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 سمخز: ال
التكشػلػجيا ودورىا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد مالمح  مشاقذة مغ أىع ما تيجؼ إلضو الجراسة،

والتي تيجؼ إلى القجرة التشافدضة لتػفضخ ، القجرة التشافدية لمرشاعات الرغيخة والستشاىية الرغخ
جضع اإلبجاع واإلبتكار البضئة التشافدضة السالئسة وتحقضق كفاءة تخرضز السػارد وإستخجاميا، وتذ

لتحدضغ اإلنتاجضة واإلرتقاء ورفع مدتػى نػعضة اإلنتاج واألداء. كسا تداعج القجرة التشافدضة في 
القزاء عمى إحجى أىع العقبات التي تػاجو تحدضغ الكفائة واإلنتاجضة، وىي عقبة ضضق الدػؽ 

لظ، تعتبخ تػفضخ البضئة التشافدضة السحمي، والتي تحػؿ دوف اإلستفادة مغ وفػرات الحجع الكبضخ، لح
الة لزساف الكفائة االقترادية وتعديد الشسػ االقترادي وتحدضغ مدتػيات السعضذة. ضسغ  وسضمة فعَّ
د تقخيخ التشافدضة العالسضة تعخيفًا لمقجرة التشافدضة يتسثل في قجرة االقتراد الػششي  ىحا اإلشار، فقج حجَّ

في مدتػيات السعضذة، حضث تعكذ القجرة التشافدضة الرفات عمى تحقضق مكاسب سخيعة ومدتجامة 
اليضكمضة األساسضة لكل اقتراد وششي. وتتسثل في دور الحكػمة في مجى إنفتاح الشذاط االقترادي 
عمى التجارة الخارجضة واإلستثسار األجشبي، وتصػيخ األسػاؽ السالضة، ونػعضة البشضة التحتضة، 

دات القزائضة والتكشػلػجضا، واإلدارة في ق صاع األعساؿ، ومخونة سػؽ العسل، وكحلظ، نػعضة السؤسَّ
دات السجنية{.والدضاسضة  مقجمات وندتعخض بعس الشتائجػالتي أشارت إلى أنَّ : أواًل : }السؤسَّ

القضسة السجركة لمقجرة التشافدضة ال تقترخ عمى الرشاعة فحدب، بل ىي أسمػب تصبضقي يدتخجـ 
العمع في تحقضق فػائج لمسجتسع في كافة السجاالت، وأسمػب ججيج مبتكخ يحقق الفعالضة في التعمضع 

نػاع ججيجة مغ أدَّت التكشػلػجضا إلى ضيػر أ ثانيًا:والتجريب وغضخىا في السجاالت السختمفة. 
التشطضسات لع تكغ مػجػدة مغ قبل، وأف تحجيات تكشػلػجضا السعمػمات ولضجة التالقي الخرب لمعجيج 

التكشػلػجضا عاماًل حاسسًا وىامًا في إحجاث تغضخات جحرية في  ثالثًا:مغ الخوافج العمسضة والتكشػلػجضة. 
 السعاصخ.تحجيج مرضخ بعس السجتسعات مغ الشطع واألفخاد في عالسشا 

 
Abstract: 

Among the most important aims of the study, discussing the features of 

technology and its role in upgrading quality to enhance the competitiveness 

of small and micro industries, which aim at competitiveness to provide the 

appropriate competitive environment and achieve efficient allocation and 

use of resources, and encourage creativity and innovation to improve 

productivity and upgrading and raise the level of production and 

performance. Competitiveness also helps in eliminating one of the most 
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important obstacles to improving efficiency and productivity, which is the 

constraint of the local market, which prevents us from benefiting from 

economies of scale. Therefore, providing a competitive environment is an 

effective way to ensure economic efficiency, promote economic growth, and 

improve living standards. Within this framework, the Global 

Competitiveness Report defines competitiveness as the ability of the 

national economy to achieve rapid and sustainable gains in living standards, 

where competitiveness reflects the basic structural characteristics of each 

national economy. It is the government's role in the extent of openness of 

economic activity to foreign trade and foreign investment, the development 

of financial markets, the quality of infrastructure, technology, management 

in the business sector, labor market flexibility, as well as the quality of 

judicial and political institutions {civil institutions}. We review some of the 

results, which indicated that: First: the introductions of the perceived value 

of competitiveness are not limited to industry alone, but are an applied 

method that uses science to achieve benefits for society in all fields, and a 

new innovative method that achieves effectiveness in education and training 

and others in various fields. Second: Technology has led to the emergence 

of new types of organizations that did not exist before, and that the 

challenges of information technology arise from the fertile convergence of 

many scientific and technological tributaries. Third: Technology is a critical 

and important factor in making fundamental changes in determining the fate 

of some societies, systems and individuals in our contemporary world. 
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 سقجمة:ال
أنو فكخة أو  اإلختخاع:اإلختخاع واإلبجاع مغ أىع السفاىضع السراحبة لمتشسضة التكشػلػجضة، ويسض ِّد 

غ لألداء أو مشتج أو عسمضة أو نطاـ، أمَّا  فضعتبخ  اإلبجاع:رسع تخصضصي أو نسػذج ججيج أو محد ِّ
عسمضة تصبضق لإلختخاع ويشصػي عمى تججيج سػاء لمسشتج أو عسمضة أو نطاـ. وتتسثل عػامل اإلبجاع 

لرغخ في مرخ والقجرة عمى والتججيج لمعمع التكشػلػجي في تشسضة الرشاعات الرغضخة والستشاىضة ا
ويتع نذخ التكشػلػجيا عبخ عسميتيغ إستضعاب التكشػلػجضا، ومجى إنتذارىا عمى السدتػى القػمي.

 متسيدتيغ:
تسثَّل في حجوث اآلثار اإلنتذارية حضث يفضج إنتذار التكشػلػجضا الججيجة بخفع اإلنتاجضة،  األولي:

ا الثانضوتعطضع السشافع، وتػفضخ الػقت.  تتسثل في تحخيظ بقضة القصاعات االقترادية والرشاعضة  ة:أمَّ
لتعمُّع أسالضب ججيجة في التشطضع، واإلدارة، لإلرتقاء بالجػدة وما يختبط بيا مغ عسمضات التجريب، 

 واكتداب ميارات أرقى. 
تعضر مرخ حالضًا مخحمة تشسضة إقترادية شاممة، يتصمب ذلظ نيزة صشاعضة يسكغ مغ 

ألجيدة واآلالت الرشاعضة الالزمة لمتػسضع الرشاعي، وتشفضح السذخوعات االقترادية خالليا تػفضخ ا
ة، ذلظ،  العسالقة في جسضع السجاالت برفة عامَّة، ومذخوعات التػسضع الدراعي األفقي برفة خاصَّ

ضة لتشفضح إستخاتضجضة اإلنتقاؿ والتػزيع الجغخافي لمدكاف مغ السشاشق السددحسة إلى السشاشق الرشاع
الججيجة، بسعشي حاجة مرخ إلى ثػرة حقضقضة في مجاؿ الفكخ االقترادي يتحقق مغ خالؿ تصبضقو 
أكفأ إستخجاـ لمسػارد االقترادية. وتتمخز في كضفضة تخشضج اإلنفاؽ اإلستثساري في جسضع السجاالت 

 لتحقضق أكبخ إنجاز مسكغ في أقرخ فتخة زمشضة مسكشة وأقل قجر مسكغ مغ التكالضف.
 نصاؽ الجراسة:

تحجيث االقتراد قزضة ذات أولػية قرػى وخاصة في ضل السدتججات والستغضخات وتدارع 
األحجاث عمى الداحة العالسضة، وما يدسى بطاىخة العػلسة ومجتسع السعمػمات والقخية الكػنضة وثػرة 
السعمػمات واإلتراالت، وضيػر التكتالت االقترادية الستشاىضة الدخيعة الجضشـػ 

وكضف يسكغ دعع القجرة التشافدضة لالقترادات، وتكػيغ (.Genome-Synthetics)والفضستػ
مجتسع معمػماتي لمقزاء عمى البصالة والفقخ وفاعمضة مذاكل الصاقة والسضاه والسػارد. في ضل ىحا 
التداحع في األولػيات يسكغ تحقضق تعبئة وتخرضز أفزل لمسػارد الستاحة، وتحقضق تذابظ 

أفزل بضغ القصاعات عغ شخيق حـد سضاسات متشاسقة متكاممة تجفع بعزيا البعس، اقترادي 
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دات ذات كفاءة عالضة في إستخجاـ السػارد البذخية لكي تػاكب ما يحجث عمى الداحة الجولضة  ومؤسَّ
بخؤية مدتقبمضة واضحة يتع مغ خالليا تحجيج دور واضح لمجولة والقصاعات اإلستخاتضجضة. كحلظ، 

اؿ وواضح في السذاركة في الشطاـ االقترادي العالسي الججيج مغ خالؿ دعع وحفد القجرة دور فعَّ 
التشافدضة لمرادرات وتذجضع إستقصاب اإلستثسارات األجشبضة السباشخة، وتحقضق مدتػيات مخضضة مغ 

 التذغضل واإلنتاج واإلنفتاح عمى العالع الخارجي.
 أىسية الجراسة:

ؿ الدشػات األخضخة مغ القخف العذخيغ نحػ السديج مغ إتجيت اقتراديات العالع خال
اإلنفتاح والتحخر االقترادي في ضل تغضضخ دور الجولة في السجاؿ االقترادي وتقمضرو وتحفضد دور 
القصاع الخاص، وإزالة القضػد أماـ التجارة الخارجضة ودعع السشافدة السحمضة والجولضة، ثع أخحت القجرة 

الجولضة تحتل مداحات متدايجة سػاء كاف ذلظ عمى السدتػى الػششي أو عمى  التشافدضة في األسػاؽ
 السدتػى الجولي.  

ره The Global Competitiveness Reportلحلظ، تقخيخ السشافدة العالسضة ) ( الحي يرج ِّ
د درجات السشافدة بضغ عجد World Economic Forumsالسشتجى االقترادي العالسي ) (، يحج ِّ

د السشافدة. كسا أف الكتاب مغ الجوؿ  ذات االقترادات الكبضخة عمى أساس عجد مغ العػامل التي تحج ِّ
ره السعيج The World Competitiveness Year Bookالدشػي لمسشافدة العالسضة ) ( ويرج ِّ

( ويقضع International Institute For Management Developmentالجولي إلدارة التشسضة )
ة لسجى دعسيا لسشافدة الذخكات، ويحجد درجات لعجد مغ الجوؿ ذات األىسضة في البضئة الػششض

الدػؽ الجولضة. إضافة إلى التقاريخ، فقج صجَّرت كتبًا وعقجت نجوات ومؤتسخات لسشاقذة العجيج مغ 
الجػانب السختبصة بالسشافدة سػاء كاف ذلظ مختبصًا بدضاسة التجارة أو سضاسة السشافدة. فالتحخيخ 

يا إلى إىتساـ متدايج لجور سضاسة السشافدة في نطع التجارة اإلقمضسضة والجولضة. ولقج الت جاري والعػلسة أدَّ
دات الجولضة واإلقمضسضة باإلضافة إلى الػششضة التي  ج ىحا اإلىتساـ في نذاشات عجد مغ السؤسَّ تجدَّ

(، WTOسة التجارة العالسضة)تداىع في زيادة تالقي سضاسة السشافدة والتعاوف في تصبضقيا، مثل مشط
(، ومشطسة الجوؿ اآلسضػية والسحضط FTAA(، وإتفاقضة التجارة الحخة لألمخيكضتضغ )UNCTAواإلنكتاد)

 (.FTAA(، ومشطسة التجارة الحخة لذساؿ أمخيكا )APECاليادي)
 تختكد السشافدة الجولضة عمى مدألتضغ أساسضتضغ:
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شافدة الجولضة ومزسػنيا وارتباشيا باألىجاؼ تتعمق بالسفيـػ مغ حضث معشي الس األولى:
خات السشافدة الجولضة أسالضب قضاسيا والدضاسات  الثانضة:الػششضة وكضفضة التعامل معيا.  تتعمق بسؤش ِّ

 الػششضة السعدزة ليا. 
 ىجؼ الجراسة: 

التكشػلػجيا ودورىا في مالمح ىي مشاقذة لعلَّ مغ أىع ما ييجؼ إلضو الباحث مغ ىحه الجراسة،
والتي تيجؼ إلى ، اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة التشافدية لمرشاعات الرغيخة والستشاىية الرغخ

القجرة التشافدضة، وتػفضخ البضئة التشافدضة لزساف تعديد الشسػ االقترادي السالئع لتحقضق كفاءة 
سا يؤدي إلى تحدضغ اإلنتاجضة واإلرتقاء تخرضز السػارد وإستخجاميا، وتذجضع اإلبجاع واإلبتكار ب

بسدتػى نػعضة اإلنتاج ورفع مدتػى األداء، وتحدضغ مدتػى معضذة السدتيمكضغ عغ شخيق خفس 
التكالضف واألسعار. يؤدي ذلظ، إلى القزاء عمصزضق الدػؽ السحمي وىػ إحجى أىع العقبات التي 

ستفادة مغ وفػرات الحجع الكبضخ.ضسغ ىحا تػاجو تحدضغ الكفائة واإلنتاجضة، والتي تحػؿ دوف اإل
د تقخيخ التشافدضة العالسضة تعخيفًا لمقجرة التشافدضة، يتسثل في قجرة االقتراد الػششي عمى  اإلشار حجَّ
تحقضق مكاسب سخيعة ومدتجامة في مدتػيات السعضذة، حضث تعكذ القجرة التشافدضة والرفات 

ل ىحه الرفات بسجى إنفتاح االقتراد عمى التجارة اليضكمضة األساسضة لكل إقتراد وششي. تتسث
الخارجضة، واإلستثسار األجشبي، ودور الحكػمة في الشذاط االقترادي، وتصػيخ األسػاؽ السالضة، 
ونػعضة البشضة التحتضة، والتكشػلػجضا، ونػعضة اإلدارة في قصاع األعساؿ، ومخونة سػؽ العسل، وكحلظ 

دات القزائضة وال دات السجنية{.دضاسضة نػعضة السؤسَّ  }السؤسَّ
 :في سبيل تحقيق ىجف البحث تع التعخف عمى السحاور األساسية والتي مغ أىسيا 
 :آلثار القجرة التشافدضة لمتكشػلػجضا والحاسبات اإللكتخونضة وما تحققو  التعخَّضالسحػر األول

مغ غايات بيجؼ تػفضخ البضئة التشافدضة العالسضة السالئسة وتحقضق كفاءة تخرضز السػارد 
 وإستخجاميا.

