عملي اس لك ة والقي دى الرقاب ط وم ا نم اعتباره
دى      تج وم ق المن دى تواف ى م ا عل د أثره لتحدي
 فعاليتها في إطار نظام إدارة الجودة

 
8.2.4 مراقبة  
 وقياس المنتج

ذلك توصيل          تج وآ لن يتم إطالق المن
ال            د من االآتم تم التأآ ى ي الخدمة حت

ا،   ا ط له ات المخط ي للترتيب لمرض
ن    ا م ة عليه تم الموافق ب أن ي ويج
 السلطات المختصة

د أن     ي تحدي وحًا ف ر وض بح أآث اس أص المقي
ة            ون والمنظم ا للتوصيل للزب تم إطالقه المنتجات ي
يجب أن تحتفظ بسجالت عن من هو المسئول عن            
 إطالق المنتج

 :ISO 9001 : 2008لية مجاالت المتطلبات الحديثة للمواصفة الدو 2.3.3.2

ي رآزت   ة الت ن المجاالت الفكري ة ،ولك ملتها المواصفة الحديث ي ش ات الت ددت المتطلب تع
,حمود : ( عليها آحصيلة أساسية في الخصوص هي آالتالي  2010, 128( 

 .التحسين المستمر -1

 .الترآيز على األهمية األساسية التي تلعبها القيادة اإلدارية العليا  -2
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 . سبل القواعد التنظيمية الرئيسية والعمليات المؤداة من قبل المنظمةالترآيز على -3

 .بناء مقاييس فعالة بشأن األهداف المراد انجازها -4

 .الترآيز على ضوابط تحقيق رضا الزبون من خالل القياس والمراجعة -5

 .إعطاء أهمية أساسية إلى وفرة الموارد المراد استخدامها -6

 . في تحقيق األهدافتقرير أهمية التدريب وفاعليته -7

 .اعتماد السبل القياسية للنظام والعمليات والمنتج  -8

 .تحليل جميع البيانات المتعلقة باالنجاز المحقق إلدارة نظام الجودة -9

ـ وهذه المتطلب  ـ ات سيت ـ ـ م تناوله ـ ش  ـ صيل  ــا ب ـ ي ف ــكل تف ـ ي مبح ـ ـ ث متطلب ـ ـ ات المواصف ـ ة  ـ
ISO 9001:2008  .  
 

 : ISO 9001:2008لدولية متطلبات المواصفة ا 4.3.2

ة     ات المواصفة الدولي  ISO 9001:2008إن تبني واعتماد نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلب
ة، آون          نظام إدارة الجودة   (يجب أن يكون قرارًا استراتيجيًا من أي منظم QMS أثر  )  يت

ا                    ذلك النظ ق ل اء والتطبي م ،ومن   بعدد من العوامل عند تنفيذه من قبل المنظمة من حيث البن
:العوامل المؤثرة في تنفيذ نظام إدارة الجودة في أي منظمة  

 .حجم المنظمة وهيكلها التنظيمي -1

 .احتياجاتها المختلفة -2

 .أهدافها المحددة  -3

 .المنتجات المقدمة  -4

  .العمليات المستخدمة -5

ة     ISO 9001:2008وتحدد المواصفة القياسية الدولية  ات نظام إدارة الجودة بجمل  متطلب
ن الم ذه         م ي تنفي ب ف ذي ترغ سية وال رات رئي سة فق ى خم ة عل ة والموزع ات العام تطلب

:المنظمات حينما   
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = =  

في هذه المواصفة : حظةمال ISO 9001:2008 ينطبق فقط على المنتجات المخصصة أو " المنتج" فأن مصطلح 
.التي يطلبها الزبون  

ون،      -1 ات الزب ي بمتطلب تج يف ديم من وفير وتق ى ت درتها عل ات مق ى إثب اج إل تحت
 .والمتطلبات التنظيمية المعمول بها

ق الفع            -2 ا يتضمنه من         تهدف إلى تعزيز رضاء الزبون من خالل التطبي ال للنظام بم
ات    ون والمتطلب ات الزب ة لمتطلب د المطابق ام وتأآي ستمر للنظ سين الم ات التح عملي

 .التنظيمية المعمول بها
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ع                  وجميع المتطلبات الواردة في هذه المواصفة هي عامة ، ويقصد بها أنها تنطبق على جمي
ة المنتجات المق              ا وطبيع ا وحجمه تثناء      المنظمات بصرف النظر عن نوعه ة، ويمكن اس دم

ا،إال أن    ة ومنتجاته ة المنظم سبب طبيع ية ب ذه المواصفة القياس ات ه ن متطلب ق أي م تطبي
ى    تثناء عل ذا االس صر ه ول إال إذا اقت ر مقب ة غي ذه المواصفة الدولي ة له ة بالمطابق المطالب

د     ي البن واردة ف ات ال درة المنظم      ) 7(المتطلب ى ق تثناء عل ذا االس ؤثر ه ب أن ال ي ة ويج
شريعية        ات الت ات الزبون،والمتطلب ي متطلب ي تلب ات الت ديم المنتج ي تق سؤوليتها ف وم
(والتنظيمية المطبقة   ISO 9001:2008,1-2.( 

ة       ة إدارة الجودة وفق المواصفة الدولي  في  ISO 9001:2008وقد جاءت متطلبات أنظم
: (خمسة فروع رئيسية آالتالي ISO 9001:2008:2-15 شعبان ، ) ( 2009 ،231-248 ( 

 
( نظام إدارة الجودة : أوًال 4  ( Quality Management System 

:ويتكون من المتطلبات الرئيسية التالية   
 General Requirement)  4.1(متطلبات عامة  -1

ودة،      ام إلدارة الج ى نظ افظ عل ق وتح ق وتطب شئ وتوث ة أن تن ى المنظم يجب عل
ة ،حيث    وتحسن باستمرار فاعليته طبقًا للمتطلبات الوار   دة في هذه المواصفة الدولي

 :انه يجب على المنظمة 

 (*) .تحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وتطبيقها خالل المنظمة  -أ 

 .تحديد تتابع وتفاعل هذه العمليات  -ب 

 .تحديد المعايير واألساليب الالزمة لضمان فعالية العمليات والسيطرة عليها  -ج 

 .لمعلومات الضرورية لدعم عملية التشغيل والمتابعةالتأآد من توافر الموارد وا -د 

 .قياس ورصد هذه العمليات  -ه 

 للعملياتاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق النتائج المخططة والتحسين المستمر  -و 

 .تحديد عملية االستعانة بجهة خارجية إذا وجدت وتحديد سيطرتها  -ز 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

ي    (*)  ب أن تغط ودة يج ام إدارة الج ة لنظ ات المطلوب ق    : العملي وارد، تحقي وفير الم شطة اإلدارة ،ت ات أن عملي
 .المنتج، عمليات القياس والتحليل

 Documentation Requirements)  4.2(التوثيق متطلبات  -2

 :ويشمل التالي

 General) 4.2.1(عام  -أ  

 :يجب أن يتضمن نظام إدارة الجودة ما يلي 
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 .بيان موثق لسياسة وأهداف الجودة  -1

 .دليل الجودة  -2

 .توثيق اإلجراءات التي يتطلبها نظام  -3

ش         -4 يط والت ضمان التخط رورية ل ا ض ة أنه رى المنظم ي ت ائق الت غيل الوث
 .والمراقبة لعملياتها 

 .السجالت التي يتطلبها النظام  -5

ارة      ق   "وعندما ترد عب م             " إجراء موث ي أن اإلجراء ت ا تعن وفق المواصفة فإنه
ي    راءات الت ون اإلج ن أن تك ة، ويمك ة علي ه والمحافظ ه وتطبيق شاؤه وتوثيق إن

ل واحد أو تتطلبها المواصفة فردية أو مرآبة ، وثمة وثيقة واحده يمكن أن تتناو     
أي                 ق ب أآثر من اإلجراءات أو ما يزيد عن وثيقة واحدة، ويمكن أن يكون التوثي
.شكل من األشكال وأي نوع من أنواع التوثيق  

 
 

 Quality Manual )4.2.2(دليل الجودة  -ب 

 :يتوجب على المنظمة أن تنشئ دليل الجودة ويشمل على 

 .عملها ومبرراتهامجال نظام إدارة الجودة متضمنًا أي استثناءات تم  -1

 .اإلجراءات الموثقة التي تم إنشائها لنظام إدارة الجودة أو اإلشارة لها -2

 .وصف التداخل بين عمليات نظام إدارة الجودة -3

 
 Control of Documents) 4.2.3(ضبط الوثائق  -ج  

 :يجب توثيق أي إجراء لتحديد الضوابط الضرورية لـ

 .اعتماد الوثائق للمالئمة قبل إصدارها -1

 .اجعة وتحديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادهامر -2

 .التأآد من تمييز التعديالت والمراجعات السارية للوثائق -3

 .التأآد أن الوثائق المناسبة في أماآن استخدامها -4

 .التأآد أن الوثائق واضحة ومقروءة ويمكن تمييزها -5

 .وزيعهاضمان أن الوثائق خارجية المصدر قد تم تحديدها وتم التحكم في ت -6
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 .منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة -7

 Control of Records  ) 4.2.4(ضبط السجالت  -د 

ة                     ة وفعالي ى المطابق ل عل ة دلي ة سجالت الجودة في المنظم يعتبر توفر ومراقب
ة      زه وقابل حة ومرم سجالت واض ون ال ب أن تك ام، ويج ات النظ أداء عملي

 .لالسترجاع
 

) 5(ة مسؤولية اإلدار: ثانيًا Management Res Ponsibility 
:تتضمن المتطلبات الرئيسية التالية   

 : Management Commitment) 5.1(التزام اإلدارة  -1

يا                يئًا أساس يعتبر إسهام ومشارآة اإلدارة العليا في المنظمة ذو أهمية وضرورة وش
م، ويتطلب أن ت                 ال ومالئ شكل فع رهن  للتطوير وللحفاظ على نظام أدارة الجودة ب ب

الل     ن خ ستمر م سين الم ودة والتح ام إدارة الج ق نظ وير وتطبي ا بتط ى التزامه عل
 :اآلتي 

 

 .التأآيد على أهمية الوفاء بمتطلبات الزبون والمتطلبات القانونية -أ 

 .وضع سياسة الجودة -ب 

 .التأآد من وضع أهداف الجودة -ج 

 .تنفيذ مراجعات اإلدارة -د 

 .التأآد من توفر الموارد -ه 

 

  :Customer Focus)  5.2( الزبون الترآيز على -2

ا      اء به دها والوف م تحدي ون ت ات الزب ن أن متطلب د م ا التأآ ى اإلدارة العلي يجب عل
 .بهدف تعزيز رضاء الزبون

 

  :Quality Policy) 5.3(سياسة الجودة  -3

 :على اإلدارة العليا التأآد من أن سياسة الجودة وفق التالي
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 . مناسبة ألهداف المنظمة -أ 

 .لتزام المنظمة بمتطلبات النظام وضمان تحسينه وتطويرهتتضمن ا -ب 

 .تحدد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف الجودة -ج 

 .معلنة ومفهومة لجميع العاملين في المنظمة -د 

 .مراجعتها لضمان استمرار مالءمتها -ه 
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  :Planning) 5.4(التخطيط  -4

 :وقد تضمن المطالب التالية 

 

 Quality Objectives) 5.4.1(أهداف الجودة  -  أ

املة         ودة ش داف الج د أن أه ضمن و تتأآ ة أن ت ا للمنظم ى اإلدارة العلي عل
ة      االحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات المنتج وأنها قد عممت ووزعت على آاف
ع سياسة            ة م اس ومتوافق ة للقي مستويات المنظمة ، وان تكون تلك األهداف قابل

 .الجودة

 

 Quality Management System)5.4.2(تخطيط نظام إدارة الجودة  - ب
Planning 

 :يتوجب على اإلدارة العليا التأآد من

ي    • واردة ف ات ال ة المتطلب دف تلبي تم به ودة ي ام إدارة الج يط نظ أن تخط
 .وأيضا لتحقيق أهداف الجودة) 4.1(الفقرة 

ى        • ودة عل ام إدارة الج ي نظ ديالت ف ذ أي تع يط وتنفي ؤثر تخط أن ال ي
 .سالمة النظام

 
 Responsibility, Authority and)5.5(لية والصالحية واالتصال  المسؤو -5

Communication 

 :تتناول هذه الفقرة المتطلبات الفرعية اآلتية

 

 Responsibility and Authority) 5.5.1( المسؤولية والصالحية  -أ  

شرها داخل     سؤوليات والصالحيات ون د الم د من تحدي ا التأآ ى اإلدارة العلي عل
 .المنظمة
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 Management Representative-MR)  5.5.2(مثل اإلدارة م -ب 

ولى المسؤوليات              يجب على اإلدارة العليا اختيار عضوًا من أعضاء المنظمة يت
 :والصالحيات اآلتية بغض النظر عن مسؤولياته األخرى واعتباره مسئوال عن

 

شاؤها وتط             -1 ا  التأآد من أن العمليات المطلوبة لنظام إدارة الجودة قد تم إن بيقه
 .والمحافظة عليها

سينات أن       -2 ودة والتح ام إدارة الج ن أداء نظ ا ع إلدارة العلي ارير ل ع التق رف
 .وجدت

التأآد من رفع الوعي بمتطلبات الزبائن في جميع أنحاء المنظمة ويمكن أن         -3
ا يخص     ة فيم ات الخارجي صال بالجه ل اإلدارة االت سؤوليات ممث شمل م ت

 .نظام إدارة الجودة 

 

     Internal Communication) 5.5.3(لداخلي االتصال ا -ج  

ة ،   بة للتواصل داخل المنظم ائل المناس ا ضمان الوس ن اإلدارة العلي ب م يتطل
 .وعليها ضمان وجود اتصال فعال بشأن نظام إدارة الجودة

 
 Management Review ) 5.6( مراجعة اإلدارة  -6

 :وتضمنت هذه الفقرة العناصر الفرعية اآلتية

 

 General) 5.6.1(عام  -أ  

رات                ى فت ة عل ة نظام إدارة الجودة في المنظم ا مراجع ى اإلدارة العلي يجب عل
ة              ذه المراجع مخططة لضمان استمرار مالءمته وفعاليته ، ويتوجب أن تشمل ه
ة     ضمنًا سياس ودة مت ام إدارة الج ر نظ ة لتغيي سين والحاج رص التح يم ف تقي

 .وأهداف الجودة
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 Review Input)  5.6.2(مدخالت المراجعة  -ب 

 :تحتوي مدخالت مراجعة اإلدارة على المعلومات التالية

 

 ).السابقة(نتائج التدقيق  -1

 .البيانات المستوحاة والمسترجعة من الزبون -2

 .عملية األداء ومطابقة المنتج -3

 .اإلجراءات التصحيحية والوقائية، الناتجة من المراجعات السابقة -4

 .امالتعديالت والتغييرات المؤثرة في النظ -5

 .توصيات من اجل التحسين والتطوير -6

 

 Review Output) 5.6.3(مخرجات المراجعة  -ج  

 :تتضمن مخرجات مراجعة اإلدارة على أي قرارات أو أفعال لها عالقة باالتي

 

 .تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة وعملياته  -1

 .تحسين المنتج فيما يتعلق بمتطلبات الزبون -2

 .احتياجات الموارد -3

      Resources  Management ) 6( ارة الموارد إد: ثالثًا
:يتضمن المتطلبات الرئيسية التالية   

 Prrovision of Resources ) 6.1(توفير الموارد  -1

 :يجب على المنظمة تحديد وتوفير الموارد الالزمة بغرض

 .تطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه والتحسين المستمر للنظام - أ

 . بالوفاء بمتطلباتهتعزيز رضا الزبون - ب

 

  Human Resources ) 6.2( الموارد البشرية  -2
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 :جاء هذا المتطلب وفق المواصفة شامًال المتطلبات التالية

 

 General)  6.2.1( عام  -أ  

تج ذوي             ات المن ى تطابق متطلب يجب أن يكون األفراد القائمين بأعمال تؤثر عل
 .برة المناسبةآفاءة مبنية على التعليم والتدريب والمهارة والخ

 ,Competence, Awareness) 6.2.2(الكفاءة ، التوعية ، التدريب  -ب 
Training  

 :تؤآد المواصفة من خالل هذا المطلب على المنظمة اآلتي 

 

ة       -1 ى مطابق أثير عل م ت ذي له املين ال راد الع ضرورية لألف اءة ال د الكف تحدي
 .المنتج

 .توفير التدريب الالزم لتحقيق الكفاءة الالزمة -2

 .تقييم فاعلية هذه اإلجراءات -3

 .التأآد من إدراك آل العاملين ألهمية مساهماتهم في انجاز أهداف الجودة -4

 االحتفاظ بالسجالت المناسبة عن التعليم والتدريب والمهارات والخبرات -5

 

  Infrastructure) 6.3(البنية التحتية  -3

ات  على المنظمة أن تحدد البنى التحتية لها ، والمحافظة عليها   لضمان تحقيق متطلب
 :المنتج، وتتضمن البنية التحتية المالئمة 

 

 .المباني وأماآن العمل والمرافق الالزمة لها -أ 

 ).األجهزة والبرامج(معدات العملية  -ب 

 ).مثل النقل و المواصالت ونظم المعلومات(الخدمات المساعدة  -ج 

 

 Work Environment)  6.4(بيئة العمل  -4
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د  ة تحدي ى المنظم ب عل تج  يتوج ة المن از مطابق بة النج ل مناس ة عم وإدارة بيئ
ا     ل تحته ؤدي العم ي ي روف الخاصة الت ك الظ ل بتل ة العم ق بيئ ات، وتتعل للمتطلب

رى      ل األخ ة والعوام روف البيئ املة الظ رارة ،    (ش ة الح ضوضاء ، درج ل ال مث
 ).الرطوبة ، اإلضاءة ، الجو

 
)  7(تحقيق المنتج : رابعًا Product Realization 

:ضمن المتطلبات الرئيسية التاليةيت  
   Planning of Product Realization)  7.1(التخطيط لتحقيق المنتج  -1

ى أن يكون                 تج، عل ق المن ة لتحقي المنظمة مطالبة بتخطيط وتطوير العمليات الالزم
ا   ة عليه ودة ، وللمالئم ام إدارة الج رى لنظ ات األخ ات العملي ع متطلب ًا م متوافق

 :تيضرورة تحديد اآل

 .أهداف الجودة ومتطلبات المنتج  -أ 

 .الحاجة إلى إنشاء العمليات الوثائق وتوفير الموارد الخاصة بالمنتج  -ب 

ار         -ج  اس واالختب ة والقي صالحية والمراقب رار ال ق وإق ة للتحق شطة المطلوب األن
 .ومعايير القبول

ة        -د  تج ومطابق ق المن دى تحق ات م ى إثب دليل عل اء ال ة إلعط سجالت المطلوب ال
 .فاتالمواص

 
  Customer- Related Processes) 7.2(العمليات المتعلقة بالزبون  -2

 :يتناول هذا المتطلب متطلبات فرعية آالتالي

 

  Determination of Requirements) 7.2.1(تحديد متطلبات المنتج  -أ  
Related to the Product 

 :على المنظمة تحديد اآلتي

 .وما بعد التسليم متطلبات الزبون متضمنة متطلبات التسليم  -1

 .المتطلبات وان لم تحدد من قبل الزبون والتي لها أهمية للعملية -2

 .المتطلبات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمنتج -3

 .أي متطلبات إضافية تعتبرها المنظمة ضرورية -4
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 Review of)7.2.2(مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج  -ب 
Requirements Related to the Product 

 :على المنظمة إجراء المراجعة للمتطلبات المتعلقة بالمنتج للتأآد من

 .معرفة متطلبات المنتج -1

 .متطلبات العقد أو أمر التوريد -2

 .قدرة المنظمة على الوفاء بالمتطلبات المحددة -3

 

 Customer Communication)  7.2.3(االتصال بالزبون  -ج 

تصال بالزبون فيما يتعلق على المنظمة أن تحدد وتطبق ترتيبات فعاله لال
) متضمنة التعديالت(بمعلومات المنتج والطلبات والعقد وأوامر التوريد 

 .والمعلومات الواردة وشكاوي الزبون

 
  Design and Development)  7.3(التصميم والتطوير  -3

 :جاء هذا المتطلب وفق المواصفة متضمنًا المتطلبات التالية 

 

 Design and Development) 7.3.1(تخطيط التصميم والتطوير -أ 
Planning 

دد        ا أن تح تج، وعليه وير المن صميم وتط ب ت ط وتراق ة أن تخط ى المنظم عل
 :التالي

 .مراحل التصميم والتطوير -1

ة من مراحل               -2 ة لكل مرحل المراجعة والتحقق وإقرار الصالحية المالئم
 .التصميم والتطوير 

 .مسؤوليات وصالحيات التصميم والتطوير -3
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 Design and Development) 7.3.2(التصميم والتطوير مدخالت  -ب 
Inputs 

 :تحتوي المدخالت الخاصة بمتطلبات المنتج ما يلي 

 .المتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء -1

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب تطبيقها -2

 .المدخالت السابقة التي يمكن استمرار تطبيقها -3

 

 Design and Development)7.3.3(مخرجات التصميم والتطوير -ج 
Outputs 

ع المدخالت         شكل يتناسب م صميم والتطوير ب دم مخرجات الت م أن تق من المه
 :ويجب  اعتمادها قبل السماح بتداولها وعلى أن توفر التالي 

 

 .أن تكون متطلبات المخرجات مرضية -1

 .أن توفر معلومات مالئمة للشراء واإلنتاج والخدمات -2

 . المنتجتتضمن معايير قبول -3

 .تحدد خصائص المنتج األساسية لضمان االستخدام السليم والمناسب  -4

 

 Design and Development) 7.3.4(مراجعة التصميم والتطوير -د 
Review 

على المنظمة إجراء مراجعات نظامية للتصميم والتطوير بشكل مناسب بحسب          
 :الترتيبات المخططة وذلك بغرض 

 .تطوير على الوفاء بالمتطلباتتقييم قدرة نتائج التصميم وال -1

 .تحديد أي مشاآل واقتراح اإلجراءات الضرورية لحلها -2

 

 Design and Development) 7.3.5(التحقق من التصميم والتطوير -ه 
Verification 
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صميم أو    ى الت درة عل ن الق د م ات للتأآ ن المخرج ق م ة التحق ى المنظم عل
 .متطلبات المدخالت 

 

 Design and Development) 7.3.6(والتطويرصالحية التصميم  -و 
Validation 

ًا للنظام المخطط              صميم والتطوير تبع من الضروري أن يتم إقرار صالحية الت
ين أو االستخدام                     ق المع ات التطبي اء بمتطلب ى الوف ادر عل تج ق للتأآد من أن المن

 .المطلوب 

 

 Control of Design and) 7.3.7(ضبط تغييرات التصميم والتطوير -ز 
Development Changes 

صميم والتطوير             يتوجب على المنظمة تحديد وتوثيق التعديالت الحاصلة في الت
تج                  تج والمن ة للمن ى األجزاء المكون على أن تشمل تقييم تأثير هذه التغييرات عل

 .الذي تم تسليمه ويجب مراجعتها والتحقق منها واعتمادها قبل التنفيذ 

 

 Purchasing) 7.4(الــشــراء  -4

 :جاءت المتطلبات الفرعية لتتناول التالي

 

 Purchasing Control)  7.4.1(ضبط الشراء  -أ 

شراء              يجب على المنظمة أن تتأآد من تطابق المنتجات المشتراه مع متطلبات ال
تج      المحددة، ويتوقف مدى الرقابة على مدى أثر المنتج الذي تم شراؤه على المن

تج ال        ق المن وردين            النهائي أو على تحقي ار الم يم واختي ة تقي ى المنظم الي، وعل ت
يم                 ار والتقي ايير االختب ا وضع مع على أساس قدرتهم في تلبية احتياجاتها وعليه

 .لهم

 

  Purchasing Information) 7.4.2(معلومات الشراء  -ب 
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للمواد والمنتجات المراد   تشترط المواصفة أن تتضمن معلومات الشراء وصف        
راؤها، وفير ا ش تم ت ة عل وأن ي ات   لموافق راءات والعملي ات واإلج ى المنتج

 فراد ومتطلبات نظم إدارة الجودةواالحتياجات من المعدات ومتطلبات تأهيل األ
 

 Verification of Purchased) 7.4.3( التحقق من المنتج المشترى -ج 
Product 

على المنظمة أن تجري وتطبق إجراءات الفحص والتفتيش للتأآد من أن المنتج     
 .رى يفي بمتطلبات الشراء المطلوبة والمحددة المشت

 

 Production and Service)7.5 (عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة -5
Operation 

 :يتضمن المتطلبات الفرعية التالية 
 

 Control of Production)7.5.1(التحكم في اإلنتاج وتقديم الخدمة  -أ 
and Service Provision 

ذ م ة أن تخطط وتنف ى المنظم ة تحت ظروف عل ديم الخدم اج وتق ات اإلنت تطلب
 :خاضعة للتحكم وتشمل

 .إتاحة المعلومات التي تصف خصائص المنتج  •

 .توفير تعليمات العمل حسب الضرورة  •

 .استخدام المعدات المناسبة  •

 .توفير واستخدام المراقبة والقياس  •

 .تنفيذ أنشطة المراقبة والقياس  •

 .ليم وما بعد التسليم تنفيذ أنشطة اإلفراج للمنتج والتس •

 Validation of) 7.5.2(المصادقة على عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة  -ب 
Processes for Production and Service Provision 

ن        ي ال يمك ة الت ديم الخدم اج وتق ات اإلنت ى عملي صادقة عل ة الم ى المنظم عل
و الرصد ، وعليها التحقق من المخرجات الناتجة عنها بواسطة القياس المتتابع أ

اد     ة واعتم ددة لمراجع ايير مح الل مع ن خ ات م ذه العملي ات له ضع ترتيب أن ت
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ائل   تخدام وس املين واس ل الع دات وتأهي ى المع اد الحصول عل ات واعتم العملي
 .وإجراءات محددة وآذلك إعادة إقرار المصادقة 

 

 Identification and Traceability) 7.5.3(التمييز والتتبع  -ج 

ى ا  ا عل ه، وفيم بة خالل مراحل تحققي ائل المناس تج بالوس ز المن ة أن تمي لمنظم
 .يتعلق بمتطلبات القياس والمراقبة 

 

  Customer Property) 7.5.4(ملكية الزبون  -د 

يتعين على المنظمة عناية ورعاية ملكية الزبون حينما تكون تحت سيطرتها أو             
ون وإبالغه في        تستخدم بواسطتها، وعليها أن تميز وتتحقق وتحمي م        ة الزب لكي

ة         ة الفكري شمل الملكي ن أن ت تخدام ويمك الحيتها لالس دم ص ف أو ع ة التل حال
 .والمعلومات الشخصية 

 

 Preservation of Product) 7.5.5(الحفاظ على المنتج  -ه 

سليم   داخلي والت شغيل ال ات الت اء عملي تج أثن ى المن افظ عل ة أن تح ى المنظم عل
ات، وتتضمن            للجهة المعنية من أجل    شروط والمتطلب ة ال ى مطابق  المحافظة عل

ظ ،  ة والتخزين والحف ة والتغليف والتعبئ ز والمناول المحافظة من خالل التميي
 .وأن تشمل المحافظة آذلك على األجزاء المكونة للمنتج 

 
 Control of Monitoring and)7.6(ضبط معدات المراقبة والقياس  -6

Measuring Equipment 

ا، وأن            يتطلب أ  ن تحدد المنظمة عمليات القياس والمراقبة التي يتعين االضطالع به
ات ويجب أن تكون          تج للمتطلب تحدد األجهزة الالزمة لتقديم األدلة على مطابقة المن
رات محددة                     ى فت ائج وعل د صحة النت ا لتأآي معدات القياس معايرة ويتم التحقق منه

ضمان عدم حدوث مخال            دات ل تم ضبطها          قبل استخدام المع د الضرورة ي ات وعن ف
 .وتأمينها وحمايتها من األضرار خالل الصيانة والتخزين 

 
 

) 8(القياس والتحليل والتحسين : خامسًا Measurement Analysis and 
Improvement  
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:يتضمن المتطلبات الرئيسية التالية  
 General) 8.1(متطلبات عامة  -1

ات المرا         ق عملي ل والتحسين من          على المنظمة أن تخطط وتطب اس والتحلي ة والقي قب
 :أجل

 .تبرهن على مطابقة متطلبات المنتج  -أ 

 .التأآد من مطابقة نظام إدارة الجودة  -ب 

 .التطوير والتحسين المستمر في فاعلية نظام إدارة الجودة  -ج 

 

 

 Measurement and Monitoring) 8.2(المراقبة والقياس  -2

 :يشمل المتطلبات الفرعية التالية 

 

 Customer Satisfaction)8.2.1(زبون رضا ال -أ  

ب     ة أن تراق ن المنظم ب م ه يتطل ودة فأن ام إدارة الج ات أداء نظ د قياس آأح
اء                    ى أي مدى قامت بالوف شعر إل ون حتى تست المعلومات المتعلقة بتوقعات الزب

 .بمتطلباته ويجب تحديد أساليب الحصول واالستخدام لهذه المعلومات 
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 Internal Audit (8.2.2(التدقيق الداخلي  -ب 

ان نظام         يجب أن تكون عملية التدقيق الداخلي في فترات مخططة لتحدد ما إذا آ
 :إدارة الجودة 

ذه         -1 ات ه ة ومتطلب ات المخطط ع الترتيب ودة م ام إدارة الج ابق نظ يتط
 .المواصفة

 .مطبق بفاعلية ويتم المحافظة علية -2

 

ة وأهمي    ار حال دقيق في االعتب ات الت اآن ويجب أن تأخذ عملي ات واألم ة العملي
ايير    دد مع ضروري أن تح ن ال سابقة وم ة ال ائج المراجع دقيقها ونت يتم ت ي س الت
ة               ة إلزال ال التصحيحية الالزم ومجال وأساليب التدقيق المتبعة والتأآد من األفع
حاالت عدم المطابقة وأسبابها ويجب متابعة األفعال المتخذة ورفع تقارير بنتائج           

 .التحقق 

 

 Measurement and Monitoring of)8.2.3(قياس العمليات مراقبة و -ج 
Processes 

ام إدارة        ات نظ اس عملي ة وقي بة لمراقب اليب المناس ق األس ة تطبي ى المنظم عل
ائج المخططة ، وفي                 ق النت ى تحقي ات عل درة العملي ات ق ا أمكن إلثب الجودة آلم

ال التصحيحية  حالة عدم تحقيق النتائج المخططة يجب اتخاذ اإلجراءات واألفع     
وع ومدى                    ار ن ة أن تأخذ في االعتب ى المنظم وعند تحديد األساليب المناسبة عل
ة            ى مطابق أثيرهم عل ق بت ا يتعل ا فيم المراقبة والقياس الذي يالءم آل من عملياته

 .المنتج للمتطلبات وعلى فعالية نظام إدارة الجودة 

 

 Measurement and Monitoring of)8.2.4(مراقبة وقياس المنتج  -د 
Product 

ات        اء بمتطلب ن الوف ق م تج للتحق صائص المن اس خ ة وقي ة مراقب ى المنظم عل
تج            ق المن ة تحقي ن عملي بة م ل المناس د المراح ك عن ذ ذل ا تنفي تج، وعليه المن
ول ويجب               ايير القب تج لمع واالحتفاظ بسجالت اإلثباتات للتدليل على مطابقة المن

ى          أن توضح السجالت الموظفين المسئولين       تج لتوصيلة إل عن اإلفراج عن المن
 .الزبون 
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 – Control of non) : 8.3(السيطرة على المنتج غير المطابق  -3
Conforming product 

ر المطابق                       تج غي ة المن ز ومراقب ة أن تضمن تميي ى المنظم أن عل تؤآد المواصفة ب
ا أن      سليمه ، وعليه صود أو ت ر المق تخدام غي ع االس ى تمن تج حت ات المن شاء لمتطلب

ة    صالحيات المتعلق سؤوليات وال سيطرة والم اليب ال د أس ة لتحدي راءات موثق إج
 .بالتعامل مع المنتج غير المطابق 

 

 Analysis of Data) : 8.4(تحاليل البيانات  -4

 يجب على المنظمة تحديد وجمع وتحليل البيانات إلثبات مالئمة وفاعلية نظام إدارة            
ن يمكن عمل التح          ة النظام ويجب أن يتضمن            الجودة ولتقييم أي ستمر لفعالي سين الم

صلة وأن               ذلك البيانات المتولدة نتيجة للمراقبة والقياس والمعلومات األخرى ذات ال
 :يوفر تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بما يلي 

 .رضا الزبون  -أ 

 .المطابقة لمتطلبات المنتج  -ب 

 . الوقائيةخصائص واتجاهات العمليات والمنتجات وفرص اإلجراءات -ج 

 .الموردين  -د 
 

 Improvement): 8.5(التحسين  -5

 :يتكون من المتطلبات الفرعية التالية 

  Continual  Improvement)  8.5.1( التحسين المستمر  -أ 

يتوجب على المنظمة أن تحسن باستمرار فاعلية نظام إدارة الجودة من خالل 
ل البيانات واإلجراءات استخدام سياسة الجودة وأهدافها ونتائج المراجعة وتحلي

 .التصحيحية والوقائية ومراجعة اإلدارة 
 

 Corrective   Action )  8.5.2( اإلجراء التصحيحي  -ب 

عدم المطابقة بغرض منع  يجب على المنظمة أن تتخذ اإلجراءات إلزالة أسباب
عدم آلثارتكرار حدوثه ويجب أن تكون األفعال واإلجراءات التصحيحية مناسبة 

 : اآلتي  المكتشفة وعلى المنظمة إنشاء إجراءات موثقة لتحديد متطلباتالمطابقة
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 ) .متضمنة شكاوي الزبون ( مراجعة حاالت عدم المطابقة  -1

 .تحديد أسباب عدم المطابقة  -2

 .تقييم الحاجة ألجراء يضمن عدم تكرار حدوث عدم المطابقة  -3

 .تحديد وتطبيق اإلجراء المطلوب  -4

 .خذ سجالت بنتائج اإلجراء المت -5

 .مراجعة فاعلية اإلجراءات التصحيحية المتخذة  -6

 

 Preventive  Action ): 8.5.3( اإلجراء الوقائي  -ج  

ة حتى                  ة الممكن يتوجب على المنظمة أن تتخذ إجراء إلزالة أسباب عدم المطابق
شاآل        أثيرات الم ة مناسبة لت ع حدوثها ، ويجب أن تكون اإلجراءات الوقائي تمن

 :جراءات موثقة لتحديد وتعريف متطلبات ما يلي الممكنة ويجب أنشاء إ

 .تحديد أمكانية عدم المطابقة وأسبابها  -1

 .تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث عدم المطابقة  -2

 .تحديد وتنفيذ اإلجراء المطلوب  -3

 .تسجيل اإلجراءات المتخذة  -4

 .مراجعة اإلجراءات الوقائية المتخذة  -5

ائم                ومن األهمية اإلشارة إلى ا     وائم نظام اإلدارة الق ة أن ت ه من الممكن للمنظم ن
ة                    ذه المواصفة الدولي ات ه شاء نظام اإلدارة الجودة يفي بمتطلب لديها بغرض إن
ي يمكن استخدامها في أغراض                    ا ، والت رابط متطلباته التي تقوم على تكامل وت
ابق   هادة التط ى ش ا والحصول عل ق متطلباته ة أو لتطبي ق داخل المنظم , التطبي

د                و ذلك الب ون ول ات الزب اء بمتطلب  هي ترآز على فاعلية نظام إدارة الجودة للوف
شكل         ذها بال ا وتنفي صطلحاتها لتطبيقه اني م ا ومع م لمحتويه ام والفه ن اإللم م
.السليم  
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الثالث الفصل  

 
 القياسية المواصفات وسلسلة البيئية اإلدارة نظم

 الدولية
ISO 14000:2004 

 
 

  البيئية اإلدارة نظم: األول المبحث

 ISO 14000 الدولية المواصفات سلسلة: الثاني المبحث
 الدولية القياسية المواصفة: الثالث المبحث

ISO14001:2004 
 المواصفتين بين التكامل وعناصر التناظر أوجه: الرابع المبحث

 ISO 9001& ISO 14001 الدوليتين  
 
 

 المبحث األول
 نظم اإلدارة البيئية

 :مخفي 1.1.1

 :يدتمه 1.1.3

ا       وم به ي تق شاطات الت ات والن ع للممارس رزه الواق ي اف ب البيئ د للجان ام المتزي إن االهتم
دة               اإلدارة الجي المجتمعات والمنظمات العاملة ،ولذلك فأن هناك اتجاه عالمي نحو االهتمام ب
ة    م إداري ق مواصفات ونظ صناعية تطبي دول ال ن ال د م ي العدي سه تبن ا يعك و م ة، وه للبيئ

ذا ة به بحت  خاص ة أص رى أن اإلدارة البيئي ات ت ن المنظم ر م بحت آثي شأن ، وأص  ال
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ى                 دة والوصول إل ة جي إستراتيجية أساسية يجب تبنيها وتطبيقها بهدف تحقيق ممارسات بيئ
.النجاح وتدعيم قدرتها في بيئة األعمال  

ه خاصة في اإل                 دارات آما أن المسؤولية البيئية للمنظمات في عالم اليوم تحتل أهمية ومكان
العليا لتلك المنظمات تجاه مجتمعاتها ،وذلك لما وصل إلية الوضع البيئي وبفعل زيادة حجم              
.المخاطر والتأثيرات البيئية التي تفرزها الصناعة  

ونتيجة الوعي البيئي المتصاعد استحدثت عدد من التشريعات البيئية والمعالجات الصناعية   
عي البيئي ومواآبة حجم المخاطر والمضاعفات      وتم العمل على تطويرها بغرض زيادة الو      

.الناشئة  
ولذلك فانه نتيجة الجهود الحيثية التي قادتها الحرآة البيئية فقد أصبحت آثير من المنظمات              
دعيم      ت أن ت ث أدرآ وعي ، حي اس تط ى أس ة عل م اإلدارة البيئي ي نظ ات تبن ذ الثمانين ومن

نظم، ول  ذه ال ي ه ن خالل تبن سية م درتها التناف شطتها  ق ن أن ا وع دة عنه وين صورة جي تك
.الصناعية ولتقليل المسؤولية القانونية للنواحي البيئية وسهولة النفاذ لألسواق الخارجية  

ة ،                           نظم البيئي دوافع لتبني ال ة ، ال وم نظم اإلدارة البيئي اول مفه ذا المبحث سوف نتن وفي ه
.وأهداف أنظمة إدارة البيئية   

 
 :بيئية مفهوم نظم اإلدارة ال 2.1.3

ة تمكن                        ع بمرون صارمة ، فهي تتمت ة ال ك األدوات اإلداري ة ليست بتل إن نظم اإلدارة البيئي
ضل        ًا أف ق أداء بيئي ا يحق االت وبم ف الح ع مختل ل م ن التعام ة م                             المنظم
 ) De Araujo,1996,23.(  

اد        وهي تعد تحديدًا للنشاطات الواجب إتباعها بهدف التصدي          لحل أي مشكلة بيئية ، أي إيج
ى                   ا التغلب عل ي يمكن من خالله البدائل والتكنولوجيا والتشريعات المناسبة لالستخدام ،الت

).74 -73 ، 2000خزندار وعزيمة، (تلك المشاآل البيئية   
أثيره     ل ت ن خالل تقلي سي م شكل رئي ت وب د آان ي ق وث البيئ ع التل ل م ة التعام والن طريق

صادرة ة م تيعاب   ومعالج ى االس ة عل درة البيئ رًا لق ي الواضح نظ شريع البيئ د غاب الت  فق
د                     ى العدي ؤدي إل صناعي ي و والتطور ال ع أن النم والمعالجات للملوثات المحدودة ، ولكن م
.من الفوائد لكنه غالبًا ما يؤدي إلى إضرار بيئية، منها استنزاف للموارد الطبيعية  

م ال            لبية ت سية،               ففي أوربا ظهرت جوانب س ا وحصول عدة حوادث رئي أثر به شعور والت
ات    ًا للحكوم افزًا مهم وا ح ع ليكون دفع المجتم ام، ف ي الع وعي البيئ ي ال ا زاد ف و م وه
ي                 ضاغطة الت واع الجهات ال وث ، ومن أن ك التل والشرآات لألخذ بتدابير آفيلة تحد من ذل

ة  تستهدف حماية البيئة وتحسينها الحكومات والمستهلكون والمستثم       رون والجماعات المحلي
(وجهات التمويل وااللتزام بالمصداقية       Kolk,2000,8 ًا          )  ة تطبيق د نظم اإلدارة البيئي وتع
ًا  (نظمي Systematic وذج دورة  )  اس نم ى أس ضايا عل الج الق ي تع ال الت إلدارة األعم

)Deming خطط  )  Plan) ، افعل   ) (DO)   افحص ،(Check) (، صحح    Act ذا    )  ويدعم ه
(يم التحسين المستمر النموذج مفاه Yamell,1999,13.( 

:  ويعرف نظام اإلدارة البيئية Environmental Management System (EMS)  
بأنه مجموعة من اإلجراءات الموثقة والمهيكلة والقابلة للتحقق منها، تأخذ صيغة المراحل              

دءًا من اإلدارة وممارسات العم ور ب الج آل  األم ة وتع ددة والمتكامل ات المتع ى التقني ل ال
ة   ة القانوني ة       ,والرعاي سياسات البيئي ستوى ال سين م ة وتح ة وإدام عها لتلبي م وض ي ت والت

(وأهداف المنظمة   De Araujo,1996.2 (.  
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(آما يعرفه    Kolk ة               )  شويه للطبيعي الم دون ت على انه ذلك التطور الذي يلبي احتياجات الع
ة               وبما يمكن األجيال القادمة من تلبية احتياجاتها       ى تطوير نظم بيئي رة عل ذه الفك ، اذ تقوم ه

(فعالة Kolk,2000,4 (.  
ة  دائل ذات أخالق بيئي ز ب ة لتعزي و محاول ة ه وءهونظام اإلدارة البيئي وج آف صميم المنت  لت

أثيره                         د يحد من ت ا ق وج مم اة المنت ر دورة حي سوق عب والعملية ، واختيار الموارد ونقلها لل
).190 ، 2000العزاوي ،(البيئي   

اتها    سؤولياتها وسياس ة وم ل المنظم ن هيك ارة ع ا عب ة بأنه م اإلدارة البيئي رف نظ وتع
ستخدمة في حماي           ا الم ة وإدارة األم     ـوممارساتها وإجراءاتها وعملياتها وموارده ور ـة البيئ

).123 ، 2001الصرن ،(البيئية   
(أما المنظمة الدولية للمقاييس      ISO جزء من النظام     "فتعرف نظم اإلدارة البيئية على انه     ) 

سؤوليات  ة والم شطة التخطيطي ي واألن ل التنظيم ضمن الهيك ذي يت شامل ، ال  اإلداري ال
سياسة  ة ال ة وإدام ة بتطوير ومراجع وارد المتعلق ات والم ات واإلجراءات والعملي والتطبيق
(البيئية للمنظمة   ISO 14004,1996,2( 

ستخدم        وتشتق العناصر الرئيسية لنظم اإلدارة البيئية من نظ        م إدارية مثل سلسلة الجودة، وت
سبب                ل ال ذ وتحلي مفاهيم إدارية مثل اإلدارة باألهداف والتحسين المستمر والمراجعة والتنفي
(والنتيجة واتخاذ القرار التقويمي  Nestel,1996,48( 

د،       ال وجي ًا فع ونستنتج  مما سبق أن نظام اإلدارة البيئية هو ذلك النظام الذي يحقق أداء بيئي
ة         ة وإدام سعى إلقام ي ت ات الت ام المنظم واع وإحج ف أن ى مختل ة عل أداة إداري ق آ ويطب
ة   ن خالل المراجع ام م ذا النظ ى تحسين وتطوير ه ل عل شطتها والعم ة ألن ب البيئي الجوان
ستمر             ى تحسين م ة للوصول إل المستمرة والدورية بغرض تحديد مجاالت التحسين الممكن
.في األداء البيئي   

 
 :ع تبني نظم اإلدارة البيئية دواف  3.1.3

ي    ام اإلدارة البيئ ق نظ هادة تطبي ى ش ي تحصل عل ة الت (إن المنظم EMS دى )  ًا إلح طبق
تخدام   وث باس ع التل ة لمن ه المنظم ذي بذلت د ال ى الجه يًال عل ون دل ك يك أن ذل المواصفات ف

ا يحقق تحسين      التكنولوجيا المتاحة، وآذلك قدرتها على اإلدارة الجيدة لتأثيراتها البيئية           وبم
).1999،1المليجي وعلي ،(مستمر لألداء البيئي   

م مواصفات               وإنه  وإ (ن تباينت الدوافع في تبني نظم اإلدارة البيئية ، فانه لفه EMS ا   )  فأنه
اً    دم للمنظمات نظم ا تق ق، وإنم ي يجب أن يتحق ستوى من األداء البيئ ًا ال تحدد أي م جميع

افها البيئية ، على افتراض إن اإلدارة البيئية الجيدة تقود          تساعدها في الوصول لغاياتها وأهد    
(بشكل غير مباشر ألداء جيد  Strum & Pasena,1998,8.( 

ل                وبرغم تباين وتعدد الدوافع وراء تبني منظمات األعمال لنظم اإلدارة البيئية، إال أنها تتمث
: على النحو التالي في دوافع داخلية وأخرى خارجية ، حيث سيتم تناول أهم هذه الدوافع  

 
:الدوافع الداخلية : أوًال  

(إن سعي المنظمات لتبني نظم اإلدارة البيئية ، من خالل تطبيق مواصفات              EMS يكون   ) 
ك                    ق وتطوير تل ة، من خالل تطبي ا المنظم ة من الممكن أن تحققه هدفه تحقيق مزايا داخلي

ا من              ق شهادات        النظم وجعلها آنوع من البرامج التي تستطيع أن تجنبه خالل سعيها لتحقي
ى                    ؤدي إل ة من الممكن أن ي ات البيئي تحقق التطابق للمواصفة البيئية وااللتزام بتلك المتطلب
:تحقيق وانجاز المزايا التالية   
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يؤدي تطبيق نظم اإلدارة البيئية إلى تحقيق فائض للمنظمات ، ناتج عن عدم حدوث            -1
ستلزمات     ة وم ات والطاق ات الخام ي آمي دار ف اج  إه ي اإلنت شغيل ف الت

)Arbogest,2009,4. ( 

 

زام     -2 الل االلت ن خ ام م ار الع ي إط ف ف ل الكل ات وتقليتقلي دل عملي وذج اله ر، ونم
 .أفضلية اإلدارة في الجوانب البيئية

 

ى       -3 ذلك عل راد وآ لوك األف ى س سيطرة عل زام وال قااللت أثير  طرائ ل ذات الت  العم
 ).Boiral & Sala,1998,59(المحتمل للبيئة 

 

ل حاالت عدم التطابق،                -4 شغيلية من خالل تقلي      Noncomplianceزيادة الكفاءة الت
 ).Ford,2009,2(ردوالذي يقود إلى تقليل اله

 

ة     -5 زام والفاعلي اس االلت ي مقي رح ف ة المقت ام اإلدارة البيئي ة لنظ ة الحقيقي ل القيم تتمث
 ).Boiral & Sala,1998,59(والمتابعة 

 

ن ال   -6 ة م زام بالوقاي واد       االلت ن الم ًا ع ة عوض واد البديل الل الم سعي إلح وث وال تل
 .لوالتحلالمضرة والغير قابلة للتفكك 

 

 .المساهمة على تدريب العاملين في المنظمة وتعزيز دورهم في نظم الحماية البيئية -7

 

ى تكامل                      -8 ة ، والعمل عل ة القائم ق اإلداري ى الطرائ سيطرة عل ة وال توفير آلية للرقاب
 ).Anderson,2010,3(أو بغرض إيجاد نظام لم يكن موجود األنظمة المجزاة 

 

 .االستخدام األمثل للطاقة في المنظمة وتحقيق الوفر عن طريق تقليل الهدر فيها -9
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تج       -10 اة المن ق أسلوب دورة حي ى تطبي ة إل ؤدي نظام اإلدارة البيئي  Life-Cycleي
Productجة  مما يؤدي إلى التحسين المستمر في مواصفات السلع المنت. 

 

 .تقليل حجم النفايات ،واالستفادة من عملية إعادة المواد التالفة -11

 

 الداخلية ،مما يؤدي إلى تخفيض       البيئهالحد من اإلصابات بأمراض أضرار تلوث        -12
 .تكاليف عالج األفراد من هذه األمراض

 

:الدوافع الخارجية : ثانيًا  
ى       تسعي منظمات األعمال لتطبيق نظم اإلدارة البيئية في سي         د عل شطتها بغرض التأآي اق أن

وث                      واع التل ق مكافحة أن ة عن طري صالح مع البيئ التزامها االجتماعي من خالل سلوك مت
.وحماية الموارد والحفاظ عليها والسعي لتحسين آفاءة األداء  

ى شهادات                ي استطاعت الحصول عل ة بالمنظمات الت وتشير عدد من اإلحصائيات المتعلق
ى               بيئية إلى سبق واضح ل     ك إل ة، ويرجع ذل دول األوروبي لدول الصناعية، وبشكل خاص ال

شار مواصفات اإلدارة              التأثير الواضح للضغوطات البيئية وقوانينها السائدة، وآذلك إلى انت
د                         ة وسعي المنظمات التقي نظم البيئي ي ال ة في تبن دوافع الخارجي ة ، وتكمن ال البيئية المطبق

:الرئيسية التي يمكن حصرها آالتالي وااللتزام بها استجابة للمقتضيات   
 

 :االستجابة للتشريعات والقوانين  -1

ة           ذي حد     ’ مع زيادة المشاآل البيئية زاد االهتمام بقضايا البيئ  بمعظم دول    ااألمر ال
أنها ضبط وتنظيم         العالم إلى إصدار تشريعات واتخاذ إجراءات وتدابير بيئية من ش

 .متصالح مع البيئةوتوجيه أنشطة منظمات األعمال باتجاه 

ستمر في      ولقد تزايدت السياسات الحكومية والتشريعات خالل عقدين مضت ، وست
ة         راءات الالزم سياسات واإلج اع ال رورة إتب ى ض د عل ة التأآي اه ، بقي ذا االتج ه
ك                    ا، ومن تل ة له ة الالزم وانين واألنظم ة، ووضع االستراتيجيات والق لحماية البيئ

نح      ة               اإلجراءات والتدابير م ة محددة ، ومزاول دات بيئي ة وفق تعه راخيص مزاول ت
األعمال وفق دراسة وتقييم شامل لآلثار البيئية ، وقد توجهت العديد من المنظمات               
ة      دات حديث وبتوجيه من حكوماتها إلى تخصيص جزء من استثماراتها الستخدام مع

 .لمنع التلوث البيئي ومعالجته 

 

 : النفاذ لألسواق العالمية  -2
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سية                أصبح   ا التناف ى مزاي ة، فإضافة إل هناك اهتمام دولي واضح بأنظمة إدارة البيئي
ة            ه في اآلون ة ، فان ة والدولي ى األسواق اإلقليمي دخول إل ة لل لسلع المنظمات الراغب
ة                   ى األسواق العالمي اذ إل د النف ة عن األخيرة أخذت المتطلبات البيئية تأخذ أهمية بالغ

 .وأصبحت شرطًا للتجارة الدولية

 

 :الحد من الضغوط المجتمعية  -3

ا يمارسه من ضغوط           يؤثر المجتمع وبشكل مباشر على عمل المنظمة من خالل م
وث البيئي ،                على األجهزة الحكومية والمنظمات على حّد سواء، وذلك للحد من التل

 .وإصالح األضرار البيئية

ي ت               ضغوطات الت مارس  وتسعى آثير من المنظمات لتحسين صورتها والحد من ال
ة في                   ايير ونظم إداري ق مع عليها، وإبرازها آمنظمات ملتزمة بيئيًا من خالل تطبي

 .اتجاه المحافظة على البيئية 

ة               ة عن البيئ وظهرت العديد من الجمعيات غير الرسمية المناهضة للتلوث والمدافع
ويم األداء   ي تق دور األساسي ف اره صاحب ال ستهلك باعتب ة الم ى حماي ة إل والداعي

 .يئي للمنظمة الب

 

 :  طلبات السوق  -4

ي      ة الت ار البيئي درآوا اآلث ائن وأصبحوا ي ن الزب ر م دى آثي ي ل وعي البيئ ازداد ال
الل     ن خ ديهم م شرائي ل نمط ال ة ال ى طبيع ك عل سلع، وانعكس ذل سببها بعض ال ت
ة             ان وقل ا درجات األم وفر فيه إحجامهم عن شراء سلع معينة وتوجههم نحو سلع تت

ار البيئي دة اآلث ات المتزاي ذا الطلب تجابة له ات لالس سعى المنظم ذلك ت ضارة، ول ة ال
ق        ه وف وج وإنتاج صميم المنت ام بت ة واالهتم ؤثرات البيئي ل الم اه تقلي ل باتج والعم

 .مواصفات بيئية ملتزمة وبما يلبي رغبات واحتياجات السوق 

ار          ة آمعي ات بيئي أثرين بقناع شراء مت ى ال ون عل ائن يقبل ن الزب ر م من وآثي ض
ال              ة، يكون اإلقب ع البيئ ة م سلع المتوائم رة أن ال دعم فك سلوآهم الشرائي، وهو ما ي

 ).Stellar,2009,3(على شرائها متزايدًا 

 

 :المتطلبات التعاقدية  -5
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تقوم المنظمات بتبني نظم اإلدارة البيئية استجابة للضغوطات التي تفرضها الجهات 
ى انجاز        األخرى الخارجية إلبرام عقود معينة مع تل       ك المنظمات، وتقوم بالعمل عل

أداء بيئي محسن ، وتقوم بتجهيز نفسها بيئيًا وفقًا لمعايير معينة ملتزمة بها ، وبذلك               
شترط        ي ت ة الت ات التعاقدي ع المتطلب اطي م ستطيع التع ل   أت ًا لتحم ًا معين داًء بيئي

 .المسؤولية مع جهة التعاقد

 
 :ة أهداف أنظمة إدارة البيئ  4.1.3

ع ت ذ    م صادر، اخ ك الم وع تل دد وتن ات وتع م الملوث اد حج ة وازدي شكالت البيئي صاعد الم
ق            ة انجاز اطر عمل لتحقي ة بغي ة ودولي ستويات وطني  االهتمام بالبيئة ونظم إدارتها على م
راء            وث وإج ى التل سيطرة عل ات بال زم المنظم ذي يل ي، ال ن األداء البيئ ال م ستوى ع م

:قيق عدد من األهداف والتي من أهمها  تحسينات مستمرة ، وذلك بغرض تح  
شرية     -1 وارد الب ين الم اعالت ب ة وإدارة التف وارد الطبيعي ة وإدارة الم ة البيئ حماي

 .وبما يؤدي إلى وجود بيئة آمنة ونظيفة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ،والطبيعية

 

صا             -2 ر المت سلوك غي نظم وتضبط ال ي ت لح وضع الضوابط والقوانين والتشريعات الت
ل         د للتعام ضع ح ي ت ات ،أو الت ات أو المنظم راد أو الجماع واء األف ة س ع البيئ م
ع      ددة، ووض ر المتج ددة وغي ة المتج وارد البيئي ع الم يد م ر الرش رط وغي المف

 .السياسات البيئية المناسبة والفعالة والكفيلة بحماية البيئة 

 

ي عن طري   -3 وث البيئ ة عن التل ة األضرار الناتج ة ومعالج وفير مكافح أمين وت ق ت
 .الوسائل والطرق المالئمة لمواجهة أثار الملوثات وإضرارها على اإلنسان والبيئية

 

ة    -4 ات البيئي ع التوجه ق م ي تتواف ة الت ايير البيئي اس والمواصفات والمع وضع األس
 .العامة وتتواءم مع األسس والمواصفات والمعايير اإلقليمية والدولية 

 

ذي          التوعية ، وتنمية المعارف    -5  والمهارات البيئية، فاإلنسان هو الطرف األساسي  ال
نظم              يؤثر سلبًا وإيجابا على البيئة والقادر على أحداث التغييرات والتعديالت على ال
ة                 ع البيئ صالح م اه مت البيئية، ولذلك فأن التأثير على سلوك األفراد والجماعات باتج

لهم عالقة بالبيئة يعتبر من أهم  من خالل برامج التوعية وتنمية المعارف لكل الذين         
 .يوضح تلك األهداف واالهتمامات ) 1-3( أهداف اإلدارة البيئية، والشكل 
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االهتمام بالبيئة) 1-3(شكل   
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 المبحث الثاني
 سلسلة المواصفات القياسية الدولية

 ISO14000 
 مخفي 1.1.1

 :تمهيد 1.2.3

ا ت             ك لم الم، وذل ه      برزت البيئة آقضية في صدارة اهتمامات الع ا تمثل ة ،ولم ه من أهمي مثل
ذلك شهد                     ة، ول ى الطبيع لبية عل ار س مشكالتها من تعدد وتعقيد،ولما تفرزه مشكالتها من أث
ة والمشكالت                      ضايا البيئ ًا واضحًا بق ًا دولي ة اهتمام ة الحالي ع األلفي العقدان الماضيان ومطل

اق        ي تن ل الت دوات وورش العم ؤتمرات والن ت الم ث توال ا، حي ة به اطر المرتبط ش المخ
.والتغيرات البيئية الناشئة بفعل النشاط والسلوك اإلنساني الغير متوازن تجاه الطبيعة  

شرية،                  ة والب الموارد الطبيعي ي تلحق ب وقد أدرآت دول العالم خطورة التلوث وأضراره الت
ن           ًا م رزت نوع ي أف شطة الت ن األن رة م صناعي وغي شري وال شاط الب ن الن ة ع والناتج

سامة        التأثيرات ال  ازات ال بيئية المتمثلة بتصريف المخلفات الصناعية المضرة أو إطالق الغ
ا     م إعالنه دة ت ضايا عدي رزت ق ذلك ب دمر، ول عاعي الم شاط اإلش ر ذات الن أو العناص
ة األوزون ،                     شكلة التصحر، وتآآل طبق اس الحراري ، وم ل ظاهرة االحتب آمشكالت، مث
.والتغير المناخي وغيرها من الظواهر   

اك أضرار                   وع دة ،إال أن هن د عدي لى الرغم من أن التطور والنمو الصناعي يؤدي إلى فوائ
ه     ا ينال ين م دًا فاصًال ب تم وضع ح الزم أن ي ن ال ه م ذلك فان ذا التطور ،ول دها ه ة يول بيئي
اإلنسان من تطور وتقدم صناعي وما يجب االلتزام به تجاه البيئة من خالل النشاط الواجب               

دائل                إتباعه وااللتزا  اد الب شريعات ناضجة وإيج م به بهدف التصدي للمشكالت البيئة وفق ت
والتقنية المناسبة وإحالل التكنولوجيا التي تراعي البيئة والتي من خاللها يمكن التغلب على             
.المشاآل البيئية  
(وقد جاءت مبادرة المنظمة الدولية للمواصفات  ISO وبالتعاون مع العديد من الجهات في ) 

ذا    ISO14000 المواصفة الدولية  إصدار اول ه ة، ويتن  آجهد يسعى لتلبية المتطلبات البيئي
سة،                ذه السل ا ،هيكل ه ا ومزاياه ة ، ومفهومه ة بالبيئ المبحث نشؤ وتطور المواصفة المتعلق
.والعوامل المؤثرة في ظهورها  

 
 
 

  :ISO14000نشؤ وتطور المواصفة   2.2.3

ت إلية البشرية قد حقق فوائد عديدة، إال أنها ظهرت     إن التطور والنمو الصناعي الذي وصل     
جوانب سلبية تم الشعور بها وإدراآها ، إذ تولد الصناعات مجموعة من المواد الملوثة التي            
.تؤثر على نوعية البيئة نتيجة عمليات اإلنتاج الصناعي ومؤسسات المعالجة الصناعية  

د م         د قامت العدي ة فق ان      ومن اجل منع األضرار البيئي ؤتمرات آ ات وم د اتفاقي دول بعق ن ال
دولي عام                    اهرة ال ؤتمر الق ا م ؤتمرات أخرى منه  حول   1985أولها مؤتمر ستوآهولم ثم م

(إدارة التلوث والمخلفات الصناعية  UN,1987,45.( 
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 ، وآان آخر تلك 2002 ومؤتمر عام 1992في البرازيل عام ) قمة األرض(وآذلك مؤتمر 
ة       ) المناخ  ( ا األمم المتحدة مؤتمر   المؤتمرات التي دعت إليه    العالمي في العاصمة الدنمرآي

اق             2009آوبنهاجن في ديسمبر عام      ى اتف سعي إل  وذلك للحد من ارتفاع درجة الحرارة وال
رة في صورة                     دول الفقي وال لل ع أم ة جم للحد من انبعاث الغازات الحابسة للحرارة ومحاول
.مساعدات وتكنولوجيا نظيفة  

 إلى عقد مؤتمر يتفحص مشاآل البيئة وعلى اثر 1968ئة األمم المتحدة عام ولذلك دعت هي
ران     ي حزي سويد ف ي ال ة ف توآهولم للبيئ ؤتمر س د م ك انعق و /ذل ؤتمر 1972يوني و الم  وه

ساعد للعصر    د م ة مرش ون بمثاب ده هي أن يك ضية وحي ى ق ز عل ذي رآ المي األول ال الع
.البيئي الحديث  

توآهولم ق  ؤتمر س ر م ى اث م   وعل ت باس ة عرف ة دولي شكيل هيئ دة ت م المتح ررت األم
)UNCED ة للمواصفات  )  ة الدولي سها بالمنظم ي تواصل مجل (الت ISO رة )  ة فك لدراس
إصدار مواصفات خاصة بإدارة البيئية ونظامها، حيث أصبحت نظم اإلدارة البيئة تطوعيًا،    

).33، 2001الصرن،(آونه مصدر أساسي لتحسين البيئة وزيادة األرباح    
ة         (وعلى اثر النجاح الذي حققته منظم ISO (في مجال نظام إدارة الجودة          )  ISO9000 (

دة             م المتحدة ومنظمات عدي ة األم ة من منظم إضافة إلى تصاعد الدعوات الموجهة للمنظم
(أخرى إلصدار مواصفة متخصصة بإدارة البيئة شرعت  ISO .للعمل في هذا االتجاه)   
(حيث اتجهت     ISO شكيل الم  )  ة         لت شارية اإلستراتيجية للبيئ (جموعة االست SAGE ام   )  ع

ة      1991 داف اآلتي ق األه ة تحق إدارة البيئ ة ب ة خاص فات دولي ى مواص ة إل يم الحاج :  لتقي
)Diamond,1996,103) (Nastel,1996,480.( 

  .ISO 9000وضع مدخل عام إلدارة البيئة مماثلة لمواصفة إدارة الجودة  -1
 .خ التحسين في األداء البيئي تعزيز قدرات المنظمات لترسي -2
 .تسهيل التجارة الدولية وتزيل الحواجز أمامها -3

وقد أثمرت جهود هذه المجموعة االستشارية إلـــى تشكيــــل لجنـــة فنيـــة عرفــت بلجنــة            
)ISO TC:207 والتي اختصت بتطوير هذه المواصفة آلجنة فنية  وهي القائمة بتطوير            ) 
سلة  ISO 14000سل و ـة  ويق ـات القياسيـــ ا مجلس المواصفـــ سكرتارية فيه ال ال م بأعم
ـدي   (الكنـــ SCA (Standards Council of Canada     ة  ويعمل تحت إشراف اللجن

ام      ن مه سئول ع ا م ل منه الم، آ اء الع ف أنح ي مختل ة ف ان الفرعي ن اللج دد م سية ع الرئي
ة  منفصلة في نطاق المواصفات القياسية ، ولكل منها مواصفة فر  عي Sub standard  مع 

ـ رقمه ـ ا الخــ ـ اص فــ ـ ي نطــ س ــ ـ لة المواصـــاق سل ـ فات القياسيــ ة ـــ ISO 14000       
(وقد تضمنت اللجنة الفنيـة ) 2007،5توفيق وآخرون،( ISO TC,207 ست لجان فرعية ) 

)2010،125العزاوي، والنقار،: (هي   
 Environmental Management Systemلجنة أنظمة اإلدارة البيئية   -1

ـي     -2 ـق البيئـــــــ ـات التحقــــــ ـي وعالقــــــ ـق البيئــــــ ـة التدقيــــ لجنــــ
Environmental Investigations and Environmental Auditing 

Related  

 Environmental Labelingلجنة الملصقات البيئية   -3

  Environmental Performance Evaluationلجنة تقييم األداء البيئي -4
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 Life - Cycle Assessmentلجنة تقييم دورة الحياة   -5

 Terms and Definitionsلجنة المصطلحات والتعاريف   -6

ب       صة بالجوان رى متخص ل أخ ة عم ى مجموع افة إل وج   إض فات المنت ة ومواص  البيئي
Environmental Aspects in Product Standards 

ين رسميين للقطاع  ألف اللجان من ممثل اييسوتت صناعي ومنظمات المواصفات والمق , ال
اميع العمل         , والممثلين عن الحكومات    وم مج (حيت تق WGs ه         )  سودة عمل أولي بإعداد م

(للمواصفة   WD ة آمسوده              , )  ة الفرعي ا من اللجن (والتي تقدم بعد تبنيه CD ة     )  ى اللجن إل
سية  ة     الرئي د الموافق ا بع م إحالته ن ث ا وم ق عليه تها والتعلي ى–لدراس ة   إل ة العام  الجمعي

(لمنظمه  ISO المكونة عن أعضاء البلدان المشارآة فيها ، وخالل ستة أشهر يطلق عليها ) 
فة   ة للمواص سودة الدولي (بالم DIS ك     )  د ذل رح بع ا لتط ات وتثبيته دأ المالحظ ا اب يتخلله

سبة    ى ن ازت عل ا إذا ح تم قبوله ث ي صويت، حي وق % 75للت ا ف ى , وم ول إل ا تتح وحينه
(لدولية النهائية للمواصفة المسودة ا FDIS لتبرز إلى حيز الوجود بعد طباعتها وتوزيعها ) 

.تحت مسمى المواصفة الدولية  
ى       ISO 14000وقد جاءت سلسلة المواصفة  ة إل ة المطبق سعى للوصول بالمنظم د ي  آجه
مستوى المنافسة متجاوزة الحواجز التجارية والضغوط األخرى مع ظمآن امتالآها برنامج           

( متناسق جاهز للتنفيذ بيئي Waller,1999,137.( 
ة    ة الفني ت اللجن ابالت قام دة مق ر ع ه وعب ث ان (حي TC.207 و  )  ة تورونت ي  مدين ف

)Toronto ار    1993يناير/من آانون الثاني  )  تراليا في أي م اس ايو   /، ت واوسلو في   1994م
ة فصدق ع             1995يناير  /آانون الثاني  ا،   الذي عرض فيه مسودات عمل آمواصفة دولي ليه

(تم عرضت على جميع أعضاء منظمة        ISO للتصويت فتمت الموافقة النهائية في شباط         ) 
) .2010،125العزاوي،والنقار،(1996فبراير عام /  

( صدرت سلسلة المواصفة     1996سبتمبر عام   /وفي أيلول  ISO14000 ائي،     )  شكلها النه ب
.تكوين نظام إدارة بيئيةآإصدارات طوعية دولية ترشد من خاللها إلى المتطلبات العامة ل  

ع                       14000وايزو ائي تتعامل م م ثن ة، واه اول مختلف جوانب اإلدارة البيئي ل أسرة تتن   تمث
(نظم اإلدارة البيئة هما ISO 14001 الذي يوفر االحتياجات الالزمة لنظام اإلدارة البيئية، ) 
(و ISO14004 ة لنظ   )  ة عام ادئ توجيهي ي مب ذي يعط ـم اإلدارة البيئيـال ة  ــ

)ISO,14000, 9. ( 
جميع معايير االيزو يتم تطويرها من خالل إتباع نهج طوعي، قائم على توافق األداء ووفقاً      
 المنشورة وتنقيحها آل خمس سنوات        ISOآلليات العمل المتبعة يجب مراجعة مواصفات       
)Diamond,1996,103( 

ت وقد سارعت عدد من الدول وتحديدًا المتقدمة منها حال صدور مواصفا    ISO 14000 
ديل المواصفات               م تع ة، وت اييس األوروبي ة المق ل منظم إلى اعتمادها آمواصفات وطنية مث
.الوطنية في حدود هذه المواصفة  
(ويشير خبراء اللجنة الفنية      TC207 في  )  ISO ديسمبر  / إلى انه بحلول نهاية آانون األول      

ار 2008 ان معي ISO 14001 ف ا ستخدمه المنظم ذي ت ار ال و المعي ي  ه دًا ) 155(ت ف بل
ة ،     ى البيئي شطتها عل أثير أن ضل لت ارا إلدارة أف ة ، وإط نظم اإلدارة البيئي ارا ل بوصفة إط
 )ISO 14000, 2010, 3 (.وعلى إظهار اإلدارة البيئية السلمية
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وث ا         بح تل ر، وأص ي آبي وث بيئ داث تل ى إح صناعي إل ور ال تنزاف  أدى التط ة واس لبيئ
الم وتعززت                 مواردها سمة من سمات عصر الصناعية، وهو ما لفت انتباه المهتمين في الع
.المطالبة لالهتمام بمعالجة أسباب هذا التلوث الكبير الذي سيؤثر حتمًا على نوعية الحياة  

شريعات التي                    ى الت ة عل ز بداي ا حيث جرى الترآي تم   وبدأ االهتمام يتزايد بالبيئية وتلوثه  ته
بالوضع البيئي العام مرورًا بمخرجات المنظمات إلى األنشطة الداخلية لها، من حيث إيجاد             
ستهدف صياغة نظم                          ة ت ة إداري ى أنظم ا وصوًال إل ة وتلوثه إدارة البيئي ة تعنى ب نظم إداري
ة وتطوير األداء                ا متابع ة التي من خالله ة اآللي ة إدارة البيئ وفر أنظم إدارية فعالة، حيث ت

.بيئيال  
ق                   ل تطبي وقد تكون بعض المنظمات معتادة على التعامل مع القضايا البيئة بشكل منفرد مث
COSHH            ي تتحقق من د الت ان الفوائ ك ف ع ذل  ، ضبط االنبعاث والتلوث الضوضائي وم
تطبيق شامل لنظام إدارة بيئي تفوق آثيرًا الفوائد المحدودة من تنفيذ بعض التطبيقات البيئية 

ـوير          منعزلة، فأ  ـة وتطــ ـا متابعــ ـن خاللهــ ـم مـــ ـي يتــ ة التــ وفر اآللي ة ت نظمة إدارة البيئ
)2005،4أبو عصبة،. (األداء البيئـــي  

فة       اءت المواص د ج ي فق ي األداء البيئ سين ف يخ التح ي ترس ات ف درات المنظم ز ق ولتعزي
ة  ISO 14000الدولي ة إلدارة ال سيطة ومفهوم ة ب ة عالمي اد لغ ا  بهدف إيج ة وحمايته بيئ

 )ISO 14000 , 3(مــــن التلــــوث 
االيزو ة     14000ف ة العالمي ل المنظم ن قب ي وضعت م ية الت ايير القياس ن المع ة م  مجموع

(للمواصفات  ISO سلة   )  بجنيف ، وظهرت سل ISO 14000    آمجموعة من نظم اإلدارة 
ة              ع        البيئية بهدف تحقيق مزيد من التطور والتحسين في نظام حماية البيئ وازن م مع عمل ت

. احتياجات البيئة  
سلة    دم سل (وتق ISO 14000 ة      )  ة إلدارة االلتزامات البيئي مجموعة من األدوات واألنظم

ويم                      ذ وتق شاملة بغرض تنفي دم مجموعة من األدوات والتوجهات ال ا تق وتقويمها ،وآما أنه
شاآل    ة الم تمرار لمعالج سعى باس ا، وت ة وتطويره داف البيئي سياسات واأله ذ ال ة من  البيئي

(البداية، وتفرد اهتمامًا خاصًا للمواقع الحرجة  Arbogest, 2009, 6.( 
(وتعتبر المواصفة  ISO 14000 وين نظام إدارة     )  تم بتك ات ته عبارة عن مجموعة متطلب

ف الظروف      ع مختل ف م ات، ويتكي ام المنظم واع وإحج ع أن ي جمي ه ف ن تطبيق ة، يمك بيئي
ة،         ة     المتنوعة سواء أآانت ثقافي ة ، جغرافي ار،  (اجتماعي د  ) 2010،127العزاوي والنق وتع

