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 ة المشرفيـتوص

 
 
 

منير صديق سعد اهلل  الدكتوراه في إدارة األعمال السيد ن طالبأشيد بأ    
متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة " الموسومة  توعد أطروحالعمادي قد أ

دراسة :  ISO-14000و  ISO-9000في ظل سمسمة المواصفات الدولية 
تحت إشرافي في  ،"  الحالة في معمل سمنت طاسموجة في السميمانية

ن األطروحة قد أصبحت جاىزة البريطانية العالمية، وأعتقد بأجامعة ال
 .لممناقشة والتقييم 

 .قد وقعت في أدناه ى ذلكوبناء عم    
 
 

                                                                                     
 المشرف                                                 

 األستاذ الدكتور                                                
 عبد السالم طو احمد الحسني                                             

                                                 1  /9  /2011 



2 
 

 
 

 توصية الخبير المغوي
 
 

 األعمالإدارة طروحة الدكتوراه في ني قد أجريت التدقيق المغوي ألأشيد بأ    
متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل سمسمة المواصفات الدولية  "والموسومة 

ISO-9000  وISO-14000  : معمل سمنت طاسموجة في دراسة الحالة في
مت بمراجعتيا بما يجعميا ، وقد ق منير صديق سعد اهلل العمادي، لمطالب "  السميمانية

 .خالية من األخطاء المغوية ، وألجل ذلك وقعت

                                                                

 المغة العربية ةخبير 
 بيان أحمد حسن البرواري.د
 جامعة دىوك/ كمية الشريعة . خ

  01  /01 / 2012 
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ي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىلُهُ وَقُلِ اعْمَلُىاْ فَسَيَرَ}

وَالْمُؤْمِنُىنَ وَسَتُرَدُّونَ إِلًَ عَبلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدَةِ 

{فَيُنَبِّئُكُم بِمَب كُنتُمْ تَعْمَلُىنَ   

 
 (216)ا٠٢خ  - اٌزٛثخعٛسح           
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 الشكر والتقدير
 

 ،لو وأصحابو أجمعين آحمد وعمى م عمى سيد الكائنات مالحمد هلل رب العالمين والصالة والسال
 طو الحسني معبد السال فال تسعفني الكممات لمتعبير عن مدى شكري وتقديري لألستاذ.. أما بعد 

الذي تم في ضوء أفكاره و ، نجاز ىذا البحثمعي خطوة بخطوة ل الذي تواصل  دراسةالمشرف عمى ال
لذا أدعو اهلل أن يديم عميو .. والكبيرة  النيرة وتوجيياتو السديدة ودقة مالحظاتو لألمور الصغيرة

 .. صحة ومزيدًا من العمموافر ال
ستشاريين في عنوان الدراسة وفقرات محتوياتيا ال األساتذةبالشكر والتقدير لجميع  وأتقدم     
عداد شكرىم عمى أوقاتيم أالمطموبة في الجانب العممي منيا، و  ستبيان والبياناتستمارات الإ وا 
رشاداتيمومتابعاتيم الثمينة  عترضت إكثير من الصعوبات التي الوبما ساعدني عمى تخطي  ،لي وا 

.سبيل تقديمي خالل مسيرة دراستي التي تجاوزت السنتين وفقيم اهلل وجزاىم كل الخير  
الفاضمة فادية حسين المحترمة مديرة فرع الجامعة في دىوك  لألستاذةوأتقدم بالشكر والتقدير     

 ،والمتابعة  والشراف الدارةوتسييالتيا لمباحث في مجال  والالمتناىي جيعيا المستمرتشلحرصيا و 
من  أبدوهفي عمان لما  األردنيةبالشكر الجزيل لكل موظفي المكتبة العامة في الجامعة  أتقدمكما 

 قتصاد فيوال الدارةتسييالت لي لمحصول عمى مصادر نادرة وقيمة ، وكذلك موظفي مكتبة كمية 
العامة  البدرخانيينالمحترمة ، عالوة عمى موظفي مكتبة  إيمان األستاذةخص منيم أجامعة دىوك و 

اهلل أن يجزييم كل  وأدعوتوتي المحترم ل اأنور محمد طاىر  األستاذخص منيم أو  محافظة دىوكب
 .خير
لما قدموه من  ةالموظفين في معمل سمنت طاسموج إلىمتنان خيرا  أتقدم بالشكر والتقدير والوأ    

 .الباحث بالبيانات إمدادتعاون وحرص عمى 

 الباحث
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 ..احلبيب يزمحه اهلل والدي.. منبع الصرب والشمىخىل إ

 ..حيفظها اهلل الغاليت والدتي.. شالل احلنان والتضحيتىل إ

 ..عشيشة حيزسها اهللسوجيت ال.. خالصهنز السعادة واإلىل إ

 ..حباء يباركهم اهللنائي األأب.. سفه األمل والطمىحىل إ

 ..وفياء حيميهم اهللاأل خىتيأ.. حبز العشم واألمان ىلإ

 .املتىاضع هداجل هذامجيعا  هلم أُهدي

 منيـز  

داءــــــىلا  
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 ـضٍخغزّاٌ

  
 

ِٓ ؽ١ش اٌّفَٙٛ ٚاأل١ّ٘خ،  ISO9001 & ISO14001رٕبٚي ٘زا اٌجؾش دساعخ اٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ   

ّب رٕبٚي دساعخ أٚعٗ خ اٌّؤصشح ف١ّٙب، ٚاٌّزطٍجبد، و١ٕشؤح ٚاٌزطٛس، ٚاٌؼٛاًِ اٌشئ١غٚاٌخظبئض اٌّزؼٍمخ ثّٙب، ٚاٌ