 :اإلبجاع واإلبتكار واإلرتقاء لتحدضغ مدتػى نػعضة اإلنتاجضة ورفع األداء.السحػر الثاني 
 القجرة التشافدضة والرفات اليضكمضة األساسضة لالقتراد واإلستفادة مغ الث:السحػر الث

 وفػرات الحجع الكبضخ.
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 :القزاء عمى أىع مذكالت التكشػلػجضا، لكػنيا إحجى أىع العقبات التي السحػر الخابع
 تػاجو تحدضغ الكفائة واإلنتاجضة، لجورىا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة التشافدضة لتمظ

 الرشاعات.
 فخوض الجراسة: 

باإلجابة عمى اإلشكالضة ييتع البحث باختبار مجى صحة أو خصأ الفخض األساسي، كسا ييتع 
الستسثمة  الخئضدضة والفخعضةالخئضدضة والتداؤالت عغ الفخوض الفخعضة،    لحلظ،نجرج فخوض الجراسة 

 في:
 :التكشػلػجضاعمى الجػدة لتعديد مدتػى تشدضق العالقة بضغ آلضات دور الفخض األساسي

 القجرة التشافدضة لمرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.
 :الفخوض الفخعية 

 {.التكشػلػجضاعمصالجػدة لتعديد القجرة التشافدضةفي تمظ الرشاعاتتأثضخ } (1
 دراسة مجى تػافخ الكفاءة لجى الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.  (2
ضة تمظ الرشاعات واألسباب الجاخمضة والخارجضة التي تقف اإلستخاتضجضة السقتخحة لتشس (3

 وراءىا.
 -ISO 9001التػحضج والتحفضد لعػامل قضاس متصمبات السػاصفات القضاسضة الجولضة (4

 حجود الجراسة: 
يتمخز مجاؿ البحث في ضبط إشاره مغ خالؿ تحمضل البضانات، ومغ ثع اإللساـ بالجػانب 

دور التكشػلػجضا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة التشافدضة لمرشاعات الرغضخة األساسضة لمسػضػع }
{، وبعس الستغضخات االقترادية الكمضة ذات الرمة، لشتسكغ مغ اإلجابة عمى والستشاىضة الرغخ

ووتتسثل في ضػء اإلشكالضة السصخوحة واختبار الفخضضات ووضع أسذ وترػرات أكثخ واقعضة،
 :الحجود التالضة

 مغ حيث السػضػع: (1)
يخكد البحث عمى دراسة التكشػلػجضا ودورىا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة 

 التشافدضةلمرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ مغ خالؿ محػريغ أساسضغ ىسا: 
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 :بالجػدة لتعديد القجرة  تشدضق العالقة بضغ التكشػلػجضا ودورىا في اإلرتقاءالسحػر األول
وأزمات الشطاـ الدضاسي، والسرالح  التشافدضة لمرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ،

 السرخية والجولضة.
 :التخكضد عمى خرائز تصػر السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ، وما السحػر الثاني

 أىجاؼ اإلنتاج والتذغضل، وأدوات التجارة. تصػر تذسمو مغ 
 الحجود الدما نية: مغ حيث (2)

،حضث بجاية زيادة الشذاط 2218حتى عاـ  2222تتشاوؿ الجراسة الفتخة بجءًا مغ عاـ 
تدامشت فضيا العجيج مغ الدضاسات واإلجخاءت  حضثالتخكضد عمى تمظ الفتخة  وقج تعاالقترادي، 

لسرخي الخاصة بجور السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ برفة خاصة، وتحخيخ االقتراد ا
شيجت ىحه الفتخة العجيج مغ الستغضخات الجولضة ذات اآلثار البعضجة عمى االقتراد لحلظ، برفة عامة، 

 السرخي.
 مغ حيث الحجود السكانية: (3)

دور يتخكد اإلىتساـ عمى االقتراد السرخي، وداخل ىحا االقتراد يتع التخكضد عمى }
 .{التشافدضةلمرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخالتكشػلػجضا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة 

 كحلظ، التخكضد عمى قػة نسػ االقتراد، وأثخ تشسضة وتصػر ىحه السذخوعات.
 مذكمة البحث:

تعخضت الجراسة لبعس الرعػبات الفشضة عشج إستخجاـ السعصضات الستعمقة بتخمف وغضاب 
غ الكثضخ مغ السرانع الرغضخة أنذصة التػحضج القضاسي،إلنخفاض إجخاءات مخاقبة الجػدة ع

والستشاىضة الرغخ في مرخ، حضث تتػلى األجيدة الحكػمضة عادة تحجيج السػاصفات القضاسضة لمدمع 
الرشاعضة السختمفة، في حضغ تتػلى إدارات السرانع ضساف اإللتداـ بيحه السػاصفات، كسا أنيا 

نتاج، والحي يتصمب وجػد إمكانضات مالضة تتحسل مدئػلضة إنذاء وتصبضق نطاـ داخمي لسخاقبة جػدة اإل
وتشطضسضة وفشضة }أجيدة إختبار، معامل، خبخات....إلخ{، غالبًا ما تفػؽ إمكانضاتيع. كسا أفَّ ىحه 

إلنخفاض السضدة  الرعػبات ليا خصػرتيا وآثارىا الدمبضة عمى مدتػى اإلنتاج الرشاعي السحمي
إالَّ أفَّ تفزضل السدتيمظ الدمع الرشاعضة السدتػردة.ت، و التشافدضة والسقجرة الترجيخية لتمظ الرشاعا
 دور التكشػلػجضا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة التشافدضةضخورات البحث تفخض عمضشا أف نعخض 

 .الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخبػصفيا الدبضل الرحضح لبضاف دورىا عمى 
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 تشطيع خصة الجراسة:
ل الجراسة العمسضة الستكاممة ألية ضاىخة عمى تحجيج ماىضة السذكمة مغ السشصقي أف تذتس

ونصاقيا، ثع فحز مطاىخىا وأشكاليا، ثع الغػص وراء أسبابيا، إنتياءًا بتحخي آثارىا ونتائجيا. 
 دور التكشػلػجضا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرة التشافدضةلمرشاعاتلحلظ، يدتمـد الحجيث عغ}
{. عمى ضػء التكشػلػجضا الحجيثة حتى يتدشى لشا أف نبضغ الجور الحي الرغضخة والستشاىضة الرغخ

لعبتو التكشػلػجضا في نذأة ما يعخؼ بشدبة التكشػلػجضا الجاخمة في الرشاعة ثع نعخج بعج ذلظ عمى 
. وكحلظ، اإلبتكار دراسة وتحمضل الجػدة لتعديد القجرةالتشافدضة لمرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ

تحػاًل في ندبة بيجؼ التقجـ التكشػلػجي عمى أف يكػف ىشاؾ التكشػلػجي تحدضشًا في حالة السعخفة 
، وعمى مجى أىسضة التكشػلػجضا في العسمضة التكشػلػجضا الجاخمة في الرادرات مسَّا يغضخ دالة اإلنتاج

 اإلنتاجضة. 
  ،والتدامًا بحجودىا، تع تشطضسيا لتذسل ثالث مباحث: وتحقضقًا ليجؼ الجراسة، واختبار فخوضيا

 ىي:
 .Small and microIndustriesالسبحث األوؿ: الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ

 عمى ىحا األساس نقدع ىحا السبحث إلى اآلتي:
 أواًل: مفيـػ الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ )الشاشئة(.

 والستشاىضة الرغخ. ثانضًا: أىسضة الرشاعات الرغضخة
 ثالثًا: عضػب السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ..
 رابعًا: مذكمة الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.

 خامدًا: مرادرتسػيل السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.
 (Elements of Total Quality Managementالسبحث الثاني: عشاصخ إدارة الجػدة )

ث نساذج الجػدة الذاممة السصبقة حاليًا. ويعتسج ىحا الشسػذج عمى قيام وىػ مغ أحج
 السشطسة بتصبيق عذخة عشاصخ نػضحيا كالتالي: 

 .ثانضًا: الدضاسة واإلستخاتضجضة.Managementأواًل:القضادة }اإلدارة{ 
 .رابعًا: السذاركات والسػارد.Peopleثالثًا: القػي البذخية )السػارد البذخية( 

 .سادسًا: نتائج العسالء.Processesخامدًا: العسمضات
 سابعًا: نتائج القػي البذخية.ثامشًا: نتائج السجتسع.
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 .QualitySystemsتاسعًا: نتائج األداء الخئضدضة.عاشخًا: أنطسة الجػدة
 .(System Total Quality Management)السبحث الثالث: نطع إدارة الجػدة الذاممة 

 كالتالي: نقاطنقدع ىحا السبحث إلى عمى ىحا األساس 
 أواًل: أىجاؼ نطاـ الجػدة.ثانضًا: السفاىضع األساسضة.

 .رابعًا: السباديء األساسضة في نطع إدارة الجػدة الذاممة.Quality Costثالثًا: تكمفة الجػدة
 خامدًا: شخوط الجػدة الذاممة.سادسًا: بخامج الجػدة.

 .ISO 9001سابعًا: متصمبات السػاصفات القضاسضة الجولضة 
 1 .السخاجع.2( أىع اإلستشتاجات والسقتخحات ) 

 
 

 السبحث األوؿ:
 .Small and microIndustriesالرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ

 مقجمة:
تعتبخ السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ مغ ضسغ القصاعات االقترادية التي تحتل 
السخاكد األولى في العالع حضث تتشاسب ىحه السذخوعات مع األشخاص محجودي الجخل، تدتحػذ 
فكخة السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ عمى عقػؿ أكثخ الذباب ألنيا تعتبخ سيمة التشفضح والبجء 

تتفخع تمظ السذاريع إلى عجة فخوع ومذاريع كثضخة وجسضعيا يبجأ بخأسساؿ بدضط وعجد قمضل مغ ، و 
العساؿ ، فقج تعسل السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ عل ىجفع اقتراد الجوؿ والتخمز مغ 

 البصالة وكثخة  فخص العسل لمذباب.
 عمى ىحا األساس نقدع ىحا السبحث إلى اآلتي:

 ـ الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ )الشاشئة(.أواًل: مفيػ 
تبايشت اآلراء حػؿ تحجيج مفيـػ دقضق وشامل لمسذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ 

تسضضدًا لياعغ السذخوعات األخخى،عمى الخغع مغ أف مفيـػ السذخوعات تحكسو معايضخعجة )الشاشئة(.
السدتخجمة في اإلنتاج والتذغضل، ولكغ ىشالظ عجد أىسياحجع العسالة ورأس الساؿ ونػعضة التقشضات 

مغ التعخيفات تشصمق بذكل عاـ مغ رغبة متخح القخار،غالبا ماتتأثخ ببضئة الدضاسات االقترادية 
الخامضة إلى تحقضق ىجؼ تشسػيأ وإجتساعي ما . فالبشظ الجولي يعخؼ السشذآت الرغضخة والستشاىضة 
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باستخجاـ معضار عجد العساؿ ويعتبخ معضارًا مبجئضًا، يرف السشذأة التي يعسل فضيا  )الشاشئة(الرغخ 
عساؿ بالسذخوعات البالغة أو الستشاىضة الرغخ،وتعتبخ السشذأة الرغضخة والتي يعسل فضيا 12أقل مغ 

 عاماًل كسا في مرخ. 52وحتى  12بضغ 
 ثانضًا: أىسضة الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.

السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ بأنػاعيا السختمفة أىسضة بالغة في اقتراديات  تحتل
رغع درجة تسثل ندبة كبضخة مغ السذخوعات الرشاعضة في مخاحل نسػ مختمفة، السجتسعات كافة ، 

وأنيا تصػرىا واختالؼ أنطستيا ومفاىضسيا االقترادية، وتبايغ مخاحل تحػالتيا اإلجتساعضة ، 
عادة ماتشاط  عب األساسي لمعسالة وتداىع بفعالضة في الترجيخ وزيادة قجرات اإلبتكار.السدتػ 

مدؤولضة إقامة السذاريع الكبضخة بالحكػمة نطخًا لحجع اإلحتضاجات السالضة والبذخية الكبضخة إضافة إلى 
صاع الخاص السدتمدمات والستصمبات األخخى ، والتي يرعب عمى السدتثسخ الفخد تأمضشيا، تاركة لمق

ميسة إنذاء ىحه السذخوعات . يؤكج إرتفاع الػزف الشدبي لسشذآت األعساؿ الرغضخة والستشاىضة 
الرغخ بضغ إجسالي السشذآت العاممة في االقتراد الػششي وتعاضع دورىا في الشذاط 

 سضتيا.االقترادي،عمسًا بأفَّ ىحا الشػع مغ السذخوعات لع يحع باإلىتساـ السصمػب، مغ ىشا تأتي أى
% مغ إجسالي الذخكات 92تذكل أكثخ مغ تذضخ بعس اإلحرائضات إلى أنَّتمظ السذخوعات 

مػغ تذػغضل %( مػغ إجسػالي فػخص العسل،و 82-% 45في معطع اقتراديات العالع، وتػفخ مػا بػضغ )
-23بشدػػبة تتػػخاوح بػػضغ %( مػػغ القػػػى العاممػػة فػػي العػػالع. وتدػػيع ىػػحه السذػػخوعات 7338 -52%)

شػػػاتج السحمػػػي العػػػالسي، وتدػػػاىع بشدػػػبة كبضػػػخة فػػػي الشػػػاتج السحمػػػي لمعجيػػػج مػػػغ الػػػجوؿ. مػػػغ ال% 6138
تػضػػح اإلحرػػاءات الستاحػػة عػػغ بعػػس دوؿ العػػالع العخبػػي أف تدػػاىع عػػجد السذػػخوعات الرػػشاعضة 

% فػي السغػخب، فػي 52% فػي تػػنذ، 42% فػي مرػخ، 95التي تذغل أقل مغ عذخة عساؿ تسثل 
%، وأفَّ األمػخ ال يختمػف كثضػخًا فػي بقضػة 51ػاليات الستحجة األمخيكضة %، وال85كل مغ إنجمتخا بشحػ 

 ويتسثل في:وتداىع تمظ الرشاعات في تحقضق التشسضة دوؿ العالع.
 تشػيع اليضكل الرشاعي. (2 تعطضع فخص العسالة والشاتج اإلجسالي. (1
 تشسضة الرادرات. (4 رفع الكفاءة اإلنتاجضة وتعطضع الفائس االقترادي. (3
 تكػيغ الكػادر الفشضة واإلدارية. (6 الخجمات التجعضسضة لمرشاعات الكبضخة.تقجـ  (5
 جحب السجخخات. (8 تػزيع الرشاعة وتحقضق التشسضة اإلقمضسضة. (7
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 إلقامة ىحه السذخوعات أىسيةكبيخةفي مجال التشسية
أدَّت السذكالت الكبضخة التي لع تدتصع السذخوعات الكبضخة التغمب عمضيا إلى تػجو الحكػمات 

إعتخافاً بجورىحه السذخوعات والسداىسة في  )الشاشئة(نحػ اإلىتساـ بالسذخوعات الرغضخة والستشاىضة 
الحاجة تقتزي التشسضة االقترادية واإلجتساعضة ، وأضيخت التصبضقات العمسضة لتمظ الرشاعات أفَّ 

وجػد مثل ىحا الشػع مغ الرشاعات بغس الشطخ عغ ندبة ومخاحل التصػر والتقجـ االقترادي 
واإلجتساعي في السجتسع، رغع أىسضة الرشاعات الكبضخة ودورىا االقترادي واإلجتساعي يخجع ذلظ، 

 ويسظ نتحجيج أىسيتيا في اآلتي:ألسباب عجيجة.
 . التقمبات االقتراديةتتسضد بالسخونة في مػاجية  (1
السذاريع التي تقـػ بيا ىحه السشذآت تعج نػاة وصشاعات مغحية ورافجًا ترب في غضخىا مغ  (2

 الرشاعات بالعجيج مغ إحتضاجاتيا مغ السػاداألولضة أو اإلحتضاشضة.
السداىسة في الحج مغ البصالة مغ خال تػفضخ فخص عسل متشػعة بذكل مدتسخ وبكمفة  (3

 ة ندبضًا.إستثسارية مشخفز
سيػلة تأسضديا نطخًا لرغخ حجسيا وعجـ حاجتيا إلى رؤوس أمػاؿ كبضخة أو إلى مداحات  (4

 واسعة أوتكشػلػجضا متصػرة.
عامل ميع لتشسضة السشاشق الخيفضة ، وتقمضل اليجخة مغ الخيف إلى السجف )الحزخ(، بل قج  (5

 تداىع في تحقضق اليجخة العكدضة.
الي مغ التجريب لمعسل في ىحه السذاريع لبداشة ال يحتاج العاممػف إلى مدتػى ع (6

 التكشػلػجضا السدتخجمة.
تديع في تعطضع اإلعتساد واإلستفادة واستغالؿ السػارد السحمضة األولضة الستاحة ورفع كفائتيا  (7

بجرجة كبضخة خاصة في الجوؿ الشامضة ،إلنتاج سمع تامة الرشع تداىع في تمبضة إحتضاجات 
 وأذواؽ السدتيمكضغ.

عع سضاسات اإلكتفاء الحاتي وتػفضخ العسمة الرعبة مشخالؿ التقمضل مغ اإلستضخاد وتحدضغ د (8
 الرادرات في بعس الدمع والخجمات، والسداىسة الفعمضة في دعع الشاتج القػمي.

إىتساـ ىحه السشذآت عمى العسالة السكثفة ، حضث تسضل إلى تػزيع الجخل برػرة أكثخ  (9
 قترادية الكبضخة.عجالة مقارنة بالسشذآت اال
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السداىسة في زيادة اإلدخارات واإلستثسارات في السػاد األولضة السحمضة سػاء كانت سمعًا  (12
 نرف مرشعة أو خامات غضخ مدتثسخة.

تجعع ىحه السشذآت بشاء القجرات اإلنتاجضة الذاممة ، لكػنيا تسثل ندبة كبضخة مغ مجسل  (11
 حجع السذخوعات.

في السجتسع مغ خالؿ السداىسة في تشسضة وتصػيخ السيارات  نذخ القضع الرشاعضة اإليجابضة (12
 والسػاىب والتجريب لبعس الحخؼ واإلبتكارات التقشضة واإلدارية.

تغصضة الصمب السحمي عمى السشتجات التي يرعب إقامة صشاعات كبضخة إلنتاجو الزضق  (13
 نصاؽ الدػؽ السحمضة ومحجودية حجع التخاكع الخأسسالي.

جات ىحه السذاريع ، وحساية )الرشاعات التقمضجية(،لكػنيا جدءًا ىامًا مغ تشسضة وتػفضخ مشت (14
إحتضاجات الدػؽ السحمي وتحطى بقبػؿ شجيج، حضث تداىع في تػسضع قاعجة اإلنتاج 

 السحمي.
( مداىسة الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ في خمق فخص العسل واإلنتاج 1ويبضغ الججوؿ )

 .2228، 2227، 2226ة. سشػات مختارة لمدشػات الرشاعي في بمجاف مختمف

 السشصقة/الجولة ـ
ندبة الرشاعات 

الرغضخة والستشاىضة 
مغ إجسالي 

 السرانع

تذغضل الرشاعات 
الرغضخة والستشاىضة )مغ 
 إجسالي األيجي العاممة(

السداىسة 
في اإلنتاج 

 الرشاعي
 %4934 %6132 %9931 دوؿ مشطسة التعاوف والتشسضة 1
آسضا والسحضط شخؽ  2

 %4737 %7932 %9432 اليادي
 %2738 %4133 %9233 أمخيكا الالتضشضة والكاريبي 3
 %3332 %3332 %8237 الجوؿ العخبضة 4
 %6232 %7332 %9932 الرضغ 5
 %4232 %8232 9532 اليشج 6
 %4735 %7132 %9937 كػريا الجشػبضة 7
 %6238 %6638 %9932 البخازيل 8
 %7331 %5237 %9931 الذضمي 9

: السشطسة العخبضة لمتشسضة الرشاعضة والتعجيغ، مشطسة األمع الستحجة لمتشسضة الرشاعضة، السرجر
مقتخح أولي لبخنامج تصػيخ دور السؤسدات الرغضخة والستشاىضة الرغخ في التشسضة االقترادية 

 .2212واإلجتساعضة في الجوؿ العخبضة، سبتسبخ، 
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دات الرغضخة والستشاىضة الرغخ مغ سشة إلى 2يبضغ الججوؿ رقع ) ( مجى تصػر نسػ السؤسَّ
أخخى، يخجع ذلظ إلى تصبضق بخامج التشسضة التي شخعت فضيا الجولة لرالح ىحا القصاع في إشار 

دة صغضخة ومتشاىضة، وتذغضل  622إستخاتضجضة الػصػؿ إلى إنذاء  ماليضغ عامل حتى  6ألف مؤسَّ
دات الرغضخة والستشاىضة الرغخ العسػمضة فيي تعخؼ إستقخارًا 2212عاـ  . أمَّا فضسا يخز السؤسَّ

دات الحكػمضة وإنذاء العجيج مغ 2225ندبضًا وارتفاعًا في سشة  ، نتضجة ىضكمة بعس السؤسَّ
دات التابعة ليا تتستع باإلستقاللضة التامة، وىي قابمة لمخػصرة والذخاكة، أمَّا اإلنخ فاض السؤسَّ

دات القصاع العاـ وتغضضخ شبضعة  السدجل في الدشتضغ األخضختضغ يعػد ذلظ إلى خػصرة بعس مؤسَّ
 ممكضتيا.

 (2228-2221)والستشاىضة الرغخ(: تصػر تعجاد السؤسدات الرغضخة 2ججوؿ )
 2228 2227 2226 2225 2224 2223 2222 2221 بضاف/سشة

دات  مؤسَّ
ص. ـ 
 خاصة

179893 189552 227949 225449 245842 269826 293946 321222 

دات  مؤسَّ
ص. ـ 
 عسػمضة

778 778 778 778 874 739 666 937 

، وزارة السؤسدات الرغضخة 12/2227، عجد12/2226السرجر: نذخة السعمػمات االقترادية، عجد
 والستشاىضة الرغخ.

دات عخؼ التذغضل تصػرًا في مشاصب العسل يبضشو  الججوؿ عمى غخار التػسع في إنذاء السؤسَّ
 اآلتي:

دات الرغضخة (3) ججوؿ رقع  (2227-2223)والستشاىضة الرغخ: تصػر مشاصب الذغل في السؤسَّ

 2226 ** 2225 *2224 *2223 البضاف/الدشة
*** 

2227 
*** 

دات ص. ـ خاصة )األجخاء أرباب  مؤسَّ
 1264983 977942 888829 592758 552386 العسل(

دات العسػمضة  57146 61661 76283 71826 / السؤسَّ
 .2225سشة  9السرجر: * نذخة السعمػمات االقترادية، العجد: 

 .2226، سشة 12** نذخة، عجد 
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دات الرغضخة  2227سشة  12*** نذخة السعمػمات االقترادية، العجد:  والستشاىضة وزارة السؤسَّ
 الرغخ.

 وتيجف الرشاعات الرغيخةإلى تحقيق األىجاف التالية: 
 محاولة الػصػؿ إلى تعخيف واضح ومحجد لمسذخوعات الرغضخة. (1
 محاولة التعخؼ عمى السذكالت التي تػاجو السذخوعات الرغضخة في مرخ.  (2
التي تديع في حل مذكالت  محاولة إيجاد بعس الرضغ التسػيمضة أو اإلستثسارية (3

 السذخوعات الرغضخة والستشاىضة بسايزسغ بقاءىا واستسخارىا.
 ثالثًا: عضػب السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ..

مقابل األىسضة االقترادية ليحه السذخوعات ىشاؾ العجيج مغ العضػب التي يسكغ أف تػجو 
 ط الثالث التالضة:ونخترخىا في الشقاليا خرػصًا في الجوؿ الشامضة، 

 اإلجخاءات الزخيبضة الستذجدة أو القضػد الستعمقة بالدضصخة الشػعضة أوالرحضة. (1
 عجـ قجرة السذخوعات الرغضخة عمى مػاكبة التصػرات التكشػلػجضة. (2
غضخ قادرة عمى مػاكبة التصػرات التكشػلػجضة في مجاؿ عسميا، بدبب مذكالت  (3

 التسػيل.
 غضخة والستشاىضة الرغخ.رابعًا: مذكمة الرشاعات الر

حتى مغ األىسضة دراسة السذاكل والرعػبات التي تػاجييا السذخوعات الرغضخة والستشاىضة 
، لحلظ، يتع ذكخ بعس السذكالت والتحجيات وتكػف مدتعجة لسػاجية تمظ التحجياتتكتسل الرػرة 

تذكل تحجيًا أماـ ىحه  ، وأفَّ ىشاؾ عجدًا مغ السعػقات والقضػد التيالسذخوعاتالتي تقابل تمظ 
 السذخوعات في مرخ.

 وتتسثل بذكل خاص في ثالثة محاور رئضدضة نكتفي بحكخىا فقط وىي:
 القيػد والتحجيات الستعمقة بالقػانيغ والمػائح. (1)
 التحجيات الخاصة بالتسػيل وعجم تعجد آليات وشخق الحرػل عميو. (2)
 .القيػد والتحجيات الستعمقة بقجرات ىحه الذخكات نفديا (3)

 تشحرخمذكمةالرشاعات الرغضخة والستشاىضة في ثالث نقاط رئضدضة تتسثل في اآلتي: 
 عجـ وجػد تعخيف دقضق وشامل لمرشاعات الرغضخة يسكغ إعتساده والعسل بسػجبو. (1
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عجـ كفاية رأسالساؿ السقجـ مغ قبل مؤسدي ىحه الرشاعات لتسػيل عسمضاتيا الالزمة  (2
 لبقائيا واستسخارىا. 

دات التسػيل عغ تدويج ىحه السذخوعات باحتضاجاتيا السالضة مسَّا يؤثخسمبًاعمى  (3 إحجاـ مؤسَّ
أداء ىحه السذخوعات الذيء الحي اليحفد السدتثسخيغ عمى اإلستثسار في ىحا الشػع مغ 

 السذخوعات.
 أىع السعػقات والسذاكل التي تػاجو السذخوعات الرغيخة والستشاىية عالسيًا.

 التزخع. (3) كمفة رأس الساؿ. (2) ساؿ.كمفة رأس ال (1)
 إرتفاع التكمفة. (6) الزخائب. (5) التسػيل. (4)
 التسػيل. (9) نجرة السػاداألولضة. (8) السشافدة. (7)
 اإلنتساء. (12) العسالة الساىخة. (11) السػاداألولضة. (12)
. (15) تخدي الشػعضة. (14) التدػيق. (13)  ضخائب ورسـػ
 اإلجخاءات الحكػمضة. (18) خفس اإلنتاج. (17) إزدواجضة اإلجخاءات. (16)
الحػادث واألمغ  (19)

 الرشاعي.
 الكفاءات اإلدارية والفشضة. (22)

عجـ وجػد نطاـ  (21)
 لمسعمػمات.