(سلسلة المواصفات الدولية ISO 14000 ة  )  نظامًا متكامًال للقضايا البيئية، متصفًا بالمرون
ة         ات التالي اهيم والغاي ق المف رًا لتحقي و تعبي ه، وه ة وتطبيق سهولة تبني : وب

)Waver,1996,18( 
 .يئية مشابهة لتلك الخاصة بإدارة الجودةترويج مفهوم ولغة مشترآة لإلدارة الب -1

 .تقليص العوائق التجارية التي تسببها تباين المواصفات  -2

 .تعزيز قدرة المنظمات إلجراء وقياس التحسينات في األداء البيئي  -3

ذه         -4 ق ه ي تطبي ب ف ي ترغ ات الت سجيل للمنظم دة للت ات الموح ع المتطلب وض
 .المواصفات

 .م بها العديد من الجهاتتقليل عمليات التدقيق التي تقو -5
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سلة  ل سل ل ISO 14000وتمث ة لنق ة فرص دول النامي ي ال صوصًا ف ات، وخ  للمنظم
ضل     ى أف د عل ة يعتم ام إدارة بيئي ي نظ ال وتبن اد وإدخ ديم اإلرش صدرًا لتق ا وم التكنولوجي
ة  ISO 14000الممارسات العالمية، والهدف األساسي من سلسلة   وتشجيع تبني إدارة بيئي

.الية وآفاءة ومرونة في المنظمات بحيث تصبح جزًء من نظامها اإلداريأآثر فع  
د جاءت المواصفة   (وق ISO 14000 ة نظام اإلدارة )  ية إلقام ات األساس شرح المتطلب لت

ائم إلدارة   ع الوضع الق ي اإلطار المناسب للتفاعل م ام ف ذا النظ ضع ه ة ت ة، وبطريق البيئي
ة لتحسي تمنح اإلمكاني ي س ة المواضيع الت دم طريق المي وتق ى نطاق ع ي وعل ن األداء البيئ

)2005،187العزاوي،: (مشترآة لنظام اإلدارة البيئية على المستوى الدولي بهدف   
ة     -1 زام باألنظم د والرضوخ وااللت ا تحدي ري بموجبه راءات يج ة إج وضع مجموع

 .والتعليمات والضغوط االجتماعية

ا        مساعدة المنظمات على إدارة وتقويم الفعالية        -2 شطتها ومنتوجاته ة الخاصة بأن البيئي
 .وخدماتها

 .تحسين األداء البيئي في مجال التصنيع -3

 .تحقيق انسجام بين المقاييس الوطنية واإلقليمية بغية تسهيل التبادل التجاري -4

 .مضاعفة المصداقية -5

 .تحسين الميزة التنافسية -6

 .دخول أسرع لألسواق -7

 .ستوى العالميإيجاد لغة مشترآة لإلدارة البيئية على الم -8

د جاءت المواصفة    ي أفضل،    ISO 14000وق ق أداء بيئ ى تحقي ساعدة المنظمات عل  لم
ة                     شريعات البيئي ذلك للتوافق مع الت ة آ ي، ومراعي ا البيئ والسير في خطوات لتحسين أدائه
.وقادرة أيضا على المساهمة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية لمنظمات األعمال   

وفر إطارا                      وااليزو في الواقع     ه ي ة ، ان ة في مجال اإلدارة البيئي ايير الدولي سلة من المع سل
ة         امج المراجع (للتطوير لكل من النظام ودعم برن ISO14000: 2004,4 ش ,  )  كل ــوال

يوضح فلسفة نظام إدارة البيئية ) 3-2( ISO 14000.  
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)2-3(شكل   ISO 14000فلسفة نظام إدارة البيئة  
:المصدر ISO 14001 : 2004,3 

 
 : ومكوناتها ISO 14000هيكل سلسلة   4.2.3

ة  فات الدولي ور المواص صين ISO 14000إن ظه ن المخت د م ام العدي ت باهتم  حظي
ذه     اءت ه دًا، وج ر صعوبة وتعقي ة أآث شكالت البيئي د أصبحت الم ال، فق ات األعم ومنظم

ة           ى مجموع سة عل شمل السل ي ، وت ال البيئ ي المج ًا ف دثًا مهم شكل ح سلة لت ائق السل  وث
ل         ب العم ى جوان أثير عل ات للت ستخدمها المنظم ادية ت اييس إرش ا مق ث أنه ادية، حي إرش
دة  ISO 14001المتعلقة بمسؤولياتها البيئية، أما المواصفة  فهي المواصفة اإللزامية الوحي
ستين                وعتين رئي التي تقدم متطلبات نظام اإلدارة البيئية ، وينصب عمل السلسلة ضمن مجم

.ل جوانب المنظمة، تتعلق األولى بالمنظمة آكل، وتختص الثانية بالمنتوجتؤثر في مجم  
ى النحو       ISO 14000ويمكن تصنيف مواصفات    ا عل يتين وهم وعتين أساس  ضمن مجم

) (5-1، 1999المليجي وعلي،: ( التالي Upasena,2000:4-5 )2005،215العزاوي،) (  
 
 

:مواصفات تقويم المنظمة : أوًال  
:ات على األنشطة اإلدارية البيئية، وآيفية تدقيقها وتقويمها وتشمل ترآز هذه المواصف  

 Environmental Management :مواصفات نظام اإلدارة البيئية -أ 
Systems Standards (EMSS) 

 

 ISO 14001المواصفة  -1
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وهي المواصفة اإللزامية الوحيدة التي تقدم العناصر الرئيسية لمتطلبات نظام 
لتي عند تحقيقها تحصل المنظمة على شهادة المطابقة، إذا اإلدارة البيئية، وا

 .سعت للتسجيل ، والتي يحاول هذا البحث دراستها بالتفصيل

 

 ISO 14004المواصفة  -2

شكل    ة ب ام اإلدارة البيئي ات نظ ذ متطلب ي تنفي ساعد ف ة ت وهي مواصفة توجيهي
ة                  ل المراجع د من المواضيع مث ة  أفضل من خالل توفير اطر عملية للعدي البيئي

ايير األداء   ة، ومع أثيرات البيئي يم الت ة، وتقي ب البيئي د الجوان ة، وتحدي األولي
 .تستخدم هذه المواصفة إلغراض التسجيل الداخلية، وغيرها من القضايا، وال

 
 Environmental Auditing Standards:  مواصفات التدقيق البيئي -ب 

 

 ISO 14010المواصفة  -1

ادئ      دم المب ع أشكال              وهذه المواصفة تق ى جمي ق عل دقيق البيئي ويطب ة للت  العام
 .التدقيق البيئي وليس على نظام اإلدارة البيئية فقط

 

 ISO 14011المواصفة  -2

ى     ا عل ع ترآيزه ة، م ام اإلدارة البيئي دقيق نظ ستخدم لت ة ت ة توجيهي ي وثيق وه
ام                      ع أشكال وأحج ى جمي ق عل ة للتطبي دقيق، وهي قابل داد خطة للت ضرورة إع

 .المنظمات

 

 ISO 14012المواصفة  -3

ة  ين من داخل المنظم دققين البيئي ايير الخاصة بالم ذه المواصفة المع وتحدد ه
دققين يجب أن ال        يم للم ستوى التعل ان م ا، وتحدد ب ل عن المستوى     وخارجه يق

 .الثانوي وخبرة عملية، وتدريب رسمي في العلوم البيئية
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 ISO 14013المواصفة  -4

ـي           تحدد هذه المواصفة اإلطار    ـق البيئــ ـج التدقيـ ـة إدارة برنامـــ  العــام لكيفيـــ
 ISO 14011وفقـــًا لـ 

 

 ISO 14014المواصفة  -5

ى           ز عل ه ترآي تحدد عمليات التدقيق األساسية ، فالتدقيق البيئي يجب أن يكون ل
 .قضايا محددة وموثقة بوضوح

 ISO 14015المواصفة  -6

ات وا   ي للمنظم سيم البيئ ن التق سئوله ع ي م ع وه ي  ) Sites(لمواق يم البيئ التقي
 .للموقع والزالت قيد التطوير

 

 ISO 19011المواصفة  -7

 ISO 14010وجاءت هذه المواصفة لتحل محل عدد من المعايير، بما في ذلك 
ام  ISO 14012 و 14011و ة نظ ة لمراجع ة التوجيهي ادئ العام وفر المب ، وت

ة،   اإلدارة البيئية، وتنص على أنها تنطبق على جميع أن     واع االستعراضات البيئ
ة نظام اإلدارة              دم آخطة وإجراءات مراجع ة التي تق وتحدد إجراءات المراجع

 .البيئية

 

 

 : مواصفات تقويم األداء  -ج 

Environmental Performance Evaluation Standards (EPES) 

 

 ISO 14031المواصفة  -1

ويم األداء البيئ      ي تق ساعدة ف فة األدوات الم ذه المواص وفر ه ويم  ت ل التق ي مث
ة          ام (التحليلي الذي يمكن تطبيقه على البيانات األولي ي      ) الخ ويم األداء البيئ أو تق

)EPE (     ث ة ، حي ام اإلدارة البيئي ن نظ ي م ام فرع اس نظ و باألس ذي ه ال
ـة   ـد بالمواصفـــ ب ISO 14001يوجــــ اس  (4.5.1 المتطل ة والقي ) المراقب
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ويم األداء       بغرض تسجيل المعلومات بهدف متابعة األ      داء، وهذا يتطلب عمليًا تق
 .البيئي

 

 ISO 14032المواصفة  -2

ام  ) Case Studies(تقدم حاالت دراسية  توضح تقويم األداء البيئي وآيفية القي
 .به

 
 :TR 14061 / ISOمواصفة إدارة الغابات المستديمة  -د 

Sustainable Forest Management Standard 

دم توجي  ي يق ر فن ن تقري ارة ع ستديمة  عب ات الم ي إدارة الغاب ساعدة ف ات للم ه
)SFM (     ات المواصفة ى أساس متطلب ى تقليص    ISO 14001وعل  ، والعمل عل

 .الفجوة القائمة

 
:مواصفات تقويم المنتوج: ثانيًا  

ة                        ة، وآيفي صقات البيئي اة ، والمل يم دورة حي ة مجاالت تقي ذه المواصفات في تغطي وتهتم ه
:اصفات المنتج وتشمل تضمين الجوانب البيئة في مو  
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ة  -أ   صقات البيئي  Environmental Labeling Standardمواصفات المل
(ELS) 

 ISO 14020المواصفة  -1

سية        ادئ الرئي اد 9(وتهدف إلى توفير موجهات حول األهداف والمب ي  ) ئ مب الت
ذي       ي ال ز البيئ ل الرم ة، مث صقات البيئي اذج المل ع نم ي جمي ا ف يجب اعتماده

 .صحيحًا ودقيقًا ويمكن التحقق منهبالضرورة أن يكون 

 

 ISO 14021المواصفة  -2

أن    صرحون ب ذين ي ين ال ى المنتج ا عل ذه المواصفة بغرض تطبيقه اءت ه وج
وضمان دقة  ) مثًال صنعت دون مواد آيماوية    (منتجاتهم تحمل ميزة بيئية معينة      

ا و م ي، وه ي الملصق البيئ واردة ف ات ال ي  المعلوم ه اإلعالن البيئ ق علي يطل
 .ذاتيال

 

 ISO 14022المواصفة  -3

تج                  ز البيئي لمن ى التمي ة عل ة للدالل جاءت لتحديد شروط استخدام الرموز البيئي
 .ما، والتي عادة ما تثبت في الملصقات البيئية

 

 ISO 14023المواصفة  -4

ة   وز البيئي ار المصطلحات والرم ام باختي ة للقي ار ومنهجي ديم إط ى تق تهدف إل
 .والتحقق منها

 

 ISO 14024المواصفة  -5

ستطيع                  ادئ والبروتوآوالت التي ت د المب إن الهدف من هذه المواصفة هو تحدي
ك              ادة تل أ ع ا،إذ تلج تج م ة لمن ايير البيئي صقات تطوير المع رامج المل بموجبها ب
البرامج إلى منح المنتجات التي تتطابق مع تلك المعايير البيئية ختمًا مميزًا لكي             

 .لمفضلة بيئيًايستدل به الزبائن على السلعة ا
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 ISO 14025المواصفة  -6

 .WD، وهي الزالت في مرحلة مسودة العمل  تقدم مبادئ إرشادية وإجراءات

 
  (LCAS): مواصفات تقييم دورة الحياة  -ب  

Life Cycle Assessment Standards 

 

 ISO 14040المواصفة  -1

ش              ل، حيت ت جع تستهدف هذه المواصفة تقدير دورة الحياة، المبادئ وإطار العم
ديات  يع م ات لتوس ال والحكوم ات األعم ي منظم ة ف سياسة البيئي انعي ال ص
ات    ح لممارس تعراض واض ديم اس الل تق ن خ اة م يم دورة الحي تخدام تقي اس

 .وتطبيقات وحدود تقييم دورة الحياة

 

 14041المواصفة  -2

ل المخزون،         جاءت لتقدير دورة الحياة من حيث تعريف الهدف والمجال وتحلي
ة             حيث جاءت تو   ة إلعداد وإدارة ومراجع ات والموجهات الالزم صف المتطلب

 .تحليل دورة حياة الخزين

 

 ISO 14042المواصفة  -3

اة   يم دورة الحي ي تقي أثير ف يم الت ة تقي ات حول مرحل زود بموجه ،إذ ) LCA(ت
ائج دورة                  ة باستخدام نت ة المحتمل أثيرات البيئي ة الت تهتم هذه المرحلة بتقييم أهمي

 .حياة الخزين

 

 ISO 14043المواصفة  -4

ستعرض               ة، وت ايير المختلف وتعنى بتفسير نتائج تقييم دورة الحياة من خالل المع
ذه               ) Scope(في مجال     ة له ات الالزم ة البيان ة ونوعي اة وطبيع يم دورة الحي تقي
 .العملية
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 14050المواصفة  •

 .تعريفات المفاهيم والمصطلحات لنظام اإلدارة البيئية

 
  :    ISO 14060نب البيئية في مواصفات المنتج مواصفة تضمين الجوا -ج 

The Standard of In elusion Environmental Aspeets in 
)EAPS(Product Standards  

يوضح أدوات ) 3-3(والشكل  دليل اإلدراج للجوانب البيئية في مواصفات المنتج
 .نظام اإلدارة البيئية

 
أدوات نظام اإلدارة البيئية  ) 3-3(شكل  ISO 14000 
214 ، 2005العزاوي،:المصدر  

 ISOوعالوة على ذلك فان هناك وثائق هي قيد التطوير من قبل لجان عمل منظمة 
 :وذلك لتوفير األدوات الالزمة لألنشطة التالية 

 .تدفق المواد.تقييم الكفاءة البيئية •

 .بصمة الكربون من المنتجات •

 .التنفيذ التدريجي لنظام اإلدارة البيئية •

 .صميم االيكولوجيالت •

 .آمية التقييم البيئي •

 .اختصاص االحتياجات الالزمة لغازات التدفيئة •

يوضح مكونات قائمة سلسلة ) 1-3(والجدول  ISO 14000 
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)1-3(جدول   
 ISO 14000قائمة بسلسلة مواصفات 

 
 المرحلة
 

 
 رقم وتاريخ المواصفة

 
 العنوان

ISO 1996:14001 لالستخدام مرشد مع تمواصفا : البيئية اإلدارة نظم  
ISO 1996:14004 المساندة والتقنيات واألنظمة للمبادئ عامة إرشادات:البيئية اإلدارة نظم  
ISO 1998:14041 المخزون وتحليل والمجال الهدف تعريف:الحياة دورة تقدير:البيئية اإلدارة
ISO 2000:14042 الحياة ةدور تأثير تقدير:الحياة دورة تقدير: البيئية اإلدارة  
ISO 2000:14043 الحياة دورة تفسير:الحياة دورة تقدير:البيئية اإلدارة  
TR 1999:14048 الحياة دورة تقدير بيانات توثيق:الحياة دورة تقدير:البيئية اإلدارة  
TR 1999:14049 لتطبيق أمثلة :الحياة دورة تقدير:البيئية اإلدارة  ISO 14040 
ISO 1998:14050 المفردات: لبيئيةا اإلدارة  
TR 1998:14061 اإلدارة نظام استخدام في الغابات رعاية منظمات لمساعدة معلومات 

لمقاييس البيئية ISO 14004,ISO 14001 
المنتوج مقاييس في البيئية للجوانب دليل 1997:14064   

ISO 2002:19011 المراجعة و.ب.أ ونظم للجودة التوجيهية المبادئ  
ISO 2009:31000 التأسيس تحت(المخاطر إدارة نظام \الجودة نظم استشارات(  

عامة مبادئ:البيئي التدقيق إرشادات:البيئية اإلدارة نظم تدقيق 2006:14010   
التدقيق إجراءات: البيئي التدقيق إرشادات:البيئية اإلدارة نظم تدقيق 2006:14011   
 المدققين مؤهالت معايير:البيئي دقيقالت إرشادات:البيئية اإلدارة نظم تدقيق 2006:14012 

 البيئيين
WD :14015للمواقع البيئي التقويم: البيئية اإلدارة نظم تدقيق  لم يحدد  
ISO 1998:14020 عامة مبادئ :البيئي واإلعالن الملصقات  
ISO 1999:14021 الذاتي البيئي اإلعالن:البيئي واإلعالن الملصقات  
ISO 1998:1024 النوع البيئية الملصقات :البيئي عالنواإل الملصقات I  المبادئ :

 واإلجراءات
WB\T

R 
:14026 I I I النوع البيئي اإلعالن:البيئي واإلعالن الملصقات     لم يحدد  للمبادئ مرشد: 

 واإلجراءات
ISO 1999:14031 اإلرشادات:البيئي األداء تقويم:البيئية اإلدارة  
TR 1997:14032 استخدام لتوضيح حالة دراسة:البيئي األداء ويمتق:البيئية اإلدارة ISO 

14031 
ISO 1997:14040 العمل وإطار المبادئ :الحياة دورة تقدير:البيئية اإلدارة  

 

 

 : ISO 14000العوامل المؤثرة في ظهور سلسلة المواصفات الدولية     5.2.3

سلة   ور سل ي ظه ل ف ن العوام دد م رزت ع ISO 14000ب ي دفعت المنظم ة  الت ة الدولي
(للمواصفات والمقاييس    ISO ة، حيث حفزت           )  ة البيئي لتبني المواصفات الخاصة بأنظم

، ومن  ISO 14000تلك العوامل ألهميتها وتعددها في صدور سلسلة المواصفات الدولية 
الي   و الت ى النح ضاحها عل ن إي ل يمك ك العوام م تل De Araugo,1996,2: ( أه ( 
)Yarnell,1999,41 )1998،23حامد،) ( ) 219، 2005العزاوي،(   

  : ISO 9000سلسلة المواصفة الدولية  -1
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  في تبني مواصفات تعالج الوضع البيئي هو         ISOاحد العوامل التي حفزت منظمة      
ذي أ اح ال ة  حالنج سلة المواصفة الدولي ه سل ام  ISO 9000رزت ي صدرت ع  الت

ودة  1987 ة إدارة الج فة خاصة بأنظم ر QMS آمواص ت بكثي ث حظي ن  ، حي  م
االهتمام ، وتم تبنيها من آثير من منظمات اإلعمال الناشطة في المجال الصناعي ، 
ًا وأصبحت احد                     وًال دولي ق قب الم واستطاعت تحقي دان الع والخدمي وفي مختلف بل
دولي ،       ي وال المستلزمات الضرورية لممارسة العمل التجاري على المستوى المحل

ة    ة الدولي جع المنظم ذي ش ر ال و األم فات وه فة  ISO للمواص ي المواص ي تبن   ف
 .ISO 9000الخاصة بالبيئة وقد جاءت معتمدة في بنائها على ذات اإلطار لـ 

 

 :نمو وتطور الوعي البيئي  -2

أسهم نمو الوعي البيئي للمجتمعات في البلدان المتقدمة في ظهور وتشكل جماعات             
ل   ة مث ة عن البيئ ات مدافع ة،الزبائن،ا(وجه ات المحلي ) لجمعيات،وغيرهمالمجتمع

اذ  ام باتخ ة،ودفعتها للقي صناعية والخدمي ال ال ات األعم ى منظم ي ضغطت عل والت
ك   ت تل ة ، وأدرآ ة البيئ وث وحماي ن التل د م ة للح دابير الالزم راءات والت اإلج
ة    ضغوط القانوني ن ال ا ع سوقي ونائيه معتها ووضعها ال سين س ه لتح ات ان المنظم

ان تبني مواصفات د         ة           واألخالقية ، ف ة سيمنحها اإلمكاني ة اإلدارة البيئي ة ألنظم ولي
ر             زم وأآث دور ملت من التوافق مع التشريعات وااللتزامات البيئية وستجعلها تظهر ب

 .مسؤولية تجاه البيئة
 

 :انتشار المواصفات الوطنية واإلقليمية  -3

فة        دور المواص م ص ث ت ة حي ة بالبيئ فات المعني شريعات والمواص ددت الت تع
ي بنيت   1992 آمواصفة ألنظمة اإلدارة البيئية في عام    BS7750البريطانية    والت
دة      ISO 14001المواصفة  ة عدي شار مواصفات مماثل م انت  عليها والى حد آبير، ث

ي   شريع األورب ور الت م ظه دول،ومن ث ن ال ا م سا،وايرلندا،واسبانيا وغيره ي فرن ف
)EAMS (    ات ل متطلب دم تماث اين وع ايز وتب َد تم ذي ول ر ال ك األم  تل

اد           ة وعجل بضرورة إيج ق تجاري ق عوائ ا خل المواصفات،وأحيانا تناقضها،وهو م
ة                 المي ويحقق حري ول ع مواصفة دولية تتغلب على الحواجز التجارية وتحظى بقب

 .التجارة الدولية وحماية البيئة بذات الوقت
 

 :تطور التشريعات البيئية  -4

سب            ذ ال ًا من ة تطورًا ملحوظ ؤتمر       شهدت التشريعات البيئي رارات م عينات آنتيجة لق
ام  ة ع توآهولم للبيئ شاء 1972س ة وإن وانين البيئي ادة الق ي زي ك ف د انعكس ذل  ، وق

وم              الفين،وظهور مفه ق للغرامات بحق المخ مجالس حماية البيئة،وإجراءات التطبي
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مسؤولية المدير والموظف عن األضرار البيئية الناتجة عن األنشطة التي تقع تحت            
ة                مسؤولياتهم اه ظهور مواصفات دولي ع باتج ،وآل ذلك أسهم بخلق مناخ قانوني دف

 .ألنظمة اإلدارة البيئية وتقويمها
 

 : المشاآل البيئية العالمية  -5

ا من المشكالت  ي حله دًا ف ر صعوبة وتعقي ة أآث ة العالمي أصبحت المشكالت البيئ
ار عدم               البيئية على المستوى الوطني،    ذنا في االعتب ا أخ وجود سلطة    خاصة إذا م

ل          ي ظ ه وف ذها ، فان ابع تنفي سياسات وتت م ال وانين وترس شرع الق دة ت ة واح دولي
ة               وث البيئ ل تل ة النطاق،مث االهتمام العالمي بقضايا البيئة،وفي وجود تحديات عالمي
ب    ا تتطل ديات، فأنه ن التح ا م راري وغيره اس الح ة األوزون واالحتب ل طبق وتأآ

 .لمواصفات الدولية وتوفر المناخ المناسب له اهحلوًال عالمية،وهو ما تسهم ب
 

      Sustainable Development:  التنمية المستدامة  -6

ام     رة ع ستدامة ألول م ة الم صطلح التنمي ر م د ظه ر 1987لق ي تقري ستقبلنا ( ف م
ة      ) WCED(الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية       ) المشترك ز غرف ذي حف وال

ة ارة الدولي ام )Icc(التج ذي 1991 ع ستدامة ال ة الم ل للتنمي اق العم ق ميث  الن تطل
مبدأ معني بإدارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ، آما يشتمل الميثاق ) 16(تضمن 

ة  ة إدارة البيئ سية ألنظم ى بعض العناصر الرئي ؤتمر ) EMS(عل اء م م ج ومن ث
ة  ة والتنمي ام ) UNCED(البيئ د ع ذي انعق ا1992ال ي ري دي ج ذي  ف نيرو ال

دة   ه أجن ستدامة ) (21(صدرت عن ة الم ادية بالتنمي ة إرش الن )آوثيق و(، وإع ) ري
لتحقيق تنمية مستدامة ليشكل إضافة نوعية لدعم الجهود الرامية لحماية البيئية، وقد            
ع             دفعت تلك المبادرات الدولية مجتمع األعمال والمنظمات الغير حكومية للتعامل م

ي والت ار الخطر البيئ ر، أث ك األث ة لتخفيف ذل اذ الخطوات الالزم ديًا باتخ اطي ج ع
 . آخطوة جدية في ذلك الطريقISO 14000وجاءت سلسلة المواصفات الدولية 

 

 المبحث الثالث
 ISO 14001   2004 :المواصفة القياسية الدولية

 مخفي 1.1.1

 :تمهيد  1.3.3

صناعية من خالل و          ر من المنظمات ال دى آثي ة ل ضوابط  تعززت التوجهات البيئي ضع ال
ا    ا منه ك إدراآ ال، وذل ي الفّع ن األداء البيئ ستوى م ق م ة لتحقي رامج واألسس المالئم والب
ك    ن تل د م ث اتجهت العدي ا، حي ة وحمايته اه البيئ ة تج ساهمة الطوعي زام والم ة االلت بأهمي
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ؤثرات                         ل الم اه تقلي ا البيئي والعمل باتج ة تحسين أدائه ة بغي المنظمات في تبني نظم إداري
.بيئيةال  

ق                           ساهم في تحقي ا ي ة وبم ايير معين ًا لمع ًا وفق سها بيئي ز نف وتقوم آثير من المنظمات بتجهي
ه اإلدارة                   رتبط ب ذي ت ى المدخل اإلداري ال الترآيز إل ستدامة من خالل التوجه ب التنمية الم
ية     ت المواصفة القياس د آان ي، وق وث البيئ ن التل ة م ؤثرة للوقاي ل ISO 14001الم  مح

ل نظام                    اهتمامًا ًا، حيث يمث  دوليًا لما تتصف به من قبوًال ومرونة وقد زاد االهتمام بها دولي
 المواصفة  المعتمدة دوليًا لتحديد متطلبات إنشاء وتطبيق نظام ISO 14001اإلدارة البيئية 
ة                    ا المنظم سيطر عليه ي ت ة الت إلدارة البيئة يتسنى من خاللها التعامل مع تلك النواحي البيئي

تي تكون من المتوقع أن تكون لتلك النظم تأثير على تلك النواحي وإليضاح المواصفة                أو ال 
وم المواصفة القياسية         نتناول مفه ذا المبحث س ا هي   ISO 14001فانه من خالل ه  ، وم
.عناصرها ومتطلباتها اإللزامية  

 
 :ISO 14001مفهوم المواصفة الدولية   2.3.3

ISO 14000إن أسرة  ار      تتألف من عدد م   ايير، وأشهرها هو معي ن المع ISO 14001 
ستخدمه المنظمات في            ذي ت ة ،        155وهو المعيار ال نظم اإلدارة البيئي دًا بوصفة إطارا ل  بل

ة         ار اإلدارة البيئي ى إظه ة ، والعمل عل ى البيئ شطتها عل أثير أن ى إدارة أفضل لت المؤدي إل
(السلمية  ISO14000,2010,3.( 

ISO 14001وتمثل  ية لمعيار سلسلة  حجر الزاو ISO 14000 فهي تحدد إطار المراقبة ،
صَدق له   ن أن ي ي يمك ة الت ي المنظم ة ف ام اإلدارة البيئي ـلنظ ـا مـ ـن قبـ ـل طـ ـرف ثالـ ث ـ

)ISO 14001, 2 (.  
شر    م ن ات القياسية لنظام اإلدارة        ISO 14001وت وفر مجموعة من المتطلب  آمواصفة لت

ة من وضع وتنف   يمكن المنظم ة ل ات   البيئي ار المتطلب سياسة واألهداف آخذة في االعتب ذ ال ي
ة          ل نظام اإلدارة البيئي ة، ويمث ا المنظم ي تخضع له ة الت  المواصفة  ISO 14001القانوني
ه التعامل                المعتمدة دوليًا لتحديد متطلبات إنشاء وتطبيق نظام لإلدارة البيئية يتسنى من خالل

ا ال سيطر عليه ي ت ة الت واحي البيئي ك الن ع تل ون م ع أن يك ون من المتوق ي يك ة أو الت منظم
.للمنظمة تأثير على تلك النواحي  

 هو توفير إطار لنهج آلي واستراتيجي لسياسة المنظمة البيئية، ISO 14001والقصد من 
 وفق إصدارها الحديث    ISO 14001:2004والخطط واإلجراءات ، وتطبق المواصفة    

ا أ         على ان نوعه ة أو               آافة أنواع المنظمات مهما آ ا إذا آانت خاصة أو عام ا أو م و حجمه
حكومية ، وتطبق على األوجه البيئية ألي منظمة ترغب في إقامة وتنفيذ وصيانة وتحسين                
ى    دلل عل ة، ولت ة المعلن تها البيئي ع سياس ا م سها مطابقته د لنف ي لتؤآ ام اإلدارة البيئ نظ
 .ISO 14001مطابقتهـــا للمواصفـــة 

ضمناً  فنظام اإلدارة البيئية    عبارة عن رحلة نحو بيئة صحية نظيفة، نظام لإلدارة الشاملة مت
ـارة                  ة وهو عبـ ة البيئي وث والحماي تعليمات ونظم وإرشادات للحفاظ على الموارد ومنع التل

 ) ISO 14001:2004,2010 , 3: (عن 
ك   -1 ى تحسين ذل د عل ي والتأآي ة البيئ ى أداء المنظم سيطرة عل ة ال دد عملي ار يح معي

 .األداء

 .يرآز على التأثيرات البيئية وااللتزام القانوني والتنظيمي والتحسين البيئي -2
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ا    -3 رف به ايير المعت ق المع زم لتحقي ا يل ه ويوضح م اد والتوجي ام باإلرش زود النظ ي
 .عالميًا

 .تعتبر بنية وهيكل نظام اإلدارة البيئية معروفة عالميًا -4

 .ما يتعلق بمسؤولياتها البيئيةال يفوض النظام آيف تعمل المنظمة على التشغيل في -5

.يوضح المتطلبات الرئيسية المحددة في المواصفة) 4 -3(والشكل   

 
)4-3(شكل  ة الرئيسية للمواصفة   يمتطلبات نظام اإلدارة البيئ  ISO 14001:2004 

إعداد الباحث:    المصدر  
 
ISO 14001فالمواصفة  ال يم     ة فّع كن أن يتكامل    تعد وثيقة تقدم عناصر نظام إدارة بيئي
ي           ا ف ب توفره نظم الواج سية لل ر الرئي دد العناص رى ، إذ تح ات اإلدارة األخ ع متطلب م
ا يمكن                   ذ، وبم ة التنفي المنظمة حتى تدير أمورها البيئية بكفاءة، دون تحديد ألسلوب وطريق

ـآ ـل منظمــ ـة الن تكيـ سـ ـها بالطريقــف نف ـة التــ ـي تناسبهــ ـا وتلبــ ـــي احتياجاتهــ ا ـ
)ISO 14000,2010,5 دافها        )  اتها وأه ى صياغة سياس ساعد المنظمات عل ذلك ت وهي ب
ة ومعالجة  شريعات البيئي ع الت ة م ي فاعل يأخذ بالحسبان المواءم ة ضمن إطار هيكل البيئ
(التأثيــرات البيئيــة  Waver,1996 , 22 وتلتــزم مواصفــة )  ISO 14001 بالوقاية من 

ة     نعكس في سياسة وأهداف           التلوث وهو حجر الزاوي ا يجب أن ي ذا م ا وه اءة أدائه  في آف
اج                      ي، وال تحت ع العمل ى الواق ا إل ات تطبيقه ل متطلب تم يق ونشاط المنظمة خصوصًا عندما ي
ات      ة بمتطلب ون المعرف ا تك رًا م فة إذ آثي ذ المواص ة لتنفي ة متكامل ة بداي ى نقط ة إل المنظم
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ش    و إن الق نح ة انط ون نقط ة لتك فة آافي ق   المواص ي التطبي ينة ف ة رص ام إدارة بيئي اء نظ
)128 ،2010العزاوي والنقار،. (العملي  

البيئية  ويمكن القول أن نظام اإلدارة ISO 14001:2004  هو أداة إدارية لتمكين المنظمة  
: (ومن أي حجم إلى  ISO 14001:2004 ,7( 

 .تنفيذ وصيانة وتحسين نظام اإلدارة البيئية •

 .بيئي ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتهاتحديد ومراقبة األثر ال •

 .تحسين األداء البيئي باستمرار •

 .تنفيذ نهج منتظم لتحديد الغايات واألهداف البيئة •

 
 :ISO 14001متطلبات المواصفة الدولية   3.3.3

سلة              ISOعمدت المنظمة الدولية للمواصفات      واردة في سل ايير ال ة المع  إلى القيام بمراجع
ايير  ISO 14000مع ا من خالل          ، حي  ة ومراجعته ايير العالمي ك المع ز تل ث قامت بتجهي
اً                     د جاءت وفق ة، وق ات خاصة بنظام اإلدارة البيئي لجان االيزو الفنية وتم إصدارها آمتطلب
ة      واردة في المواصفة التعاقدي (للبنود ال ISO 14001- 2004 ا ،     )  ع منه في الجزء الراب

ل      ن قب ذها م ب تنفي سية الواج ات الرئي فة    المتطلب ق المواص ي تطبي ة ف ات الراغب المنظم
.والحصول على شهادة المطابقة   

الي  و الت ى النح ة عل ة اإلدارة البيئي ات أنظم فة متطلب ين المواص                      :    وتب
)ISO 14001,2004:8-19( 

 General Requirements) 4.1(المتطلبات العامة  -1

ع ا   ة، م ام اإلدارة البيئي ذ نظ شاء وتنفي تم   إن ى أن ي ار، وعل ات المعي زام لمتطلب اللت
 .تحديثه والمحافظة علية

 

  Environmental Policy) 4.2(السياسة البيئية  -2

امًال ،                       ي آ ا البيئ ا المرتبطة بأدائه ة ومبادئه ا المنظم ان بنواي ة هي بي السياسة البيئي
ـوال ـذي يوفــ ـارًا للعمـر إطــ ـ، ووض لــ ـدافهــع أهــ ـا وغاياتهـــ ـا البيئيـــ ة ـــ

)ISO 14050,1998:4.( 

تم    ق، وان ي سم بالوضوح وان توث ة وان تت سياسة البيئي ف ال تم تعري ويتوجب أن ي
ا أن                 ى اإلدارة العلي االلتزام بها وإعالنها ،فهي توضح أساسيات النظام، وينبغي عل

 )ISO 14001,2004:8: (تضمن السياسة البيئية تأآيد التزام المنظمة بالتالي 

ًا             الت -1 ة داخلي ة لألطراف المعني عريف بالسياسة البيئية وتوثيقها،وان تكون مفهوم
 .وخارجيًا
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 .التزام المنظمة باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من التلوث -2

ة              -3 ل للخامات والطاق ابدأ االلتزام والحرص في صيانة الموارد واالستخدام األمث
 .وتقليل الفاقد في مجمل أنشطة المنظمة

 .مع التشريعات والقوانين والضوابط البيئية ذات العالقةالتوافق  -4

 .األخذ بمبدأ التحسين المستمر آالتزام تقوم به المنظمة لتحسين األداء البيئي -5

ة، وان                     شاط المنظم ة وحجم ن ة مناسبة لطبيع سياسة البيئي ذه ال ويتوجب أن تكون ه
شاط           ك الن وفر اإلطار      تستوعب حجم التأثيرات البيئية المترتبة من طبيعة ذل ، وان ت

.العام لضبط وفحص األهداف والمستهدفات البيئية  
 Planning) 4.3(التخطيط  -3

 :تتبع عملية التخطيط الخطوات التالية

 

 Environmental Aspects) 4.3.1(المظاهر البيئية  -أ  

د المظاهر               شاء وحفظ إجراءات لتحدي ة إن ى المنظم ة    * يجب عل واألوجه البيئي
ع          ) ها،خدماتهمنتجات(لكل نشاطاتها    ا يتوق التي يمكن السيطرة عليها وعلى آل م

أثير  ه ت ون ل اهر    **  أن يك ون المظ ن أن تك د م ة التأآ ى المنظم ب عل ويتوج
ة،                     دافها البيئي اآن أه ة موضوعة في أم ة في البيئ أثيرات الهام المتعلقة بتلك الت

د  يوضح ت) 5-3(والشكل , وعليها االحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة محدثة      حدي
 .المظاهر والتأثيرات البيئية

 

 

 

 
)5-3(شكل   تحديد مظاهر األنشطة 

2009:p,26: ISO14000: Source: 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = = 

ة(* )  اهر البيئي ة   :المظ ع البيئي ل م ن أن تتفاع ي يمك دمات الت ة،المنتجات،أو الخ شاطات المنظم ر ن        .عناص
ة(**)  أثيرات البيئي شاطات    : الت ن ن ًا ع ًا أو جزئي اتج آلي اآس ن د أو مع ان مفي واء آ ة س ي البيئ ر ف أي تغي

.المنظمة،منتجاتها،أو خدماتها  

ة تح ى المنظم سمات  ويجب عل د ال سمح بتحدي ا ي أثيرات وبم اهر والت د المظ دي
البيئية الهامة والتأثيرات المرتبطة بكل سمة، وتتلخص خطوات تحديد المظاهر         

 :في اآلتي

 .تحديد المظاهر البيئية -1

 .تحديد التأثيرات الهامة -2

 .وضع األهداف البيئية -3

 .عمل إجراءات تشغيلية أولية -4

)2-3(جدول   
المظاهر،والتأثيراتأمثلة نشاطات المنظمة،و  

المنتج،الخدمات: النشاط  
Activity.Prcduct,Service 

السمة/ المظهر  
Aspect 

 التأثير
Impact 

الغالية/عمليات السخان   
Boiler Operation 

 انبعاث الهواء
Air emissions 

 تلوث الهواء
Air pollution 

 استهالك الوقود //          //
Fuel Consumption 

موارد الطبيعيةاستنزاف لل  
Natural resource depletion 

ضربة الغالية/نسف //          //  
Boiler blowdown 

 تلوث الماء
Water Pollution 

 استهالك الماء //          //
Water Consumption 

 استنزاف الموارد الطبيعية
Natural resource depletion 
 

 Legal and Other)  4.3.2(القانون والمتطلبات األخرى  -ب 
Requirements 

يتطلب من المنظمة أن تقوم بتحديد التشريعات القانونية التي تخضع لها والقابلة   
ى      ين عل دمتها، ويتع ا وخ شطتها ومنتوجاته ة ألن ب البيئي ى الجوان ق عل للتطبي
شريعات                    ك الت ى تل المنظمة أن تعمد لتوفير الوسائل التي تًمكن من الوصول إل

ات والق ي     والتعليم ديها الت ة ل راءات المتبع ق اإلج ا وف ل معه ي تتعام د الت واع
 .تلزمها المواصفة أن تكون محدثة

ات األخرى      ISO 14001وأشارت المواصفة    ى أن المتطلب ا عل  ضمن ملحقه
ة    سلطات العام ع ال ات م ات صناعية، االتفاقي وز وتطبيق ضمن رم ن أن تت يمك

 .واإلرشادات غير النظامية

 :ت المنظمة وفق هذا المتطلب باالتيويمكن تحديد التزاما
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 .تحديد القوانين والقواعد القابلة للتطبيق -1

 .تحديد المتطلبات األخرى -2

 .الوصول إلى المعلومات الحديثة -3

 .تقييم االلتزام القانوني -4

 Objectives and Targets)  4.3.3(الغايات واألهداف  -ج  

ة           زم     إن وضع هدف هو الخطوة األساسية لدفع نظام إدارة البيئ ام ، وتل ى األم  إل
 منظمات األعمال بإنشاء أهداف قابلة للقياس بالتناسق ISO 14001المواصفة 

 .مع السياسة البيئية

ات       شامل        ) Objectives(وأشارت المواصفة إلى الغاي ي ال ا الهدف البيئ بكونه
اس  ل للقي ه والقاب سها لتحقيق ة نف د المنظم ذي تع ة، ال سياسة البيئي الناشئ عن ال

 .أمكن تنفيذهحيثما 

البيئي يمثل متطلبات أداء مفضل قابل للقياس حيثما أمكن ) Target(أما الهدف 
ة،          ة البيئي ن الغاي شتق م ا، وي زاء منه ي أج ة أو ف ي المنظم ه ف ذه وتطبيق تنفي

 .ويتطلب وضعها وإدامتها بشكل واضح وموثق

ار   ذ االعتب دافها آخ ا وأه شاء غاياته د وضع وإن ة عن ى المنظم ات ويتوجب عل
 :التالية 

 .التشريعات القانونية والمتطلبات األخرى التي التزمت بها المنظمة -1

 .الخيارات التكنولوجية المتاحة -2

 .المتطلبات المالية والتشغيلية والخاصة بأعمال المنظمة -3

 .آراء الجهات المهتمة -4

وتدعو المواصفة المنظمات عند وضع غاياتها وأهدافها إلى توثيقها والمحافظة           
ى د ك      عل ق تل ى تواف ة عل ا والمحافظ ستويات ومراجعته ل الم د آ ا عن يمومته

.األهداف والغايات مع السياسة البيئية باستمرار  
 

 Environmental Management)4.3.4(برامج اإلدارة البيئية  -د 
Program 
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ات واألهداف                    ق الغاي رامج لتحقي شاء ووضع ب وم بإن ة أن تق يتطلب من المنظم
 : ليها،ويتوجب عليها لتحقيق ذلك األخذ باالتي البيئية ، والمحافظة ع

 )ISO 14001:2004,13) (2005،203العزاوي،(

 

وة   -1 ة الخط رامج اإلدارة البيئي ل ب ث تمث داث، حي ر اإلح از تقري وضع وانج
 .األخيرة من خطوات التخطيط 

 .تحديد مسؤولية تحقيق الغايات واألهداف البيئية لكل مستوى وظيفي -2

 .ار الزمني لتحقيق تلك الغايات واألهدافتحديد السبيل واإلط -3

ديها حتى                  املين ل امج لكل الع ويتوجب على المنظمة أن تقوم بإيصال ذلك البرن
.يتعين عليهم تنفيذ مفرداته والتحقق منه وتحسينه  

 Implementation and Operation)  4.4(التنفيذ والتشغيل  -4

ل          تستدعي مرحلة التنفيذ والتشغيل التزامًا من آل ال         ة، حيث تمث املين في المنظم ع
ات                       أآثر عدد من المتطلب ة ب ذه المرحل ذلك جاءت ه الخطوة العملية في النظام، ول

 :تمثلت في سبع خطوات هي

 

 Structure and Responsibility) 4.4.1(البنية والمسؤولية  -أ 

ا يخص     ضاح األدوار فيم د وإي ى تحدي ة عل ل المنظم ان تعم زم المواصفة ب تل
 : وفق اآلتيالشأن البيئي

 

رد وآل مستوى في                -1 تحديد وتوثيق األدوار والمسؤوليات والواجبات لكل ف
 .المنظمة

راد والجهات                -2 ى آل األف إعالن ونشر وإيصال تلك األدوار والمسؤوليات إل
 .المعنية

 .توفير الموارد الالزمة والمالئمة لضمان تنفيذ فعال للنظام -3

 :ى تنفيذ النظام، ولغرضتعيين ممثل أو ممثلين لإلدارة لإلشراف عل -4

 

 .ضمان حسن تطبيق النظام و استمراريته و مالءمته للمواصفة •
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شأن أداء     • دادها ب تم إع ي ي ارير الت الل التق ن خ ا م ار اإلدارة العلي إخط
ق من اجل                اء التطبي نظام اإلدارة البيئية، وأي انحرافات أو معوقات أثن

 .مراجعتها واتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة

سب،      وم ل اإلدارة فح سؤولية ممث ست م ة لي ي المنظم ي ف سؤولية األداء البيئ
ولكنها مسؤولية جميع العاملين في المنظمة، ويتوجب على المديرين أن يتأآدوا       

 .من تطابق إداراتهم مع نظام اإلدارة البيئية المطبق

 

 Training Awareness and) 4.4.2(التدريب والتوعية والكفاءة  -ب 
Competence 

 :لتزم المواصفة المنظمة بأن تعمل على تحديد التاليت

 

 .تحديد االحتياجات التدريبية التي تتطلبها -أ 

 .توفير وتجهيز الموارد الضرورية لألغراض التدريبية -ب 

ة      -ج  ضايا التالي املين بالق وعي للع ادة ال رض زي وي بغ دريب توع راء ت :  إج
 )ISO 14001:2004,13) (2005،204العزاوي،(

 

 .لسياسة البيئية وبقية متطلبات نظام اإلدارة البيئيةأهمية تطبيق ا -1

ة في تحسين                -2 دة المتوقع الهم والفائ ة ألعم المؤثرات البيئية الخطيرة المحتمل
 .األداء البيئي

 .التعريف باألهداف البيئة وإيضاحها للعاملين -3

 .مسؤوليات العاملين ودورهم في تنفيذ السياسة البيئية ونظام اإلدارة البيئية -4

 .د األفراد ذوي المستوى التعليمي المناسب والخبرة المناسبةتحدي -5

 .إجراءات السيطرة التشغيلية المطلوبة للنشاطات -6

 .االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ -7

 

 Communication) 4.4.3(االتصال  -ج 
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ة                 ضايا البيئي ين بق املين والمهتم نظم مع الع تعتبر عملية االتصال المستمر والم
ألمور المهمة في نظام اإلدارة البيئية، ويتطلب وفق المواصفة أن والزبائن من ا

 :تقوم المنظمة بوضع اإلجراءات التي تؤآد وتوضح التالي 

 

 .أنشاء نظام للتواصل الداخلي داخل المنظمة  -1

ا يخص األداء     -2 ة بم شؤون البيئ ين ب ن المهتم صاالت م ق االت تالم وتوثي اس
 .البيئي واالستجابة لها

ام -3 ز اهتم بة   تعزي ة المناس صاالت الخارجي يلة لالت اد وس و أيج ة نح  المنظم
 .لتوصيل توجهاتها نحو حماية البيئة

ة وفق المواصفة               وتعتبر عملية إيجاد قناة لالتصال الخارجي من القضايا المهم
ة           ة للمنظم ا تعزز الصور االيجابي ام آونه ة واالهتم ، ويجب أن تحظى بالعناي

ا      لدى أفراد المجتمع والمهتمين،  ًا وهو م ة ومحافظة بيئي ا ملتزم وبأنه ا    يمنحه
.ميزة تنافسية من خالل تفوقها البيئي  

 
 Environmental Management) 4.4.4(توثيق نظام اإلدارة البيئية  -د 

System  Documentation  

ائق     تفظ بالوث ة أن تح ام اإلدارة البيئي شاء نظ د إن ة عن ى المنظم ب عل يتوج
ة            والمستندات وان تثبت تلك ال     سية للنظام بطريق ات الرئي معلومات عن المتطلب

ق وفق                ر التوثي مكتوبة ومنظمة وان تكون موثقة ورقيًا أو الكترونيا، حيث يعتب
ة      ائق ذات العالق اه للوث دد اتج ين أن تح ام، ويتع يات النظ ن أساس فة م المواص

 :بحيث تكون هناك أليه سهلة للوصول لتلك الوثائق وذلك بغرض
 

 .ام الرئيسية وعالقتها يبعضهاوصف عناصر النظ -أ 

 .إمكانية الحصول عليها من قبل المستفيدين منها -ب 

ة      د أربع ث توج ستويات حي ين بم ة تب ة هيكلي ام اإلدارة البيئي ق نظ ذ توثي ويتخ
:مستويات للتوثيق هي  

 Apex Manualدليل القمة  -1

 Procedure Manualدليل اإلجراءات  -2

 Operational Control Proceduresإجراءات السيطرة التشغيلية  -3

 Formats and Recordsالنماذج والسجالت  -4
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 Document Control) 4.4.5(السيطرة على الوثائق  -ه 

ضبط                ا ال يتوجب على المنظمة أن تقوم بوضع إجراءات واضحة يتم من خالله
 :والسيطرة على جميع وثائق نظام اإلدارة البيئية، بما يضمن التالي 

 

 .المستندات بشكل مناسبالحفاظ على الوثائق و -1

 .مراجعتها بشكل دوري وتنقيحها عند الضرورة -2

 .التأآد من تواجدها وتوفرها، وسهولة الحصول عليها -3

 .تحديد واستبعاد القديم منها وسحب الوثائق الملغاة -4

 .ترميز الوثائق بأسلوب نظامي وقانوني -5

اد وإ                  جازة  آما انه من الضروري إتباع نظام وأسلوب موحد ومرتب في اعتم
ديل        دار والتع ة اإلص د آلي ذلك تحدي ا، وآ دارها وحفظه واريخ إص ائق وت الوث
.لجميع الوثائق  

 
 Operational Control) 4.4.6(ضبط العمليات  -و 

زم                     ة، حيث تل ات األساسية لنظام اإلدارة البيئي ات من المتطلب تعد ضبط العملي
شطة وا           ات واألن ك العملي صلة    المنظمة وفق المواصفة بتحديد تل إلجراءات المت

ات  سياسة والغاي ع ال ة م ة والمتوافق صف باألهمي ي تت ة والت ب البيئي بالجوان
ات               ك العملي التخطيط لتل ة ب وم المنظم واألهداف البيئية للمنظمة، ويتطلب أن تق

 :والتأآد من أنها تنفذ وتنجز وفق شروط محددة من خالل 

 

شغي      -1 سيطرة الت ات ال ي عملي ة تغط راءات موثق شاء إج سح  إن ا ألتف لية وبم
 .المجال لالنحراف عن السياسات والغايات واألهداف

 .إيصال تلك اإلجراءات إلى األفراد ذوي العالقة  -2

 .مراقبة فعالية اإلجراءات واألفراد المنفذون -3

 .مراجعة وصيانة إجراءات الجوانب البيئية على فترات زمنية معينة -4

 .يئيةالضبط والسيطرة لبنية وثائق نظام اإلدارة الب -5



132 
 

رتبط    ي ت شاطات الت ة للن ات مطلوب شغيلية أو ضبط العملي سيطرة الت ر ال وتعتب
 :بالمظاهر والسمات العامة وذلك من اجل 

 

 .التأآد من القضايا البيئية -أ 

 .التواصل مع الموردين والمتعاقدين  -ب 

 .معرفة الوسائل التي لها أآثر سيطرة تشغيلية  -ج 

 



133 
 

 .ارة البيئة يوضح بنية وثائق نظام إد) 6-3(والشكل 

 

 
بنية وثائق نظام أإلدارة البيئية ) 6-3(شكل  EMS                                                    

 Source: ISO 14001 , 2009,p15 
 

)                   4.4.7(وارئ ــاالستعــداد واالستجابــة لحــاالت الط -ز 
Emergency Preparedness and Response 

ب  وادث   يتطل ع الح د جمي راءات لتحدي ق المواصفة وضع إج ة وف ن المنظم م
شاء إجراءات االستجابة            د إن ة، وينبغي عن الممكنة، وحاالت الطوارئ المحتمل
وارد،     سؤوليات، والم شمل األدوار،والم تجابة أن ت ة االس الل خط ن خ م
والتخفيف من تأثيرات، واالتصاالت، والتدريب، والتحقيق في الحوادث، ومن      

 .مهم الحفاظ على خطة االستعداد واالستجابة للطوارئ بشكل محّدثال
 

االت،       د الح وارئ تحدي ة الط تعداد لمواجه بيل االس ي س ة ف ى المنظم وعل
ويتطلب  ،  والمعدات واللوازم، ونطاق الحاالت، ووضع برامج الصيانة الوقائية       

 :من المنظمة عند االستعداد لحاالت الطوارئ أن تعمد إلى 

 .لة القيادةتحديد سلس •

 .إعداد تقارير المتطلبات والمسؤوليات داخليًا وخارجيًا •

 .التدريبات وبشكل منتظم الختبار إجراءات االستجابة •
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 .وضع اإلجراءات الالزمة لتقييم فعالية اإلجراءات  •

 .العمل على تحليل األسباب •

 .التوصيات والتحسينات •

 .وضع اإلجراءات التصحيحية •

 

 :ت الطوارئ ومواجهتها تتمثل في التاليوالغرض من التأهب لحاال

 .تقليل مخاطر حدوث حالة الطوارئ  -أ 

 .التعرف على حاالت الطوارئ المحتملة -ب 

 .وضع وتنفيذ خطط الختبار االستجابة السريعة والفعالية لحاالت الطوارئ -ج 

 .تقليل أثار حاالت الطوارئ على البيئة -د 

وارئ واال      -ه  االت الط ب لح سين التأه ي تح تمرار ف تجابة االس س
 .لإلجراءات

 
 Checking and Corrective) 4.5(الفحص واإلجراءات التصحيحية  -5

Action 

ي يتطلب                   سية الت شطة الرئي عملية التدقيق من خالل إجراءات الفحص هي من األن
د                ة، ولتحدي أن تقوم بها المنظمة بغرض التأآد من تطبيق وتشغيل نظام اإلدارة البيئ

ة           ما إذا آان يتوافق مع معاي      ذه العملي ير الفحص والمراجعة، حيث يفترض أن تتم ه
 .بأسلوب منهجي ومستقل وموثق ، وان تتم بشكل دوري

 

 :ووفقًا للمواصفة فان الهدف من تحقيق الفحص والتدقيق هو 

 .التحقق من فهم متطلبات النظام في المنظمة -1

 .التحقق وتقييم االمتثال للمتطلبات وتقييم فعاليتها -2

 . آان نظام اإلدارة البيئية يتفق مع الترتيبات التي خطط لهالتحديد ما إذا -3

 .ISO 14001لمعرفة ما إذا آان النظام يفي بمتطلبات المعايير لـ  -4
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 .التأآد من انه يتم تنفيذ النظام بصورة سليمة وانه يتم صيانته -5

ل                 -6 ا بغرض التحلي ى اإلدارة العلي توفير وتقديم بيانات ومعلومات حول النظام إل
 .سين المستمروالتح

:ويشتمل على   
 Monitoring and Measurement)  4.5.1(الرقابة والقياس  -أ  

ا     ل عملياته ة لك د والرقاب ة الرص ة بعملي وم المنظم ان تق فة ب زم المواص تل
الل      ن خ ك م تظم وذل شكل من ة وب ة المحتمل أثيرات البيئي اس الت شطتها وقي وأن

ات والبيا    سجيل المعلوم ا ت تم خالله ة ي ة موثق ع األداء،  عملي ة بتتب ات الخاص ن
يم                   ة بغرض تقي ع أهداف المنظم ا م ة ومطابقته شغيلية ذات العالق والسيطرة الت
ى      ا يتوجب عل ستمر ،آم سين الم رص للتح د الف داف، وتحدي دم األه ة تق عملي
ك من خالل          المنظمة القيام بإجراءات السيطرة على عملية القياس والرصد وذل

 :اآلتي

سجالت           القيام بمعاييره أجهزة     -1 اظ ب دات، واالحتف ى المع اظ عل الرصد والحف
 .موثقة عن هذا النشاط

ة    التأسيس ووضع اإلجراءات لتقييم االلتزام مع       -2 شريعات والتعليمات البيئي ت
 .بشكل دوري

 

 Evaluation of Compliance (4.5.2)تقييم االلتزام  -ب  

ة إجراءات موثق                 ات المواصفة وضع وإدام ة يتوجب على المنظمة وفق متطلب
ام      ك القي از ذل ا إلنج شريعات، وعليه ع الت ة م دوري للمواءم التقييم ال خاصة ب

 :بالتالي

إنشاء إجراءات منفصلة لتطبيق المتطلبات القانونية، آالقوائم، والتصاريح،         -1
ائق    ستندات والوث ات والم ن البيان ا م ال وغيره بة لالمتث ات المناس والتعليم

 .النموذجية والمتطلبات القانونية المطبقة

ع       -2 ق م دى التواف ة م شكل دوري لمعرف ة ب ات القانوني ق المتطلب يم تطبي تقي
 .القوانين والتشريعات البيئية

 

                          (4.5.3)عدم المطابقة،اإلجراءات التصحيحية والوقائية  -ج  
  Non-conformance, Corrective and Preventive action  
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فة  د المواص ة ISO14001تؤآ ي حال ة    ف وم المنظم أن تق ة ب دم المطابق ع
 :باإلجراءات التالية

 .تحديد المسؤولية، والصالحية للتحقيق والتعامل في عدم المطابقة -1

ى       -2 أثيرات عل ل الت ة لتقلي ضرورية والالزم راءات ال ل اإلج ولي وعم ت
 .المنظمة

بة        -3 ا مناس ن آونه د م ة والتأآ صحيحية والوقائي راءات الت ل اإلج ولي عم ت
 .ل والمخاطرةومساوية للمشاآ

 .تسجيل أي تغييرات ناتجة عن اإلجراءات التصحيحية -4

 Records (4.5.4)السجالت  -د 

ل   ي والعم األداء البيئ وم بوضع سجالت خاصة ب ة أن تق ى المنظم يتوجب عل
ا يتناسب والمواصفة    على الحفاظ عليها، وعلى أن تكون مجازة    القياسية          وبم

 14001  ISO      سجالت        التي تؤآد على حفظ ا إلجراءات للتعريف وترتيب ال
 :البيئية وفق التالي

 

 .الحفاظ على السجالت لبرهنة مطابقة متطلبات النظام -1

 .تمييز وتحديد السجالت بشكل صحيح ومناسب -2

 .التأآد من الوضوح لهذه السجالت وقابلية التتبع من خاللها -3

 .حماية السجالت من األضرار والتلف أو الضياع -4

دريب سجالت المعلومات عن           ويجب أن تتضمن ال    سجالت البيئية، سجالت الت
ر الرصد، وسجل              المنتج ، سجالت المراجعة، ونتائج التدقيق والمراجعة، تقري
ن      ا م تجابات وغيره ائج االس وادث، نت ارير الح ات، تق ن النفاي تخلص م ال
.السجالت  

صائص          ن الخ ز م ح وممي شكل واض سجالت ب ائق وال ظ الوث ام حف د نظ ويع
ألنظمة إدارة البيئة والجودة وفقًا لمواصفات الرئيسية  ISO حيث توفر إمكانية ،

ة         ون قابل ب أن تك ث يتطل دثت، حي ي ح راءات الت ياء واإلج ن األش ق م التحق
:لإلجراءات التالية  

 .قابلة للتقصي في النشاطات و الخدمات ومنتوجات المنظمة -1

 .تم حفظها وخزنها بما يمنح إمكانية استرجاعها بسهولة -2

 .ة من الضرر أو التلفمحمي -3
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 .وجود فترة محددة لالحتفاظ بها -4

 

ة  -ه  ام اإلدارة البيئي ة نظ  Environmental) 4.5.5(مراجع
Management System Audit 

زم المواصفة  راءات  ISO 14001تل ا بوضع اإلج ضرورة قيامه ة ب  المنظم
دقيق ب               د والت دقيق نظام اإلدارة البيئي بغرض التأآ أسلوب  الدورية لمراجعة وت

ذه           ن تنفي ق م فة والتحق ات المواص ه لمتطلب ه وُمطابقت دى توافق ن م ق ع موث
ة    ة بالمراجع ارير الخاص ل التق ة، وعم صورة المطلوب ه بال ازه وإدامت وانج

 .والتدقيق ورفعها لإلدارة العليا متضمنة نتائج تلك العملية

ة  ة الفني د ًأصدرت اللجن دق) TC207(وق ة والت اييس بالمراجع ة مق يق مجموع
 :حيث أآدت على 

 

 .إنشاء إجراءات خاصة لعمل المراجعة لنظام اإلدارة البيئية •

 .التأآد من توافق نظام اإلدارة البيئي مع متطلبات المواصفة الدولية •

 .تحديد المسؤوليات عند إجراء المراجعة وتقارير النتائج •

ة                  • ة المراجع ة وعدد المرات ومدى عملي تغطية مجال ونطاق المراجع
 .اوطرقه

ة                 • دقيق وجداولها وضرورة أن تكون مبني ة والت رامج المراجع اعتماد ب
 .على األهمية البيئية للنشاط ونتائج المراجعة السابقة

 .إيصال وإعالم اإلدارة العليا بنتيجة المراجعة •
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 Management Review) 4.6(مراجعة اإلدارة  -6

ات الخاصة            ة،     تعد مراجعة اإلدارة المتطلب األخير من المتطلب بنظام اإلدارة البيئي
زم المواصفة  ة  ISO 14001إذ تل ا بمراجع ام اإلدارة العلي ضرورة قي ة ب  المنظم

م    ي دع ة اإلدارة، وحرصها ف ة لمراجع ة زمني ل جدول ة، وعم صفة دوري ام ب النظ
 .التحسين المستمر

 

ائج الحاصلة      ارات النت وعلى اإلدارة العليا إلنجاز متطلب مراجعة اإلدارة أخذ اعتب
شريعات،    م ي، الت دم الفن شاطات، والتق دمات، الن ات، الخ ي المنتج رات ف ن المتغي

الظروف المالية، وأن تكون على فهم واضح للسياسة البيئية إلبداء الدعم من خالل               
ى                  ه، ويجب عل دة المرجوة من السياسة التنظيمية، ومناقشة المنافع من النظام والفائ

 :اإلدارة العليا مراجعة التالي 

 

 .الئمة المستمرة للنظام ومدى الحاجة لتغيير السياسةالم -1

ة واألداء    -2 داف البيئي زام ، واأله يم االلت ي وتقي ام اإلدارة البيئ ة نظ ائج مراجع نت
 .واألهداف المطلوب تحقيقها

 .حاالت اإلجراءات التصحيحية والوقائية  -3

 .التواصل مع الجهات المعنية والمهتمون وذات العالقة -4

رة،  -5 روف المتغي ي،       الظ دم الفن ة، التق شريعات واألنظم ي الت رات ف ل التغي  مث
 .وغيرها

اءة   -6 ة وآف ضمان فاعلي ستمر، ل م والم دعم الحاس داء ال سين، وإب التوصيات للتح
 .النظام

ة       ) 3-3(والجدول   يلخص العناصر األساسية والمتطلبات الرئيسية للمواصفة القياسية الدولي
      ISO 14001: 2004 
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)3 -3(جدول   
 ISO 14001: 2004 المتطلبات الرئيسية للمواصفة القياسية الدولية ملخص

 
رقم المتطلب  م

 ملخص وصفي للمتطلب المتطلب في المواصفة

.إنشاء وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية المتطلبات العامة 4.1 1  

ل اإلدارة   السياسة البيئية 4.2 2 ن قب د م ة يع اه البيئ ا تج ة ومبادئه ا المنظم ان بنواي  بي
.طار للعملإالعليا ليستخدم آ  

شاط  المظاهر البيئية 4.3.1 3 ة للن اهر البيئي د المظ دمات(تحدي ا ) منتجات ،خ د م وتحدي
.يتوقع أن يكون له تأثير على البيئة  

ات  القانونية، وغيرها 4.3.2 4 ا، والعملي تم الخضوع له ي ي ة الت شريعات القانوني د الت تحدي
.األخرى  

هدافالغايات واأل 4.3.3 5 .وضع أهداف قابلة للقياس وتتوافق مع الساسة البيئية   
.إنشاء ووضع برامج لتحقيق ا لغايات واألهداف البيئية برامج اإلدارة البيئية 4.3.4 6  
.توضح األدوار والمسئوليات بخصوص الشأن البيئي الهيكل والمسؤولية 4.4.1 7  
.دريبية وإجرائها لزيادة الوعي للعاملينتحديد االحتياجات الت التدريب والتوعية 4.4.2 8  

شأن        االتصال 4.4.3 9 ول ال ا ح ة وخارجه ل المنظم ل داخ ام للتواص شاء نظ إن
 البيئي

ام اإلدارة    توثيق نظام اإلدارة البيئية 4.4.4 10 ة بنظ ات المتعلق ستندات والمعلوم ائق والم ظ الوث حف
.البيئية  

ات وا ضبط العمليات 4.4.6 11 د العملي ب  تحدي صلة بالجوان راءات المت شطة واإلج ألن
.البيئية بما يتوافق مع السياسة والغايات واألهداف البيئية  

االستعداد واالستجابة لحاالت  4.4.7 12
 الطوارئ

.وضع اإلجراءات وتحديد حاالت الطوارئ المحتملة  

.مةالقيام بالرقابة والقياس لكل عمليات وأنشطة المنظ الرقابة والقياس 4.5.1 13  

ا   تقييم االلتزام 4.5.2 14 ة، وتقييمه ات القانوني ق المتطلب يم تطبي راءات لتقي وضع اإلج
.دوريًا  

عدم المطابقة لإلجراءات  4.5.3 15
 التصحيحية

ل       ة وعم دم المطابق صالحيات لع سؤوليات وال د الم تحدي
.اإلجراءات التصحيحية  

.حفاظ عليهاوضع سجالت خاصة باألداء البيئي وال السجالت 4.5.4 16  

د             مراجعة نظام اإلدارة البيئية 4.5.5 17 ة، والتأآ وضع اإلجراءات الدورية لمرجع نظام اإلدارة البيئي
.من مدى مطابقته لمتطلبات المواصفة  

18 4.6 
ام       مراجعة اإلدارة ة النظ ة لمالئم ة زمني ع جدول ًا ووض ام دوري ة النظ مراجع

م     وتقييم نتائج المراجعة واإلجراءات التصح      تمرار دع يحية الس
.التحسين المستمر  
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 المبحث الرابع
بين المواصفتين أوجه التناظر وعناصر التكامل  

ISO  9001  & ISO  14001 
 مخفي 1.1.1

 :تمهيد  1.4.3

وتعد وسيلة لضمان . لقد جاءت المواصفات آمعيار للتفاهم ولغة مشترآة يتم االحتكام إليها        
ام                 يصنالنوعية الجيدة واالرتقاء بالت    ر من االهتم ا الكثي أن الجودة له ذلك ف ع والخدمات ، ول

ام                          ى االهتم رزت الحاجة إل وم الجودة ب المي لمفه د التطور الع ه وبع ة حيث ان وآذلك البيئ
بجودة العمليات إلى جانب جودة السلع والخدمات ، بعد أن أصبحت ضرورة للنجاح وأداة                 

د جعل           ، وفي ظل التنا    من أدوات التطور والتميز خصوصاً     ال فق فس الشديد في عالم األعم
ات                   م المتطلب من قدرة المنظمات على اإلنتاج وبجودة عالية وآذلك التوافق مع البيئة من أه
.للبقاء واالستمرار والتفوق   

وق اإلطراف                       ضمان حق دة ول ار منتجات جدي ة التجارة والتوسع في ابتك ومع تعاظم حرآ
مع سعت المنظمة الدولية المتعاقدة، والمعنيين والمهتمين والمجت ISO إلى إيجاد مواصفات 

ون  ة لتك ة والخدمي ات اإلنتاجي ات والهيئ شرآات والمنظم ة لل الجودة والبيئ ق ب ة ، تتعل دولي
سهيل    ام اإلداري ولت ى النظ ة عل ة ولتنصب آمواصفات إداري صفات التجاري ي ال م ف الحك

ة تغط   ة متكامل ة إداري ي أنظم ي تبن ة ف ات الراغب ود المنظم ها جه ي تمارس شطة الت ي األن
ة للمواصفات بتطوير                       ة الدولي دقيق في آن واحد قامت المنظم ة والت ة للمراجع وتكون قابل
ذه              ات عمالء ه ع متطلب تم التوافق م ديلها بحيث ي زو وتع مجموعة من المواصفات من اي
المواصفات ومستخدميها من مختلف القطاعات وإعادة هيكلة المواصفات ذاتها بما يتماشى            
ا،          مع االتجاهات األحداث في اإلدارة مع متطلبات تطوير اإلعمال والنهوض بمستوى أدائه
ر   ان المواصفات األحداث واألآث د أرآ ستوياته اح ى قياسات األداء وم د عل وأصبح التأآي

. فعالية في التأثير على آفاء ة  المنظمات   
نظمة الدولية للمواصفات ونتيجة لذلك االهتمام المتنامي بالجودة والبيئة أصدرت الم ISO  

دوليتين   ISO14001 & ISO 9001المواصفتين ال ة      ك اللجن د ذل (   وشكلت بع SIG (  
ين     شطة اللجنت ين أن ، TC176 & TC207انيطت بها مسؤولية تحقيق التناسق والتكامل ب
ـة    م اإلدارة وبخاصـ ين نظ ق ب ل والتناس ن التكام وع م ق ن ة لخل ت الحاج د آان وق

تيـــن ي الدولالمواصفتيـــن ISO 9001 & ISO14001      ديل ة لتع م العوامل الدافع  من أه
ISO 9001المواصفة الدولية    ).2000،28نصر اهللا ، (  بإصدارها الجديد  
  بإصدارها األحدث لتمكن المنظمات من ISO9001: 2008وقد جاءت المواصفة الدولية 

ات نظم اإلدارة األخرى ، خاصة     موأمة أو تكامل نظام إدارة الجودة الخاص بها مع متطل   ب
ذه المواصف    اء وضع وتطوير ه ه أثن ـ وان ـة الدوليـ ـ ة ، وضـ ـع فـ ـ ي االعتبـ صـ وص ــار ن

ISO 14001:2004     ستخدمين دة مجتمع الم  من اجل تعزيز التوافق بين المواصفتين لفائ
)4، ISO 9001: 2008.( 

ال م           ى منظمات األعم ذي يجب عل ه هو     ولذلك فإن األمر المنطقي ال اطي مع ه والتع قاربت
ة   ISO 9001التعامل مع نظام إدارة الجودة   آنظامين  ISO 14001 ونظام اإلدارة البيئي
ا الخطوة                  ى تليه متكاملين، وأنه من األفضل أن يكون تنفيذ نظام إدارة الجودة الخطوة األول
.المنطقية التالية وهو بناء نظام اإلدارة البيئية  
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نتناول  ذا المبحث س ي ه شابوف ه الت ـه والتناظــأوج ـر بيـــ ـن المواصفتيـــ ـن الدولتيـــ ن ــ
ISO 14001 & ISO 9001 . ومراحل وآيفية التسجيل عليهما   

 :أوجه التشابه بين المواصفتين   2.4.3

ا ،    ق بينهم ز التواف د تعزي ذي يؤآ اه ال فتين االتج ة للمواص دارات الحديث ززت اإلص ع
ة         والحرص الذي أبدته اللجان الف     نية والمعنية بإعداد المواصفات القياسية في المنظمة الدولي

 على جعل نصوص آل منهما تسهم في إبراز التوافق بينهما ، وقد جاءت مراجعة ISOالـ 
اتين                ات ه المواصفتين لتبين أن المتطلبات التي تغطيهما وجود الكثير من التشابه بين متطلب

ـات          المواصفتين ، ومن العناصر العديدة المت      ـدد المتطلبـ ستطيـــع أن نحـ شابـه ن كاملة والمت
)  ( 226 ،2005العزاوي ،:(التاليــة  ISO 9001: 2008 , 16-18 ( 

 .مواصفتان قياسيتين تتم المطابقة لهما لنظم اإلدارة وليس لمستوى األداء  -1

 . قابلتان للتطبيق في آل أنواع وأحجام المنظمات اإلنتاجية والخدمية  -2

  .ت اإلجراءات وخطوات التسجيل وتمنح شهادات المطابقة لهماتشترآان بذا -3

 .يعتمد نجاح تطبيقهما على التزام آل العاملين بدءا من اإلدارة العليا  -4

 .تؤآدان على التزام اإلدارة العليا  -5

 .السياسة الواضحة والغايات واألهداف  -6

 .المتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية  -7

 .ة تعيين ممثل اإلدار -8

 .إجراءات التوثيق وضبط الوثائق  -9

 .االتصال الداخلي والخارجي  -10

 .توفير الموارد الالزمة للنظامين  -11

 .الكفاءة والتدريب والتوعية  -12

 .إرضاء الزبائن والجهات ذات العالقة  -13

 .المراجعة الداخلية  -14

 .المراقبة والقياس  -15

 .   ضبط معدات القياس والرقابة  -16

 .يات األدوار والمسؤوليات والصالح -17

 .مراجعة اإلدارة  -18
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 .التحسين المستمر  -19

 . ةاإلجراءات التصحيحية والوقائي -20

ويتضح أن المواصفتين تشترآان في العديد من المتطلبات المتشابهة رغم أن لكل منهما 
توجهه اإلداري الذي تنصب من اجله إال أن التوافق بينهما هو السمة السائدة الذي تبينه               