ٍؾظٛي ػ١ٍّٙب،  ِٚؼشفخ وٍف اٌؾظٛي ، ِٚب ٟ٘ أُ٘ اٌفٛائذ ٌخزالف ث١ّٕٙب، ٚو١ف١خ اٌزغغ١ً ػ١ٍّٙباٌزشبثٗ ٚاإل

ِؼًّ عّٕذ  ِذٜ رطج١ك ٌجؾشػٍٝ شٙبدرّٙب فٟ اٌزغغ١ً، ٚرٌه ثغ١خ رٛف١ش أسض١خ ٔظش٠خ ِٕبعجخ، ٚأ٠ضب رٕبٚي ا

، ٌىٟ ٠غبػذ ISO-14000 &ISO-9000ٌٕظبِٟ إداسح اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ طبعٍٛعخ

ِٕظّبد األػّبي فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ ِٓ خالي ِذخً ٠غُٙ فٟ رم١ًٍ اٌىٍف ٚاٌٛلذ ٚاٌغٙذ أصٕبء 

عزغبثخ ػ١ٍّخ ػٍٝ اٌزؾذ٠بد رجٕٟ وال اٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ وئ٠ٚشغغ ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ ٚاٌزذل١ك ٚاٌّشاعؼخ، 

 .اٌّؼبطشح اٌزٟ أطجؾذ رٛاعٙٙب فٟ ظً إٌّبفغخ اٌشذ٠ذح ٚاٌزطٛس اٌزمٕٟ اٌّزغبسع

إعشاءٖ فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ، رُ اٌزٞ ( Case Study)ػزّذ ٘زا اٌجؾش ػٍٝ ِٕٙظ دساعخ اٌؾبٌخ إ

 :ٟ ّب ٠ٍرُ اٌم١بَ ث ؽ١ش

 

 .اإلداس٠خٚؽذارٙب  أداءِؼشفخ ِذٜ رطج١ك اٌّؼًّ ٌٍٕظب١ِٓ اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ فٟ رط٠ٛش  -2

 .اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼًّ أصٕبءٌزؼشف ػٍٝ اٌفشٚلبد ث١ٓ إٌظب١ِٓ اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ا -3

 .ISO 9001 2000رؤ١ً٘ اٌّؼًّ ٌٍّطبثمخ ِغ ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ  -4

 . ISO14001 2004د اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخرؤ١ً٘ اٌّؼًّ ٌٍّطبثمخ ِغ ِزطٍجب -5
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اٌّغبّ٘خ فٟ رمذ٠ُ إطبس ٔظشٞ ٌٍّذاخً اٌؾذ٠ضخ فٟ رٕبٚي اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ ٚأٔظّخ إداسارّٙب ٚثشىً خبص  -6

فٟ ، ٚثّب ٠ف١ذ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ ٚصاسح اٌظٕبػخ ISO14001 ٚISO9001ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ 

 .اٌجؾش خظٛطبً  ل١ٍُ وشدعزبْ ػِّٛبً ٚاٌّؼًّ ِغبيإ

ٌزؼشف ػٍٝ اٌٛضغ اٌج١ئٟ فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٚثّب ٠غبػذ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٛأت اٌج١ئ١خ اٌّّٙخ ا -7

 .ف١ٗ

رجٕٟ ٔظبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ ِٓ خالي  بِظ رذس٠جٟ ِٓ لجً اٌجبؽش وآ١ٌخ ٌّغبػذح اٌّؼًّ ػٍٝلزشاػ ثشٔرُ إ -7

ؼٕبطش اٌّزٛفشح ٌٍّؼًّ ٌزطج١ك اٌعزفبدح ِٓ ٚثبإل، ISO14001اٌزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ 

 .ISO9001 ِزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ

ِؼبً فٟ ِؼًّ عّٕذ  ISO9001  ٚISO14001 اٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚز١ٓ رُ إلزشاػ ػششح خطٛاد ٌزطج١ك -8

 .طبعٍٛعخ

 

ِٚٓ اٌغًٙ ،اسح اٌغٛدح إلد اع١ذ بٛطً إ١ٌٙب، ثؤْ ٌذٜ اٌّؼًّ ٔظبِر١ٓ ٌٍجبؽش ِٓ خالي إٌزبئظ اٌزٟ رجٚثزٌه 

٠خ م١بَ ثجؼض األِٛس اٌف١ٕخ ٚاإلداساٌّغشد ثٌفزشح لظ١شح ِٚؾذدح  ٠9112ضٚ ٛي ػٍٝ شٙبدح ا٢ٌٍّؼًّ اٌؾظ عذا

٠ؾزبط إٌٝ اٌىض١ش ِٓ ٚضؼ١ف ف١ٙب ٌٚىٓ ٔظبَ اإلداسح اٌج١ئ١خ . عزّشاس فٟ اٌزؾغ١ٓٚرؼذ٠ٍٙب، إْ وبْ فٟ ١ٔزٙب اإل

ٚرٌه ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔظبَ ث١ئٟ شجٗ ِمجٛي فٟ ، زغ١١شاد ٚاإلضبفبد فٟ ٘زا اٌغبٔتٌىض١ش ِٓ ابٌاٌٛلذ ِغ اٌم١بَ ث

ٍم١بَ ثبٌزؾغ١ٕبد ٚرطج١ك اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ ِٓ لجً اٌجبؽش فٟ رط٠ٛش ٘زا ٌخ األٌٚٝ، ٠ٚؾزبط إٌٝ فزشح أخشٜ اٌّشؽٍ

   .٠25112ضٚ لزشاة ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح ا٢ٚرٌه ٌإل ،إٌظبَ
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 ٠بداٌّؾزٛلبئّخ 
 اُصلؾخ أُٞظٞع