 خامدًا: مرادر تسػيل السذخوعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.
 االئتساف التجاري. (3 اإلقتخاض. (2 حرز رأس الساؿ. (1
  الدػؽ السالي. (5 التسػيل التأجضخي. (4

 السبحث الثاني
 (Elements of Total Quality Managementعشاصخ إدارة الجػدة )

 مقجمة:
في ضل التغضخات العالسضة الحالضة تتزح الحاجة إلى إتباع السشطسات والحكػمات لشطع اإلدارة 
الحجيثة، ومغ محرمتيا التخاث البذخي في تصػيخ أسالضب اإلدارة خالؿ الفتخة األخضخة. لحلظ، إنتذار 

بضغ العاممضغ بالسذخوعات الرشاعضة، يؤد ِّي إلى زيادة مدئػلضات السشطسات  يالػعي التقضضد
والحكػمات في ىحا السجاؿ. وأفَّ حاجة السشطسات في العالع ىي إتباع نطاـ إدارة الجػدة الذاممة 
كأسمػب لإلدارة بيجؼ الػصػؿ إلى اإلستفادة القرػى مغ السػارد الستاحة، وأىسيا السػارد البذخية، 

يؤدي إتباع ىحا الشطاـ إلى إشالؽ الصاقات الستاحة والكامشة لجى جسضع األفخاد مع تيضئة مشاخ حضث 
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الرادر (Excellence Model)العسل السالئع لتحقضق ىحه الغاية الدامضة.ويعتبخ نسػذج التسضد
. ىػأحجث نساذج الجػدة الذاممة السصبقة حالضاً  (EFQM)عغ السشطسة األوروبضة إلدارة الجػدة 

 عذخة عشاصخ نػضحيا كالتالي:يعتسج ىحا الشسػذج عمى قضاـ السشطسة بتصبضق
 .Managementأواًل: القضادة }اإلدارة{ 

ىي األسالضب التي تتبعيا القضادات إلنذاء وتبدضط التػصل إلى الخؤية السدتقبمضة وتخسضخ 
القضادة السصمػبة لزساف نجاح السشطسة عمى السجى الصػيل، وتصبضق ذلظ بإتباع األسالضب 
والسسارسات السالئسة مع السذاركة الفعمضة مغ جانب القضادات لزساف بشاء وتصبضق نطع اإلدارة. 

 ل ذلظ:ويذس
قضاـ القادة بػضع الخؤية السدتقبمضة وتحجيج (:Quality Planningتخصيط الجػدة ) (1

 السيسة والقضع الدائجة وإعصاء الشسػذج الجضج لمثقافة الستسضدة.
مذاركة القادة برفة شخرضة في ضساف (:Quality Organizationتشطيع الجػدة) (2

بصخيقة تذسل التحدضغ السدتسخ في ىحه البشاء الدمضع لشطع اإلدارة وتصػيخىا وتشفضحىا 
 الشطع.

مذاركة القادة مع العسالء والذخكاء ومسثمي (:Quality Assuranceتػكيج الجػدة ) (3
 السشطسات ذات العالقة مع السشطسة.

قضاـ القادة لتحفضد ومدانجة وتقخيخ العاممضغ السدتحقضغ (:Quality Auditرقابة الجػدة ) (4
 لحلظ.

 ستخاتضجضة.ثانضًا: الدضاسة واإل
قضاـ السشطسة بتصبضق السيسة وتحقضق الخؤية السدتقبمضة بأسمػب التخكضد عمى الجيات صاحبة 

 وتذسل:العالقة مجعسًا بالدضاسات والخصط واألىجاؼ والغايات والعسمضات السصمػبة لحلظ،
صضاغة الدضاسة واإلستخاتضجضة عمى أساس الحاجات الحالضة والسدتقبمضة وعمى تػقعات  (1

 جيات صاحبة السرمحة في إزدىار السشطسة. ال
صضاغة الدضاسة واإلستخاتضجضة عمى أساس السعمػمات عغ قضاس األداء والبحػث والتعمضع  (2

 وسائخ األنذصة السترمة بالخمق واإلبتكار.
ضخورة تػزيع مدئػلضة تشفضح الدضاسة واإلستخاتضجضة عمى السدتػيات التشطضسضة السختمفة وفي  (3

 الخئضدضة لمسشطسة.  إشار العسمضات
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 ضخورة إبالغ تفاصضل الدضاسة واإلستخاتضجضة إلصالجيات السعشضة ومتابعة التشفضح. (4
ىي كضفضة إدارة وتشسضة وإشالؽ الصاقات الكامشة : Peopleثالثًا: القػى البذخية )السػارد البذخية( 

لجى األفخاد عمى أساس الفخد ثع شخيق العسل في السشطسة وتخصضط ىحه األنذصة بحضث تػفخ الجعع 
 ويذسل:لدضاسات وأستخاتضجضات السشطسة ولمتصبضق الفعاؿ لعسمضاتيا، 

 تخصضط وإدارة وتصػيخ السػارد البذخية.اإلختيار:  (1
 وتذسل:يل:التجريب والتأى (2

 تعخيف وتصػيخ، والسحافطة عمى معارؼ وكفاءات القػى البذخية. ( أ)
 إقامة حػار بضغ السشطسة واألفخاد. ( ت) إشخاؾ وتسكضغ األفخاد. ( ب)

 دعاية وتكخيع مكافأة األفخاد.التحفيد:  (3
ىي تخصضط وإدارة السػارد الخارجضة والجاخمضة لتػفضخ الجعع لدضاسات رابعًا: السذاركات والسػارد.

اؿ لعسمضاتيا بسا يحقق اإلستثسار األمثل لتمظ السػارد،   ويذسل:وإستخاتضجضات مشطسة، والتصبضق الفعَّ
 إدارة السػارد الخارجضة والعالقة مع مػردي الدمع والخجمات. (1
 إدارة السػارد السالضة والتسػيمضة. (2
 إدارة السػارد والسعجات والسشذآت.  (3
 إدارة التكشػلػجضا ومجى السالئسة لمسدتػيات والسيارات الستاحة.  (4
 إدارة السعمػمات والسعخفة. (5

ىي كضفضة ترسضع وإدارة وتحدضغ العسمضات لجعع سضاسات .Processesخامدًا: العسمضات
وإستخاتضجضات السشطسة وتحقضق الخضا التاـ، وزيادة السشفعة لمعسالء وأصحاب السرمحة، أو تمظ 

}مشتج إلصسخخجات }أمػال، خامات، معمػمات.....إلخ{ات التي بسػجبيا يسكغ تحػيل السجخالت اآللض
 اآلليات التالية:يسكغ اإلستفادة مشياوأف تتػافخ  أو خجمة{،

 ترسضع وإدارة العسمضات بأسمػب مشطع.(:Process Design)ترسيع العسميات: (1
تحدضغ العسمضات حدب الحاجة (:Process Capability)قابمية وإمكانية التحدغ: (2

بإستخجاـ اإلبتكار لمػصػؿ عمى تحقضق الخضا التاـ والديادة في السشفعة لمعسالء وسائخ 
 أصحاب العالقة.

ترسضع وتصػيخ السشتجات والخجمات (:Process Improvement)تصػيخ العسميات: (3
 بشاءًا عمى إحتضاجات وتػقعات العسالء.
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إنتاج وصضانة السشتجات والخجمات حدب شبضعة (:Process Control)رقابة العسميات: (4
 ىحه السشتجات.

 إدارة وتحديغ عالقات العسالء.  (5
 وتذسل إنجازات السشطسة بالشدبة لمعسالء الخارجضغ كسا يمي: سادسًا: نتائج العسالء.

 عػامل قياس نطخة العسالء لمسشطسة:  (1
 ، السخونة، التفاعل والتجاوب اإليجابي. الرػرة العامة وتذسل اإلتراالت ( أ)
 السشتجات والخجمات وتذسل: الجػدة، القضسة، الخجمة وغضخىا. ( ب)
 خجمات مابعج البضع أو التدمضع.  ( ت)
 التسدظ بالتعامل الستكخر مع السشطسة. ( ث)

 مؤشخ األداء: (2
عجد العسالء الحيغ نالػا حػافد مغ السشطسة والتغصضة  الرػرة العامة وتذسل: ( أ)

 اإلعالمضة ألنذصة السشطسة.
التشافدضة، معجؿ األخصاء، الذكاوى، دورة حضاة السشتجات والخجمات وتذسل: ( ب)

 السشتج، أنذصة مابعج اإلنتاج، اإلبتكارات، أسمػب شخح السشتجات باألسػاؽ.
 سابعًا: نتائج القػي البذخية.
 السشطسة بالشدبة لمقػي البذخية الستػفخة بيا ويذسل ذلظ:ىي إنجازات 

السدتقبل الػضضفي، اإلتراؿ، التذجضع، تكافؤ الفخص، السذاركة، القضادة،  التحفيد ويذسل: (1
 التقجيخ، التجريب وغضخىا.

أسمػب اإلدارة، ضخوؼ العاممضغ، التديضالت، الخجمات، الرحة  رضاء العامميغ ويذسل: (2
والسكافآت، ضخوؼ العسل ومشياالغضاب، معجالت الحػادث، إتجاىات والدالمة، األجػر 

 التعضضغ وتخؾ الخجمة، معجالت دوراف العسالة، وغضخىا.
متصمبات التسضد مقابل السيارات الستاحة، اإلنتاجضة، معجالت نجاح  اإلنجازات وتذسل: (3

 التجريب والتشسضة في تحقضق األىجاؼ.
تحدضغ األداء والسذاركة في خصط إبجاء اإلقتخاحات، السذاركة في فخؽ  السذاركة وتذسل: (4

مدتػيات التجريب والتصػيخ، الفػائج السمسػسة مغ أسمػب الفخيق، تقجيخ الفخؽ واألفخاد 
 الستسضديغ، معجالت اإلستجابة لشتائج إستصالع الخأي.



 

 

 
252 

 
 

 ثامشًا: نتائج السجتسع.
 لجولي كسا يمي:تذسل إنجازات السشطسة بالشدبة لمسجتسع السحمي والقػمي وا

 وتذسل:عػامل قياس نطخة السجتسع لمسشطسة: أدائيا مغ واقع السدئػلية الػضيفية، (1
 عخض البضانات التي تيع السجتسع، ومسارسات الفخص الستكافئة. ( أ)
 التأثضخ في االقتراديات السحمضة والجولضة. ( ب)
 العالقة مع دوائخ الدمصة. ( ت)
 األسمػب األخالقي في التعامالت. ( ث)

 وتذسل:مؤشخات األداء: السذاركة مع السجتسعات السحيصة بالسشطسة، (2
 السذاركة في بخامج التعمضع والتخبضة والتجريب والخجمات الرحضة. ( أ)
 دعع تػفضخ الخجمات الرحضة والخضخية. ( ب)
دعع األنذصة اإلجتساعضة والخياضضة لتخفضف األثار الدمبضة لعسمضات اإلنتاج أو  ( ت)

 الخجمة. 
 شخ.الػقاية مغ السخا ( ث)
 السحافطة عمى السػارد الصبضعضة ومشع التمػث واإلنبعاثات الزارة. ( ج)
 تخفضس الفقج مغ الخامات ومػاد التغمضف. ( ح)
 إستبجاؿ الخامات بغضخىا مغ األكثخ مالئسة لمبضئة. ( خ)
 السػاد السعاد تذغيميا{. -الغاز -}الكيخباءحدغ إستخجاـ ( د)

 باإلضافة إلى:دابقة،مؤشخات رضاء السجتسع: ويذسل ذلظ قياس جسيع العشاصخ ال (3
 معالجة التغضخات في مدتػيات العسالة. ( أ)
 التغصضة اإلعالمضة لشذاط السشطسة فضسا يؤثخ في السجتسع. ( ب)
 التعامل مع الدمصات السخترة فضسا يتعمق بالسشتجات أو الخجمات. ( ت)
 السكافآت والسشح لجيات السجتسع. ( ث)

 تاسعًا: نتائج األداء الخئضدضة.
 يمي:وتذسل إنجازات السشطسة بالشدبة لألداء السخصط كسا 

أسعار األسيع، تحقضق السػازنات التقجيخية، التجفقات الشقجية،  الشتائج السالية وتذسل: (1
 اإلنجثار، العائج عمي حقػؽ السمكضة، العائج عمى صافي اإلستثسار، السجيػنضة.
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 سشتجات، معجالت الشجاح. حجع الدػؽ، زمغ شخح ال الشتائج غيخ السالية وتذسل: (2
 التقضضع، اإلبتكار، التحدضغ، اإلنتاجضة وغضخىا. العسميات وتذسل: (3
أداء السػرديغ، أسعار الػاردات، القضسة السزافة عغ شخيق  السػارد الخارجية وتذسل: (4

 السػرديغ، التحدضشات السقتخحة مغ السػرديغ، تقضضع السػرديغ الججد.
معجالت األخصاء، حخكة السخدوف، إستخجاـ  ذسل:السباني والسعجات والسػارد وت (5

 السعجات، إستيالؾ السػارد.
اإلبتكارات، السمكضة الفكخية، بخاءات اإلختخاع، حقػؽ  إستخجام التكشػلػجيا وتذسل: (6

 السمكضة.
سيػلة الحرػؿ، التكامل، السػضػعضة، التػقضتات،  السعمػمات والسعخفة وتذسل: (7

 السعخفة، تحقضق أىجاؼ السشطسة. السشاسبة، السذاركة في إستخجاـ
 .QualitySystemsعاشخًا: أنطسة الجػدة

تيجؼ أنطسة الجػدة إلى تحقضق أىجاؼ السشذأة مغ خالؿ تشفضح األنذصة السختمفة، والعسل عمى 
ومتصمبات العسضل. تزع أنطسة الجػدة كل مخاحل  تصػيخىا وصضانتيا، لتتػافق مع إحتضاجات

السذخوع بجءًا مغ مخحمة الجراسات وحتى مخحمة التشفضح والتذغضل.مغ أجل تحقضق الجػدة السشذػدة 
بجوف تكالضف زائجة يتعضغ تشفضح نطاـ لمجػدة والتي يتسضد بالكفاءة لتشدضق أنذصة السذخوع. تعخؼ 

 International)}ىيئة السعاييخ الجولية{وىػ إخترار (ISO)أنذصة الجػدة العالسضة باأليدو
Standards Organization،) لتدويج أعساؿ 9222ىحه اليضئة شػرت سمدمة معايضخاأليدو

وصشاعات ومجتسعات العالع بسجسػعة معايضخ وإرشادات شائعة القبػؿ في اإلدارة وتأكضج الجػدة. 
 الية:السكػنات الخسدة التمغ 9222ويتألف مدمدل أيدو

 (:ANSI/AQCQ 99-1987)9999أيدو (1)
ىػ خاص بإدارة معايضخ الجػدة، وىي خصػط إرشادية عامة لإلختبار واإلستخجاـ، ولضدت 
مجسػعة مغ السعايضخ بل مجسػعة مغ الخصػط اإلرشادية لتداعج السدتخجمضغ عمى تحجيج أي مغ 

 نساذج تأكضج الجػدة يشاسبيع بالشدبة لعالقة تعاقجية معضشة.
 (:ANSI/AQCQ 91-1987) 9991أيدو  (2)
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يسثل نساذج أنطسة الجػدة الخاصة بتأكضج الجػدة في الترسضع والتصػيخ واإلنتاج والفحز 
والخجمة، يرمح ىحا السعضار في التصبضق في الحاالت التعاقجية التي يجب عمى البائع إضيار قجرتو 

 الخجمات. عمى ترسضع وتصػيخ وإنتاج وتخكضب وصضانة أحج السشتجات أو 
 في الحاالت اآلتية: 9991ويدتخجم أيدو 

عشجما يحتاج العقج إلى بحؿ جيج في الترسضع، وتعشي متصمبات السشتج باألداء  ( أ)
 بالجرجة األولى، أو أف تكػف في حاجة إلى تأسضذ.