ا ، والجدول        مكونات المتطلبات الوارد   ين        ) 4-3(ة في بنائهم شابه ب يوضح تفاصيل الت
ين    امين اإلداري املي للنظ اء التك ر عن البن ذي يعب ات المواصفتين وال عناصر ومتطلب
.الذي وفرته المواصفتين   

)4 -3(جدول   
  ISO 14001 & ISO 9001عناصر التناظر والتشابه بين المواصفتين 

ISO9001:2008 العنصر رقم 
9001 

 العنصر رقم
14001 

ISO14001:2004 

   التوثيق ومتطلبات العامة المتطلبات: أوال
عامة متطلبات -1  

عام-التوثيق متطلبات -2  
الجودة دليل -3  
الوثائق ضبط -4  

السجالت ضبط -5  

4.1 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 

4.1 
4.4.4 
4.4.4 
4.4.5 
4.5.4 

عامة متطلبات  
بيئية إدارة نظام توثيق  
البيئية اإلدارة ظامن توثيق  

الوثائق ضبط  
السجالت ضبط  

اإلدارة مسؤولية : ثانيا     
اإلدارة التزام -1  

 
الزبون على الترآيز -2  

 
 

الجودة سياسة -3  
  )العنوان ( التخطيط -4

الجودة أهداف -5  
الجودة إدارة نظام تخطيط -6  

والصالحية المسؤولية -7  
اإلدارة ممثل -8  

الداخلي االتصال -9  
اإلدارة مراجعة -10  

اإلدارة مراجعة – عام -11  
المراجعة مدخالت -12  
المراجعة مخرجات -13  

5.1 
 
5.2 
 
 
5. 3 
5. 4 
5.4.1 
5.4.2 
5.5.1 
5.5.2 
5.5.3 
5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

4.2 
4.4.1 
4.3.1 
4.3.2 
4.6 
4.2 
4.3 
4.3.3 
4.3.3 
4.1 
4.4.1 
4.4.3 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 

البيئية السياسة  
والصالحية والمسؤولية واألدوار ردالموا  

البيئية العناصر  
واألخرى القانونية المتطلبات  

اإلدارة مراجعة  
البيئية السياسة  

  )العنوان ( التخطيط
واألهداف الغايات  
واألهداف الغايات  

عامه متطلبات  
والصالحية والمسؤولية واألدوار الموارد  

 االتصال
اإلدارة مراجعة  
اإلدارة مراجعة  
اإلدارة ةمراجع  
اإلدارة مراجعة  

الموارد إدارة : ثالثا     
 

الموارد توفير -1  
البشرية الموارد -2  

البشرية الموارد -عام -3  
والتوعية والتدريب الكفاءة -4  

التحتية البنية -5  
العمل بيئة -6  

 

 
6.1 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.3 
6.4 

 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.2 
4.4.2 
4.4.1 
4.4.1 

 
  والصالحية والمسؤولية ارواألدو الموارد

والكفاءة والتوعية التدريب  
والكفاءة والتوعية التدريب  
والكفاءة والتوعية التدريب  

والصالحية والمسؤولية واألدوار الموارد  
والصالحية والمسؤولية واألدوار الموارد  

:والتنفيذ التشغيل: رابعا     
:المنتج تحقيق متطلبات -أ     
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1-   )العنوان ( المنتج تحقيق 
المنتج لتحقيق التخطيط -2  

بالمنتج العالقة ذات المتطلبات تحديد -3  
 
 

بالمنتج العالقة ذات المتطلبان مراجعة -4  
 

  بالزبون االتصال -5
   والتطوير التصميم تخطيط -6
  والتطوير التصميم مدخالت -7
والتطوير التصميم مخرجات -8  
   والتطوير التصميم مراجعة -9
والتطوير التعميم من حققالت -10  

  والتطوير التعميم صالحية إقرار -11
والتطوير التعميم تغييرات ضبط -12  

7 
7.1 
7.2.1 
 
 
7.2.2 
 
7.2.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.5.3 
7.3.6 
7.3.7 

4.4 
4.4.6 
4.3.1 
4.3.2 
4.4.6 
4.3.1 
4.4.6 
4.4.3 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 

  )العنوان ( والتشغيل التنفيذ
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط

  .البيئية العناصر
واألخرى القانونية المتطلبات  

   .العمليات ضبط
  .البيئية العناصر

  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  .االتصال

  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط

:الشراء متطلبات -ب     
الشراء عملية -1  

  الشراء معلومات -2
ىالمشتر المنتج من التحقق -3  
  الخدمة وتقديم اإلنتاج ضبط -4

  اإلنتاج عمليات صالحية إقرار -5
  المنتج على المحافظة -6

والقياس المراقبة معدات ضبط -7  

7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
7.5.1 
7.5.2 
7.5.5 
7.6 

4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4.6 
4.4,6 
4.4.6 
4.5.1 

  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية ةالسيطر ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط
  )التشغيلية السيطرة ( العمليات ضبط

والقياس الرقابة  
     :والتحسين والتحليل القياس: خامسا

     :والتحليل القياس -أ
)عنوانال (والتحليل القياس -1  

والتحسين والتحليل القياس –عام -2  
)العنوان (والقياس المراقبة -3  

  . الداخلية المراجعة -4
العمليات وقياس مراقبة -5  

المنتج وقياس مراقبة -6  
المطابق غير المنتج في التحكم -7  

 
  البيانات تحليل -8

8 
8.1 
8.2 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.4 
8.3 
 
8.4 

4.5 
4.5.1 
4.5.1 
4.4.5 
4.5.1 
4.5.1 
4.4.7 
4.5.3 
4.5.1 

  )العنوان ( الفحص
والقياس المراقبة  
والقياس المراقبة  
الداخلي التدقيق  
والقياس المراقبة  
والقياس المراقبة  

للطوارئ واالستجابة االستعداد  
  التصحيحية واألفعال المطابقة عدم

والقياس المراقبة  
     :التحســــــين -ب

المستمر التحسين -1  
 
 

التصحيحي اإلجراء -2   
الوقائي اإلجراء -3   

8.5.1 
 
 
8.5.2 
8.5.3 

4.2 
4.3.3 
4.6 
4.5.3 
4.5.3 

  البيئية السياسة
واألهداف الغايات  

  اإلدارة مراجعة
التصحيحية واإلجراءات المطابقة عدم  

الوقائيةو التصحيحية واإلجراءات المطابقة عدم
 

 ISO 14001 & ISO 9001يتين مراحل التسجيل على المواصفتين الدول 3.4.3

ـ  ق مواصفات ال دور ISOيتطلب تطبي ة ، وال ل المنظم دروس من قب د والم داد الجي  األع
الرئيسي يجب أن يكون لإلدارة العليا وفي جميع مراحل التطبيق ، ويجب أن يدرك آل من       

ق           ل التطبي دم مراح ام تق ابع باهتم ة وتت ة تام ى دراي ا عل ة أن اإلدارة العلي ي المنظم  ، ف
ى شهادة               دأ    ISOوالطريقة التي عادة تنتهجها المنظمة لتطبيق المواصفة والحصول عل  تب
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ـ           وحسب تخصصاتها ، حيث ال          ISOبحصول إدارة المنظمة على المواصفات المتعلقة ب
ة                          وم بوضع منهجي ة تق ل أن آل منظم ق أي من المواصفات ، ب توجد طريقة واحدة لتطبي

تكييف نظام جودتها وفقا لمتطلبات مكونة من مجموعة من الخطوات ل ISO حيث أن هناك 
ول أن                     ائم ، ويمكن الق ا الق ا ونظامه ة وحجمه عدة عوامل تحدد الطريقة مثل طبيعة المنظم
:مراحل وخطوات التسجيل التي يمكن أتباعها والمرور بها هي آالتالي   

 
:مرحلة ما قبل التسجيل  : أوًال  

ا االستعداد والتجهيز والتهيئة لتعديل األوضاع لتتطابق        وهي الخطوة والمرحلة التي يتم فيه     
شاء                ISOمع متطلبات الـ     ة إن ة بأهمي   وتشمل هذه المرحلة اقتناع اإلدارة العليا في المنظم
ا                 ك ، وعليه نظام للجودة يتطابق مع متطلبات أي من المواصفتين والفوائد التي تعود من ذل

تثناء           أن تنقل هذا االقتناع إلى جميع المستوي       املين دون اس ات اإلدارية في المنظمة وآل الع
تفهم                    دوات ، وينبغي أن ت ويتم ذلك عن طريق برامج توعية على شكل دورات تدريبية أو ن
ة      ل المنظم ة تأهي يتولى إدارة عملي ذي س شروع ال دير الم هم م ى  رأس ة وعل إدارة المنظم

ة وا     فة الدولي ات المواص ة ومكون شهادة، طبيع ى ال صول عل ل   للح ة عم ع خط دء بوض لب
ة                  ق ووضع التكلف ة التطبي وجدول زمني للتنفيذ يحدد فيه النشاط المطلوب تنفيذه للبدء بعملي
.التقديرية   

 
:مرحلة التسجيل  : ثانيًا  

(  لها يتعين على اإلدارة العليا أن تعين ممثًال Management Representative لقيادة  ) 
شه    ى ال صول عل ة للح ل المنظم ة تأهي ل عملي ق للعم شكيل فري                         ادة ، وت

 Steering Committee ة بحيث      ) لجنة توجيه  (  على تنفيذ مشروع النظام في المنظم
شارية                     اءة ، ويمكن االستعانة بأحد المراآز االست الخبرة والكف يمنح الصالحية ويتصف ب
Consultancy Centers ل وذل  داد والتأهي ي اإلع ه ف تعانة ب ي  لالس ت ف وفير الوق ك لت
. الحصول على الشهادة  

ستقل    رف م ؤالء آط ل ه ب   Independent Partويعام ي تطل ات الت ساعدة المنظم  لم
ـار   ـم اختيـــ ـي تحكـــ ـايير التــ ـن المعــ ـة مـــ ـاك مجموعـــ ع المواصفة وهنــ ق  م التواف

تعلم من خالل       ويتم البدء بعملية الت   ) 1999 .94السلطي واليأس،   (,المستشـــارين دريب وال
 والتغلب على العقبات ISOتنظيم دورات تثقيفية للعاملين في المنظمة حول طبيعة نظام الـ 
التي تواجه تنفيذ المشروع ومقاومة التغيير ، بحيث يجب أقناع الجميع في المنظمة بجدوى             

ة          ب تهيئ ذ ، ويج ز للتنفي يط والتجهي ة التخط ي عملي املين ف راك الع وير وإش اء التط  البن
ذه                   سمى ه دئي لنظام الجودة الحالي وت التنظيمي لعملية التوافق والتوجه ألجراء التقييم المب
واحي الضعف                    وة ون واحي الق ى ن الخطوة أحيانا المراجعة األولى التي يتم فيها التعرف عل
م       ISOوذلك عن طريق معرفة ما هو قائم وما ينبغي أن يكون طبقا لمتطلبات الـ                 ، ومن ث

ات المواصفتين     تحدي ا لمتطلب د سياسة الجودة وفق ISO 14001& ISO 9001  ا  وتوثيقه
ق                 ة لتطبي ات الالزم ضوابط واآللي سلها وال ات وتسل واألهداف المراد تحقيقها ومجال العملي
.عمليات النظام بطريقة فعالة ، وتليها خطوة االتصال بجهة التسجيل   

شهادات   ة     Certification Bodiesجهات التسجيل ومنح ال شهادات الدال نح ال  تختص بم
ة من             ع المنظمات          ISOعلى التوافق  مع متطلبات المواصفات التعاقدي  ويعمل مباشرة م
يم   ي ضوء التقي شهادة ف ا ال ديها ، وتمنحه ام ل يم النظ ى تقي ل عل سجيل وتعم ب الت ي تطل الت
.التزامها بمتطلبات المواصفة  وتعمل على متابعتها للتأآد من استمرار  
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ة إدارة               وا دقيق أنظم لهيئات المانحة المعتمدة هي مؤسسات مستقلة ذات خبرة في مجاالت ت

دة ضمن             الجودة ومنح شهادات المطابقة للمنظمات المستوفية لشروط منح الشهادات المعتم
).2010،53حمود،(         قطاعات محددة   

ه المواصفة              ، وأن ال تعمل في    ويجب أن تكون جهات التسجيل معتمدة طبقا لما أشارت إلي
مجال االستشارة إلى جانب التقييم إذ أن هناك تضاربا واضحا في المصالح ، وأن اإلخالل                

ي اإلخ      شرط يعن ـ بهذا ال ـ الل بأح ــ ـ د أه ـــ ش  ــ ـ روط الالزم ــــم ال ـ ة لالعت ــ ش  ــ هادة ــراف بال
  ).2001،71آل على والموسوي،(

ة         إن طلب التسجيل هو خطوة يتم فيها االتفاق ب         ين الجه ين المنظمة آجهة طالبة التسجيل وب
رى        ة أخ ن جه ة وم ع المنظم ه وموق ه وطبيعت شاط ومكونات يح الن ه توض تم في سجلة ي الم
ي                   سجيل يعن اق الت رام اتف امال ، وإب واجبات وحقوق المسجل مع بيان بالتزامات الطرفين آ

:ذه المرحلة آالتالي أن المنظمة جاهزة لطلب تقييم النظام لديها ويمكن توضيح إجراءات ه  
 

 ):االبتدائي ( التقييم األولي  -1

ائق             ة الوث ة بمراجع ذه المهم ق العمل المؤهل له تقوم جهة التسجيل ومن خالل فري
ام   ودة ونظ ام إدارة الج امين ، نظ ة  ألي من النظ ل المنظم دادها من قب م أع ي ت الت

ودة     ل الج ة دلي تم مراجع ث ي ة حي ذ ) MANUAL( اإلدارة البيئي ين وال ي يب
ن     ل م ي آ ات ف ن متطلب ا ورد م ا لم ك وفق ة وذل ودة أو البيئ ة الج ات وسياس توجه
دى   ه م ن خالل ين م ر يب داد تقري وم بأع ة يق د المراجع دوليتين ، وبع المواصفتين ال
ذي في ضؤه             ا تتطلب أي من عناصر المواصفتين ، وال تطابق النظام القائم مع م

 .يتم تطوير  وتوثيق عناصر النظام 
 

 :راجعة الموقعية للنظامالم -2

اءة     ن آف د م سجيله للتأآ راد ت ع الم ارة الموق دققين بزي راجعين والم ق الم وم فري يق
يم   ا وصالحيتها، ولتقي ان محتواه ائق وبي ة الوث ة آاف ى مطابق ام ولالطالع عل النظ
دقيق            المصادر الالزمة والضرورية لعملية التدقيق وللتحقق من جاهزية المنظمة للت

 .الشامل 
 

 ):  تدقيق المطابقة (لمراجعة والتدقيق الشامل ا -3

ة بمباشرة              وهي مرحلة يقوم خاللها فريق المراجعين والمدققين المعينين لهذه المهم
ن     ك م ة وذل ي المنظم ق ف ام المطب ات النظ املة لعناصر ومكون ة ش ال إجرائي أعم
ا      م توثيقه ي ت ا والعناصر الت ام وفحص محتواه ائق النظ ى وث الع عل الل االط  خ

ات               سجالت وسير عملي ا وضبط ال والبيانات التي تم تدوينها وطرق جمعها وتبويبه
ق النظام                  ي تثبت تطبي ة الت ة الواقعي النظام وتسلسلها وتتابعها، والتأآد من آل األدل
ك من خالل             تم ذل وسير اإلجراءات التشغيلية ونمط اآلليات المتبعة في التطبيق، وي
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ى اإلجراءات           فحص وثائق النظام وإجراءات المق     ين واالطالع عل ابالت مع المعني
ن      ا م ات وغيره دوين المالحظ امهم بت سجيالت وقي دوين  والت رق الت ة وط المطبق
أعمال المراجعة والفحص والتدقيق والتحقق من تطابق نظام إدارة الجودة ونظام                 

دوليتين        ات المواصفتين ال ع متطلب ة م  & ISO 14001اإلدارة البيئية في المنظم
ISO 9001           ى العناصر وي عل ذه يحقق التطابق ويحت تم تنفي ذي ي   وهل النظام ال

 .والمتطلبات التي تؤآد فعاليته وقدرته على تحقيق التطابق مع المتطلبات
 

 :التســــجيل  -4

ام        ة شامال مه ا للمنظم را نهائي دققين بإعداد تقري ق الم وم فري ة يق ذه المرحل وفي ه
ي       العمل التي تم القيام بها وما تم إ       ات النظام الت ه وعناصر ومكون نجازه  ومراجعت

 :تم االطالع عليها وفحصها وعادة ما يتم تقديم توصياته بإحدى النتائج التالية 

 .وهذا يعني تحقيق التطابق : تزآية بالتسجيل  -أ 

م         : تزآية بالتسجيل بعد اإلجراءات التصحيحية       -ب  ر ل وهذا يعني هناك حالة او أآث
ي      ام                يحقق فيها التطابق والت ك دون القي  من الممكن تصحيحها والتحقق من ذل

 .بالتدقيق الشامل 

ق              : موقعيًا  تزآية بإعادة التقييم     -ج  تم تحقي م ي سية ل وهذا يعني أن هناك حاالت رئي
التطابق فيها وأثبتت عدم المطابقة لوجود خلل في عناصرها ، ويتطلب إجراء               

 .ومراجعة وتدقيق موقعي شامل أخر 

 ISO هيكل المنظمات المعنية بشهادة يوضح) 7-3(والشكل 

 
هيكل المنظمات المختصة بمنح شهادة ) 7-3(شكل  ISO 
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270 ،2001،  يوالموسوال على : المصدر   
:مرحلة ما بعد التسجيل  : ثالثًا  

 ألي من المواصفتين ISOأن تمكن المنظمة من تحقيق المطابقة والحصول على شهادة الـ 
دوليتين   ق ،       ISO 14001 & ISO 9001ال ة الطري ضا نهاي يس أي ي التوقف ، ول  ال يعن
ا ،                     ه المواصفات ذاته دعو إلي ذي ت ولكنها خطوة مميزة وناجحة في طريق الجودة ، وهو ال
ا         ا متين وفر أساس ة ت ك األنظم من خالل مطالبتها على التحسين المستمر ، خصوصا وأن تل
.للتحسين المستمر  

ى ال         ة المنظمات الحاصلة           والمنظمة التي استطاعت الحصول عل سجيلها في قائم شهادة وت
ة آل ستة أشهر أو                       ISOعلى شهادة الـ     ة مجدول ة دوري ارات مراقب ى زي ا تخضع إل  فأنه
ق               مفاجئة للقيام بتدقيق عناصر محددة للنظام والهدف من زيارات المراقبة التي يجريها فري

ة ألي من نظامي إدارة               ه الزال     التدقيق هو التحقق من استمرار المطابق ة وأن الجودة والبيئ
ى أساسه منحت                 يعمل بصورة فعالة ومستمرة ويحافظ على مستوى جودة النظام والذي عل
د مضي                    ات النظام بع ة عناصر ومكون ة آاف الشهادة ، وقد جرت العادة أنه يتوجب مراجع
.ثالث سنوات   

ات                   دما في تطبيق ا المضي ق شهادة ، عليه ى ال ساعا     ومن هنا فالمنظمة الحاصلة عل ر ات  أآث
صر            ضيات الع ه مقت ذي تتطلب ر ال و األم ال ، وه االت اإلعم ف مج ي مختل موال وف وش
ا وتطوير        وتفرضه تحدياته القادمة ، وما على المنظمات الراغبة في المحافظة على إعماله
ـ                    ا سوى استخدام شهادة ال ا عليه ة    ISOأدائها سعيا في البقاء واالستمرار والتميز م  آبداي

.فاق واسعة واشمل نحو أهداف أآثر طموحا الطريق أل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الرابع الفصل  

 
  والبيئة الجودة إدارة نظامي وتقييم تحليل عرض

للحديد عدن شرآة في  
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الشركة في الجودة إدارة نظام واقع تحليل: األول المبحث  

الشركة في البيئي الواقع تحليل: الثاني المبحث  

الشركة في الجودة دارةإ نظام تقييم: الثالث المبحث  

الشركة في البيئية اإلدارة نظام تقييم: الرابع المبحث  

 
األولالمبحث   

 تحليل واقع نظام إدارة الجودة في الشرآة
 
ذا المبحث                    أن ه ه، ف د وتحليل بغرض عرض واقع نظام إدارة الجودة في شرآة عدن للحدي

ق إلدارة       ام المطب ق بالنظ ع المتعل ك الواق اول ذل صص لتن شرآة   سيخ ي ال ودة ف  الج
ن خالل   ك م يتم ذل ذة، وس ل المنف ات العم ة وتعليم ذا الغرض وأدل ة له واإلجراءات المتبع
ة    شكل وطبيع صلة ب شرآة والمت ا ال وم به ي تق شطة الت ة لألن ابالت واالطالع والمتابع المق
ع                        ك الواق ل ذل يعتمد في غرض وتحلي ديها، وس شرآة إلدارة الجودة ل ه ال النظام الملتزمة ب

ة والمالحظة من               إ ى الطبيع شاهدة عل ة والم ى المطالع ات، عل ضافة إلى المعلومات والبيان
ة               نظم اليومي خالل المعايشة الميدانية لمجمل اإلعمال والنشاطات التي تنفذ واإلجراءات وال
.المتبعة  

ائم        ام الق ات النظ ات ومتطلب ام وااللتزام شرآة للمه ذ ال لوب تنفي ط وأس رض نم يتم ع وس
ا           والمتبع ل  ا ومهامه شاطها وأدائه ة ن شرآة وطبيع ع ال ًا لواق اول وفق ك التن ديها، وسيكون ذل

ساهم                   ي ت ساعدة الت ام واإلجراءات الم شطة والمه م األن األساسية آمتطلبات رئيسية، ومن ث
.وتساعد في تنفيذ النظام  

 
: أوًال :واقع الشرآة وطبيعة نشاطها   

اج وصناعة          تحت اسم شرآة عدن      2004تأسست الشرآة في عام      ك بهدف أنت للحديد، وذل
اجي صناعي                سها آمشروع إنت م تأسي سليح، حيث ت د الت تج حدي ذات صناعة من الحديد وبال

غ   تثماري بل مال اس صنع   ) 125(برأس اء م ام وبن ى قي ار عل ع االختب د وق ون دوالر وق ملي
 ، 2007م الشرآة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج، والذي تم استكماله وبدأ اإلنتاج في العا        

غ     ة تبل ة          ) 450(وذلك بطاقة إنتاجي شرآة أربع دى مصنع ال نويًا، حيث يعمل ل ألف طن س
رن   ل ف ة آ غ طاق د ، وتبل ردة الحدي صهر خ ران ل دى /طن ) 20(أف ل ل رن ويعم اعة للف س

.موظف وعامل مباشر وغير مباشر ) 1000(مصنع الشرآة في حدود   
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: ثانيًا :المتطلبات الرئيسية للنظام   

 General Requirement: لمتطلبات العامةا -1

ة              ة منهجي شرآة بطريق ا إلدارة ال تعتبر المتطلبات العامة تعبيرًا أساسيا من اإلدارة العلي
ودة         ذ إدارة الج ع وتنفي ا بوض الل التزامه ن خ ودة م ام الج ذ نظ اه تنفي حة باتج وواض
.والعمل على استمرار التحسين لزيادة فعالية النظام المطبق  

اه              والشر ة تج ا العام ا ورغباته آة لديها توثيق معين، قامت بوضعه آتعبير عن تطلعاته
ائن من                      ات الزب ة طلب ما ترغب في تنفيذه ، حيث تعبر عن أن إنشاء الشرآة بهدف تلبي
ة   وارد المعدني تخدام الم ية ، والس شائية والهندس صناعات اإلن صلب لل د وال تج الحدي من
.المتاحة داخل البالد  

 الحديد والصلب تتصف تكنولوجيتها بالحجم الكبير وآلفتها المرتفعة، فأن          والن صناعة 
ان          ذلك ف ستخدمة، ول ا الم ًا للتكنولوجي ة وفق ة متبع ا بنمطي رض إدارة فعاليته ك يف ذل
ك                      سل تل ذا تسل ديها، وآ ات الضرورية لنظام إدارة الجودة ل د للعملي الشرآة لديها تحدي

ه إال أن         العمليات والسياق المتبع ونقاط التف     اعل فيما بينها وهو األمر الذي يمكن مطالعت
ة                       ا يحقق الغاي ا بم دوينها وإبرازه ز ت ق التي تتطلب تعزي ة التوثي المالحظة حول عملي
.المرجوة منها  

شرآة في              أن ال ه، ف التخطيط ل ا قامت ب أما من حيث تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق م
.نها والبشريةسبيل ذلك قامت بتوفير الموارد المادية م  

 
 Management Responsibility: مسؤولية اإلدارة -2

م      ن أه ودة م ًا إلدارة الج ذ نظام ي وضع وتنفي شرآة ف ي ال ا ف ر دور اإلدارة العلي يعتب
وير    يًا للتط ًا أساس شارآتها التزام ث أن م ام، حي ك النظ ق ذل ق وتطبي األدوار لتحقي

ك من خ            ر         وللحفاظ على النظام بشكل فعال ومالئم، وذل اه الجودة عب ا تج الل التزاماته
.إنشاء رؤية وسياسات وأهداف إستراتيجية ومشاريع للتطوير والتحسين  

ى       والشرآة لديها رؤية تعبر عن التزام إدارتها العليا بالعمل على التمسك والحرص عل
ددة من عدد من                ة متع دوين لوثيق ك من خالل ت شرآة ذل رز ال تحسين الجودة، حيث تب

شرآة         النقاط آتأآي  د أن ال ديها تؤآ ون، وأن سياسة الجودة ل اه الزب ا تج د على اهتماماته
ضمن      ة ت اج المتبع ة اإلنت الل عملي ن خ ا وم ك بأنه ا وذل ات زبائنه ة رغب ة بتلبي ملتزم
.وتؤمن الخواص والمتطلبات المطلوبة من قبل المقاييس والمعايير العالمية  

ت            م وضعها س ا           وتورد الشرآة أن تلك السياسة التي ت ر عنه ود المعب حقق من خالل البن
:ضمن سياسة الجودة لدى الشرآة، وهي آالتالي   

 .تلبية رغبات الزبون -1

ة مراحل                      -2 ة الجودة في آاف ة، ومراقب اج والمراقب ات األحدث في اإلنت ترآيب التقني
 .اإلنتاج

 .التحديث التكنولوجي المستمر -3
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 .اإلنتاج وفق تكاليف معقولة -4

ى   وألن سياسة الجودة يجب أن   ؤدي إل ا ي ة ونطاق لوضع أهداف الجودة بم وفر بيئ ت
ديها،                     تها بوضع أهداف الجودة ل ق سياس شرآة ولتحقي تطوير األداء، لذلك فقد قامت ال
:وذلك من خالل التالي   

 .التمسك الصارم بتشكيل وفحص المنتجات للتقليل من شكاوي الزبون -1

 .التوصيل السريع،وفي حينه إلى الزبائن -2

 .نتاج عبر تحديث التكنولوجياتحسين جودة اإل -3

صارمة داخل              -4 ة العمل ال المحافظة على حجم اإلنتاج عبر تأمين الممارسات وأنظم
 .مصنع الشرآة

 .إيجاد فريق عمل عالي الهمة لمجابهة التحديات التي تجابه الشرآة -5

د أن    ث تؤآ ا األول، حي ا وترآيزه ل اهتمامه ون تحت ات الزب شرآة أن اهتمام ين ال وتب
ة ال سالمة  سياس سي ال و رئي ى نح ون وعل سية للزب ات الرئي الج االهتمام ديها تع ودة ل ج

م لمنتجات          واالقتصاد،حيث يتم تأمين السالمة وآما تشير عبر التسليم والتوصيل المالئ
صال  سليم وإي الل ت ن خ ه م تم تحقيق صاد ي ة،بينما االقت فات عالي ة ومواص ذات تقني

.ل من استهالك المواد لدى المستهلك األخيرمنتجات ذات متانة عالية تهدف إلى التقلي  
ديها                    تها وأهداف الجودة ل ا في وضع سياس وعلى الرغم من محاولة الشرآة وتوجهاته
شمل آل                  بشكل موجز ومقتضب، إال أن ذلك يتطلب إفصاحًا أآثر وضوحًا وبأسلوب ي

ق وتطو   ا بتطبي ا العلي زام إدارته ى الت ة عل دليل والبرهن ة للت ات الالزم ام المكون ير نظ
ا         إدارة الجودة، وأن سياسة الجودة مبلغة وتوفر إطار عمل لوضع أهداف الجودة، وإنه
ى  ام عل ة النظ ضمان قابلي ة ل ة مخطط رات زمني ات اإلدارة بفت ذ مراجع زم بتنفي تلت
ات   ة متطلب ة مقابل شرآة عن أهمي ن خالل إعالن ال صاح م تمرار، واإلف ة باس المالئم

ؤثر ايج      ة التحسين والتطوير،             الزبون، وخلق بيئة ت املين في عملي شارآة الع ًا في م ابي
د مسؤولية                    ذي يتطلب تحدي ذلك ال وان تكون أهداف الجودة قابلة للقياس، وهو األمر آ
دخل                   نهم من الت شكل واضح لتمكي شرآة وب وسلطة الموظفين العاملين في آافة أنحاء ال

س ذلك بالن و آ ام، وه زامهم بالنظ ى الت زهم والحصول عل شأن وتحفي ل اإلدارة ب بة لممث
.نظام إدارة الجودة، واإلشراف علية والمتابعة، حيث لم تقوم بتحديد واختيار ممثًال لها  

 
 

 Quality Systemنظام الجودة  -3

شرآة و        داف ال دد أه ث يح ذ ، بحي ة للتنفي راءات المتبع ودة اإلج ام إدارة الج ين نظ يب
ايير الالزم       ك اإلجراءات،           إجراءاتها ووسائلها والمستندات والمع ق تل ة من خالل توثي

:ولذلك فانه يمكن توضيح واقع نظام الجودة  في الشرآة على النحو التالي   
ديها ،                      -أ  ة نظام الجودة ل ة و المتنوعة هي بمثاب تعتبر الشرآة تلك العناصر المتداخل

شكل                  ا ت ارات العمل و التي بمجموعه دات ومه وهي الموارد البشرية وأجهزة ومع
 .نظام الجودة
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وارد                -ب  يتم التعبير عن إدارة الجودة في الشرآة بأنه يتكون من الهيكل التنظيمي والم
ى                   ستخدم إلدارة الجودة ، وعل ا ُت شرآة بأنه واإلجراءات التشغيلية والتي تحددها ال
الرغم من اإلقرار بان آل تلك المكونات هي بالفعل ما يتم استخدامه إلدارة الجودة                

ستوجب ت ر ي دليل ، إال أن األم تم الت ى ي ائق ، حت ات بوث ك المكون ل تل سجيل آ
ام                         الرغم من قي ه ب ذلك فان ق ، ول ك النظام المطب ل ذل ر وتمث والبرهنة على أنها تعب
شكل مختصر ،إال                  ات النظام ب بعض مكون ق ل الشرآة بعمل بعض التسجيل والتوثي

ر          ات وآثي ي االلتزام ا يلب ر بم يحًا أآث سجيًال وتوض ب ت ٌت تتطل ا ال زال ن  أنه  م
 . المتطلبات ، وبما يمكن فهمها وضبطها وبالذات للعاملين والمعنيين في الشرآة

 

وفير        -ج  شطة اإلدارة وت ي أن رض أن تغط ودة يفت ام إدارة الج ة لنظ ات الالزم العملي
ا بعض            ة وأن رافقه ديها توجهات إجرائي شرآة ل الموارد وتحقيق المنتج، ولذلك فال

تعانة    شرآة وباالس ث أن ال صور، حي ت    الق د قام شارية ق شرآات االست دى ال  بإح
ك    سؤوليات تل ام وم شطة ومه ي ألن ان أول ع بي شرآة م ي لل ل التنظيم بوضع الهيك

 .اإلدارات والمستويات، وهي ماضيه لتحسينه 

 

ت       ك وأن آان ق ذل ة بتحقي ي ملتزم وارد فه وفير الم شرآة بت ام ال ث قي ن حي ا م إم
ات، إال       عمليات وإجراءات تأسيس مصنع الشرآة أخذت آثير       د وااللتزام ًا من الجه

ستويات    ي مختلف الم بة ف شرية المناس وارد الب ن الم دد م وفير ع تطاعت ت ا اس أنه
ذي   ة      وال فة الدولي ات المواص ات متطلب ق تطبيق دريبهم تحقي الل ت ن خ ا م                        يمكنه

 9001 : 2008  ISO    ق ا يتعل ا م ة    إذا ما قامت بتبنية وتطبيقه، إم الموارد المادي ب
اج والفحص                   صميم واإلنت ا نظام الجودة في الت من األجهزة والمعدات التي يحتاجه

 .واالختبار فأنه يمكن القول أن الشرآة لديها ما يلبي تلك المتطلبات

 

ودة،    -د  ل الج ستويات، دلي ة م ادة ثالث ودة ع ام إدارة الج ق نظ ستويات توثي ضمن م تت
ل تعليمات ا       ق              إجراءات النظام، دلي ة التوثي ان عملي ذلك ف والي، ول ى الت ل، وعل لعم

بعض        ات  ل ديها تطبيق شرآة ل ان ال ذا ف شرآة، وله داف ال ق أه اح تحقي ة لنج مهم
صرًا                ًا مخت ر، حيث أعدت بيان ًال أآث عمليات  التوثيق وأن آانت تتطلب جهدًا وعم

بيرعن لسياسة الجودة وأهدافها، وهو األمر الذي يتطلب إفصاحًا  أآثر وضوحًا للتع     
ع               ة م تلك السياسة وآيفية تطبيقها من قبل العاملين مع تضمينها االلتزامات بالمطابق
ضمان استمرار                    ا ل ة له ي، وإجراء المراجع شكل فعل                       متطلبات نظام إدارة الجودة ب

    ISO 9001 2008 : ما يفي بتحقيق التطابق وفقًا لمتطلبات المواصفةمالءمتها وب
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اً                 وبغرض تعزيز عمليات التوثيق فان للشرآة تصورًا لوضع دليًال للجودة، وهو توجه
ودة           ام الج ن نظ امًال ع صورًا ش ي ت ية تعط ة أساس دليل وثيق ون ال ذه  آ ب تنفي يتوج

ة           دقيق والمراجع ه للت أداة مرجعي ل           والستخدامه آ شرآة وتمث لنظام إدارة الجودة في ال
ISO10013مواصفة  . أفضل مرشد ألعداد دليل الجودة وفقًا ألسس علمية   
ات                  صيًال آللي ر تف ا أآث ذان هم أما بالنسبة لتوثيق إجراءات النظام وتعليمات العمل، والل

د أ           تج فق ات المن ة متطلب ا يضمن تلبي شطة بم ذا تعليمات أداء األن عدت  تنفيذ النظام، وآ
ا يعزز                   ك أإلجراء بم الشرآة ما يلبي توثيق تلك إجراءات، مع سعي الشرآة لتعزيز ذل
.فعالية إجراءات التوثيق لديها  

 
 Resources Management:  أدارة الموارد -4

لتنفيذ اإلستراتيجية ولتحقيق وانجاز أهداف الشرآة فانه من المهم توفير الموارد الكافية      
ك فقد سعت لشرآة للقيام بهذه المهمة وتوفير تلك االلتزامات،          لتحقيق تلك الغايات، ولذل   

ون         ذين يقوم راد ال ة األف شرية، وخاص وارد الب ذلك الم شتمل آ وارد ت وألن إدارة الم
ل       شرآة وبغرض تحسين األداء تحاول تأهي أن ال وح، ف ى جودة المنت ؤثر عل ال ت بأعم

از متطل    ارفهم النج ادة مع دف زي ديها به املين ل دريب الع وم  وت ذلك تق تج، ول ات المن ب
:الشرآة بإيالء أنشطة التدريب اهتمامها من خالل اآلتي  

ودة         • ى ج ؤثر عل الهم وت رتبط أعم ذين ت املين ال ف الع تيعاب وتوظي د اس يعتم
 .المنتج، على المؤهالت والخبرات والكفاءة

سالمة  • شطة ال ة وأن ات اإلنتاجي ة ذات صلة بالعملي شطة تدريبي ذ وإجراء أن تنفي
دورات    المهني  ض ال وارث، وبع ة الك ق ومجابه ة الحرائ دريبات مكافح ة، وت

 .التدريبية المتعلقة باألنشطة اإلدارية ونظم المحاسبة

 .عمل بعض البرامج الدورية لتطوير إمكانيات ومهارات األفراد •

 .تحتفظ الشرآة بسجالت التعليم لألفراد والتدريب والخبرات •

قد حددت ووفرت البنية التحتية الالزمة النجاز        آما أن الشرآة وضمن إدارتها للموارد       
ستفيدة،     راف الم ات األط ات وتوقع اة حاج ي مراع ا ف ع توجهاته ا م ق منتوجاته وتحقي

ل في         ي تتمث وارد الت اآن    (حيث أن تلك البنى التحتية تتضمن الم ة، والمرافق وأم األبني
دما      ات، والخ دات والبرمجي ات، األدوات والمع زات العملي ل، تجهي ساندة العم ت ال

) . والداعمة مثل النقل واالتصاالت  
ـوج       ـاز المنتـ ـاءات انجـ ـة وآفـ ـق فعاليـ ـة لتحقيـ ـة ضروريـــ ـة التحتيـــ والن البنيــ
)Product Realization تتضمن تطوير وتطبيق طرائق الصيانة، فأن الشرآة تقوم ) 

ستمرة وم            ة م ة التحتي شرآة،      بتنفيذ عمليات الصيانة لتأآيد ان البني ة حاجات ال أة لتلبي هي
ى     تنادًا إل ك اس صيانة، وذل ات ال وع ودوري ة لن ارات معين ك اعتب ذ ذل اء تنفي ديها إثن ول
.أهميتها واستخدام آل عنصر  

ؤثر                ذي ي املين وال ى رضا وأداء الع ا االيجابي عل ا وأثره أما بيئة العمل فبرغم أهميته
ك وسعيها في سبيل           مباشرة في أداء الشرآة، فان إدارة الشرآة رغم إدر         ة ذل اآها أهمي

ة                    ة من حرارة ورطوب تهيئة بيئة العمل التي تؤدي األعمال فيها وتحت الظروف البيئي
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ة صناعة             ة بطبيع وضوضاء وغيرها من العوامل إال أنها ولظروف وأسباب ذات عالق
دات        الحديد والصلب، وآذلك لنوع وتقنية األساليب المستخدمة ولضخامة اآلالت والمع

ة             ونو ان بيئ ستخدمة، ف ا الم وع ومستوى التكنولوجي عية المواد األولية، وقبل هذا آله لن
ا تتصف                     اج فأنه ع وخطوط اإلنت ة العمل الخاصة بمواق ذات بيئ شرآة وبال العمل في ال
اع درجات                    ازات، وارتف ة والغ واء آاألدخن ات اله شار ملوث ة النت بصعوبة بيئتها العملي

ي ما تجعل األعمال تؤدى في ظروف صعبة وربما         الحرارة، والضوضاء وغيرها، وه   
املين يواجهون صعوبة في االستمرار في عدد من                 د من الع أن العدي خطره، ولذلك ف
األعمال وينسحبون، وهو ما يفسر أسباب ترك بعض العاملين لوظائفهم وانقطاعهم عن 
.ااالستمرار للعمل في الشرآة وذلك لصعوبة األعمال والبيئة التي تؤدى فيه  

ا                        ا العلي م أن تتوجه إدارته ه من المه شرآة فأن وارد في ال  وبقية تعزيز فعالية إدارة الم
ة    ودة آالمواصفة الدولي ًا إلدارة الج ي نظام ة لتبن وارد الالزم وفير الم د وت  ISOلتحدي
ائم     9001  وتفصح عن ذلك بشكل واضح، إضافة إلى انه من المهم معالجة الضعف الق
:المتمثل في  

 .طيط لتأهيل وتعليم وتطوير مهارات العاملينضعف التخ •

از        • ي انج ساهمتهم ف ة م املين ألهمي ن إدراك الع شرآة م د إدارة ال ضعف تأآ
 .األهداف

 .ضعف تقييم فعالية هذه اإلجراءات •

 

  Product Realization:  تحقيق المنتج -5

ض     ه يت ذلك فان ا، ول ات الواجب تحقيقه م المتطلب ن أه تج م از المن ق وانج د تحقي من يع
ا                   وج وفيه ق المنت ات لتحقي دأ بتخطيط العملي ي تب مجموعة من العمليات الضرورية، الت
.تحديد متطلبات المنتج وأهداف الجودة ومواصفات المنتج وتوفير الموارد  

ات           ذلك وترآيب التقني ة ل وفي سبيل ذلك وضعت الشرآة خطتها لتوفير الموارد الالزم
ده  ع تأآي والذ م ي صناعة الف بة ف ة  المناس ة لعملي زة مراقب ا بوضع أجه ى التزامه ا عل

ر من  شرآة بكثي وم ال تج تق ق المن اج، ولتحقي ي مراحل اإلنت ودة ف ة الج اج ومراقب اإلنت
املين   ن الع د م ذها العدي ي تنفي شترك ف ي ي سبقًا والت ددة م ددة والمح شطة المتع األن
:والمدراء، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي  

دات واآلالت          وفقًا لما هو مخطط    -أ   واإلجراءات الالزم إتباعها يتم تجهيز وإعداد المع
 .ومنها أفران الصهر والتسخين وبقية اإلجراءات الالزمة إلنتاج المنتوج

 

ًا للمخطط                    -ب  سبائكية وفق واد ال ادة الخردة والم يتم تجهيز المواد األولية المكونة من م
ه    وب إنتاج و مطل ا ه ي لم ي تكف ة الت ايير الالزم ار  (والمع ر االختب تحكم عب تم ال ي

 ).للخردة
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تلقيم آمية من المزيج    (يتم البدء في عملية صهر تلك المواد المكونة للمنتج وخلطها            -ج 
في أفران الصهر وبأسلوب فرن القوس الكهربائي       ) المتناسب من الخردة المحسوبة   

 . درجة مئوية1600الذي يقوم بتسخين الشحنة إلى درجة حرارة تصل إلى 

 

ًا ل -د  رارة     وفق ة ح ع درج تم رف ه ي ث ان سائل، حي والذ ال ة الف تم تنقي ل ي ات العم تعليم
از الخامل             6-5المعدن من     درجات في الدقيقة وأثناء ارتفاع درجة الحرارة ينفذ الغ

مثل النيتروجين واالرجون عبر القعر من خالل سدادة مسامية، وهذه العملية تكرر   
ي  ) slag(منها هي مادة خبث الحديد    وتصفي الفوالذ، والمواد التي يتم التخلص        والت

 ).أآسيد الحديد والفسفور وغيرها من المواد(من مكوناتها 

 

شوائب من خالل                   -ه  ه من ال والذ المنصهر وتنقيت بعد التحقق من صالحية الف
ى                 سائل المصفى إل والذ ال ل الف عملية المراقبة واالختبار وفق المعايير المقبولة، ينق

صب المتواص ب ال ددة قوال ات المح ام والمقاس ا لألحج ة (ل وفًق ذه العملي تم ه ت
 ).بموافقات من المعنيين 

 

ا، ودرجة الحرارة                    -و  تحكم في سرعة حرآته تم ال د ي عملية مرور قطع قوالب الحدي
صب   ب ال ع قوال ذلك لقط تحكم آ ستخدم، وال اء الم د بالم دل التبري والذ، ومع للف

 . وبة والمحددة المتواصل وبما يتالءم مع األطوال المطل

 

د درجة حرارة                    -ز  سخين عن بعد تبريد قطع الحديد، فانه يتم أعادة تسخينها في فرن الت
تم   1150-1250 ه ي ة فان ر نظاف وج أآث ون المنت ه وبغرض أن يك ث ان ة، حي  درج

ة القطع                     ك بتنظيف واجه سخين، وذل ادة الت رن إع ا من ف إزالة القشور بعد إخراجه
 .الساخنة 

 

ه قطع ح    -ح  تم توجي ى          ي د عل تم سحب الحدي ا ي ي فيه ه، والت ى خط الدلفن والذ إل د الف دي
ام       ى اإلحج ضغطها إل ة ل ين ثقيل ين دالف ل ب ك الكت رور تل الل م ن خ ساخن م ال
المطلوبة، حيث يمر المنتج ويضغط إلى مقاطع اقل سمكًا خالل المرور على وحدة   

ة قضبان ح                ى هيئ شكيل عل ة   الدلفنه على الساخن، ليأخذ المنتج في الت قضبان  (ديدي
 . والتي يتم أنتاجها وفقًا للمقاييس المحددة) حديد التسليح
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زين أو       -ط   ل التخ اج وقب ة اإلنت اء عملي د انته ائي بع تج النه ات الفحص للمن تم عملي ت
 .اإلرسال والتسليم 

 

صلب،   -ي  د وال ة صناعة الحدي ك لطبيع صعوبة، وذل ن ال ر م ل تتصف بكثي ة العم بيئ
 .لذا فان مالءمتها غير ُمرضية والتكنولوجيا المستخدمة، و

 

اإلجراءات                  -ك  ام ب ا والقي ى عزله تم العمل عل المنتجات الغير المطابقة يتم ضبطها، وي
ق                ا يطل الالزمة والتصحيحية وعادة ما يتم اآتشاف ذلك بعد الصهر للحديد، وهي م
ضبان            وج وتكون الق علية أن الخلطة غير صالحة، أو بعد االنتهاء من صناعة المنت

 .مطابقة للمواصفاتغير 

 

ي     -ل  ل ف ات العم راءات وتعليم ق إج تم وف ل ت ات العم سليم خالل وردي تالم والت االس
 .الشرآة

 

رامج والتعليمات المحددة                 -م  ًا للب ران وفق دات واألف تتم عمليات الصيانة لآلالت والمع
 .لتلك العمليات  في مصنع الشرآة

 
 Measurement and Monitoring of product: مراقبة وقياس المنتج -6

ة                     ام بمراقب ه يتوجب القي ذا فان ة، ول ات الهام عملية المراقبة والقياس للمنتج من المتطلب
ات               ك العملي خصائص المنتج وقياسه لإلثبات والتدليل لتلبية متطلبات المنتج، وأن تتم تل
.في المراحل المناسبة من عملية إنجاز المنتج وفقًا للترتيبات المخططة   

ان  شرآة ف ي ال ع وف تالءم م ا ي ابع وبم ذ ط اس تأخ ة والقي ة للمراقب ة المتبع الطريق
ا     سلية لتحقيقه ل تسل ذ مراح ي تأخ والذ، والت ة الف صالحية تقني ات ل راءات التعليم اإلج
:وإنجازها ويمكن حصرها في  

سبائكية      (  واد ال ردة والم ادة الخ ي م ي ه سة والت ة المتجان واد األولي ة ←الم عملي
صهر (ال LRF+IF ع قو←  )  د قط ب الحدي (ال CCM د ← )  ة ← التبري المعاين

يش  ف ←والتفت زم  ← الل ربط والح ال ← ال م اإلرس ن ث ا  )وم ة بم ذه العملي ، وه
ة                      ا متوافق ا يجعله ة وبم تج وفي ظل إجراءات للمراقب ا يحقق المن تستوعب، تمضي بم
ة        ق عملي بيل تحقي ي س شرآة ف رورية وال رى ض ات أخ ات عملي ع متطلب ة م ومتالئم

ة الجودة في               المراقبة وال  ة ومراقب ة اإلنتاجي قياس تقوم باتخاذ اإلجراءات لمراقبة العملي
فات األلماني     ابق للمواص صنع مط ام ال تج ت ث أن المن اج، حي ل اإلنت ف مراح ـمختل ة ــ

)Din standard 488 د،   )  أو المواصفات المقابلة لها والتي تحدد جودة قضيب الحدي
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ـوالم ـواد محــــ ـددة المواصفـــ ـوفات ـــ ـق التــــ                          :الي ــ
)1988\ BS 4449 ،ASTM 615 Gr 40-60( 

( حيث أن أنواع المنتوج  TMT AND WITHOT TMT  (   ومنهما:  
 Grade 40 OR 60 chemical and mechanical according(قضبان  •

to 36mm   to 8mm ASTM 616A  1996( 

 )-TMT     ) 500 & 550 as per IS:1786\85،415 GradeFeقضبان  •

to 36mm  
:ولذلك فان عملية المراقبة التي تقوم بها الشرآة يمكن إيجازها على النحو التالي   

ائي        -أ  راء الفحص الكيم والذ ، وإج صناعة الف داخالت ل ة الم ة آاف ام بمراقب تم القي ي
 .والفيزيائي من خالل مختبر لهذا الغرض 

 .مراقبة وفحص عند دخول مادة الخردة تتم عمليات  -ب 

 .مراقبة أوزان المدخالت اإلضافية إلى أفران الصهر  -ج 

د         -د  ك       IF,LRF,CCMقياس درجة الحرارة للفوالذ السائل عن ستويات تل ه م  ومراقب
 .المراحل وفقًا لتعليمات العمل 

ة من خالل إجراء               -ه  د إجراءات المراقب تم تأآي تج ي خالل مراحل أنجاز المن
 .راحل إنتاج الفوالذ وبعد االنتهاء من صنعة التحليل الكيميائي إثناء م

د     -و  ب الحدي ع قوال اس لقط ة والقي إجراءات للرقاب ل آ ات الفحص والتحلي ذ عملي تنفي
CCM. 

اد      -ز  ص األبع يش وفح الل تفت ن خ ات م اء للمتطلب ستوى الوف ن م ق م تم التحق ي
  .CCMوالواجهات لقطع قوالب الحديد 

 .سخينمراقبة درجة الحرارة لفرن إعادة الت -ح 

 .إجراء قياس الثني للقضبان الملفوفة عبر إجراءات الفحص المتبعة  -ط  

ة                -ي  ل عملي صنع قب تأآيد عمليات المراقبة من خالل قياس ووزن وفحص المنتج تام ال
 .اإلرسال

 .تحليل بيانات اإلنتاج عبر المختبر وفي مراحل اإلنتاج المختلفة -ك 

اس والفحص      تحدد الشرآة إجراءات محددة لتسجيل النتائج الخاص       -ل  ة بالمراقبة والقي
ًا            ات والصالحيات وفق ا وضع الموافق تم من خالله اج ي للمنتوج خالل مراحل اإلنت

 .ر القبول يلمعاي
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ايرة ،     -م  راءات المع ة وإج ات الفحص والمراقب ر لعملي ن مختب ر م شرآة أآث دى ال ل
رن الصهر ،             سائل في ف والذ المنصهر ال أهمهم المختبر الخاص بفحص خلطة الف

ول                    ومخ ايير القب د مع تم تأآي ا ي ذان من خاللهم تبر المنتج النهائي التام الصنع ، والل
 .من عدمه 

 
 Purchasing: الشـــــراء -7

ذلك                   شراء ول ات المحددة لل آون عملية الشراء تتطلب أن يتم انجازها بما يحقق المتطلب
ا، خاصة وأن                      وم به ي تق شتريات الت زام بضبط الم ى االلت د عل شرآة تؤآ واد   فان ال  الم

واد التي                       ذات الم ات محددة وبال ا شروط ومتطلب وفر فيه التي تقوم بشرائها يجب أن تت
ة                تتطلبها عمليات انجاز المنتج ، ولذلك فان األنشطة التي تقوم بها الشرآة إلنجاز عملي
:الشراء يمكن توضيحها على النحو التالي  

وم    -أ  راؤها ، يق راد ش واد الم ددة للم ات المح ًا للمعلوم شتريات  وفق ي الم ون ف المعني
 .بتحديد تلك المواد من حيث نوعيتها وآمياتها 

 

ة         -ب  ات الراغب واد والمنتج ضمنة وصف الم ات المت ات والمعلوم ك البيان تناد لتل اس
ة  شراء ، وإجراء التأشير بالموافق وائم ال ز ق داد وتجهي تم إع شرآة في شراؤها ي ال

 .سلة تصاعديًا في الشرآة على تلك االحتياجات وفقًا إلجراءات إدارية متسل

 

ة                -ج  ايير رقابي هناك مواد ومنتجات ذات تأثير على انجاز منتجات الشرآة تخضع لمع
ددة   ايير مح فه بمع ا موَص ة آونه ًا(معين ًا وفيزيائي ن  ) آيميائي راؤها م ات ش وعملي

 .جهات معينة ومتعهدين تختارهم الشرآة وفقًا لشروط ومعايير معتمدة لدى الشرآة

واد     -د  ًا إلجراءات العرض                    توجد م شرائها وفق شرآة ب وم ال ة تق واد أولي ارة عن م عب
شروط                 ا لل ا وتلبيته د من مالءمته د التأآ واد بع والطلب، وتتم عمليات شراء تلك الم

 .المحددة وبما يلبي احتياجات الشرآة 

 

رة          -ه  ات محتك ن جه راؤها م دها وش ر توري ات يعتب واد ومنتج اك م هن
ة  ( شتقات النفطي ة      وبا) آالم د طويل ود توري ق عق شراؤها وف شرآة ب وم ال الي تق لت

 .وبكميات تغطي احتياجاتها وفق برامج زمنية وبأسعار محددة من جهة التوريد
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ا               -و  شرآة بوضعها، باعتباره وم ال ات تق ة طلبي بعض المواد والمنتجات تحدد في قائم
دول     ق ج ا وف ستعجل وربم ي وم شكل آن تخدامها ب اج الس تم االحتي واد ي ي، م  زمن

ك  وائم من تل ذه الق ددة ، وه ستويات مح د م اظ بمخزون عن الي يتطلب االحتف وبالت
الطلبيات يتم استجالب عروض تجهيزها وتوريدها وفق مواصفاتها وأسعارها من            

 .أآثر من جهة، وتقوم الشرآة بإجراء مفاضالت التوريد واختيار األنسب منها

 

رة وا        -ز  ام الكبي ا       بخصوص المشتريات ذات اإلحج ة ، ومنه ة المرتفع اللتزامات المالي
ا              ا ، فإنه احتياجات ومواد ومتطلبات العمليات ، واالحتياجات من المعدات ولوازمه
تخضع لموافقات وقرارات اإلدارة العليا للشرآة ، خصوصًا أنه لدى الشرآة لجان             

 .عليا لهذا الشأن آلجنة العطاءات والمشتريات ولجنة المشتريات الداخلية

 

ذ إجراءات        لضما -ح  وم بعمل وتنفي شرآة تق شتراة ، فال ن مطابقة المواد والمنتجات الم
ات        ي متطلب ا تلب ن إنه د م راؤها، والتأآ م ش ي ت واد الت ك الم ق والفحص لتل التحق

 .الشراء المحددة

 

 .  تقوم الشرآة باختيار الموردين والمتعهدين الذين تتعامل معهم وفقًا إلمكانياتهم  -ط  

 

 .وائم و المستندات والسجالت المتعلقة بمشترياتهاتحتفظ الشرآة بالق -ي 

 

 

 Preservation of product:   الحفاظ على المنتج -8

ة للمنتجات                  ات المداول ذ عملي االلتزام في تنفي تج ب ى المن اظ عل تقوم الشرآة بهدف الحف
واد   ك الم ل أوزان تل رغم ثق راءات ب ديها ، وهي إج ة ل راءات المتبع نظم واإلج ًا لل وفق

افظ  والمنت ا تح ل ،إال أنه ة والتحمي ات المناول ستخدمة لعملي ات، وضخامة اآلالت الم ج
على المنتج من الضرر أو التلف، ويمكن توضيح ذلك األسلوب المتبع في الشرآة على              
:النحو التالي   

تج وفق إجراءات                -أ  تتم عمليات استالم وخزن المواد األولية الداخلة في مكونات المن
تم            محددة لالستالم والخز   ة وي ستودعات متنوعة ومختلف ن والتسليم وفي مخازن وم

 . فرز وخزن تلك المواد وفقًا لنوع آل مادة على حدة 
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ي                      -ب  ة تلب نظم متبع ًا ل سير وفق ة من المخازن ت إجراءات خروج و نقل المواد المطلوب
 .طلبيات االحتياجات وعبر مشرفي وأمناء المخازن وبمستندات مخزنيه محددة

المواد ذات         عمليات المناو  -ج  واد ، ف ك الم وع وحجم تل ة ون لة للمواد تسير حسب طبيع
واد ذات           األحجام العادية تتم مناولتها حسب اإلجراءات االعتيادية ، في حين أن الم
راءات   ض اإلج ع بع رة م ا اآلالت الكبي ستخدم فيه ة ت ل الثقيل ام والكت األحج

 .اإلحترازيه

 

واد والمنتجات         أثناء العمليات التشغيلية الداخلية تمضي       -د  دفق الم إجراءات مرور وت
ابع                   ًا لتت ة المقصودة وفق ى الجه عبر الخطوط المحددة لسيرها إلى إن يتم تسليمها إل

 .العمليات وبما يحقق الحد من التلف والمحافظة على مطابقة الشروط

 

ى             -ه  المنتج الجاهز والتام الصنع يمرر عبر خطوط محددة انسيابية وتدفعه عل
دا ة وح تج  دون  هيئ تقبال المن ى حواضن مخصصة الس صل إل ردة ت ت وقطع منف
 .تلف وعيوب

 

ك                          -و  ع تل تم تجمي شرآة ، حيث ي ع في ال ي متب عمليات تجميع المنتج تتم وفق نظام آل
ًا                   ا وفق م ربطه ا ومن ث اس أطواله ا ومق ا وقطره ى حجمه ادًا عل ًا اعتم الوحدات مع

ا تك   ادة م ي ع ددة ، والت ام األوزان المح ل  لنظ الطن لك ات ب ك المنتج ون أوزان تل
 .وحدة على حدة

 

تم وفق إجراءات                     -ز  ل ت ل والنق ة والتحمي ات المناول شرآة لعملي األسلوب المتبع في ال
ق أوزان                  ل وف وتعليمات معينة ، يتم من خاللها استخدام أآلت الرفع إلى وسائل النق

ى ال              سليمه إل تج وت ة    محددة، وأساليب تحميل وتعبئة تضمن وصول المن ة المعين جه
 .سليمًا ، سواًء آان تسليم تلك المنتجات النهائية إلى المخازن أو إلى الزبائن

 

ات     -ح  ض العالم ع بع شرآة بوض وم ال ده تق شرآة، وتحدي تج ال ز من رض تميي بغ
 .الصناعية المميزة لمنتجاتها والتعريف بهويته
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:المتطلبات المساعدة :ثالثًا  
  Control of Recordsضبط السجالت  -1

ترجاع   ا ا الس و للرجوع إليه ظ ه هلة الحف ة وس ة ودقيق ود سجالت آامل ن وج دف م له
ذا  , فهي توفر دليًال على االلتزام بالتطبيق       , جميع المعلومات المتعلقة بنظام الجودة       وله

ة          , فان الشرآة لديها سجالت قامت بوضعها        دوين وتثبيت المعلومات المتعلق بغرض ت
ا     ا والتزاماته ات والمعلومات                 بنشاطاتها وأدائه د من البيان اه الجودة من خالل العدي  تج

ات  وع العملي ة ون ا لطبيع ددة وفق ددة والمح سجالت المتع ك ال ضمينها تل تم ت ي ي الت
.والنشاطات المنفذة   
سهولة                    ة طابع الوضوح وال رقيم يغلب علي ز وت , وتلك السجالت تخضع ألسلوب ترمي

ا     ا وحفظه ة خزنه هل عملي ذين س لوب ال و األس ا    , وه ث عنه ة البح ن طريق ل م وجع
د الحاجة               ا واسترجاعها عن ويمكن  , والوصول اليها مسألة سهلة ما وفر إمكانية تمييزه

:توضيح بعض تلك السجالت على النحو التالي   
 .سجالت متابعة األداء والجودة •

 .سجالت مراقبة المنتج  •

 .سجالت الصيانة والمعايرة للمعدات واآلالت  •

 .بار سجالت التفتيش واالخت •

 .سجالت المنتجات غير المطابقة  •
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 Monitoring and Measuringمعدات وأجهزة القياس واالختبار -2
Equipment  

ذها،                    ا وتنفي ام به ي يتوجب القي اس الت ار والقي ات االختب د عملي ى تحدي تحتاج الشرآة إل
ذلك ف       شرآة  وان تحدد تلك األجهزة الالزمة للقيام بتطبيق أنشطة القياس واالختبار، ول ال

ات                  ق عملي ذ وتطبي ستخدمها لتنفي قامت بتوفير عددا من تلك األجهزة والمعدات والتي ت
تج    ة المن شرآة، ولطبيع ي ال دد ف شاط المتع ة الن اس، ولطبيع ار والقي راءات االختب وإج
زة             ك األجه ن تل ًا م ددًا متنوع ود ع رض وج ضرورة تف ان ال ه، ف وم بإنتاج ذي تق ال

د م ضرورية للتأآ دات ال اء  والمع ذة أثن ستويات المنف ك الم ايير وتل ة المع ن صحة ودق
.مراحل اإلنتاج  

شرآة              دى ال ولضمان تطبيق معايير المنتوج وااللتزام بالمواصفات الفنية إلنجازه فانه ل
ل       ات التحلي ي عملي ستخدم ف ي ت زة الت ن األجه ددًا م ى ع وي عل ر يحت ن مختب ر م أآث

زة   الفيزيائي والكيميائي وانجاز عمليات وإجراء     ات االختبار لمكونات المنتج، وآذا أجه
ي           سحب والل شد وال ات ال صنع آعملي ام ال تج ت ار المن اس واختب دات فحص وقي ومع
األوزان          دات الخاصة ب زة والمع والضغط وفقًا لمستويات ومعايير محدودة، وآذا األجه
ات      ة لعملي رامج الالزم بعض الب زودة ب وتر الم زة الكمبي ى أجه افة إل ات، إض  والقياس
ة  زة حديث ا أجه دة، وهي جميعه ات المعتم ك البرمجي ًا لتل ا وفق ل وانجاز عملياته التحلي
زة   ك األجه صيانة لتل ق إجراءات ال شرآة تطب ى أن ال ضرر، إضافة إل ة من ال ومحمي
شرآة  دى ال اك سجالت ل اج، وهن ات االحتي ًا لعملي ة ووفق رامج زمني ًا لب دات وفق والمع

.ياستحتفظ بها لحاالت االختبار والق  
 
 

  Corrective Actionاإلجراءات التصحيحية    -3

سبب في                   ة ال إجراء تصحيحي إلزال للقيام بإزالة عدم المطابقة فان األمر يتطلب القيام ب
ة                  عدم المطابقة ولذلك فان الشرآة تقوم بتلك اإلجراءات التصحيحية من خالل مراجع

تج، وق ق المن ق بتحقي ا يتعل ة وخصوصًا م دم المطابق ة حاالت ع التحقيق لمعرف ا ب يامه
أسباب عدم المطابقة، وسعيها لمنع تكرار تلك الحاالت والعمل لعدم حدوثها، مع توجيه             
دم         ي ع االت ف ك الح ة تل ة لمجابه راءات المطلوب ذ اإلج د وتنفي ا لتحدي ير إجراءاته س
شرآة                      ق إجراءات الفعل التصحيحي في ال ز تطبي ه لتعزي ى ان المطابقة، مع التأشير إل

ال              وتعزيز ك األعم  فعالية تلك اإلجراءات فانه يتطلب تنفيذ أعمال التسجيل والتوثيق لتل
ة    د علي ذي تؤآ ر ال و األم شرآة، وه ي ال ة ف راءات موثق ا إج ن جعله ا يمك ائج بم والنت
ة    ا يؤسس    ISO 9001أنظمة إدارة الجودة ومنها متطلبات المواصفة الدولي  ، وهو م

.تطابق لبناءات تلك المتطلبات اإلداريةقاعدة وبنية تأهيل الشرآة لتحقيق ال  
الثانيالمبحث   

 تحليل الواقع البيئي للشرآة
 
ذا                ان ه ا، ف ة فيه ة المهم م الجوانب البيئي للتعرف على الواقع البيئي في الشرآة وإيضاح أه
ى   ك من خالل التعرف عل شرآة وذل ي ال ي ف ع البيئ ك الواق اول ذل المبحث سيخصص لتن

وم به       ي تق يتم ومن                   النشاطات الت أثير بيئي ، حيث س ا ت ًا ويكون له ذها عملي شرآة وتنف ا ال
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ة         ات المتعلق ات والبيان ي المعلوم ق ف راءات والتحق سير اإلج ة ل الع والمتابع الل االط خ
شة                 شاهدة والمالحظة والمعاي بااللتزام البيئي عبر تتبع األداء البيئي للشرآة ومن خالل الم

ه      د األوج د وتحدي يتم رص ة س ا     الميداني شرآة ومنتجاته شطة ال ة ألن اهر البيئي والمظ
وث                 ة آتل ى البيئ شاطات عل آاإلنبعاثات في الهواء والمخلفات وتأثيراتهما الهامة من تلك الن
الهواء والتربة ، وبغرض تعزيز عرض الواقع البيئي في الشرآة فانه ومن خالل االتصال       

البيئـــــيأن ــــة بالشـــــا والمعنيــوالتواصل مع الجهات ذات العالقة وبالذات الرسمية منه     
ة  (  ة البيئ ة حماي ة    ) هيئ شريعات القانوني ن الت تفادة م تم وباالس وف ي ه س ون ، فأن والمهتم

شرآة من خالل                       ع البيئي لل يتم عرض الواق سارات ، وس محاولة اإلجابة عن بعض االستف
:سير عملياتها وتسلسل إجراءات تنفيذها ، وذلك على النحو التالي   

 
 :موقع الشرآة وخصائصه البيئية  -1

ـ تقع الشرآة في منطقة الرجاع في مديرية تبن التابعة لمحافظة لحج وعلى مساحة تبل               غ ـــــ
ة     ) 100(  وهط الزراعي ة ال ن منطق د ع ع ، وتبع ر مرب ون مت ساوي ملي ا ي ار ، أي م هكت

ة من                  ) 18(بحوالي   ر منطق شمال من محافظة عدن، وتعتب ة ال ا    آيلو متر في جه سطة وله ب
ا وادي الرجاع                          شمالية منه ة ال ى الجه ات، وينحدر ومن أعل سع  في آل االتجاه امتداد مت
.مرورًا من جهة الشرآة شرقًا ليصب باتجاه عدن في الوادي الكبير جنوبًا   

وتكتنز هذه المنطقة آمية من المياه الجوفـية وتنتشر فيها بعد هـطول األمـطار، األعشاب 
م ــل في مواســواإلب ام ـاة األغنـة والتي تكون مقصدًا للرعي من رعوالشجيرات الصغير

.درجة تقريبًا ) 32(معينة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة خالل السنة في هذه المنطـقة   
وتشهد المنطقة بعض األعاصير والتي هي عبارة عن هبوب رياح موسمية تتصف بالشدة 

ه ــا يشبـل لتثير مـات الرمــ تحرك األتربة وحبوهي ما يطلق عليها رياح موسمية ، حيث
.عاصفة رملية وهو ما يترتب علية بعض اإلشكاليات في الشرآة  

 
 :المواقع والوحدات اإلنتاجية المسببة للتلوث  -2

ي      وث وه صادر التل ن م ون م ع تك دها آمواق م تحدي ي ت دات الت اآن والوح ك األم ي تل وه
:آاألتي   

صنع   -أ   داخن الم داخن تع :م ي م اع    وه صنع بارتف و الم ب   25ل ز وترآ ر ُتجه  مت
بغرض التخلص من بعض اإلنبعاثات والغازات الناتجة من  تفاعالت صهر الحديد            
داخن                   ك الم ر تل ة وتمرر عب في األفران ، حيث تتصاعد آثير من الغازات واألدخن

الي تم       ًا وبالت ًا هوائي ا تحدث تلوث ل  التي تعلو األفران لتنطلق في الهواء ، ما يجعله ث
 .مصدرًا من مصادر التلوث البيئي في مصنع الشرآة

 

ة  -ب   د الكهربائي ران صهر الحدي ة   :أف ي عملي سية ف دة الرئي ران هي الوح ر األف  تعتب
د            ع  ) الخردة (صناعة الحديد وهي أفران مجهزه ومخصصة لعمليات صهر الحدي م

وفيرومنجنيز السيلكا  (إضافة المواد السبائكية المعززة للتقوية وهي التي تتكون من          
صهر، حيث تصل درجة حرارة                   ) وفيروسيليكون ة ال ا عملي والتي يتم إضافتها اثن
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شغيلها     ) 4(ويوجد في المصنع    )  درجة مئوية1600(الفرن إلى   تم ت ران حيث ي أف
رن      ة الف ي طريق ستخدم ف ث ي ات، حي الث وردي ى ث ي األداء عل ستمرة ف ون م لتك

والذ حيث يتكون           التيار الكهربائي إلنتاج الح     ، الكهربائي صناعة الف رارة الالزمة ل
من اسطوانة فوالذية مبطنة بالطوب الحراري وتوجد في           )فرن القوس الكهربائي  (

ا سقف الفرن ثالث فتحات تمر عبر        ون ويتقوس      ه ة قضبان من الكرب ز ( ثالث ) يقف
تج                ى القطب األخر وين ا إل شحنة ومنه ادة ال ى م تيار آهربائي قوي من آل قطب إل

ذه ا ا من صهر عن ه ي تمكنه ات ضخمة من الحرارة الت ة آمي واس الكهربائي ألق
تج                     ة لتن اعالت الكيميائي ة في حدوث التف ساعد الحرارة العالي ا ت الشحنة بسرعة آم

 .آمية الحديد

د صهر                      ًا وبع ه جانب رن وتحريك ع غطاء الف ائي برف ويتم شحن فرن القوس الكهرب
رن   الشحنة تضاف المواد السبائكية خالل باب الش    حن الموجود على احد جوانب الف

اآس       اه المع ي االتج رن ف ال الف ث يم ة الخب د إزال ث، وبع صب الخب ه ل تم إمالت وي
 .ليصب الحديد المنصهر من فتحة الصب

ة   ات الالزم ع المكون د م ات خردة الحدي ستقبل آمي ران حين ت ك األف أن تل ذلك ف ول
صدرًا للتلوث حيث تنبعث    للشحنة وعند مستوى درجة الحرارة العالي فأنها تكون م        

ايرة،    واد متط ة وم ة أترب ي هيئ ات ف رة والحبيب ازات واألبخ ن الغ رة م ات آبي آمي
ات   ون مصدرًا لإلنبعاث ا تك ع فأنه ستوى حراري مرتف د م ران عن ك األف ون تل وتك
الحرارية للبيئة المحيطة بها وتصدر صوتًا عاليًا يكون سببًا للضجيج واالرتجاجات 

 .محيطةفي بيئة العمل ال

 

ى                      :الدلفنه   -ج   ضغطها إل ك ل ه، وذل ين ثقيل ين دالف د ب ل الحدي  في عملية الدلفنه تمر آت
األحجام واألشكال المطلوبة، آالقضبان واأللواح، وتنتج آالت تعرف باسم وحدات            
ى            ه عل م الدلفن ة باس ذه العملي رف ه ه ، وتع ل المدلفن ساخن، الكت ى ال ه عل الدلفن

ة تصل              الساخن، الن الفوالذ يعاد تس     ى درجة حرارة عالي خينه قبل إجراء الدلفنه إل
ي             )1200(إلى   ْم ، وتوجد في وحدات الدلفنه الساخنة العديد من أطقم المدلفنات والت

تج                 يطلق علية حوامل الدلفنه وترتب هذه األطقم في خط أنتاج طويل حيث يمر المن
ى وحدة الدلف                اء المرور عل ساخن      عليه ويضغط إلى مقاطع اقل سمكًا أثن ى ال ه عل ن

ر من                 ويأخذ خط أنتاج الدلفنه على الساخن مسافة طول آبيرة نظرًا لوجود عدد آبي
ة تكون                    ذه العملي ائي، وه تج النه حوامل الدلفنه، وللزيادة الكبيرة جدًا في طول المن

 ).الضوضاء(مصدرًا لتلوث الهواء والتربة والتلوث السمعي 
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مصنع الشرآة محطة توليد الطاقة الكهربائية       لدى   :محطة توليد الطاقة الكهربائية      -د 
ارب              ا يق شغيلها   ) 35(مكونة من عدد من المولدات تنتج طاقة بقوة م ميجاوات، ولت

شحوم وبعض                 افانه ديزل والزيوت وال ة آال شتقات النفطي  تتطلب آثير من مواد الم
واد ذات سمية                  صيانة واستخدام بعض الم ات ال د أجرى عملي المواد األخرى، وعن

ة                 عا ك العملي ده تل لية وآذلك ما ينتج أثناء عملية التشغيل من احتراق الوقود وما تول
من آمية غازات يتم نفثها عبر مداخن المحطة إلى الهواء، إضافة إلى ما تحدثه من               