 أ اإل٘ذاء

 ة غزخٍضاٌّ

 د اٌّؾز٠ٛبد

 ٘ـ لبئّخ اٌغذاٚي

 ٚ لبئّخ األشىبي

 25 ز١ّٙذاٌ

 28 ّٕٙغ١خاٌ: األٚياٌفظً 

 29 ذساعخِٕٙغ١خ اٌ: اٌّجؾش األٚي

 41 عبثمخ دساعبد : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 54 اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ: اٌفظً اٌضبٟٔ

 55 اٌغٛدح: اٌّجؾش األٚي

 73 اٌج١ئخ: جؾش اٌضبٟٔاٌّ

 83 ٌٍغٛدح ٌٍٚج١ئخاٌّٛاطفبد اٌذ١ٌٚخ : اٌضبٌش فظًاٌ

 ISO-9000  84اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغٛدح : اٌّجؾش األٚي

 ISO-14000 91اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ :  اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ISO-9001  ٚISO-14001 218اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٛاطفز١ٓ اٌذ١ٌٚخ : اٌّجؾش اٌضبٌش

 237 اٌٛالغ ا١ٌّذأٟ إلداسح اٌغٛدح ٚاٌج١ئخ فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ: شاثغً اٌاٌفظ

 رم١١ُ ٚالغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغٛدح:  اٌّجؾش األٚي

ISO-9001                    
238 

 278 .اٌٛالغ اٌج١ئٟ فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ: اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

رم١١ُ ٚالغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ :  ٌشضباٌّجؾش اٌ

ISO-14001                     
273 

 336 عزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بداإل: اٌفظً اٌخبِظ

 337 عزٕزبعبداإل: اٌّجؾش األٚي

 339 اٌزٛط١بد: اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 344 اٌّظبدس

 356 اٌّالؽك
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 لبئّخ اٌغذاٚي
 

  سلُ

 اٌغذٚي
 اٌؼٕٛاْ

سلُ 

 اٌظفؾخ

 ٕٙ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي والخبرة ٔ
 ٜٕ معامبلت اإلرتباط لنظامي الجودة والبيئة ألداة الفاعمية ٕ
 ٜٗ مفيـو الجودةفي  مداخؿال ٖ
 ٓ٘ الجودة وأساليبتطور مفاىيـ  ٗ
 ٕ٘ رواد الجودة ومساىمتيـ ٘
 ٘٘ الجودة الشاممة إدارةتطور نحو ال ٙ
 ٙ٘ الجودة الشاممة إدارةعناصر  ٚ
 ٚ٘ الجودة الشاممة إلدارةالعناصر المشتركة  ٛ
 ٗٚ متعددة لتدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئيةال التعريفات ٜ
 ٘ٛ 9003 ,9002 ,9001الدولية آيزو  عناصػػر المواصفات ٓٔ
 ٜٙ ISO-14000مواصفات السمسمة  ٔٔ
 ٕٓٔ ىػػػداؼ البيئيػػةالغايػػػات واأل ٕٔ
 ٓٔٔ ISO-9001 & ISO-14001 عناصر التشابو بيف المواصفتيف ٖٔ
 ٜٕٔ فقرات وأوزاف نموذج التقويـ التكاممي ٗٔ
 ٖٓٔ (ISO 9001: 2004)وفقًا لممواصفة القياسية  جودةمتطمبات نظاـ إدارة ال ٘ٔ
 ٕٖٔ (تطمبات العامةلما) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٙٔ
 ٖ٘ٔ (لتزاـ اإلدارة العمياإ)  ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٚٔ
 ٖٙٔ (التركيز عمى الزبوف) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٛٔ

 ٖٚٔ (سياسة الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٜٔ
 ٖٛٔ (األىداؼ والغايات) ISO 9001: 2000ائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ق ٕٓ

التشريعات القانونية ) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕٔ
 ٜٖٔ (والتنظيمية

التخطيط  لبرامج إدارة ) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕٕ
 (الجودة

ٔٗٓ 
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  سلُ

 اٌغذٚي
 اٌؼٕٛاْ

سلُ 

 اٌظفؾخ

األدوار والمسؤوليات ) ISO 9001: 2000مة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات قائ ٖٕ
 (الصبلحياتو 

ٔٗٔ 

 ٕٗٔ (ممثؿ اإلدارة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕٗ
 ٖٗٔ (تصاؿاإل) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕ٘
 ٗٗٔ (توثيؽ نظاـ إدارة الجودة) ISO 9001: 2000بات قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطم ٕٙ
 ٘ٗٔ (دليؿ الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕٚ
 ٙٗٔ (ضبط الوثائؽ البيانات)ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٕٛ
 ٛٗٔ (السجبلت ضبط) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٜٕ
 ٜٗٔ (توفير الموارد) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٖٓ
 ٓ٘ٔ (إدارة الموارد البشرية) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٖٔ
 ٔ٘ٔ (لتوعيةاالتدريب ،لكفاءةا)ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٕٖ
 ٗ٘ٔ (األسس الييكمية) ISO 9001:2000ة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات قائم ٖٖ
 ٘٘ٔ (بيئة العمؿ) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  ٖٗ
 ٙ٘ٔ (الرقابة والقياس)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٖ٘
 ٚ٘ٔ (لعبلقةا إرضاء الزبوف وذوي) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٖٙ
 ٛ٘ٔ (الرقابة والقياس عمى العمميات) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٖٚ

السيطرة عمى أدوات الرقابة ) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٖٛ
 (والقياس

ٜٔ٘ 

 ٓٙٔ (تحميؿ البيانات)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٜٖ
 ٔٙٔ (اإلجراء التصحيحي)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٓٗ
 ٖٙٔ (اإلجراء الوقائي)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات ٔٗ

صفة ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات الموا ٕٗ
  (ISO 9001: 2000) القياسية

ٔٙ٘ 

 ٕٚٔ (ISO 14001: 2004)متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية وفقًا لممواصفة القياسية  34
 ٖٚٔ (السياسة البيئية) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  33
 ٙٚٔ (يئيةالجوانب الب) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  34
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  سلُ

