يفٕٓو اندٕدج
يٍ انخظائض انكايُح
اندٕدج  ْٙ :يدًٕػح
تًكُٓا يٍ تهثٛح تٕقؼاخ
ًتطهثاخ(يُتح أٔ خذيح)
نه
انًظتفٛذ تاطتًزار ..

يفشداث حخبع انخعشَف
 .انخظائض  ْٙ :انظًاخ انًًٛشج.
 .انكـايُـح  :تؼُ ٙيٕخٕدج ف ٙشٙء
يا،خظٕطا كخاطٛح دائًح.
 .يتطهة  ْٕ :احتٛاج أٔ تٕقغ تى انُض
ػه،ّٛتشكم ػاو ضًُ ٙأٔ إنشاي.ٙ
 .انًظتفٛذ  :يُشأج أٔ شخض ٚتهقٗ خذيح..
يفشداث و حعشَفبث أخشي ...
.انًـٕاطفـحٔ ْٙ :ثٛقح تُض ػهٗ يتطهثاخ.
 .دنٛم اندٕدج ٔ :ثـٛقح تـٕطف َـظاو إدارج
اندٕدج نهًُشأج .
 .يطـاتقح ْ :ـ ٙاطتٛفاء يتطهة.
 .ػذو يطاتقحْ :ـ ٙػذو اطتٛفاء يتطهة.
 .فؼم ٔقائ ْٕ : ٙإخزاء إلسانح طثة ػذو
انًطاتقح يتٕقؼح.
 .فؼم تظحٛح ْٕ : ٙإخزاء إلسانح طثة ػذو

انًطاتقح تى اكتشافٓا
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يببدئ إداسة انجىدة ..يب هٍ؟
 .1انخشكُض عهً انًغخفُذَُ :بغٍ عهً انًُشؤة حفهى االحخُبجبث انحبنُت
وانًغخقبهُت نهضبىٌ وانىفبء بًخطهببحه انًعهُت وانغُش يعهُت وانعًم
انجبد عهً حُفُز يب هى أكثش يٍ حىقعبحه.
 .2انقــُـبدة  :و َعًُ بهب هُب اإلداسة انعهُب َشعخ انقبدة وحذة انهذف
وانخىجه نهًُشؤة وَُبغٍ عهُهى خهق انبُئت انذاخهُت وانًحبفظت عهُهب
نُصبح انعبيهىٌ يشخشكٍُ بشكم كبيم فٍ ححقُق أهذاف انًُشؤة.
 .3يشبسكت انعبيهٍُ :يشبسكت انعبيهٍُ انكبيهت حًكٍ يٍ اعخخذاو
قذساحهى نًصهحت انًُشؤة..
.4يُهج انعًهُت :أٌ َشبط أو يجًىعت أَشطت حغخخذو انًىاسد نخحىَم
انًذخالث إنً يخشجبث ًَكٍ اعخببسهب عًهُت .وانعًهُت هٍ يجًىعت
يٍ األَشطت انًخذاخهت أو انًخفبعهت ححىل انًذخالث إنً يخشجبث.
.5يُهج انُظبو فٍ اإلداسة :وهى إداسة انعًهُبث بفبعهُت وفعبنُت .
انفبعهُت هٍ يذٖ تحقٛق األَشطح انًخططح ٔ إَداس األَشطح انًخططح.
انفعبنُت هٍ انؼالقح ت ٍٛانُتائح انًحققح ٔانًٕارد انًظتخذيح.

َبزة يخخصشة عٍ عبئهت انًىاصفبث انقُبعُت اَضو
-:9999
 -يب هٍ االَضو؟ ( يٍ انالحُُُت ) حعٍُ يخغبوٌ ..يثم يخغبوٌ األبعبد

-

( )ISOهٍ اخخصبس نـــ-:

) (International Organisation for Standardization
ػانًٛح

- International

يُظًح

- Organisation
- For Standardization

نهًقاٛٚض

وَعٍُ انًُظًت انعبنًُت نهًقبَُظ  ،يقشهب يذَُت جُُف بغىَغشا
وانغهطُت يًثهت فُهب.

عبئهت االَضو 9999
 .اَضو(  :)9999ححخـىٌ عهً األعـــظ
و انًصطهحبث انًخعهقت بًخطهببث حطبُق انجىدة
وانًىجىدة فٍ اَضو .9991

.6انخحغٍُ انًغخًشَُ :بغٍ أٌ َكىٌ انخحغٍُ انًغخًش نهًُشؤة هذف
ثببج .

 .اَضو(  :)9991ححخىٌ عهً يخطهببث حطبُق َظبو إداسة انجىدة
وهٍ يىاصفت حعبقذَت(حًُح انشهبدة)..

.7انًُهج انىاقعٍ فٍ صُع انقشاسَ :جب أٌ حغخُذ انقشاساث عهً
ححهُم انبُبَبث وانًعهىيبث..

 .اَضو(  :)9994حقذو إسشبداث نًغخىي أوعع ألهذاف َظبو
إداسة انجىدة وَىصً بهب نهًُشآث انخٍ حشغب حجبوص أَضو 9991
نهغعٍ إل انخحغٍُ انًغخًش.