 .ضجيجًا وضوضاء في البيئة المحيطة بالعمل، فأنها آلها تكون مصدرًا للتلوث

 

سيارات    -ه  دات وال الح المع الح األآلت    :ورش أص شاط ورش إص ر ن  يعتب
شرآة توجد عدد                    ة، وفي مصنع ال ام الفني والمعدات والسيارات والصيانة من المه
ستخدم                     شطة والتي ت د من األن ا العدي ذ من خالله من الورش المتخصصة والتي ينف
ازات،               سوائل والغ واد وال ألداء تلك المهمات عددًا من المشتقات النفطية وبعض الم

ا  رًا م ر     وآثي تبدال وتغيي ال اس ستمرة، وأعم صيانة الم ال ال ن أعم ا وع تج عنه  ين
 .الزيوت وآثير من المواد التي تكون من مصادر التلوث البيئي

 

اه          :شبكة الصرف الصناعي وصرف المياه       -و  رة من المي  يستخدم المصنع آميات آبي
د                 ى سطح الحدي واد عل بعض الم شور   لتبريد منتجات الحديد ما يجعلها تختلط ب  آالق

ع                      ى مواق ى أنابيب الصرف الموصلة إل تم تصريفها إل شحوم لي وما تحتويه وآذا ال
 .تبعد عن موقع مصنع الشرآة، وهو ما يعني تلوثًا بيئيًا للتربة وللمياه الجوفية 

شرآة إضافة       بعد أن تم تحديد المواقع واألماآن التي تكون من مصادر التلوث في مصنع ال
ة            إلى بعض مراحل عمليا    ت اإلنتاج، فانه من الجدير بالذآر أن التقرير البيئي في الجمهوري

د            2008اليمنية للعام    ل في االنخفاض المتزاي ة تتمث رز المشكالت البيئي ى أن اب  قد أشار إل
دهور                     تنزاف وت ى أخر، واس ًا إل لمنسوب المياه الجوفية وتذبذب معدالت األمطار من عام

 وتعرض الغطاء النباتي والتنوع اإلحيائي للتدهور، وآذا        الموارد الطبيعية وانجراف التربة   
د  ة، وتزاي ا المختلف وث بمصادرة وأنواعه سبب التل ة الحضرية ب ي تواجه البيئ شكلة الت الم
ار                     واء حيث أن أث وث اله سائلة وتل صلبة وال ات ال استخدام المبيدات، وضعف إدارة المخلف

.على جهود التنمية والموارد المتاحة تلك المشكلة تنعكس سلبًا على البيئة وبالتالي   
ولذلك فانه سيتم توضيح أنواع ذلك التلوث الذي يحدث في الشرآة وفق الوسط الذي يطرح 
:فيه، وذلك على النحو التالي   

 
: تلوث الهواء : أوًال  

واء الطبيعي،                    ة لله ات الغازي تلوث الهواء هو أي تغيير في ترآيز واحد أو أآثر من المكون
. على شكل أتربة وأبخره وغازات) الملوثات(ن هذه المواد الغريبة وقد تكو  

ة                 ى تقني إذ تولد الصناعات مجموعة من المواد الملوثة وتتوقف نوعية وآمية تلك المواد عل
د          صانع الحدي ر م ة، وتعتب واد األولي ة الم خامة األآلت ونوعي ستخدمة وض اليب الم األس
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در ذلك التلوث، والذي ينتقل من خالل الهواء، والصلب من الصناعات التي تعتبر من مصا  
ة     ة البيئ ى نوعي سية عل أثيرات عك راد وت اة لألف ة الحي ى نوعي أثيرات عل ا يحدث ت و م وه

م             ) 5(الملحق  ) 40(وتحدد المادة    ة اليمني رق ة البيئ ) 26(من الالئحة التنفيذية لقانون حماي
دى والبعد وجملة الملوثات الناتجة  الحدود المسموح بها من ملوثات الهواء والم1995لسنة 

ك                   اس تل ة لقي اس وجهات رقابي زة قي وفر أجه من مجموع المصادر الثابتة وهو ما يتطلب ت
ن      الهواء، يمك ة ب شرآة المرتبط ن ال صادرة م ات ال أن الملوث الي ف سب، وبالت دود والن الح
:توضيحها آالتالي   

ي   -1 صنيع والت ات الت ة عن حلق رة الناتج ازات أو األبخ ن الغ واء الجوي م ي اله ث ف تنف
ازات  ك الغ ين تل ن ب شرآة وم صنع ال ة بم داخن الخاص الل الم سيد : خ أول أآ

الكربون،وثاني أآسيد الكبريت، واألآاسيد النيتروجينية، والجسيمات الصلبة العالقة في         
ة  ادن المختلف ة وبعض ذرات المع واء آاألترب ق والرصاص (اله د ) الزئب ا يول و م وه

 . ويحدث تأثيرات على األفراد والمجتمع وآل المكونات البيئيةتلوثًا للهواء

 

د                     -2 ة صب الحدي اء عملي ينتشر تلوثًا هوائيًا آبير خاصة وانه تحدث أبخرة متصاعدة أثن
ق            سبائكية، وهي أآاسيد ذات حجم دقي يد العناصر ال يد الحديد،وأآاس ًا أآاس وهي أساس

ل من عشر ميكرون، و              ات أق ة            جدًا، حجم معظم الحبيب ى أضرارًا بيئي ؤدي إل ا ي هو م
ات      ) العاملين(وصحية عديدة خاصة في محيط بيئة العمل         وللتغلب على مثل هذه الملوث

ل    فأنه يتم استخدام نظم التهوية الجافة بدًال عن استخدام نظام التهوية الرطبة وذلك للتقلي
 .من اآلثار البيئية ولتحسين ظروف العمل البيئي

 

ّون            تنطلق في الهواء آمي    -3 د والصلب يك ه في صناعة الحدي ات من الغازات، خاصة وأن
ابين                راوح م ران تت من  % 50-35غاز أول أآسيد الكربون نسبة عالية من غازات األف

مجموع الغازات المتصاعدة، وهو ما ينتج عنه نسبة عالية من الملوثات الهوائية، وعند       
سا              ى اإلن لبية عل ار س ا أث ن وامتصاص بعض األمالح       هبوط تلك الغازات تترتب عليه

ـو    ـة هـــ ات الهوائيـ ك الملوث ى تل ب عل ن طرق التغل ات، وم ضرورية للنب ة ال المعدني
ـازات  ـد الغــ ـوب تبديــ ة   Gas Dissipation أسلــ صناعات وخاص ن ال ة م   الناتج

ا                 اع بم المحتوية أثار من غاز ثاني أآسيد الكبريت وذلك من خالل مداخن طويلة االرتف
الهواء                يضمن توز  ا ب ا الختالطه ذا يخفف منه يع تلك الملوثات على مساحة واسعة، وه

 .بعيدًا قبل وصولها إلى سطح األرض مما يجعلها أقل وطأة على البيئة

 

درجة ) 1600(الصلب في األفران التي تصل درجة حرارتها إلى         ) تصنيع(أثناء صهر  -4
ه      تتولد آميات ضخمة من الغازات مع وجود مادة خبث الحديد ع           لى السطح مع ما تحدث

ة،         راء مرئي رة حم شحن أبخ ة ال د عملي ذلك تول ستحبة وآ ر م ة وغي ح خانق ن روائ م
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ا     املين ومنه ى الع شكالت عل ن الم ر م سبب آثي ي ت ايرة الت واد المتط ن الم ات م وآمي
ات               ة مع ملوث أمراض الجهاز التنفسي وااللتهابات الشعبية المزمنة والربو وانتفاخ الرئ

 .واألنفمتعددة للصدر 

 

ة                 -5 ازات المنطلق ع الغ تخرج من مداخن مصنع الشرآة العديد من الملوثات حيث أن جمي
ة                     د تكون حامل ى وجه التحدي د والصلب عل من الصناعات الفلزية ومنها صناعة الحدي
ى        واء الجوي إل د سقوطها من اله دة التي يمكن تحسسها بع واد الجام ات من الم لحبيب

ى ع   شعارها عل طح األرض واست ذلك    س سيارات وآ ات  وال طح والمرآب ن األس دد م
تخلص                          ا يوجب البحث عن طرق لل ددة، وهو م ة متع أثيرات بيئي رك ت ا يت النباتات، م
صناعية   ات ال ة بالنفاي ات المتعلق ذه الملوث تخلص من ه رزت من طرق ال د ب ا، وق منه

ـا                ادة استخدامهـــ داخن المصانع وإع ا من م ـرة  الغازية و الغباريه أسلوب تجميعه مـــ
ل  End Pip Technologiesثانيـــة فيمـــــا يسمــــى بتقنيــــة نهايـــة األنبـــوب    مث

 .سمده الكيميائية تجميع غاز ثاني أآسيد الكبريت واستخدامه في صناعة األ

 

تعتبر محطة توليد الكهرباء التي تمد مصنع الشرآة بالطاقة من أعالها تلويثًا، حيث أن              -6
وث          صناعة الحديد  ببًا لتل ذا تكون س ة، ول صناعات إستهالآًا للطاق  والصلب من أآثر ال

ى استهالك          اج إل رًا من   ) 250(البيئة، فأنه إلنتاج طن واحد من الحديد والصلب تحت لت
س من الكهرباء، وهو األمر      .و.ك) 1400(جرامًا من الزيت واستهالك     ) 59(الديزل و 

واء خاصة وأن    ًا لله ه تلوث ب علي ذي يترت ة   ال داخن محط ن م رج م ي تخ ازات الت الغ
ة                      ون وبقي سيد الكرب اني أآ ل في أول وث الكهرباء تكون أآثرها تلوثًا وسمية والتي تتمث

 ).الديزل(أدخنة االحتراق لمادة الوقود 

 

ا   -7 ادًة م ي ع شوائب والت واد وال ذه الم واد الخردة دون تنظيف ه صقة بم واد ملت اك م هن
الت     تيكية ورب واد بالس ون م وت (تك اص و ) شآ واد رص الءوم ل   ط صقة بهياآ  ملت

رن الصهر               ى ف سها لتكون جاهزة آشحنة تتجه إل ا وآب تم جمعه السيارات الخردة، وي
يد                وعندها تتصاعد أدخنة تلك المواد وهي ملوثات سامة بكل مكوناتها الغازية من أآاس

يف شحنة   ومواد عالقة أخرى، ولتجنب تأثيراتها السلبية على البيئة فأنه يعتمد على تنظ           
 .الحديد قبل صهرها من تلك الشوائب والمواد العالقة، وهو ما سيحد من التلوث البيئي

 

ع      -8 شيوالت والقط ات و ال شاحنات واآلالت آالرافع سيارات وال ن ال ر م دد آبي اك ع هن
ة                       رغ حمول ا يف ا م شرآة، منه ا داخل مصنع ال ًا وإياب ات ذهاب ر البواب الصغيرة تمر عب
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ا             خردة الحديد في الساح    ا م ات المخصصة ومنها ما يتم شحنة بمنتج حديد التسليح ومنه
ات من             ق آمي ا تطل ا يجعله ال م د من األعم ذ العدي شرآة لتنفي يقوم بالتنقل بين مواقع ال
عوادم السيارات والتي تشكل تلوثًا بيئيًا على هيئة أدخنه وغازات تطلقها تلك السيارات             

دات    ن المع رى م ات األخ شاحنات والمكون سيارات   وال وادم ال شرآة، وع ة ال المرتبط
 :تنطلق منها سموم خطيرة وهي آالتالي 

 

ون أو حتى                ) CO(أول أآسيد الكربون     -أ  ه أو ل وهذا الغاز يشاع عنه بأنه ال رائحة ل
ه يكون أسرع من امتصاصها                      راء ل دم الحم ا ال طعم ومع ذلك فان امتصاص خالي

يسارع الجسم إلى إحاللها بدًال     لألآسجين، حيث أن آانت آميات آبيرة منتشرة منه         
 .من األآسجين وهذا على المدى يسبب تلف األنسجة 

ه ال           : ثاني أآسيد الكربون     -ب  وهو من الغازات السامة لإلنسان وتسبب له االختناق ألن
ع                  اد م وبين لالتح ة الهيموجل ل قابلي يتحد مع الهيموجلوبين، وعلى الجانب األخر تق

 .األآسجين

 

روجين  -ج  يد النت ت  أآاس سيد الكبري اني أآ ود  ) NO/SO2(وث راق الوق ن احت تج م تن
و         ات الرب رة وأزم درية خطي ًا ص سبب أمراض شاقها ت ع استن صانع، وم والم

 .والحساسية بمختلف أنواعها

 

: التلوث بالضوضاء: ثانيًا   
سبل،     التلوث بالضوضاء هو صوت غير منتظم عالي الشدة إلى حد مؤذ، ويقاس بوحدة الدي

ة، وهو       ويسمى أحياناً   بالبعد الرابع حيث أن األبعاد األخرى هي تلوث الهواء والماء والترب
ة خالل وسط    ة اإلرتجاجي شار الطاق ة النت ه تحدث نتيج اهرة موجي ارة عن ظ ضجيج عب
ي أوضحت أن األصوات                   دة والت آالهواء، وقد آان التلوث الضوضائي محل دراسات عدي

د وجد         ديسيبل تدخل ضم  ) 60(التي تفوق في شدتها      ن التلوث السمعي الضار باإلنسان، وق
سان،                      سمعي لإلن از ال ى الجه ين الضرر عل أن هناك تناسب طردي بين شدة الضوضاء وب
اد المستمر للضجيج             سبب االزدي ة ب وهو ما يترتب على ذلك من مشاآل صحية واجتماعي
.في أماآن العمل  

تم             سام ي شطة          وفي الشرآة هناك عدد من األماآن والوحدات واألق د من األن ذ العدي ا تنفي فيه
:والعمليات التي تكون سببًا في حدوث وانتشار الضوضاء والتي تتمثل في   

ار                  -1 اتج عن شدة التي أفران صهر الحديد والتي تنطلق منها اصواتًا وضجيجًا عالي ن
ع درجة                 ا ترف ي من قوته ائي الت ة القوس الكهرب ى طريق د عل ذي يعتم الكهربائي ال

رن  ستمر ) 1600(حرارة الف شكل م ديدًا وب ا يحدث صوتًا ش ة وهو م درجة مئوي
ببًا               لتذيب مادة شحنة الحديد والمواد السبائكية وتحدث التفاعالت ما يجعلها تكون س
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سبب                    ا ي ًا بالضوضاء وهو م في ارتفاع صوت الضجيج ليصبح محيط العمل ملوث
شويش وطغي              ا صعوبة التواصل والت ان الضجيج   ضغطاًً شديدًا على العاملين ومنه

ة                  سألة حتمي يهم م روز المشاآل الصحية عل والضوضاء واالرتجاج والذي يجعل ب
 .وخاصة الجهاز السمعي لديهم

 

ا سكب                    -2 تم من خالله ررة ي ات متك عمليات صب الحديد المنصهر، والتي هي عملي
ر رافعات وروالت           ة تمرر عب ام ثقيل الحديد المصهور على شكل قوالب ذات إحج

ر  سير عب ة ت ضبان     حديدي ك الق صل تل ة، لت اط معين ى نق ؤدي إل ة ت سور فوالذي  ج
الساخنة محدثة أصواتًا وارتجاجات وضجيجًا يكون مصدر إزعاج مستمر للعاملين          

 .هو تلوثًا يكون له أثره الصحي عليهم

 

د      -3 ة (عمليات سحب الحدي تم من                ) الدرفل ي ي اج والت ات اإلنت وهي احد مراحل عملي
ي           خاللها تمرير قوالب الحديد      ة الت الساخنة على خطوط اإلنتاج أو ما يسمى بالدرفل

ي يصعب                     ا والت د فوقه ا ومرور قوالب الحدي اء دورانه ستمرًا أثن تحدث ضجيجًا م
حينها سماع التخاطب بين العاملين وهو ما يسبب حالة من الضغط عليهم وآثيرًا ما 

 .يكونوا في حالة توتر وانزعاج

 

تج            محطة الطاقة الكهربائية وهي تتكو     -4 ة، تن ة الكهربائي دات الطاق ن من عدد من مول
وة ة بق صدر    ) 35(طاق ا ت الل عمله ة، خ شرآة بالطاق د ال ستخدم لتزوي اوات ت ميج

يط   ان ومح ى المك ديرًا يطغي عل ع وه شكل ضجيجًا مرتف الي ي ًا ع صوتًا اهتزازي
ا الضوضاء              ة عمل يغلب عليه م في بيئ ؤدون عمله ا ي املين فيه العمل، ويجعل الع

ؤدي  ه  وي ذي يصعب مع الي ال ات الع ان دوي صوت المحرآ شويش وطغي ى الت إل
 .سماع أصوات العاملين

ات    واد والمنتج غ للم شحن والتفري ات ال ل وعملي احنات النق ى ش افة إل ك إض ل ذل إن آ
والرافعات المتعددة  واصطدام، قوالب الحديد في بعضها، آلها تصدر أصواتًا وارتجاجات             

املين           عالية عبارة عن ضجيجًا يسب     ين الع ب تلوثًا سمعيًا ما يعيق االتصاالت والمخاطبات ب
نهم إلضرار                      ار، وتعرض عدد م شتت األفك وتر وت ويتعرضون لحاالت من الغصب والت

.تمثل في ضعف السمع، والذي ربما قد يؤدي إلى إعاقة السمع أو الصم الكاملتصحية   
 

:تلوث التربة : ثالثًا   
الحرق            من صور تلوث التربة هو التخل       ا ب دوير أم ص من النفايات الصناعية الغير قابلة للت

دم         وث ع اهر التل ن مظ ة، وم ًا للترب ك تلوث ن ذل ب ع ا يترت ة، م الطرق البدائي دفن ب أو ال
اتي                      ى الغطاء النب ر عل ه اث ا يكون ل صالحية التربة للزراعة وتلوث المياه الجوفية، وهو م



169 
 

صحر، وآون الشرآة تتخلص من مواد متعددة وخلًال في السلسلة الغذائية وبروز ظاهرة الت
د          منو ادة خبت الحدي (ها بدرجة رئيسية م slag يد               )  ارة عن عدد من األآاس ذي هو عب وال

.آالفسفور والحديد والتي تسبب تلوثًا للتربة لتظهر تأثيرات بيئية متعددة   
ة                ًا للترب سبب تلوث ا وت ات     وهناك العديد من المواد السائلة التي يتم التخلص منه ا مخلف  ومنه

صغيرة                     واد ال شوائب والم ر من ال ا آثي الزيوت والشحوم والمياه الصناعية التي تحمل معه
ك         ى تل رًا عل ررًا آبي ا ض ل معالجته ة قب ر الترب ا عب تخلص منه شكل ال ي ي صلبة، والت ال
.المساحات من التربة لتمتد تأثيراتها إلى مكونات البيئية األخرى  

اه األ    زول مي د ن ه عن ا ان ات       آم ا الملوث ق به طح األرض تعل ى س ا إل ي رحلته ار وف مط
الموجودة في الهواء والتي منها أآاسيد النيتروجين وأآاسيد الكبريت و ذرات التراب، وهذا 
د والصلب و األآلت وعوادم                     ا مصانع الحدي ا المصانع ومنه ناتج عن الملوثات التي تنتجه

اه األمطار    السيارات وآل هذه الملوثات الغازية و الصلبة مج        تمعة مع بعضها تذوب مع مي
ا                          وان وقبلهم ات والحي ى النب ك إل د ذل ة ليمت وث الترب ا لتل ط، وإنم اه فق لتشكل تلوثًا ليس للمي
.اإلنسان مسببًا أثارًا صحية متعددة  
 

:اإلنبعاثات الحرارية: رابعًا  
صنيعه وتصل در                    د وت وم بصهر خردة الحدي ران تق جة  يعمل لدى مصنع الشرآة أربعة أف

ـ     د ال رن الواح ي الف رارة ف شكل     ) 1600(الح دًا، وت ة ج ة عالي ي درج ة، وه ة مئوي درج
صناعة                   امصدرًا حراريًا للمو   ران ال ة في أف ازات المنبعث ى أن الغ ا، إضافة إل قع المحيط به

ة، حيث             ) صناعة الحديد (الفلزية   في الفرن اآللي تحتوي على قدر آبير من الطاقة الحراري
ابين           تنطلق من األفران   ذه     300: م150 عند درجات حرارية  عالية تصل إلى م م وتحمل ه

راق                     ة لالحت ران قابل ازات الناتجة من األف ذه الغ الغازات قدر عالي من الحرارة، وتكون ه
ك الحرارة من                   وبالتالي تكون بيئة العمل في هذا المكان وبالقرب منه استثنائية لما تحدثه تل

ى                  سخونة المكان وارتفاع حرارة ال      شكل ضغوطات شديدة عل ا ي ه، وهو م واء المحيط ب ه
ا       ا وتجهيزه راف عليه ث األش ن حي األفران م الهم ب رتبط أداء أعم ذين  ي املين  ال الع
ومالحظتها والقيام بوضع شحنات الخردة فيها وإضافة المواد السبائكية الالزمة لكل شحنة             

ا       ى القي د إل ت الحدي ادة خب صل م ات ف ذا عملي ا، وآ تم تجهيزه د   ي ات صب الحدي م بعملي
ل تتصف   ة عم ي بيئ الهم ف ؤدون أعم املين ي ؤالء الع ل ه ذي يجع ر ال و األم صهر وه المن
يهم،               سيًا عل دنيًا وعبء نف دًا ب بالخطورة لما تشكله تلك االنبعاثات الحرارية من ضغط وجه
شكل خطراً                         ا ي يًال م ا قل ران وتعلوه ك األف ة بجانب تل خاصة وان تواجدهم يكون في منطق

.قيقيًا عليهم في ظل هذه الدرجة العالية من الحرارة والخطورة المصاحبة النجاز مهامهمح  
 

: المخلفات الصناعية الصلبة :خامسًا  
اء  تج أثن ي تن صناعية، والت شطة ال ة األن ات الناتجة عن آاف صناعية هي المخلف ات ال النفاي

م أش              صلبة احد أه صناعية ال ات ال ؤدي    مراحل التصنيع حيث تعد النفاي ي ت وث، الت كال التل
ات          واتج العملي م ن د أه صلبة اح صناعية ال ات ال د النفاي ة، وتع حية وبيئي اطر ص ى مخ إل
ر          ب وغي دة الترآي واد معق ي م تخدامها، وه ادة اس ادة إع ي الع تم ف ي ال ي صناعية والت ال
د                ة صهر الحدي  متجانسة ويتم التخلص منها باعتبارها مخلفات لإلنتاج، حيث أنه أثناء عملي
ازات    ا غ ون عنه ددة تتك رة ومتع اعالت آبي ة تف سخين تحصل عملي ة الت ران عالي ي األف ف
(وأبخره وآذلك يتم فصل مادة خبت الحديد         slag ا             )  تم إزاحته ذويب التي ي ة الت اء عملي أثن

الي                    رن الع د في الف ة الحدي بشكل منفصل عن الحديد المنصهر آونها تكون على سطح وجب
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ادة  ذه الم سخين، وه دخ(الت ث الحدي د ) ب سيوم والحدي سيد الكال وائب أآ ة ش ون بمثاب تك
ى                      ا عل تم تجميعه ذا الغرض، لي ر سواقي مخصصة له ا عب تخلص منه والفسفور يتطلب ال
دوير، ومع            ة للت ر قابل ا وغي هيئة نفايات صلبة يتوجب التخلص منها آمادة غير مستفاد منه

ع    أن أساليب وطرق التخلص منها يتوجب أن تكون على أسس م         ة اّال أن األسلوب المتب عين
صناعية      ات ال وء إدارة النفاي ؤدي س ة وي ة بدائي ادة بطريق ك الم ع تل و تجمي شرآة ه ي ال ف
اذ االحتياطات               ة دون اتخ ا بطرق بدائي ا أو دفنه ة فتخزينه الصلبة إلى مشكالت بيئية مختلف

أثيرات الب   ن الت د م ة، وللح اطر البيئي ادة المخ ى زي ك إل يؤدي ذل بة س ذه المناس ل ه ة لمث يئي
ة الطمر الصحي وهي                 ا طريق ي منه ا، والت المخلفات الصلبة فان هناك طرق للتخلص منه
ا                   تم عزله رة في األرض ي احد الطرق لمعالجة النفايات الصناعية الصلبة حيث يتم حفر حف
.عن المياه الجوفية بطبقة عازلة من االسمنت  

ائلة وم    ات س اك مخلف صلبة هن ات ال ى المخلف افة إل اء   إض ة الكهرب ات محط ا مخلف نه
والسيارات واآلليات والمعدات من الزيوت المستخدمة والتي يتم تجميعها في مواقع وأماآن 
متعددة وفقًا لتواجد تلك الوحدات ومن ثم تجميعها في براميل، إلى أن يتم التخلص منها من                 

ست             ا     خالل البيع، وخالل سير هذه العملية تنسكب بعض من آميات الزيوت الم خدمة وهو م
.يحدث اتساخًا، ومن ثم تلوثًا لتلك األماآن والساحات في مصنع الشرآة  

: تلوث المياه:  سادسًا   
ة                       ا الثانوي ات ونواتجه ا من مخلف ه فيه ا تلقي ة بم تعمل الصناعة على تلويث المجاري المائي

ـ    ـة علـــ ـة للمحافظـ ـاالت العالميـــ ددت الوآـــ د ح دة وق اء عدي ات الم ـة وتلوث ى البيئــــــ
"Environmental protection agency :على أن ملوثات الماء هي "  

صحية  -1 ال ال ات األعم ات   : saspenitary wasteمخلف ن المخلف ل م شمل آ ت
 .المنزلية ومخلفات مجاري المصانع 

ة  -2 ات العالق ات    : suspended particlesالحبيب ن الحبيب ة م زاء دقيق ي أج ه
 .تلفة وخاصة الصناعات الغازيةومصدرها الصناعات المخ

 .التي تنتج عن األآلت والماآينات والمعدات : الزيوت والشحوم -3

 . مثل صناعة تغليف الغازات metallic coatingاألمالح الفلزية  -4

 .األحماض، واألسمدة -5

ساهم األساسي   : solution picklingآيماويات أخرى  -6 وتعتبر صناعة الصلب الم
 .لفي ذلك من محاليل التحلي

اه                     ًا للمي تج تلوث ك ين ان ذل د والصلب ف ونظرًا لالستخدام الضروري للمياه في صناعة الحدي
تج             ر المباشرة فين ومن أهم استخدامات المياه في هذه الصناعية التبريد بشقية المباشرة وغي
شور    اه بالق تلط المي ى أسطحها وتخ ن عل شور م ة الق ات إزال د المباشر للمنتوج عن التبري

يوت والشحوم المستعملة للدرافيل فيحدث تلوث لهذه المياه، وبالتالي يتم التخلص           وآذلك الز 
ة وتظهر             اه الجوفي ة والمي منها عبر أنابيب الصرف التي تصب في برك وتسبب تلوثًا للترب
ى     ستمر إضافة إل شكل م شاطات وب ذه الن ة ه تم إدام ه ي وث خاصة وان ك التل رات ذل مؤش

سائلة األ      صناعية ال اء   (خرى   النفايات ال ائلة تتكون من            ) المرتبطة بالم واتج س ي هي ن والت
وت،            ل الزي واد مصنعة مث ا م صنيع أو بقاي ة للت ات المختلف اه في العملي خالل استخدام المي



171 
 

م               ر من أه ي تعتب ة الت اه الجوفي ى المي ة إل ادن الثقيل ه والمع واد ألملوث ك الم سرب تل ي ت والت
د م         اك العدي اه شرب، خاصة وان هن اه       مصادر مي ى المي سرب إل ة التي تت ادن الثقيل ن المع

:مسببة أضرارًا عديدة ومنها بدرجة رئيسية   
اء          / ملجم 2 إذا زاد ترآيز الزئبق بمياه الشرب عن         :الزئبــق • ه م ى ان ق عل ر، يطل لت

ي الجسم عن  ه ف الزئبق إذا زادت ترآيزات سان ب سمم اإلن الزئبق ويحدث ت وث ب مل
أ      ) 80( ات ووالدة            ملجم ومن نتائجه الصحية ت ر في الجين از العصبي وتغي ثر الجه

 .أطفال مصابون بالشلل 

ـخ • ى   :الزرنيـ ؤدي إل صانع وي ضالت الم دات وف ن المبي شرب م اه ال ى مي صل إل  ي
 .إصابات السرطان 

وث     اه من التل اء   (ولحماية مصادر المي تنظيف الم water cleaning ه يتوجب عمل    )  فان
:التالي   

ا     ى               معالجة مخلفات المصانع ومي ع وصولها إل ة من صناعي والصحي ومحاول ه الصرف ال
تلك المصادر ومنها المياه الجوفية قبل معالجتها وفقًا للطرق العلمية اآلمنة المتبعة، وفرض 
احتياطات على نطاق واسع من اجل المحافظة على سالمة المياه الجوفية آمصدر آمن من                

:صناعة لعدة أسباب منهامصادر مياه الشرب، ومعالجة الماء المستخدم في ال  
 .استرجاع حبيبات المعدن من الماء -1

ة   -2 صورة المطابق ه بال تخلص من تخدامه أو ال ادة اس ق، إع ا يحق اء بم ف الم تنظي
 .للمواصفات

 
: مياه الصرف الصناعي: سابعًا  

ادة  رة ) 32(تحدد الم م ) 4(الفق ي رق ة اليمن ة البيئ انون حماي ة لق ة التنفيذي ) 26(من ألالئح
وم بتصريف     1995لسنة    بأنه يشترط لصرف المياه العادمة على أصحاب المصانع التي تق

سلطات                    ى تصريح رسمي من ال المياه العادمة الصناعية في البيئة أن يتقدموا للحصول عل
ن    ث م سم الثال ي الق ة ف ايير البيئ ق المع ة لتحقي ة المطلوب دات المعالج ذ وح صة وتنفي المخت

ام                حيث تعت ) 4(ملحق الالئحة رقم     صناعي من المشكالت التي تقف أم بر مياه الصرف ال
شبكة               الشرآة لما تسببه من ملوثات بيئة السيما وان شبكة الصرف للمياه العادمة ال ترتبط ب
مؤهلة لهذا الغرض بما يجعل التخلص من تلك المياه الملوثة ال يتم وقف الطرق المتبعة في 

شرآة من       المعالجة ،ولذلك فان المياه العادمة ما هي          شطة ال ات أن ة لمخلف إًال محصلة نهائي
اه                        ي تختلط بالمي د الت شور الحدي ددة آق ه من شوائب متع ا يحتوي مياه الصرف الصناعي بم
آلالت         ستخدمة ل شحوم الم وت وال ساخن والزي د ال د الحدي ات تبري اء عملي ستخدمة أثن الم

ن أع   ر م الل آثي ن خ ذا م اج ،وآ ات اإلنت ل عملي اء مراح دات أثن ف والمع ال التنظي م
ات                  ة ومرآب واد المزيل ة والم شتقات النفطي صناعية وبعض الم المستخدمة فيها المنظفات ال
ع                 آيميائية أخرى لتكون آلها مخلفات آمواد ملوثة يتم تمريرها عبر أنابيب مياه الصرف م

سامة        ادن ال صلبة آالمع واد ال ن الم ا م ـط به ا تختل ق (م ات ) الرصاص و الزئب والمرآب
ى                  الهيدروآر ك األنابيب لتصل إل ر تل ذهب عب ة ت ائلة ملوث ات س بونيه ، لتكون جميعها نفاي

وتستخدم تلك البرك آموقع تخزين سطحيه قد يؤدي عدم أحكام عزل هذه البرك             ) حجرات(
اه     ة للمي ة الحامل ى الطبق ات إل ذه النفاي سرب ه ى ت ى  Aquifersإل شواهد إل  خاصة وان ال
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ى ال   ة إل اه العذب زون المي رض مخ صرف     تع اه ال ا مي صادر ومنه ن الم دد م ن ع وث م تل
ن       م يك صعب أن ل ة ي اه الجوفي وث للمي دوث تل د ح دًا عن ر تعقي د األم ا يزي صناعي، وم ال
ة،                    ات الحامل اه الموجودة في الطبق مستحيًال التخلص من هذا التلوث أو أجراء معالجة للمي

ا عدة        خاصة وأن سرعة هذه المياه في باطن األرض ال يتجاوز عدة أمتار             في اليوم أو ربم
.أمتار في السنة تبعًا لمكان المياه الجوفية ونوعها  

ة من مصنع                       صناعي اآلتي اه الصرف ال ة مي ه يتوجب تنقي وانه وبغرض التوافق البيئي فان
واد               الشرآة من خالل بناء محطة معالجة لهذا الغرض يتم من خاللها فصل األحماض والم

صناعي      العالقة والمرآبات الهيدروآربون   اه ال ة         ةية عن تلك المي ادن الثقيل  وفصل بعض المع
.السامة والمواد األخرى التي لها تأثيرات بيئة ملوثة  

 
:  المياه المستخدمة :ثامنًا  

اه               د والصلب آمي اه حيث تتطلب صناعة الحدي يستخدم مصنع الشرآة آمية آبيرة من المي
ة           صناعية المختلف ر من            آبيرة وهائلة من المياه لألغراض ال ذ آثي صناعية ولتنفي ذه ال في ه

د والتنظيف           د للحدي ات التبري اه آعملي ا باستخدام المي رتبط انجازه ي ي اج والت ات اإلنت عملي
اه                           سميتها آمي ى ت ا اصطلح عل شوائب وهو م د من ال اه مختلطة بالعدي ك مي وتصبح بعد ذل

ا في     مطروحة من المنشاءات الصناعية بالمياه الصناعية، والتي يتم طرحها وا          لتخلص منه
اً                       ًا بيئي ة تلوث ايير الدولي غياب ابسط طرق المعالجة لهذه المياه، وهو ما يعني وفق آل المع
ة         اه وقل شحه المي ه ول ددة إال ان ة المتج وارد الطبيعي ن الم اء م ع أن الم ة وم اه والترب للمي

دة لت    ل عدي ا بعوام ك الرتباطه واطن وذل ن الم دد م ي ع شديد وف ذبها ال ار وتذب ة األمط غذي
داً    ة ضروري ج وارد المائي ل للم تخدام األمث ان االس ار، ف مية األمط ا موس ا وأهمه مكامنه
وطن   ة الت رة ديموم ق فك دارها ، ولتحقي ن إه ان م در اإلمك ل ق ا والتقلي ة عليه للمحافظ
رة بغرض                             ر من م اه أآث ك المي ات تل ى استخدام آمي م العمل عل ه من المه الصناعي ، فان

تخدامها ،خصو يد اس د  ترش اض المتزاي شكلة االنخف ود م د وج ة تؤآ ارير البيئ صًا وان التق
ا                         دد من المرات ومنه اه ولع ادة استخدام المي ه يمكن إع ذلك فان ة ،ول لمنسوب المياه الجوفي
ي  اإلغراض   صناعية ف اه ال ة المي دة معالج وفر وح د ت صناعية عن اه ال تخدام المي ن اس يمك

ات  الزراعة او ي منظوم تخدامها ف ادة اس اك إع صناعية، وهن ي الوحدات ال د ف اه التبري مي
ات        ي الوالي صوصًا ف شرب وخ ي ال ى ف ة حت صناعية المعالج اه ال تخدام المي ارب الس تج
.المتحدة األمريكية   

 
:الصحة والسالمة المهنية: تاسعًا  

سالمة،  صحة وال ة بال ر من الجوانب المتعلق صلب بكثي د وال ات صناعة الحدي رتبط عملي ت
شرآة تحد    ذي       وفي ال شاط وال ك الن ة ذل صحية الناتجة من نوعي ؤثرات ال د من الم ث العدي

اً                  املين وفق سالمة الع ددة ل ذة والمه يرافقه الكثير من المخاطر المتعلقة بطبيعة األعمال المنف
لطبيعة مهنهم ومواقع عملهم، وفي هذا االتجاه تبرز القضايا الصحية والسالمة المهنية التي 
:يمكن إيضاحها آالتالي   

 
 :األخطار الجسدية  -أ  

ال والتي                 أداء بعض األعم شرآة ب اآن في ال ع واألم يقوم العاملين وفي عدد من المواق
ة خامات الخردة أو منتجات                ى مناول تشكل خطرًا عليهم، وترجع األخطار الجسدية إل
ل                  ل للكت اء النق ذا الحوادث أثن ران، وآ ساخنة آشحن األف ة أو ال الحديد الضخمة والثقيل
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ة             الحديد ية من خالل الرافعات الجسرية المعلقة أو الشوآية، أو ظهور اإلصابات الناجم
ان من مخاطر أو حتى                   عن أنشطة التقطيع لمواد الخردة وما يصاحبها في بعض األحي
د                    نجم من إصابات عن ا ي أثناء تجميعها أو آبسها والتي قد تدفعها األآلت والمعدات، وم

صات    ة آالمن اآن مرتفع ن أم سقوط م ا    ال ذا م درج واآلالت ، وآ ساللم وال ة وال  العالي
ستخدم                   ي ي رة والت ة والكبي ال الثقيل ل األحم يحدث من إصابات أثناء تحريك وإزاحة ونق
راً    رًا آبي شكل خط ي ت ة والت رة والهيدروليكي ات الكبي سحابات والرافع تالت وال ا الع له
.على السالمة المهنية لعددًا من العاملين في مصنع الشرآة  

شطة  وعل ي بعض األن ا ف زام به د وااللت تم التقي ي ي رغم من بعض اإلجراءات الت ى ال
ا       صحية، إًال أنه اطر ال بهم المخ املين وتجني سالمة للع دف ال شرآة به ي ال ع ف والمواق
ادة    تتصف بالمحدودية وضعف التطبيق وغياب الحرص في تنفيذها، ما يترتب عليه زي

ا يحدث فعًال وفي عدد من النقاط والمواقع المخاطر على صحة وسالمة العاملين وهو م
ى                        ا عل ال ومنه ال إصابة العم ولذلك فأن األمر يتطلب وضع إجراءات للحد من احتم
:النحو التالي   

 .وضع الفتات إيضاحية ملزمة في الممرات وأماآن العمل  -1

وير     -2 املين وتط دريب الع ال، وت ع األحم ة ورف ددة للمناول راءات مح ق إج تطبي
 . قيادة األآلت الضخمة الخاصة بالمناولة والرفعمهاراتهم على

 .تحصين نقل السوائل الساخنة والمعادن الصلبة -3

 .ضرورة إجراء الصيانة الدورية واإلصالحات للمعدات وآالت الرفع والنقل -4

املين،    -5 صية للع ة الشخ ة بالحماي ائل واألدوات الخاص تخدام الوس وفير واس ت
 .األحذية المخصصة والقفازاتوااللتزام بوضع الواقيات آالقبعات و

 .وضع السياجات اآلمنة لألآلت والمعدات والمنصات والنقاط الخطرة -6

 
 :التعرض ألخطار الجهاز التنفسي  -ب  

ة     ار واألدخن واع الغب ازات وأن ن الغ ر م شرآة الكثي ي ال اج ف ل اإلنت تج خالل مراح تن
را                   وخاصة عند  واد في أف شحنة من الم د وضع ال ن الصهر   تجميع وآبس الخردة وعن

اء                   د وأثن ة صب الحدي وأثناء تفاعلها وفصل مادة الخبث عن مكون الحديد ومن ثم عملي
ا                  ة وم ى آالت الدرفل ضبان عل عملية التبريد وآذلك عند التسخين مرة أخرى لمرور الق
سيارات،                  دات وال اء واآلالت والمع د الكهرب داخن محطة تولي تطلقه مداخن المصنع وم

أثي  واد ذات ت ا م ي آله ر    وه ي أآث املون ف ا الع ي يتعرض له امة والت رة وس رات خط
ر                     الغ األث ه ب ا يكون ل الوحدات والمواقع في الشرآة من خالل عملية االستنشاق وهو م
الهم في                       ؤدون أعم نهم ي ر م نهم، خاصة وأن الكثي سي لكل م الصحي على الجهاز التنف

ا ي  ات المخصصة م ازات، ودون وضع الكمام دخان والغ ن ال ر م ه ظل آثي ترتب علي
مخاطر صحية، وللحد من تعرض العاملين للدخان والغازات في الشرآة فانه من المهم             
:عمل عدد من اإلجراءات والتي يمكن توضيحها على النحو التالي   

 .العمل على تهوية أماآن العمل وزيادة دوران الهواء -1
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 .ترآيب وحدات تهوية للنقاط التي تنبعث منها الغازات والدخان  -2

 .ق سياسة الفحوص الطبية للعمال دوريًاتطبي -3

 .عمل آمامات وتوفير واستخدام األجهزة الخاصة بالتنفس -4

 
 :الحرائق واإلنفجارات   -ج  

ات الناتجة من                       شرآة لمخاطر متنوعة من اإلحتراق املون في ال يتعرض آثير من الع
دون        ال المتواج تمرار للعم دث باس ي تح ذات الت د، وبال ردة الحدي صهر لخ ات ال عملي
ا                  رن م بالقرب من تلك األفران، حيث تحدث عملية التفاعالت بعد وضع الشحنة في الف
يؤدي إلى تطاير آثير من الشرر وانطالق العديد من الكتل الصغيرة الملتهبة والتي هي     
و              ي تعل ى المنصات الت عبارة عن إنفجارات قد تصيب العاملون المحيطون بالفرن وعل

نهم                 األفران والتي يتطلب تواجدهم      د م ى إصابة العدي ؤدي إل ذي ي عليها، وهو األمر ال
سوائل       شديدة وال رارة ال ا أن الح ة، آم درجات متفاوت روق وب ن الح ة م كال مختلف بأش
ك     ي تل الهم ف املين إلعم ة الع اء تأدي اف أثن اد والجف دوث اإلجه ي ح سبب ف ساخنة تت ال

 الرغم من وجود الظروف ويؤدي التالمس مع المواد الساخنة إلى حروق شديدة، وعلى
شرآة إًال أن األمر يتطلب             بعض اإلسعافات من خالل الوحدة الصحية الموجودة في ال
د من  املين للح ة للع سالمة المهني ز ال ضرورية لتعزي ة وال دد من اإلجراءات الالزم ع
:التعرض للحرارة والمواد الساخنة، والتي تشمل   

 .رة من األفرانالعزل الحراري لألسطح الساخنة أو المواد المتطاي -1

ة               -2 ة والنظارات الواقي ة المعزول ازات واألحذي استخدام أدوات الحماية المالئمة آالقف
 .من الحرارة

اط                 -3 ترآيب أجهزة للتهوية الباردة للحد من االرتفاع درجة الحرارة وخاصة في النق
 . الساخنة

 
 :األخطار الكهربائية  -د 

ة   صدر طاق اء آم ى الكهرب ر عل اد الكبي ة لالعتم اط التوصيل  نتيج أن نق شرآة ف ي ال ف
قف     ي األس ى األرض وف دات الموصولة عل ذا التمدي اط وآ ن النق ر م ي آثي دة ف متواج
دات                      اء من مول شكله محطة الكهرب ا ت ى م رات، إضافًة إل وخطوط التماس لبعض المم
اس       ي االلتم ل ف اطر تتمث ود مخ ببًا لوج ون س ا تك ا آله اء، فأنه اج الكهرب ضخمة إلنت

اء               والصعق بالكهر  املون أثن ا الع ي يتعرض له رة والت باء واالنفجار واإلصابات الخطي
ا بهدف                   زام به تأدية مهماتهم وواجباتهم وهو ما يتعين وضع آثير من اإلجراءات لاللت
.السالمة  

 
 :األخطار األخرى وأخطار الدفن  -ه 
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ن                            ة دف د عملي شرآة، خاصة عن ع ال ر من مواق رز في آثي ة وتب وهي آلها أخطار دائم
املون               ب ا الع ي يتعرض له عض المواد آخبث الحديد، وعمليات الضوضاء المستمرة الت

ة            راءات الخاص ع اإلج ام بوض ب القي ه يتطل ذلك فأن المتهم ول حتهم وس دد ص ا يه م
ة الشخصية                   االلتزام بوضع أدوات الحماي ل ب ي تتمث بالسالمة في مثل هذه الحاالت والت

ام وحسب ط  ك المه ذ تل اء تنفي ددة أثن صحي  المتع ب ال ز الجان شاط، ولتعزي ل ن ة آ بيع
سيد    ات أول أآ ل إنبعاث ه لتقلي د من وث والح ع التل ة لمن ان التوصيات المهني سالمة ف وال
:الكربون ما يلي   

 .انتهاج أسلوب تغطية الخبث بمادة رغوية في األفران الكهربائية  -1

ة  ترآيب غرفة لما بعد االحتراق بوحدات إزالة الغبار والغازات العادمه     -2 المنبعث
 .من األفران 

 .طات مجهزةاإحاطة خطوط صب المعدن بشف -3

ر ترآيب         -4 ا عب استخدام خردة نظيفة في الصهر من خالل إزالة المواد العالقة به
ة وينبغي الحد من                     ة تحفيزي سيجية مزودة بنظام إزال ما يسمى بالمرشحات الن

تج عن تكثف      اإلنبعاثات الفلزية أثناء عمليات الصهر،خاصة وإن اإلنبعاثات ت        ن
ي   سيمات ف وي الج د تحت ب وق ي القوال صهر ف دن المن اء صب المع دن أثن المع

غالبًا في حال استخدام خردة صلب        (مسابك الحديد على معادن ثقيلة مثل الزنك      
ن اص ) مجلف ة(والرص ردة المطلي ن الخ ردة  ) م ة الخ سب درج ا ح وغيره

 .المستخدمة ودرجة الصلب المنتج
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الثالثالمبحث   
م نظام إدارة الجودة في شرآة عدن للحديدتقيي  

 ومدى مالءمته لمتطلبات المواصفة الدولية
 ISO 9001 : 2008 

 
ات المواصفة     وفر متطلب دى ت د وم دن للحدي رآة ع ي ش ودة ف ام إدارة الج يم نظ دف تقي به
ISO 9001 : 2008القياسية   ـ ا فــ وتطبيقاته شرآ ـ ـ ن هإة ف ــي ال ذا المبحث سيخصص   ـ

تهداف  ن   الس ات المواصفة م ه لمتطلب دى مالءمت شرآة وم ي ال ودة ف ام أدارة الج يم نظ تقي
خالل أداة تقييم تم بنائها وتصميمها لهذا الغرض ، والتي تعتبر الوسيلة المناسبة للتعامل مع 
شروع                د ال المواصفة ووفق معطياتها ، حيث أنه تم االرتكان على البناءات التي أوردتها عن

داً    في وضع وتصميم أداة    يم تمهي اد                التقي م اعتم د ت ات والمقترحات المناسبة وق  لوضع اآللي
:وإتباع األتي   

وائم الفحص        -أ   لكي  Checklistتم أعداد وبناء أداة تقييم من خالل تصميم عدد من ق
دة               شطة المعتم ائم واألن شكل آمي لمستوى توافق النظام الق تساعد في التوصل وب

ة    لنظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات  ISO 9001: 2008 المواصفة القياسية الدولي
إضافة لمساهمتها في تحديد أماآن الضعف والنواقص المطلوب استكمالها في نظام           

 .لمواصفة وفق إصدارها األحدث االشرآة لالستجابة والتوافق مع متطلبات 

 

 :وتعتبر قوائم الفحص المصممة آأداة للتقييم بمثابة مدخل لتحقيق األتي 

 

يم  -1 ة      تقي ات المواصفة الدولي وفر متطلب   ومستوى  ISO 9001 : 2008 مدى ت
 .اإليفاء بعناصرها ومتطلباتها بشكل متكامل 

اً  -2 ودة ووفق ام إلدارة الج اء نظ ة لبن راءات المطلوب د اإلج ي تحدي ساعدة ف  الم
ـ  لتأهيISO 9001 : 2008ة ــلمتطلبات المواصفة الدولي شرآ ــ ـ ة للتنفيــل ال ذ ـ

  .ISO 9001ق لمتطلبات المواصفة وتحقيق التطاب

 

ات           -ب  شرآة لمتطلب ذ ال دى تنفي يم م رض تقي ات لغ ات والبيان راءة المعلوم دف ق به
ـ    اعتمISO 9001 :2008المواصفة الدولية  ـ دت األداة مقيـ ـ  لقوائياس خماس ـ م ـ

دول   اس ، والج رات المقي ن فق رة م ل فق م تخصيص وزن لك ) 1-4(الفحص ،إذا ت
 . المقياس يوضح أوزان وفقرات

)1-4(جدول   
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 فقرات المقياس وأوزانه
المقيــــــاس فقـــرات الـــوزن  

مطبق غير 1  
جزئيًا مطبق 2  
يوثق لم أنه إال ، مطبق 3  
توثيقه وتم ، مطبق 4  
وتحسينه مراجعته ويتم آليًا مطبق 5  

 
ه وب                  -ج  واقص الحاصلة بين در الن شرآة وق ين لمعرفة مستوى نظام إدارة الجودة في ال

ـ دل التنفيــط معــد متوسـ سيعتمISO 9001 : 2008متطلبات المواصفة الدولية  ذ ـ
ا                 ذ وم ائم ومنف الفعلي للمتطلبات لتبيان مستوى ومقدار الفجوة الحاصلة بين ما هو ق

 .تتطلبه المواصفة وفق محتويات عناصرها وبناءاتها الحديثة 

 

س        • ى       متوسط معدل التنفيذ يتم التوصل إليه من خالل ق وزن عل ي ال رارات ف مة حاصل مجموع التك
 .مجموع التكرارات

 

ق ودرجات                   -د  ستويات التطبي ة لم سيرات الواقعي راءات والتف لتحقيق قدر عال من الق
باب     سير أس ضعف وتف اط ال شخيص نق صور وت اآن الق ان أم ذ وتبي زام بالتنفي االلت

ا أ  ة بم يم الكمي د عززت مخرجات أداة التقي ة فق دم المطابق ه وحاالت ع رزت عن ف
ة        صية والمطالع ابالت الشخ ة والمق شاهدة الميداني الل الم ن خ ة م ائج المجمع النت
ويم  ائج التق ز نت التحقق وتعزي ي ساهمت ب شرآة والت ائق وسجالت ال والفحص لوث

ًا شرآة وفق ي ال ودة ف ام إدارة الج ة لنظ فة الدولي ات المواص                        لمتطلب
9001:2008  ISOي   سوف ي ودة ف ام إدارة الج يم نظ ير خطوات تقي اول س تم تن

اداً  شرآة اعتم فة  ال ات المواص ى متطلب ك  ISO 9001:2008 عل سل تل  ، ولتسل
 :المتطلبات ومكونات بنائها وفقًا إلصدارها الجديد ، وسيتم ذلك آاألتي 

 

: نظام إدارة الجودة : أوًال  
 General Requirement: المتطلبات العامة  -  أ

ى               تبين الموا  ة وعل ا عام صفة الدولية في مجال التطبيق أن جميع المتطلبات الواردة فيه
ق      شاء وتوثي تم إن ي أن ي ة ، وينبغ ات التنظيمي اء بالمتطلب درتها والوف د ق ة تأآي المنظم
ق    شرآة لتطبي يم ال اء تقي د ج ه ، وق سين فاعليت زم بتح ودة وتلت ام إدارة الج ق نظ وتطبي

:على النحو التالي ) 2-4(ي الجدول المتطلبات العامة وآما هو موضح ف  
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)2-4(جدول   
 ISO 9001 : 2008مستوى تطبيق الشرآة للمتطلبات العامة وفقًا للمواصفة الدولية 

التنفيذ مستوى  
4.1 

 
ت

 
عامة متطلبات -أ  

 1 2 3 4 5 
؟ الجودة إلدارة نظامًا الشرآة لدى هل 1      ● 
؟ الشرآة في الجودة إدارة نظام توثيق تم هل 2     ●  
؟ الجودة إلدارة النظام ذلك وتطبق الشرآة تنفذ هل 3     ●  
مستمر؟ بشكل الشرآة في الجودة إدارة نظام تحسين يتم هل 4      ● 
وتطبيقاتها؟ الجودة إدارة لنظام الضرورية العمليات الشرآة تحدد هل 5     ●  
العمليات؟ تلك وتفاعل تتابع الشرآة تبين هل 6    ●   
؟ العمليات في والتحكم التنفيذ فاعلية من للتأآد الالزمة المعايير تحدد هل 7    ●   
 عمليات وتشغيل لتنفيذ والمعلومات الموارد بتوفير الشرآة تقوم هل 8

؟ ومراقبتها النظام  
   ●  

؟ وتحليلها النظام عمليات وقياس بمراقبة الشرآة تقوم هل 9    ●   
1
0 

 المخططة النتائج لتحقيق الالزمة اإلجراءات باتخاذ ةالشرآ تقوم هل
؟ النظام عمليات لكافة المستمر التحسين وعمل  

   ●  

التنفيذ معدل متوسط   3.9 
 78 %   التنفيذ نسبة 

 
ا                        زام به ة االلت دأ أولي د مب ات المواصفة لتؤآ ة متطلب ة في مقدم ات العام جاءت المتطلب

ات تف   ي تطبيق ضي ف ا للم دول وتطبيقاته ى الج تنادا إل ر وأدق واس ) 2-4(صيلية أآث
رة                       شأن فق دم ب يم متق ى درجة تقي فالشرآة لديها إتجاهًا لتطبيق النظام حيث حصلت عل
ى                وجود نظام إدارة الجودة لدى الشرآة ، وآذلك فعل التحسين المستمر الذي حصل عل

ة    أعلى درجات التقييم ، إَال أن تنفيذ تلك العناصر في الشرآة ال تعز             ات متكامل زه تطبيق
لبعض المتطلبات وهو ما يشير إلى التطبيق الجزئي لبعض منها ، فتوثيق النظام يشوبه      
ذلك                        سري آ ذي ي شكل متكامل ، وهو األمر ال شطة ب شيئا من القصور ، ولم توثق األن
على تحديد عمليات النظام التي لم تستطع الشرآة أن تحدد تتابع وتفاعل العمليات داخل            

د            النظام  ات ، وق ك العملي ة تل ين آاف ربط ب تمكن من ال م ت واردة ، ول ات ال  وفق المتطلب
غ           ة بل ات العام ذ للمتطلب دل تنفي اط من أصل    ) 3.9(حصلت الشرآة على متوسط مع نق

  % .78نقاط ، وبنسبة بلغت ) 5(
 
 

  Requirements Documentation:  متطلبات التوثيق  - ب

 

 General:  عـــام  -1

تي يتوجب على المنظمة القيام بها وفق متطلبات نظام إدارة الجودة           من النشاطات ال  
دول         ا ، والج شاؤها وتطبيقه تم إن ي ي راءات الت ق لإلج ات التوثي و عملي ) 3-4(ه

.يوضح مدى التزام الشرآة بمتطلب التوثيق للعناصر الرئيسية للنظام   
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)3-4(جــــدول   
اصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب التوثيق وفقًا للمو ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
4 . 2. 1 

 
ت

 
1- الجودة إدارة نظام توثيق   

1 2 3 4 5 
1
1 

؟ توثيق إلى تحتاج التي األنشطة بتحديد الشرآة تقوم هل     ●  

1
2 

؟ وأهدافها الجودة لسياسة موثقًا بيانًا الشرآة تمتلك هل     ●  

1
3 

؟ لجودةل موثقًا دليًال للشرآة هل     ●  

1
4 

؟ موثقة إجراءات الشرآة لدى هل     ●  

1
5 

؟ الجودة إدارة لنظام الضرورية والسجالت الوثائق تتوفر هل    ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.8 
 76 %   التنفيذ نسبة

 
ق ، إال أن                  رات التوثي يبين الجدول أن الشرآة لم تحقق الدرجات األعلى ألي من فق

ق لع     ه                لديها توثي د علي ذي تؤآ ا وهو األمر ال وم بتطبيقه دد من اإلجراءات التي تق
  ولكن تراوح تقييم فقرات المتطلب بين ثالث وأربع ISO 9001المواصفة الدولية 
درجات ولم تحصل الشرآة على أعلى درجة تقييم ألي من الفقرات ، وهو ما يفسر 

شرآة                 ذ ال شطة      أن هناك ضعف في توثيق بعض اإلجراءات رغم تنفي ددًا من أن لع
ه والمضي       التوثيق لإلجراءات المتبعة والمنفذة وهو ما يوفر أساساً         يمكن البناء علي

د حصلت                 ام فق اط القصور، وفي اإلطار الع في توثيق بعض العناصر ومعالجة نق
غ   ذ بل دل للتنفي ى متوسط مع شرآة عل ذ بلغت ) 3.8(ال سبة تنفي ب، وبن ذا المتطل له

76.%  
 
 
 

 Quality Manual:  ـودة دليـــل الجـــ -2

ن             وي م ب أن يحت ا يج ق لم ل التوثي م مراح ن أه ودة م ل الج ب دلي ر متطل يعتب
يم مدى      ) 4-4(معلومات جوهرية وأساسية لمتطلبات النظام ، والجدول          يوضح تقي

:تطبيق الشرآة لهذا المطلب ومستوى تنفيذه وذلك على النحو التالي   
 

)4-4(جــــــــــدول   
لشرآة لمتطلب دليل الجودة وفقا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق ا ISO 9001: 2008 

التنفيذ مستوى  
4 . 2 . 2 

 
ت

 
2    الجودة دليل -

1 2 3 4 5 
؟ للجودة دليالً الشركة تمتلك هل16     ●  
  ●    في الجودة إدارة نظام ونطاق بمجال الخاصة التفاصيل تتوافر هل17
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 الشركة؟
؟ الجودة إدارة لنظام موثقة إجراءات على الجودة ليلد يحتوي هل18     ●  
؟ النظام عمليات بين والتفاعل للتداخل وصفاً الجودة دليل يتضمن هل19    ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.7 
 74 %   التنفيذ نسبة

 
ى رغم              يم األعل ى درجة التقي رات المتطلب عل رة من فق شرآة ألي فق لم تحصل ال

ديها                   أهمية المت  ق نظام الجودة ل شرآة بتوثي زام ال طلب ، لما يمثله من تعبير عن الت
ودة،        ام إدارة الج اق نظ ة بنط يل المتعلق ي التفاص صورًا ف اك ق ي أن هن ذا يعن وه
آالمعلومات عن هيكل وقواعد النظام وآذلك تفاصيل ومبررات أي استثناءات تقوم           

ى        رة الخاصة بوصف     ن ) 3( بها الشرآة، آما لم تحصل الشرآة سوى عل اط للفق ق
دليل حول       ات ال التفاعل والتداخل بين عمليات النظام ، وذلك لوجود خلل في محتوي
د                 ات النظام ، وق ين عملي وصف المعلومات لكل عملية وحدودها والتداخالت فيما ب

% .74نقاط، وبنسبة ) 3.7( بلغ متوسط معدل التنفيذ لهذا المتطلب   
 

  Control of Documents:   ضبـــط الوثائـــق  -3

ق ومن خالل  ات التوثي ق المواصفة عملي ام إدارة الجودة وف ات نظ عززت متطلب
إجراء              دها آ متطلب ضبط الوثائق بأنه يتطلب توثيق لإلجراءات التي سيجري تحدي

دول      ح الج ائق ، ويوض ى الوث سيطرة عل ذا    ) 5-4(لل شرآة له ق ال ستوى تطبي م
:المتطلب وعلى النحو التالي   

 
)5-4(ــدول  جــ  

 ISO 9001 : 2008مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب ضبط الوثائق وفقًا للمواصفة الدولية 
التنفيذ مستوى  

4 . 2 . 3 
 
ت

 
الوثائق ضبط -3  

1 2 3 4 5 
2
0 

؟ الوثائق لضبط محددة إجراءات الشرآة لدى هل     ●  

2
1 

؟ ئمةالمال الوثائق العتماد موثقة إجراءات الشرآة تمتلك هل     ●  

2
2 

؟ الوثائق وتحديث بمراجعة الشرآة تقوم هل      ● 

2
3 

؟ للوثائق والمراجعات التعديالت تمييز من التأآد يتم هل   ●    

2
4 

؟ استخدامها أماآن في موجودة والمطبقة المقرة الوثائق هل    ●   

2
5 

   ●     ؟ تمييزها ويمكن واضحة المقروءة الموجودة الوثائق هل

2
6 

؟ توزيعها أسلوب وفي المصدر خارجية الوثائق في التحكم يتم هل      ● 

2
7 

؟ استخدامها وتمنع الملغاة الوثائق بضبط الشرآة تقوم هل      ● 
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التنفيذ معدل متوسط  3.8 
 76 %   التنفيذ نسبة

 
ة وتحديث                      رات وهي الخاصة بمراجع ثالث فق ى ل يم أعل ى تقي شرآة عل حصلت ال

رة                 الوثائق وهو    ذلك فق د، وآ ه المواصفة في إصدارها الجدي إجراء تؤآده وتدعو ل
ان               التحكم في الوثائق خارجية المصدر وضبط الوثائق الملغاة ، أما بقية الفقرات فك
ديالت            ز التع رة تميي عفها فق ان أض اط ، وآ ع نق ى أرب ين إل ين أثن ا ب ستواها م م

ذلك فق  ين ، ول ق سوى نقطت م تحق ائق فل ات للوث ى والمراجع شرآة عل د حصلت ال
% .76نقطة ، وبنسبة تنفيذ بلغت ) 3.8(متوسط معدل تنفيذ بلغ   

 
 Control of Records:   ضبط السجـــالت  -4

د    ودة تؤآ ام إدارة الج ال لنظ شغيل الفع ة والت ى المطابق راهين عل ة والب ديم األدل لتق
سجالت ا                  ة ل ضوابط الالزم د ال ة لتحدي شاء إجراءات موثق ى أن لجودة  المواصفة عل

دول   و       ) 6-4(والج ى النح ب ، وعل ذا المتطل شرآة له ق ال ستوى تطبي ح م يوض
:التالي  

 
 
 
 

)6-4( جــــــدول   
 ISO 9001: 2008مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب ضبط السجالت وفقًا للمواصفة الدولية

التنفيذ مستوى  
4 . 2 . 4 

 
ت

 
السجالت ضبط -4  

1 2 3 4 5 
2
8 

؟ الجودة دارة نظام تطبيق إلثبات تسجال الشرآة لدى هل      ● 

2
9 

؟ السجالت وحفظ وتخزين وتمييز لتحديد موثقة إجراءات الشرآة لدى هل      ● 

3
0 

؟ واالسترجاع التمييز وسهلة واضحة الشرآة في النظام سجالت هل     ●  

3
1 

؟ والمحافظة للمراقبة الشرآة سجالت تخضع هل     ●  

3
2 

؟ منهما والتخلص السجالت لحماية محددة راءاتإج الشرآة لدى هل    ●   

التنفيذ معدل متوسط  4.2 
 84 %   التنفيذ نسبة

 
وفر    ا ت ب وهم ذا المتطل ن عناصر ه رتين م ى لفق يم أعل ى تقي شرآة عل حصلت ال
سجالت ، وتراجع       السجالت لدى الشرآة وفقرة إجراءات الضوابط لتمييز وحفظ ال

رات ال  يم للفق ستوى التقي ود    م ي وج ذا يعن اط ، وه ع نق ى أرب الث إل ابين ث ثالث م
وابط     ذلك ض ة وآ سجالت والمراقب ترجاع لل راءات االس د إج ي تحدي صور ف ق
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غ                   ذ بل دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل د حصلت ال ا وق ( التخلص منه 4.2 اط ،   )  نق
% .84ونسبة تنفيذ بلغت   
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: مسؤولية اإلدارة : ثانيًا  Management Responsibility  
 

 Management Commitment: التـــزام اإلدارة  -1

ا    ا آونه ا، وأخذت أهميته ام به ام الواجب االطالع والقي ن المه زام اإلدارة م ر الت يعتب
ك          التزامها تبرهن على ة ، وتعكس ذل ق وتطوير نظام إدارة الجودة في المنظم بتطبي

ب     سير في     االلتزام بأفعال تؤآد تنفيذ المتطلبات واتخاذ القرارات المناس ى ال ة والعمل عل
ستمر لنظام      زام بالتحسين الم إدارة الجودة ،   تحقيق األهداف وإنجازها من خالل االلت

:يوضح مستوى التنفيذ للشرآة وقد آان التقييم على النحو التالي )7-4(والجدول   
 
 
 

)7-4(جــــدول   
 ISO 9001 : 2008وفقًا للمواصفة الدولية  مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب التزام اإلدارة

التنفيذ مستوى  
5 . 1 

 
ت

 
اإلدارة التزام-1  

1 2 3 4 5 
؟ الجودة إدارة نظام بتطبيق ملتزمة الشرآة إدارة هل33      ● 
؟ الجودة إدارة لنظام المستمر التحسين بأعمال الشرآة إدارة تقوم هل34     ●  
 الزبون بمتطلبات الوفاء أهمية العاملين بإبالغ العليا اإلدارة تقوم هل35

؟ والتنظيمية التشريعية والمتطلبات  
  ●   

؟ الشرآة في الجودة سياسة العليا اإلدارة تضع هل36     ●  
؟ الجودة أهداف وضع من بالتأآد العليا اإلدارة تقوم هل37     ●  
؟ الجودة إدارة نظام بمراجعة العليا اإلدارة تقوم هل38     ●  
؟ للنظام الالزمة الموارد توفر من بالتأآد العليا اإلدارة ىُتعن هل39     ●  

التنفيذ معدل متوسط  4 
 80 %   التنفيذ نسبة

 
آان تقييم الشرآة هو حصولها على متوسط معدل تنفيذ بلغ) 7-4(استنادًا للجدول   )4 ( 

( نقاط لهذا المتطلب، آان لفقرة التزام اإلدارة         5  للتقييم وأربع    نقاط وهو أعلى درجة    ) 
ق النظام إال أن                   ا لتطبي فقرات على أربع نقاط ، وهذا يعكس مستوى التزام اإلدارة العلي
ات                ة متطلب هناك ضعف يتمثل في قدرة اإلدارة على إيصال وإبالغ العاملين بأهمية تلبي
ا في وضع سياسة                     زام اإلدارة العلي ة الت ذا محدودي شريعية ، وآ الزبون والمتطلبات الت

دة وأهدافها وتوفير الموارد الالزمة التي لم تحقق فقراتها سوى أربع درجات وهو              الجو
.ما يتطلب تعزيز وتأآيد تلك المحاور ومنها آذلك أعمال التحسين المستمر   

 
  Customer Focus:  الترآيز على الزبون  -2

متطلبات أآدت المواصفة في أصدراها الجديد على أهمية أن ُتعنى أإلدارة العليا بتحديد             
الزبون والحرص على الوفاء بها وتلبيتها باعتبار ذلك من أهم مقاييس نجاح نظام إدارة      

يوضح مستوى    ) 8-4(الجودة ، والذي يمضي باتجاه تعزيز الرضا للزبون ، والجدول           
:تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب، وذلك على النحو التالي   
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)8-4(جـــدول   
الترآيز على الزبونمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب   ISO 9001: 2008 وفقًا للمواصفة الدولية 

التنفيذ مستوى  
5 . 2 

 
ت

 
2    الزبون على الترآيز -

1 2 3 4 5 
4
0 

 إدارة نظام تطبيق عند الزبون على بالترآيز العليا اإلدارة تقوم هل
 الجودة؟

   ●  

4
1 

؟ الزبون تمتطلبا تحديد من التأآد على العليا اإلدارة تعمل هل    ●   

4
2 

؟ متطلباته تلبية خالل من الزبون رضا لتعزيز العليا اإلدارة تسعى هل     ●  

التنفيذ معدل متوسط  3.6 
 72 %   التنفيذ نسبة

 
( حصلت الشرآة على مستوى تقييم لفقرتين بلغ         4 ى        )  (نقاط ، بينما فقرة واحدة عل 3 (

ستطع  م ت ثالث ول ب ال رات المتطل اط من فق ب نق ذا المتطل رات ه ق فق شرآة أن تحق ال
ات                      دقيق لمتطلب د ال تمكن من التحدي م ت شرآة ل بالصورة الكافية ، ومرد ذلك أن إدارة ال
راءات   ديها ووضع اإلج ودة ل ام إدارة الج ق نظ د تطبي ك عن الي عكس ذل ون وبالت الزب
ذ                  دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل  واألساليب التي تعزز رضا الزبون ، ولذلك حصلت ال
(بلغ  3.6 (نقاط من أصل )  5 %.72نقاط ، وبنسبة تنفيذ بلغت )   

 
     Quality policy: سياسة الجودة  -3

ات وعناصر نظام                    ق متطلب زام بتطبي ى االلت ا عل تمثل سياسة الجودة تأآيد أإلدارة العلي
الجودة يتوجب                         سياسة الخاصة ب داد ال شروع في  إع د ال ه عن ذلك فإن إدارة الجودة ، ول

شرآة                  التأآد من  يم ال ان تقي د آ  مالءمتها، وأن تتوفر فيها القابلية للتطور والتحسين، وق
  :وعلى النحو التالي) 9-4(لمستوى تنفيذ هذا المتطلب آما يوضحه الجدول 

 
)9-4(جــــدول   

 ISO 9001 : 2008وفقًا للمواصفة الدولية  مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب سياسة الجودة
التنفيذ ستوىم  

5 . 3 
 
ت

 
3- الجودة سياسة   

1 2 3 4 5 
؟ الشرآة في للجودة خاصة سياسة العليا أإلدارة تعتمد هل43      ● 
ألغراضها؟ مناسبة وأنها للشرآة الجودة سياسة مالئمة من التأآد يتم هل44     ●  
 إدارة نظام متطلبات مع بالمطابقة االلتزام الجودة سياسة تتضمن هل45

 الجودة؟
   ●  

 ●     إدارة لنظام المستمر والتحسين التطوير على الجودة سياسة تؤآد هل46
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 الجودة؟
؟ ومراجعتها الجودة أهداف لوضع عمل إطار تحدد الجودة سياسة هل47     ●  
؟ الشرآة في العاملين جميع على الجودة سياسة تعميم جرى هل48      ● 
؟  مالءمتها استمرار انلضم الشرآة في الجودة سياسة تراجع هل49     ●  

التنفيذ معدل متوسط  4.4 
 88 %   التنفيذ نسبة

 
ة      ذا المتطلب والبالغ رات ه (حصلت الشرآة على تقييم أعلى لثالث من فق اط ،  )  5 نق

بة   ا مناس د من أنه ا تتأآ دة ، وأنه الجودة ومعتم ديها سياسة خاصة ب شرآة ل و أن ال وه
ز ديها الت دافها ول شطتها وأه ذلك ألن ودة وهي آ ام إدارة الج التطوير والتحسين لنظ ام ب

ا ، إال                سياسة معلنة ومفهومة وتجري عليها أعمال المراجعة لضمان استمرار مالءمته
د ووضع        ي تحدي درتها ف ذلك ق ام وآ ات النظ ع متطلب ة م زام بالمطابق رات االلت أن فق

زام               ل قصور في االلت ات     أهداف الجودة لم تحقق درجة أعلى، وهذا يمث ة متطلب  بمطابق
ى متوسط      شرآة عل النظام بشكل متكامل وأنها مناسبة ألهداف الشرآة ، وقد حصلت ال
(معدل تنفيذ لهذا المتطلب بلغ  % .88نقاط ونسبة تنفيذ بلغت )  4. 4  

 
   Quality Objectives:  أهـــداف الجــــودة  -4

اصة بالجودة ، واإلدارة    من المهم أن تتوافق أهداف الجودة في أي منظمة والسياسة الخ          
العليا معنية بدرجة رئيسية بتضمين وتأآيد االحتياجات الالزمة آغايات وأهداف يتطلب 

دول      ودة، والج اه الج تها تج ع سياس تالءم م ا ي ا وبم ا وانجازه يوضح ) 10-4(تحقيقه
:مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب، وذلك على النحو التالي   

 
 

)10-4(جـــــدول   
 ISO 9001: 2008 وفقًا للمواصفة الدولية  تطبيق الشرآة لمتطلب أهداف الجودةمستوى

التنفيذ مستوى  
5 . 4 . 1 

 
ت

 
الجودة أهداف -4  

1 2 3 4 5 
5
0 

؟ للشرآة العليا اإلدارة قبل من الجودة أهداف تحديد تم هل      ● 

5
1 

؟ الشرآة في الجودة وسياسة الجودة أهداف بين توافق هناك هل     ●  

5
2 

 قد المنتج متطلبات لتلبية المطلوبة االحتياجات أن اإلدارة تتأآد هل
؟ أعدت  

   ●  

5
3 

 قابلة يجعلها بما الجودة ألهداف للتنفيذ الزمني المدى تحديد يتم هل
 للقياس؟

   ●  

5
4 

 أبالغها ويتم اإلدارية المستويات آل على الجودة أهداف تعميم يتم هل
؟ للعاملين  

   ●  

التنفيذ معدل متوسط  4.2 
 84 %   التنفيذ نسبة
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رات المتطلب وهي أن              رة واحدة من فق يم لفق ى درجات التقي حصلت الشرآة على أعل
ا   ) 5( اإلدارة العليا في الشرآة تقوم بتحديد أهداف الجودة لديها وبلغ تقييمها             نقاط، بينم