 اٌغذٚي
 اٌؼٕٛاْ

سلُ 

 اٌظفؾخ

35 
المتطمبات القانونية ) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (والمتطمبات األخرى
ٔٚٛ 

 ٜٚٔ (والبرامج األىداؼ والغايات)ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  34

34 
واألدوار الموارد ) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (اتوالصبلحي اتوالمسؤولي
ٔٛٔ 

 ٖٛٔ (الكفاءة والتدريب والتوعية) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  34
 ٘ٛٔ (اإلتصاالت) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  45
 ٚٛٔ (التوثيؽ) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  45
 ٛٛٔ (ضبط الوثائؽ) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  45
 ٜٔٔ (ضبط العمميات) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  44

43 
 واإلستجابة اإلستعداد) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ٖٜٔ (لمطوارئ

 ٜ٘ٔ (المراقبة والقياس) ISO 14001: 2004يقية لمطابقة متطمبات قائمة فحص تدق 44

45 
عدـ المطابقة واإلجراء ) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (التصحيحي واإلجراء الوقائي
ٜٔٙ 

 ٜٜٔ (ضبط السجبلت) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  44
 ٕٔٓ (التدقيؽ الداخمي) ISO 14001: 2004قيقية لمطابقة متطمبات قائمة فحص تد 44
 ٖٕٓ (مراجعة اإلدارة) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات  44

55 
ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة 

 طاسموجة في السميمانية معمؿ سمنتفي  (ISO 14001: 2004) القياسية
ٕٓ٘ 

 ٕٛٓ البرنامج التدريبي المقترح لتطوير المعمؿ 55
 ٕٗٔ ISO 14000ممخص لوصؼ لمتطمبات المواصفة الدولية  55
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 لبئّخ األشىبي

 
 سلُ 

 اٌشىً
 اٌؼٕٛاْ

سلُ 

 اٌظفؾخ

 45 (Deming) عجمةدارة البيئية وفقًا لنظاـ اإل 5

 44 تدقيؽاألطار المفاىيمي لعممية ال 5

 44 جيات وأطراؼ تنفيذ التدقيؽ 4

 45 مجاالت التدقيؽ البيئي 3

 44 9001 ,9002 ,9003يزو الفرؽ بيف اآل 4

 44 متطمبات إدارة الجودة 5

 44 يزوالتحسيف الكمي مف خبلؿ اآل 4

 555 السياسة البيئية 4

 554 خطوات عممية التدقيؽ البيئي 4

 554 عممية ضبط التصميـ 55

55 

ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات 
                       معمؿ في  (ISO 9001: 2000) المواصفة القياسية

 سمنت طاسموجة في السميمانية
554 

55 

ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات 
                      معمؿ في  (ISO 14001: 2004) يةالمواصفة القياس

 سمنت طاسموجة في السميمانية
554 
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 :المقدمة
التكنولوجي المتسارع في مختمؼ و قتصادية المذىمة والتطور العممي لعؿ التكتبلت التجارية واإل

ت العاممة في مختمؼ ياد شدة المنافسة بيف الشركات والمنظمادز إلى إأدت  ،األنشطة الحيوية في العالـ
 فرض عمىستمرارية وتحقيؽ الربح والتفوؽ عمى المدى البعيد، حيث النجاح والنمو واإل نحوالمجاالت 

ستراتيجياتيا المستقبمية في تحقيؽ أىدافيا المراد ا  عادة النظر في خططيا و إالمنظمات والشركات 
ينيا كسبلح لممنافسة عمى الصعيد لى تحقيؽ الجودة وتحسإتمؾ المنظمات والشركات  تر طضإ، فمنيما

الدولي بعد التحقيؽ المذىؿ والواضح لمتجربة اليابانية في مجاالت الصناعة والتجارة والماؿ وتحقيؽ 
قتصاد وربما التحديات العالمية المعاصرة مف عولمة اإل. النجاح والتميز الرائع في مجاؿ الجودة

تفاقية التجارة وا  ، ISOمنظمة المواصفات العالمية و  نتشار تقنية المعمومات، شبكات المعمومات،وا  ،
سموب العممي الواعي في مواجية ىذه التحديات نتياج األإعماؿ كافة عمى منظمات األ تـتح ..العالمية

كثر كفاءة وفاعمية أداء التشغيمي والبيعي بمرونة نسانية الفاعمة في ترصيف األستثمار الطاقات اإلا  و 
وفمسفتيا وأنظمتيا  واإلدارةلى التطور في مفاىيـ الجودة إرية اليادفة مما أدى داكثر الجوانب اإلأومف 

ستثمار الجودة وأنظمتيا في تحقيؽ إممحوظ بالتطور الذلؾ لاإلدارية بمرور الزمف، حيث حدث نتيجة 
منجاح والتطور ل اً الجودة عنوان تفأصبح والشركات والمجتمع األعماؿالعديد مف الفوائد لمنظمات 

 .قبؿ القريبتمنظمات لمسعي في تحقيؽ أىدافيا في المسلم
نظاـ يشمؿ جميع مكونات  ينما ىا  ف نستوردىا ،و أسمعة أو بضاعة يمكف  تليس فاإلدارة لؾلذ    

قتصادية وعممية ا  جتماعية و ا  سس فمسفية و أيرتكز عميو مف  مؤسسة وما ةيأفي  اإلداريالنظاـ 
ف المحاوالت التي تقوـ بيا بعض المنظمات ألى إتنبيو ولذلؾ يجدر ال. وتكنولوجية ومعموماتية

مكانات والقدرات داري دوف توفير الظروؼ واإلوالشركات والمؤسسات الحكومية لتطبيؽ ىذا النظاـ اإل
ستعتبر جيودا عابثة وضائعة ولف يكتب ليا النجاح  فإنياوالمتطمبات البشرية والمادية والتكنولوجية، 