في مصابقة السشتج بإضيار قجرة البائع في مجاؿ  الثقةإلصعشجما يسكغ الػصػؿ  ( ب)
 الترسضع والتصػيخ والتخكضب والخجمة.

 (:ANSI/AQCQ 92-1987)9992أيدو  (3)
يسثل نسػذج أنطسة الجػدة لمتأكضج عمى جػدة اإلنتاج والتخكضب. ويدتخجـ ىحا السعضار 

اسب لقجرات البائع بػاسصة صشاعات متعجدة عشجما يسكغ الػصػؿ إلى الثقة عغ شخيق إستعخاض مش
 في مجاؿ اإلنتاج والتخكضب. 

 (:    ANSI/AQCQ)93-1987)9993أيدو  (4)
يسثل نسػذج أنطسة الجػدة لمتأكضج عمى الجػدة في التخكضبات الشيائضة واإلختبار. ويدتخجـ 
ىحا السعضار عادة بػاسصة ىضئات ال تقـػ بالترشضع مثل الػرش أو السػزعضغ أو األقداـ التابعة 

عشجما يسكغ إضيار مجى مصابقة السشتج إلشتخاشات محجدة  9223ت كبخى. ويدتخجـ األيدو لذخكا
بجرجة مشاسبة مغ الثقة بذخط إضيار قجرات البائع عمى إجخاء الفحز واإلختبار لمسشتج السػرد 

 بجرجة كافضة عشج اإلنتياء.
 (:ANSI/ASQCQ 94-1987) 9994أيدو  (5)

ألنطسة الجػدة، وال تعتبخ مغ السعايضخ. بل إف  يسثل إدارة الجػدة والخصػط العخيزة
، عبارة عغ مجسػعة مغ الخصػط اإلرشادية العامة يسكغ مغ خالليا غخس وتشسضة أنطسة 9224أيدو

إدارة الجػدة. لحلظ، كانت الحاجة إليجاد مػائسة بضغ السعايضخ القػمضة السختمفة والقػى السحخكة وراء 
ت السذخوعات تحتاج إلى اإلستعانة بذخيظ أو مػرد أو مشطسات تصػيخه. حضث أف العجيج مغ مشطسا

لتذغضل نطاـ الجػدة، كسا إتخح مجيخوالسذخوعات ومشطسات العسل تشفضح وإكساؿ ىحا الشطاـ. إذ تػجج 
، 9222،14222،22222أنػاع أخخى مغ البخامج والسعايضخالجولضة لشطع الجػدة مثل سمدمة األيدو

 .، وغضخىا مغ السعايضخ الجولضة السساثمةAudit، والسخاجعةBS 5750والسػاصفات البخيصانضة
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إمتجادًا لتعديد كفاءة بخامج التشسضة الرشاعضة في مرخ والتي تسثل الشذاط السحػري لتحجيث 
السؤىمة لتمقي خجمات السخكد في مختمف والستشاىضة الرغخ الرشاعة، وتدتيجؼ السشذآت الرغضخة 

فخدي أو في شكل مجسػعات صشاعضة صغضخة. إذ تبجأ العسمضة بتحجيج  القصاعات سػاء عمصشحػ
الخصػط الخئضدضة لألداء إلى جانب تذخضز متصمبات تصػيخ الجػدة الالزمة لمسشذأة. وصػاًل 

 نحكخىا في اآلتي:لزساف تحقضق اإلستفادة القرػى وعائج تمظ البخامج عمى السشذأة 
  دات الرشاعضة والحكػمضة.إدارة الجػائد الجولضة لمتسضد لرالح  السؤسَّ
 .التأىضل والحرػؿ عمى شيادة السػاصفات العالسضة لمرشاعات السغحية لمدضارات 
 التأىضل والحرػؿ عمى شيادة QS لمرضانة وQS 9000. 
 Six Sigma.   عالمة.CE Mark   عالمة.UL 
  شيادة  عمىالتأىضل والحرػؿWRAP.   شيادة عمى التأىضل والحرػؿ.ISO 14001 
  شيادة  عمىالتأىضل والحرػؿ.OHSAS 18001  .التأىضل شبقًا لستصمبات إدارة الجػدة الذاممة 
 9*التأىضل والحرػؿ عمى شيادة األيدوool   22000األيدو  شيادة عمىالتأىضل والحرػؿ. 
 .دورات تجريبضة في الجػدة   شيادة * عمىالتأىضل والحرػؿEurgap. 
  شيادة *عمى التأىضل والحرػؿ.BRC   شيادة * عمىالتأىضل والحرػؿ.IFS 
  التأىضل والحرػؿ عمى شيادةTNC.   شيادة  عمىالتأىضل والحرػؿETI. 
 إلعتساد جيات  17020شيادة األيدو

 التفتضر.
 إلعتساد جيات مشح  17021شيادة األيدو

 الذيادات.
  17024شيادة األيدو.  .مشتجات كػشخ السعتسجة 
  وإعتسادىا. 17025اإلختبار السعايخة لمسػاصفات وشيادة األيدو تأىضل معامل 
 وإعتسادىا. 15189تأىضل السعامل اإلكمضشضكضة شبقًا لمسػاصفة الجولضة أيدو 

 لتحقضق الشجاح يجب أف تػضع الشقاط األساسضة التالضة:
 التحمي بالربخ الجائع. ( ب) الثقة بالشطاـ. ( أ)
 حقضقي لمسجيخيغ بالجػدة. إىتساـ ( ث) التجريب السدتسخ. ( ت)
 تذكضل مجسػعة عسل قػية، وإيجابضة، ذات سمصات تسكشيا مغ تشفضح السصمػب مشيا. ( ج)
 مشدقػف متحسدػف، وممتدمػف بتصبضق الشطاـ. ( ح)
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-Eىحه الجورات فقط تقجم خجمات الجػدة الخاصة بقصاع الرشاعات الدراعية مغ خالل بخنامج 
Trace   بالتعامػن معUNIDO.حه البخامج القصاعات التالية:وتدتيجف ى 

 الرشاعات الدراعضة. 
 مػاد البشاء وصشاعات التذضضج. 
 الرشاعات الغحائضة والحبػب. 
 صشاعة األثاث والرشاعات الخذبضة. 
 صشاعة الجمػد. 
 الرشاعات التعجيشضة. 
 صشاعة الصباعة والتعبئة. 
 الخجمات ذات الرمة بالرشاعة. 
 قصاع الذحغ. 

 .الرشاعات الكضساوية 
 صشاعة الدضشسا. 
 الرشاعات اليشجسضة. 
 صشاعة السجػىخات. 
 دباغة الجمػد. 
 السشتجات الجوائضة ومدتحزخات التجسضل وتخكضباتيا. 
  خجمات الخعاية الرحضة في القصاع

 .الخاص
 صشاعة السشدػجات والسالبذ الجاىدة. 

( عشاصخ نطاـ الجػدة التي تعسل بيا سمدمة األيدو العالسضة في اإلنتاج 4ويذضخ ججوؿ )
 والخجمات مغ التجارة الخارجضة، وكحلظ، في جػدة التجريب والرحة العامة. 

 ( عشاصخ نطام الجػدة التي تشاولتيا سمدمة األيدو.4ججول )

 أيدو عشاصخ نطام الجػدة م
9991 

 أيدو
9992 

 أيدو
9993 

 أيدو
9994 

 Managementresponsibility    مدئػلية اإلدارة  1
 Qualitysystem    أساسيات نطام الجػدة 2
 -- -- Contract review  إستعخاضالتعاقج 3
 Design Control  -- -- مخاقبة الترسيع       4
 DocumentControl    مخاقبة السدتشجات           5
                                Purchasingالسذتخيات  6

                  -- -- 

 Product purchasesمشتج مػردي السذتخيات  7
supplied   -- -- 

 Product identification andتسيد السشتج وإمكانية ندخو   8
traceability 

    

 -- -- Process Control  الخقابة عمى اإلنتاج 9
 Inspection and testing    الفحز واإلختبار  19
 Measuring andالفحز والقياس ومعجات اإلختبار 11

test Inspection equipment     



 

 

 

 
255 

 ( عشاصخ نطام الجػدة التي تشاولتيا سمدمة األيدو4ججول )تابع 

 أيدو عشاصخ نطام الجػدة م
9991 

 أيدو
9992 

 أيدو
9993 

 أيدو
9994 

 Inspection, and testحالة الفحز واإلختبار  12
status     

 Control of productالخقابة عمى السشتج غيخ السصابق 13
non -Conforming corrective action      

 -- -- Corrective Action  إجخاء ترحيحي  14
 ,Handingالسشاولة والتخديغ والتعبئة والتدميع 15

Storage, Packaging and Delivery      

 Quality records    سجالت الجػدة  16
 Internal Quality Audits   -- السخاجعة الجاخمية  17
 Training    التجريب                         18
 -- -- -- Servicing خجمة ما بعج البيع 19
 Statistical techniques    اإلحرائيةالتقشيات  29

 .2227، مخكد األىخاـ لمتخجسة والشذخ، القاىخة،تقخيخ التشسضة في العالع السرجر:
 ( يذضخ إلى عشاصخ نطاـ الجػدة )سمدمة األيدو(. 1شكل )

 
 .عشاصخ نطاـ الجػدة( 4السرجر: البضانات مغ واقع ججوؿ )

عناصر نظام الجودة التي تناولتها سلسلة األيزو

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5

مسئولٌة

اإلدارة      

أساسٌات

نظام

الجودة 

إستعراض

التعاقد       

مراقبة

التصمٌم     

مراقبة

المستندات  

منتجالمشترٌات  

موردي

المشترٌات  

تمٌز المنتج

وإمكانٌة

نسخه  

الرقابة على

اإلنتاج      

الفحص

واإلختبار   

الفحص

والقٌاس

ومعدات

اإلختبار

حالة

الفحص

واإلختبار   

الرقابة على

المنتج غٌر

المطابق

إجراء

تصحٌحً   

المناولة

والتخزٌن

والتعبئة

والتسلٌم    

سجالت

الجودة      

المراجعة

الداخلٌة     

خدمة ماالتدرٌب     

بعد البٌع    

التقنٌات

اإلحصائٌة  

عناصر نظام الجودة التي تناولتها سلسلة األيزو

و
ز
ي
ال
ا

أيزو 9001 أيزو 9002 أيزو 9003 أيزو 9004
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 السبحث الثالث
 System Total Quality Managementنطع إدارة الجػدة الذاممة 

 مقجمة:
الجػدة مغ السػضػعات اإلستخاتضجضة التي تػاجو اإلدارة إعتبارًا مغ مشترف الثسانضشات 

السدتػى السحمي أو العالسي. وتأتي نتضجة لمتقجـ العمسي، وزيادة السشافدة بضغ الذخكات عمصسػاء 
إلكتداب أكبخ مداحة في الدػؽ، نطخًا لديادة العخض عغ الصمب. وما نعشضو اإلنتاجضة والخجمضة 

بالجػدة أكبخ مغ السفيـػ التقمضجي القجيع لجػدة السشتج أو الخجمة حضث أنو إمتج لضذسل جػدة 
 سدتػى العالع.  عمصالسشطسة.وىػ أحج العشاصخ الخئضدضة التي تشاقر في أجشجة عسل الذخكات 

 وتعخؼ إدارة الجػدة الذاممة عمى أنيا مديج مغ التعاريف التالضة: 
 مدئػلضة جسضع العاممضغ بالسشذأة. (1
 أسمػب مشطع لتخصضط وإدارة األنذصة.  (2
 فكخ فخيج ولضذ أداء أو تكتضظ.  (3
 أسمػب ججيج ألخالؽ العسل.  (4
 تحج ِّي لكل أشكاؿ األداء، والبعج عغ السدئػلضة، والتعرب لخأي ما. (5
 أساس أف ليا عسضل، وأف ليا مػارد.عمصة داخل السشطسة تشفح كل عسمض (6

ع ىحا السبحث إلى سبعة عشاصخ أساسية كالتالي:  عمى ىحا األساس يقدَّ
 أواًل: أىجاؼ نطاـ الجػدة.ونذضخ إلضو بالشقاط التالضة:

 ثقة العسالء عغ شخيق اإلنتاجضة العالسضة وتقمضل العضػب والتغضخات. عمى الحرػؿ  (1
 التكالضف عغ شخيق مشع اإلخفاؽ في الجػدة.تقمضل  (2
 تحدضغ وتصػيخ العسمضات واألداء. (3
 تقمضل الػقت السصمػب لػصػؿ السشتج إلى الدػؽ. (4
 تحقضق رغبات العسضل وزيادة والئيع لمسشتج ودراسة السشافدضغ. (5
دة. (6  خمق مبجأ العسل بخوح الفخيق وتقػية إنتساء العاممضغ لمسؤسَّ
 إلى مخاشخ اإلتداف لكل مغ الفػائج والتكالضف. يعخ ِّؼ الشطاـ اإلحتضاج (7
 يقـػ الشطاـ بتدجضل كل األنذصة في السذخوع. (8
 تحدضغ إستخجاـ رأس الساؿ وتقمضل فتخة إستخداده برػرة أكثخ أمانًا. (9
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 ثانضًا: السفاىضع األساسضة.
 مغ أجل الػفاء بستصمبات العسضل في سمدمة الجػدة التي تخبصو بسػرد معضغ فإنو يتعضغ

القضاـ بعسمضات تدتخجـ فضيا مػارد مختمفة ويشتج عشيا مشتجات محجدة. ومغ ثع تربح إدارة ىحه 
العسمضات وفقًا لسفاىضع الجػدة الكاممة، وىي حجخ األساس في تحدضغ أداء السشذآت الرشاعضة 

 وتصػيخىا السدتسخ.
رة الجػدة ىي الدسة األساسضة لألداء السدتيجؼ ومغ ثع تربح إدا :Qualityالجػدة  (1

والسجخل الصبضعي  ،Total Quality Management(TQM)بسعشاىا الذامل 
 لتحدضغ أداء السشذأة الرشاعضة.