.8عالقت انًُفعت انًخببدنت يع انًضودٍَ* :حعخًذ انًُشؤة ويضودَهب كم
يُهى عهً األخش وببنخبنٍ فإٌ عالقت حببدل انًُفعت حعضص
يقذسة كم يُهًب نخهق انقًُت.
*انًضود يُشؤة أو شخص َقذو يُخج  .انًضود يًكٍ أٌ
َكىٌ يٍ داخم انًُشؤة أو يٍ خبسجهب.

خطط

 .اَضو(  :)19911حقذو إسشبداث
نخذقُق َظى إداسة انجىدة وَظى اإلداسة
انبُئُت ،بإششاف يذققٍُ خبسجٍُُ يعخًذٍَ
فٍ يجبل إداسة انجىدة..
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أ.
ب.

دنٛم اندٕدج.

ج.

اإلخزاءاخ انًٕثقح ٔانظدالخ انًطهٕتح
ف ٙانًٕاطفح انقٛاطٛح انذٔنٛح.

د.

انٕثائق (يتضًُح انظدالخ)انت ٙتزٖ
انًُشأج أَٓا ضزٔرٚح نضًاٌ انتخطٛظ
ٔانتشغٛم ٔانضثظ انفاػم نؼًهٛاتٓا .

انخضاو اإلداسة -:
ٚدة ػهٗ اإلدارج انؼهٛا أٌ تثزٍْ
ػهٗ انتشايٓا تتطٕٚز ٔتطثٛق َظاو
إدارج اندٕدج ٔانتحظ ٍٛانًظتًز
نفاػهٛتّ ..



دنٛم اندٕدج ٔٚشًم:


يدال تطثٛق َظاو إدارج اندٕدج يتضًُا
انتفاطٛم انخاطح تأ٘ اطتثُاءاخ ٔيثزراتٓا.



اإلخزاءاخ انًٕثقح نُظاو إدارج اندٕدج انت ٙتى
إَشائٓا أٔ اإلشارج إنٓٛا.



ٔطف انتذاخم ت ٍٛػًهٛاخ َظاو إدارج
اندٕدج.
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أ.

يُاطثح ألغزاع انًُشأج

ب.

تتضًٍ االنتشاو تانًطاتقح يغ انًتطهثاخ ٔانتحظ ٍٛانًظتًز
نفاػهٛح َظاو إدارج اندٕدج

ج.

تحذد إطار ػًم نٕضغ ٔيزاخؼح أْذاف اندٕدج.

د.

يؼهُح ٔيفٕٓيح ندًٛغ انؼايه ٍٛتانًُشأج.

ضبط انىثبئق :انٕثائق ٔانظدالخ (انظدالخ
َْٕ ٙع خاص يٍ انٕثائق) انًطهٕتح نُظاو
إدارج اندٕدج ٚدة ضثطٓا طثقا نًتطهثاخ
انًٕاطفح انقٛاطٛح انذٔنٛح...

يخطهببث انخىثُقَ :جب أٌ حشًم وثبئق
إداسة انجىدة يب َهٍ:
تٛاٌ يٕثق نظٛاطح ٔأْذاف اندٕدج



عُبعت انجىدة :تٕضغ طٛاطح ٔ أْذاف اندٕدج تحٛث تقذو
تزكٛشاً ٕٚخّ يظار األداء ف ٙانًؤطظحٚٔ ،ظاػذْا ػهٗ تٕظٛف
يٕاردْا ٔتحقٛق أْذافٓأ..تضغ طٛاطح اندٕدج إطار ػًم
إلَشاء ٔيزاخؼح أْذاف اندٕدجٔ .أْذاف اندٕدج تتطهة أٌ
تكٌٕ يتٕائًح يغ طٛاطح اندٕدج ٔاالنتشاو تانتحظ ٍٛانًظتًز يغ
إيكاَٛح قٛاص يذٖ تحقٛقٓا..و ٚدة ػهٗ اإلدارج انؼهٛا انتأكذ أٌ
طٛاطح اندٕدج :

ِ.

تزاخغ الطتًزارٚح
شض حهبُت
َخى بغ
َظبو إداسة انجىدة ف انجىدة..
إٌ حخطُط
حقُق أهذا
انعبيت وح
انًخطهببث

يب هى دنُم انخضاو اإلداسة انعهُب بخطبُق انُظبو؟

إدارة الموارد

َخى رنك عٍ طشَق:
ٔ .ضغ طٛاطح اندٕدج
 .انتأكذ يٍ ٔضغ أْذاف اندٕدج.

توفير الموارد :

 .تُفٛذ يزاخؼاخ اإلدارج.
 .انتأكذ يٍ تٕافز انًٕارد.


انخشكُض عهً انضبىٌٚ :دة ػهٗ اإلدارج
انؼهٛا انتأكذ يٍ أٌ يتطهثاخ انشتٌٕ تى
تحذٚذْا ٔانٕفاء تٓا تٓذف تؼشٚش رضاء
انشتٌٕ.

يجب على المنشأة تحديد وتوفير الموارد الالزمة لآلتي:
.1

لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه مع التحسين
المستمر لفاعليته.

.2

تعزيز رضاء الزبون بالوفاء بمتطلبات الزبون