رؼ صعبلمية ولزة اإليجعبلميا لتمميع صورة المؤسسة في األا  منيا دعائيا و  ذا كاف اليدؼإ السيماو 
 إداريةختباء خمؼ الفتات داري، ولئلصبلح والتطوير اإللى اإلإنتباه عف حاجة ىذه المؤسسات اإل

فراد العامميف في المنظمة دارة تعتبر ميمة أساسية لكؿ األف اإلأيتضح بوبناءا عمى ماتقدـ  .براقة
الفعاؿ لمنظاـ  اإلسياـتعني  أنيا إذفقط،  جودةفراد العامميف في حقوؿ الر دورىا عمى األواليقتص

ستثمارية لمموارد المتاحة مف مادة أولية ومعدات داري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيؽ الكفاءة اإلاإل
ىدؼ المنظمة نيا تسيـ جميعا في السعي لتحقيؽ إبحيث .. ومكائف وقوى بشرية ومعموماتية ومالية

شباع األمثؿ لممستيمؾ األخير مف خبلؿ تقديـ السمع والخدمات بالمواصفات الذي يتركز في تحقيؽ اإل
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الحصوؿ في الذي يتبلئـ مع قدراتو الشرائية وتوفير الضمانات الشاممة  كمفةوال جودةالقياسية ذات ال
لجيدة بكفاءتيا تعوض قمة الموارد ا واإلدارة عمى السمعة أو الخدمة في المكاف والزماف المناسبيف،

 .التجربة اليابانية وأوضح مثاؿ عمى ذلؾمكانات، واإل
عمى عقد الثمانينات مف القرف ( عقد الجودة)قد أطمقت العديد مف الدوؿ الصناعية المتقدمة ول    

األسواؽ الماضي، ألف الجودة غدت فيو متطمبًا ضروريًا وشائعًا بيف الشركات التي تروـ التنافس في 
ستجابات أحد أىـ اإل ٜٚٛٔعاـ  ISO-9000العالمية، وقد شكؿ ظيور سمسمة المواصفات الدولية 

الدولية التي جاءت لتجمع كافة الممارسات المنفذة في مجاؿ الجودة عمى الصعيد العالمي في 
لممنافسة في  وأصبحت شيادة المطابقة مع ىذه المواصفة مطمبًا تجاريًا وشرطاً  .مواصفات ىذه السمسمة

بالقوؿ    Juranتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممحقاتيا، ويؤكد ذلؾ رائد الجودة العالـ جوراف إظؿ 
 (. مضموناً  ليسولكف بقائؾ  ISO-9000أنت لست مجبرًا عمى تطبيؽ ) 

مف ىمية حتى يتمكف النظاـ مر في غاية األأف مواجية ىذه التحديات والتغمب عمييا لذلؾ فإ     
 إلخفاؽونتيجة . دارة الجودةإ، ويكوف ذلؾ مف خبلؿ التطبيؽ السميـ والشامؿ لمفيوـ البقاء والمنافسة
 األسواؽفي التعامؿ مع  في أغمب الدوؿ العربية بصورة عامة والعراؽ بشكؿ خاص القطاع الحكومي

ع التكمفة، الخاصة، ظيرت مجموعة مف األدوات التي صممت لتأكيد جودة الخدمات، وتناسبيا م
      ، حيث تعد مواصفةISO-9001 الجودة إدارةوحقوؽ المستفيديف منيا، كاف مف بينيا نظاـ 

ISO-9001، الدولية التي يؤخذ بيا لتأكيد نظاـ الجودة لدى العديد مف المؤسسات  سالمقايي إحدى
حو تحقيؽ نظاـ ويعتبر الحصوؿ عمى ىذه المواصفة الخطوة الرئيسة األولى ن والشركات العالمية،

 إذانجد أف الكثير منيا تجد نفسيا ممزمة بتطبيؽ عناصر ىذه المواصفة الدولية،  لؾ، لذشاممةالجودة ال
، وبالرغـ مف ستمرارية ذلؾإما أرادت أف تتخذ لنفسيا مكانا منافسا في السوؽ الدولية، وتحافظ عمى 

مما  ديات بيئية كبيرة مف الظواىر البيئية،واجو العالـ بالمقابؿ تح ،اإلىتماـ الكبير بجودة المنتجات
وبالتعاوف مع العديد مف الجيات في إصدار سمسمة  ISOمبادرة المنظمة الدولية لمتقييس  أدى إلى

ستجابات الدولية لذلؾ التحدي البيئي،إذ أصدرت في أحد أىـ اإل ISO-14000المواصفات الدولية 
وىي أكثر مواصفات السمسمة أىمية  ISO-14000المواصفة الدولية  ٜٜٙٔاألوؿ مف أيموؿ عاـ 

ستراتيجيات تنافسية إلدارة البيئة ومحاولة لتحقيؽ إعتماد إوشيرة ويعد إصدارىا حدثًا ميمًا في مجاؿ 
قتصادي ورفاىية المجتمع ثمف فغالبػػًا ما كػاف لمتقدـ اإل ،قتصادي وحماية البيئةموازنة بيف النمو اإل

 . بيئي يتعمؽ بيما
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دارة بيئية يمكف إمجموعة متطمبات تيتـ بتكويف نظاـ  ISO-14000بر المواصفة وتعت 
أـ تطبيقو في جميع أنواع وأحجاـ المنظمات ويتكيؼ مع الظروؼ المتنوعة سواء أكانت ثقافية 

لى تدعيـ عممية حماية البيئة ومنع إأساسا  ISO-14000يدؼ المواصفة ، وتجغرافيةأـ جتماعية إ
كيؼ ) ػ ىتماـ الدولي بقضيتي الجودة والبيئة برزت مشكمة البحث المتمثمة بذلؾ اإلوفي ظؿ . التموث