ل           ى ب يم األعل ى      الفقرات األربع للمتطلب لم تبلغ التقي ا،      ) 4(  حصلت عل اط لكل منه نق
ا يعزز                    ا وبم سياسة الخاصة به وعلى الشرآة أن تسعى للمؤامة بين أهداف الجودة وال
املين                توافقهما، وبما يساهم في إنجاز أهداف الجودة فإنه ألمر هام أن يتم أبالغ آافة الع

ا خالل     بها بما يوفر قابلية تفهمها واستيعابها ومن ثم تحقيقها ، وبما يسمح لت             تبع إنجازه
 .الفترات الزمنية المحددة للتنفيذ
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  Quality Management System Planning:  تخطيط نظام إدارة الجودة -5

ات                      ه من خالل العملي تم تطبيق ة وي بغرض أن يتم إنشاء نظام إلدارة الجودة في المنظم
وارد ا            وفير الم شغيل    المكونة للنظام ورصد تسلسل تتابعها وتفاعلها، وآذلك ت ة لت لالزم

ات، ويوضح    ك المتطلب ل تل ة آ ذلك بغرض تلبي ام ب ب القي إن التخطيط يتطل ام، ف النظ
:مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب على النحو التالي ) 11-4(الجدول   

 
 
 
 
)11-4(جــــدول   

 مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب تخطيط نظام إدارة الجودة وفقًا للمواصفة الدولية            
  ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
5 . 4 . 2 

 
ت

 
الجودة إدارة نظام تخطيط -5  

1 2 3 4 5 
5
5 

؟ بالجودة خاصة خططًا الشرآة إدارة تتبع هل     ●  

5
6 

 ويحقق النظام متطلبات يلبي بما الجودة إدارة لنظام التخطيط يتم هل
الجودة؟ أهداف  

   ●  

5
7 

 العمل وإجراءات الجودة نظام تنفيذ ةلمراقب آلية أنشاء يتم هل
؟ فعاًال النظام لجعل التصحيحي  

  ●   

5
8 

 ألي والتنفيذ التخطيط عبر الجودة نظام تكامل على المحافظة يتم هل
؟ النظام على تجريها تغييرات  

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.5 
 70 %   التنفيذ نسبة

 
ات         تشير درجات التقييم التي حصلت عليها ال       شرآة في تطبيق دى ال شرآة إلى قصورًا ل

( متطلب التخطيط لنظام إدارة الجودة، حيث حصلت في التقييم على            4 نقاط لفقرتين    ) 
ى            يم إل 3(من فقرات المتطلب، وتراجعت آذلك درجة التقي رتين          ) اط من خمس للفق  نق

ى تكامل     المتعلقين بآليات التنفيذ عند التخطيط لمراقبة النظام وآذلك لفقرة المح          افظة عل
ات النظام أو            ديالت في مكون رات أو تع د التخطيط إلجراء تغيي نظام إدارة الجودة عن
ؤثر                     ا ال ي ه بم ي ضعفًا يتطلب تعديل ذي يعن حتى في عناصره الفرعية والثانوية وهو ال

غ            ذ  بل ى متوسط تنفي شرآة عل سبة   ) 3.5(على سالمة النظام، ولذا حصلت ال نقطة، وبن
  .%70تنفيذ بلغت 

 
:                                            المسؤولية والصالحية واالتصال  -6

Responsibity, Authority and Communication  

د   ى التحدي د عل أن المواصفة تؤآ ودة ، ف ام إدارة الج ة لنظ ات فًعال ق تطبيق دف تحقي به
ة    ة المعني ستويات اإلداري راد والم صالحيات لألف سؤوليات وال و  للم ام، وه ذ النظ بتنفي

شأن                   آذلك بشأن االتصال داخل المنظمة الذي يتطلب وجود وسائل مناسبة لالتصال ب
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ى النحو              ) 12-4(النظام والجدول    ك عل ذا المتطلب وذل يوضح مستوى تنفيذ الشرآة له
:التالي   

 
)12-4(جــــدول   

واصفة الدولية    مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب المسؤولية والصالحية واالتصال وفقًا للم
   ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
5.5.1 / 5.5.3 

 
ت

 
6 واالتصال والصالحية المسؤولية -  

1 2 3 4 5 
5
9 

 تطبيقات لتحقيق الشرآة في والصالحيات المسؤوليات تحديد يتم هل
؟ الجودة نظام  

    ● 

6
0 

اشرآة؟ داخل والصالحيات المسؤوليات تلك ونشر تعميم تم هل     ●  

6
1 

 لتقويم التدخل من تمكنهم واضحة سلطات الشرآة في العاملين لدى هل
الحلول؟ لتوفير والمبادرة الجودة مشاآل  

   ●  

6
2 

الجودة؟ ادارة نظام تنفيذ بشأن الشرآة داخل تواصل يتم هل    ●   

6
3 

؟ الجودة ادارة لنظام وفعالة مناسبة الشرآة داخل االتصاالت هل    ●   

التنفيذ معدل سطمتو  3.8 
 76 %   التنفيذ نسبة

 
ين    صالحيات ب سؤوليات وال ة بالم ثالث المتعلق رات ال يم للفق ى تقي شرآة عل حصلت ال
سؤوليات             ك الم يم تل شر وتعم ا ن رتين هم اط لفق ع نق يم وأرب أعلى تقي اط آ س نق خم
ر     و األم راء ، وه ي تط شاآل الت ة الم سلطات الواضحة لمجابه ذا ال صالحيات وآ  وال
ول        ادرات الحل إطالق مب ساهم ب ا ي صاحه بم ه وإف الل توثيق ن خ زه م وب تعزي المطل
ان            د آ شرآة فق وتحمل المسؤوليات، إما ما يتعلق بفقرات االتصال بشأن النظام داخل ال
( تقييم آل منهما 3 نقاط وهذا يتمثل في ضعف وسائل االتصال وربما حتى غيابها في  ) 

ذ                مواقع معينة داخل الشرآة وصعوبة     ؤثر في تنفي ذا ي ع أخرى وه  استخدامها في مواق
غ           متطلب النظام ما يستدعي معالجته، وقد حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذي بل
) 3.8 .نقاط لهذا المتطلب )   

 
  Management Representative _ MR:     ممثــــل اإلدارة  -7

ي             ا بتعي ام اإلدارة العلي ى ضرورة قي دة عل ا، وبغض    جاءت المواصفة مؤآ ثًال عنه ن مم
ث        ن حي ودة م ام إدارة الج ن نظ سؤوًال ع ون م ا، ليك وم به ي يق ام الت ن المه ر ع النظ

دول       ات، والج وعي بالمتطلب ة ال ع درج ه ورف ذ   ) 13-4(تطبيقات ستوى تنفي ح م يوض
:الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي   

 
 
)13-4(جــــدول   

ل اإلدارةــ ممثبـــة لمتطلــق الشرآـــوى تطبيـــمست ة ــة الدوليـــًا للمواصفـــوفق 
ISO 9001 : 2008 
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التنفيذ مستوى  
5.5.2 

 
ت

 
7 اإلدارة ممثـــل -  

1 2 3 4 5 
  إدارة نظام تطبيق عن مسؤوًال ليكون لإلدارة ممثًال تعيين تم هل64

؟ الشرآة في الجودة  
    ● 

 وتطبيق إنشاء من لتأآدا وصالحيات مسؤوليات اإلدارة ممثل لدى هل65
؟ الشرآة في الجودة إدارة لنظام المطلوبة العمليات  

   ●  

  أداء حول العليا اإلدارة إلى التقارير برفع اإلدارة ممثل يقوم هل66
؟ الجودة إدارة نظام  

   ●  

  الزبون بمتطلبات الوعي رفع على بالعمل اإلدارة ممثل يقوم هل67
؟ الشرآة داخل  

  ●   

التنفيذ معدل توسطم  4 
 80 %   التنفيذ نسبة

 
(حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ لمتطلب ممثل اإلدارة بلغ اط، وآانت    )  4 نق
ة                 يم البالغ درجات التقي ( فقرة واحدة من فقرات المتطلب حصلت على أعلى تقدير ل 5 (

أن فقرتين حصلت نقاط وهي تعيين ممثل اإلدارة لتطبيقات نظام إدارة الجودة، في حين 
( على   4 (نقاط، فيما فقرة واحدة حصلت على درجة تقييم بلغت           )  3 ي      )  ط والت نقاط فق

م                 تتعلق برفع الوعي بمتطلبات الزبون وهي المهمة التي تتصف بالضعف من حيث فه
ا من خالل أدارك              ى تحقيقه الي العمل عل تيعابها وبالت الزبون واس ة ب المتطلبات المتعلق

ا                  تلك المتطلبات    راد بم ع وعي األف شرآة ورف ة في ال ستويات اإلداري وإيصالها إلى الم
.يسهم في تلبية تلك المتطلبات   

 
 Management Review:    مراجعــة اإلدارة  -8

تم         ي ي ة اإلدارة الت أن مراجع ه ف بهدف إدامة مالئمة نظام إدارة الجودة واستمرار فعاليت
ات ا    ي عملي سهم ف ة ت رات معين ى فت ذها وعل راء  تنفي ة ألج دى الحاج سين وم لتح

ة اإلدارة           ) 14-4(التغييرات، والجـــدول    شرآة لمتطلب مراجع ذ ال يوضح مستوى تنفي
:وذلك على النحو التالي   

 
 
 
)14-4(جــــدول   

ة اإلدارةــــب مراجعـمستوى تطبيق الشرآة لمتطل ة ــــة الدوليــــًا للمواصفــــوفق 
ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
5.6.1 

 
ت

 
8 إلدارةا مراجعة -  

1 2 3 4 5 
؟ الشرآة في الجودة إدارة لنظام دائمة بمراجعة اإلدارة تقوم هل68     ●  
تحديد يتم هل69  الجودة نظام في للمراجعة تحتاج التي والمتطلبات األعمال 

الشرآة؟ في  
  ●   

 نظام لتغير والحاجة التحسين فرص تقييم اإلدارة مراجعة تتضمن هل70
؟ الجودة  

  ●   
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إجراء عند بالسجالت االحتفاظ يتم هل71   ●      للنظام؟ المراجعة 
التنفيذ معدل متوسط  3.5 

 70 %   التنفيذ نسبة
 

ب ،       رات المتطل ن فق ى ألي م يم أعل ة تقي ى درج صول عل ن الح شرآة م تمكن ال م ت ل
ت     يم بلغ ة تقي ى درج صلت عل رتين ح (ففق 4 ش )  ذا ي اط، وه شرآة  نق ذ ال ى تنفي ير إل

لمكونات المتطلب ولكن بمستوى يرافقه بعض القصور الذي يتوجب معالجته، فالشرآة 
تعمل على مراجعة النظام ولديها سجالت ألعمال المراجعة، إٌال أن التحديد الضروري             
ر               والالزم لألعمال التي تحتاج للمراجعة وآذلك تقييم فرص التحسين وإجراءات التغيي

(ف التوثيق واإلفصاح، وبذلك حصلت الشرآة على تقييم بلغ تتصف بضع 3 نقاط لكل ) 
غ            ذا المتطلب بل ذ له دل تنفي ( من الفقرتين، ولذا حصلت على متوسط مع 3.5 اط،   )  نق

% .70وبنسبة   
 

 Review Input    :  مدخالت المراجعـــة  -9

داخالتها ع               شتمل م م أن ت ا، فمن المه ة وإنجاحه ات عن     إلنجاز عملية المراجع ى بيان ل
دقيق ،         ال الت سابقة ألعم ائج ال تج والنت ة للمن ق المطابق ستويات تحقي ة األداء وم عملي

ك ) 15-4(والجدول   ة ، وذل داخالت المراجع شرآة لمتطلب م ذ ال يوضح مستوى تنفي
:على النحو التالي   

 
 
 
)15-4(جــــدول   

ة ـــــة الدوليــــللمواصفًا ــــة وفقــــالت المراجعـمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب مدخ
ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
5.6.2 

 
ت

 
9       المراجعة مدخــــالت -

1 2 3 4 5 
7
2 

       :عن معلومات اإلدارة مراجعة مدخالت تتضمن هل

؟ الجودة إدارة لنظام السابقة المراجعة نتائج أ     ●  
؟ الزبون من المرتدة التغذية ب    ●   
؟ المنتج ومطابقة األداء عملية ج     ●  
؟ التصحيحية اإلجراءات د     ●  
؟ النظام على تؤثر أن يمكن التي والتعديالت التغييرات هـ    ●   
؟ التحسين توصيات و     ●  

التنفيذ معدل متوسط  3.6 
 72 %   التنفيذ نسبة

 
( ة بلغ   حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ لمتطلب مدخالت المراجع         3.6 نقاط   ) 

ى  رتين حصلت عل س، حيث أن فق ن خم (م ة  )  3 ى محدودي شير إل ا ي و م اط وه نق
ا لمعلومات                 ا، لم ستدعي تعزيزه ي ت المعلومات المتعلقة بالتغذية اآلتية من الزبون والت



191 
 

ؤثر               الزبون من أهمية وفق متطلبات المواصفة وآذلك أهمية األخذ بالتعديالت التي قد ت
.ودة في الشرآة على نظام الج  
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 Review Output:    مخرجـــات المراجعــة  -10

ون        م أن تك ن المه ة وم ك المراجع ات لتل ى مخرج ؤدي إل ة اإلدارة ت ات مراجع عملي
دول     رارات صحيحة وواضحة والج ضمنة ق ات مت ستوى  ) 16-4(المخرج يوضح م

:تنفيذ الشرآة لمتطلب مخرجات اإلدارة ، وذلك على النحو التالي   
 
 
 
 
 

)16-4(جـــدول   
ة ــــة الدوليـــًا للمواصفــــة وفقـــات المراجعـــمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب مخرج

ISO 9001 : 2008 
التنفيذ مستوى  

5.6.1 
 
ت

 
10 المراجعـــة مخرجــات -  

1 2 3 4 5 
7
3 

 أو أعمال أو إجراءات على اإلدارة مراجعة مخرجات تتوصل هل
:بـ تتعلق قرارات  

     

؟ الجودة إدارة نظام فاعلية تحسين أ      ●  
؟ الزبون متطلبات وفق المنتج تحسين ب      ●  
؟ الموارد من االحتياجات ج     ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.6 
 72 %   التنفيذ نسبة

 
( حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ بلغ         3.6 ين أن مخرجات       )  ك يب نقطة ، وذل

ة نظام إدارة               مراجعة اإلدار  ة بالشرآة تؤدي إلى أفعال وقرارات في اتجاه تحسين فعالي
ى االحتياجات                     ا يفصح بوضوح إل ة بم الجودة ، ويتطلب أن ُتطور مخرجات المراجع

( الالزمة للنظام من الموارد ، والتي أشارت فقرته إلى مستوى تقييم بلغ  3 اما نقاط،  ) 
% .72  المتطلب بلغتنسبة تنفيذ  
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:إدارة المـــوارد :  ثالثًا  
  Provision of Resources:   توفيــر الموارد  -1

اح      ضمان نج وارد ل وفير الم ة ت د أهمي ا الجدي دار متطلباته ق إص فة وف دت المواص أآ
ك        ) 17-4(التطبيقات الالزمة، والجدول     يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وذل

: على النحو التالي  

 

 

 

 
)17-4(جـــــدول   

وفقًا للمواصفة الدولية  ستوى تطبيق الشرآة لمتطلب توفير المواردم ISO 9001 : 2008 
التنفيذ مستوى  

6.1 
 
ت

 
1 المــوارد توفيـــر -  

1 2 3 4 5 
7
4 

؟ الشرآة في الجودة إدارة نظام لتنفيذ آافية المتاحة الموارد هل    ●   

7
5 

 خالل من الزبون رضا ةلزياد الالزمة الموارد وتوفر الشرآة تحدد هل
؟ بمتطلباته الوفاء  

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  3 
 60 %   التنفيذ نسبة

 
غ                 وارد بل وفير الم ( حصلت الشرآة على تقييم لكل فقرة من فقرتي متطلب ت 3 اط    )  نق

ذ                          شكل آامل لتنفي شرآة ال تفي ب وارد المتاحة في ال ى أن الم لكل فقرة ، وهذا يؤشر إل
ذا             النظام، وآذل  ك تتصف بالمحدودة في سبيل زيادة رضا الزبون عند تلبية متطلباته، ول

( حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ بلغ  3 .نقاط للمتطلب  )   
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 , Human Resources: الموارد البشرية ، والكفاءة والتدريب والتوعية  -2
Competence, Awareness, Training  

ة             لنجاح تطبيقات نظام إدارة الجودة     اءة عالي شرية وبكف وارد الب وفير الم ، فمن األهمية ت
دول        ام، والج ستمرة للنظ سينات الم اه التح ضي باتج ة والم ات فعال ضمن تطبيق ا ي       بم

:يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب، وذلك على النحو التالي ) 4-18(  
 
 

)18-4(جــــدول   
والكفاءة والتدريب وفقًامستوى تطبيق الشرآة لمتطلب الموارد البشرية  للمواصفة الدولية  

   ISO 9001:2008 
التنفيذ مستوى  

6.2.1/ 6.2.2 
 
ت

 
2 والتوعية والتدريب والكفاءة البشرية الموارد -  

1 2 3 4 5 
7
6 

       :على قادرة الجودة إدارة لنظام المطلوبة الشرآة في األفراد هل

؟ عليه والمحافظة وتحسينه الجودة إدارة نظام تطبيق أ       ● 
؟ الزبون متطلبات وتلبية المنتج متطلبات مطابقة تحقيق ب      ●  
7
7 

 نظام بتطبيق المعنيين العاملين لإلفراد المطلوبة الكفاءة تحديد تم هل
؟ الجودة  

  ●   

7
8 

 الكفاءة تحقيق بغرض الجودة نظام بتنفيذ العاملين األفراد تدريب يتم هل
؟ الالزمة  

  ●   

7
9 

؟ المتخذة اإلجراءات تلك فعالية بتقييم الشرآة تقوم هل    ●   

8
0 

؟ والخبرات والتدريب التعليم بسجالت االحتفاظ يتم هل      ● 

التنفيذ معدل متوسط  3.8 
 76 %   التنفيذ نسبة

 
شيران                 ا ي ب، وهم رات المتطل حصلت الشرآة على أعلى درجات التقييم لفقرتين من فق

درة ى ق ائق   إل ذلك الوث ام وآ ات النظ ق متطلب ى تطبي شرآة عل ي ال شرية ف وارد الب  الم
دورات        رات وال ة والخب ستويات التعليمي شأن الم م ب اظ به تم االحتف ي ي سجالت الت وال
و   م وه شكل المالئ ذ بال ام ال ينف ق النظ ة لتطبي اءة الالزم د للكف ة ، إٌال أن التحدي التدريبي

لقصور في أعمال تقييم فاعلية آل تلك اإلجراءات        آذلك ألنشطة التدريب الضرورية وا    
ذ                 دل تنفي المرتبطة بالموارد البشرية في الشرآة ، وقد حصلت الشرآة على متوسط مع

( بلغ  3.8 .نقاط لهذا المتطلب  )   
 

 Infrastructure, Work Environment:   البنية التحتية وبيئة العمل  -3

ا            لضمان تحقيق المتطلبات فإنه من الالزم عل       ات بنيته وفر مكون ة أن تحدد وت ى المنظم
ال     شجعة ألداء األعم بة وم ل مناس ة عم وفير وإدارة بيئ ة وت ى بتهيئ ة ، وإن ُتعن التحتي
ذا المتطلب فالجدول       شرآة له ذ ال ين  ) 19-4( بشكل ايجابي، ولتوضيح مستوى تنفي يب
:ذلك على النحو التالي   
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)19-4(جـــدول   

لبنية التحتية لبيئة العملمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب ا  وفقًا للمواصفة الدولية 
ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
6.4 / 6.3  

 
ت

 
3 العمل وبيئة التحتية البنية -  

1 2 3 4 5 
 المنتج مطابقة لتحقيق الالزمة التحتية البنية وتوفير تحديد تم هل81

النظام لمتطلبات   :تتضمن والتي الشرآة في 
     

؟ الضرورية والمرافق العمل وأماآن بانيالم أ      ●  
؟ ) والبرامج األجهزة ( األساسية العمليات معدات ب     ●   
؟ واالتصاالت النقل مثل المساعدة الخدمات -ج     ●   

توفير يتم هل82 مطابقة لتحقيق المناسبة العمل بيئة  للمتطلبات؟ المنتج     ●   
التنفيذ معدل متوسط  3.2 

 64 %   التنفيذ نسبة
 

( بلغ متوسط معدل تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب         3.2 اط، حيث أن             )  اط من خمس نق نق
اآن         ق واألم ة والمراف ل األبني ة مث ة الالزم ة التحتي ات للبني وفر المكون شرآة ت ال
ل          دمات النق ذلك خ ات وآ ية للعملي دات األساس وفر المع شرآة ت ضرورية، وألن ال ال

ى النظام،                واالتصاالت إال أنه     ا عل اط لتأثيره ذه النق ذ له يتطلب الرفع من مستوى التنفي
ا               ا يتوجب المعالجة بم ة العمل إٌال أن بعضًا منه ولكون الشرآة آذلك تنفذ متطلبات بيئ
ة                   ق مطابق ات وتحقي ات للمتطلب ة ويحقق التطبيق ة وايجابي يساهم بإدارة بيئة عمل مالئم
.المنتج للمتطلبات   
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:لمنتج تحقيق ا: رابعًا       product Realization  
تج   -1 ق المن يط لتحقي  Planning of Product:   التخط

Realization  

أن عملية تحقيق متطلبات المنتج تتطلب تنفيذ مهام التخطيط إلنجاز هذه المهمة ، ولذلك 
ع  ة م ا المؤام ات ، وعليه ة التخطيط والتطوير للعملي ام بعملي ة للقي ة مطالب إن المنظم ف

دول  متط ودة، والج ام إدارة الج ات لنظ ة العملي ات بقي ذ ) 20-4(لب ستوى تنفي يوضح م
:الشرآة لهذا المتطلب ، وذلك على النحو التالي   

)20-4(جــــدول   
وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب التخطيط لتحقيق المنتج  

ISO 9001:2008 
نفيذالت مستوى  

7.1 
 
ت

 
1 المنتج لتحقيق التخطيط -  

1 2 3 4 5 
8
3 

؟ المنتج لتحقيق خاصة خططًا الشرآة تتبع هل     ●  

8
4 

األخرى؟ العمليات متطلبات مع المنتج لتحقيق التخطيط يتوافق هل     ●  

8
5 

؟ المنتج لتحقيق العمليات لتطوير بالتخطيط الشرآة تقوم هل    ●   

8
6 

؟ الجودة أهداف مع الشرآة في المنتج تحقيق تخطيط يتناسب هل    ●   

8
7 

؟ بالمنتج الخاصة والموارد والوثائق العمليات الشرآة تحدد هل    ●   

8
8 

 والمراقبة والقياس للتحقق ونظم طرائق بوضع الشرآة تقوم هل
؟ للمنتج واالختبار  

  ●   

8
9 

المنتج؟ قبول ومعايير الصالحية إقرار طرائق الشرآة تضع هل     ●  

9
0 

 يلبي المنتج تحقق أن إلثبات الالزمة السجالت الشرآة وضعت هل
؟ المتطلبات  

   ●  

التنفيذ معدل متوسط  3.5 
 70 %   التنفيذ نسبة

م يحقق                     رات ل على الرغم أن الشرآة تنفذ بنود وفقرات هذا المتطلب إٌال أن أي من الفق
يم      اط م   ) 4( درجة التقييم األعلى، فأربع فقرات بلغ مستوى التقي ن خمس من حيث    نق

ات                    ع العملي ة التوافق م د في عملي تج وتجته ق من ة التخطيط لتحقي ذ مهم أن الشرآة تنف
ن       ك م ق ذل ا يراف ول بم ايير القب صالحية ومع راءات ال ى إج ذلك عل ي آ رى وه األخ

الغ                  يم الب ع من حيث التقي رات األرب ى     ) 3(قصور يتطلب معالجته، وتشير الفق اط إل نق
ع أهداف                وجود ضعف في التخطيط ل        ا يتناسب م تج وبم ق المن ات لتحقي تطوير العملي

اس       التحقق والقي ة ب شطة الخاص ات واألن ق للعملي ي التوثي ود ضعف ف ودة، ولوج الج
ب    ذا المتطل ذ له دل التنفي ان متوسط مع ذا آ تج، ول ى المن ة عل اط،  ) 3.5( والمراقب نق

% .70وبنسبة   
 ها تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج ، ومراجعت -2
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Determination of Requirements Related to the Product and 
Review 
ات مرتبطة                     ة عملي ا بمثاب ة آونه تج أهمي ات المن د متطلب تمثل عمليات وإجراءات تحدي
ات والنجاح يكمن                  ك المتطلب د تل بالزبون، ولذلك فإن التلبية لرغبات الزبون يأتي بتحدي

لمحددة والتأآد منها، ولتوضيح مستوى تنفيذ الشرآة       في القدرة على الوفاء بالمتطلبات ا     
:يوضح ذلك على النحو التالي) 21-4(لهذا المتطلب فالجدول   

 
)21-4(جـــدول   

وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة للمتطلبات ذات العالقة بالمنتج ومراجعتها  
ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
7.2.1/ 7.2.2 

 
ت

 
2 ومراجعتها ، جبالمنت العالقة ذات المتطلبات تحديد -  

1 2 3 4 5 
؟ التسليم ومتطلبات الزبون متطلبات الشرآة تحدد هل91     ●  
 من تحدد لم وإن لالستخدام الضرورية المتطلبات الشرآة تحدد هل92

؟ الزبون  
   ●  

؟ المنتج على المطبقة والتنظيمية القانونية المتطلبات الشرآة تبين هل93     ●  
؟ بالمنتج المتعلقة المتطلبات مراجعة يتم هل94     ●  
 العالقة ذات الوثائق بتعديل تقوم المنتج متطلبات تغيير عند الشرآة هل95

؟ بالتغيير  
   ●  

؟ المنتج متطلبات تلبية على قدرتها من بالتأآد الشرآة تقوم هل96     ●  
؟ تغييرها تم التي بالمتطلبات لينالعام اإلفراد إبالغ يتم هل97     ●  
؟ الشرآة في التوريد وأوامر العقود متطلبات من التأآد يتم هل98    ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.8 
 76 %   التنفيذ نسبة

 
ستويات        ) 21-4(من خالل الجدول   رات المتطلب وأن تباينت م ذ فق ًا تنف شرآة عملي فال

رات، إًال أن غ  ذ للفق غ  التنفي يم بل ا  حققت مستوى تقي ذا   ) 4( البيته اط من خمس وه نق
ة       ات التنظيمي ون والمتطلب سليم للزب ات الت ة بمتطلب ك المتعلق ات تل ى أن التطبيق شير إل ي
ك                  ذ ذل إن في تنفي والقانونية المطبقة على المنتج ، أما فقرة متطلبات العقود للتوريدات ف

ات ذات العالقة بالمنتج وقبل االرتباط  بعض الضعف وقصور المراجعة والتأآد للمتطلب     
بالتوريد أو العقود ومحدودية توثيقها واالحتفاظ بسجالت المراجعة الخاصة بها، ولذلك           

%. 76نقطة لهذا المتطلب، ونسبة تنفيذ ) 3.8( حصلت الشرآة على مستوى تقييم بلغ   
 

 Customer Communication:  تصـــال بالزبـــون اإل -3

ر من متطلب أولت المواصفة   ي أآث ون وأآدت ف رة للزب ة آبي د أهمي بإصدارها الجدي
ات               ام بتطبيق ل ضرورة للقي الزبون يمث ان االتصال ب ذا ف ه، ول اء بمتطلبات ضرورة الوف
ا        ا فيه ه بم أتي من ي ت ات الت صوص المعلوم ه بخ صال مع ة لالت راءات فعال وإج

) 22-4(طلب فالجدول المالحظات والشكاوي، وإليضاح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المت   
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي   

)22-4(جـــدول   
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ة ــــة الدوليـــًا للمواصفـــون وفقـــال بالزبـــب االتصــة لمتطلــمستوى تطبيق الشرآ
ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
7.2.3 

 
 ت

 
3 بالزبون االتصال -  

1 2 3 4 5 
بالزبون لالتصال معينة راءاتإج وتطبيق بوضع الشرآة تقوم هل 99     ●  

       :بـ يتعلق فيما الزبون مع االتصال إجراءات بتطبيق الشرآة تقوم هل100
؟ المنتج حول المعلومات أ      ●  
؟ والتوريدات العقود وتداول الطلبات ب     ●   
؟ والشكاوي المالحظات فيها بما الزبون من الراجعة التغذية ج     ●   

التنفيذ معدل سطمتو  3.5 
 70 %   التنفيذ نسبة

 
ود                   اك ضعف في بن ك فهن الشرآة لديها تطبيقات بخصوص االتصال بالزبون، ومع ذل
م    ومكونات هذا المتطلب حيث تراوح تقييم فقرات المتطلب بين ثالث وأربع درجات ول

ق ا   رة تطبي شير فق ب، وت ة المتطل م أهمي يم رغ ة للتقي ى درج نهم أعل غ أي م شرآة تبل ل
لالتصال بالزبون بأنها تنفذ وتمارس هذا اإلجراء ويتطلب تفعيل اتصاالتها بالزبون بما         
ود                     ات والعق ذلك الطلب ون وآ ة من الزب ة الراجع يحقق فعالية أآثر، أما ما يتعلق بالتغذي
ق                      اجم عن ضعف التوثي رات من المتطلب ن ود والفق فأن ضعف تنفيذ الشرآة لهذه البن

الزبون،                مما يحد من فاعلي     ستويات التطابق لمتطلب االتصال ب ل من م ق ويقل  ة التطبي
غ     يم بل أن التقي ذلك ف ( ول 3.5 ذا       )  ات ه شرآة لمكون ذ ال دل تنفي ط لمع ة آمتوس درج

%.70المتطلب، وبنسبة   
 



199 
 

 :تخطيط ، مداخالت ، مخرجات التصميم والتطوير  -4

Design and Development Planning , Inputs , Outputs  
ل دورة              للقيام اة عوامل مث ة مراع ى المنظم  بعمليات تخطيط التصميم والتطوير فإن عل

ا                    ل، أم ا من العوام يم المخاطر وغيره سالمة، االستخدام، تقي تج، الصحة وال حياة المن
شكل                 دم المخرجات ب المنتج، وأن تق المدخالت فإنه يتطلب تحديد المدخالت المرتبطة ب

ذا المتطلب            يتناسب مع مدخالت التصميم والتطوير     شرآة له ذ ال  وإليضاح مستوى تنفي
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 23-4(فالجدول   
)23-4(جـــدول   

ة ــــة الدوليــــًا للمواصفــــر وفقــــم والتطويــمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب التصمي
ISO 9001 : 2008 

تنفيذال مستوى  
7.3.1/ 7.3.2/ 7.3.3 

 
 ت

 
4 والتطوير التصميم مخرجات ، مدخالت ، تخطيط -  

1 2 3 4 5 
؟ منتجاتها وتطوير لتصميم الشرآة تخطط هل101     ●  
؟ والتطوير التصميم مراحل بتحديد الشرآة تقوم هل102     ●  
 ومسؤوليات والصالحيات والتحقق المراجعة عمليات تحديد يتم هل103

؟ والتطوير التصميم  
   ●  

 آالمتطلبات المنتج بمتطلبات عالقة لها التي المدخالت آةالشر تحدد هل104
الوظيفية؟ والمتطلبات األداء ومتطلبات والقانونية التنظيمية  

   ●  

المنتج؟ متطلبات مع لمطابقتها المدخالت مراجعة يتم هل105     ●  
الشرآة؟ في تداولها قبل التصميم مخرجات على المصادقة تتم هل106     ●  
؟ المدخالت مع التصميم مخرجات تتناسب له107     ●  
 معايير إلى تشير أو المنتج خصائص التصميم مخرجات تتضمن هل108

 قبوله؟
  ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.7 
 74 %   التنفيذ نسبة

 
غ             ذ بل دل تنفي اك          ) 3.7(حصلت الشرآة على متوسط مع ب، إذ أن هن ذا المتطل نقطة له

رتين      ) 4( هذا المتطلب حصلت على  ست فقرات من مكونات    ا فق اط من خمس، بينم نق
صميم               ) 3(حصلت على    ذ تخطيط الت شرآة ممارسات لتنفي دى ال نقاط، وهذا يشير أن ل

ق   تج وف ول للمن ايير القب صميم لمع وفره مخرجات الت ا ت ذلك م ا وآ والتطوير لمنتجاته
تنفيذ بعض اإلجراءات  إجراءات االعتماد المتبعة لديها، ومع ذلك فإن هناك قصور في           

وب   تخدام المطل تج لالس ة المن ائج مطابق د نت ات لتأآي ق وإدارة البيان ات التوثي آعملي
.والمناسب   

 
 Purchasing:  عملية الشراء  -5

راد   ات الم واد والمنتج ف للم شراء وص ات ال ضمن معلوم فة أن تت شترط المواص ت
طلبات الشراء المحددة ، وأن شراؤها ، وأن يتم التأآد من تطابق المنتج المشترى مع مت         

دول    زودين ، والج ار الم يم واختب تم تقي ذا    ) 24-4(ي شرآة له ذ ال ستوى تنفي ح م يوض
:المتطلب وذلك على النحو التالي   

)24-4(جـــدول   
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 ISO 9001 : 2008مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب عملية الشراء وفقًا للمواصفة الدولية 
التنفيذ مستوى  

7.4.1/ 7.4.2/ 7.4.3 
 
 ت

 
5 المشترى المنتج من حققوالت الشراء ومعلومات عملية-  

1 2 3 4 5 
؟ الشرآة في المطلوبة الشراء متطلبات مع المشتريات مطابقة يتم هل109     ●  
 طبقا المنتج توريد على قدرتهم أساس على المزودين تقييم يتم هل110

الشرآة؟ لمتطلبات  
  ●   

؟ للمزودين والتقييم ختبارلال معايير توجد هل111   ●    
شراؤها؟ المطلوب المنتج ووصف الشراء معلومات وضع يتم هل112     ●  
 ، المنتج باعتماد الخاصة المتطلبات المعلومات تلك تتضمن هل113

؟ المعدات من واالحتياجات والعمليات واإلجراءات  
   ●  

بالشرآة؟ الجودة ارةإد نظام متطلبات الشراء معلومات تتضمن هل114     ●  
 المنتج أن من للتأآد والتفتيش الفحص بإجراءات الشرآة تقوم هل115

؟ المطلوبة الشراء بمتطلبات يفي المشترى  
   ●  

التنفيذ معدل متوسط  3.5 
 70 %   التنفيذ نسبة

 
ا                      شرآة له أن ال شراء ب ة ال ات وعناصر عملي ذ مكون شرآة لتنفي يم ال  تشير مستويات تقي
(تطبيقات في هذا االتجاه حيث حصلت على متوسط معدل لتنفيذ هذا المتطلب بلغ  3.5 (

ي  ة الت ا تتصف بالنمطي ق فإنه ك التوجهات وممارسات التطبي رغم تل ه وب اط، إال أن نق
يرافقها بعض القصور من حيث آليات وإجراءات التأآد لمطابقات الشراء، ما يستوجب          

وع  د ن ي تحدي ذات ف ا وبال ى  تفعيله ا عل شتراة وأثره ى المنتجات الم ة عل دى الرقاب وم
شرآة،         ات ال ة احتياج ي تلبي درتهم ف زودين وق ار الم ي اختي ذلك ف ائي وآ تج النه المن
رة الخاصة                 م تحصل الفق والضعف في تحديد وتعريف معايير االختبار والتقييم والتي ل

ائق النظام                     ين وث ين من خمس إذ ال تب غ درجت ايير    بها سوى على تقييم بل ك المع ى تل إل
% .70ونسبة تنفيذ ) 3.5(المطلوبة، ولذلك حصلت على متوسط معدل تنفيذ  

 
 Production and Service Operation: عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة  -6

ذ          ام بتنفي ا القي ب عليه ه يتوج ة فإن ديم الخدم اج وتق ات اإلنت ة متطلب ذ المنظم ي تنف لك
ل ة مث ات فرعي ص( متطلب ضبط، والم ة، ال ديم الخدم اج وتق ات اإلنت ى عملي ادقة عل

اج           ) والتمييز والتتبع للمنتج والمحافظة علية     ات اإلنت ذ متطلب حيث عليها أن تخطط وتنف
تج                    ى المن ات وأن تحافظ عل ك العملي تحت ظروف خاضعة للتحكم وأن تقر صالحية تل

شرآة ل             ذ ال ستوى تنفي ذا المتطلب    أثناء عمليات التشغيل والحفظ والتسليم، وإليضاح م ه
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 25-4(فالجدول   
)25-4(جـــــدول   

 مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة وفقًا للمواصفة الدولية
ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
7.5.1/ 7.5.2/ 7.5.3/7.5.5 

 
 ت

 
6 الخدمة وتقديم اإلنتاج عمليات -  

1 2 3 4 5 
؟ للمخطط طبقًا الشرآة في والخدمة اإلنتاج عمليات تنفيذ يتم هل116     ●  
  ●    اإلنتاج متطلبات تنفيذ عند وتحكم ضبط إجراءات الشرآة لدى هل117
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؟ الخدمة وتوفير  
 يصعب حينما اإلنتاج عمليات على بالمصادقة الشرآة تقوم هل118

والقياس؟ المراقبة بواسطة التحقق  
  ●   

 النتائج تحقيق على وقدرتها المصادقات تلك صحة من التحقق يتم هل119
؟ المخططة  

  ●   

       :حيث من العمليات تلك إلنجاز ترتيبات الشرآة تضع هل120
؟ العمليات واعتماد للمراجعة معايير تحديد أ      ●  
؟ المعاملين وتأهيل المعدات على الحصول اعتماد ب      ●  
؟ المحددة واألساليب اإلجراءات خداماست ج      ●  
   ●      ؟ والحفظ التسجيل متطلبات د 

  :مثل وتتبعه المنتج لتمييز معينة وسائل بوضع الشرآة تقوم هل121
؟ المنتج تاريخ ، الوردية رقم ، العالمات  

    ● 

 عمليات وتنفيذ تحديد حيث من المنتج على بالحفاظ الشرآة تقوم هل122
؟ والتسليم والحفظ والتخزين والتعبئة لمداولةا  

    ● 

أثناء تدهور أو استخدام سؤ أو تلف حدوث منع من التأآد يتم هل123  
 الجهة إلى تسليمه وحتى المنتج مطابقة لضمان اإلنتاجية العملية

؟ المقصودة  

   ●  

التنفيذ معدل متوسط  3.5 
 70 %   التنفيذ نسبة

ين ف  يم المب ن التقي ات    م ذ متطلب ال تنفي ي مج ات ف ديها تطبيق شرآة ل إن ال دول ف ي الج
عمليات اإلنتاج ، حيث حصلت على متوسط معدل تنفيذ لهذا المتطلب من حيث الضبط              

نقاط من ) 3( والمصادقة للعمليات وأنشطة التمييز والتتبع للمنتج والحفاظ علية، قد بلغ 
يقات النظام خاصة وأن عناصر هذا      أصل خمس، إال أن األمر يتطلب تعزيز فعالية تطب        

ضبط            رورة ال ى ض شدد عل ة ت ن أهمي ا م ا له اج لم ات اإلنت ق بعملي ب المتعل المتطل
والسيطرة على عمليات اإلنتاج وأن يتم تنفيذها تحت ظروف خاصة للتحكم، ولذلك فإن  
وفير    تج، وت ة لخصائص المن ات المتاح ي المعلوم ل ف شرآة تتمث ات ال ة تطبيق محدودي

شطة               واستخدا ك األن سير تل اس والرصد وأن الضعف المالزم ل ة والقي م أنشطة المراقب
ة             ضمان مطابق ة ل ة اإلنتاجي اء العملي دًا أثن سجيلها وتحدي ا وت واإلجراءات هو في توثيقه
اج حصلت                ات اإلنت المنتج للمتطلبات، ولذلك فأن الفقرتين األولى الخاصة بضبط عملي

ه            نقاط، بينما الف  ) 4(على تقييم بلغ     ه والمحافظة علي تج وتتبع ز المن قرات الخاصة بتميي
ة  يم البالغ ى درجات لتقي ى أعل ذ  ) 5(حصلت عل ستوى تنفي ى م شير ال ا ي و م اط وه نق

.فرعي لبنود وعناصر هذا المتطلب  
 ضبط معدات الرقابة والقياس -7

Control of monitoring and Measuring Equipment                     
        

شطة          الموا دد أن الزم أن تح ن ال ه م داث بأن دارها األح ق إص دت وف ة أآ فة الدولي ص
ى             المراقبة والقياسات المطلوب تنفيذها وأيضا المعدات الالزمة لها إلعطاء البرهان عل
ايرة ،                دات مع زة والمع مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة ،ويتوجب أن تكون تلك األجه

:الشرآة لهذا المتطلب وذلك على النحو التالي يوضح مستوى تنفيذ ) 26-4(والجدول   
)26-4(جدول   

مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب ضبط معدات الرقابة والقياس وفقًا للمواصفة الدولية  
2008:9001 ISO 
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التنفيذ مستوى  
7.6 

 
 ت

 
والقياس الرقابة معدات ضبط -7  

1 2 3 4 5 
 بها القيام المطلوبة القياسو الرقابة عمليات بتحديد الشرآة تقوم هل124

؟ للمطابقة  
   ●  

 مطابقة على األدلة إلعطاء األزمة والمعدات األجهزة الشرآة لدى هل125
؟ المنتج  

    ● 

 من القياس معدات نتائج وصدق صحة من بالتأآيد الشرآة تقوم هل126
؟ والعالمية المحلية بالمقاييس ومعايرتها منها التحقق خالل  

   ●  

 المداولة خالل والتلف اإلضرار من والمعدات األجهزة حماية يتم هل127
والخزن؟ والصيانة  

   ●  

 المحددة المتطلبات وقياس مراقبة في الحاسوب برامج استخدام يتم هل128
 بالشرآة؟

   ●  

 من والتحقق الطلب تلبية على الحاسوب برامج قدرة من التأآد يتم هل129
؟ لالستخدام مالءمتها  

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  4 
 80 %   التنفيذ نسبة

 
رات من   ع فق د حصلت أرب ة والقياسات وق شطة الرقاب ذ عدد من أن شرآة بتنفي وم ال تق

غ        شرآة                ) 4(فقرات المتطلب على تقييم بل أن ال رة خاصة ب اك فق اط من خمس، وهن نق
ى تقي              ى أعل الغ    توفر وتحدد أجهزة ومعدات الرقابة والقياس حصلت عل اط  ) 5(يم الب نق

ي         ة ف تج إال أن المالحظ ة المن ة مطابق ديم أدل اه لتق ذا االتج ذ به ى التنفي شير إل ذا ي وه
ى نحو يتماشى                 ايرة عل ا للمع اإلجراءات وتوثيقها بشأن حاالت تحقق الشرآة إجراءاته
ائج              ذلك سجالت نت زة، وآ يم األجه ائج تقي مع المتطلبات وضعف السجالت الخاصة بنت

ة             المعايرة  والتحقق، وآذا غياب اإلجراءات المدونة والموثقة عندما يكتشف عدم مطابق
ذا    ) 4(األجهزة للمتطلبات، وفي متوسط معدل التنفيذ فان الشرآة حصلت على            اط له نق

% .80المتطلب، وبنسبة تنفيذ بلغت   
 

                                  :القياس والتحليل والتحسين: خامسًا
 Measurement ,Analysis and Improvement 

  General:   عــــــــام  -1

ذ  ام بتنفي د للقي اس والتحسين آتأآي ب القي ات لمتطل ددًا من المتطلب ردت المواصفة ع أف
ة نظام إدارة الجودة                       د من مطابق ات للتأآ ل وتحسين العملي اس وتحلي خطة للرصد وقي

يوضح مستوى   ) 27-4(الجدول  وإلثبات مطابقة المنتج وللتطوير والتحسين المستمر و      
:تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي   

)27-4(جدول    
 مستوى تطبيق الشرآة للمتطلب العام للقياس والتحليل والتحسين وفقًا للمواصفة الدولية

2008: 9001 ISO 
التنفيذ مستوى  

8.1 
 
 ت

 
1 والتحسين والتحليل القياس -  

1 2 3 4 5 
 بها القيام المطلوب والقياس الرقابة عمليات بتحديد الشرآة ومتق هل130

؟ للمطابقة  
    ● 
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 مطابقة على األدلة إلعطاء األزمة والمعدات األجهزة الشرآة لدى هل131
؟ المنتج  

  ●   

 خالل من القياس معدات نتائج وصدق صحة من بالتأآد الشرآة تقوم هل132
؟ والعالمية المحلية سبالمقايي ومعايرتها منها التحقق  

   ●  

 المداولة خالل والتلف اإلضرار من والمعدات األجهزة حماية يتم هل133
والخزن؟ والصيانة  

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.7 
 74 %   التنفيذ نسبة

 
ل                   اس والتحلي ات القي ة لعملي ات العام ذ المتطلب دل لتنفي حصلت الشرآة على متوسط مع

غ  ن أصل ) 3.7(والتحسين بل اط م ذا  ) 5(نق ي ه ات ف شرآة تطبيق ى أن لل شير إل ا ي م
شرآة            ا، فال المجال مع ما يظهر من مالحظات على التنفيذ يتوجب أصالحها وتطويره
ة             ات الالزم تج للمتطلب ة المن تقوم بالتخطيط والتنفيذ لتلك العمليات وبالذات لتأآيد مطابق

يم بلغت   ة تقي ى درج رة عل ذه الفق د حصلت ه ى  ،)5(وق شير إل ات ت ك التطبيق ا تل  بينم
ة نظام إدارة                 ستمر في فعالي قصور وفجوات في توجهاتها لتأآيد التطوير والتحسين الم
الجودة لدى الشرآة، وآذا في محدودية قدرات الشرآة في التحديد واالستخدام ألساليب            

اس والتحلي  ة والقي ات الرقاب ي عملي ات اإلحصائية ف ا التقني ا فيه ات بم ي التطبيق ل والت
.يتعين أخذها في االعتبار، آأساليب يتوجب تحديدها واستخدامها  

 
 Customer Satisfactionمراقبة رضا الزبون   -2

تم التعرف              ون حتى ي ة بتوقعات الزب ة المعلومات المتعلق وفًق المواصفة يتطلب مراقب
شرآة         ) 28-4(إلى إي مدى تم الوفاء بمتطلباته، والجدول         ذ ال ذا  يوضح مستوى تنفي له

:المتطلب وذلك على نحو التالي  
) 28-4(جدول   

ة ــــــة الدوليـــــًا للمواصفــــون وفقــمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب مراقبة رضا الزب
ISO 9001:2008 

التنفيذ مستوى  
8.2.1 

 
 ت

 
2 الزبون رضا مراقبة -  

1 2 3 4 5 
 المعلومات على للحصول محددة طرائق أو وسائل الشرآة لدى هل134

      الزبائن؟ وتصورات بانطباعات المتعلقة
  ●   

 الوفاء مدى لمعرفة الزبائن من آالتية المعلومات مراقبة يتم هل135
     الشرآة؟ في الجودة إدارة نظام أداء لقياس وآوسيلة بالمتطلبات

  ●   

 صدر أو الزبائن رضا استبيانات أو استقصاءات بوضع الشرآة تقوم هل136
أو المسًلم المنتج جودة حول بياناتهم        التجار؟ تقارير مراقبة 

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  3 
 60 %   التنفيذ نسبة

 
نقاط  لكل فقرات هذا المتطلب ) 3(حصلت الشرآة على درجة تقييم بلغت شير     ذا ي وه

ائن ات رضا الزب ة معلوم ق برصد ومراقب ا يتعل شرآة فيم ات ال ى أن تطبيق  تتصف إل
ائل أو طرائ                     ك الوس د لتل ى التحدي شرآة إل د ال م تعم  قبالمحدودة رغم أهميتها، وآذلك ل

اني من ضعف توثيق          شرآة تع الحصول على المعلومات ولم يتم توثيقها، ولذلك فان ال



204 
 

غ                  ذ بل دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل اط،  ) 3(اغلب بنود المتطلب، ولذا فقد حصلت ال نق
.فقط% 60ونسبة تنفيذ بلغت   

 
 

  Internal Audit: التدقيــــق الداخلـــي  -3

داخلي وفي                      دقيق ال شطة وإجراءات الت ذ أن تم تنفي شكل شرطي أن ي تدعو المواصفة وب
ان                        ا إذا آ ة م دقيق في معرف ل أهداف الت شكل دوري، وتتمث ة ومخططة وب فترات ُمبين

ق بف     ام مطب ك النظ ة، وإن ذل ات المخطط ابق للترتيب ودة مط ام إدارة الج ة، نظ عالي
:يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي ) 29-4(والجدول   

 
)29-4(جــــدول    

يــــق الداخلـــب التدقيـــة لمتطلــمستوى تطبيق الشرآ ة ــــة الدوليــــًا للمواصفـــوفق 
ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
8.2.2 

 
 ت

 
الداخلـــي التدقيق – 3  

1 2 3 4 5 
مختلفة فترات وعلى الشرآة في الداخلي التدقيق تنفيذ يتم هل137  ●     ؟ 
 نظام آان إذا ما تحديد بهدف الشرآة قبل من الداخلية المراجعة تنفيذ هل138

؟ بفاعلية ومطبق آفؤ بشكل منفذ الجودة  
   ●  

؟ المتبعة واألساليب ونظامها التدقيق معايير تحديد يتم هل139     ●  
 للتخطيط والمتطلبات المسؤوليات لتحديد التدقيق إجراءات توثيق يتم هل140

التقارير؟ وإعداد  
   ●  

؟ المسؤولة اإلدارة قبل من تدقيقها تم التي األماآن من التحقق يتم هل141     ●  
 من والتأآد تقاريرالنتائج ورفع التصحيحية اإلجراءات من التحقق يتم هل142

 ؟ إنجازها
  ●   

والمراجعة بالتحقق الخاصة والنتائج والمراجعات السجالت حفظ يتم هل 143    ●   ؟ 
التنفيذ معدل متوسط  3.8 

 76 %   التنفيذ نسبة
 

غ                 داخلي بل دقيق ال ) 3.8(حصلت الشرآة على تقييم آمتوسط لمعدل تنفيذها لمتطلب الت
ل    ن اص اط ، م ذ    ) 5(نق سبة تنفي اط، ون ذا %76نق وم   ، وه شرآة تق ى أن ال شير إل ي

اليب             ذا األس امج تخطيطي ضعيف وآ بأعمال التدقيق إًال أن تلك التدقيقات تتصف ببرن
ار                   ك من مالحظات في اختي المتبعة وصعوبة وضوح المعايير المتبعة مع ما يرافق ذل
ذه                   د حصلت ه ا وق وم به المدققين، فالشرآة من حيث تنفيذ أعمال المراجعة والتدقيق تق

ا                ) 5(ة على   الفقر ات وحالته ة العملي دقيق، وأهمي امج الت نقاط لكنها تواجه فجوة في برن
يم ضعف                  ائج التقي شير نت ا ت سابقة، آم ائج ال ارات النت واألماآن التي سيتم تدقيقها واعتب
ا                  م مراجعته ي ت اآن الت تحقق اإلدارة من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في األم

ة حاالت عدم المطا    ائج         إلزال ارير نت ة وتق شطة المتابع ذلك معالجة أن بابها، وآ ة وأس بق
.التحقق ويتوجب معالجة حفظ السجالت ونتائج التدقيق لتحسين فعالية النظام   

 Measurement and Monitoring of: مراقبة وقياس المنتج  -4
Product  
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د المر     تج عن صائص المن اس خ ة وقي ب مراقب ه يتطل تج فإن ات المن اء بمتطلب ل للوف اح
المناسبة من عمليات تحقيق المنتج ويتوجب أن ال يتم اإلفراج عن المنتج إال بعد اآتمال       

ذا المتطلب           ) 30-4(الترتيبات المخططة، والجدول       شرآة له ق ال يوضح مستوى تطبي
:وعلى النحو التالي   

 
)30-4(جــــدول   

جــــمستوى تطبيق الشرآة متطلب مراقبة وقياس المنت ة ــــة الدوليــــمواصفًا للــــوفق 
ISO 9001: 2008 

التنفيذ مستوى  
8.2.4 

 
 ت

 
4 المنتج وقياس مراقبة -  

1 2 3 4 5 
 الشروط استيفاء من للتأآد المنتج خصائص ورصد قياس يتم هل144

؟ للمنتج المطلوبة  
    ● 

القبول؟ لمعايير المنتج مطابقة ودليل اإلثباتات بسجل االحتفاظ يتم هل145     ●  
وتحديد المنتج عن اإلفراج عملية توثيق يتم هل146  يحق الذين المسؤولين 

اإلفراج؟ بعملية لهم  
  ●   

التنفيذ معدل متوسط  4 
 80 %   التنفيذ نسبة

 
يبين مستوى تقييم تنفيذ الشرآة لمتطلب المراقبة والقياس على المنتج بأنها تطبق بشكل             

ب، ف     رات المتطل ود وفق تج     مناسب بن ة المن اس ومراقب شرآة بقي ام ال الفقرة الخاصة بقي
ة                يم البالغ ى درجة لتقي ى أعل ا    ) 5(لتأآيد استيعابه الشروط حصلت عل اط، واحتفاظه نق

ى         تج            ) 4(بسجل لدليل معايير القبول حصلت عل راج عن المن ا سجالت اإلف اط، بينم نق
  .واألشخاص المسؤولين عنه يتطلب أن توضح لتعزيز فاعلية النظام

 
ابق    -5 ر المط تج غي بط المن  Control of non-Conforming:    ض

Product  

للقيام بالسيطرة على المنتج غير المطابق للمتطلبات فإنه يتوجب وجود إجراءات موثقة         
ر        تج غي ع المن ل م ة بالتعام صالحيات المتعلق سؤوليات وال تحكم والم اليب ال دد أس تح

اد التصرف المناسب، والجد شرآة ) 31-4(ول المطابق وإتخ ذ ال ستوى تنفي يوضح م
:لهذا المتطلب وذلك على النحو التالي   

 
)31-4(جــــدول    

 وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب ضبط المنتج غير المطابق
ISO 9001: 2008 

التنفيذ مستوى  
8.3 

 
 ت

 
5 المطابق غير المنتج ضبط -  

1 2 3 4 5 
 تسليمه ومنع للمواصفات المطابق غير المنتج وضبط دتحدي يتم هل147

 للزبون؟
    ● 

 والسلطات المسؤوليات لتحديد موثقة إجراءات بوضع الشرآة تقوم هل146
؟ المطابق غير المنتج مع بالتعامل المتعلقة  

   ●  
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  :األتي وفق المطابق غير المنتج مع التعامل يتم هل149
 

     

؟ المكتشفة المطابقة عدم إلزالة فعل اتخاذ أ       ● 
 أو المختصة السلطة قبل من عنه أإلفراج أو باستخدامه التصريح ب 

الزبون؟ بقبول  
   ●  

  ●         ؟ االستخدام بمنع فعل اتخاذ جـ 
 فيها بما متخذة تالية أفعال أي أو المطابقة عدم طبيعة تسجيل يتم هل150

؟ عليها لحصولا تم التي بالتجاوزات الموافقات  
  ●   

التنفيذ معدل متوسط  4.1 
 82 %   التنفيذ نسبة

 
رات الخاصة      ذ العناصر والفق شرآة تنف ب أن ال رات المتطل يم فق ستويات تقي ر م تؤش
ى                     ى أعل رتين حصلت عل ر المطابق، ففق تج غي ى المن سيطرة عل بإجراءات الضبط وال

غ         ) 4(نقاط، بينما ثالث على     ) 5(درجة للتقييم البالغة     ا بل ) 3(نقاط وفقرة واحدة تقييمه
ق          ق تطبي نقاط متعلقة بالمحافظة على سجالت عدم المطابقة وهو ما يتطلب تنفيذه لتحقي

ب،    ) 4.1(أآثر فاعلية، وحصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ بلغ           نقطة لهذا المتطل
% .82وبنسبة تنفيذ   

 
 Analysis of Data:    تحليـــل البيانــــات  -6

ا      لل بة وجمعه ات المناس د للبيان أن التحدي ستمر ف سين الم اآن التح يم أم ي تقي ساهمة ف م
ات      صائص العملي ائن وخ ا الزب ن رض ات ع وفر معلوم دور وي ذا ال وم به ا يق وتحليله

يوضح ) 32-4(والمنتجات، ولتوضيح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب فإن الجدول  
:ذلك وعلى النحو التالي   

 
)32-4(جــــدول    

ة ــــة الدوليــــًا للمواصفـــوفق اتـــل البيانــــ تحليلــبة لمتطـــق الشرآـمستوى تطبي
ISO 9001 : 2008 

التنفيذ مستوى  
8.4 

 
 ت

 
6 البيانات تحليل -  

1 2 3 4 5 
 وفاعلية مالءمه لمعرفة المناسبة البيانات وتحليل وجمع تحديد يتم هل151

؟ الجودة إدارة نظام  
  ●   

 التحسين عمل يمكن أين وتقييم الشرآة لدى البيانات تحليل يتم هل152
؟ الجودة إدارة نظام لفعالية المستمر  

 ●    

       :عن معلومات البيانات تحليل عملية توفر هل153
؟ الزبون رضا أ     ●   
؟ للمتطلبات المنتج مطابقة ب     ●   
؟ والمنتجات العمليات خصائص جـ    ●    
؟ المزودين د    ●    

التنفيذ معدل متوسط  2.5 
 50 %   التنفيذ نسبة
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ات       ي تطبيق وة ف ل واضح وفج اك خل أن هن ب ب ذا المتطل شرآة له ذ ال يم تنفي شير تقي ي
ط             غ فق نقطة من أصل      ) 2.5(الشرآة لبنود وعناصر المتطلب فمتوسط معدل التنفيذ بل

ذ بلغت      ) 5( ذا    % 50ونسبة تنفي درة             فقط ، وه ذات ق ق، وبال ذ والتطبي دم التنفي شير لع  ي
ن   ي يمك ع الت ات التطوير والمواق ات لعملي ل البيان تخدام تحلي ي اس دودة ف شرآة المح ال
دعو             ات نظام إدارة الجودة وت ه متطلب د علي التحسين المستمر فيها وهو األمر الذي تؤآ

ا  صائص العملي ضعف بخ صف بال ذلك يت و آ وهري، وه شكل ج فة ب ه المواص ت ل
.والمنتجات والمعلومات المرتبطة بالمزودين   
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 Continual Improvement:      التحسيـــن المستمر  -7

ى استخدام سياسة             ه يتوجب العمل عل ة نظام إدارة الجودة فإن الستمرار تحسين فاعلي
ـة،               ة اإلجراءات الفعالــ ات وبقي وأهداف الجودة ونتائج عمليات المراجعة وتحليل البيان

و     ) 33-4(ـدول  والجــ ى النح ك عل ب وذل ذا المتطل شرآة له ذ ال ستوى تنفي يوضح م
:التالي   

 
 
 

)33-4(جــــدول    
ة ــــة الدوليــــللمواصف َاــــوفق رـــة لمتطلب التحسين المستمـــق الشرآــمستوى تطبي

ISO 9001: 2008 
التنفيذ مستوى  

8.5.1 
 
 ت

 
7 المستمر التحسين -  

1 2 3 4 5 
 المستمر التحسين بعملية الجودة سياسة خالل ومن الشرآة تقوم هل154

 للنظام؟
   ●  

 خالل من الجودة نظام لفعالية المستمر بالتحسين الشرآة تقوم هل155
ألجوده؟ أهداف استخدام  

   ●  

 التحسين عملية في والتدقيق المراجعة نتائج على الشرآة تعتمد هل156
لجودة؟ا إدارة لنظام المستمر  

    ● 

 المستمر التحسين أعمال إجراء بغرض البيانات بتحليل الشرآة تقوم هل157
الجودة؟ إدارة لنظام  

 ●    

  أعمال في والتصحيحية الوقائية اإلجراءات الشرآة تستخدم هل158
للنظام؟ المستمر التحسين  ونشاطات  

    ● 

التنفيذ معدل متوسط  4 
 80 %   التنفيذ نسبة

 
ذي                   تؤ رات المتطلب بالمستوى المناسب وال شرآة لفق ذ ال يم لتنفي شر نتائج مستوى التقي

ه يحقق      ا يجعل من الممكن تعزيزه بالقيام ببعض اإلجراءات التطبيقية باتجاه التحسين بم
ين           رات من      ) 5(و ) 4(النتائج المرجوة، وتقييم الفقرات هنا تراوح ما ب ع فق اط ألرب نق

ات إلجراء التحسين            خمس ، باستثناء فقرة د     ل البيان ى ضعف في استخدام تحلي لت عل
ذا                     شرآة له ذ ال دل تنفي غ متوسط مع شرآة، وبل المستمر لفعالية نظام إدارة الجودة في ال

% .80نقاط من أصل خمس، وبنسبة تنفيذ بلغت ) 4(المتطلب   
 

 Corrective Action:    األجراء التصحيحي  -8

ة حاالت     اإلجراءات التصحيحية نشاطات ضرور    تعداد لمواجه ية تؤآد الجاهزية واالس
ذ              عدم المطابقة والتحقيق في أسبابها وتحديد اإلجراءات المناسبة، ولمعرفة مستوى تنفي

:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 34-4(الشرآة لهذا المتطلب فالجدول    
 
 
)34-4(جدول   
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ة ـــة الدوليـــًا للمواصفــــي وفقــــراء التصحيحــمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب اإلج
ISO 9001 - 2008 

التنفيذ مستوى  
8.5.2 

 
 ت

 
8 التصحيحي اإلجراء -  

1 2 3 4 5 
؟ المطابقة عدم أسباب إلزالة التصحيحية اإلجراءات الشرآة تتخذ هل159     ●  
المكتشفة؟ المطابقة عدم آلثار مناسبة المتخذة التصحيحية اإلجراءات هل160    ●   
       :متطلبات لتعريف  ومحددة موثقة التصحيحية اإلجراءات هل161

؟ المطابقة عدم حاالت  مراجعة أ      ●  
؟ المطابقة عدم أسباب تحديد ب      ●  
؟ حدوثه تكرار من للوقاية المتخذ التصحيحي اإلجراء تقييم جـ     ●   
؟ التصحيحية اإلجراءات وتنفيذ تحديد د      ●  
؟ التصحيحية اإلجراءات نتائج جيلتس و     ●   
؟ المتخذة التصحيحية اإلجراءات فعالية مراجعة هـ     ●   

التنفيذ معدل متوسط  3.7 
 74 %   التنفيذ نسبة

 
ى   اربع نقاط فيما حصلت ) 4(ربع فقرات على    ألحصلت الشرآة    رات عل اط  ) 3( فق نق

ذ اإلج          راءات التصحيحية سعيا الزالت عدم         وهذا يؤشر إن الشرآة تجتهد باتخاذ وتنفي
يم                 المطابقة إَال أن الوقاية من تكرار عدم المطابقة يجابه بضعف في التنفيذ من حيث تقي
صحيحية    راءات  الت ائج اإلج سجيل نت ي ت ضعف ف ذلك ال ذة، وآ راءات المتخ ك اإلج تل
ؤ ل أحد العناصر الم ك اإلجراءات يمث ة تل ة  فاعلي ا، ومراجع شرآة به اظ ال ثرة واحتف

ى  شرآة عل ذا حصلت ال ًا، ول ذًا وتوثيق ا تنفي ودة ويتطلب معالجته ى نظام إدارة الج عل
% .74نقاط آمتوسط لمعدل تنفيذ هذا المتطلب، ونسبة تنفيذ بلغت ) 3.7(  

 
 preventive  Action:   اإلجراء الوقائي  -9

ب      ة وأس دم المطابق ة ع د إمكاني ة لتحدي راءات الوقائي ى اإلج فة عل د المواص ابها، تؤآ
ا، والجدول                   ع وقوعه اذ اإلجراءات لمن ى اتخ ) 35-4(وضرورة القيام بتقييم الحاجة إل

:يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي  
 
 
)35-4(جدول     

 ISO 2008:9001مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب اإلجراء الوقائي وفقًا للمواصفة الدولية
التنفيذ مستوى  

8.5.3 
 
 ت

 
9 ئيالوقــــا اإلجراء -  

1 2 3 4 5 
 أسباب من للتقليل الوقائية اإلجراءات وعمل بتحديد الشرآة تقوم هل162

؟ المطابقة عدم  
   ●  

 لمعالجة مناسبة الشرآة في المتخذة الوقائية اإلجراءات تكون هل163
المحتملة؟ المشاآل  

  ●   

       :متطلبات لتعريف ومحددة موثقة الوقائية اإلجراءات هل164
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؟ وأسبابها الممكنة المطابقة عدم تحديد أ      ●  
؟ الوقائي لإلجراء الحاجة تقييم ب      ●  
؟ المطلوبة اإلجراءات وتطبيق تحديد جـ     ●   
؟ المتخذة اإلجراءات بنتائج سجل د      ●  
؟ المتخذة الوقائية اإلجراءات فاعلية مراجعة هـ     ●   

التنفيذ معدل سطمتو  3.1 
 62 %   التنفيذ نسبة

 
غ   ذ بل دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل (حصلت ال 3.1 ى ضعف  )  شير إل ذا ي اط، وه نق

ى                        رات عل ب، حيث حصلت ست فق ذا المتطل ات عناصر ه شرآة في تطبيق تواجهه ال
( تقييم بلغ    3 (نقاط من أصل خمس وفقرة واحدة على         )  4 نقاط، حيث يتمثل الضعف   ) 

ذي                في تحد  ة ومحددة وهو األمر ال يد تلك اإلجراءات، وبالتالي غيابها آإجراءات موثق
اضعف تقييم الحاجة لإلجراءات الوقائية ومراجعة فاعليتها، مما يتطلب معالجتها تنفيذاً           
.وتوثيقًا   

 
 

 المبحث الرابع
 شرآة عدن للحديد ومدى ُمالءمته تقييم نظام اإلدارة البيئية في
ة الدولية المواصف لمتطلبات  

ISO 14001 : 2004 
 
اً          ات وفق وفر المتطلب دى ت د وم دن للحدي رآة ع ي ش ة ف ام اإلدارة البيئي يم نظ رض تقي بغ
ة فة الدولي ث ISO 14001: 2004للمواص ذا المبح ان ه شرآة ف ي ال ا ف   وتطبيقاته

ات المواصفة    هسيخصص باتجاه تقييم نظام اإلدارة البيئية في الشرآة ومدى ُمالءمت            لمتطلب
بة       ة المناس ر الطريق ي تعتب رض، والت دا الغ صميمها له ا وت م بنائيه يم ت الل أداة تقي ن خ م
يم                         اء ألداة التقي صميم والبن د الت ا عن ى بناءاته اد عل م االعتم ع المواصفة، والتي ت للتعامل م
اع          اد وإتب م اعتم آخطوة وتمهيدًا لوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة والمناسبة ولذلك فقد ت
:األتي  

وائم الفحص                -أ  ساعدة  checklistتم إعداد وبناء أداة  تقييم من خالل عدد من ق   للم
دة،                  شطة المعتم ائم واألن نظام  لفي التوصل وبشكل آمي لمستوى توافق النظام الق

ة     ية الدولي فة القياس ات المواص ًا لمتطلب ة وفق  ISO 14001:2004اإلدارة البيئي
صور اآن الق د أم ي تحدي ساعدة ف وب إضافة للم واقص المطل ذا الن ضعف، وآ  وال

ة          ات المواصفة الدولي ا يتوافق مع متطلب تكمالها وبم ، ISO 14001 : 2004اس
 :وبذلك فان أداة التقييم تهدف لتحقيق التالي 

ة   -1 ات المواصفة الدولي وفر متطلب دى ت يم م ستوى ISO 14001:2004تقي  وم
 .تنفيذ عناصرها ومتطلباتها
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راء   -2 د اإلج ي تحدي ساهمة ف ًا    الم ة وفق ام اإلدارة البيئ اء نظ ة لبن ات المطلوب
  .ISO 14001:2004لمتطلبات المواصفة الدولية 

 

ات     -ب  شرآة لمتطلب ذ ال دى تنفي يم م ات بغرض تقي ات والبيان راءة للمعلوم دف الق به
ة   فة الدولي وائم    ISO14001:2004المواص يًا لق ًا ُخماس دت األداة مقياس  اعتم

رة   ل فق صيص وزن لك م تخ دول   الفحص، وت اس والج رات المقي ن فق ) 36-4( م
 .يوضح أوزان وفقرات المقياس

 
 
)36-4(جدول   

 فقرات المقياس و أوزانه
المقيــــــاس فقـــرات الـــوزن  

مطبق غير 1  
جزئيآ مطبق 2  
يوثق لم أنه إال ، مطبق 3  
توثيقه وتم ، مطبق 4  
وتحسينه مراجعته ويتم آليا مطبق 5  

 

ام  -ج  ستوى نظ ة م ة  لمعرف واقص الحاصلة بين شرآة والن ي ال ائم ف ة الق اإلدارة البيئي
ة ات المواصفة الدولي ين متطلب يعتمد متوسط ISO 14001:2004 وب ه س   ، فان

ا هو       ين م معدل التنفيذ الفعلي للمتطلبات، لبيان مستوى النقص والفجوة الحاصلة ب
 .قائم ومنفذ وما تتطلب المواصفة وفق عناصرها ومتطلباتها 

 
ى                 متوس • وزن عل ي ال رارات ف سمة حاصل مجموع التك ط معدل التنفيذ يتم التوصل إليه من خالل ق

 .مجموع التكرارات

 

ى              -د  لتحقيق قدر عال من القراءات والتفسيرات الواقعية لمستوى التنفيذ والتعرف عل
ز   م تعزي د ت ة فق دم المطابق االت ع سير ح ضعف وتف اط ال صور ونق اآن الق أم

يم ال ات أداة التقي ن خالل   مخرج ة م ائج  المجًمع ن النت ه م روج ب م الخ ا ت ة بم كمي
جالت     ائق وس ة والفحص لوث صية والمطالع ابالت الشخ ة والمق شاهدة الميداني الم
الشرآة التي ساهمت بالتحقق وتعزيز نتائج التقويم لنظام إدارة البيئة فـي الشرآـــة 

  . ISO 14001 : 2004وفقـــًا لمتطلبــات المواصفــة الدوليــة 
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ات المواصفة             سيتم تناول خطوات  تقييم نظام اإلدارة البيئية في الشرآة اعتمادًا على متطلب
  ولتسلسل تلك المتطلبات ومكونات بنائها وفق آخر ISO 14001 : 2004القياسية الدولية
:إصدارًا لها، وسيتم ذلك وفق األتي   
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 General Requirements : المتطلبات العامة : أوًال
ا          تؤ ة عليه آد المواصفة الدولية أن المنظمة الراغبة في تطبيق متطلبات أنظمة إالدارة البيئي

إنشاء النظام وتنفيذه والمحافظة علية، ولمعرفة مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب فالجدول 
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 4-37(  

 
 
)37-4(جدول   

فقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة للمتطلبات العامة و ISO 14001 : 2004 
التنفيذ مستوى  

4.1 
 
 ت

 
1 عامـــة متطلبات -  

1 2 3 4 5 
؟ البيئية لإلدارة موثقًا نظامَا الشرآة لدى هل 1  ●     
؟ البيئية اإلدارة نظام الشرآة تنفذ هل 2  ●     

التنفيذ معدل متوسط  1 
 20 %   التنفيذ نسبة

 
ستوى ال شير م ه  ي شرآة بأن ي ال ة ف ام اإلدارة البيئي ة لنظ ات العام ا يخص المتطلب يم فيم تقي

سجل                     م ي ه الضعف ول يم رافق ة إال أن التقي يتصف بالضعف وأن آانت هناك توجهات مبدئي
د                        ة بع إلدارة البيئي ًا ل شئ نظام م تن شرآة ل ك أن ال رد ذل ا    .. درجة ايجابية تذآر، وم وهو م

دم                    أنعكس في غياب تنفيذ نظامًا م      دنيًا لع ذ جاء مت دل التنفي أن متوسط مع ذا ف ديها، ول ًا ل وثق
وفر متطلب ـت ـات خاصـ ـة مرتبطــ ـة بنظــ ـام اإلدارة البيئيـــ ـة آالمواصفــ ـة الدوليـــ ة ـــ

ISO 14001 : 2004.  
 