ىي أساس التفػؽ والتسضد وتجعضع القجرة التشافدضة ألي مشذاة صشاعضة، ومغ ثع الجػدة: (2
 وبالتالي تبجأ مغ الدػؽ. ،Customerىي الػفاء بستصمبات العسضل

ىي جػدة كل الػضائف وكل األعساؿ في السشذأة عمى مختمف  الجػدة الذاممة: (3
السدتػيات.وكحلظ، ىي مدئػلضة كل شخز في السشذأة الرشاعضة ويجب عمضو مسارسة 

 عشاصخىا الخئضدضة. 
ة بسرصمح الجػدة ويسكغ تمخيريا في التعبيخيغ التالييغ:  ىشاك العجيج مغ التعاريف الخاصَّ

تعخؼ الجػدة عمى  :Conformance To Specificationالسصابقة لمسػاصفات  (1
 أنيا القابمضة أو القجرة عمى غضاب أو عجـ وجػد السعضب.

وتقاس  :Meeting Customer Requirementsإشباع وتحقضق إحتضاجات العسضل  (2
 الجػدة بجرجة رضاء العسضل بسػاصفات وخرائز السشتج أو الخجمة.

 (.FitnessForUse)ػ السػائسة لإلستخجاـ لو تعخيف دقضق وشامل ى "جػران"عالع الجػدة 
ونخى أف ىحا التعخيف شسل كاًل مغ عجـ وجػد معضب، باإلضافة إلى إشباع رغبات العسضل متسثمة 
في كفاءة األداء، والذكل الجسالي، والثقة، وسخعة اإلستجابة لمخجمة.وىشاؾ إعتقاد بأف عالقة الجػدة 

ج أو الخجمة تعشي زيادة في التكمفة، وىحا اإلعتقاد خصأ والتكمفة تتمخز في أف إرتفاع جػدة السشت
دات الستشافدة التي تدتخجـ نفذ الترسضع والخامات  :األول:لدببيغ جػدة السشتج أو الخجمة لمسؤسَّ

إذا كانت الجػدة العالسضة تتصمب مػاد خاـ وترسضسات عالضة التكمفة،  الثاني:يتع تشفضحىا بأقل تكمفة.
 فإفَّ تكمفة الترسضع العالضة يسكغ تعػيزيا بتكمفة أقل.

 .Quality Costثالثًا: تكمفة الجػدة 
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 ىػ عبارة عغ التكاليف الخاصة بالسذخوع مغ أجل الحرػل عمى معجالت محجدة لمجػدة:
لصإنذاء وتصػيخ أسمػب لمتأكج مغ إنتاج السشتجات والخجمات تيجؼ إدارة الجػدة الذاممة إ (1

 التي تشاسب إحتضاجات العسل بأقل تكمفة.
% مغ إجسالي 25تقجر متػسط قضسة تكمفة الجػدة بالسؤسدات اإلنتاجضة والخجمضة بشحػ (2

 العائج مسَّا يؤثخ عمى األرباح الكمضة ليا.
ة قج تداعج كافة اإلدارات عمى إتخاذ معخفة تكمفة الجػدة بالشدبة لكافة أنذصة السؤسد (3

اإلجخاءات الترحضحضة في الػقت السشاسب، وكحلظ تشفضح السياـ السصمػبة مشيا مغ أوؿ 
 مخة.

 ترشضف تكمفة الجػدة: 
 وتذسل:ىي التكالضف الخاصة بالسذخوع مغ أجل تأكضج الحرػؿ عمى معجالت محجدة لمجػدة

ىي التكمفة الالزمة لمتأكج مغ أف كافة : Prevention Costsالتكمفة الػقائية: (1)
 التكاليف التالية:األنذصة يتع تشفضحىا مغ السخة األولى، وبجوف أخصاء وتذسل 

 كتابة إجخاءات العسل. ( أ)
 تجريب وتعمضع العاممضغ بحضث يسكشيع أداء األعساؿ السكمفضغ بيا. ( ب)
 صضانة السعجات ومعايخة أجيدة اإلختبار. ( ت)
 تخصضط ورقابة العسمضات. ( ث)
 صة السخاجعة.أنذ ( ج)

ىي التكمفة الالزمة لتقمضل األخصاء قبل الػصػؿ : Appraisal Costsتكمفة التقييع: (2)
 ومغ أمثمتيا: إلى العسضل،

 فحز ومخاجعة السدتشجات قبل إعتسادىا. ( أ)
 التفتضر عمى الػاردات. ( ب)
 اإلختبارات والتفتضر في مخاحميا السختمفة. ( ت)

ىي التكمفة الشاتجة عغ :  Internal Failureتكمفة اإلخفاق أو التقريخ الجاخمي: (3)
 ومغ أمثمتيا:األعساؿ السعضبة قبل وصػؿ السشتج أو الخجمة إلى العسضل،

 .Reworkاإلصالح  ( أ)
 .Scrapالتالف مغ السشتجات والخامات  ( ب)
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 . ,RetestReinsertionإعادة التفتضر واإلختبارات  ( ت)
 .DowngradedProductبضع السشتجات بأسعار مخفزة ( ث)

ىي التكمفة الشاتجة عغ :External  Failureتكمفة اإلخفاق أو التقريخ الخارجي  (4)
 ومغ أمثمتيا:السذاكل التي يتع إكتذافيا بعج وصػؿ السشتج أو الخجمة إلصالعسضل،

 .WarrantyRepairاإلصالح خالؿ فتخة الزساف  ( أ)
 .AfterSateSupportحل مذاكل العسضل ( ب)
 .CustomerComplainsالزسافشكاوي العسالء وما يتبعيا مغ فتخة  ( ت)
 .Administrationزيارات{ –}إجتساعات أعساؿ إدارية  ( ث)

دات  عمىتصبق فكخ إدارة الجػدة الذاممة رابعًا: نطع إدارة الجػدة الذاممة. كافة أنػاع السؤسَّ
والسشطسات اإلقمضسضة والعالسضة سػاء كانت صشاعضة أو تجارية أو خجمضة أو حكػمضة 

 ، نذضخ إلى السباديء األساسضة لمجػدة الذاممة في:أو.....إلخ.لحلظ
وإحتضاجاتيع ومتصمباتيع، وذلظ حتى يتدشى تحجيج  Customersتحجيج العسالء  (1

 اإلشتخاشات الػضضفضة لمسشتجات الرشاعضة.
 لألداء تتػافق مع متصمبات العسالء. Standardsوضع معجالت  (2
 اء بالسعجالت.عمى الشطع والعسمضات لزساف الػفControlالخقابة  (3
األفخاد  Motivationتػفضخ السدانجة مغ اإلدارة العمضا لسفاىضع الجػدة الكاممة وحفد  (4

 وفقًا ليحه السفاىضع. Leadershipوقضادتيع 
 لمعسل مغ أجل تحدضغ وتػكضج الجػدة. Empowermentإعصاء األفخاد القجرة والرالحضة (5
 بسبجأ التحدضغ السدتسخ. Commitmentاإللتداـ  (6
ومبجأ اإلنجاز الرحضح مغ أوؿ  Zero Defects /Errorsتبشي فمدفة عجـ الخصأ (7

 .Right First Timeمخة
 Teamدعع اإلتراالت وإزالة الحػاجد بضغ اإلدارات واألقداـ وتشسضة فخيق العسل (8

work ، لتحدضغ الجػدة بإستسخارTeams Continuous Quality 
Improvement    ،. وبتكالضف بدضصة 

 أرباح مغ السبضعات لمعسالء الحالضضغ، والعسل عمى زيادة عجدىع.تحقضق  (9
 الجػدة لضدت بجيل اإلنتاجضة، ولكغ وسضمة لتحقضقيا، مسَّا يؤدي إلى نجاح السذخوع. (12
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 إدارة الجػدة الذاممة ىي إحجى شخؽ إدارة السذخوع. (11
 خامدًا: شخوط الجػدة الذاممة.

 عمساء الجػدة اليابانيػن الذخوط التالية لتحقيق الجػدة الذاممة: إقتخح
تػفضخ الجػدة مع دعسيا بإحتضاجات الخامات، والخجمات، والسعمػمات، أو أي شيء  (1

 الجػدة. عمى آخخ يسكغ تدػيقو، مع األخح في اإلعتبار تحقضق الخغبات، والتأكضج 
دة  (2  (.1وضخورة تحقضق الذخط رقع) أىسضةعمصحث وتذجضع كافة العاممضغ بالسؤسَّ
جػدة عمصإستخجاـ وتصػيخ كافة األسالضب العمسضة واإلحرائضة لمتأكج مغ الخقابة  (3

 األنذصة، وتشفضحىا بكفاءة عالضة.
إنذاء وتذغضل نطع إدارة تزسغ إحتخاـ أفكار وآراء العاممضغ، وتذجضعيع عمى العسل  (4

 بكفاءة عالضة، وكحلظ التصػيخ السدتسخ.
 خامج الجػدة.سادسًا: ب

 اإلعتساد: (1)
اإلعتساد السحمي والجولي لسعامل إختبار ومعايخة ججيجة في  إعتساد السعامل: ( أ)

 قصاعات صشاعضة مختمفة عالوة عمى صضانة السعامل السعتسجة محمضًا ودولضًا.
تجعضع السجمذ الػششي لإلعتساد اإلعتخاف الجولي بالسجمذ الػششي لإلعتساد: ( ب)

الجولي بو مغ قبل السجمذ الػششي إلعتساد السعامل  حتي يرل إلى اإلعتخاؼ
ILAC  واإلتحاد الػششي لإلعتسادIAF. 

 التػحيج والقياس: (2)
تقػية وتصػيخ القجرات الفشضة لمعاممضغ باليضئة العامة لمسػاصفات والجػدة  ( أ)

 لتحدضغ عسمضة إصجار ومػائسة السػاصفات مع السدتػى الجولي.
جػدة فزاًل عغ دلضل اإلجخاءات وتعمضسات إعجاد إستخاتضجضة لمسػاصفات وال ( ب)

 العسل شبقًا لمسعايضخ الجولضة.
تكػيغ لجشة فشضة عمى مدتػى القصاعات وإستخاتضجضة لتحدضغ الخوابط بضغ  ( ت)

 اليضئة والسجتسع الرشاعي.
تجريب فخيق عسل اليضئة الحي يذارؾ في عسمضة مػائسة السػاصفات بالتعاوف  ( ث)

 .....إلخ(.ISO,CENمع السشطسات الجولضة السعشضة )
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 شيادة الجػدة: (3)
تصػيخ السعامل، وتعديد القجرات الفشضة واإلدارية :تصػيخ معامل اإلختبار والسعايخة ( أ)

لفخيق العسل بيا بالقصاعات الرشاعضة السختمفة، وذلظ شبقًا إلحتضاجات الدػؽ. 
 .ISO/IEC 17025ومعايختيا لتتػافق مع متصمبات السػاصفة الجولضة

 :CE Markingببعس السعامل السختارة وتصػيخىا لسشح عالقة  اإلعتخاف ( ب)
(A)  ىشاؾ بعس السعامل السذاركة في مذخوع تصػيخىا واإلعتخاؼ بيا بالتشدضق مع

. CE Markingمكػف الجعع الفشي والجيات السعشضة الستضفاء شخوط عالقة 
 والتي تعج بسثابة جػاز مخور الرادرات إلى أوروبا.