رتقاء بجودة المنتجات يمكف لمشركات الصناعية أف تواجو تمؾ المتغيرات الدولية التي جعمت مف اإل
وكيؼ يمكف لمعمؿ  ،(وبمستوى األداء البيئي أحد أىـ التحديات التي تواجو الصناعة في ىذا القرف

لمواصفة الدولية اسمنت طاسموجة كمجاؿ لمبحث أف يواجو ذلؾ التحدي مف خبلؿ تنفيذه لمتطمبات 
ISO-9000ستفادة منيا لئليفاء بمتطمبات المواصفة الدولية، وبما يوفر لو عناصر أساسية يمكف اإل   

ISO-14000بحيث تعتمد المواصفتيف الدوليتيف  كمنظومة متكاممة ،. 
لنظامي إدارة الجودة  معمؿ سمنت طاسموجة ىذا البحث في تصميمو مدى تطبيؽ وتبرز أىمية      

ستخدامو في تقويـ نظامي إدارة ا  و  ،ISO-14000 &ISO-9000 والبيئة وفقًا لممواصفتيف الدوليتيف
غرض إعادة مطابقة نظاـ إدارة الجودة مع متطمبات اإلصدار الجديد مف لالجودة والبيئة في المعمؿ 

 ISO-14000وتقديـ مقترح لبناء نظاـ لئلدارة البيئية في المعمؿ وفقًا لممواصفة الدولية  المواصفة،
     ISO-9000ستعداد المتوفرة لممعمؿ لتنفيذ متطمبات المواصفة الدولية عتماد عمى عناصر اإلباإل

مف المنيجية وتض الفصل األولحيث تناوؿ فصوؿ  خمسة،وفي ضوء ما تقدـ بنيت ىيكمية البحث مف 
سابقة ذات الدراسات ال المبحث الثاني المعتمدة، ويتناوؿ الدراسة منيجية المبجث األوؿيتناوؿ مبحثيف 

الجودة والبيئة  الفصل الثانيويتناوؿ  .والتي تمكف الباحث مف الحصوؿ عمييا العبلقة بموضوع البحث
وأىدافيا، كمػا يتناوؿ فمسفة  يتناوؿ المبحث األوؿ الجودة ونظـ إدارتيا يفويتكوف ىذا الفصؿ مف مبحث

 لفصل الثالثاويتناوؿ . المبحث الثاني البيئة ونظـ اإلدارة البيئية، فيما يتناوؿ إدارة الجودة الشاممة
يتكوف ىذا الفصؿ مف ثبلثة و  ISO-14000 المواصفة الدوليةو  ISO-9000 الدولية ةالمواصف

وماىيتيا ومكوناتيا والعوامؿ  ISO-9000الدولية  ةالمواصف منيا  مباحث يتناوؿ المبحث األوؿ
وماىيتيا   ISO-14000الدولية ةالمبحث الثاني المواصفويتناوؿ  الرئيسة المؤثرة في تطورىػا،

العبلقة بيف المواصفتيف  فيتناوؿ المبحث الثالث أما ،ومكوناتيا والعوامؿ الرئيسة المؤثرة في تطورىػا
الواقع  الفصل الرابعفيما يتناوؿ . التكامؿ بينيماوعناصر  ISO-14001و ISO-9001 الدوليتيف

الميداني إلدارة الجودة والبيئة في معمؿ سمنت طاسموجة ويتكوف ىذا الفصؿ مف ثبلثة مباحث لمكشؼ 
في معمؿ سمنت عف التطبيؽ الفعمي والواقع الحقيقي لموضوع الدراسة في الواقع الميداني والذي يتمثؿ 

ث يتناوؿ المبحث األوؿ تقييـ واقع تمبية معمؿ سمنت طاسموجة لمتطمبات في السميمانية، حي طاسموجة
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ستخداـ قائمة الفحص التدقيقية لمتطمبات المواصفة الدولية إب -ISO المواصفة الدولية لمجودة
و في المبحث الثاني يتناوؿ الواقع البيئي في معمؿ سمنت طاسموجة وفي  ليذه الدراسة ةالمصمم

وؿ تقييـ واقع تمبية معمؿ سمنت طاسموجة لمتطمبات المواصفة الدولية لمبيئة المبحث الثالث يتنا
ISO-14000 ليذه الدراسة ةستخداـ قائمة الفحص التدقيقية لمتطمبات المواصفة الدولية المصممإب. 

ستنتاجات النظرية اإل يمايتناوؿ أولاإلستنتاجات والتوصيات ويقع في مبحثيف  الفصل الخامسويتناوؿ 
 .التوصيات العامةو التوصيػات الخاصة بالمعمؿ  ويتناوؿ ثانييما ممية التي تـ التوصؿ إلييا،والع
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 الدراسة منيجية
 ولالمبحث األ 

 دراسةمشــكمة ال: ولً أ
األنشػطة الخاصػة ىتمػاـ باإليئػة كػاف البػد مػف محاولػة بقضيتي الجودة والب ىتماـ الدوليفي ظؿ اإل

 قمػػػػيـ كردسػػػػتافا  و  عمومػػػػا فػػػػي العػػػػراؽ الحكوميػػػػةوالمؤسسػػػػات بأنظمػػػػة الجػػػػودة عمػػػػى مسػػػػتوى الشػػػػركات 
إال أف معظـ تمؾ المؤسسات نواعيا، أمع المواصفة الدولية ب ة المطابقةالتسجيؿ عمى شيادب ،خصوصا

     جػػراء ىػػذه الدراسػػة الميدانيػػةإمػػر الػػذي حػػدا بالباحػػث الػػى ، األىتمػػاـ لممواصػػفة الدوليػػةؿ ذات اإللػػـ تػػو 
قتصػػادية فػػي المنطقػػة ا ليػػا مػػف دور بػػارز مػػف الناحيػػة اإل، لمػػالميمػػةسسػػة الصػػناعية عمػػى ىػػذه المؤ ،