:   السياســة البيئيــة: ثانيًا  Environmental Policy  
ا        ُتعبر السياسة البيئية عن نوايا المنظ      تم تعريفه ي، ويتوجب أن ي ا البيئ ا بأدائه ة، والتزامه م

شرآة      ) 38-4(بوضوح وتكون قابلة للفهم لكل األطراف، والجدول         ذ ال ستوى تنفي يوضح م
:لهذا المتطلب على النحو التالي   

 
 
)38-4(جـــدول   

ة ــــدولية الــــًا للمواصفــــة وفقـــة البيئيـــب السياســـة لمتطلـــمستوى تطبيق الشرآ
ISO 14001 : 2004 

التنفيذ مستوى  
4.2 

 
 ت

 
2 البيئية السياسة -  

1 2 3 4 5 
؟ البيئة تجاه سياستها الشرآة وُتعٌمد ُتعٌرف هل 3  ●     
 لألطراف مفهومة وتكون بالوضوح للشرآة البيئية السياسة تتسم هل 4

 المعنية؟
●     

 للحد مسعى في بها االلتزام ويتم معلنة للشرآة البيئية السياسة تلك هل 5
التلوث؟ من  

 ●    

 والقوانين التشريعات مع للتوافق تأآيدًا للشرآة البيئية السياسة توفر هل 6
البيئية؟ والضوابط  

 ●    
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باستمرار؟ البيئية السياسة بتحسين الشرآة تقوم هل 7  ●     
 األمثل الستخداموا الموارد بصيانة التزامًا البيئية السياسة تقدم هل 8

؟ والطاقة للخامات  
●     

 لطبيعة مناسبة وأنها للشرآة البيئية السياسة مالئمة من التأآد تم هل 9
النشاط؟ وحجم  

●     

التنفيذ معدل متوسط  1.2 
 24 %   التنفيذ نسبة

 
ات وعناصر        شرآة مكون ذ ال نخفض لتنفي تبين درجات التقييم لفقرات المتطلب المستوى الم

ذ        الم دل التنفي غ متوسط مع اك    ) 5(نقطة من أصل    ) 1.2(تطلب حيث بل يس هن اط ، إذ ل نق
شرآة                     ا ال ر عن نواي ة للتعبي سياسة البيئي ًا واضحًا لل إفصاحًا موثقًا يتضمن تعليمات وتعريف
وث وصيانة              ة من التل اه الوقاي ليعبر عن االلتزام بالتطبيقات آنظام قائم وبشكل مستقل باتج

 التوافق مع التشريعات، ولذا فإن ما هو موجود تعبيرًا محدود آمسعى للحد        الموارد وتأآيد 
.من التلوث ال يرتقي الى مستوى اإلجراء الموثق   

 
:  التخطيـــــــط : ثالثًا  Planning 

  Environmental Aspects:     المظاهر البيئية  -1

أ ة والت د المظاهر البيئي تم تحدي ين أن ي ه يتع د المواصفة بأن ي تحدث من تؤآ ثيرات الت
النشاطات المنفذة، وإن يتم االحتفاظ بتلك المعلومات بأسلوب محدث، ولمعرفة مستوى            

:يوضح ذلك على النحو التالي ) 39-4(تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب فالجدول   
 

)39-4(جــــدول  
ة ــات الدوليــــصفًا للمواــــوفق ةـــر البيئيـــب المظاهـــة لمتطلــــق الشرآــــوى تطبيـمست

ISO 14001:2004 
التنفيذ مستوى  

4.3.1 
 
 ت

 
3 البيئيــة المظاهــر -  

1 2 3 4 5 
 منتجاتها أو لنشاطاتها البيئية والجوانب المظاهر بتحديد الشرآة تقوم هل 10

؟ ) المنتج مخلفات ، الهواء انبعاث ( مثل  
●     

 الذي النشاط من البيئة على مةالها التأثيرات بتحديد الشرآة تقوم هل 11
؟ ) والماء التربة تلوث ، الهواء تلوث ( مثل به تقوم  

 ●    

 وضع عند االعتبار في البيئية والجوانب المظاهر تلك أخذ تم هل 12
    للشرآة؟ البيئية األهداف

●     

؟ لها أولية تشغيلية إجراءات عمل بوضع الشرآة قامت هل 13   ●    
التنفيذ معدل متوسط  1.5 

 30 %   التنفيذ نسبة
 

ا                     شاطها ومنتجاته ة لعناصر ن شأن المظاهر واألوجه البيئي ي ب لدى الشرآة تصور أول
م                        ذا ل شاطها، إًال أن ه أثيرات الناتجة عن ن درك الت ة، وهي ت والتي لها تفاعل مع البيئ

ا                ة الب دًا للجوانب البيئي رزة المرتبطة   يتحول إلى إجراء عملي موثق يتم من خالله تحدي
ذ                         شرآة تنف ى أن ال م يرتقي إل يم ل إن مستوى التقي ذا ف شرآة، ول باألنشطة التي تنفذها ال
فة،          ا للمواص ة وفق ام أإلدارة البيئي وب لنظ ستوى المطل ة بالم اهر البيئي ب المظ متطل
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د               ين تحدي ق يب ى إجراء موث فالمعلومات لدى الشرآة مبينة ومتوفرة إًال أنها لم تحول إل
ظاهر البيئية وآذا التأثيرات الهامة، ولذلك فالشرآة حصلت على متوسط معدل             تلك الم 

غ     ث بل عيف حي ذ ض ل   ) 1.5(تنفي ن أص ة م ذ  ) 5(نقط سبة تنفي اط، وبن ذا % 30نق له
.المتطلب   

 
 Legal and Other Requirements:     القانون والمتطلبات األخرى  -2

ا       من المهم وفق المواصفة الدولية أن تحدد المنظمة          التشريعات القانونية التي تخضع له
دول    ات، والج شريعات والتعليم ك الت ة للوصول لتل وفر اإلمكاني ا، وأن ت ق معه   وتتواف

:يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي ) 4-40(  
 
 
 
)40-4(جــــدول   

اصفة الدوليةوفقًا للمو مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب القانون والمتطلبات األخرى  
ISO 14001:2004 

التنفيذ مستوى  
4.3.2 

 
 ت

 
األخرى والمتطلبات القانون -4  

1 2 3 4 5 
 على وتطبقها بها تلتزم التي القانونية التشريعات الشرآة حددت هل 14

   ؟ ومنتجاتها أنشطتها في البيئية الجوانب
 ●    

 ورموز صناعية يقاتآتطب تحديدها تم أخرى متطلبات الشرآة لدى هل 15
؟ وإرشادات  

  ●   

 القوانين إلى والوصول التعرف من تمكن التي الوسائل الشرآة توفر هل 16
؟ معها تتعامل التي والقواعد والمعلومات  

●     

؟ القانوني الشرآة التزام لتقييم معينة وإجراءات معايير وضع تم هل 17  ●     
التنفيذ معدل متوسط  1.7 

 34 %   فيذالتن نسبة
 

غ     ات األخرى بل انون والمتطلب ب الق ذ لمتطل دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل حصلت ال
الرموز واإلرشادات            ) 1.7( نقطة ، حيث حصلت الفقرة الخاصة بالمتطلبات األخرى آ

اط من أصل    ) 3(وبعض التطبيقات الصناعية على درجة تقييم بلغت        اط، في   ) 5(نق نق
التزام              حين أن الفقرة المتعلقة بالت      ا آ ي يتوجب أن تحددها وتطبقه ة الت شريعات القانوني

ا فقرتي مدى                    ين ، أم تجاه الجوانب البيئية لم تحصل سوى على درجة تقييم بلغت نقطت
م                  انوني فل شرآة الق زام ال يم الت توفر اإلمكانية للوصول لتلك التشريعات وآذا معايير تقي

توجب تصحيحه ومعالجته وبما    تحصل سوى على نقطة واحدة فقط وهو تقييم ضعيف ي         
.يعزز تأآيد التزام الشرآة للتشريعات لكل أنشطتها   

 
 Objectives and Targets:    الغايات واألهداف  -3
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تلزم المواصفة الدولية المنظمة بضرورة إنشاء األهداف البيئية القابلة للقياس وبالتناسق 
دول    ا، والج ي يتوجب توثيقه ة، والت سياسة البيئي ع ال ذ  ) 41-4(م ستوى تنفي يوضح م

:الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي   
 

 
 
)41-4(جـــدول    

دافــــات واألهــــب الغايــمستوى تطبيق الشرآة لمتطل ة ـــة الدوليـــًا للمواصفــــوفق 
ISO 14001 :2004 

التنفيذ مستوى  
4.3.3 

 
 ت

 
      واألهداف الغايات – 5

1 2 3 4 5 
لتحقيقها؟ وتسعى تحديدها تم موثقة بيئية وأهدافًا غايات الشرآة لدى هل 18  ●     
؟ قياسها يمكن للشرآة الموضوعة البيئية األهداف هل 19  ●     
المطبقة؟ البيئية سياستها مع البيئية الشرآة وأهداف غايات تتوافق هل 20   ●    
ومراجعتها؟ عليها حفاظال ويتم الشرآة في البيئية األهداف توثيق يتم هل 21  ●     
 االعتبارات أخذ البيئية واألهداف الغايات وضع عند الشرآة تقوم هل 22

:التالية  
     

؟ والتشريعية القانونية المتطلبات أ    ●    
؟ المتاحة التكنولوجية الخيارات ب   ●     
؟ لألعمال والتشغيلية المالية المتطلبات ج    ●    
     ●   ؟ المهتمة تالجها أراء د 

التنفيذ معدل متوسط  1.3 
 26 %   التنفيذ نسبة

 
غ              ات واألهداف بل ذ لمتطلب الغاي دل تنفي نقطة  ) 1.3(حصلت الشرآة على متوسط مع

ل   ن أص شرآة         ) 5(م ات ال نخفض لتطبيق يم الم ستوى التقي ى م شير إل ذا ي اط، وه نق
شرآة حيث أن    لعناصر وفقرات هذا المتطلب وهو وضع مرتبط ببناءات        دى ال النظام ل

الغايات واألهداف تنشأ عن السياسة البيئية التي تقود إلى تطبيق النظام وهي التي لم يتم           
أن                    ذلك ف سياسة، ول ك ال تعريفها وهو ما أعاق إنشاء أهداف قابلة للقياس بالتناسق مع تل

ه                     سه وتوثيق م تأسي إجراء ت ة آ شرآة البيئي د أهداف ال حتى وأن  القصور يبرز في تحدي
ا         ارات التكنولوجي ة وخي ات القانوني ارات للمتطلب شرآة توجهات في أخذ االعتب دى ال ل
ذا  شرآة بمعالجة ه ام ال ا يتطلب قي و م ا، وه ي تحاول مراعاته ة الت ات المالي والمتطلب
.الخلل وتحويل توجهاتها إلى صياغات وإجراءات موثقة تتوجب التنفيذ والتطبيق   

 
 Environmental Management program : برامج أإلدارة البيئية -4

ة   رامج إداري تم التخطيط لوضع ب ه يتوجب أن ي ة فإن داف البيئي ات واأله ق الغاي لتحقي
يوضح ذلك ) 42-4(إلنجاز ذلك،ولمعرفة مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب فالجدول  

:وعلى النحو التالي  
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)42-4(جـــدول    
ة ـــــة الدوليـــــًا للمواصفـــــة وفقـاإلدارة البيئيمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب برامج 

ISO 14001:2004 
التنفيذ مستوى  

4.3.4 
 
ت

 
4 البيئية اإلدارة برامج -  

1 2 3 4 5 
2
3 

بالبيئة؟ الخاصة األهداف وانجاز لتنفيذ برامج بوضع الشرآة قامت هل  ●     

2
4 

 األهداف وإنجاز تنفيذل اإلدارية للمستويات المسؤولية توضيح يتم هل
 البيئية؟

 ●    

2
5 

البيئية؟ واألهداف الغايات لتحقيق والسبل الطرائق تحديد تم هل  ●     

2
6 

؟ واألهداف الغايات تلك لتحقيق زمنيًا إطارًا ُحدد هل  ●     

التنفيذ معدل متوسط  1.2 
 24 %   التنفيذ نسبة

 
سجيله في    يؤشر تقييم التنفيذ لتلك البرامج البيئية ب      أنه اتصف بالضعف آمتطلب يمكن ت

داف  ات واأله ق الغاي ق المواصفة بغرض تحقي رامج وف ك الب ك آون تل شرآة ، وذل ال
ة                           رامج إداري اب ب ا في غي ا أنعكس عملي الزم م شكل ال م توضح بال البيئية وهي التي ل
ب التخطيط   ر ضمن متطل و األخي ب ه ذا المتطل ذا الغرض خاصة وإن ه ة له مخطط

اط وهو    ) 5(نقطة من أصل    ) 1.2(فإن متوسط معدل التنفيذ لهذا المتطلب بلغ        ولذلك   نق
و أن                    إجراء ول ه آ ذي يمكن التحقق من تقييم منخفض وذلك لغياب البرنامج التفصيلي ال
الشرآة تحاول توضيح المهام للمستويات اإلدارية وانجاز بعض التقارير بشكل محدود            
.إال أن الفجوة تتطلب المعالجة   

 
:التنفيذ والتشغيل : ابعًا ر  

 Structure and Responsibility:    البنيـة والمسـؤولية  -1

ة               ضايا المتعلق تؤآد المواصفة الدولية على ضرورة تحديد األدوار والمسؤوليات في الق
ذلك، والجدول                ة ب ة المعني يوضح  ) 43-4(بالجانب البيئي لألفراد والمستويات اإلداري

:لهذا المتطلب النحو التالي مستوى تنفيذ الشرآة   
 
 

 
)43-4(جدول   

ة ــــة الدوليـــًا للمواصفــــة وفقــــة والمسؤوليــــب البنيـمستوى تطبيق الشرآة لمتطل
ISO 14001 : 2004 

التنفيذ مستوى  
4.4.1 

 
ت

 
1 والمسؤولية البنية -  

1 2 3 4 5 
2
7 

 يخص فيما اإلدارية ياتوالمستو لألفراد والمسؤوليات األدوار ُتحدد هل
؟ البيئي الشأن  

  ●   



218 
 

2
8 

 والواجبات المهام وُتبًلغ للمعنيين والمسؤوليات األدوار تلك تعلن هل
؟ الشرآة في لألفراد  

  ●   

2
9 

؟ للنظام الفعال التنفيذ لضمان الالزمة الموارد توفير يتم هل    ●   

3
0 

 في البيئية اإلدارة ظامن تنفيذ على لألشراف لإلدارة ممثل تعيين تم هل
   ؟ الشرآة

 ●    

التنفيذ معدل متوسط  2.7 
 54 %   التنفيذ نسبة

 
رة       ) 2.7(حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ لهذا المتطلب بلغ           اط حيث أن الفق نق

يم بلغت                     ى درجة تقي ي حصلت عل شأن البيئ ) 3(الخاصة باألدوار والمسؤوليات في ال
يشير لتطبيق جزئي في هدا االتجاه، وآذا فقرة إعالن األدوار   وهذا  ) 5(نقاط من أصل    

نقاط، وهو آذلك فيما يتعلق بتوفير الموارد الذي بلغ تقييمها          ) 3(حصلت على تقييم بلغ     
م يأخذ ) 3( ذي ل إلدارة وال ل ل ين ممث شرآة لتعي ي إجراءات ال اط، ولكن الضعف ف نق

وب           إجراءًا نظميًا وفقًا لما تشترطه المواصفة الدو        ا من ين ة،حيث عينت اإلدارة العلي لي
شرآة                  ام  ال عنها ولكن لم يتم تعريف وتوثيق مهمات ومسؤوليات ممثليها، ما يتطلب قي
.بمعالجة هذا القصور خصوصًا وان هذا الوضع يمكن البناء علية  

 
 Training Awareness and Competenceالتدريب والتوعية والكفاءة   -2

ة،               أولت المواصفة الدولية أ    ذه المهم ذ ه دريب وتنفي شاطات الت ة بن زام المنظم همية اللت
ي ،         ام البيئ راد بالنظ ي األف ادة وع رض زي ة بغ ات التدريبي د لالحتياج ا التحدي وعليه

:يوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي ) 44-4(والجدول   
 
 
 
 
)44-4(جدول   

لتوعية والكفاءةمستوى تطبيق الشرآة لمتطلب التدريب وا  وفقًا للمواصفة الدولية 
2004: 14001 ISO 

التنفيذ مستوى  
4.4.2 

 
 ت

 
2 والكفاءة والتوعية التدريب -  

 1 2 3 4 5 
 بالشأن المتعلقة الالزمة التدريبية االحتياجات بتحديد الشرآة تقوم هل 31

 البيئي؟
  ●   

؟ التدريب بإعمال مللقيا الالزمة الموارد بتوفير الشرآة تقوم هل 32    ●   
:في معارفهم لزيادة للعاملين التوعوية باإلجراءات الشرآة تقوم هل 33       

؟ البيئة اإلدارة ونظام البيئة أ     ●   
؟ تنفيذها وأهمية البيئية السياسة ب   ●     
؟ تحقيقها وأهمية البيئية األهداف ج   ●     
؟ النظام نفيذت في ومسؤولياتهم العاملين دور د     ●   
؟ المطلوبة التشغيلية السيطرة إجراءات هـ   ●     
؟ لها واالستجابة الطوارئ حاالت و     ●   
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التنفيذ معدل متوسط  2.2 
 44 %   التنفيذ نسبة

 
ة،     ال التدريبي شاط اإلعم وم بن شرآة تق ب إن ال رات المتطل يم فق ات  تقي ين درج تب

العاملين عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها من خالل الحد  وإجراءات التوعية لزيادة وعي  
من التلوث والتعريف بالمؤثرات البيئية الخطرة المحتلة إلعمالهم، وقد حصلت الشرآة            

،حيث حصلت    ) 5(نقطة من أصل       ) 2.2(على متوسط معدل تنفيذ لهذا المتطلب بلغ          
ت      يم بلغ ات تقي ى درج رات عل س فق ي   ) 3(خم ت ف ي تمثل اط والت وارد  نق وفير الم ت

املين ومسؤولياتهم                 ة ودور الع ة عن البيئ الالزمة لألنشطة التدريبية وإجراءات التوعي
ذه           ان ه ذلك ف ا ، ول ا  ومجابهته تعداد له ة واالس تجاهها، وآذا حاالت الطوارئ المحتمل
شكل أساس    ا ت ة إًال أنه ع المواصفة الدولي ابق م ة التط شطة وان وصفت بمحدودي األن

. عليها وإصالح أماآن القصور باتجاه تبني نظام اإلدارة البيئة يمكن البناء  
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 Communicationاالتصاالت    -3

ة،     ل المنظم داخلي داخ ام للتواصل ال شاء نظ تم أن ة أن ي ًا للمواصفة الدولي ب وفق يتطل
شرآة       ) 45-4(والتواصل مع المهتمين بالشأن البيئي، والجدول        ذ ال يوضح مستوى تنفي

:لك على النحو التالي لهذا المتطلب وذ  
 

)45-4(جدول   
 ISO  14001 : 2004مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب االتصال وفقًا للمواصفة الدولية 

التنفيذ مستوى  
4.4.3 

 
ت

 
3 االتصـــــــال -  

1 2 3 4 5 
3
4 

 المعنيين بين الداخلي التواصل توضح معينة إجراءات الشرآة لدى هل
؟ البيئية الجوانب بخصوص  

●     

3
5 

 وتوثيق الستالم معينة إجراءات وتطبيق بوضع الشرآة تقوم هل
البيئي؟ باألداء المهتمين من واالتصاالت المعلومات  

●     

3
6 

     ●   البيئي؟ االهتمام لتعزيز خارجي وتواصل اهتمامات الشرآة لدى هل

3
7 

 واصلالت إجراءات فاعلية وتعزز التواصل نظام على الشرآة تحافظ هل
؟ والخارجي الداخلي  

●     

التنفيذ معدل متوسط  1 
 20 %   التنفيذ نسبة

 
ذا                        رات ه ق لفق ى ضعف التطبي شرآة لمتطلب االتصال يؤشر إل ذ ال تقييم مستوى تنفي

) 5(المتطلب ، حيث لم تحصل أي من تلك الفقرات إًال على نقطة واحدة فقط من أصل        
شرآ             دى ال يس ل ه ل ي أن ة التواصل           نقاط ، وهذا يعن ة إجراءات محددة وموضحة لعملي

فيما يخص الجوانب البيئية وفقا وما تتطلبه المواصفة الدولية التي تؤآد ضرورة وضع              
ذ                دل تنفي غ متوسط مع د بل ي، وق شأن البيئ ام بال د االهتم وإنشاء إجراءات االتصال لتأآي

.الضعف نقطة وهو ما يتطلب معالجة هذا القصور و) 1(الشرآة لهذا المتطلب   
 

 Environmental Management Systemتوثيق نظام اإلدارة البيئة     -4
Documentation 

ك                        ات تل ك النظام، لتثبيت واثب ة توثيق ذل ة، عملي إلدارة البيئي من أساسيات بناء نظام ل
ذا   شرآة له ذ ال ستوى تنفي ة م ام، ولمعرف ية للنظ ات األساس ن المتطلب ات ع المعلوم

:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 46-4(المتطلب الجدول   
 

)46-4(جدول   
 وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب توثيق نظام اإلدارة البيئية

ISO 14001:2004 
التنفيذ مستوى  

4.4.4 
 
ت

 
4 البيئية اإلدارة نظام توثيق-  

1 2 3 4 5 
؟ البيئية اإلدارة لنظام توثيق الشرآة لدى يوجد هل38  ●     
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الرئيسية المتطلبات تصف معلومات من هل39  أو ورقية(بوثائق للنظام 
)الكترونية  ؟ 

●     

اتجاهها وتحدد إليها الوصول تسهل محددة آلية المتوفرة للوثائق هل40      ● ؟ 
البيئية اإلدارة لنظام دليًال الشرآة لدى هل41      ● ؟ 
 السيطرة،والنماذج وإجراءات لإلجراءات دليالً الشركة أعدت هل42

 والسجالت؟

 ●    

التنفيذ معدل متوسط  1.2 
 24 %   التنفيذ نسبة

 
ة من                      ة لنظام اإلدارة البيئي ًا للعناصر الجوهري شاء توثيق ق يجب أن لتنفيذ متطلب التوثي
ب     ذ متطل ميًا، وألن تنفي ازة رس ائق مج ي وث ات ف ن المتطلب ات ع ت معلوم الل تثبي خ

 ووصف واثبات آفايتها لمتطلبات النظام ،فان الشرآة لم تنفد بعد نظاماً            التوثيق لمعرفة 
اً         ق وفق ذ التوثي اب تنفي تعكس غي اءت ل ق ج ة التوثي ان عملي ذلك ف ة، ول إلدارة البيئي ل
ذا المتطلب ضعيفاً  ذ له دل التنفي اء متوسط مع ذا ج ة، ول واشتراطات المواصفة الدولي

.معالجة نقطة، وهو ما يتطلب ال) 1.2(حيث بلغ   
 

 Control  Documentالسيطرة على الوثائق       -5

يتوجب أن تقوم المنظمة بغرض السيطرة على الوثائق الخاصة بنظام اإلدارة البيئية أن          
اظ عليه       تنشئ ائق والحف ك الوث ا ضبط تل ـ إجراءات تستطيع من خالله ـ ا، والجــ دول ــ

يوضح) 4-47( :النحو التاليمستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى    
 

 
 
 
 
)47-4(جدول   

 وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب السيطرة على الوثائق
ISO 14001:2004 

التنفيذ مستوى  
4.4.5 

 
ت

 
5 الوثائق على ألسيطرة-  

1 2 3 4 5 
 اإلدارة لنظام الوثائق على السيطرة إجراءات بوضع الشرآة قامت هل43

 البيئة؟
●     

؟ الشرآة في البيئة اإلدارة نظام ومستندات وثائق تراجع هل44  ●     
؟ بسهولة إليها الوصول ويمكن متوفرة البيئة بنظام الخاصة الوثائق هل45  ●     
؟ والمستبعد منها القديم ،ويحدد الوثائق على الحفاظ يتم هل46  ●     
؟ مستمر بشكل منها مالمستخد على المحافظة ويتم الوثائق ترًمز هل47  ●     

التنفيذ معدل متوسط  1 
 20 %   التنفيذ نسبة
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ي              شكل عمل آون الشرآة لم تنفد عملية التوثيق لنظام اإلدارة البيئية، فان ذلك انعكس وب
اً            ذه وفق رض تنفي ب يفت ائق آمتطل ك الوث ى تل سيطرة عل راءات ال ذ إج دم تنفي ي ع ف

.اك تنفيذًا يذآر لعناصر هذا المتطلب للمواصفة الدولية، ولذلك لم يكن هن  
 

 Operational  Control     ضبط العمليات -6

ة           راءات الالزم شاطات واإلج ات والن د العملي تم تحدي ان ي ة ب فة الدولي زم المواص تل
ة                    ين، ولمعرف راد المعين ى األف صالها إل شغيلية وإي إجراءات سيطرة ت ة آ للجوانب البيئي

:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 48-4(طلب فالجدول مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المت  
 
 

 
 
 
 
 
)48-4(جدول   

اتـــط العمليـــب ضبـــة لمتطلـــمستوى تطبيق الشرآ ة ــــة الدوليــــًا للمواصفـــوفق 
ISO 14001 :2004 

التنفيذ مستوى  
4.4.4 

 
ت

 
6 العمليات ضبط -  

1 2 3 4 5 
البيئية؟ بالجوانب المتصلة والنشاطات اتالعملي بتحديد الشرآة قامت هل48    ●   
البيئية؟ بالجوانب وأنشطتها عملياتها تغطي موثقة إجراءات أنشاء تم هل49  ●     
؟ العالقة ذوي اإلفراد إلى اإلجراءات تلك إيصال تم هل50   ●    
؟ المنفذون اإلفراد وآذا المطبقة اإلجراءات تلك فعالية تراقب هل51   ●    
؟ دوري بشكل الشرآة في اإلجراءات تلك تراجع هل52   ●    
؟ البيئية القضايا تغطية من الشرآة تتأآد هل53   ●    

التنفيذ معدل متوسط  2 
 40 %   التنفيذ نسبة

 
ستوى منخفض ولكن                      ذ المتطلب تؤشر لم شرآة لتنفي يم ال على الرغم من أن درجة تقي

ا         آون ضبط العمليات مطلوب للنشاطات     ان له ة ف سمات الهام  التي ترتبط بالمظاهر وال
ة،  ة هام أثيرات بيئي سبب ت ي يمكن أن ت شاطات الت ات والن د بعض العملي مسعى لتحدي

ك      ) 3(ولذلك حصلت الفقرة الخاصة بذلك على درجة تقييم بلغت         نقاط، ولكن لم توثق تل
في مجال السيطرة ، غير أن إجراءاتها  المواصفة يجعلها ترتقي إلى معيار الحاالت بما
اس    دات القي ة ومع ات الزمني بالت والعالم تخدام اللي واد باس ف الم شغيلية آتعري الت
ة                  ات المراقب ا عملي ذات الغرض، إم والصيانة الوقائية يتم تغطيتها في مجمل أنشطتها ل
غ     ذ بل دل تنفي ط مع ى متوس شرآة عل ذا حصلت ال نخفض، ل ا م أن تقييمه ة ف والمراجع

% . 40ذ نقطتان، ونسبة تنفي  
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 Emergency Preparedness  االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ -7
and Response 

ة،             ك الحاالت المحتمل د تل تم تحدي ة الطوارئ، يتوجب أن ي في سبيل االستعداد لمواجه
المواصفة بان يتم أنشاء إجراءات االستجابة، ولمعرفة مستوى تنفيذ الشرآة لهذا  وتؤآد
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي )  49-4(فالجدول  المتطلب  

 
 

)49-4(جدول   
 وفقًا للمواصفة مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ

:2004 الدولية ISO 14001 
التنفيذ مستوى  

4.4.7 
 
ت

 
7 الطوارئ لحاالت واالستجابة االستعداد-  

1 2 3 4 5 
 الطوارئ حاالت لتحديد مناسبة راءاتإج بتأسيس الشرآة قامت هل54

؟ المحتملة  
  ●   

 للتخفيف لها واالستجابة الطوارئ لمواجهة إجراءات الشرآة وضعت هل55
التأثيرات؟ من  

  ●   

؟ أسبابها وتحليل اإلجراءات تلك مراجعة يتم هل56    ●   
 في يينللمعن التدريبات خالل من منتظم بشكل اإلجراءات مالءمه تختبر هل57

 الشرآة؟
  ●   

؟ االستجابة فاعلية زيادة بهدف اإلجراءات لتلك التحسينات عمليات تتم هل58    ●   
التنفيذ معدل متوسط  3 

 60 %   التنفيذ نسبة
 

ى                      شرآة بممارسة عدد من اإلجراءات الخاصة بحاالت الطوارئ حصلت عل لقيام ال
، حيث أن آل  %60، وبنسبة تنفيذ بلغت نقاط) 3(متوسط معدل تنفيذ لهذا المتطلب بلغ      

غ             يم بل اط من أصل       ) 3(فقرة من فقرات المتطلب حصلت على درجة تقي اط،  ) 5(نق نق
ة                ى الحوادث البيئي رد عل ة ال وهذا يعود إلى أن الشرآة وضعت إجراءات تحدد أمكاني
ا وضعت إجراءات  ا، فإنه دها جميعه تم تحدي م ي ة والعرضية، وأن ل والحاالت الطارئ

سؤوليات           ل د الم ا تحدي الل قيامه ن خ ا م ن أثاره ف م االت والتخفي ك الح ة تل مواجه
وازم، وبعض إجراءات            دات والل د المع دريبات وتحدي ذ بعض الت والموارد والقيام بتنفي
الصيانة والتي تهدف لالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ، وهي التي تتطلب أجراء           

ة تز  إجراءات موثق ا آ سينات عليه اً  التح ام وفق اء النظ تجابة وبن ة االس ن فاعلي د م ي
.للمواصفة الدولية   

 
 
 

 



224 
 

:التدقيق واإلجراءات التصحيحية : خامسًا  
 Monitoring and Measurement:    الرصــد والقياس  -1

ات              اس للعملي تؤآد المواصفة الدولية على ضرورة تنفيذ عمليات الفحص والرقابة والقي
ان ا ة أن آ شاطات ولمعرف ات  والن سجيل المعلوم ار، وت ات المعي ي بمتطلب ام يف لنظ

شرآة له        ذ ال ة مستوى تنفي ـ الخاصة بتتبع أداء النظام ، ولمعرف ـ ذا المتطلب فالج ـ دول ــ
:يوضح ذلك وعلى النحو التالي ) 4-50(  
)50-4(جـــدول   

ة ـــولية الدــــًا للمواصفـــوفق اســــة والقيــــب الرقابــــة لمتطلـمستوى تطبيق الشرآ
ISO 14001 : 2004 

التنفيذ مستوى  
4.5.1 

 
ت

 
1 والقيــاس الرصـــد -  

1 2 3 4 5 
5
9 

؟ ونشاطاتها لعملياتها والرقابة الرصد بعمليات الشرآة تقوم هل    ●   

6
0 

 المعلومات خالل من منتظم بشكل البيئية التأثيرات قياس عمليات تتم هل
؟ األداء بتتبع الخاصة والبيانات  

  ●   

6
1 

 والتعليمات التشريعات مع االلتزام لتقييم موثقة إجراءات الشرآة لدى هل
 البيئية؟

 ●    

6
2 

؟ تحقيقها المطلوب واألهداف ، األهداف تقدم عملية تقييم يتم هل  ●     

6
3 

؟ الشرآة في للنظام المستمر للتحسين والمجاالت الفرص تحدد هل    ●   

6
4 

؟ المعدات على والمحافظة الشرآة في الرصد هزةأج معايرة تتم هل    ●   

6
5 

بالسجالت؟ واالحتفاظ والقياس الرقابة نشاط إجراءات التوثيق يتم هل  ●     

التنفيذ معدل متوسط  2.3 
 46 %   التنفيذ نسبة

 
غ                يم بل ى تقي رات حصلت عل اط  ) 3(تبين درجات التقييم لفقرات المتطلب أن أربع فق نق

 وذلك آون الشرآة تنفذ بعضًا من مكونات المتطلب من خالل تغطيتها جزئياً             لكل منها، 
ة،          أثيرات البيئي ض الت اس بع ا وقي شطتها وعملياته ة ألن د والرقاب ات الرص لعملي
ك  ع تل سين، وم ا للتح د وتوجهاته زة الرص ص أجه دات وفح ى المع ا عل ومحافظته

ي يمكن أن يكون    اإلجراءات لمراقبة الخواص الرئيسية لعمليات الشرآة و  نشاطاتها الت
ذا حصلت            لها تأثير بيئي مهم فأنه لم يتم توثيقها وبما يلبي المتطلب وفق المواصفة، ول

.نقاط ) 2.3(الشرآة على متوسط معدل تنفيذ بلغ   
 

 
 Evaluation of Compliance:    تقييــم االلتزام  -2

يم تط           شكل        لتقييم االلتزام فإنه يجب على المنظمة أن تقوم بتقي ة ب ات القانوني ق المتطلب بي
يوضح مستوى   ) 51-4(دوري، وإنشاء تلك اإلجراءات الالزمة لذلك التقييم، والجدول         

:تنفيذ الشرآة لهذا المتطلب وعلى النحو التالي   
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)51-4(جــــدول   
 ةــــة الدوليـــًا للمواصفـــزام وفقـــم االلتـــب تقييـــة لمتطلـــق الشرآــوى تطبيـــمست

ISO 14001 : 2004 
التنفيذ مستوى  

4.5.2 
 
ت

 
2 االلتزام تقييم -  

1 2 3 4 5 
6
6 

 والقوائم آالتصاريح النموذجية الوثائق بوضع الشرآة تقوم هل
القانونية؟ المتطلبات لتطبيق آإجراءات والمستندات  

●     

6
7 

 مدى فةلمعر القانونية المتطلبات لتطبيق دوريًا تقييمًا الشرآة تجري هل
؟ البيئية التشريعات مع التوافق  

●     

التنفيذ معدل متوسط  1 
 20 %   التنفيذ نسبة

 
ط من  دة فق غ نقطة واح زام بل ذ لمتطلب االلت دل تنفي ى متوسط مع شرآة عل حصلت ال
(أصل   5 ق                     )  ة لتطبي شرآة إجراءات موثق دى ال يس ل يم ضعيف حيث ل نقاط، وهو تقي

ب    و المتطل زام، وه ب االلت دارها      متطل ق إص ة وف فة الدولي ه المواص اءت ب ذي ج  ال
ا             ذ وم ين ضعف التنفي ا ب ة م األخير، ولذا فإنه يتعين على الشرآة سد هذه الفجوة القائم
.تتطلبه المواصفة وبما يحقق تأآيد التزامها وامتثالها للقوانين والتشريعات البيئية   

 
           :     عدم المطابقة ، اإلجراءات التصحيحية والوقائية  -3

Nonconformance, Correetiveand Preventive action 

د المسؤوليات                        ه يتوجب تحدي ات النظام فأن ة في تطبيق روز حاالت عدم المطابق عند ب
صحيحية ،        ة والت اإلجراءات الوقائي ام ب االت والقي ك الح ن تل ق م صالحيات للتحق وال

:لب وعلى النحو التالييوضح مستوى تنفيذ الشرآة لهذا المتط) 52-4(والجدول   
 
 
 
)52-4(جـــدول   

مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب عدم المطابقة، اإلجراءات التصحيحية والوقائية وفقاً 
 ISO 14001 : 2004للمواصفة الدولية 

التنفيذ مستوى  
4.5.3 

 
ت

 
3 والوقائية التصحيحية اإلجراءات ، المطابقة عدم -  

1 2 3 4 5 
6
8 

 حالة في والتحقق والصالحية المسؤولية لتحديد إجراءات الشرآة لدى هل
؟ المطابقة عدم  

  ●   

6
9 

التأثيرات؟ المطابقةلتقليل عدم حال ي الضرورية اإلجراءات اتخاذ يتم هل   ●    

7
0 

 عدم حاالت تجاه المناسبة والتصحيحية الوقائية اإلجراءات تولي يتم هل
؟ المطابقة  

 ●    

7
1 

؟ التصحيحية لإلجراءات وفقًا النظام إجراءات بمراجعة الشرآة تقوم هل   ●    

7
2 

؟ اإلجراءات في التغييرات بتسجيل القيام يتم هل  ●     
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التنفيذ معدل متوسط  2 
 40 %   التنفيذ نسبة

 
يم ضعيف              ان، وهو تقي حصلت الشرآة على متوسط معدل تنفيذ لهذا المتطلب بلغ نقطت

ار  ي اإلط ب ف ذ المتطل ودلتنفي ذه تفترض وج راءات تنفي ك ألن إج ام، وذل الع ام   النظ
الخاص باإلدارة البيئية، وهو الذي لم يطبق في الشرآة وفق المواصفة ليتم تحديد ما إذا 
دى        ن ل ار، ولك ات المعي ي لمتطلب ان يف ا إذا آ ة وم ات المخطط ع الترتيب ق م ان يتف آ

سجام        الشرآة ممارسات لتحديد سلطة ومسؤولية التحقق والمعالجة        في حاالت عدم االن
.والتوافق التخاذ خطوات باتجاه التصحيح  

 
 Records:  السجـــــــالت -4

ا وصيانتها         يتوجب وفق المواصفة الدولية ألقيام بوضح سجالت األداء البيئي يتم حفظه
ارير        ام وتق ة النظ ائج مراجع دريب ونت ات الت ضمينها معلوم ام بت ك للقي ا وذل وترتيبه

ذا المتطلب فالجدول               الرصد والتخلص من   شرآة له ذ ال  النفايات، ولمعرفة مستوى تنفي
:يوضح ذلك على النحو التالي ) 4-53(  

 
 
 
 
)53-4(جدول   

 ISO 14001 :  2004مستوى تطبيق الشرآة لمتطلب السجالت وفقًا للمواصفة الدولية 
التنفيذ مستوى  

4.5.4 
 
ت

 
4 السجالت -  

1 2 3 4 5 
7
3 

؟ البيئي باألداء خاصة التسج الشرآة لدى هل   ●    

7
4 

 بشكل ومرتبة ومميزة محددة البيئية بالجوانب المتعلقة السجالت هل
؟ مناسب  

 ●    

7
5 

 تقارير ، المراجعة نتائج ، التدريب سجالت ، السجالت تلك تتضمن هل
الرصد؟ تقارير ، النفايات من ،التخلص الحوادث  

  ●   

7
6 

؟ الشرآة ومنتوجات نشاطات عن التقصي إمكانية السجالت توفر هل    ●   

7
7 

بها؟ االحتفاظ فترة وتحدد الشرآة في السجالت تلك حماية يتم هل    ●   

7
8 

 بيسر السجالت استرجاع من تمكن محددة إجراءات الشرآة لدى هل
؟ وسهولة  

  ●   

التنفيذ معدل متوسط  2.6 
 52 %   التنفيذ نسبة

 
نقاط، حيث تؤشر درجات      ) 2.6( الشرآة لهذا المتطلب قد بلغ       يبين متوسط معدل تنفيذ   

تعادتها         تقييم الفقرات بان الشرآة تنظم بعض السجالت البيئية وبطريقة توفر إمكانية اس
ه            ا تتطلب ة وم ستواها مقارن ضعف م ذي ي ل ال ض الخل ك بع ق ذل ا وأن راف وحمايته
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دريب وبيان      جالت الت ضمن س ا تت ة،إًال أنه فة الدولي ات  المواص د والنفاي ات الرص
وفر  صاحبها، لكي ت ذي ي ة القصور ال اءات تتطلب معالج تج، وهي بن ات المن ومعلوم
.قابلية التتبع والوضوح والتحسين   

 
:                                                      مراجعة نظام اإلدارة البيئية -5

Environmental  Management  System Audit  

زم المو ام اإلدارة      تل ة لنظ ة دوري راء مراجع ة إج ام المنظم رورة قي ة ض فة الدولي اص
ة                       ى أن يحدد مدى ونطاق المراجع ات، وعل ة المتطلب ذه ومطابق البيئية للتحقق من تنفي

ى النحو                ) 54-4(وطرقها، والجدول     ذا المتطلب وعل شرآة له ذ ال يوضح مستوى تنفي
:التالي   

 
 
 
)54-4(جدول   

متطلب مراجعة اإلدارة البيئية وفقًا للمواصفة الدولية مستوى تطبيق الشرآة ل
ISO14001:2004 

التنفيذ مستوى  
4.5.5 

 
ت

 
5 البيئية اإلدارة نظام مراجعة -  

1 2 3 4 5 
7
9 

البيئية؟ اإلدارة لنظام المراجعة لعمل إجراءات الشرآة أنشأت هل  ●     

8
0 

 الترتيبات مع متطابق أنه من للتأآد النظام بمراجعة الشرآة تقوم هل
؟ المخططة  

●     

8
1 

 وعدد وطرقها المراجعة تلك نطاق النظام مراجعة إجراءات تغطي هل
؟ ومداها المرات  

●     

8
2 

؟ النتائج وتقارير المراجعة إجراء عند المسؤوليات تحدد هل   ●    

8
3 

؟ البيئية اإلدارة لنظام والتدقيق المراجعة وجداول برامج تعتمد هل  ●     

8
4 

 عند السابقة المراجعة ونتائج للنشاط البيئية األهمية االعتبار في تؤخذ هل
؟ المراجعة وإجراءات برامج وضع  

 ●    

8
5 

 للشرآة العليا اإلدارة وأعالم للنتائج تقرير في المراجعة نتائج توثق هل
؟ بالنتائج  

●     

التنفيذ معدل متوسط  1.2 
 24 %   التنفيذ نسبة

 
اً                 آو ة وفق ات المطبق ن أن عملية المراجعة يتوجب أن تهدف إلى التحقق من فهم المتطلب

ق      ون وف ا يجب أن يك ات، وألن إجرائه ال للمتطلب يم االمتث ق وتقي ذا التحق ار وآ للمعي
ات تضمن           عملية منهجية ومستقلة وموثقة، فإنها هنا ال تأخذ هذا النمط، وليس لها ترتيب

ًا ذها وفق ا وتنفي ام به إلدارة  القي ًا ل ًا خاص ق نظام شرآة ال تطب ون ال ات آ ك المعطي  لتل
ي          ساهمات ف شرآة م ان لل عيفًا، وأن آ اء ض ب ج يم المتطل ان تقي ذا ف د، ول ة بع البيئي
.مراجعة األدوار والمسؤوليات والمساعدة األولية لمراجعة بعض االحتياجات  
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:      مراجعة اإلدارة: سادسًا  Management Review 
ة        يمثل متط ر في المواصفة الدولي ا المتطلب األخي ة اإلدارة العلي لب مراجع ISO 14001 

ة                   2004: ائج مراجع سياسة، ونت ستمرة للنظام وال ه الم   التي تلزم اإلدارة مراجعة المالءم
يوضح  ) 55-4(نظام اإلدارة البيئي وتقييم االلتزام واألهداف المطلوب انجازها، والجدول           

: المتطلب على النحو التالي مستوى تنفيذ الشرآة لهذا  
 
 

)55-4(جـــدول   
ة ــــة الدوليــــًا للمواصفــــة اإلدارة وفقــــب مراجعــــة لمتطلـــمستوى تطبيق الشرآ

ISO 14001: 2004 
التنفيذ مستوى  

4.6 
 
ت

 
اإلدارة مراجعة -6  

1 2 3 4 5 
8
6 

؟ دورية وبصفة المنفذ ئيالبي اإلدارة نظام للشرآة العليا اإلدارة تراجع هل  ●     

8
7 

النظام؟ مالءمه بتقييم المراجعة خالل ومن العليا اإلدارة تقوم هل  ●     

8
8 

؟ البيئية السياسة لتغيير الحاجة مدى تقييم المراجعة أعمال تتضمن هل   ●    

8
9 

 من تحققه مطلوب هو وما واألداء البيئية األهداف العليا اإلدارة تراجع هل
    اف؟أهد

  ●   

9
0 

 وحاالت البيئي للنظام المراجعة نتائج بمراجعة العليا اإلدارة تقوم هل
التصحيحية؟ اإلجراءات  

 ●    

9
1 

 الجهات مع التواصل إجراءات مراجعة اإلدارة مراجعة خالل من تتم هل
؟ البيئي بالشأن العالقة وأصحاب المعنية  

 ●    

9
2 

 نظام في تؤثر أن يمكن التي المتغيرة الظروف المراجعة تلك تتضمن هل
؟ البيئية اإلدارة  

  ●   

9
3 

 االلتزام وأبدأ النظام فاعلية تقييم العليا اإلدارة مراجعة تتضمن هل
للنظام؟ المستمر للتحسين  

 ●    

التنفيذ معدل متوسط  2 
 40 %   التنفيذ نسبة

 
داء د  ي إب ات ف ن خالل بعض الممارس شرآة وم اول إدارة ال ي، تح اه األداء البيئ ا تج عمه

ه خاصة                         ام بمراجعت ي من خالل القي ا البيئ ات لتحسين أدائه ًا وترتيب وهي تعبر عن خطط
ر عن                             ك ال يعب وث، إًال أن ذل ساهمة في الحد من التل ا للم ا وتفهمه ر عن إدراآه وأنها تعب

شكل              ذها ب تم تنفي ى إجراءات ي م تحول إل ك ل ا تل دم، آون توجهاته نظمي  مستوى تنفيذ متق
ذ للمتطلب                     دل التنفي ان متوسط مع ذلك آ ة للنظام، ول موثق ودوري لتقييم المالءمه والفعالي

. ضعيف حيث بلغ نقطتان   
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اخلامس الفصل  
 

 في والبيئة الجودة إدارة نظامي وبناء تصميم
 الشرآة

 

 

 
 لمتطلبات وفقاً الشركة في الجودة إدارة نظام بناء: األول المبحث

8  الدولية المواصفة ISO 9001: 200 
 وفقاً الشركة في البيئية اإلدارة نظام بناء خطوات: الثاني المبحث

ــات ــفة لمتطلبـ ــة المواصـ  ISO الدوليـ
14001:2004 

 
 المبحث األول

لمتطلبات وفقًا  بناء نظام إدارة الجودة في الشرآة  
 ISO 9001:2008   الدوليةالمواصفة

 
 

أن  للوصول إلى نقطة بداية التوجه لب      ناء نظامًا ُيعنى بإدارة الجودة في شرآة عدن للحديد، ف
ًا خاص بنظام        ذه آنظام تم تنفي األمر تطلب التوقف عند ذاك النظام القائم في الشرآة الذي ي
الجودة لديها، وذلك بهدف عرض واقع ذلك النظام المطبق وتحليله ، ولمعرفة مدى مالءمه        
ة     ات المواصفة الدولي ات     ISO 9001:2008ذلك النظام لمتطلب ك المتطلب وفر تل  ومدى ت
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شرآة        وتطبيقاتها في الشرآة، ولذلك فان األمر تطلب تحليل وتقييم نظام إدارة الجودة في ال
د           ة، وتحدي ات المواصفة الدولي ومدى إيفاء ذلك النظام القائم مع ما تدعوا له بناءات ومتطلب

.عض عناصره ومكوناتهمستواه وأماآن قصوره ونقاط الضعف في بناءة، وغياب ب  
يم                        ائج تقي ه نت ا توصلت إلي ى م واعتمادًا على ما تم عرضة وتحليله لنظام إدارة الجودة وال
ي         ودة ف ام الج ديًال لنظ رًا وتع راء تغيي ضح ضرورة إج ه ات شرآة، فان ي ال ام ف ك النظ ذل
ديالت        راء التع ى إج ل عل ا، والعم ستدعي تطبيقه ات ت اك متطلب ين أن هن د تب شرآة، فق ال
ه     ث ان ة حي فة الدولي ات المواص ع متطلب ل م شروع للتعام ي ال دء ف ا، والب بعض منه ل
ة   ا المواصفة التعاقدي اءت به ي ج ات الت اءات والمتطلب ى البن ان إل  ISO 9001وباالرتك
ي،                اع دول ذلك بإجم باعتبارها مواصفة تحدد متطلبات باإلمكان تبنيها وتطبيقها، وتحظى آ

د   ى تق سعى إل ذا المبحث ي ان ه ذا   ف ة، وآ ستلزمات والتوجهات المنهجي يم مجموعة من الم
ا      شرآة وبم ي ال ودة ف ًا إلدارة الج اء نظام شاء وبن ى إن دف إل ي ته ة الت وات المرحلي الخط
ISO 9001:2008يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية  شكل   ك   ) 1-5(  ، وال يوضح تل

ان  ذا ف شرآة، ول م ال ة وحج ة لطبيع ي الخطوات والمراحل المقترح ة ه  المراحل المقترح
:تسلسل منهجي لبناء نظام إدارة الجودة في الشرآة وفق األتي   

 
 

(الشكل   5-1 مراحل وخطوات بناء نظام إدارة الجودة)   في الشرآة وفقًا للمواصفة الدولية  
  9001:2008  ISO                                                                                    

إعداد الباحث: المصدر         
:التمهيد والتهيئة  : أوًال  

ة، ومحطات               تعد مرحلة التمهيد والتهيئة مرحلة أولية لوضع خطة تطبيقية للمواصفة الدولي
:استكمالها سيتم من خالل الخطوات التالية  

 
 :اقتناع اإلدارة العليا  -1

قاتـوجه   لتطبي    ـية الت  ـرآة بأهم ـفي الش يا  ـاعة لدى اإلدارة العل   ـمن المهم أن تتوفر القن       
ستهدفة       ISO الـ   ة الجودة الم ذ ألنظم ق نجاح التنفي ، حيث أن الدور األساسي في تحقي
هو لإلدارة العليا، وعليها أن تبدي االلتزام والمسؤولية تجاه تلك البناءات التي تدعو لها           

ذ النظ                اد وتنفي ا في إيج د دوره ة، وان تؤآ ام المتكامل إلدارة الجودة،      المواصفة الدولي
ة  سؤوليات لكاف د الصالحيات والم ل، وتحدي ة عم ودة وآلي ووضع سياسة واضحة للج
.العاملين في الشرآة  



231 
 

م                   د أه شرآة يع إن اقتناع والتزام اإلدارة العليا بمسؤولية تنفيذ نظام إلدارة الجودة في ال
ق المواصفة،              د لتطبي ة والتمهي شرآة        خطوة فاعلة في مرحلة التهيئ دى ال ه ل خاصة وان

ة          ر وضوحًا وفعالي ات أآث ا، والمضي في تطبيق تطبيقات تجاه الجودة يمكن البناء عليه
  .ISO 9001:2008من خالل متطلبات المواصفة الدولية 
 

 ) :ISO(اختيار منسق برنامج االيزو  -2

ا   ا العلي دى إدارته وفر ل د أن تت ا بع شروع فيه شرآة ال ى إدارة ال وهي خطوة يجب عل
ـا                        إلدارة العليـــ ـًال ل ار ممثـ ذه الخطوة اختي تم في ه زو، وي ات االي القناعة بتبني تطبيق
)Management Representative زو  )  يتم اعتماده آشخص مسؤول عن نظام االي
دعو              ي ت ات الت تقع على عاتقة مسؤولية اإلشراف ومتابعة تطبيقات النظام وفق المتطلب

ـ           لها المواصفة، وعلية قيادة عمل     ات ال شرآة لمتطلب ل ال ة تأهي ي ISO         ع  ، وهو من يوق
.على مسودة العمل بخصوص التطبيق التي ستوافق عليها اللجنة التنفيذية  

 
 :تشكيل لجنة توجيه  -3

) لجنة توجيه(تشكيل فريق عمل   Steering Committee ويكون من ذوي الخبرات 
نح      شرآة، ويم ي ال سية ف صات الرئي ف التخص ن مختل اءة، وم ق  والكف ذا الفري  ه

ام   ام بمه ة القي شرآة، وعلي ي ال ودة ف ام إدارة الج شروع نظ ذ م ام بتنفي صالحيات للقي ال
ة،             تطبيق ومتابعة تنفيذ نظام إدارة الجودة وفق المتطلبات المحددة في المواصفة الدولي
سجم مع                       ا ين ة بم ديالت وإدخال المقترحات العملي وله في سياق صالحياته إجراء التع
.المتطلبات  

 
 :تدريب لجنة التوجيه  -4

ة      )لجنة التوجيه (بغرض تعريف فريق العمل    على المواصفات اإلرشادية منها، والتعاقدي
ين في خطوات                   ه يتع ا، فان اطي معه التي تعتمدها االيزو، والتي سيتطلب التعامل والتع
ى المواصفات،                  شرآة عل التهيئة أن يتم تدريب لجنة التوجيه آلجنة إلدارة الجودة في ال

ة      ب ون، وان المواصفة التعاقدي تج والزب اعتبارها تضمن حق آل من المن ISO 9001 
ا      ل منه ضم آ سية ي ات رئي سة متطلب ي خم ودة ف ام إدارة الج ات نظ ة متطلب ع آاف تجم

ذي             ة وال ى     ي مجموعة من العناصر، وتأخذ في صياغتها نموذج العملي شمل آنموذج عل
.منتج وتقديمه للزبونجوانب ترآز على العمليات المتعلقة بتطوير ال  

د من                      ام بالعدي ك يتطلب القي ان ذل ذ ف ولذلك فانه ولترسيخ قاعدة التهيئة الصحيحة للتنفي
رة              ة آبي د ذات أهمي الخطوات الكفيلة بتدريب اللجنة على متطلبات انجاز المهام التي تع
.للتمهيد للتطبيق والتهيئة لمرحلة اإلعداد  

 
 

 :التــقييـــــم -5

شرآ   ى ال ب عل وة        يتوج ي خط ديها، وه ودة ل ام الج يم نظ ة تقي ذ عملي وم بتنفي ة أن تق
ات المواصفة    ًا لمتطلب ون وفق ي أن يك ا ينبغ ائم وم و ق ا ه ة م ة لمعرف ضرورية ومهم
  .ISO 9001الدولية 
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ة          إن عملية تقييم مستوى نظام الجودة في الشرآة ومدى توفر متطلبات المواصفة الدولي
شرآة بعناصرها  اء ال ق عمل ومستوى إيف اط بفري ة يجب أن تن ا، هي مهم ومتطلباته

ر        يم وفق إجراءات أآث ة التقي يشٌكل للقيام بمهمة تنفيذ تقييم نظام الجودة، وإلجراء عملي
د دورات      ساعدة، ولعق صة للم شارية مخت ة است تعانة بجه ن االس ه يمك ة فان ة ومهني دق
.تدريبية النجاز هذه المهمة  

ش        يم بال ة وفق                 وفي سياق قيام فريق التقي ولي المهم ة ت ذه الخطوة، علي ذ ه روع في تنفي
ام       ام بالمه ة االضطالع والقي ك، علي بيل ذل ي س يم ، وف امج التقي ستلزمات إدارة برن م
:التالية   

ة    -أ  وضع خطة لبرنامج التقييم، شامًال ذلك التخطيط تحديدًا لموعد التقييم ومدته الزمني
ذا ال    يم وآ داف التقي د أه ذ، وتحدي اآن التنفي ي   وأم ل ف ي تتمث ة والت ائق المرجعي وث

ل      ق عم د فري يم تحدي ة التقي ضمن خط ين أن تت ة، ويتع فة الدولي ات المواص متطلب
سية    راد ذوي المسؤوليات الرئي د األف ذا تحدي يم وآ ة(التقي ة بأهداف ) الهام والمتعلق

ع                ابالت م د المق يم، ومواعي ا التقي التقييم ونطاقه، والوحدات التنظيمية التي سيتم فيه
د         يم والموع ر التقي داد تقري امج بإع من البرن زام ض ع االلت ة م ستويات اإلداري الم

 .المتوقع إلنجازه وإصدارة

 

ي     -ب  تحديد الوضع الحالي للشرآة ضمن مرحلة التقييم آونه من الشروط األساسية الت
شطة                  ا واألن ة أدائه شرآة من حيث طبيع ع ال د واق ا بتحدي زام من خالله ينبغي االلت

ذة، وإ سؤوليات   المنف ي والم ا التنظيم ة هيكله شرية، وطبيع ة والب ا المادي مكاناته
ة       ة، وطبيع سام المختلف ين اإلدارات واألق ة ب ات التنظيمي صالحيات والعالق وال
االتصاالت القائمة بين المكونات اإلدارية، إضافة إليضاح واقع السجالت ومستوى      

شرآة،       وإجراءات التوثيق، وغيرها من األبعاد األساسية لتوضي         ي لل ع الفعل ح الواق
 .وقد تم انجاز هذه المهمة في المبحث األول من الفصل الرابع

 

القيام بجمع المعلومات والبيانات وتجميع األدلة من خالل المقابالت وفحص الوثائق            -ج 
صلة         االت المت ة بالمج روف المحيط ا والظ ة أدائه شطة، وآيفي ة األن ومالحظ

سج  زام بت ع االلت يم، م ة  بموضوع التقي ى معرف ي توصل إل ة والت ة الواقعي يل األدل
وة         اط الق د نق شرآة، لتحدي ي ال ائم ف ودة الق ام الج ستوى نظ دة وم شطة المعتم األن
ق                  ة النظام المطٌب ى طبيع والضعف والفرص المتاحة للتحسين، بهدف الوقوف عل
ق المواصفة     ودة وف ام إدارة الج ق نظ ي تطبي اده ف يتم اعتم ا س تجابته لم دى اس وم

ن     الدول ث م ي المبحث الثال ا وأنجزت ف م تناوله د ت ة ق ي مهم شرآة، وه ي ال ة ف ي
 .الفصل الرابع
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زام                -د  ا وااللت تأمين تحقيق النجاح المستهدف لعملية التقييم، إنما هي مهمة يجب تأمينه
امًال خاصة                 ا آ بها من قبل اإلدارة العليا للشرآة ودعمها المستمر النجاز إجراءاته

يم         وانه سيعتمد على نتائج    ق التقي ى فري ها في الشروع إلعداد النظام، وهي آذلك عل
ى     يعملون عل ي س دة بالعناصر والمواضيع الت ة الجي ك المعرف ذي يجب أن يمتل ال

 :تقييمها وانجاز مسؤولية تحديد وتثبيت الوقائع من خالل 

 .مقابلة الفرد المعني بالمهمة -1

 .مالحظة النظام أثناء العمل -2

 .فحص الوثائق المناسبة -3

ا بصورة                و م توثيقه ه ت يم التثبت من ان ة التقي على الفريق في سياق إجراءات عملي
ع     ة م ة مقارن دم المطابق االت ع يح ح ع توض ة م رد األدل ة وس حيحة ودقيق ص
.المتطلبات المحددة في المواصفة الدولية  

ة والمعلومات من                 -ه  سجيل األدل ا لجمع وت تهيئة وتجهيز الوثائق المطلوبة واعتماده
ا            قبل ف  ى تقييمه ريق التقييم حول األنشطة والعمليات واإلجراءات التي سيعملون عل

ا     م التوصل له ي ت ائج الت ارير والنت داد التق ات وإع ك العملي ل تل ل آ ق مجم ولتوثي
 :ومنها التقرير النهائي، ومن هذه الوثائق

 .ما يتعلق بالقوائم التي تستخدم لتقييم متطلبات وعناصر نظام الجودة •

 .لمالحظات، ونماذج توثيق األدلة، ونماذج لتقرير عدم المطابقةنماذج با •

 

ات نظام إدارة           -و  يم عناصر ومتطلب وضع أداة التقييم التي سيتم اعتمادها في عملية تقي
فة       ر المواص ات وعناص ص متطلب ى فح د عل ي تعتم شرآة والت ي ال ودة ف الج

ة  ا وعناصرها وب    ISO 9001الدولي وفر مكوناته ي ت ا ن الت ي   اءاته  األداة األنسب الت
تتصف بالموثوقية والقدرة على االستيعاب، وإمكانية التعاطي معها، ولما توفره في           

ات المواصفة الدولي  شرآة بمتطلب اء ال دى وف ام وعن م ستوى النظ ـالتوصل لم ة ــ
ISO 9001:2008. 

ئلة وإجراءات االستقصاء وف             دآه  ن أ إ ك األس ق التقييم يتم من خاللها اإلجابة على تل
منهجية يتم االلتزام بها وانتهاجها، وعادة يتم اإلجابة عن تلك األسئلة الواردة ضمن      

ة                 ا وفق منهجي م وضعها وبنائه ي ت ذلك        (مكونات أداة التقييم الت شرآة ب وم ال هل تق
راء، أو راء، أو  .. اإلج ك اإلج ذ ذل تم تنفي ف ي ات   ...آي ة إلثب وفر أدل ل تت ه

 ).ISO 9004(صفة الدولية ،ويمكن االستفادة من الموا)التنفيذ
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نه من المهم التذآير أن أداة التقييم هذه هي ذات األداة التي تم اعتمادها لتقييم نظام                  إ
ذا         ن ه ع م صل الراب ي الف ث ف ث الثال الل المبح ن خ شرآة م ي ال ودة ف إدارة الج

دى توف  د م ي توصلت لتحدي ث، والت ـالمبح ـر متطلبـ ـات المواصفــ ـة الدوليـــ ة ـــ
ISO 9001:2008       ساعد ا ي ا وهو م شرآة بعناصرها ومتطلباته  ومستوى إيفاء ال

م المراحل للمضي في                     الشرآة ويوفر لها جهدًا النجاز خطوة من خطوات أحد أه
ذ نظام                         شرآة في تبني تنفي د ال ذه األداة تفي شرآة، وه بناء نظام إدارة الجودة في ال

ا       ق تطلع ر لتحقي دة أآث ي مفي ًا، وه ودة داخلي ى   إدارة الج سجيل عل شرآة للت ت ال
 .المواصفة

 

ا              -ز  ي توصل له ائج الت يم والنت ة التقي رًا مفصًال حول عملي ديم تقري ز وتق داد وتجهي إع
 :فريق التقييم، ليقدم الى إدارة الشرآة العليا وعلى أن يتم تضمينه النقاط التالية 

ا       -1 شرآة، من حيث مستوى النظ يم لنظام إدارة الجودة في ال ة التقي ائج عملي م نت
 .وفاعليته ومدى الوفاء بالمتطلبات 

 .الموارد الالزمة المطلوب توفرها لعملية تنفيذ النظام -2

ة         -3 ات المواصفة الدولي ذ متطلب ة لتنفي ة الالزم رة الزمني  ISO 9001:2008الفت
 .وفق جدول زمني مقترح

المتطلبات التدريبية الالزمة لإلفراد والمستويات اإلدارية في الشرآة من خالل           -4
 .تدريبية مقترحةخطة 

رح         -5 ق مقت ام وف ذ النظ ة تنفي اح عملي ة إلنج ساندة الالزم دعم والم ات ال متطلب
 .وتوصيات بذلك

توصيات بمدى حاجة الشرآة من عدمه لالستعانة بجهة استشارية للمساعدة في          -6
 .تنفيذ النظام

يم تخدم       -7 ق التقي ا فري أي مقترحات أو مشورات أو مالحظات وتصورات يراه
 .ذ وتجاوز العقباتعملية التنفي

 
:اإلعداد والتخطيط : ثانيًا  

شرآة                      اء نظام إدارة الجودة في ال ة لبن تعتبر مرحلة اإلعداد والتخطيط من المراحل الهام
، وعلى الشرآة أن تقوم بالتحضير إلعداد الخطط لبناء ISO 9001وفقًا للمواصفة الدولية 

ى تل              اد عل ة       النظام، وعليها اإلعداد لوضع خطط باالعتم ا عملي ي توصلت له ائج الت ك النت
ة    ي عملي شروع ف د ال ار عن ي االعتب ذة ف ه وأخ شرآة مراعات ى ال ا عل ت م ي بين يم الت التقي
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تم العمل                  م أن ي التخطيط، وهذه المهمة تتطلب تكليف فريق عمل يتولى انجازها، ومن المه
:نب التالية في هذه المرحلة على الحرص بتضمين الخطة المتعلقة بالجودة إبراز الجوا  

ات            -أ  د الغاي  واألهداف   Missionsأهداف الجودة المطلوب تحقيقها، حيث يعتبر تحدي
Objectives                 ي ة التوجهات الت تقراء طبيع ا اس  الحالة الرئيسية التي يتم من خالله

 .تسعى وتتطلع الشرآة إلى بلوغها وتحقيقها 

ل  -ب  ي تمث ات الت ل العملي مراح
 .الممارسة العملية للتنظيم 

 .ؤوليات والصالحيات والسلطات التي سُتسند خالل مراحل تطبيقات النظامالمس -ج 

 .اإلجراءات والتعليمات المدونة والموثقة للتطبيق  -د 

راءات   -ه  ة وإج رامج التدريبي الب
 .الرقابة، ونقاط الفحص والتدقيق في المجاالت والنشاطات المستهدفة 

 .طرأ على خطة الجودة تالتي سإجراءات مدونة ومكتوبة للتغيرات والتعديالت  -و 

 .طرائق ومعايير ُتمٌكن من قياس تحقيق أهداف الجودة  -ز 

 .إجراءات عملية للتحسين المستمر للنظام  -ح 

إن مرحلة اإلعداد والتخطيط بالنسبة للشرآة هي بمثابة التهيئة واالستعداد لوضع ما ينبغي               
المرحلة ان تشرع في تنفيذها من تنفيذه ، ولذلك فانه من المهم لنجاح الشرآة في انجاز هذه    

.خالل االلتزام بإتباع الخطوات العملية التالية  
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 :التعريف بنظام إدارة الجودة  -1

ا                         ان عليه شرآة ف اء نظام إدارة الجودة في ال ة اإلعداد والتخطيط لبن للمضي في عملي
شمل    ذي ي الجودة ال ام الخاص ب ذلك النظ ى التعريف ب د إل ة أن تعم ذه المرحل ضمن ه

ة                    ا رد وصالحياته والعالق د المسؤوليات المناطة بكل ف ه تحدي لتنظيم الذي يتم من خالل
ال                        ام وأعم ا يحقق انجاز المه شرآة بم ستويات األخرى في ال ين الم ة وب التنظيمية بين
سياسات  ات وال اإلجراءات والعملي ف ب ذلك التعري وب، وآ ستوى المطل شرآة بالم ال

. الجودة قيد التطبيقوالوسائل الضرورية لوضع نظام إدارة  
ستخدم                    ي وت سياسات واألهداف إن تبن ق ال ا لتحقي وب منه إن اإلدارة العليا للشرآة مطل
ان        ISO 9001نظام إدارة الجودة    ذلك ف ستمر، ول شكل م وم بتحسينه وتطويره ب  وتق
ة اإلدارة                ات بموافق شغيلية والعملي اإلجراءات الت ة ب سياسات المتعلق اقتران األهداف وال

ذ           العليا ا في انجاز التنفي  والتعريف بها يعد من األسس الرئيسية التي يمكن الرآون إليه
الشامل لنظام إدارة الجودة وتحقيق األهداف، خاصة وان توضيحها وموافقتها على تلك            
راد واألطراف                ة األف الغايات واألهداف إنما تضعها موضع التطبيق الفعلي وتجعل آاف

.دة في الشرآة تكون فاعلة لتحقيق النجاحولة عن تطبيق نظام الجوؤالمس  
ديها أن تكون                         شرآة وفي سياق خطوة التعريف بنظام الجودة ل ى ال وانه من المهم عل
ة         ون علي ي أن يك ا ينبغ ا لم ون تعريفه يم وان يك وح والتنظ صف بالوض ا تت توجهاته

ل      ه والمتمث ذي تمارس شاط ال ة الن م لطبيع شكل مالئ ًا ب ون مبين ام،  أي أن يك ي النظ  ف
صناعي  اجي ال شاطها اإلنت صلب(ن د وال ار ) صناعة الحدي ي االعتب ذ ف ا أن تأخ وعليه

اة أن يكون النظام                       االلتزام مع مراع ة ب ا يعطي الثق ة وبم ات الالزم العناصر والمتطلب
.مفهومًا وقابًال للتطبيق مع التأآيد على الرغبة في التحسين المستمر  

 
 :ظام تكليف فريق إعداد التخطيط لبناء الن -2

شرآة                      وم ال شرآة يتطلب أن تق إن عملية إعداد التخطيط لبناء نظام إدارة الجودة في ال
تم                 ا لكي ي بتكليف فريق عمل إلنجاز هذه المهمة، وهي خطوة يتوجب تنفيذها وإجراءه
ام إدارة الجودة  ي نظ واردة ف ات ال اء بالمتطلب شرآة ISO 9001اإليف ه ال ذي تتج   ال

شرآة يتوجب             لتبنية وتطبيقه ، ولذلك     فانه وفي سبيل انجاز مهمة التخطيط للنظام في ال
ًا إلدارة               ه لتخطيط نظام القيام ببعض الخطوات اإلجرائية إلعداد فريق التخطيط وتهيئت
ام                      م القي ه من المه ذلك فان ة، ل ات في المواصفة الدولي ك المتطلب الجودة منطقيًا يالءم تل
:بالمهام التالية   

ا           القيام بوضع برنامج ت    -أ  دريبي باالستعانة بخبراء في مجال نظم إدارة الجودة أو ربم
جهة استشارية يتم التعاقد معها للقيام بتنفيذ البرنامج التدريبي لفريق تنفيذ التخطيط،        

 .ويتراوح اإلطار الزمني لهذا البرنامج مابين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع 

 

ام    -ب  دريب بنظ امج الت من برن ف ض تم التعري ين أن ي سلة يتع ودة، وسل إدارة الج
، مع التوضيح والتعريف فيما يتم إصدارة ISO 9000المواصفات القياسية الدولية 

من مواصفات إرشادية ومواصفات تعاقدية، مع أهمية التأآيد على تلك المواصفات    
التوجيهية التي توفر إرشادات وأدلة لبناء وتطبيق نظام إدارة الجودة وفق ما تتطلبه             
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فة ال ة المواص ساهمة     ISO 9001:2008دولي فات م ك المواص ر تل ث تعتب ، حي
 :ومساعدة لبناء النظام ومن أبرزها 

 

ة  • فة الدولي ودة – ISO 9000المواص ة إدارة الج س .. أنظم األس
 .والمصطلحات

ة   • فة الدولي ودة  – ISO 9004المواص ة إدارة الج ادات – أنظم  اإلرش
 .لتحسين األداء

ة   • فة الدولي ة   – ISO 19011المواص دقيق أنظم ات لت ادات وموجه  إرش
 .إدارة الجودة

 إرشادات حول خطط    – أنظمة الجودة – ISO 10005المواصفة الدولية  •
 .الجودة

ة  • فة الدولي ودة – ISO 10007المواص ة الج ول – أنظم ادات ح  إرش
 .الصفات المميزة للمنتج

ة   • فة الدولي زاء  (– ISO 10011المواص ة أج دقيق  –) ثالث ادات لت  إرش
 . إدارة الجودةأنظمة

 . إرشادات حول إعداد أدلة الجودة– ISO 10013المواصفة الدولية  •

 . إرشادات حول التدريب– ISO 10015المواصفة الدولية  •

ة  • فة الدولي ص  – ISO 10016المواص جالت الفح ول س ادات ح  إرش
 .والتدقيق

ة   -ج  ات المواصفة الدولي ات وتطبيق سير وتوضيح متطلب ا ISO 9001:2008تف ، بم
و دقيق ي ح وال م الواض ق والفه ال التطبي صطلحات ومج س والم ًا باألس فر تعريف

ع       شرآة، م ي ال ة ف شطة المختلف ى األن ا عل ي تطبيقه شروع ف بل ال ات وس للمتطلب
واردة في المواصفة               ى اإلرشادات لتحسين أداء النظام ال الحرص في التعريف عل

  .ISO 9004الدولية القياسية 

 

ة وضع وصياغة          تعزيز وتطوير المهارات وا    -د  لقدرات لصياغة أهداف الجودة وآيفي
 .السياسات التي تعتمد والمعبرة عن االلتزام واالمتثال لمتطلبات الجودة
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بناء القدرات والمهارات وتعزيزها في اإلعداد والتخطيط، والتعريف       -ه 
ات       ًا للمتطلب ام وفق يط النظ ع تخط ة وض ات لكيفي اليب والمقوم الطرق واألس ب

ات و داد       ومعطي ارات إلع ستوى المه ع م ذا رف ا، وآ شرآة وتوجهاته شاطات ال ن
 .وآتابة وانجاز التقارير الالزمة

 

محاآاة حاالت مشابهة، من خالل التوضيح واالطالع والعرض لنماذج من تجارب              -و 
ا         ك التجارب م تفادة من تل شرآات قامت بتنفيذ وتطبيق أنظمة إدارية للجودة، لالس

 .يز فرص االستفادة لتحقيق النجاحلها وما عليها ولتعز

 