(B) 3}سمدمة السػاصفات لقياساتتبع السعايضخ والقضاسات: تحجيج سمدمة كاممة ت 
دات  أنطسة لمسعايخة{ تخبط القػمضة والثانػية والعسمضة مع واحجة أو أكثخ مغ السؤسَّ

 األوروبضة.
(C)  تػفضخ الجعع الفشي والسعجات الالزمة ليحه السدتػيات السختمفة لألنطسة الثالث

 حتى يتع تحقضق اإلعتخاؼ الجولي.
 مي لمجػدة:إنذاء معيج قػمي لمجػدة لتشفيح األنذصة التالية:السعيج القػ  (4)

 إعتساد الستخررضغ في مجاؿ الجػدة. ( أ)
 إعجاد البخامج التجريبضة الستخررة لمعاممضغ في مجاؿ الجػدة. ( ب)
 تضدضخ تقجيع الجعع الفشي لمسجتسع الرشاعي. ( ت)

 .ISO 9001سابعًا: متصمبات السػاصفات القضاسضة الجولضة 
 :Management Responsibilitiesمدئػلية اإلدارة  (1)

تذسل تحجيج األىجاؼ واإللتدامات، وتػقعات  :Quality Policyسياسة الجػدة  ( أ)
العسالء، وتأكج اإلدارة مغ أف أىجاؼ وسضاسات الذخكة واضحة ومفيػمة لكافة 

 العاممضغ ويتع تشفضحىا، وأف التشفضح يتع برػرة مشتطسة وبجوف عػائق.
 :Organizationالييكل التشطيسي  ( ب)

a)  السدؤليات والدمصاتResponsibilities and Authority:  وجػد
ىضكل تشطضسي يػضح السدؤلضات والدمصات والعالقات بضغ السجيخيغ 
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واإلدارات وكضفضة التعامل مع بعزيا، ومشح السجيخيغ الدمصة والسػارد 
 الكافضة لتحقضق األىجاؼ مغ خالؿ الدضاسات.

b) انيات واألفخاد اإلمكResources: تعخيف السػارد السصمػية، وتػفضخ السالئع
 والسجرَّب مشيا، لتحقضق األنذصة، وأنذصة السخاجعة الجاخمضة.

c) مسثل اإلدارةManagement Representative :  تخرضز أحج
أصحاب السشذأة، أو أحج مجيخييا مجيخًا لمجػدة، يقـػ بالتأكج مغ إنذاء نطع 

عة تشفضحىا، كسا يقـػ بإعجاد تقاريخ األداء والعسل عمى الجػدة، ومتاب
 تصػيخىا.

عمى اإلدارة مخاجعة األىجاؼ، :Management Reviewمخاجعة اإلدارة  ( ت)
والدضاسات عمى فتخات دورية لمتأكج مغ أفَّ الشطاـ السػضػع يحقق األىجاؼ وأفَّ 

 والعسل بيا. الجسضع يعسل شبقًا لمدضاسة السػضػعة، وتحمضل نتائج السخاجعات
 :Quality Systemنطام الجػدة  (2)

إعجاد وتػثضق نطاـ خاص بالجػدة لمتأكج مغ مصابقة السشتجات :Generalعام  ( أ)
 لمستصمبات، وإعجاد دلضل الجػدة، وأدلة اإلجخاءات والعسل بيا.

إعجاد تعمضسات :Quality System Proceduresإجخاءات نطام الجػدة  ( ب)
 والعسل بيا.الجػدة، وأدلة اإلجخاءات، 

إنذاء خصط جػدة مػثقة :Quality Planningخصة الجػدة  ( ت)
لمسشتجات/الخجمات الخئضدضة، والعسل بيا، وتقـػ الخصط بتعخيف الخقابة عمى كافة 
العسمضات والتأكج مغ مصابقة السشتجات/الخجمات، وشخؽ اإلختبار، والتػثضق، وشخؽ 

 والسػاصفات.التحجيث حاؿ اإلحتضاج إلضو، وتعخيف شخؽ القضاس 
 :Contract Reviewمخاجعة العقػد  (3)

إعجاد، وتػثضق نطاـ خاص لسخاجعة العقػد، ومشدقي تمظ : Generalعام  ( أ)
 األنذصة.

وضع نطاـ لسخاجعة أي عقج قبل السػافقة والتػقضع، والتأكج :Reviewالسخاجعة  ( ب)
، والتأكج مغ مغ تعخيف الستصمبات بػضػح، وكتابة كل ما تع اإلتفاؽ عمضو شفاىة

 قجرة الذخكة عمى الػفاء بالتعيجات واإلرتباشات السػضحة بالعقج.
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تعخيف كضفضة تعجيل العقج حاؿ :Amendment a Contractتعجيل العقج  ( ت)
 اإلحتضاج لحلظ.

تدجضل كافة العقػد، وتدجضل السالحطات، والتعجيالت، :  Recordsالدجالت  ( ث)
 وحفطيا.

 تتصمب السػاصفات في ىحا البشج::وDesign Controlمخاقبة الترسيسات  (4)
 أف يكػف لجى إدارة الترسضع القجرة عمى تحػيل مصالب العسضل إلى وحجات. ( أ)
 التخصضط والتصػيخ والترسضع لمتأكج مغ تشفضح جسضع إجخاءاتو. ( ب)
أف يكػف لشذاط الترسضع مدئػلضة ودور أثشاء مخاجعة العقج، أو جدء مغ  ( ت)

 لسذتسالت التعاقج.إجخاءاتو، لمتأكج مغ التػصضف الجقضق 
 التأكج مغ خبخة وقجرة العاممضغ بإدارة الترسضع لتشفضح العسل السػكل إلضيع. ( ث)
تحجيج العالقات التشطضسضة والفشضة الستجاخمة بضغ إدارة الترسضع واإلدارات األخخى ،  ( ج)

 وتحجيج قشػات لتضدضخ الحرػؿ عمى معمػمات لكل مغ يحتاج معخفتيا.
ػاصفات الالزمة لبجء أعساؿ الترسضع برػرة تػفضخ جسضع السعمػمات والس ( ح)

 واضحة.
التأكج مغ إمكانضة السشذأة بتحجيج وعخض الػثائق الفشضة ألعساؿ الترسضع  ( خ)

 نساذج.....إلخ{. -تعميسات تذغيل -مػاصفات -رسػمات -}حدابات
بسا في ذلظ السصابقة،  وضع أسذ الحكع عمى صحة أعساؿ الترسضع وإكتساليا ( د)

مع مصالب الترسضسات األخخى السساثمة وخرائز الترسضع مغ حضث األماف 
 واألداء الرحضح.

 التحقق مغ الترسضع والقجرة عمى التصػيخ والتحدضغ ومخاجعة الترسضسات.  ( ذ)
 :Document Controlمخاقبة الػثائق والبيانات  (5)

إعجاد وتػثضق وحفع كافة الدجالت والبضانات في إشار  : Generalعام  ( أ)
 السػاصفات القضاسضة.

 Document and Data Approval andإصجار الػثائق والبيانات  ( ب)
Issue  : مخاجعة كافة الػثائق والبضانات، والسػافقة عمضيا مغ مخاقب الػثائق

ة بتص بضق نطاـ الجػدة والبضانات، مع وجػد نطاـ لزبط الػثائق والبضانات الخاصَّ
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شبقًا لمسػاصفات القضاسضة، وتػفضخ آخخ إصجار مغ الػثائق والبضانات بكافة مػاقع 
 العسل، وتػضضح الػثائق السمغاة وإستبعادىا. 

مخاعاة  :Document and Data Changes تعجيل الػثائق والبيانات  ( ت)
لة والسػافقة عمضيا بحات اإلجخاءات الت ي تست في السخة الػثائق والبضانات السعجَّ

األولي لمػثضقة األصمضة، وبحات الذخز السدئػؿ، ويجب وضع نطاـ يزسغ 
 التخمز مغ الػثائق القجيسة والسمغاة، وندعيا مغ كل مػاقع اإلستخجاـ.

 :Purchasingالسذتخيات  (6)
 إعجاد إجخاءات مػثقة لمتأكج مغ مصابقة السذتخيات لمستصمبات السحجدة.:Generalعام  ( أ)
 Evaluation ofالستعاقجيغ مغ الباشغ }السػريجن{تقييع  ( ب)

Subcontractors : تقضضع وإختضار السػرديغ شبقًا لقجرتيع عمى تحقضق متصمبات
السشذأة مغ السذتخيات، وجػدتيا، ويجب إعجاد قائسة لمسػرديغ السعتسجيغ في 
ة، ومخاجعتيا، وتحجيثيا، وتذسل تمظ الدجالت بضانات عغ كل  سجالت خاصَّ

، وأنػاع مشتجاتو أو خجماتو، وجػدتيا، ومدتػاىا، وأسعارىا، ومجد التػريج، مػرد
 وسخعة إستجابتو.   

إصجار نساذج لصمبات تذسل تػصضفًا دقضقًا  : Purchasingبيانات الذخاء  ( ت)
وواضحًا لمسصالب، مجرجًا بيا األنػاع واألعجاد السصمػبة مغ كل نػع، والجػدة 
السصمػبة، والسدتػى، واألسعار، والسػاصفات الفشضة بالتفرضل، وشخؽ اإلستالـ، 

 واإلختبار، ونطع الجفع.....إلخ.
 l of CustomerContro-Suppliedمخاقبة السشتجات السػردة مغ العسيل (7)

Product: 
تتصمب السػاصفات قضاـ العسضل الحي يقـػ بتػريج أي مػاد أو مشتجات لمسشذأة لتجخل ضسغ 
وارداتو بالتفتضر واإلختبار ليحه السػاد وكحلظ، تخديشيا بصخيقة تؤدي إلى حسايتيا، كسا يجب وضع 

 و أو تمفو أوعجـ صالحضتو.   إجخاءات إلبالغ العسضل في حالة فقجاف السشتج السػرد مش
 :Product Identification and Traceabilityتسييد السشتجات وإمكانية تتبعيا (8)

وضع إجخاءات، وتعمضسات ألسمػب التعخؼ عمى السشتجات في جسضع مخاحل اإلنتاج 
 والتدمضع أو التخكضب، وأسمػب عدؿ السشتجات والسػاد الغضخ مصابقة لمسػاصفات.
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 :Process Controlضبط العسميات  (9)
تعخيف وتخصضط عسمضات اإلنتاج، والخجمات، والتأكج مغ مخاقبة تشفضحىا، كسا يجب تحجيج 

ة التي اليسكغ التحقق مغ نتائجيا بػاسصة التفتضر واإلختبار،   وتذسل اآلتي:العسمضات الخاصَّ
 إجخاءات مػثقة وتعمضسات لخصػات اإلنتاج وشخؽ التأكج مغ جػدتيا. ( أ)
 عجات السشاسبة، والطخوؼ البضئضة.إستخجاـ الس ( ب)
 السصابق مع خصط الجػدة والسػاصفات. ( ت)
 }وليذ في السكان التي التكػن مصمػبة فيو{.إتاحة تعمسضات العسل عشج الحاجة  ( ث)

 :Inspection and Testingالتفتير واإلختيار  (19)
لتحقضق  إعادة وتػثضق إجخاءات مفرمة ألنذصة التفتضر واإلختبار:Generalعام  ( أ)

 الستصمبات السحجدة. 
التأكج مغ :Receiving Inspection and Testingتفتير وإختبار السػارد  ( ب)

فحز وإختبار الػاردات بجسضع أنػاعيا بالصخؽ السحجدة بخصة الجػدة، وشبقًا 
دة وواضحة ألسمػب ومعايضخ قبػليا، كسا يجب تحجيج كسضة وشبضعة  لتعمضسات محجَّ

إختضارىا، ووضع إجخاءات لمتعخؼ عمى السػاد السفخج عشيا قبل الػاردات التي تع 
 التفتضر لمزخورة في حالة شمب ذلظ.

 In-process Inspection andالتفتير واإلختبار أثشاء العسميات  ( ت)
Testing: التأكج مغ إجخاء عسمضات التفتضر واإلختبار أثشاء مخاحل اإلنتاج شبقًا

وإستخجاـ تقاريخ التفتضر ونتائج اإلختبارات في لخصط وتعمضسات الجػدة السػضػعة 
كل مخحمة مغ مخاحل اإلنتاج، ووضع تعمضسات ألسمػب التعخؼ عمى السشتجات 

 الغضخ مصابقة في أقداـ اإلنتاج بالسرانع السختمفة.
إعجاد :Final Inspection and Testingالتفتير واإلختبار الشيائي  ( ث)

ختبار الشيائي لمسشتج بعج اإلنتياء مغ مخاحل إجخاءات مػثقة لعسمضات التفتضر واإل
ترشضعو شبقًا لتعمضسات واضحة ومحجدة تحجد أسمػب اإلختبارات الشيائضة ومعايضخ 
قبػليا، وعجـ إعتبار التفتضر واإلختبار الشيائي كاماًل إالَّ بعج تشفضح جسضع التفتضذات 

 واإلختبارات الدابقة، مع وقػع نتائجيا في حجود السدسػح. 
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 Control of Inspection, Measuring and:ضبط أجيدة التفتير واإلختبار (11)
Test Equipment 

إعادة وتػثضق إجخاءات لزبط ومعايخة، وإختبار معجات وأجيدة :Generalعام  ( أ)
اإلختبار، وتحجيج الفتخة الدمشضة بضغ كل إختبار وإختبار تالي، مع إتاحة تمظ 

 السعمػمات.
 ويجب إتباع اآلتي::Control Proceduresإجخاءات الزبط  ( ب)

وضع نطاـ دائع لسعايخة أجيدة ومعجات القضاس وتحجيج القضاسات والجقة السصمػبضغ،  (1
 وإختضار شخيقة اإلختبار، واألجيدة التي يتع إستخجاميا في ذلظ اإلختبار.

تحجيج أجيدة التفتضر واإلختبار والقضاس التي تؤثخ عمى جػدة السشتج، وضبط ومعايخة  (2
جيدة وتحجيج دورية اإلختبار والسعايخة، وتحجيج مقايضذ السعايخة ما إذا كانت تمظ األ

 وفقًا لسعايضخ قضاسضة دولضة أو وششضة، أو وفقًا لقػاعج مػثقة.
إعجاد قائسة بجسضع معجات القضاس السػجػدة بالذخكة، ومػاصفات كل مشيع ومكاف  (3

عجد مخات السعايخة واإلختبار، وجػده، وتحجيج مدئػؿ لسعايخة وإختبار تمظ السعجات، و 
وشخؽ السعايخة واإلختبار، وشخوط قبػؿ اإلختبار، واإلجخاء الستخح في حالة عجـ 

 السصابقة.
إصجار وثائق معتسجة تحجد مدسػحات لمقضاس، وحجود الجقَّة لكل عسمضة، وأجيدة  (4

 القضاس السدتخجمة.
 جات القضاس.دراسة تقمضل تأثضخ الطخوؼ البضئضة عمى قخاءات أجيدة ومع (5
ة. (6 جَّ  تسضضد حالة السعايخة بػضػح عمى الُسعِّ

 :Inspection and Testing Statusحالة التفتير واإلختبار  (12)
تحجيج حالة التفتضر واإلختبار، التي تعصي مؤشخًا عغ مصابقة السشتج أو عجـ مصابقتو، وإعجاد 

لكل مشتج، ونطع لتسضضد األجداء غضخ السصابقة  وسائل مشاسبة لمتعخؼ عمى نتائج التفتضر واإلختبار
 بديػلة. 