 .المواصفات الدولية في التنفيذ ف لـ تراعإالبيئة ثير السمبي عمى أوالت
سػتفادة مػف ت طاسموجة مشكمة تتمثؿ بكيفيػة اإلسمن دارة معمؿإ ةواجيمبػبرز مشكمة البحث حيث ت

يفػػاء المؤىػػؿ حاليػػا ليػػا، وتطويعيػػا لئل ISO 9001العناصػػر األساسػػية لمتطمبػػات المواصػػفة الدوليػػة 
 .ومحاولتيا نيؿ الشيادة الدولية ISO 14001 بمتطمبات المواصفة الدولية

 

 الدراسةأىميــة : ثانياً 
واحدة مف أىـ السبؿ التي يمكف أف تسمكيا المجتمعات المعاصػرة العممية  البحوث والدراسات تبرتع

قمػيـ كردسػتاف العامػة لمبيئػة فػي إ الييئػة تسػاس رحبػوعمػى ىػذا األ ،كخطػوة عمػى طريػؽ التقػدـ والتطػور
خطػاب الػوزارة  وارد فػيىػو وكمػا  ،فػي حينيػاسػمنت تابعػا ليػا المعامػؿ  تي كانػالتػبيذه الدراسػة العراؽ 

 (.ٔ)في الممحؽ 
بيؽ معمؿ سمنت طاسموجة عمى فيـ أفضؿ لواقع تطفي الباحث أف تساعد نتائج الدراسة  يتوقعو 

شارة ويمكف اإل ،دارية وتحسينيما وتطويرىما وصوال الى الجودة الشاممةىذيف النظاميف في وحداتيا اإل
   : يالتالدراسة مف خبلؿ ال هأىمية ىذ الى
عمى التعامؿ مع  طاسموجةوالبيئة يساعد معمؿ سمنت نموذج تقويـ لنظامي إدارة الجودة أبناء   -1

وىو ما  لخدميةالمؤسسات الصناعية وا في بقية ماستخداميا  و  المواصفتيف الدوليتيف بصورة تكاممية
  .يعد مف اإلسيامات الرئيسة ليذا البحث

 تيفصفدارتيا والسيما المواإفي مجاؿ التوجيات الحديثة لمجودة وأنظمة  ثراء المكتبة العمميةإ -2
 . ISO 14001 و ISO9001 تيفالدولي
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تحقيؽ  التنمية لتيا وكيفية إيجاد السبؿ الكفيمة المساىمة في التأطير النظري لقضية البيئة وتحديا  -3
المستدامة لمجتمعاتنا مف خبلؿ األنظمة الحديثة إلدارة البيئة والسيما المواصفة الدولية 

ISO14001 . 
ظيار أىمية  ISO14001و ISO9001 تيفاصفتيف الدولير التكامؿ بيف المو دراسة عناص  -4 وا 

تحسيف جودة منتجاتيا وأدائيا البيئي و  رتقاء بمستوىماتنا لمتسجيؿ عمى المواصفتيف لئلسعي منظ
 . وضعيا التنافسي محميًا وعالمياً 

مجموعة ل ياتقديم، فضبل عف خرى في نفس المجاؿأالدراسة أساسا ومنطمقا لدراسات  لتكوف ىذه  -5
  .معا نيا دعـ النظاميف الجودة والبيئةقتراحات مف شأالتوصيات واإل مف
 أىـداف الدراسة: ثالثاً 
 .داريةاإل ياوحداتداء أالجودة والبيئة في تطوير  نظاميلمعرفة مدى تطبيؽ المعمؿ   -1
 .ثناء التطبيؽ العممي في المعمؿأات بيف النظاميف الجودة والبيئة لتعرؼ عمى الفروقا  -2
                     .ISO 9001 2000معمؿ لممطابقة مع متطمبات المواصفة الدولية تأىيؿ ال  -3
 . ISO14001 2004تأىيؿ المعمؿ لممطابقة مع متطمبات المواصفة الدولية  -4
المساىمة في تقديـ إطار نظري لممداخؿ الحديثة في تناوؿ الجودة والبيئة وأنظمة إداراتيما وبشكؿ   -5

وزارة ، وبما يفيد المعنييف في ISO9001و ISO14001صفتيف الدوليتيف خاص فيما يتعمؽ بالموا
 .عمومًا والمعمؿ مجاؿ البحث خصوصاً  أقميـ كردستافبالصناعة 

عمى الجوانب  وبما يساعد في التعرؼ طاسموجةلوضع البيئي في معمؿ سمنت لتعرؼ عمى اا  -6
 .البيئية الميمة فيو

 الدراسة يةمنيــج: رابعاً 
كثر مف أسموب أيجمع بيف كونو  (Case study)عمى منيج دراسة الحالة  لدراسةىذ ا تعتمدإ 

ستبياف والمقابمة الشخصية التي تؤدي ستفسار واإلآف واحد، إذ يتمثؿ بالمبلحظة واإلفي و  بحثي
نتقاء ما يتعمؽ منيا بشكؿ ا  وبما يسمح لمباحث بغربمتيا و  ،(ٔ)لموصوؿ إلى المعمومات بشكؿ مباشر

وعادة ما يتضمف منيج دراسة الحالة عمى معمومات وصفية غزيرة تعكس ، الة المبحوثةمباشر بالح
واقع الحاؿ بدوف تجريد إحصائي، إذ أنيا تقمؿ مف الميؿ إلى سوء التفسير لمبيانات اإلحصائية ومف 

منفصمة حيوية لمنتائج الكمية الجامدة، فغالبًا ما يمكف رؤية العبلقات بيف العوامؿ الالالميؿ إلعطاء 
                                                 