 :تحديد طبيعة العمل والنشاط في الشرآة  -3

صورة           شرآة، ب ا ال وم به ي تق ال الت شطة واألعم ات واألن د العملي شمل تحدي ذا ي وه
ة العمل                       ه النظام لطبيع ضمان مالءم ة ل د علي واضحة ودقيقة، وهو أمر يتوجب التأآي

:، القيام بما يلي الذي تمارسه الشرآة، ويتضمن تحديد األعمال  
 .تحديد العمليات واألنشطة والمهام الرئيسية التي تقوم بها الشرآة -أ 

ا       -ب  وم به ي تق سية الت شاطات الرئي ات والن ذ العملي ة بتنفي راءات المتعلق د اإلج تحدي
 .الشرآة

 .توضيح طبيعة العالقة القائمة بين تلك العمليات والترابط بينهما -ج 

ن المستويات والوحدات اإلدارية، وتلك اإلجراءات       توضيح طبيعة العالقة السائدة بي     -د 
 .المتبعة في العمل، وطرق وأساليب تنفيذ اإلجراءات واألنشطة 

ال واإلجراءات األساسية                 -ه  ة األعم شاطات وطبيع ى الن زًا عل ر ترآي توضيحات أآث
ن       ا م شغيلية، وغيره ات الت سويق والعملي اج والت يط لإلنت ل التخط شرآة مث ي ال ف

 .لرئيسيةاألنشطة ا

ين     ة ب ة القائم م العالق شرآة، وفه شاطات ال ال ون د أعم ى توضيح وتحدي ل عل إن العم
.العمليات هو لضمان تطبيق نظامًا مالئمًا وفعاًال لطبيعة النشاط في الشرآة  

 
 :تفهم الشروط وااللتزام بالضوابط الملبية لمتطلبات المواصفة  -4

ا هو          من الخطوات األساسية في متطلبات التطبيق الن       زام به اجح التي على الشرآة االلت
الشامل والرؤية المتكاملة لمتطلبات المواصفة  الفهم ISO 9001  آونها مجموعة من ،

والضوابط التي ينبغي على الشرآة توفيرها، ولذلك ففي مرحلة التخطيط على            الشروط
ا  ار آمف ي االعتب ضوابط ووضعها ف ات وال ك االلتزام ة تل ى تلبي ل عل شرآة العم هيم ال

:واجبة التحقيق والتطبيق، متضمنة ما يلي  
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زام                  -أ  ى االلت ا عل د اإلدارة العلي شرآة، وتأآي توفر سياسة واضح إلدارة الجودة في ال
 .بتنفيذ نظام متكامل إلدارة الجودة فيها

شرآة بالعمل               -ب  د إدارة ال ة لتأآي ة األمور الهادف وضع نظام إلدارة الجودة يغطي آاف
ق            على تحقيق رغبات الزبائن    ى تحقي ادرة عل شرية الق ، وتوفير الموارد المادية والب

 .األهداف

ة األداء   -ج  ا، وإجراءات متابع سلها وطرق مراقبته ات وتسل ًا العملي ام مبين وجود نظ
 .لمقارنته بالمخطط، وتحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 .، وضبط تداولها توثيق النظام ورقابة الوثائق والمستندات المتداولة في الشرآة -د 

 .وجود نظام لعمليات الشراء ومراقبتها، وتوفر المعايير للمواد المشتراه  -ه 

 .توفر نظام لمراقبة ومتابعة المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير -و 

شطة      -ز  ف األن ي مختل ار ف يش واالختب ات الفحص والتفت راء عملي ام إلج ود نظ وج
 .وعمليات النظام في الشرآة

ي       -ح  ا ف ة حرآته ا ومتابع ٌرف عليه شرآة للتع ات ال ع منتج ز وتتب ام لتميي ود نظ وج
 .مختلف العمليات

 .توفر نظام لفحص وضمان جودة معدات الفحص والقياس التي تعتمدها الشرآة -ط  

 .وجود أنظمة واضحة لعمليات المراجعة والتدقيق -ي 

لنصف مصنعة    وجود نظام يتم بموجبة تحديد إجراءات مناولة المواد والمنتجات ا           -ك 
 .والنهائية وطرق التخزين والتعبئة والتسليم

 .وجود نظام لوضع السجالت إلثبات آل المعلومات المتعلقة بالجودة -ل 

 .وجود نظام يتم بموجبة تحديد االحتياجات التدريبية وجدواها وطرق القيام بها -م 

ة للمواصفات،  -ن   ر المطابق صحيحية للمنتجات غي راءات الت ذ اإلج ام لتنفي ود نظ  وج
 .وآذا لبقية عمليات النظام

 .توفر إجراءات وأدلة وتعليمات للعمل في الشرآة -س  

 
 :ISO 9001تحديد وتوزيع متطلبات المواصفة  -5

د                        ا هي خطوة تحدي ام به شرآة القي ى ال ين عل ي يتع ضمن مكونات مرحلة التخطيط الت
ات  ن المتطلب ب م ل متطل د آ ة وتحدي ا دراس ذا عليه ات المواصفة، وله ع متطلب  وتوزي
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الواردة ضمن المواصفة الدولية وتحديد الجزء المنسجم معه من أنشطة الشرآة وبشكل            
شطة               مالئم، بحيث يتم انجاز دراسة وتحديد آافة المتطلبات التي تنسجم وتنطبق على أن
ل        امل لك ي ش ط تنظيم داد مخط ى إع يؤدي إل ذي س ر ال و األم ا، وه شرآة وأعماله ال

رآة ومنسجمًا مع متطلبات المواصفة، وعلى الشرآة األنشطة والعمليات المنفذة في الش
ر                في سياق تنفيذها لهذه الخطوة مراعاة أن هناك بعض متطلبات النظام تنطبق على أآث
اء                       ك في البن ى ذل ا اإلشارة إل ان عليه من نشاط أو عملية واحدة داخل الشرآة، ولذلك ف

ات نظام الجودة ال                  ذلك بعض متطلب شاط     الهيكلي لنظام الجودة، وآ ة أو ن ق بعملي يتعل
صنيفها    دها وت تم تحدي ودة وي ة للج ات عام ا متطلب يمكن اعتباره شرآة ف ه داخل ال بذات

).المتطلبات العامة(آحاالت في بند منفصل، ومن الممكن أن تطلق علية ضمن   
ـة                      ـة الدوليــ ات المواصف ين متطلب ة ب شرآة بالمالئم إن هذه الخطوة تستدعي أن تقوم ال
  ISO 9001 اء شرآة النجاز وبن ؤداة داخل ال ية الم ات األساس شاطات والعملي  والن
.مخططًا تنظيميًا واضحًا ودقيقًا ومحددًا للمتطلبات  

 
 :تطوير السياسات والعمليات وطرائق العمل في الشرآة -6

م                       ا ت ى م تنادًا عل وم واس ذ أن تق ق الُمنف ر الفري يتوجب على الشرآة في هذه المرحلة عب
ك      انجازه في المر  سياسات وتل ى تطوير ال ق عل احل السابقة بالعمل وبشكل واضح ودقي

ال ومختلف                     ذ األعم ات تنفي ذا متطلب ا، وآ شرآة بأدائه وم ال ي تق العمليات واألنشطة الت
ق نظام إدارة  ادف لتطبي ق سبل النجاح اله سهم في تحقي ة، بحيث ي اإلجراءات الالزم
ة   ات المواصفة الدولي ًا لمتطلب ودة وفق وم  ISO 9001الج ين أن تق ة يتع ي مهم ، وه
وأم         ا يت ديها بم ودة ل ام الج ف نظ ك لتكيي ة وذل وات منهجي ًا لخط ذها وفق شرآة بتنفي ال
ا لألهداف                ا وطرق تحقيقه وينسجم مع تلك المتطلبات الواردة في المواصفة وإجراءاته
 المعتمدة على مدخل العملية، وهي مهمة تعتمد فترة ووقت انجازها على الوضع الحالي
شرآة                 ا في ال تبديه اإلدارة العلي ذي س زام ال ى االلت ذلك عل لنظام الجودة، إال انه يعتمد آ
.ومدى توفر الموارد  

ع                   ل واق ة تحلي م إنجاز مهم وبالرغم من تناول هذا البحث للمتطلبات الالزمة للنظام، وت
يم      از تقي ع، وإنج صل الراب ي الف الل المبحث األول ف ن خ شرآة م ي ال ودة ف ام الج نظ

ع النظام                   ا ا واق ذان بٌين ع والل لنظام في الشرآة من خالل المبحث الثالث في الفصل الراب
ات نظام إدارة                      ه لكل متطلب من متطلب ام ب القائم في الشرآة ومستواه، وما يتطلب القي
ة  ًا للمواصفة الدولي ام إدارة ISO 9001الجودة وفق اء نظ ة بن ز فاعلي ه ولتعزي  إال ان

يت    شرآة س ى         الجودة في ال ي يتوجب عل ات األساسية الت رز المتطلب اول اب م عرض وتن
الشرآة أن تقوم بوضعها وصياغتها وتطويرها آإجراءات موثقة بما يؤآد االلتزام وبما 
دها وعرضها                يتم تحدي ة، والتي س ات المواصفة الدولي يسهم في تحقيق التطابق لمتطلب
:على النحو األتي   

 
 : ودةـــــــــام إدارة الجــــــنظ -أ  

 

 ) :4.1(المتطلبات العامة  -1
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ى                يجب على الشرآة للوفاء بالمتطلبات العامة في سياق بناء النظام لديها أن تعمد إل
ن خالل   دد م شكل واضح ومح ودة وب ام إدارة الج ضرورية لنظ ات ال د العملي تحدي
ابع وتفاعل         شرآة تت ين ال حصر آافة عمليات النظام وتطبيقاتها، مع ضرورة أن تب

ك العمل  ذا         تل ق ه الرغم من مستوى تطبي تج، وب ق المن شاطات وتحقي ات وإدارة الن ي
ي               اط الت رز النق ة يتوجب تأشير أب شرآة، فأن يم النظام في ال المتطلب الذي بينة تقي

 : على الشرآة القيام بوضعها وهي 

 .تحديد العمليات الضرورية والالزمة لنظام إدارة الجودة -أ 

 .ات وتوضيحها مع تحديد تسلسلهاتفهم أشكال الترابط بين تلك العملي -ب 

 .وضع المعايير وتحديدها للتأآد من فاعلية التنفيذ والسيطرة على تلك العمليات -ج 

ذ             -د  توفير الموارد والمعلومات الالزمة للتنفيذ وتشغيل عمليات النظام وانجاز تنفي
 .عمليات المراقبة والقياس والتحليل

ات  -ه  ق الغاي ه لتحقي راءات المتوجب اذ اإلج ائج  اتخ ى النت  والحصول عل
 .المخططة

ذ          -و  شاؤها لتنفي م وضعها وإن ي ت ات واإلجراءات الت ك العملي ق آل تل ام بتوثي القي
 .النظام آإجراءات موثقة

 

 )4.2( متطلبات التوثيق  -2

ًا   ًا موثق ضمن بيان ا ي ام بم ه النظ ا يتطلب ًا لم ق وفق ة التوثي ام بعملي شرآة القي ى ال عل
دافها،  ودة وأه سياسة الج ة    ل سجالت المطلوب شاء ال ذا أن ودة، وآ يًال للج شاء دل  وإن

اً        ( شرآة أظهرت     ) سيتم تناوله بوضوح في مرحلة توثيق النظام الحق خاصة وان ال
 .ضعفًا مع هذه المتطلب

 
 :ؤولية اإلدارة ـــــــمس -ب  

 

  ) :5.1( التزام اإلدارة  -1

تبني وتطبيق نظام   يتوجب على الشرآة أن تعمل على تأآيد التزام إدارتها العليا في            
ذ                إدارة الجودة في الشرآة، وعليها إن تعكس ذلك االلتزام بأفعال تؤآد تطوير وتنفي
ام        ق النظ زام بتطبي ار االلت حًا إلظه يًال واض دم دل ودة، وإن تق ام الج ات نظ متطلب
وتحسين فعاليته، وعليها في سياق ذلك إن تقوم باإلعالن وإبالغ العاملين عن أهمية 
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ات الز ياغة متطلب ع وص وم بوض ة، وإن تق ة والقانوني ات التنظيمي ون والمتطلب ب
صورة           ا ب راد تحقيقه داف الم ات واأله د الغاي شرآة وتحدي ي ال ودة ف ة الج سياس
وارد                        وفر الم ى ضمان ت ى بالعمل عل شرآة أن ُتعن ى ال ين عل ه يتع واضحة، آما إن

راءات المراجع   اذ إج ة  اتخ ز فعالي ع تعزي ودة م ام الج ة لنظ ام إدارة المطلوب ة لنظ
 .الجودة وفقًا للمتطلبات
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 ) :5.2(الترآيز على الزبون  -2

على الشرآة ضمن مسؤولية إداراتها العليا القيام بتحديد متطلبات الزبائن وأن تؤآد      
ام                  ا وإشاعة االهتم سعيها نحو تعزيز رضاء زبائنها من خالل تأآيد ذلك في وثائقه

 . الشرآة بالزبون وتلبية متطلباته في آل مستويات

 

  :5.3 )(سياسة الجودة  -3

ي        سياسة الت د لل ديها آتأآي ودة ل ة الج د سياس ع وتحدي وم بوض شرآة إن تق ى ال عل
ق بنظام إدارة الجودة، ومن                     ا يتعل شرآة فيم تعتمدها  وتعبير عن توجهات إدارة ال
زام           املة االلت سياسة ش ك ال ضمن تل ة تت شرآة وثيق ن ال صدر ع ضروري أن ت ال

ة  أهداف            باالمتثال للمت  طلبات وتحسين فعالية النظام، وتوفير إطار لوضع ومراجع
 .الجودة، وتكون معلنة ومعروفة لجميع العاملين في الشرآة 

 

  ) :5.4.1( أهداف الجودة  -4

ك               يتطلب إن تقوم الشرآة بتحديد وصياغة أهداف الجودة، وإن ُيحدد مدى زمني لتل
ا      األهداف وسبل لقياسها آما ينبغي إن تتوافق م           تم اعتماده ي ي ع سياسة الجودة الت

د ُعممت                     ة إن أهداف الجودة ق ا بخطوات موٌثق في الشرآة، وإن تتأآد أإلدارة العلي
ات              ووزعت على آافة المستويات بالشرآة ومنها أولئك الذين لهم صلة بتلبية متطلب

 :المنتج، والتي منها 

 .تحديد متطلبات  المنتج التنظيمية والقانونية  -أ 

 .ق التحقق من مواصفات المنتج  وصالحيته تحديد طر -ب 

 .إجراء نشاطات المراقبة واالختبار للوصول إلى المعايير المطلوبة للمنتج  -ج 

 

  :2 5.5  )( ممثل إدارة  -5

ن    ر ع ض النظ ا بغ إلدارة العلي ل ل ضوًا آممث ين ع وم بتعي شرآة أن تق ى ال عل
سؤوليته وصال   ون م ا، وتك وم بأدائه ي يق سؤوليات األخرى الت ن الم د م حيته التأآ

ى        ة عل ذها والمحافظ ودة، وتنفي ام إدارة الج ة لنظ ات الالزم شاء العملي ع وإن وض
ا حول أداء النظام والحاجة ألي تحسين،                    إلدارة العلي ارير ل ع التق استمرارها، ورف

 .مع العمل على نشر ورفع الوعي بمتطلبات الزبون داخل الشرآة 
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  ) :5.5.3( االتصال الداخلي  -6

شر ى ال ف   عل ع مختل بة م ة ومناس صاالت مالئم ى وضع وتأسيس ات ل عل آة العم
ذ نظام              ة تنفي ا يضمن فاعلي اإلطراف داخل الشرآة، واستخدام الوسائل المناسبة بم

 .إدارة الجودة

 

  ) :5.6( مراجعة اإلدارة  -7

شرآة في                يجب على الشرآة ومن خالل أإلدارة العليا مراجعة نظام إدارة الجودة لل
يم الفرص المتاحة                   الفترات المخ  شمل تقي ه، وأن ت ه وفعاليت د من مالءمت ططة للتأآ

للتحسين والتطوير والحاجة إلى إدخال تغييرات على نظام إدارة الجودة ، مع التزام 
 .القيام بذلك ضمن إجراءات موثقة 

 
 :وارد ــــــــــإدارة الم -ج  

 

 )6.1(توفير الموارد  -1

شرآة        أظهرت الشرآة محدودية في التقييم مع هذا       ى ال  المتطلب، وهو ما يوجب عل
شكل                 ة ب تحديد وتوفير الموارد الضرورية لتنفيذ نظام إدارة الجودة والمحافظة علي

 .مستمر، وإن تعزز رضا الزبائن من خالل توفير الموارد للوفاء بمتطلباتهم 
 

  )6.2.1/6.2.2( الموارد البشرية ، والكفاءة والتدريب  -2

شرية      على الشرآة أن تقوم بتوفير     وارد الب راد ( الم ذين يقومون    ) األف وضمان إن ال
يم المناسب،                 ارات والتعل رات والمه بأعمال تؤثر على جودة المنتوج من ذوي الخب
ات        ة حاج دريب، ومراجع ة،وتوفير الت اءات الالزم د الكف ا بتحدي الل قيامه ن خ م

 .األفراد وتقييم فعالية اإلجراءات

 )6.3(البنية التحتية  -3

ى ال  ق    يتوجب عل راء موث ا، وضمن إج ة له ة الالزم ة التحتي دد البني شرآة إن تح
تج                   ة المن ق مطابق ا لتحقي ة وتحافظ عليه واضح، وأن تُعنى بتوفير وتجهيز تلك البني

 .لمتطلبات النظام 

 )(6.4بيئة العمل  -4
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ك ضمن  ضع ذل بة، وإن ت ة العمل المناس وفير بيئ د وت وم بتحدي شرآة أن تق ى ال عل
ة، خاصة وإن              إجراء موثق، بما يضم    تج للمواصفات المطلوب ة المن ن أنجاز مطابق

ة        ة وتلبي ا تهيئ إن عليه ذا ف ب، ل ذا المتطل ذ ه ي تنفي عفًا ف ر ض شرآة  أظه يم ال تقي
 .العناصر التي تخلق بيئة العمل المناسبة والمالئمة 

 
 :ج ــــــــــق المنتـــــــتحقي -د 

 

 )7.1(التخطيط لتحقيق المنتج  -1

شرآة  وم ال اة  إن  يجب أن تق ع مراع تج م از المن ات إلنج يط العملي وير وتخط بتط
داف      د أه ى تحدي ل عل ودة، والعم ام إدارة الج ع نظ ًا م يط متوافق ك التخط ون ذل يك
ا يتوجب توضيح طرق                ة، آم ومتطلبات الجودة للمنتج والعمليات والموارد الالزم

ار وت     ة واالختب شاطات المراقب تج وصالحيته ون فات المن ن مواص ق م د التحق حدي
 .معايير قبول المنتج 

 

 )7.2.1(تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج  -2

ات     ون ومتطلب ات الزب ق متطلب راء موث دد ضمن إج رف وتح شرآة إن تَع ى ال عل
 .االستخدام والمتطلبات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمنتج ، والقيام بمراجعتها 

 

 )7.2.3(االتصال بالزبون  -3

شرآة وض       ى ال ا يخص                 يجب عل ائن فيم ع الزب ة للتواصل م ات فٌعال ذ ترتيب ع وتنفي
ا         ا فيه ائن بم سارات وأراء الزب ود واالستف ات، والعق ول المنتج ات ح المعلوم

 .مالحظاتهم وشكاويهم

 

 )3.7(التصميم والتطور  -4

ام بوضع                   ا القي ه يجب عليه أظهرت الشرآة قصورًا في تطبيق هذا المتطلب لذا فأن
ا أن تحدد            إجراءات موثقه لتخطيط     تج، وعليه وتنظيم ومراقبه تصميم وتطوير المن

مراحل التصميم والتطوير ومراجعة آل مرحله والتحقق والمصادقة عليها، وتحديد          
ع           صميم والتطوير، م المسؤوليات والصالحيات وإدارة االتصال بين مجموعات الت

ات األداء   تج آمتطلب ات المن دخالت الخاصة بمتطلب د الم زام بتحدي شروط االلت  وال
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صميم           , القانونية والتنظيمية  وان تقدم المخرجات بشكل يتيح التحقق من مدخالت الت
 .والتطوير آمعايير قبول المنتج وخصائصه 

 

 ) 4.7(عمليه الشراء  -5

ذا المتطلب            ذ ه د وفق            , أظهرت الشرآة ضعفًا في تنفي ام بالتأآ ا القي ذا يجب عليه ل
ه من شراء المنتجات المطابق ة، وأن إجراءات موثق شراء المطلوب ة لمواصفات ال

ًا        ات وفق وفير المنتج ى ت درتهم عل اس مق ى أس وردين عل ار الم يم واختب وم بتقي تق
ا،               شراء بأسلوب واضح وتفعيله لمتطلبات الشرآة، مع ضرورة وضع معلومات ال
اء      ن الوف ق م يش للتحق راءات الفحص والتفت ذ إج ام بوضع وتنفي ا يتوجب القي آم

 .لمحددة بمتطلبات الشراء ا

 

 ) 5.7(عمليات اإلنتاج  -6

ا وضع إجراءات                 ذا يجب عليه ب، ل ذا المتطل ذ ه أظهرت الشرآة قصورًا في تنفي
وفر                ا، وأن ت موثقه للقيام بتخطيط وتنفيذ اإلنتاج في ظل الظروف التي تسيطر عليه

ق إجراءات    , المعلومات التي تصف خصائص المنتج وتوفر تعليمات العمل          وتطبي
وعليها التحقق من سالمة عمليات اإلنتاج وفق إجراءات ومعايير , ياسالمراقبة والق

ة               , واضحة ضمان مطابق وعليها أثناء العملية اإلنتاجية التأآد من عدم حدوث تلف ل
 .جالمنت

 

 

 :القياس والتحليل والتحسين  -ه 

 

 )8.1(المراقبة والقياس  -1

يط وتطبي     ة بتخط راءات موثق من إج ام ض شرآة القي ى ال ب عل ات يتوج ق عملي
ودة    ام إدارة الج ة نظ مان مطابق تج، وض ة المن ات مطابق اس إلثب ة والقي المراقب

 .وتحسين فعاليته، مع ضرورة تحديد وسائل التطبيق بما فيها التقنيات اإلحصائية 
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 )8.2.1(مراقبة رضا الزبون  -2

ة        ام بمراقب ا القي ب عليه ذا يج ب ل ذه التطل ذ ه ي تنفي ة ف شرآة محدودي رت ال أظه
لومات المتعلقة بانطباعات الزبون فيما إذا آانت الشرآة تلبي متطلباته، وعليها           المع

ا  اييس أداء نظام إدارة الجودة، آم م مق اره واحد من أه ون باعتب رصد رضا الزب
سلمها    ي ي ات الت ا البيان ات ومنه ك المعلوم ى تل د طرق الحصول عل يتوجب تحدي

 .نات رضاء الزبائنالزبائن عن جودة المنتج، واستقصاءات واستبيا

 

 )8.2.2(التدقيق الداخلي  -3

ا  أن عليه ذلك ف ه، ل م أهميت ي بعض أجزاء المتطلب رغ شرآة ضعفًا ف أظهرت ال
دقيق                   ة الت ذ عملي ين لتنفي دققين داخلي أهيلهم آم دريبهم وت تسمية فريق والعمل على ت

هداف الداخلي وفقًا لمخطط عليها وضعة، وتحديد فيما إذا آان نظام الجودة حقق األ            
ات      سؤوليات والمتطلب دقيق والم ايير الت د مع زام بتحدي ا االلت ة، وعليه اه من المتوخ
ى                 اظ عل ائج والحف ارير بالنت ع التق الالزمة لتخطيط عمليات التدقيق والمراجعة ورف
السجالت في إجراءات موثقة، واتخاذ اإلجراءات في حاالت عدم المطابقة والتحقق 

 .من إنجاز تلك اإلجراءات 

 

 )8.2.4(راقبة وقياس المنتج م -4

اس          د وقي ام برص الل القي ن خ ب م ذا المتطل ذ ه ة تنفي ز فعالي شرآة تعزي ى ال عل
تج         ات المن ا، وإن متطلب وب توفره شروط المطل ن ال ق م تج للتحق صائص المن خ

 . اسُتوفيت وفقًا لمعايير القبول

 

 )8.4(تحليل البيانات  -5

ذ             ب، ل ذا المتطل ة مع ه ا أن تحدد          أظهرت الشرآة عدم مطابق ه يتوجب عليه لك فأن
دى مالءم  ار م ات إلظه ل البيان وم بتحلي ع وتق ودة، ةوتجم ام إدارة الج ة نظ  وفعالي

والتحسين المستمر فيها من خالل الرصد والمراقبة والقياس وغيرها من المصادر             
ات   ات العملي صائص واتجاه تج، وخ ة المن ائن، ومطابق ا الزب صلة برض ذات ال

 .والموردين 

 
:التوثيق :  ثالثًا  
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ات نظام إدارة الجودة،              ًا من متطلب ًا مهم ق من المراحل األساسية ومطلب ة التوثي تعد عملي
ات                 ذ عملي ام بتنفي شرآة القي ى ال ه عل ذلك فان ق، ول ة التطبي ديم أدل ويعتبر التوثيق إلزاميًا لتق
ات        رح للفعالي ومات أو ش ة أو رس ات مكتوب الل معلوم ن خ ودة م د الج ق لتأآي التوثي
ى شكل                  شرآة عل ائق صادرة عن ال دٌون في وث شكل م ائج ب اليب أو النت والمتطلبات واألس
وائم                اذج والق سجالت والنم دليل جودة، دليل إجراءات، ودليل تعليمات العمل، إضافة إلى ال
ق نظام                الالزمة للنظام، وبذلك فأنه على الشرآة إعداد ووضع وإنشاء ثالثة مستويات لتوثي

:ها، ويتوجب إن تضعها  وتوضحها الشرآة آالتالي إدارة الجودة لدي  
 
 

 :دليل الجودة  -1

على الشرآة إن ُتنشىء وتطور دليل الجودة من خالل وثيقة تبٌين وتحدد سياسة الجودة                
للشرآة والرؤية المستقبلية لتطورها، والدليل آوثيقة يتكون من عدة صفحات، ُتبٌين آلية         

ام إدارة الجودة وف ات نظ ق متطلب ة تطبي ًا للمواصفات الدولي ق 9001:2008 ISO    
حيث إن دليل الجودة هو الوثيقة األساسية في تخطيط وتنفيذ النظام آونه يعطي تصوراً              
.شامًال  في وصف وإثبات تنفيذ نظام إدارة الجودة   

شرآة المواصفة    ل      ISO 10013 وينبغي إن تراجع ال داد ووضع دلي ي ُتوٌضح إع  الت
اك   ودة، إال إن هن د       الج ا بع ن تناوله ودة، يمك ل الج ضمنها دلي ي إن يت ات ينبغ محتوي

:العنوان آالتالي   
 . أي تحديد مجال تطبيق نظام الجودة : نطاق التطبيق ومجاله  -أ 

 .أي جدول محتويات الدليل : قائمة المحتويات  -ب 

 .أسم الشرآة ولمحة تعريفية عنها  -ج 

 .الخ .. ار، التعديلآيفية اإلصدار، تاريخ اإلصد: معلومات عامة عن الدليل  -د 

ان : سياسة الجودة  -ه  ا وبي شرآة وتوجهاته ٌين وتحدد سياسة الجودة في ال ُتب
يحدد أهداف والتزامات الشرآة تجاه الجودة وتعبير عن امتثالها لنظام إدارة الجودة            

. 

ع                  -و  شكل واضح م ستوياتها ب ة وم سيمات اإلداري الهيكل التنظيمي للشرآة يوضح التق
 .سؤوليات والصالحيات لكافة اإلدارات تحديد الم

 . وصف عناصر ومتطلبات نظام إدارة الجودة في الشرآة وفقًا للمواصفة الدولية  -ز 

 
 :دليل اإلجراءات -2

ين           ة تب ي وثيق ي ه ودة، والت ة للج رق اإلجرائي ل الط ع دلي ام بوض شرآة القي ى ال عل
د المسؤوليات    خطوات العمل المؤثرة على الجودة، ووصف آيفية القيام بالعمل،           وتحدي

:وأسلوب العمل، ويهدف ذلك إلى   
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 .تحديد العملية التي يشملها أإلجراء •

 .تقسيم العمل إلى خطوات ُمجزأة  •

 .تحديد مسؤوليات تنفيذ آل خطوة في العمل  •

ة ومجال                   وعلى الشرآة االلتزام بان تتضمن أإلجراءات، الهدف والغرض من الفعالي
ة ا     تعمالها،          تطبيقها والمسؤوليات، وآيفي ائق الواجب اس دات والوث واد والمع ألداء، والم

سيم      ة تق راءات، وآيفي ل اإلج ات دلي شتمله محتوي ا يتوجب أن ت اة م م مراع ن المه وم
ادية       ي توضحها المواصفة اإلرش د وضعها والت ودة عن ة للج صفحة الطرق اإلجرائي
 ISO 10013. 
 

 :دليل تعليمات العمل  -3

ذ            على الشرآة القيام بوضع دلي     ة تنفي ل تعليمات العمل من خالل وثيقة ُتبٌين تفصيًال آيفي
ذا    ضمن ه ل، ويت راءات العم ن إج وة م ل خط ة لك ة معين ة أو مهم ة أو وظيف ل عملي آ
:الدليل  

 .تعليمات التشغيل واإلنتاج  •

 . رسومات لطريقة العمل والترآيب  •

 .طرق الفحص وتعليماته  •

 .ينيةالمواصفات القياسية للعملية، والدالئل الع •
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:التطبيق والتنفيذ: رابعًا  
د                 دء والع ي للب يجب على الشرآة إن تولي عملية التطبيق بالغ األهمية وتحدد الموعد الزمن
ودة، إذ تنطوي   ام إدارة الج ق نظ ي تحقي م المراحل ف ن أه ا م ث أنه ق، حي ازلي للتطبي التن

ا      أساسًا على صيغ التنفيذ الفعلي للمتطلبات التي تم أنشاؤها ووضعه          تم بموجبه ا وتوثيقها وي
.الشروع بتطبيق نظام إدارة الجودة في الشرآة   

ة                   ق مفهوم دة في التطبي إن التطبيق الناجح يوجب على الشرآة إن تكون اإلجراءات المعتم
:وواقعية، ولذا فإن الشرآة مطالبة باتخاذ التالي   

 
المعايير ومتطلبات  القيام بحملة توعية وتدريب العاملين، وبما يؤدي لفهم واستيعاب           -1

شكل    شرآة بال ي ال ام ف ق النظ ذ وتطبي ة لتنفي ساهمتهم بفاعلي ضمن م ام وي النظ
 .المطلوب 

 

ستمر                  -2 شكل م ة ب م المتابع تطبيق اإلجراءات وفقًا للتوثيق الذي تم اعتماده، ومن المه
ا               من إنجاز تلك اإلجراءات الموثقة ومراجعة وتدقيق صيغ التنفيذ بقية التأآد من إنه

د            تتفق ق وتحدي ات التطبي  تمامًا مع المتطلبات، ورصد االنحرافات التي ترافق عملي
األسباب، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وهو ما يحقق التطبيق الفٌعال للنظام    

 .في الشرآة

 

تم                -3 شرآة،على إن ي أنشاء إدارة مختصة بالجودة، وتكون مرتبطة بالمدير العام في ال
األفر دها ب دها وتزوي ستوى   رف ع م ي رف هام ف ي اإلس ا ف ز دوره ؤهلين لتعزي اد الم

ساهمة في        الجودة، ووضع الخطط ومتابعة انجاز المهام المتعلقة بنظام الجودة والم
 .عمليات التحسين المستمر للنظام 

 

دقيق لنظام الجودة، والعمل                     -4 امج الت ذ برن ام بتنفي دققين لإلطالع والقي ق م تسمية فري
ة والتحقق         على تدريبهم وتأهيلهم آ    دقيق والمراجع شطة الت ام بأن مدققين داخليين للقي

ام إدارة    ًا لنظ ا وفق م انجازه د ت ك اإلجراءات ق ات وتل شاطات والفعالي ون الن من آ
 .الجودة المعتمد 

 

القيام وبشكل مستمر في إجراء التحسينات الالزمة لنظام إدارة الجودة، خاصة وإن        -5
شرآة إن ُتحسن          المواصفة تشدد على تنفيذ وتحقيق هذ      ا اإلجراء، ولذلك فان على ال

ك التحسين استخدام                  ا لعمل ذل فعالية نظام إدارة الجودة بشكل دائم ومستمر، وعليه
اذ    ل، واتخ ة والتحلي دقيق والمراجع ات الت ائج عملي ودة ونت داف الج ة وأه سياس
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ال  اإلجراءات الوقائية اإلستباقية والتصحيحية وتلك المعطيات والمستلزمات واأل        فع
ات التحسين المستمر لنظام إدارة                   ق عملي شاف الفرص المتاحة لتحقي الالزمة الآت

 .الجودة في الشرآة 

 

ة   -6 ى المواصفة الدولي شرآة عل سجيل ال رار ت ى ISO 9001: 2008ق د عل   يعتم
نح                  ة لم سجيل آوآال ة الت اإلدارة العليا للشرآة التي مناط بها اتخاذ القرار لدعوة جه

سجيل                 الشهادة، إلجراء  ًا لخطوات الت دقيق وفق ة والمضي في إجراءات الت  المطابق
ات المواصفة،              والحصول على شهادة المطابقة التي تدل على التزام الشرآة بمتطلب

 .ومن ثم إدامة النظام وفقًا لعمليات التحسين المستمر التي على الشرآة االلتزام بها 

 

دول  ي الم  ) 1-5(والج ار الزمن صور باإلط ي   يوضح الت ودة ف ام إدارة الج اء نظ رح لبن قت
   .ISO 9001 : 2008الشرآة وفقًا للمواصفة الدولية 

 
)1-5(جدول   

ة ـــــًا للمواصفــــوفقفي الشرآة جدول الفترة الزمنية لمراحل تنفيذ نظام إدارة الجودة 
ة ـــــالدولي  ISO 9001:2008 

بالشهور الزمنية الفترة  مراحلت 
 وخطوات
 التنفيذ

1 23 4 567 89101112 13 14 15 16 17  

               ●  ● التهيئة1
           ●  ●    التخطيط2
         ●  ●       التوثيق3
    ●     ●          التنفيذ4
 التدقيق5

 والمراجعة
              ●  ●  

 التحسين6
 المستمر

●                  

 
الثانيبحث الم  

وفقًا لمتطلبات خطوات بناء نظام إدارة البيئة في الشرآة 
 ISO 14001: 2004المواصفة الدولية 

 
د     دن للحدي رآة ع ي ش ة ف إلدارة البيئ ًا ل اء نظام صورًا لبن ديم ت ى تق ذا المبحث إل دف ه يه
ISO 14001اعتمادًا على المواصفة الدولية  ست  ندة  وفقًا لخطوات وبناءات إدارية عملية م
.على التوجهات المنهجية التي تدعو لها مكونات المواصفة ذاتها   
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ات          وفر متطلب دى ت شرآة، وم ي ال ة ف ام اإلدارة البيئي يم نظ ي وتقي ع البيئ ل الواق إن تحلي
 ، بًين بعض التوجهات للتنفيذ وبعضًا من التطبيق الجزئي ISO 14001المواصفة الدولية 

بعض من عناص            ي ل دائي وأول ة             ولو آان ب ا سيوفر إمكاني ات المواصفة، وهو م ر ومتطلب
ات                    ق لمتطلب شروع نحو التطبي دء في ال للمساعدة في توجه الشرآة لتبني تلك البناءات والب
.المواصفة  

ى أن                  إن الشروع في وضع خطوات بناء نظامًا لإلدارة البيئة يتوجب التوضيح واإلشارة إل
دوليت      ات المواصفتين ال املي لمتطلب اء التك ين البن ISO 9001 و  ISO14001   هو هدف 

بحد ذاته ومسعى يتحقق إذا ما تمت المؤامة بينهما في التطبيق آمواصفتين إداريتين تتشابه               
اً                   ات المواصفتين مع ق لمتطلب في عدد من المتطلبات، وهو عمل يوحد  جهد التنفيذ والتطبي

ل وال   سهيل التكام و لت ا ه ديالتهما وتطويرهم ن تع رض م ة وإن الغ ا خاص ة بينهم مؤام
ا في                        التوافق بينهم ق ب ة تتعل ق تحسينات جوهري م تحقي د ت اإلدارة، وق ة ب آمواصفات متعلق
ات          واقعي للمتطلب البنية والنموذج والمحتوى واللغة والمصطلحات لضمان التنفيذ الفًعال وال
.المشترآة لكال المواصفتين   

د        صير الجه ق ولتق ا التطبي ب ومزاي ق مكاس ه لتحقي ذلك فإن ة أو  ول دوث ازدواجي دون ح
ى    ه يتوجب عل ا، فإن ين متطلباتهم رابط ب ن التناسق والت دًا م ات ولمزي ي المتطلب اقض ف تن

اء النظامين        شاء وبن د إلن د الجه شرآة توحي ة      (ال نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولي
ISO 9001      ة ة وفق المواصفة الدولي ISO 14001  ونظام اإلدارة البيئي ذلك    )  وهى آ

ق التناسق                 م ي خل ا يعن ات المواصفتين، وهو م ذ لمتطلب سيق في التنفي ة والتن طالبة بالمؤام
ك المراحل                إن تل واالنسجام في تطبيق المتطلبات وفق الخطوات المرحلية المقترحة، ولذا ف
اء نظام إدارة الجودة         ا لبن م وضعها وتناوله ي ت اده   ISO 9001والخطوات الت يتم اعتم  س

ضًا،                 واالرتكان أليها آ   ة أي ذ نظام اإلدارة البيئي اء وتنفي ا لبن اء وفقه شرآة البن أساس يمكن لل
.مع مراعاة تلبية المتطلبات  وتحقيق التطابق باتجاه البناء التكاملي للنظامين   

ار أن                     ات للخطوات والمراحل باعتب رز المكون ى أب ز عل من المهم التذآير بأنه سيتم الترآي
شرآة في                تلك التفاصيل تم تناولها وتوض     اء نظام إدارة الجودة في ال يحها ضمن مراحل بن

يتم                       ة المقترحة س اء نظام اإلدارة البيئي إن خطوات بن ذا ف المبحث األول من هذا الفصل، ول
:وضعها على النحو التالي   

 
:التوجه بااللتزام والتهيئة : أوًال   

 : التزام اإلدارة العليا  -1

ة        أن التوجه نحو تطبيق منظومة اإلدارة ا       ة هو بمثاب لبيئية التي تعًرفها المواصفة الدولي
الزم أن                       ه من ال ذلك فإن ي، ول مسعى من إدارة الشرآة بأن تحقق تحسنًا في األداء البيئ
ة                وث وحماي تعبر اإلدارة العليا في الشرآة عن توجهها التخاذ التدابير الالزمة لمنع التل

ات المواصفة البيئية البيئة من خالل اتخاذ قرار في تبني تطبيقات متطلب ISO 14001 
شريعات                وعليها إظهار التزامها بتطبيق هذا القرار آالتزام سيمكنها من التوافق مع الت
والتعليمات البيئة، خاصة وأن نموذج النظام يبنى على المقدمة المنطقية التي تعبر عنها             
.اإلدارة العليا والتي تلتزم وتشارك بها بثبات   

 
 ) :ممثل اإلدارة (سق البرنامج اختيار وتعيين من -2
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ل                  ين الممث وهي خطوة يتعين القيام بها من قبل اإلدارة العليا للشرآة، حيث ينبغي أن يع
ق، ويجب أن يكون مسؤوالً                     امج التطبي اإلداري ويكون موظفًا رسميًا يتحدث عن برن

. عن قيادة جهود التطبيق   
 

 :تشكيل وتحديد لجنة الموجهين للتطبيق  -3

ديرين                 أن إحدى    ة من الم ة موجه شكيل لجن الطرائق األفضل إلنجاز خطوة آهذه هي ت
ة نظام اإلدارة                        زام بإقام ق االلت ى تحقي ان تعمل عل ة ب ا، وهي معني في المستويات العلي
دريب                    ة الت دء بعملي ة، مع ضرورة الب ات المطلوب البيئية، وبنائه وأعداد مسودات البيان

ث  داخليين حي دققين ال دريب الم ا ت ب ومنه ة ISO14001 يتطل ق المراجع د فري  تحدي
الداخلية إلنجاز مهام متعـددة خــالل التطبيــق وبعــده، ومنهــا قيــام الفريــق بالتحليــل       
ـوة   ين أن     Initial gap analysisاألساســي للفجـ ة للنظام، ويتع ة المنتظم  والمراجع

ارجي     ر الخ ا للخبي دى حاجته شرآة م دد إدارة ال ة است ( تح ي  ) شاريةجه ساعدة ف للم
. الفحص والمراجعة وربما التدريب  

 :التقييم الذاتي للشرآة  -4

ة              ديها، وهي مهم ائم ل ة الق يجب أن تقوم الشرآة بعملية تقييم لوضع نظام اإلدارة البيئي
ائل     ق وس ن طري ي ع ب البيئ ق بالجان ا يتعل شرآة فيم الي لل د الوضع الح دف لتحدي ته

ة األو ة البيئي ص والمراجع ة الفح ب البيئي د الجوان ي تحدي ن أن تغط ي يمك ة، والت لي
ك   از ذل ة، وإلنج إلدارة البيئي ودة ل راءات الموج شرآة والممارسات واإلج شاطات ال لن
:فأنة يتعين القيام بالمهام التالية   

ى أن  -أ  التقييم، عل ة ب امج المتعلق ذ البرن ه خطة لتنفي يم، من خالل امج التقي وضع برن
د الت د موع ى تحدي شتمل عل ق  ت ات وفري د المتطلب ة وتحدي ه والغرض من يم ومدت قي

د  ب معتم ارًا مناس ى معي د عل ي تعتم ة الت ائق المرجعي ذا الوث الزم وآ ل ال العم
 .آالمواصفة البيئية، وغيرها من العناصر التفصيلية الالزمة للبرنامج 

 

ار  -ب  ة اآلث ة مراجع ته وهي خطوة بمثاب شرآة ودراس ي ال ي ف ة الوضع البيئ مراجع
ة الناتجة عن نشاط الشرآة، وهذا يتضمن مستوى االنبعاثات الحالية ومستوى      البيئي

رى ذات    وعات األخ املين والموض حة الع ضايا ص ان وق د األم ضجيج وتهدي ال
العالقة، وهي بيانات يتم توثيقها عن المظاهر والجوانب البيئية وتثبيتها الستخدامها           

ذه        لمجموعة أهداف وغايات تخص نظام اإلدارة البيئي       ة في الشرآة، وقد تم إنجاز ه
 .المهمة في المبحث الثاني من الفصل الرابع

 

شرآة،           -ج  يتطلب خالل هذه الخطوة تنفيذ مهمة فحص النظام اإلداري الموجود في ال
و  ا ه يم آم ة التقي من عملي ي ض ام اإلداري البيئ ص النظ ي لفح دف األساس واله

ي االطال   ذا يعن ه، وه ة توثيق د آيفي و تحدي ود، ه ات  موج ة وأي بيان ع األدل ع وجم
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ائق،      للسياسة وإجراءات التشغيل وتعليمات العمل، مما يسمح بتقويم فاعلية هذه الوث
وجزء من ذلك التقويم يوجب تحليل الفجوة، أي مقارنة النظام الحالي الموجود في      

   .ISO14001الشرآة مع متطلبات المواصفة الدولية 

 

داخليين في      في حاالت آثيرة يتم إسناد تحليل ا       -د  لفجوة لفريق المدققين والمراجعين ال
ل الفجوة آجزء                  ر في تحلي الشرآة، حيث يرافق المراجعون الداخليون الجدد الخبي
ر،      راف خبي رة تحت إش سبهم الخب دريبي يك ي وت لوب عمل و أس دريبهم، وه ن ت م
ه، من حيث               شرآة الفصل في ى إدارة ال رار عل ذا ق آجهة يتمتع بتجربة أفضل، وه

ا التخاذه من عدمه، علمًا بان تلك المعلومات التي سيتم الوصول إليها تساعد             حاجته
 .على تحديد أفضلية المهام ضمن خطة العمل 

 

يتعين أن يتم القيام ضمن برنامج التقييم مراجعه المتطلبات القانونية، لمعرفه مدى              -ه 
ذ        شرآة، وه ي ال ة ف وانين البيئي ضوابط والق شريعات وال زام بالت سمى  االلت ا ي ا م

ه   ن أن تحقق ا يمك ات إضافية لم ذه معلوم ه آه دم مراجع ة، إذ تق ة القانوني بالمراجع
ه     د خط شرآة بتحدي ام ال ب قي ة تتطل ة، خاصة وأن المواصفة الدولي ات البيئي الغاي
ة   ات القانوني ة أو المتطلب ب البيئي ار الجوان ين االعتب ذ بع ة، تأخ ام اإلدارة البيئي لنظ

واألهداف المحددة للنظام، ولذلك فان إجراء تلك التقييمات توفر         المحددة أو الغايات    
 .المعلومات المطلوبة النجاز مهام التخطيط 

 

ساهم                  -و  ي ت يم، والت ه التقي ة إلجراء عملي تحديد وإعداد وتهيئة وانجاز الوثائق الالزم
ا      , في جمع المعلومات والبيانات حول األنشطة والتأثيرات       ة حول النظ م وجمع األدل

ام     ر النظ وائم الفحص لعناص ائق ق ا وث ائم، ومنه ات   , الق ق المالحظ اذج توثي ونم
 .والتقارير وغيرها من الوثائق المساعدة 

 

ا   -ز  يم واعتماده ع أداة التقي د ووض اهر     , تحدي ن مظ د م ا التأآ ن خالله تم م ي ي والت
دى         ام وم ة للنظ سية والفرعي ات الرئي شرآة وفحص المتطلب شطه ال أثيرات أن وت

ة       توفيره ا وفق المواصفة الدولي شرآة به اء ال تم   ISO 14001ا وإيف ك األداة ي  وتل
ه              ادة تكون وفق منهجي ا، وع من خاللها اإلجابة عن األسئلة الواردة ضمن مكوناته

 ).أو آيف تقوم الشرآة بتنفيذ ذلك اإلجراء , هل(
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ا               إ ى فحص المتطلب دة عل شطة والمعتم م     ن ذات أداة التقييم للنظام القائم واألن د ت ت ق
اعتمادها لتقييم نظام اإلدارة البيئية في الشرآة من خالل المبحث الرابع في الفصل       
ة   فة الدولي ات المواص ه لمتطلب دى مالءمت د م ى تحدي لت إل ي توص ع والت       الراب

ISO   14001   ذه ذ ه وهو ما يساعد الشرآة في أنجاز المهمة ويوفر لها جهدًا لتنفي
 .اء نظام اإلدارة البيئية الخطوة آأحد أهم خطوات بن

 

ا،             -ح  م التواصل إليه ي ت ائج الت إعداد وتقديم تقريرًا آامًال عن عملية التقييم، وتلك النت
 :ليقدم إلى اإلدارة العليا للشرآة شامًال النقاط التالية 

 

تحديد الوضع البيئي للشرآة، من خالل معلومات توضح المظاهر والجوانب                 -1
 .تلك التأثيرات الهامة على البيئة البيئية لنشاطات الشرآة، و

ك               -2 ه لتل نتائج التقييم للنظام اإلداري الموجود من حيث مستواه وفعاليته و مالءمت
 .المعايير المعتمدة آالتوثيق واإلجراءات والتعليمات

ات    -3 ك المتطلب شرآة وتل ي ال الي ف ام الح ين النظ ة ب وة القائم ل للفج ائج التحلي نت
 .001ISO 14ية الواردة في المواصفة الدول

شرآة         -4 زام ال نتائج الفحص والمراجعة القانونية، يتم من خاللها توضيح مدى الت
 .بالضوابط والتشريعات القانونية 

 .ملخص عن عملية التقييم متضمنًا تأشيرات عملية عن أي إجراءات مهمة  -5

ائج     -6 تجابة للنت ة لالس ة ومطلوب صحيحية مقترح ة ت يات أو عملي د توص تحدي
 .والتي قد تخدم فعالية النظاموالمالحظات 

 
:التخطيط :ثانيًا   

ب     ام، ومتطل اء النظ ن خطوات بن دة م يط آواح ة التخط ام بعملي شرآة القي ى ال يتوجب عل
ي      ISO 14001إلزامي من متطلبات المواصفة  الدولية  ائج الت ك النت ى تل اد عل ، وباالعتم

ذ                  شرآة وضع خطة لتنفي ى ال إن عل تم         توصلت لها عملية التقييم ف د أن ي ة بع تها البيئي سياس
:التكليف إلنجاز هذه المهمة لفريق يتولى وضعها، ويتعين أتباع الخطوات التالية   

ا في                 -1 ي، ورغبته يتعين أن تقوم الشرآة انطالقًا من التزامها بالتوجه لتحسين أدائها البيئ
توضيح وتعريف  تبني نظم اإلدارة البيئية وفقًا لمتطلبات الواصفة البيئية، أن تتَمكن من     

ن خالل    ة م ة اإلدارة البيئي سين منظوم ذ وتح ي هي المحرك لتنفي ة، الت تها البيئي سياس
ا                 زام اإلدارة العلي ين أن تعكس الت الخطوط العريضة للسياسة البيئية للشرآة، والتي يتع
ة من                  ستمر والوقاي سارية والتحسين الم شريعات ال ضوابط والت وانين وال للتوافق مع الق
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تم إيضاح                التلوث،   ة، لي ات البيئي وأن توفر أطار عمل لوضع ومراجعة األهداف والغاي
ة     ة منطقي ق خط ذها وف ي تنفي شروع ف املين، وال صالها للع ة وإي ك لإلطراف المعني ذل

 .وبرنامج عمل لإلنجاز 

 
ة من خالل                       -2 ة التخطيط لنظام اإلدارة البيئي ق المكًلف بعملي ز الفري داد وتجهي القيام بإع

بة،              بعض الخطوات  صورة المناس  اإلجرائية الالزمة التي تساهم في انجاز التخطيط بال
راء     تعانة بخب دريبي باالس امج ت ام بوضع برن تم القي ام أن ي وات والمه ك الخط ن تل وم
ومستشارين في مجال البيئة ونظم إدارتها، لتدريب الفريق وبعض المعنيين في الشرآة            

ابيع، وأن يتضمن            على أن تكون فترة البرنامج التدريبي ما ب        ة أس ى ثالث ين أسبوعين إل
 :النقاط التالية 

 

 .، وذلك لرفع الوعي البيئيالبيئة ومفهومها وطبيعة النظام البيئي، والتلوث وأنواعه -أ 
 

ام اإلدارة       -ب  ى نظ ز عل ع الترآي ا ، م ا وأنوعه شأتها وتطوره ة، ن م اإلدارة البيئي نظ
ة ة  ISO 14001البيئي فات الدولي سلة المواص ا  ISO 14000 وسل ف به  للتعري

 .ونشوئها ومزاياها
 

ة صياغتها ووضعها، للتعريف بمدى               -ج  السياسة البيئية، وضرورتها وأهميتها، وآيفي
أهمية تحديد واعتماد سياسة بيئية للشرآة باعتبارها رآيزة أساسية يقوم عليها نظام     

 .اإلدارة البيئية
 

ه آمتطلب إلزامي في         مفهوم التخطيط البيئي ومتطلبات تنفيذه وتأسيسه، للتع       -د  ريف ب
ام اإلدارة   ق نظ تعداد لتطبي دربين لالس ورة للمت وين ص ة، ولتك فة الدولي المواص

 .البيئية، ولتعزيز وتطوير المهارات
 

بناء القدرات وتنمية المهارات في اإلعداد والتخطيط، وسبل اإلنجاز وفق                -ه 
 .الطرق واألساليب الصحيحة

 

شابه  -و  ارب م ن تج اذج م إلدارة  عرض نم ة ل ق أنظم ذ وتطبي ت بتنفي شرآات قام ة ل
البيئية، واستعراض تلك الحاالت لالستفادة منها في اتجاه التطبيق اإليجابي وتجنب            

 .اإلخفاقات التي رافقتها
 

ة     -ز  فة الدولي ات المواص سير متطلب يح وتف تعراض ISO 14001:2004توض  واس
ادا       ت والتحسينات للنظام     األسس والمصطلحات ومجال التطبيق، والتعريف باإلرش

 .ISO14001وفق نموذج المواصفة الدولية 
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التعريف بالقوانين والتشريعات السائدة ذات العالقة، آقانون حماية البيئة اليمني رقم            -ح 
 .، والئحته التنفيذية 1995لعام ) 26(
 

اء   -ط   ي بن ساعد ف ات ت ادات ومواجه وفر إرش ي ت ة الت التعريف بالمواصفات التوجيهي
 :رة البيئية ومن أبرزها نظام اإلدا

 

  ) .EMS( نظام اإلدارة البيئية 14000المواصفة الدولية  •
ة   • فة الدولي ة  14004المواص ام اإلدارة البيئي ة  :  نظ ادئ واألنظم ادات للمب إرش

 .المساندة 
 . تدقيق نظم اإلدارة البيئية14010/11/12/15 /19011المواصفات الدولية  •
 . الملصقات واإلعالن البيئي 14020/21/24/26المواصفات الدولية  •
 . تقويم األداء البيئي14031/32المواصفات الدولية  •
 . تقدير دورة الحياة 14040/41/42/43/48/49المواصفات الدولية  •
 .المفردات : اإلدارة البيئية 14050 المواصفة الدولية  •
 .دليل الجوانب البيئية في مقياس المنتوج 14064 المواصفة الدولية  •

 
 

شطة ت -3 ة والمرتبطة بأن ا أهمي ارزة، وحصر أآثره ة الب د الجوانب والمظاهر البيئي حدي
د                         ي ق ا الت شرآة أو منتوجاته شاطات ال الشرآة، حيث يكون الجانب البيئي جزء من ن
ين أن                  ك الجوانب يتع تتفاعل مع البيئة لتمثل مصدرا للتأثير البيئي، وفي سياق تحديد تل

 :لي تأخذ الشرآة في االعتبار ما ي
 
 .اإلنبعاثات إلى الهواء  -أ 
 .إدارة المخلفات  -ب 
 .تلوث التربة  -ج 
 .تلوث المياه  -د 
 .الضوضاء -ه 
 .استخدام المواد والموارد الطبيعية آالمياه  -و 

 
شرآة،               -4 تحديد التأثيرات الهامة على البيئة، والتي تحدث من النشاطات المنفذة من قبل ال

ة ذ ب البيئي اهر والجوان ى المظ وف عل اع وللوق شرآة أتب ن لل ة يمك أثيرات الهام ات الت
 :األتي 

 
ة        -أ  ة الخاص ب البيئي اهر والجوان شخيص المظ ة لت راءات الالزم د اإلج تحدي

 ) .سيطرة مالية وتنظيمية (باألنشطة والمنتجات التي يمكن السيطرة عليها 
 

 .التعرف على المظهر البيئي ذو التأثير األهم عند وضع األهداف البيئية  -ب 
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ك                   وعلى ال  بقيات لتل د األس ة بغرض تحدي ق المختلف بها من الطرائ شرآة اختيار ما يناس

د                   ار عن ع األخذ في االعتب ة، م المؤثرات البيئية واإلعداد لمعالجة أبرزها واألآثر أهمي
ة              تحديد التأثيرات البيئية للشرآة ظروف العمل العادية وغير العادية والظروف الطارئ
.والحاالت  غير المتوقعة   

مكن التأشير من خالل تحليل وتقييم الواقع البيئي للشرآة أن أهم المظاهر والجوانب          وي
:البيئية التي لها تأثيرات بيئية الواجب معالجة أآثرها أهمية هي   

 
 .إنبعاثات الغازات واألدخنة للهواء من المداخن وحلقات التصنيع  •
ل ا  • ات صب وسحب ونق صهر وعملي ران ال ن أف صادرة م ضوضاء ال د، ال لحدي

 .ومحطة الكهرباء، والرافعات وعمليات الدرفلة 
 .اإلنبعاثات الحرارية الصادرة من أفران الصهر  •
 .المخلفات الصناعية الصلبة الناتجة من النشاط الصناعي  •
 .مياه الصرف الصناعي الناتجة من عمليات التبريد  •

 
دها           / ومن أمثلة نموذج المظاهر     شرآة تحدي ى ال أثيرات التي عل ا        الت يمكن وضعها وفق م

) :2-5(يوضحها الجدول   
 
)2-5(جدول   

التأثيرات من نشاطات الشرآة/ أمثلة نموذج المظاهر   
 

المنتج/النشاط ت البيئي الجانب/المظهر  البيئي التأثير   
 في الخردة صهر عمليات 1

الصهر فرن  
 وأدخنة غازية إنبعاثات

 للهواء
الهواء تلوث  

 على الحديد سحب عمليات 2
وتبريده درفلةال  

 المياه وتصريف تسرب
 الصناعية

الجوفية والمياه التربة تلوث  

 فرن وتسخين شحن عمليات 3
الكهربائي القوس  

العمل بيئة تلوثوالضوضاء الضجيج انطالق  

 
ى               -5 ا عل ا وتطبقه تحديد التشريعات والقوانين والمتطلبات األخرى التي تخضع وتلتزم به

منتجاتها، وللمحافظة على المطابقة القانونية يجب أن تكون         الجوانب البيئية لنشاطاتها و   
ددة            وانين في اإلشكال المتع ك الق المتطلبات القانونية قابلة للتطبيق، ويمكن أن تكون تل

 :التالية 
 

 . والئحته التنفيذية ) 26(آقانون حماية البيئة اليمني رقم : قوانين حماية البيئة  -أ 
 .الشرآات وممارسة النشاط القوانين المحددة للصناعات في  -ب 
 .القوانين المتعلقة بالمنتجات  -ج 
 .القوانين المتعلقة بالمعايير والمقاييس والقواعد التجارية  -د 

 
ات     ا الجه ي منه ة والت وانين البيئي د الق ددة لتحدي صادر متع أ لم شرآة إن تلج ن لل ويمك

ال     ن ال ات وم ن الجه ا م ة وغيره صناعية والتجاري رف ال اد الغ ة واتح زم أن الحكومي
تم     راءات ي ق إج انوني وف ا الق يم التزامه ا تقي ن خالله ي م ايير الت شرآة المع توضح ال
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وضعها مع أهمية أن يتم تحديد أي متطلبات أخرى والتي من الممكن أن تتضمن رموز        
.وتطبيقات صناعية وأي إرشادات  

 
ش           -6 ي مناسب في ال د آل مستوى وظيف ة عن ات البيئي رآة، أنشاء وتحديد األهداف والغاي

وينبغي أن تراجع تلك األهداف والغايات وتعدل بشكل دوري، مع االلتزام عند وضعها             
داف          ات وأه ق غاي اة أن تتواف ع مراع اس، م ة للقي ة قابل رات أداء بيئي دد مؤش أن تح

ع األخ ة، م سياسة البيئي ع ال ة م شرآة البيئي ة ذال ات القانوني ار المتطلب ين االعتب  بع
ة   والمتطلبات األخرى والجوا   نب البيئية الهامة، وخياراتها التكنولوجية ومتطلباتها المالي

 .والتشغيلية ومتطلبات األعمال ووجهات نظر المهتمين بالبيئة 
ة يمكن أن تتضمن         ات البيئي د األهداف والغاي وبشكل عملي فان الشرآة في سياق تحدي

 : األهداف االلتزام بما يلي
 

 .تخفيض الهدر واستنزاف الموارد  -أ 
 .ض انتشار الملوثات في البيئة أو تقليله تخفي -ب 
 .ترويج الوعي البيئي بين العمال والمجتمع  -ج 

 
:ويمكن قياس التقدم باتجاه الهدف باستخدام مؤشرات األداء البيئي مثل   

 
 .آمية انتشار غاز ثاني أآسيد الكربون  •
 .آمية المواد الخام أو الطاقة المستعملة  •
 .عدد الحوادث البيئية  •
 .المئوية إلعادة استخدام المياهالنسبة  •

 
ى                 -7 ة، وينبغي عل شرآة البيئي وضع برامج إدارية بيئية لتحقيق وانجاز أهداف وغايات ال

 :الشرآة في سبيل تأسيس تلك البرامج بالعمل على أن تتضمن 
 

 .تحديد المسؤولية لتحقيق األهداف والغايات لكل وظيفة أو مستوى وظيفي  -أ 
ة         تحديد الوسائل والطرائق و    -ب  ات البيئي إطار العمل الزمني لتحقيق األهداف والغاي

. 
 

االت          -8 تجابة لح تعداد واالس ضمان االس وارئ ل راءات الط ط وإج ز خط ع وتجهي وض
الطوارئ، ويجب تحديد حاالت الطوارئ المحتملة وإنشاء إجراءات االستجابة لتخفيف           

كن أن تتضمن     التأثيرات، مع ضرورة اختبار مالءمه تلك اإلجراءات ومراجعتها، ويم        
 :خطط الطوارئ التالي 

 
 .تفاصيل خدمات الطوارئ، آقسم الحرائق، وخدمات التنظيف وغيرها  -أ 
 .مسؤوليات وتنظيم الطوارئ، وقائمة األفراد الرئيسيين  -ب 
 .األعمال الواجب القيام بها لحاالت الطوارئ المختلفة  -ج 
 .خطط االتصاالت الداخلية والخارجية  -د 
 . الطوارئ واختبار الفاعلية لهما خطط التدريب لمجابهة -ه 
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:التوثيق : ثالثًا   
ة،         ات نظام اإلدارة  البيئي ر من أساسيات النظام، ومتطلب إلزامي من متطلب ق يعتب التوثي
راءات         صف إج دد وت ي تح ائق الت واع الوث ح ألن شكل واض شرآة وب دد ال ب ان تح يتوج

ة في شكل               ي، والنقطة    التشغيل الفًعالة من خالل وضع معلومات مكتوب ورقي أو الكترون
ا حفظ                  شرآة وعليه األهم للتوثيق هي الوصف الدقيق لكيفية عمل نظام اإلدارة البيئية في ال
:توثيق النظام بهدف   

 .وصف العناصر الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية وعالقتها مع بعضها  -أ 

 .تقديم اإلرشادات المتعلقة بالتوثيق  -ب 

ير أن توث  ه يتوجب التأش ا ان ام إدارة    آم ق نظ ع توثي ل م د يتكام ة ق ام اإلدارة البيئي ق نظ ي
:الجودة في الشرآة وعليها مراعاة ذلك، ولكن من الضروري أن يتضمن التوثيق ما يلي   

 .معلومات عن العمليات  -أ 

 .خرائط تنظيمية، ورسوم بيانية  -ب 

 .مقاييس داخلية وإجراءات تشغيلية  -ج 

 .خطط تأمين الموقع، أو خطط الطوارئ  -د 

ة               ويجب  أن يكون التوثيق واضحًا وقابًال للتحديد بسهولة وأن تؤرخ جميع الوثائق، مع أهمي
ستويات                      ة لم شرآة بانجاز هيكلي وم ال ين أن تق ائق، ويتع ك الوث أن تقوم الشرآة بمراجعة تل
:عملية التوثيق وذلك وقف المستويات التالية   

شرآة  -1 ة لل سياسة البيئي شرآة سياس:توثيق ال دد ال ا تح ة آخطوة  حينم تها البيئي
ة آمستوى             تها البيئي ان سياس أولى في أقامة نظام اإلدارة البيئية، فأن عليها توثيق بي
ه                   ه وحجم شرآة وطبيعت ة في ال       أول بحيث يعبر عن سبب وجود نظام اإلدارة البيئي

شرآة           ة الناتجة عن ال ار البيئي زام           , ومالءمته لآلث سياسة االلت ا يجب أن تحدد ال آم
ا                     بالتح ر بأنه شكل منطقي يجب أن تق ة، وب ة البيئ وث لحماي ع التل سين المستمر ومن

ن     ر ع ي تعب رى، والت ات األخ شريعية والمتطلب ة والت ات القانوني ستجيب للمتطلب ت
 .نواياها تجاه البيئة 

 

ة  -2 ل البيئ ى    :دلي ذي يتوجب عل شرآة وال ة لل ام اإلدارة البيئي ل نظ سمى دلي ا ي  أو م
آوثيقة هامة ورئيسية تعكس متطلبات وعناصر النظام وفق         الشرآة وضعه وتثبيته    

  وآون دليل البيئة هو الوثيقة األساسية فأن الشرآة ISO 14001المواصفة الدولية
ة                          ذ نظام اإلدارة البيئي ات تنفي دليل أثب ذا ال ين من خالل ه ان تب زم ب شكل ُمل معنية ب

ات لتطب  ق آإثب ف موث ن وص دليل م ه ال ا يحتوي حة لم شكل واض ر ب ق عناص ي
اريخ               دليل وت ي التعريف بال ا البيئ ضٌمن دليله ومكونات النظام، ويمكن للشرآة أن ُت
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إصداره، وبيان السياسة للشرآة وغاياتها وأهدافها، وتلك االلتزامات التي تذعن لها           
ات                ك المتطلب ع وصف لتل آتعبير ضمن التزاماتها وامتثالها لنظام اإلدارة البيئية، م

ادية     والعناصر ويمكن أ   شرآة بالمواصفة اإلرش ستعين ال ي  ISO 10013ن ت  والت
 . توضح وضع الدليل وتلك المفردات التي تحتويه 

 

ى              :دليل اإلجراءات    -3  يعد وضع دليل اإلجراءات البيئية متطلب ضروري ويجب عل
إجراءات          ة ب ائق الخاص ن الوث ي م ي ه ة والت ذه الوثيق از ه ع وانج شرآة وض ال

ي   ة، وه شغيل المعياري ضمان   الت ة، ول ة ومدون ون مكتوب راءات يتوجب أن تك إج
ق   ISO 14001المطابقة مع    يتعين أن تراجع  تلك اإلجراءات التشغيلية عن طري

ة        ر الحاج د تظه ي ق ة، والت ة المعني دات اإلداري سام والوح ص لألق ة  فح قائم
ع       تم وض ون وان ي راءات وتعن رقم اإلج ب إن ت ة، ويج افية مكتوب راءات إض إلج

 .موافقة وتوقيع الجهة المسئولة ورقم الصفحة تاريخ ال

 

ه من                       صيًال فأن ر تف ى معلومات أآث وي عل ك اإلجراءات  والتعليمات تحت وآون تل
ق،            الضروري القيام بمراجعة مسودات اإلجراءات بهدف تحديد الدقة وقابلية التطبي

د   مع االلتزام بعدم تجاوز السلطات والوظائف، والعمل بأن تكون تلك اإلجراء            ات ق
  .ISO 14001تم الموافقة عليها ليتم توثيقها بما يلبي متطلبات المواصفة 

 

ا وأن                 إ تم مراجعته ق وي ة وتوث ن االعتبار المهم هو إن تحدد إجراءات اإلدارة البيئي
اط        ي االرتب ال ف ة العم راءات الموثق ك اإلج ساعد تل وير وأن ت ة تط ضع لعملي تخ

 .بنشاطات أعمالهم 

شرآة،             :السجالت البيئية    -4 ي لل األداء البيئ  يتوجب إنشاء ووضع السجالت الخاصة ب
ي   ة وأن تغط ة ومحمي ة ومرتب حة ومعرف سجالت واض ك ال ون تل ب أن تك ويج
ة                     تم وضع سجالت متكامل أن ي شرآة ب زم ال ا يل نشاطات ومنتجات الشرآة، وهو م

ة       فة الدولي ع المواص سجمة م ه ومن ا مالءم شكل يجعله ة ب   ISO 14001ومحدث
 : حددت أهم السجالت الواجب على الشرآة تأسيسها وحفظها ومن أهمها والتي

 

 .السجالت الخاصة بمعلومات عن الجوانب البيئية  -1

 .السجالت الخاصة بمعلومات عن منتجات وعمليات الشرآة  -2

 .السجالت المتعلقة بالمتطلبات القانونية واألخرى  -3
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 .سجالت التدريب  -4

 .سجالت التدقيق والتقويم البيئي  -5

 .سجالت تقارير الحوادث  -6

 .سجالت الطوارئ  -7

 .سجالت الفحص والمعايرة  -8

 .السجالت الخاصة بمراجعة اإلدارة  -9

 .سجالت الشكاوي  -10

 
:التنفيذ والتشغيل : رابعًا  

ه واضحة               عملية التنفيذ والتشغيل توجب أن تكون اإلجراءات المعتمدة في التطبيق ومفهوم
ال لم ذ الفًع ة بحيث تعكس التنفي د وواقعي شرآة ق ون ال ًا تك ي عملي ات المواصفة، والت تطلب

ات       م اآللي درات ودع وير الق شرآة تط ى ال ب عل ذلك يتوج ا، ول ت بتوثيقه شأتها وقام أن
شرآة،     ي ال املين ف ع الع ل جمي ذ من قب امًال للتنفي ًا آ ا التزام ي منه ذ، والت الضرورية للتنفي

شائه ووضعه وتوث     ى      والعمل على انجاز التشغيل وفق ما تم إن ات النظام، عل ه من متطلب يق
:إن يكون ذلك من خالل   

 :البنية والمسؤولية ، والتي تتطلب القيام باآلتي  -1

 

ا      -أ  ة فيم ستويات اإلداري راد والم سؤوليات لإلف سلطات والم دد اإلدارة وال أن تح
شرها           ا ون ام وأعالمه ك المه ق تل صال وتوثي تم إي ي ، وي شأن البيئ ص ال يخ

 .ين في الشرآة، وذلك لتسهيل اإلدارة البيئية الفعالة للعاملين وتحديدًا المعني

 

ام اإلدارة     -ب  ق نظ ة لتطبي ية والالزم وارد األساس شرآة الم ا لل وفر اإلدارة العلي ت
وارد      واد والم وارد، الم ك الم ضمن تل ة، وتت ذ الرقاب ى تنفي ل عل ة، والعم البيئي

 .اإلنسانية والمهارات المتخصصة والتكنولوجيا والموارد المالية 

سؤوليات     -ج  ن الم ر ع صرف النظ ا ب ًا له ثًال معين شرآة مم ا لل دد اإلدارة العلي تح
األخرى، وذلك لألشراف على تنفيذ نظام اإلدارة البيئية في الشرآة، وأن تكون           

 :مسؤولياته لتحقيق ما يلي 
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ا    • صان بم ق وم دد ومطب ة مح ام اإلدارة البيئي ات نظ ضمان أن متطلب
   . ISO 14001يتالءم مع المواصفة الدولية

إلدارة        • ا ل تم رفعه ة، ي أعداد وانجاز تقارير عن أداء نظام اإلدارة البيئي
 .العليا للشرآة، بهدف المراجعة وعمل التحسين لنظام اإلدارة البيئية 

 

التدريب والتوعية والكفاءة، وهو ما يلزم الشرآة بتحديد احتياجاتها التدريبية، بحيث  -2
شر   ي ال املين ف ان الع ون بإمك را    يك و أم ة، وه ى البيئ ًا عل رًا هام وا أث آة أن يخلق

ة النجاز               وارد الالزم يستدعي أن يتلقوا التدريب المناسب، وعلى الشرآة توفير الم
 .أعمال التدريب 

 

ع              اء ورف ة في بن ا معني شرآة العلي أن إدارة ال شغيل ف ذ والت آما انه وفي سياق التنفي
ات          الوعي وتحفيز العاملين، والعمل على تشجيع و       ق الغاي ى تحقي املين عل ول الع قب

ي مناسب      اس معرف املين أس دى الع ون ل ين أن يك ا يتع و م ة، وه داف البيئي واأله
از      شرآة بإنج وم ال ن أن تق ن الممك شكل صحيح، وم شطتهم ب امهم وأن از مه إلنج
ضمنًا                  ابيع مت ى خمسة أس ة إل ابين ثالث راوح م برنامج التدريب خالل فترة زمنية تت

 :ة التي يمكن إبرازها آاألتي النقاط األساسي

 

زام         -أ  ة االلت وث، وأهمي ة والتل ف بالبيئ الل التعري ن خ ي، م وعي البيئ ادة ال زي
ذا               بسياسة ألشرآة تجاه البيئة، والحصول على االلتزام ومعنى المسؤولية في ه

 .االتجاه 

 

ا  -ب  ان له ة اإلذع صلة وأهمي ة ذات ال وانين البيئي شريعات والق ف بالت التعري
 .ا وتطبيقاته

 

ة  -ج  فة الدولي ق المواص ة وف ام اإلدارة البيئي ات ISO 14001نظ  والمتطلب
 .والعناصر الواردة ضمنها والتي تدعو لتطبيقها 

 

ات       -د  اريف، ومتطلب ردات والتع اهيم والمف شغيل، المف ذ والت ات التنفي ة متطلب أهمي
 .اإلنشاء والتأسيس وضرورات التطبيق 
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صحيح، و -ه  ال الفحص والت ات أعم ن متطلب د م ا للتأآ التعريف بأهميته
 .تطبيق النظام بالشكل المطلوب ووفق ما تدعو له المواصفة الدولية 