 :Control of Nonconforming Productضبط السػاد الغيخ مصابقة  (13)
إعجاد وتػثضق إجخاءات التأكج مغ أف السشتجات غضخ السصابقة ال :Generalعام  ( أ)

 يتع إستخجاميا.
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 مخاجعة السشتجات غيخ السصابقة والتخمز مشيا:  ( ب)
Review and Disposition of Nonconforming Product 

ة وإعصاء  جَّ مخاجعة السشتجات، وإستبعاد غضخ السصابقة مشيا لمسػاصفات شبقًا لإلجخاءات الُسعِّ
 قخار بذأنيا أو:
(A) .إصالحيا في حالة مصابقتيا لمسػاصفات في تمظ الحالة 
(B) .السػافقة عمضيا دوف إصالح 
(C) .إستخجاميا إستخجامًا آخخ 
(D) .رفزيا أو إعجاميا 

 :Corrective and Preventive Actionاإلجخاءات الترحيحية والػقائية (14)
 إعادة تػثضق إجخاءات ترحضح األخصاء ومشع تكخار الػقػع فضيا. :Generalعام  ( أ)
وتذسل معالجة فعالة لذكاوي :Corrective Actionاإلجخاءات الترحيحية  ( ب)

العسالء وتقاريخىع عغ السشتجات غضخ السصابقة، كسا يجب أف يتع البحث 
والتحقضق في أسباب عجـ مصابقة السشتجات غضخ السصابقة، وتحجيج اإلجخاءات 

 الترحضحضة السصمػبة لسشع تكخار الخصأ، والتأكج مغ العسل بيا وفاعمضتيا. 
تذسل إستخجاـ مرادر السعمػمات :Preventive Actionاإلجخاءات الػقائية ( ت)

عغ العسمضات التي تؤثخ عمى جػدة السشتجات ونتائج السخاجعات، وتقاريخ شكاوي 
العسالء، وتحمضل مدببات عجـ مصابقة السشتجات غضخ السصابقة مغ قبل، كسا 

 يجب تحجيج الخصػات السصمػب تشفضحىا لسشع حجوث مذاكل. 
 ، الحفظ، والتدميع:التجاول، التخديغ، التغميف (15)

Handing, Storage, Packaging, Preservation and Delivery : 
إعادة وتػثضق إجخاءات تجاوؿ، وتخديغ، وتغمضف، وحفع، وتدمضع :Generalعام  ( أ)

 السشتج. 
تػفضخ شخيقة لتجاوؿ السشتجات تسشع تمفيا أو حجوث عضػب :Handingالتجاول  ( ب)

 بيا. 
رة لمتخديغ تحافع عمى السشتجات حتى :Storageالتخديغ  ( ت) تػفضخ أماكغ مخرَّ

التدبب تمفيا أو حجوث عضػب بيا، ويجب أف تكػف ُمؤمَّشة وال يجخميا غضخ 
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السرخح ليع بالجخػؿ، كحلظ، مخاجعة التفتضر عمى السشتجات التي ليا عسخ 
د برفة دورية لمتأكج مغ صالحضتيا وعسخىا اإلفتخاضي.    محجَّ

 مخاقبة عسمضات التعبئة، والتغمضف، والتخقضع. :Packagingالتغميف  ( ث)
إعجاد تعمضسات لترشضف السشتجات وحفطيا لفتخات :Preservationالحفظ  ( ج)

 شػيمة.
حفع جػدة السشتجات بعج التفتضر واإلختبار الشيائضحتى :Deliveryالتدميع  ( ح)

 التدمضع لمعسضل. 
 :Control of Quality Recordsمخاقبة سجالت الجػدة  (16)

 -التختيب -الحفظ–الفيخسة -التجسيع -التسييد -}التػثيقإعجاد وإنذاء سجالت الجػدة في:
. ويجب أف تكػف إجخاء سجالت الجػدة واضحة ومقخوئة ومصابقة لمسكاف أو السشتج الريانة{

السعشي، حضث يديل الخجػع إلضيا عشج الحاجة، ومحفػضة بصخيقة تسشع إتالفيا، أو فقجىا. وأف تشز 
 لسجة التضضتع مغ خالليا اإلحتفاظ بتمظ الدجالت، وقج تتغضخ ىحه السجة في بعس الحاالت.    عمى ا
 :Internal Quality Auditsالسخاجعة الجاخمية لمجػدة  (17)

إنذاء وتػثضق إجخاءات لمتخصضط وتشفضح مخاجعات داخمضة لمجػدة لمتحقق مغ أنذصة الجػدة، 
وتحجيج مجى فاعمضة نطع الجػدة. يجب أف تتع السخاجعات ونتائجيا، ومجى مصابقة الشتائج لمسخصط، 

د، وأف يقـػ بالسخاجعات أفخاد في  الجاخمضة لمجػدة شبقًا لخصط زمشضة تػضح برفة دورية بججوؿ محجَّ
إدارات مغايخة عغ اإلدارات التي يتع السخاجعة عمضيا، وتعج الخصط الدمشضة بحضث تتشاسب مع حالة 

خاجعتو، ومغ ثع تػثضق نتائج السخاجعات وإبالغيا لمسدئػلضغ، ومتابعة تشفضح وأىسضة الشذاط السصمػب م
 اإلجخاءات الترحضحضة، وإلتداـ السجيخيغ باإلستجابة لإلجخاءات الترحضحضة.    

إنذاء وتػثضق إجخاءات لتجريب كافة العاممضغ الحيغ ليع إرتباط مؤث ِّخ :Trainingالتجريب  (18)
مج تجريبضة مػثقة ومخاجع عمضيا، وتدجضل نتائج التجريب عمى الجػدة، كسا يجب وجػد بخا

ة، ويتع التجريب بشاءًا عمى دراسة إحتضاجات األفخاد.   في سجالت خاصَّ
}أو تقجيع الخجمة{، إنذاء وتػثضق إجخاءات لخجمات ما بعج البضع :Servicingالخجمات  (19)

شفضحه بالجػدة السصمػبة، والتأكج مغ أف الجيات السذاركة متعاقجة في ىحا الشذاط وتقـػ بت
 ومغ أفَّ أسمػب تشفضح خجمة البضع بتع بصخيقة صحضحة. 

 :Statistical Techniquesاألساليب الرحيحة  (29)
تعخيػػػػػف مػػػػػجى الحاجػػػػػة لإلحرػػػػػائضات السصمػبػػػػػة، وإصػػػػػجار تعمضسػػػػػات بػػػػػالصخؽ اإلحرػػػػػائضة 

 ت التفتضر السختمفة.السدتخجمة في العسمضات السختمفة وتصبضق الصخؽ اإلحرائضة الدمضسة في عسمضا
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 الشتائج والتػصيات
 أواًل: الشتائج: 

 تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج يسكغ بيانيا عمى الشحػ التالي:
إجخاءات مخاقبة الجػدة يؤد ِّي إلى مذاكل  إلقاء السدئػلضة كاممة عمى التكشػلػجضا إلنخفاض (1

فشضة متعمقة بتخمف وغضاب أنذصة التػحضج القضاسي ومخاقبة الجػدة عغ الكثضخ مغ 
 السرانع.

تحسل السرانع اإللتداـ بالسػاصفات ومدئػلضة إنذاء وتصبضق نطاـ داخمي لسخاقبة جػدة  (2
}أجيدة إختبار، معامل،  اإلنتاج، يتصمب ذلظ، إمكانضات مالضة وتشطضسضة وفشضة ضخسة

 خبخات....إلخ{، غالبًا ما تفػؽ إمكانضاتيع. 
أىسضة دور التكشػلػجضا في اإلرتقاء بالجػدة لتعديد القجرةالتشافدضة بػصفيا الدبضل الرحضح  (3

 لبضاف دورىا عمى الرشاعات الرغضخة والستشاىضة الرغخ.
ة داخل السرانع، أدَّى إلى زيادة إنخفاض اإلىتساـ والػعي بتصبضق نطع فعالة لسخاقبة الجػد (4

 مدئػلضات األجيدة الحكػمضة في ىحا السجاؿ. 
تصبضق األسالضب السالئسة والسذاركة الفعمضة مغ جانب القضادات، وىي محرمة التخاث  (5

البذخي في تصػيخ وتصبضق نطع أسالضب اإلدارة الحجيثة، وتبدضط التػصل إلى الخؤية 
 عمى السجى الصػيل.  السدتقبمضة،لزساف نجاح السشطسة

ىجؼ أنطسة الجػدة تحقضق أىجاؼ السشذأة مغ خالؿ تشفضح األنذصة السختمفة، والعسل عمى  (6
 تصػيخىا وصضانتيا، لتتػافق مع إحتضاجات ومتصمبات العسضل.

التي تػاجو اإلدارة، وتأتي نتضجة لمتقجـ العمسي، وزيادة  الجػدة مغ السػضػعات اإلستخاتضجضة (7
السشافدة بضغ الذخكات اإلنتاجضة والخجمضة إلكتداب أكبخ مداحة في الدػؽ، نطخًا لديادة 

 العخض عغ الصمب. 
الجػدة أكبخ مغ السفيـػ التقمضجي القجيع لجػدة السشتج أو الخجمة،حضث إمتج لضذسل جػدة  (8

شاصخ الخئضدضة التي تشاقر في أجشجة عسل الذخكات عمى مدتػى السشطسة، وىػ أحج الع
 العالع.  
 ثانيًا: التػصيات: 

 بشاء عمى الشتائج الدابقة يسكغ تقجيع التػصضات التالضة:
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إتباع نطاـ إدارة الجػدة الذاممة كأسمػب لإلدارة مع تيضئة مشاخ العسل السالئع بيجؼ  (1
د الستاحة وأىسيا السػارد البذخية، حضث يؤدي الػصػؿ إلى اإلستفادة القرػى مغ السػار 

 إلى إشالؽ الصاقات الستاحة والكامشة لجى جسضع األفخاد لتحقضق ىحه الغاية الدامضة.
إنتذار الػعي التقضضدي عغ الجػدة بضغ العاممضغ في السذخوعات الرشاعضة، لزساف  (2

 الجرجة األولى.مدئػلضة األجيدة الحكػمضة بأعساؿ اإلشخاؼ والتػجضو والسخاقبة ب
يجب أف تذسل سضاسة الجػدة تحجيج أىجاؼ واضحة ومفيػمة لكافة العاممضغ، واإللتدامات  (3

وتػقعات العسالء، وتأكج اإلدارة مغ أف أىجاؼ وسضاسات الذخكة يتع تشفضحىا برػرة 
 مشتطسة وبجوف عػائق.

بات، وإعجاد يجب إعجاد وتػثضق نطاـ خاص بالجػدة لمتأكج مغ مصابقة السشتجات لمستصم (4
 دلضل الجػدة، وأدلة اإلجخاءات والعسل بيا.

يجب وضع نطاـ لسخاجعة أي عقج قبل السػافقة والتػقضع، والتأكج مغ تعخيف الستصمبات  (5
بػضػح، وكتابة كل ما تع اإلتفاؽ عمضو شفاىة، كسا يجب التأكج مغ قجرة الذخكة عمى 

 الػفاء بالتعيجات واإلرتباشات السػضحة بالعقج.
مخاجعة كافة الػثائق والبضانات، والسػافقة عمضيا مغ مخاقب الػثائق والبضانات، مع  يجب (6

ة بتصبضق نطاـ الجػدة شبقًا لمسػاصفات  وجػد نطاـ لزبط الػثائق والبضانات الخاصَّ
القضاسضة، وتػفضخ آخخ إصجار مغ الػثائق والبضانات بكافة مػاقع العسل، وتػضضح الػثائق 

 . السمغاة وإستبعادىا
يجب وضع السػاصفات لمسشتج السصمػب لمعسضل الحي يقـػ بتػريج أي مػاد أو مشتجات  (7

لمسشذأة لتجخل ضسغ وارداتو بالتفتضر واإلختبار ليحه السػاد وكحلظ تخديشيا بصخيقة تؤد ِّي 
إلى حسايتيا، كسا يجب وضع إجخاءات إلبالغ العسضل في حالة فقجاف السشتج السػرد مشو أو 

 صالحضتو.    تمفو أوعجـ
يجب إعجاد وتػثضق إجخاءات أسمػب التعخؼ عمى السشتجات في جسضع مخاحل اإلنتاج  (8

والتدمضع أو التخكضب، والتأكج مغ عدؿ السشتجات والسػاد الغضخ مصابقة لمسػاصفات وأف ال 
 يتع إستخجاميا.

يجب تعخيف وتخصضط عسمضات اإلنتاج، والخجمات، والتأكج مغ مخاقبة تشفضحىا، كسا  (9
ة التي اليسكغ التحقق مغ نتائجيا بػاسصة التفتضر واإلختبار.  يجبتحجيج العسمضات الخاصَّ
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يجب إعادة وتػثضق إجخاءات ترحضح وضبط األخصاء ومشع تكخار الػقػع فضيا،ومعايخة  (12
ختبار، وتحجيج الفتخة الدمشضة بضغ كل إختبار وإختبار تالي، وإختبار معجات وأجيدة اإل

 وإتاحة تمظ السعمػمات.
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