 

دافها ،    -و  ها وأه ا وأغراض رورتها وأهميته ث ض ن حي ة، م ة اإلداري المراجع
 .لضمان الفعالية لنظام اإلدارة البيئية ، واستمرار عمليات التحسين 

 

ة التن     -3 من عملي ين ض صاالت، يتع تعالم      االت لوبا لالس شرآة أس ضع ال ذ أن ت في
واالستفسار والمخاطبة بهدف التواصل بشأن المعلومات ذات العالقة بين األطراف          
ة     ام اإلدارة البيئي ة ونظ أثيرات البيئي ب والت شرآة بخصوص الجوان ي ال ة ف المعني
المطبق في الشرآة، وأن تتم تلك االتصاالت وفق إجراءات معينة يتم وضعها للقيام 
ستوى   ى الم ك عل ة، وذل ستويات اإلداري ع الم ين جمي ل ب صاالت والتواص باالت
ك        ام بتل يلة للقي وفير وس ي ت ه ينبغ ارجي فان ستوى الخ ى الم ا عل داخلي، أم ال

 .االتصاالت وإجرائها وتحديدًا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية الخطرة 

 

ا              -4 شغيلية، والتي من خالله ة الت ذ الرقاب ا       ضبط العمليات وتنفي شرآة عملياته  تحدد ال
ا،        دافها وغايته تها وأه سجم مع سياس ا ين ة وبم صلة بالجوانب البيئي شاطاتها المت ون
ات         ك العملي ي تل ي تغط ة لك راءات الموثق شاء اإلج تم أن ضا أن ي ب أي ويتوج

 .والنشاطات، ووفق مقاييس التشغيل المشروطة في اإلجراءات

 

وفر إمك  شرآة ت شاطات ال ات ون ة عملي ات  أن طبيع ك العملي د وضبط تل ة تحدي اني
 :والنشاطات والتي من أبرزها وليس الحصر يمكن أن تتضمن التالي 

 

 .مناولة ونقل وتخزين مواد خردة الحديد  •

 .عمليات إنتاج وتصنيع الحديد، آصهر الحديد في الفرن  •

 .عمليات تبريد قوالب الحديد الصلب المصنعة •

 .وغيرها من العمليات ... المختبرات  •
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ك                  -5 م وضعها وفق الخطة، وذل ي ت اختبار إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ، الت
الختبار فعاليتها من خالل تنفيذ وإجراء التدريبات الالزمة وفق جدول بشكل منتظم            
تجابة      ة االس وارئ وإمكاني االت الط واع ح ف أن ة لمختل رة والمعرف ساب الخب الآت

ك        لحاالت الطوارئ والتي يمكن مراجعتها عند        ع تل الضرورة، مع أهمية التعامل م
دادات             دات وإم الحاالت المحتملة والتعرف على أنواع وآميات ومواقع وتخزين مع

ة              ( الطوارئ   ة والرغوة والكمامات واألقنع دالت الحماي ق وب خراطيم إطفاء الحري
ازات ة والقف ص   ) الواقي ال الفح راء أعم رورة إج ع ض واد، م ن الم ا م وغيره
 .ة لتلك المعداتوالصيانة المنتظم

 

ا                 -6 تم تعزيزه ام وي دير الع رتبط بالم ة وت شرآة تكون مختصة بالبيئ أنشاء إدارة في ال
رامج لتحسين               ورفدها بأفراد مؤهلين بما يسهم في إنجاز المهام ووضع الخطط والب
ي،      شأن البيئ ة بال ضايا المتعلق از الق ة وإنج ولى متابع شرآة وأن تت ي لل األداء البيئ

ا معا ي منه ات  والت صناعي، ومتطلب ن ال صناعي، واألم صرف ال اه ال ات مي لج
ة بنظام اإلدارة             الطوارئ وبعض متطلبات الفحص والمراجعة واإلجراءات المتعلق

 .البيئية في الشرآة 

 

شاطات                -7 ي هي ن شرآة، والت إجراء عمليات القياس والمتابعة والتقييم لألداء البيئي لل
امج        رئيسية لنظام اإلدارة البيئية، وذلك لض      مان أن الشرآة تعمل بالمطابقة مع البرن

 :المحدد لإلدارة البيئية وعلى أن يتم آاألتي 

 

ي يمكن أن            -أ  شاطاتها الت ا ون مراقبة وقياس ورصد الخصائص األساسية لعملياته
ة            ر األداء ورقاب سجيل معلومات تقصي أث ة، وت ى البيئ ام عل أثير ه ا ت يكون له

دات    التنفيذ بما يتوافق مع األهداف وال      زة ومع غايات البيئي للشرآة، آما أن أجه
يم                     ا، مع ضرورة تقي ا ومعايرته تم المحافظة عليه المتابعة والرصد يجب أن ي
اس      ة والقي ة المتابع ث أن عملي ة، حي شريعات البيئي وانين والت ع الق ة م المطابق
ع                 د المواق ل أسباب المشاآل وتحدي تمكن الشرآة من قياس األداء البيئي، وتحلي

 .تتطلب عمًال تصحيحيًا التي 

 

شريعات          -ب  ع الت ة مدى التوافق م ة لمعرف ات القانوني تقييم االلتزام بتطبيق المتطلب
 .البيئية 



266 
 

 

ة               -ج  اه حاالت عدم المطابق القيام باإلجراءات التصحيحية والوقائية الضرورية تج
ضمان  ة ل ة منتظم ة، وإجراء متابع ام اإلدارة البيئي ات نظ ي تطبيق رز ف ي تب الت

 .ق والفعالية التطبي

 

ام    -8 ان النظ ا إذا آ ق فيم شرآة لتحق ي ال شكل دوري ف ة ب ام اإلدارة البيئي ة نظ مراجع
ع ضرورة    ليمة، م صورة س ام ب ق النظ تم تطبي ه ي ة وأن ات المخطط ابق الترتيب يط
داف      ن أه ث أن م شرآة، حي ا لل ى اإلدارة العلي ة إل ائج المراجع الغ نت وصول وإب

شاآل في          الرقابة والمراجعة الداخلية ال    د الم تحقق وتقييم األمتثال للمتطلبات، وتحدي
 . مرحلة مبكرة، والمساعدة األولية لتحديد مجاالت التحسين للنظام 

 

يتعين أن تراجع الشرآة نظام اإلدارة البيئية المنفذ بصفة دورية وفي فترات محددة،     -9
ان مدى الحاجة ل                ق ولبي ة للنظام المطب سياسة    وذلك لتقييم المالءمه والفاعلي ر ال تغي

البيئية واألهداف والعناصر األخرى على أن تتضمن المراجعة نتائج مراجعة نظام            
 .اإلدارة البيئية وتحقيق األهداف ومرونة النظام بما يتناسب والظروف المتغيرة 

 

شرآة وتنجزه عن        -10 ه ال التزام تبدي استمرار عمليات التحسين لنظام اإلدارة البيئية آ
مر لفاعلية أداء نظام اإلدارة البيئية لتحقيق التحسينات في األداء          طريق التقييم المست  

 . البيئي الكلي بما يتفق والسياسة البيئية للشرآة

 

ة   -11 ى المواصفة الدولي سجيل عل رار الت ا  ISO 14001أن ق اإلدارة العلي ق ب   يتعل
ى التزا              ة عل ا  للشرآة التي يعود إليها اتخاذه، فالحصول على شهادة المطابقة دالل مه

نح         ة م سمى وآال ا ي سجل، أو م وة الم ار ودع ا اختي فة، وعليه ات المواص بمتطلب
ات                  ة المتطلب د مطابق ى تأآي سجيل إل الشهادة، والمضي في التدقيق وفق خطوات الت
والحصول على الشهادة، والمضي قدمًا في إدامة النظام من خالل عمليات التحسين            

ة       يوضح اإلطار الزم  ) 3-5(المستمر، والجدول    ني المقترح لبناء نظام اإلدارة البيئي
 .ISO 14001في الشرآة وفقًا للمواصفة الدولية 

 

)3-5(جدول   
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جدول إطار زمني مقترح لخطوات تنفيذ بناء نظام اإلدارة البيئية في الشرآة وفقاً 
 ISO 14001: 2004للمواصفة الدولية 

بالشهور الزمنية الفترة  مراحلت 
 وخطوات
 التنفيذ

1 234 567 89 101112 13 14 15 16  

             ●  ● التهيئة1
          ●  ●    التخطيط2
        ● ●       التوثيق3

التنفيذ  -          ●    ●    
 التدقيق  -

 والمراجعة
             ●  ●  

4

 التحسين  -
 المستمر

●                

 
 
:تمهيد   

ات، حول              إن تلك المعطيات والقراءات التي جاء بها هذا البحث قد وفرت آثير من المعلوم
 ،   ISO  9001الجودة ونظمها وأبعادها، ثم عن نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية            
 وأوجه التناظر والتشابه بين ISO 14001وآذا نظام اإلدارة البيئية وفق المواصفة الدولية 

صرهما، و ات         عن شرآة لمتطلب ات ال ة تطبيق دى مالءم ن م ه ع ل إلي م التوص ا ت ذلك م آ
امي إدارة      يم نظ ل وتقي ت تحلي ي تناول ي المباحث الت اء ف ذي ج دوليتين وال فتين ال المواص
ك       ات تل الجودة والبيئة في الشرآة، والتي أفرزت عدد من االستنتاجات التي أبرزتها محتوي

د أوضحت           المباحث في الفصل الرابع، آما أن تل       ة ق ك البناءات المقترحة وفق آليات منهجي
اء نظامي إدارة   ي بن ي مبحث ا خالل الفصل الخامس ف م تناوله ي ت ة والت التوصيات العملي
.الجودة واإلدارة البيئية في الشرآة  

م عرضه هي  ا ت ذا البحث خالل م ا ه ي توصل له تنتاجات والتوصيات الت أن االس ذا ف ول
تنتاجات            قراءات ساندة لتحقيق أهد    ة الس اف البحث، وهي بناءات في اتجاه صياغات منطقي

ذلك آاقتراحات لتوصيات                       ي، وهي آ ا نظري واألخر عمل سيتم عرضها في شقين أولهم
ال   ذ الفًع ي التنفي ساهم ف ا ي ة، وبم ودة والبيئ اء نظامي إدارة الج شاء وبن اه إن ي اتج ة ف عملي
.لمتطلبات المواصفتين من قبل الشرآة  

 
 

سادسال الفصل  
 
والتوصيات االستنتاجات  
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االستنتاجات :األول المبحث  

التوصيات :الثاني المبحث  
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 المبحث األول 
 االستنتاجات

 
ن    ث يمك تنتاجات، حي ن اس ه البحث م ا توصل إلي ذا المبحث عرض م ن خالل ه يتم م س
: عرضها في سياق اآلتي  

 
:االستنتاجات المتعلقة بالجانب النظري : أوًال  

ل ال -1 ى    تحت ال عل ات األعم ائن أو منظم واء للزب رة، س تراتيجية آبي ة إس ودة أهمي ج
رر                   ذي يق ون ال ى الجودة هو الزب م عل اختالف نشاطاتها ومجاالتها، وأن الذي يحك

 .مدى مطابقتها للمتطلبات، وأنها تلبي حاجاته وتوقعاته

 

ياسة الجودة   تمثل إدارة الجودة جميع األنشطة المتعلقة بوظيفة اإلدارة، التي تحدد س           -2
سين         د وتح بط وتأآي يط وض الل تخط ن خ ا م سؤوليات، وتطبيقه داف والم واأله

 .الجودة ضمن نظام الجودة

 

فات                        -3 ة للمواص ة العالمي د المنظم تع
International Organization for Standardization (ISO)   ي ة الت  الجه

ى   ISO 14000 و ISO 9000 مجموعة المواصفات تقوم بإصدار  واإلشراف عل
تطويرها، وذلك ضمن مجموعة ضخمة من المواصفات في مختلف جوانب النشاط           

 .والمجاالت

 

ة  -4 ل عائل ًا ISO 9000تمث ًا دولي ى International Consensus إجماع  عل
ق              ة لتطبي ات الالزم ل الحد األدنى من المتطلب ادئ، تمث ة  مجموعة من المب منظوم

 .إدارية فَعالة تضع متطلبات الزبائن في المقام األول

 

ة  -5 ة  ISO 9001أن المواصفة الدولي ات موثق ه متطلب ودة ل ًا إلدارة الج ل نظام  تمث
وذات معاني متفق عليها وذلك ما يسهل تقييم مدى التطابق معها، وقد جاءت للتأآيد 

ر ف         اءة          على قياسات األداء، وسيكون لتطبيق متطلباتها أآث ى آف د عل ة في التأآي عالي
 .المنظمة
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ًا ،       ) ISO(تعطي منظمة    -6 ا محلي الحق لكل دولة في أن تصدر المواصفة الخاصة به
شترط أن ال       ISO 9000والتي تقابل  وطني الخاص، وي ا االسم ال ق عليه  وأن تطل

ددها            ي تح راءات الت ك اإلج ر بتل رورة أن تم ع ض ات، م ي المتطلب ا ف ل عنه تق
 .المنظمة

 

ة للمواصفات               من   -7 ة الدولي ا في المنظم تم      ISOالقواعد المعمول به  أن المواصفة ي
ن    دائمين م رر األعضاء ال ث يق سنوات حي ن ال دد م ل ع د آ ا، بع ادة النظر فيه إع
ديلها أو                  تم تع ا هي أو ي هيئات المواصفات والمنظمات المختلفة أن آانت تستمر آم

ـرة ل    ـالت األخيــــ ـت التعديــ حبها، وآانـــ ـن س ـال المواصفتيــــ                 كــــ
ISO 9001: 2008  و  ISO 14001: 2004     ك القواعد المعمول ع تل   تماشيًا م

ة   ي منظم ا ف ة  ISOبه ب موافق ي يتطل ار دول شر معي ن  % 75، ولن ل م ى األق عل
 .األعضاء

 

دفًا بذات              -8 يس ه ه أن الحصول على شهادة المطابقة ألي من المواصفتين التعاقدتين ، ل
ا، والوصول            وإنما وسيلة هادفة تستخدمها اإلدارة للوصول للمستوى المتميز ألدائه
ة من                     اءة وفعالي ة النظام بكف ستمرة إلدام ودًا م ر جه للتفوق اإلداري والتنظيمي عب

 .خالل التحسين المستمر، والمضي نحو تطبيقات أآثر تطورًا وشموًال

 

ق متط            -9 ة لتطبي سعى أي منظم ة ألن ت ات  تبرز األهمي ألي من مواصفاتها   ) ISO(لب
ة  ر،  ISO 14001 وISO 9001التعاقدي ات الغي ن نجاح ستفيد م     ، وأن ت

ى             لالستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين من الجهات التي استطاعت الحصول عل
 . ، وآذا المراجعين واالستشاريينISOشهادة الـ 

 

سجيلها           -10 أ        مسألة تحليل الكلفة لتنفيذ أي من المواصفات وت سألة تلج ة م ل المنفع مقاب
ام                 ه يكون أم إليها المنظمات لدراسة قرار التسجيل على المواصفة من عدمه، إال أن
ع   ف م رة والتكي صورة مباش فة ب ص وروح المواص ذ ن ة لتنفي ات إمكاني المنظم

 .متطلباتها

 

ر  -11 ـن ISO 9004: 2000 , ISO 9001: 2008تعتب  مواصفتين متوافقتيــ
Consistent Pair  ين، إال أن هيكل آل من المواصفتين          آل ه هدف مع ا ل منهم
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ر        واردة، وتعتب ات ال  الحد األدنى من    ISO 9001واحد ، واالختالف في المتطلب
ا    ودة، بينم ام إدارة الج ات لنظ وير   ISO 9004المتطلب سين وتط ى تح ز عل  ترآ

هادة        ى ش ن ال تعط ودة، ولك ات إدارة الج ن تطبيق د م و مزي الق نح األداء واالنط
 . التي يتم التأهل للتوافق مع متطلباتهاISO 9001لتطابق إال على ا

 

ة  -12 ي دعت منظم دوافع الت م األسباب وال ديالت ISOمن أه رات وتع  إلجراء تغيي
ة    ع المواصفة       ISO 9001على المواصفة الدولي ة م سهيل التكامل والمواءم  هو ت

يدًا من التناسق والترابط    الدولية المتعلقة بأنظمة اإلدارة البيئية وأن تضفي عليها مز        
ة     ات المواصفة الدولي د أجريت تحسينات    ISO 14001بين متطلباتها ومتطلب ، وق

جوهرية في البنية والنموذج والمحتوى واللغة والمصطلحات لضمان التنفيذ العملي          
 .للمتطلبات المشترآة في المواصفتين دون ازدواجية أو تناقض

 

تم    ISO 14001 وISO 9001أن المواصفتين  -13 يتان ت    الدوليتين مواصفتان قياس
ى     ا عل اح تطبيقهم د نج ستوى األداء، ويعتم يس لم نظم اإلدارة ول ا ل ة فيهم المطابق

 .التزام آل العاملين في جميع المستويات والوظائف وفي مقدمتهم اإلدارة العليا

 

ي   ) ISO(أن تحقيق التطابق والحصول على الشهادة ألي من مواصفات الـ            -14 ال تعن
ة في                  م ة نظام إدارة الجودة واإلدارة البيئي ا مطابق طابقة المنتج لمعايير معينة، وإنم

 .المنظمة مع متطلبات المواصفتين التعاقديتين اللتان تمنح عنهما الشهادة

 

ة في      ISO 14001تلزم المواصفة الدولية  -15 وث وهو حجر الزاوي  بالوقاية من التل
ة، بحيث يمكن      آفاءة أدائها آمعيار دولي يصف جميع متط       ات نظام اإلدارة البيئي لب

المنظمات من صياغة سياستها البيئية واألهداف التي تأخذ بعين االعتبار المتطلبات 
 .التشريعية والقانونية، والمعلومات حول الجوانب البيئية وتلك اآلثار البيئية الهامة

 

ا   هناك مجموعة من المعايير التي على المنظمات أخذها في االعتبار            -16 عند اختياره
 :للمسجل ، منها

 . القدرة على أداء المهام Accreditationاالعتمادية  •

 .Scope of Expertiseنطاق الخبرات  •
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 . التدقيق في الموعدAvailabilityاإلتاحية  •

 .Costالكلفة  •

 .Confidentialityالثقة  •

 
ـام إدارة الج    -17 ـن نظــــــ سيـــــة بيـــــ ـروق الرئي ـم الفـــ ـودة             أهــــــ ــــــ

Quality Management System (QMS)   ة ام اإلدارة البيئي   ونظ
Environmental Management System (EMS)  ي ام البيئ و أن النظ  ه

ى       ؤثرة عل ة الم ة الهام ب البيئي صادر والجوان يم الم صنيف وتقي د وت ب تحدي يتطل
 .البيئية، بينما نظام الجودة لم يتضمن ذلك

ة              إن التحس  -18 ة، فالمنظم ين المستمر هو الميزة األساسية لنظامي إدارة الجودة والبيئ
ـ        ة              ISOالحاصلة على شهادة ال ة وتحسين فاعلي ا إدام  ألي من المواصفتين، عليه

 .النظام من خالل األعمال واإلجراءات الالزمة لتحقيق عمليات التحسين المستمر

 

  :االستنتاجات المتعلقة بالجانب العملي: ثانيًا
 :االستنتاجات المتعلقة بنظام إدارة الجودة  -أ  

بعض               -1 ة ل في اإلطار العام أظهرت الشرآة وفق التقييم وجود تطبيقات ولو جزئي
ة   ة مناسبة      ISO 9001متطلبات وعناصر المواصفة الدولي وفر بيئ ا ي ، وهو م
 .لبناء نظام إدارة الجودة في الشرآة

 

سياس        -2 م            رغم أن للشرآة بيانًا مختصرًا أعدته ل م يعم ه ل دافها، إال أن ة الجودة وأه
ا                 ة تطبيقه سياسة وآيفي ك ال آافصاحًا لاللتزام وتأآيد أآثر وضحًا للتعبير عن تل

 .من قبل العاملين

 

شرآة وهو                      -3 دها في الهيكل التنظيمي لل م تحدي بالرغم من وجود إدارة للجودة ت
ة إدارة ل         ي لوظيف ع عمل ى واق ول إل م يتح ه ل ابي ، إال أن راء إيج ام  إج ا مه ه

األفراد          زز ب ضًا وتع د أي م ترف ا ، ول م إدارته الجودة ونظ ة ب شاطات متعلق ون
 .والكفاءات التي تستطيع القيام بتلك المهام وانجازها
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ى              -4 م تتحول إل ات ل ة رغب إن تطلعات الشرآة وتوجهاتها تجاه الجودة، هي بمثاب
س       ى م ودة عل ة الج يم ثقاف ي لتعم نهج نظم صف ب ق يت راء موث ة وإج توى ثقاف

 .الشرآة آكل

 

ه المواصفة   -5 دعو ل ا ت و م ق وه ات التوثي بعض عملي شرآة ب ام ال ن قي الرغم م ب
ك المستوى                 ى ذل آمتطلب رئيسي من متطلبات نجاح النظام، إال أنه لم يرتقي إل

 .لتقديم أدلة التطبيق، وتحديدًا دليل الجودة، واإلجراءات وتعليمات العمل

 

شرآة، حيث تتصف             محدودية إدارة الموارد الالزمة لن     -6 ظام إدارة الجودة في ال
 .تلك الموارد بالمحدودة، وال تفي بشكل آامل لتطبيقات النظام

 

ة           -7 ك المتعلق دًا تل شرآة وتحدي ي ال املين ف راد الع ة لألف رامج التدريبي دني الب ت
املين،                ارات للع ل وتطوير المه بالجودة ونظم إدارتها، وضعف التخطيط لتأهي

الشرآة من إدراك العاملين ألهمية مساهمتهم في إنجاز   وآذا ضعف تأآد إدارة   
 .األهداف

شرآة، حيث تتصف                      -8 تج في ال ق المن ة العمل لتحقي ة المناسبة لبيئ ضعف التهيئ
 .بكثير من الصعوبة، ويمكن القول أنها غير مشجعة ومالءمتها غير مرضية

 

ا          -9 ئن رغم   محدودية الوسائل والطرائق التي تستخدمها الشرآة لمراقبة رضا الزب
اه      ام باتج اس أداء النظ يلة لقي ات، وآوس اء بالمتطلب دى الوف ة م ا لمعرف أهميته

 .السعي لتعزيز رضا زبائن الشرآة

 

اليب    -10 من األس تخدامها ض ات، واس ل البيان شرآة بتحلي ام ال عف اهتم ض
ن رضا    ات ع وفير معلوم سين، وت ع التح يم مواق ي تقي ساهمة ف اإلحصائية للم

 .للمتطلباتالزبون ومطابقة المنتج 

 

ة            -11 محدودية إطالع إدارة الشرآة على المواصفات الدولية الصادرة عن المنظم
ة  ة      ISOالدولي فة الدولي د المواص ودة وبالتحدي نظم إدارة الج ة ب          الخاص



274 
 

ISO 9001 وآذلك المواصفات التوجيهية المتعلقة بها والتي توفر اإلرشادات ،
 .وأدلة بناء تلك النظم

 

ت الضعف وعدم التطابق التي أظهرتها عمليات التقييم تتمثل في إن أبرز حاال -12
 :العناصر والمتطلبات اآلتية 

 .تحليل البيانات -أ 

 .مراقبة رضا الزبون -ب 

 .بيئة العمل -ج 

 .مراجعة اإلدارة -د 

 .الترآيز على الزبون -ه 

 .اإلجراءات الوقائية -و 

 .توفير الموارد -ز 

 

سب    -13 التطبيق الن صفت ب ي ات االت الت رز الح ا  أن أب ي أظهرته ي الت ي أو الجزئ
عمليات التقييم ، والتي يمكن البناء عليها لما توفره من قاعدة لبناء نظامًا إلدارة              

 :الجودة في الشرآة، فأنها تتمثل في العناصر اآلتية

 .مسؤولية اإلدارة -أ 

 .سياسة الجودة -ب 

 .أهداف الجودة -ج 

 .ضبط معدات الرقابة والقياس -د 

 .مراقبة وقياس المنتج -ه 

 .ضبط المنتج غير المطابق -و 

 .التحسين المستمر -ز 

 .ضبط السجالت -ح 

 .عمليات اإلنتاج -ط  
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 .المتطلبات العامة -ي 

 

ام إلدارة     -14 شاء نظ ه إلن و التوج ادة نح ة ج شرآة رغب ا لل رت اإلدارة العلي أظه
ة    ة   ISO 9001الجودة من خالل تبني متطلبات المواصفات الدولي ، وهي رغب

ش      ل إدارة ال ن قب دها م دها وتأآي م رص فة،    ت ى المواص ا عل د إطالعه رآة بع
 .وبعضًا من إجراءات تم اتخاذها باتجاه تعزيز ذلك التوجه

 
 :االستنتاجات المتعلقة بنظام اإلدارة البيئية  -ب  

 

اه                        -1 ة تج يم وجود توجهات مبدئي ة التقي شرآة وفق عملي ام بينت ال على المستوى الع
ات وع  بعض متطلب ة ل ت أولي ات وإن آان ام، وبعض التطبيق ناصر المواصفة النظ

 .، وهو ما يهيئ اإلمكانية لبناء نظام اإلدارة البيئيةISO 14001الدولية 

 

ع    -2 شطة والمواق ض األن ود بع ي وج شرآة البيئ ع ال ل واق ات تحلي رت عملي أظه
سببه من مخاطر                         ا ت ل لم ي فحسب، ب وث البيئ م تكن مصدرًا للتل والوحدات التي ل

ة    متنوعة في ظل تدني إجراءات السالمة، ما         ك الجوانب المتعلق أسهم في ضعف تل
 .بالصحة والسالمة المهنية

 

ين                 -3 ة والمهتم ضعف اهتمامات الشرآة بالتواصل الخارجي مع الجهات ذات العالق
مية    ات الرس اب دور الجه ة أخرى غي ن جه ا م ة، أم ن جه ك م ي وذل شأن البيئ بال

 .لدور الرقابي المناط بهاالمعنية بالبيئة للقيام بمتابعة االلتزام تجاه البيئة وممارسة ا

 

ا ال                 -4 وث، إال أنه رغم تطلعات الشرآة وسعيها ألبدأ اهتمامًا تجاه البيئة والحد من التل
ي    ي ألداء بيئ زام تنظيم ى الت ي إل م ترتق ي ل اوالت الت ود تتصف بالمح ت آجه زال

 .ُمحسن على مستوى الشرآة

 

اهر     -5 ن المظ ددًا م اك ع يم أن هن ل والتقي ات التحلي رت عملي ة  أظه ب البيئي  والجوان
ل                     سمات تتمث ك الجوانب وال ة، وتل ى البيئ ة عل أثيرات هام شرآة ذات ت لنشاطات ال

 :في
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 .إنبعاثات الغازات واألدخنة إلى الهواء •

 .الضوضاء •

 .مياه الصرف الصناعي •

 .التخلص من النفايات الصناعية الصلبة •

 .االنبعاثات الحرارية •

 .استخدام واستهالك المياه •

 

ادات، إال أن        بالرغم أن الش   -6 صناعية والرموز واإلرش ات ال ديها بعض التطبيق رآة ل
شطتها               ا في أن زم به ا وتلت ي تتعامل معه وانين الت هناك ضعفًا ظاهر في تعريفها للق

 .تجاه البيئة آتشريعات قانونية تخضع لها

 

ة  -7 ة بالبيئ ضايا المتعلق شرآة للق املين في ال ة للع ة والتدريبي رامج التوعوي ضعف الب
وا ة       وأن شاطات التوعوي ك الن ة، وتل ام اإلدارة البيئي ا، ونظ وث وتأثيراته ع التل

 .بإجراءات السيطرة التشغيلية المطلوبة

 

ا ضمن الهيكل التنظيمي الحالي                 -8 عدم وجود إدارة مختصة بالقضايا البيئية، وغيابه
شاطات   ام والن ك المه ات لتل ي المتابع ة ف ن أهمي ا م شكل وجوده ا ي ع م شرآة، م لل

 .ة بالبيئة ونظم إدارتهاالمتعلق

 

ة،        -9 ة اإلدارة البيئي د أنظم داف وفوائ ى أه شرآة عل ا لل الع أإلدارة العلي ضعف إط
ة  دًا المواصفة الدولي ام،  ISO 14001وتحدي ق النظ ن تطبي ستفادة م افع الم  والمن

 .وآذا المواصفات التوجيهية واإلرشادية المتعلقة بها وبأدلة تطبيقاتها

 

ل في                 إن أبرز حاالت الضعف     -10 يم تتمث ات التقي ا عملي ي أظهرته  وعدم التطابق الت
 :العناصر والمتطلبات اآلتية 
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 .تقييم االلتزام  -أ 

 .االتصاالت -ب 

 .توثيق النظام -ج 

 .برامج اإلدارة البيئية -د 

 .السياسة البيئية -ه 

 .الغايات واألهداف -و 

 .المظاهر البيئية -ز 

 .القانون والمتطلبات األخرى -ح 

 

ه              إن أبرز الحاالت التي ب     -11 ا أظهرت ينت وجود تطبيقات جزئية أو أولية من خالل م
ي  ة ف إلدارة البيئي ام ل اء نظ ساعدة لبن ة م وفر بيئ ي يمكن أن ت يم، والت ات التقي عملي

 :الشرآة، فإنها تتمثل في العناصر والمتطلبات اآلتية

 

 .االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ -أ 

 .السجالت -ب 

 .البنية والمسؤولية -ج 

 .الرصد والقياس -د 

 .التدريب والتوعية -ه 

 .ضبط العمليات -و 

 .مراجعة اإلدارة -ز 

 

ا نحو                  -12 ة، وتوجهه ي نظام اإلدارة البيئي أظهرت اإلدارة العليا للشرآة رغبة في تبن
ة    ك    ISO 14001تلك التطبيقات التي توردها المواصفة الدولي ى أن تتحول تل ، عل

 .الرغبة والجهود إلى واقع سيتم السعي لتحقيقه مستقبًال
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 المبحث الثاني
 التوصيات

 
اء نظامي                    ى بن ة إل تم التوصل إلى عددًا من التوصيات التي تهدف وفق صياغاتها المنهجي
نظم            ك ال ة بتل ات المعني يات للجه ع توص ى وض شرآة، وال ي ال ة ف ودة والبيئي إدارة الج

ستوى الجودة والح اء بم ا واالرتق ز دوره ي تعزي ساهم ف ا ي ا بم ة، وتوجهاته ى البيئ اظ عل ف
ة                            ه من توصيات خاصة وعام م التوصل ل ا ت ذا المبحث عرض م حيث سيتم من خالل ه
:وذلك على النحو اآلتي   

 
:وصيات الخاصة بالشرآة تال: أوًال  

 :التوصيات المتعلقة بنظام إدارة الجودة  -  أ

 

تعداد للتوجه نحو تبني نظا             -1 ة واالس ًا  على اإلدارة العليا للشرآة الشروع في التهيئ م
ك أن تتخذ     ISO 9001إلدارة الجودة وفق المواصفة الدولية  ، وعليها في سبيل ذل

 .قرارًا نحو تلك التطبيقات التي تدعو لها المواصفة

 

التوجه بالعمل وفق الخطوات والمراحل الواردة في الفصل الخامس من هذا البحث              -2
ات    آمقترحات سيتم من خاللها بناء نظام إدارة الجودة في الشرآة و           فقًا لتلك المتطلب

 .ISO 9001التي توردها المواصفة الدولية 

 

ى                 -3 م، والعمل عل شكل دائ ه ب تم تعاطي ي ي تأسيس الجودة آثقافة منظمة وآعمل إجرائ
ستمر                 شكل م ا ب إشاعة فكرة الجودة وجعلها مفهوم متأصل وأساسي وغرس فكرته

ة     والعمل على إدامتها من خالل تعميم هذه الثقافة على مستوى ال            ل، وتنمي شرآة آك
 .الشعور بالحرص والمسؤولية  تجاه الجودة وجعلها آالتزام يتوجب التحقيق

 

ضرورة أن تعمد إدارة الشرآة العليا إلى نقل أهمية إنشاء وإدامة نظام إدارة الجودة               -4
رامج                      ق ب ا، عن طري املين فيه شرآة وآل الع ة في ال إلى جميع المستويات اإلداري

ات نظام إدارة             التوعية، والدورات ال   ة الجودة، ومكون ى أهمي تدريبية التي ترآز عل
 .الجودة، وأساليب وطرق تحسين الجودة

 



280 
 

شرآة           -5 ي نظام إدارة الجودة في ال دعم تبن العمل على تأمين وتوفير مصادر تمويل ل
ة     ISOبما يعزز توجهات تطبيق الـ  ه المواصفة الدولي ا تتطلب  ISO 9001 وفقًا لم

 .ة لتحسين النظاموما تدعو له من إدام

 

ام إدارة      -6 ق نظ ن تطبي سؤوًال ع ون م شرآة يك ا لل إلدارة العلي ثًال ل ين مم ام بتعي القي
الجودة في الشرآة ومنحه الصالحيات الالزمة إلنشاء وتنفيذ النظام، مع مراعاة أن            

 .تتوفر لديه اإلمكانيات القيادية والقدرة على متابعة وإنجاز المهام

 

ة     -7 شكيل لجن زو    استحداث وت ه لمشروع األي ذي  Steering Committeeتوجي  وال
ودة     ام إدارة الج شروع نظ ق م ام بتطبي ولى القي ل يت ق عم ل فري  ISO 9001يمث

 . ومتابعة إنجاز المهام بما ينسجم مع متطلبات النظام

 

ا                    -8 شرآة وبم ة تخطيط نظام إدارة الجودة في ال اإلعداد والتحضير الجيد للقيام بعملي
ظام ويحقق أهداف الجودة التي تسعى الشرآة إلى بلوغها، وإبراز          يلبي متطلبات الن  

 .تلك العمليات المكونة للنظام وتسلسل تتابعها وآليات مراقبة التنفيذ

 

ا   -9 ز دوره ل وتعزي ع ضرورة تفعي الجودة، م صة ب ون مخت شاء وتأسيس إدارة تك إن
الموار      دها ب م رف ن المه سينها، وم الجودة وتح ة ب ضايا المتعلق شأن الق شرية ب د الب

 .المؤهلة وذوي الكفاءات المناسبة بما يسهم للنهوض بالجودة

 

ستويات       -10 إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشرآة، بما يوضح التسلسل الهرمي للم
شرآة        والوظائف اإلدارية، ويبين تتابعها وعالقتها يبعضها، وبما يلبي أداء سلسل لل

 .ويحقق إنجاز المهام بشكل واضح و آفؤ 

 

ي     ا -11 ودة ف ام الج دقيق نظ ل لت ق العم ين فري ة، وتعي دقيق الداخلي تحداث إدارة الت س
تم    داخلي للجودة، وي دقيق ال امج الت ذ برن سؤولية تخطيط وتنفي شرآة، يضطلع بم ال
اختيار ذلك الفريق وفقًا للخبرات والمؤهالت، مع ضرورة تدريبهم آمدققين للنظام            

 .ة التدقيقوتوفير اإلمكانيات الالزمة للقيام بعملي
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ام   -12 ق نظ ضرورية لتطبي ستلزمات ال ة للم ى التهيئ ه إل ل ISO 9001التوج ، وجع
ك    ب ذل شرآة، ويتطل ستوى ال ى م ق عل ل للتطبي رًا قاب ام أم ذا النظ ذ ه ة تنفي إمكاني
ك          س ذل ضامينه، وعك ق م ه وبتطبي اع ب ام واالقتن ذا النظ ا له إدراك اإلدارة العلي

ستويات         ى آل الم شرآة، خاصة وأن            االقتناع والتوجه إل املين في ال ة والع  اإلداري
ى   د عل ة يعتم هادة المطابق ى ش ى الحصول عل ام والوصول إل ات النظ نجاح تطبيق

 .االلتزام الحقيقي والفعال الذي تبديه اإلدارة العليا للشرآة

 

ق             -13 د تطبي يتعين على الشرآة السعي إليجاد المعالجات بتخفيض الكلف الناشئة عن
ام  ة     وبال) ISO(النظ دريب، وآلف ف الت ام، وآل داد النظ ة إع ق بكلف ي تتعل ذات الت

ق      ى تطبي ؤدي إل ي ت ق الت اج الطرائ ا انته ذ، وعليه ة التنفي يم، وآلف الفحص والتقي
 .النظام والتوافق معه بأقل الكلف في اإلطار العام

 

اس       -14 تفهم وتحديد متطلبات زبائن الشرآة بشكل أآثر دقة ووضوح، والعمل على قي
م              مدى رضاهم  شرآة من خالل استقصاء أرائه  عن السياسة التي يتم إتباعها في ال

ر     لوب أآث ستمر وبأس ر وم شكل مباش م ب صال معه ات وإدارة االت راء الدراس وإج
 .فاعلية، وجعل المحور الرئيسي لالهتمام ُيتخذ من الزبون وتلبية طلباته المحددة

 

ر    -15 شرآة ض ي ال راد ف وير أداء األف دريب وتط ام بالت ة  االهتم ة لمقابل ورة ملح
ى              درة عل احتياجات تنفيذ النظام، واستيعاب تلك المتطلبات التي تستدعي فهمها والق
ع   ارات ورف ة المه ك االحتياجات وتنمي ع ضرورة التخطيط لتل ال، م ق الفع التطبي
شرآة                    ذ النظام في ال د نجاح تنفي مستوى الكفاءة عبر البرامج التدريبية، حيث يعتم

 .ادها بدرجة رئيسية على مستوى أداء أفر

 

العمل على صياغة سياسة خاصة بالجودة في الشرآة وبشكل أآثر وضوحًا بحيث  -16
ات وعناصر نظام إدارة                    ال لمتطلب شرآة باالمتث زام إدارة ال رًا عن الت تتضمن تعبي

اة أن     ISO 9001الجودة   وأن تكون مالئمة للشرآة ومناسبة ألغراضها مع مراع
ى             تتوفر فيها قابلية التطوي    ا عل ا وتعميمه ى إعالنه ر والتحسين للنظام والحرص عل

 .جميع العاملين في الشرآة
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ك من              -17 ق، وذل ة التطبي ديم أدل ق لنظام إدارة الجودة لتق ات التوثي ذ متطلب القيام بتنفي
ائق صادرة عن                      ا في وث شاؤها وتطبيقه تم إن خالل القيام بتوثيق اإلجراءات التي ي

ل        الشرآة وعلى ثالثة مستويات رئي   ل الجودة، ودلي ة في دلي تم وضعها متمثل سية ي
ع          ل م رورة التعام ع ض سجالت، م ى ال افة إل ل، إض ات العم راءات وتعليم اإلج

 .استخدامات الكمبيوتر وتلك البرامج الخاصة به

 

ا                 -18 د نوعه ات، من حيث تحدي شرآة في التعامل مع البيان تعزيز وتطوير قدرات ال
ا عن        وطرق جمعها وتبويبها بهدف استخدامها      ا للتعرف من خالل نتائجه  وتحليله

شرآة        ات ال وير إمكاني رورة تط ع ض ة، م سين الممكن اآن التح ام وأم ة النظ فعالي
 .للتعاطي مع التقنيات اإلحصائية

 

ديها             -19 إنشاء وبناء قاعدة معلومات في الشرآة، لتعظيم وتعزيز المكون المعلوماتي ل
ك     عن الزبائن والعمليات وخصائصها والموردين والم      نتجات وعمليات الشراء، وتل

ات النظام       ة إلنجاز تطبيق اإلجراءات المتخذة وسجالت نتائجها ، لما تمثله من أهمي
 .وعمليات التطوير والتحسين الالزمة

 

شارآتهم          -20 ساهماتهم وم ول م شرآة، وقب ي ال املين ف راد الع ساهمة األف يع م توس
ة      وتحملهم المسؤولية لألعمال المكلفون بها باتجاه تنمية        الرضا لديهم، وإدراك أهمي

ذي                         شأ ، وهو ال ي تن شاآل الت ة الم رار لمجابه نحهم سلطة اتخاذ الق ا يم نشاطهم بم
 .يحقق نتائج أفضل ويؤدي إلى تعزيز األداء ويسهم في اتجاه إنجاز األهداف

 

ي يجب أن تراعي    -21 شرآة، والت ي ال ال ف بة لألعم ة المناس وفير البيئ ى ت ل عل العم
راد               قواعد السالمة، ح   ان عمل األف ع لمك ة آمواق يث أن بيئة العمل المالئمة والنظيف

العاملين له األثر اإليجابي في التحفيز والرضا ألدائهم بشكل عام، وتحديدًا من أجل             
 .تحقيق المطابقة لمتطلبات المنتج

 

ساعًا                      -22 ر ات دمًا وأآث ر تق ات أآث ى االستمرار في تطبيق شرآة إل ضرورة أن تعمد ال
ة         وشموًال ألنظ  ه المواصفة الدولي دعو ل ا ت ًا وم ة إدارة الجودة وفق ، ISO 9004م

سعي للمرور                 ستقبًال وال سة م ى المناف درتها عل ا وق وذلك ما يضمن تطورها ونموه
 ).TQM(نحو تطبيقات إدارة الجودة الشاملة 
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 :التوصيات المتعلقة بنظام اإلدارة البيئية - ب

 

ي لكل   أنه ألمر هام أن تتوجه اإلدارة العليا للشر  -1 آة للعمل على رفع الوعي البيئ
ة                    سؤولياتها األخالقي ة وم اه البيئ شرآة تج ه ال التزام تبدي شرآة آ العاملين في ال
ة آمحيط نعيش                   ة للتعريف بالبيئ ة وتوعوي رامج تعريفي والقانونية، من خالل ب

 .فيه تقع علينا جميعًا مسؤولية المحافظة عليه

 

ة اإلد  -2 ق منظوم ي وتطبي و تبن ه نح شرآة  التوج ن إدارة ال التزام م ة، آ ارة البيئي
رارًا لتبني              اذ ق التخاذ التدابير الالزمة لمنع التلوث وحماية البيئة من خالل اتخ

 .ISO 14001تطبيق المتطلبات التي تعرضها المواصفة الدولية 

 

وات       -3 ق الخط ة وف ام اإلدارة البيئي ات نظ ات متطلب و تطبيق ل نح شروع بالعم ال
واردة ف ل ال ن   والمراح يتم م ات س ذا البحث آمقترح ن ه امس م صل الخ ي الف

 .ISO 14001خاللها بناء نظام اإلدارة البيئية في الشرآة وفق المواصفة 

 

ا     -4 ا باعتباره صاح عنه تم اإلف شرآة ي ة لل ة واضحة ومفهوم ة بيئي اد سياس اعتم
ي      بب تبن ن س ر ع ث تعب ة، بحي ام اإلدارة البيئي ا نظ وم عليه ية يق زة أساس رآي

ة،                 وإنشاء ا  ة البيئ وث وحماي سعاها للحد من التل لنظام آالتزام من الشرآة في م
ا         وفر فيه ة، وتت ومن المهم أن تعبر عن االستجابة للضوابط والمتطلبات القانوني

 .المالئمة لطبيعة وحجم نشاط الشرآة

 

ام اإلدارة    -5 ذ نظ ى تنفي راف عل شرآة، لإلش ا لل إلدارة العلي ثًال ل ين مم ام بتعي القي
ع                    البيئية،   تألم م ا ي شرآة بم ات النظام في ال ق متطلب وبما يضمن وضع وتطبي

ة     ISO 14001المواصفة الدولية  درات اإلداري ه الق وفر لدي  ، مع مراعاة أن تت
 .المناسبة

 

ا                  -6 شرآة ومنتجاته شاطات ال ة لكل ن العمل  على تحديد المظاهر والجوانب البيئي
د  وعلى آل ما يتوقع أن يكون له تأثيرات هامة على ا          لبيئة، مع ضرورة أن تتأآ



284 
 

ة موضوعة          الشرآة من أن التأثيرات البيئية الهامة المتعلقة بتلك المظاهر البيئي
ك الجوانب يمكن استخدام أسلوب دورة                     ل تل ة، ولتحلي دافها البيئي اآن أه في أم

اييس        ة من المق ق اإلرشادات المقدم  ,ISO 14040, 14041الحياة عن طري
14042, 14043, 14048, 14049. 

 

ديتين                    -7 ات المواصفتين التعاق ذ متطلب العمل على موأمة التطبيق والتنسيق في تنفي
ISO 9001و ISO 14001  اء شاء وبن ذ وإن ي التنفي د ف د الجه  بهدف توحي

ات   ن المتطلب دد م ي ع شابه ف ين تت ا مواصفتان إداريت امين، خاصة وأنهم النظ
سجام في التط          اء            ولذلك فأن خلق التناسق واالن اه البن ه باتج ه أهميت ا ل ق بينهم بي

يس     التكاملي للنظامين، ولذا فأن الترابط هو الخطوة المنطقية، والتكامل بينهما ل
ن        صل ألي م ذ المنف ضل، والتنفي ه ومف وب في ل مرغ سب ، ب ًا فح رًا ممكن أم

 .النظامين هو ضياع للجهد والوقت والمال

 

ام    -8 ذ نظ ام بتنفي ضرورية للقي وارد ال وفير الم ك  ت ضمن ذل ا ي ة وبم اإلدارة البيئي
شاطات     ال ون ام بأعم ذا للقي ة، وآ ات الرقاب از عملي ام وانج ال للنظ ذ الفع التنفي

 .التدريب والتوعية الالزمة والمتعلقة بالنظام والشأن البيئي

 

شرآة              -9 ا ال ل له االلتزام بتحديد وتوضيح القوانين والتشريعات والقواعد التي تمتث
ا        ا              والتي تحرص أن تطبقه ا، وهو م شطتها ومنتجاته ة ألن ى الجوانب البيئي عل

انوني         ب الق ة بالجان ام المتعلق ا المه اط به ة تن شاء إدارة قانوني ستدعي إن ي
ة وتوضيحها             ة البيئ والتعريف بتلك القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماي

ات القان     ق المتطلب زام بتطبي يم االلت إجراء تقي شرآة ب ام ال ع ضرورة قي ة م وني
 .بشكل دوري لمعرفة مدى التوافق مع التشريعات البيئية

 

ولى         -10 ى أن تت شرآة، عل ام لل دير الع ع الم ة تتب صة بالبيئ شاء إدارة متخص إن
رامج       ط والب ع الخط ا وض شرآة، ومنه ي ال ي ف شأن البيئ ة بال ضايا المتعلق الق

تخدام العالم       المواد باس ف ب ية، والتعري شغيل القياس راءات الت ة إج ات ومتابع
ساهمة           ات، والم والليبالت، ومعدات القياس والعدادات الخاصة بالطاقة والخزان
ك         ة، وذل ة للجوانب البيئي في تحليل أسباب المشاآل، واقتراح المعالجات الالزم

 .لإلسهام في تحسين األداء البيئي للشرآة
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ين   -11 ع المهتم ارجي م صال وتواصل خ ة ات ق عالق شرآة بخل وم ال ين أن تق يتع
ات ع      والجه رورة وض ع ض ي ، م شأن البيئ ام بال ز االهتم ة لتعزي  ذات العالق

ستويات            ين الم شرآة ب وإنشاء تلك اإلجراءات التي توضح االتصاالت داخل ال
اإلدارية والمعنيين باألداء البيئي لتبادل المعلومات ولالستعالم والتخاطب حول        

 .تطبيقات النظام وتلك الجوانب والتأثيرات البيئية

 

ة         توفير ا  -12 ألجهزة والمعدات الخاصة بأعمال الرصد والمتابعة والقياس المطلوب
ا  د يكون له ي ق ا الت شرآة وعملياته شطة ال ة ألن ات الرصد والرقاب ام بعملي للقي
ا من خالل                   ات ورقابته ك البيان تأثيرات هامة على البيئة، وعلى أن يتم قياس تل

سجي            وث والضوضاء وت ستويات التل اس لم لها آمعلومات   سجالت الرصد والقي
 .لتتبع وتقفي أثر األداء، وبما يتوافق وتلك الغايات واألهداف البيئية للشرآة

 

ة الناتجة من              -13 ازات واألدخن ة من الغ ات الهوائي ك الملوث ى تل العمل للتغلب عل
ي تنفث  شرآة والت ي ال د ف صنيع الحدي ات ت ىعملي ران صهر إل ن أف واء م  اله

ل استخدام نظم التهوية الجافة، وأسلوب  الحديد ومداخن المصنع، وذلك من خال     
داخن         Gas   Dissipationتبديد الغازات            ا من الم ، وآذلك أسلوب تجميعه

 .End Pip Technologiesوإعادة استخدامها بما يسمى تقنية األنبوب 

 

ل        -14 ل داخ اآن العم ي أم ضوضاء ف ن ال د م ات للح اد المعالج ى إيج ل عل العم
ن ا  دد م ن ع ة ع شرآة الناتج دات  ال بعض الوح ة ل شطة اإلنتاجي ات واألن لعملي

 .والمواقع

 

صناعية الناتجة من              -15 االلتزام باستخدام الطرق المناسبة للتخلص من النفايات ال
د           ك من خالل       )Slag(عمليات التصنيع والغير قابلة للتدوير آخبث الحدي ، وذل

 .استخدام طريقة الطمر الصحي لمعالجة النفايات الصلبة

شرآة والحد من                 التغلب على مش   -16 صناعي في ال اه الصرف ال كلة تصريف مي
صل      ى ف ل عل ة، والعم ايير البيئي ك المع ة تل زام بتلبي ر االلت ة، عب ا البيئي أثاره
ة    اء محط ن خالل بن ة م أثيرات البيئي سامة ذات الت واد ال ة والم شوائب العالق ال

 .معالجة لهذا الغرض
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ة     -17 ات الحراري ن االنبعاث ل م ات للتقلي ع المعالج ع   وض ي المواق ضها ف  وتخفي
اآن    ل واألم ع العم خونة لمواق رارة وس صدرًا للح ون م ي تك دات الت والوح
تخدام أدوات      راري، واس زل الح ة والع رق التهوي الل ط ن خ ا، م ة به المحيط

 .الحماية

 

املين                 -18 سالمة للع ة بالجوانب الصحية وال العمل على الحد من المخاطر المتعلق
زام بتطبيق إجراءات وشروط السالمة المهنية      في الشرآة، وذلك من خالل االلت     

رات،       دات والمم صات واآلالت والمع ى المن ة عل سياجات اآلمن ع ال ووض
 .واستخدام وسائل وأدوات الحماية الشخصية المالئمة للعاملين

 

:التوصيات العامة : ثانيًا  
ا بممارسة -1 ك من خالل قيامه ة، وذل اييس اليمني ة المواصفات والمق ل دور هيئ  تفعي

صورة  ستوى الجودة ب ع م ي رف ساهم ف ا ي ا، بم ام بواجبه ا، والقي ام المناطة به المه
ستويات الجودة                  ى م د عل عامة، والعمل على متابعة االلتزام بالمواصفات التي تؤآ

 .الالزمة
 

وفير       -2 ى بت اييس تعن فات والمق ة المواص ي هيئ صة ف يس إدارة مخت شاء وتأس إن
د  شرات وال ات واإلصدارات والن ـ  المعلوم ة ال صدرها منظم ي ت ، ISOوريات الت

ى  ل عل ة، والعم ودة والبيئ ة إدارة الج ة بأنظم ديالت المتعلق ات والتع ذا البيان وآ
 .التعريف بها وتوضيحها، وتسهيل اإلطالع عليها من قبل المنظمات اليمنية

 

ة لتبني نظم إدارة               -3 دعم المنظمات اليمني اييس بالتوجه ل ة المواصفات والمق قيام هيئ
و ي     الج دء ف ة والب ساندة للتهيئ صح والم ديم الن شجيعها وتق الل ت ن خ ة، م دة والبيئ

 .ISOتطبيق نظم  الـ 
 

ـ                -4 ة ال ة لمنظم ة التابع  من   ISOمشارآة هيئة المواصفات والمقاييس في اللجان الفني
ا     و م ا، وه دوبين لتمثيله يح من ة، وترش ة الدولي ي المنظم ة عضويتها ف خالل إدام

فعالة في أعمال اللجان التابعة لأليزو، وبالتالي يمنح الفرصة   يساهم في المشارآة ال   
ـ      ا ال ي تجريه ديالت الت رات والتع ى التغيي رف عل ضاح  ISOللتع ي إي ساهم ف  وي

 .المفاهيم المطروحة باتجاه االرتقاء بالجودة ونظمها
 

ـ              -5 ة ال ى أن     ISOضرورة اعتماد مواصفة وطنية، على غرار المواصفة الدولي  ، عل
ة بتبني                  تقوم هيئ   سيق مع الجهات ذات العالق ة بالتن اييس اليمني ة المواصفات والمق
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ا      ا بم دارها وتكييفه ى إص ل عل مها، والعم الق أس ة وإط فة الوطني اد المواص اعتم
 .يحقق الغرض من وضعها آمواصفة متعلقة بالجودة 

 

ارب    -6 ى تج ارة لإلطالع عل صناعة والتج وزارة ال ة ب مية ممثل ات الرس اح الجه انفت
تفادة            الد ة، لالس الجودة والبيئ ول التي سجلت حضورًا مميزًا في المجاالت المتعلقة ب

نويًا             نح س صناعة، تم من تجاربها والشروع في وضع جائزة على مستوى وزارة ال
 .ألفضل منظمة تلتزم بشروط الجائزة

 

زام بالمواصفات             -7 ة االلت ام رقاب تفعيل دور األجهزة الرسمية والمعنية، المناط بها مه
دًا،            صناعية تحدي ة، وال والمقاييس للمنتجات والسلع، وعمل حصر للمنظمات العامل

ـ           ى شهادة ال ذا شهادات الجودة األخرى،         ISOوتحديد المنظمات الحاصلة عل ، وآ
شاطاتها          ات ون ن المنظم ة ع ات متكامل ات وبيان دة معلوم اء قاع يس وبن لتأس

 .والشهادات والجوائز الممنوحة
 

ل   -8 د آ ى توحي ل عل ز    العم ة وتعزي ودة والبيئ شؤون الج ة ب مية المعني ود الرس  الجه
ة                      اد صيغ قانوني ا، وإيج ة به ضايا المتعلق ا بخصوص الق ا بينه وسائل االتصال فيم
وتشريعية لموضوع الموصفات والمقاييس والرقابة والتفتيش وتفعيل تطبيقها بشكل         

ءات المطلوبة التي تسهم    أآثر وضوحًا ليتم البناء عليها وااللتزام بها والقيام باإلجرا        
 .في تطوير الجودة وتحافظ على البيئة

 

ق   -9 ي تطبي ة ف ة الراغب ات اليمني ة للمنظم سهيالت المالي ساعدة والت ون والم ديم الع تق
ولى               ISOمواصفات الـ    ذا الغرض، يت ، وذلك من خالل السعي إلنشاء صندوق  له

سيق و             ة بالتن اون مع الجهات      الشروع في تأسيسه الجهات الرسمية ذات العالق التع
ذا اإلجراء ومن             ل ه شابهة لمث الخاصة المعنية، خاصة وأن هناك تجارب إقليمية م

 .الممكن االستفادة منها
 

الل       -10 ن خ ك م ا، وذل ودة ونظمه ستوى الج اء بم ودة لالرتق ة الج ل دور جمعي تفعي
اشتراك آل الجهات صاحبة العالقة بالجودة أآانت حكومية أو منظمات أو اتحادات           

رة الجودة                    أو ا إلشاعة فك سيق بينه ا، والتن ة له ام الموآل  أفراد، للنهوض بتنفيذ المه
الجودة       االلتزام ب هام ب دف اإلس وث به راء البح ل وإج دوات وورش العم د الن وعق

 .والعمل على تطويرها وتحسين مستواها
 

ضم أصحاب                     -11 ة ت دورها آجمعي ين ب صناعيين اليمني ة ال نهض جمعي م أن ت من المه
ا هدف يتطلب               الشرآات و  المؤسسات الصناعية، وذلك بجعل الجودة ونظم إدارته

 .التحقيق واإلنجاز والعمل على االلتزام به
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ى    -12 ودة عل سألة الج ي م ي تبن ة ف صناعية والتجاري اد الغرف ال ساهمة اتح ين م يتع
سعي   ل األعضاء، وال ل آ ن قب ا م ا وتطويره اء به ل لالرتق ام، والعم ستوى الع الم

دفًا ضمن                لجعلها أمرًا يتو   ستويات، ليصبح ه ى مختلف الم ه عل جب تكثيفه وتعميم
 .االلتزام العام للمنظمات، والتعامل لجعل الجودة امرًا يرتقي إلى الضرورة

 

ى                  -13 د الحصول عل دات بوضع بن ة المناقصات والمزاي وم هيئ السعي بالعمل لكي تق
ـ      فتي ال ن مواص ة ألي م هادة المطابق ي ق   ISOش لة ف ر المفاض د عناص ول   أح ب

سعى               شرآات والمؤسسات ت وإرساء المناقصات والمزايدات العامة، وذلك لجعل ال
 .للحصول على الشهادة ، خاصة وأن هناك تجارب مماثلة لبعض الدول

 

ك                -14 ا، وذل ضرورة قيام الهيئة العامة لحماية البيئة بدورها، وتنفيذ المهام المناطة به
انون ال   ود الق شريعات وبن ق الت ى تطبي ل عل ام  بالعم ا، والقي ة وحمايته خاص بالبيئ

بعمليات المتابعة والرصد لتقييم مدى التزام المنظمات والجهات للحفاظ على البيئة،         
 .والعمل باتجاه تعزيز األداء البيئي عبر فرض تلك التشريعات واألنظمة البيئية

 

ا      -15 ة ألداء دوره شريعات الالزم ستهلك، ووضع الت ة الم ة حماي ز دور جمعي تعزي
ادف ادات     اله ات واالتح ساهمات الجه ادة م ا وزي ائن، ودعمه ة الزب ى حماي  إل

ا                  دافها، وبم ساعدتها إلنجاز أه ا بهدف م والمنظمات واألفراد لها وتقديم اإلسناد له
 .يساهم في تعزيز فكرة الجودة وااللتزام بها وتطويرها

 

ة       -16 ة وتنويري ات بحثي ات آجه وث والدراس ز البح ات ومراآ طالع الجامع اض
اد                  لمجتمع ك من خالل إيج ع، وذل راد المجتم ها ولمحيطها سواء آان منظمات أو أف

الجودة   صلة ب ضايا ذات ال اول الق ي تن ساهمة ف ة، والم ن التواصل المختلف واع م أن
) EMS(و  ) QMS( مثل   ISOوالبيئة ومجاالتها، ومفاهيم النظم التي تدعو لها الـ         

 . منهاالمتعلق بالبيئة ، وتطبيقاتها، والفوائد المرجوة
 

ذا اإلدارة              -17 قيام الجامعات في تبني إدارة المناقشات العلمية حول الجودة ونظمها وآ
ا،         ول له دائل الحل اد ب ك المجاالت وإيج البيئية، ورصد المعوقات والمشكالت في تل
وتنوير وتعريف القيادات اإلدارية في منظمات األعمال بأهمية أنظمة إدارة الجودة            

ا، م   ة ومتطلباته ذه     والبيئ اول ه ي تتن دورات الت دوات وال ن خالل ورش العمل والن
ك                   ز لجعل تل ة، ويحف ات الجودة والبيئ ًا في تبني تطبيق سهم إيجاب المجاالت، وبما ي

 .النظم محل التنفيذ والتطبيق
 

ه               -18 تم التخطيط لمكان العمل على تحديد موقع يخصص للنفايات الصناعية الصلبة، ي
ًا لال    زه وفق ساحته، وتجهي م م الل      وحج ن خ ك م ة، وذل ة الالزم تراطات البيئي ش

ة                ذه المهم ًا إلنجاز ه ة،    (اشتراك الجهات المعنية وذات العالقة للعمل مع ة البيئ هيئ



289 
 

ة   ندوق النظاف صناعة، ص ة، ال ي، الزراع ة األراض ات  ) هيئ ل الجه عار آ وإش
ي   ا ف ا بوضع نفاياته الموقع المخصص وإلزامه ة ب شرآات والمؤسسات المعني وال

 .قع المحدد، بما يسهم في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة ذلك المو
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واملراجع املصادر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 

:المصادر العربية : أوًال  
 

 :الكتب العربية  - أ
 

شاملة      )1( دحت، أساسيات إدارة الجودة ال ى  TQMأبو النصر، م ة األول ، دار  ، الطبع
 .2008، القاهرة،  الفجر للنشر والتوزيع

 
 .2001، سونيا، تخطيط ومراقبة اإلنتاج، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  كريالب )2(

 

ة المعاصرة،    )3( ائف المنظم اظم، وظ نان آ وي، س ا صاحب والموس ي ، رض آل عل
 .2001نظرية بانورامية عامة، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، 
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سلطي )4( ق أنظم  ال ي لتطبي ل عمل هيال، دلي اس، س أمون والي ـالج ة إدارةـ، م  ودةـــــ
ISO 9000   ،1999دار الفكر المعاصر، بيروت. 

 

زو     الصرن )5( ة واألي ى، دار   14000، رعد حسن ، نظم اإلدارة البيئي ة األول  ، الطبع
 .2001الرضا للنشر، دمشق، 

 

ة     العجي  )6( اهر، المواصفة الدولي ة إدارة  ... ، اإلصدار الثالث  ISO 9001، م أنظم
 .2001بعة األولى، دار الرضا للنشر، دمشق، الجودة، المتطلبات، الط

 

ق إدارة       العدلي )7( ي لتطبي دليل العمل رحمن، ال د ال اني عب  ، ناصر محمد والعمري، ه
شر،           2000 : 9000الجودة العالمية األيزو     داع للن اق اإلب ى، دار آف ، الطبعة األول

 .2001السعودية، 
 

ة     العزاوي )8( د اهللا، إدارة البيئ ار، عب ات            نظ -، نجم والنق ات وتطبيق  م ومتطلب
14000  ISO ،2010 ، الطبعة الثانية، دار المسير، عمَّان. 

 

 ISO والبيئــــة  ، محمـــد عبـــد الوهــــــاب، أنظمـــــة إدارة الجـــــودة العزاوي )9(
9000 & ISO 14000 ،2005، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمَّان. 

 

ما )10( زاز، إس ةالق ودة، الطبع بط الج ادل، إدارة ض ك، ع د المل راهيم وعب  عيل إب
 .1997األولى، طرابلس ليبيا، 

 
 نظام اإلدارة البيئية، شعاع،     14000المليجي، أسامة وعلي، عبد العزيز، األيزو        )11(

 .1999القاهرة، 
 

زو     )12( ى أي ة     9000باديرو، أديدجي، الدليل الصناعي إل ؤاد هالل، الطبع ة ف ، ترجم
 .1999 الفجر للنشر، القاهرة، الثانية، دار

 

ق )13( رون،   توفي رحمن وآخ د ال شاملة  ISO 14000، عب ودة ال نهج الج  – م
فات   اهرة، ISO 14000مواص إلدارة، الق ة ل رات المهني ز الخب ة، مرآ  للبيئ

2007. 
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ة،       )14( ة والمواصفات القياسية العالمي  حامد، محمد صالح الدين، نظم اإلدارة البيئي
 .1998، القاهرة، 14000أيزو 

 

ى،                 )15( ة األول زو، الطبع د القياسي األي ة للتوحي حمود، خضير آاظم، المنظمة الدولي
 .2010دار صفاء للنشر، عمان، 

 

دار  ISO 9000رابيت، جون وبيرنج، بيتر، دليل الجيب إلى  )16( ، الطبعة األولى، ال
 .1999العربية للعلوم، بيروت، 

 

 .2006،  سعد، بها الدين، المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة )17(
 

ي نحو ترسيخ           شعبان )18( شاملة مدخل نظري وعمل د اهللا، إدارة الجودة ال اد عب ، أي
ان،                  شر، عم ى، دار زهران للن ة األول ز، الطبع ثقافة الجودة وتطبيق معايير التمي

2009. 
 

   والمحسنة   ديدة ــــــــــالج ، محمد جالل، األداء أم المطابقة المواصفة  عباس )19(
 .2001، عمان، 2000: 9001لأليزو   

 

ي المؤسسات  )20( شاملة ف ودة ال ق إدارة الج نهج العلمي لتطبي د، الم اح، فري د الفت عب
 .1996العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، 

 

ى،             )21( ة األول عقيلي، عمر وصفي، المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة، الطبع
 .2001دار وائل للطباعة، عمان، 

 

م   )22( وان، قاس زو     عل ات األي شاملة ومتطلب ودة ال ايف، إدارة الج ، 9001: 2000ن
 .2005الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر، عمان، 

 

ودة    )23( بط الج د، ض د أحم شوني، محم ي   –عي ا ف ية وتطبيقاته ات األساس  التقني
 .2007المجاالت اإلنتاجية والخدمية، دار األصحاب للنشر، الرياض، 

 

رة واأليزو، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،      مجيد، جاسم، دراسات في اإلدا     )24(
2002. 
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زو          )25( افس       9000مصطفى، أحمد سيد، إدارة الجودة الشاملة واألي ي للتن نهج عمل  م
 .2006بالجودة، القاهرة، 

 

ة       ISO 9000نصر اهللا، نظمي،    )26( ق لتطوير المنظوم ى الطري دة عل ، خطوة جدي
 .2000 القاهرة، اإلدارية، سلسلة إصدارات اتحاد الصناعات المصرية،

 

 
 :البحوث العربية  - ب

 
اليف الجودة         9000األشقر، ميادة محمد، دراسة نظام الجودة أيزو         )1( ر تك ل أث  وتحلي

ر          الة ماجستير غي على تكاليف اإلنتاج مع التطبيق العملي في شرآة أديداس، رس
 .2001منشورة، جامعة دمشق، سوريا، 

 
زو  )2( ات آي ق متطلب ة تطبي وما، دراس ي ، س اج عل ة 9002 الح ي شرآة المجموع  ف

ان،      ة، عمَّ ة األردني شورة، الجامع ر من ستير غي الة ماج دة، رس صناعية المتح ال
1999. 

 

ق مواصفات               )3( ا نحو تطبي د، اتجاهات اإلدارة العلي ن حم رحمن ب الحميضي، عبد ال
ة،   ) سابك ( في الشرآة السعودية للصناعات األساسية       9000األيزو   اإلدارة العام
 .، معهد اإلدارة العامة السعودية40 ، المجلد1العدد 

 

ـفة               )4( ـخدام المواص ـة باست شاملة للبيئي ودة ال ي، إدارة الج د منف دليمي، رغ ال
ISO 14000 –    ر وراه غي  دراسة حالة في شرآة مصافي الوسط، أطروحة دآت

 .2001منشورة، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 
 

زو    )5( دد               محجوب، بسمان، األي دين، الع ة الراف ة تنمي ة، مجل ة، دراسة تحليلي  والعولم
 ,2000السادس، العراق، 

 

ات    )6( ة   ISO 9000سليم، مها آامل، تصميم نظام الجودة في ظل متطلب  دراسة حال
ة                  شورة، آلي ر من الة ماجستير غي ور، رس صنيع التم ة وت في شرآة تعليب األغذي

 .2001االقتصاد، جامعة بغداد، 
 

د  )7( شامي ، أحم ة ، ال صناعية اليمني ي المنظمات ال اهيم الجودة ف ق مف د ، تطبي محم
و               ع ، يولي دد الراب ة ، الع ة الدراسات االجتماعي سمبر ،  / بحث منشور في مجل دي

 . 1999جامعة العلوم والتكنولوجيا ، اليمن ، 
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ق  )8( ي تحق ره ف سويق واث تراتيجي للت ود ، التخطيط االس عدون حم اوي ، س  الربيع
سي  الة ماجستير          الميزة التناف صناعات ، رس ة لل شرآة العام ة في ال ة ـ دراسة حال

  .2000غير منشورة ، آلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، 
 

صعوبات  )9( د وال زو الفوائ د ، أي ه ، محم شرآات: الطراون ى ال ة عل  دراسة تطبيقي
دد          د     2الصناعية األردنية ، مجلة دراسات ، الع ة األردن    27 ، المجل ة ،   ، الجامع ي

 . األردن 
 

ات        )10( ًا لمتطلب ة وفق صناعات االلكتروني رآة ال ة ش ف بيئ اد ، تكيي ة ، عم المحجي
ة   ISO9001أنموذج تأآيد الجودة   ـ دراسة حالة في شرآة الصناعات االلكتروني

داد ،   ة بغ صاد ، جامع ة اإلدارة واالقت شورة ، آلي ر من ستير  غي الة ماج ، رس
1999 .  

 

اد ، نال )11( ل حم سة ، خلي ي األردن واي ة ف ي المصارف التجاري املين ف اتجاهات الع
زو    فة االي ق مواص و تطبي شورة ،   2000: 9001نح ر من ستير غي الة ماج ، رس

 . جامعة مؤته ، األردن 
 

د                 )12( خز ندار ، محمد وعزيمة ، خليل موسى ، االعتبارات البيئية في صناعة الحدي
ة التنمية الصناعية العربية ، والفوالذ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، مجل

 .2001 ، مايو ـ ايار ، 39العدد 
 

ة في    ISO9001البرواري ، نزار عبد المجيد ، نظام إدارة الجودة           )13(  ، دارسة حال
  . 2001معمل السجاد الميكانيكي ، مجلة الحدباء ، الموصل ، العراق ،

 

ة   ، المفاهيم األساسية لنظم إدارة الجودة طبقًا للمو       .........  )14( اصفات القياسية العالمي
زو  ودة 9000/2000االي بط الج اييس وض فات والمق ة للمواص ة اليمني م، الهيئ

 . 2 002بالتعاون مع دار االستشارات التقنية واإلدارية، أآتوبر ، 
 
 

:   الدوريات -جـ   
 

فات      ................   )1( ة للمواص ة اليمني اييس ، الهيئ فات والمق ة المواص ، مجل
 . 2011 ، اليمن ، يناير ، 16وضبط الجودة ، العدد والمقاييس 
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زو       )2( شاملة االي ودة ال نهج الج رون، م رحمن وآخ د ال ق، عب ، )2000 (9000توفي
 . 2007، القاهرة،  )بميك(إصدارات مرآز الخبرات المهنية لإلدارة 

 

ة، إصدارات مرآز       14000ISOتوفيق، عبد الرحمن وآخرون ، مواصفات        )3(  للبيئ
  .2007، القاهرة ، )بميك(ية لإلدارة الخبرات المهن

 

ة            )4( توفيق،  عبد الرحمن وآخرون، آيف تفوز بجائزة الجودة، مرآز الخبرات المهني
 .2008القاهرة، ) بميك(لإلدارة 

 
 

:  الندوات -د   
 

ة    )1( ع هيئ اون م ة بالتع يج العربي دول الخل اون ل س التع دول مجل يس ل ة التقي هيئ
د ة، ن اييس اليمني صناعات  المواصفات والمق م ال ي دع يس ودورة ف ول التقي وة ح

 .2011الوطنية وحماية المستهلك، عدن، اليمن، يناير 
 

اليب،            )2( الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، ندوة حول المواصفات األهداف واألس
 .2011صنعاء، اليمن، فبرار 

 
 

: إصدارات وتقارير حكومية -هـ   
 

ة، صنعاء،    1995سنة  ل) 26(رئاسة مجلس الوزراء، قانون رقم       )1(  بشأن حماية البيئ
 .الجمهورية اليمنية

 
م     )2( انون رق ة للق ة التنفيذي وزراء، الالئح س ال ة مجل سنة ) 26(رئاس شأن 1995ل  ب

 .2005حماية البيئة، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 
 

ام        )3( ة للع ة اليمني ي الجمهوري ي ف ع البيئ ر الوض ة، تقري ة البيئ ة لحماي ة العام الهيئ
ة                   ، مجل 2008 م المتحدة للتنمي امج األم ة، برن ة البيئ ة حماي ة، وهيئ ة البيئ س حماي

 .2008المستدامة، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 
 

م     )4( ية رق ودة، المواصفات القياس اييس وضبط الج ة للمواصفات والمق ة اليمني الهيئ
 .2007الخاصة بمجال الهندسة ومواد البناء، صنعاء، اليمن، ) 61، 60، 59(

 
 

) :االنترنت(بكة المعلومات الدولية   ش-و   
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 واالستفادة منها، ورقة    14001أبو عصبة، خالد، نظم إدارة البيئية وسلسلة األيزو          )1(

 TheLargest-net-TKNE.WWW , 2005عمل،  
 

 com.elborouj.www،   2010حمداوي، جميل، دراسة الحالة،  )2(
 

  com.Minshawi.www،  2009زآار، زاهر، منهج دراسة الحالة،  )3(
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