دراسة حالة في  ،ISO 9002يزو ـ نظاـ الجودة في ظؿ متطمبات اآلآؿ مصطفى، تصمي ،سميـ، ميا كامؿ جواد (ٔ)
 .ٓٔ:، صٕٔٓٓقتصاد، جامعة بغداد، تمور المحدودة، كمية اإلدارة واإلشركة بعقوبة لتعميب األغذية وتصنيع ال
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يتيا مف خبلؿ عف بعضيا بشكؿ أكثر وضوحًا مف خبلؿ إجراء دراسة مركزة لمحالة بشكؿ يفوؽ رؤ 
 .(ٔ)مجردةالكمية التحميبلت ال
لقياـ بتحميميا لغرض الوصوؿ إلى الحقائؽ وا تعريؼومنيج دراسة الحالة يؤكد فقط عمى  
نشاط مختمؼ حقائؽ في التحسيف فيذا ستخداـ ىذه الإمبادئ عامة مف ىذه الحقائؽ، أما ستنتاجات و إ

دراسة -تعَرؼ  ، لذلؾالمنطقية التالية لمبحث والدراسةنو ربما يكوف الخطوة أتمامًا عمى الرغـ مف 
فيي تحاوؿ الحصوؿ عمى معمومات كافية عف الحالة  ،بأنيا تحميؿ شامؿ وعميؽ لظاىرة ما -الحالة

ُتجمع البيانات عف الحالة المبحوثة وفؽ أسموب منيا، و  موضوع البحث مع التركيز عمى جانب معيف
والعمؿ عمى غمؽ ىذه الفجوة  ،عممي منظـ بيدؼ تحديد الفجوة بيف الدراسات األكاديمية وواقع الحاؿ

 .اسبة بوصفو اليدؼ الرئيس لممشكمةأو تقميصيا إلى أدنى حد ممكف مف خبلؿ وضع الحموؿ المن
 

 :ـدود الدراسةح: خامساً 
حدود ىذا البحث زمنيا لممدة مف اإلصدار األوؿ لممواصفة الدولية  متدإ: يةناالزم الحدود -ٔ

ISO9001  تطبيؽ ميداني في معمؿ سمنت  ياتخمم ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٔٓولغاية  ٜٚٛٔعاـ
  .شتراؾ في برنامج تطبيقي يخص الموضوعمع اإل طاسموجة

 ي إدارة الجودة والبيئة فينظامل ختبار التطبيؽ الميدانيإ ىذه الدراسةتناولت : الحـدود المكانيـة -ٕ
مف قبؿ الباحث وذلؾ  العمديختيار اإلسموب ختياره بأوالذي جرى إ طاسموجةمعمؿ سمنت موقع 

 : يةالتلؤلسباب ال
 نشاء البنى التحتية والنيضة العمرانية ولمتأثير المباشر ، أىمية صناعة السمنت في إعادة وا 

لبيئة ى جودة المنتج والحفاظ عمى عبلقتو اآلمنة بارتقاء بمستو اإلف ،لموضوعي الجودة والبيئة فييا
 .رتباطو بحياة وصحة المواطنيفيعد مف القضايا الجوىرية إل

  قتصاد الوطني مف خبلؿ سد حاجة السوؽ المحمية ىذه الصناعة ومساسيا المباشر باإلأىمية
 .الدوؿ المجاورةمنافسة لمتصدير ألسواؽ ومف ثـ تييئة منتج ذو جودة عالية 

 عبلقات وثيقة مع أغمب لوجود و  ،دارة الجودة والبيئةإات في مجاؿ خبر المتبلؾ المعمؿ را إلنظ
في حالة حصولو  - مما يجعمو ،في محافظة السميمانيةالمؤسسات والمعاىد والمختبرات الفنية 

ستقطاب لبقية المعامؿ والمؤسسات المحمية لتطبيؽ متطمبات إمركز  - عمى الشيادة الدولية
 .والبيئة والسعي لنيؿ شيادتي الجودة والبيئة الجودة

                                                 
 .ٜٖ:، صٖٜٜٔض، ، دار المريخ لمنشر، الريا"دليؿ الباحثيف في اإلدارة والتنظيـ"عطية، حامد سوادي،  (ٔ)
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  لدراسةا مصطمحاتو مفاىيم : سادساً 
   المدى الذي يستطيع بو برنامج معيف الوصوؿ الى أىدافو المحددة وى: (تطبيق)الموائمة مدى  (1

اميف متغير تابع يشير الى مدى قدرة النظ نوإ .وتعتبر بشكؿ عاـ مقياسا لنتائج الخدمات العامة،
ستخدامو في معمؿ سمنت إؽ األىداؼ والفوائد المتوخاة مف و في تحقية الجودة والبيئة ونجاحدار إ

 .طاسموجة في محافظة السميمانية في العراؽ
ألنو يعني اإلجادة واإلتقاف بالعمؿ عمى العكس  Qualityترجمة لػىو ( الجودة)مصطمح  :الجودة (2

  .الشيءفي التذبذب الذي يعني ( النوعية)مف مصطمح 
       جراءات، والييكؿ التنظيمي، واإلىو مجموعة العمميات (:ISO 9001)دارة الجودة إنظام  (3

جراءات الجودة، وتعميمات العمؿ ا  بلزمة الموضحة في دليؿ الجودة، و والمسؤوليات، والموارد ال،
 . الصادرة مف المعمؿ بشأف الجودة

      جراءات، والييكؿ التنظيميواإلىو مجموعة العمميات، (:ISO 14001)دارة البيئة إنظام  (4
جراءات البيئية، وتعميمات العمؿ ا  بلزمة الموضحة في دليؿ البيئة، و والمسؤوليات، والموارد ال،

 . الصادرة مف المعمؿ بشأف البيئة
دارات ومديريات وأقساـ تنشئيا إىي عبارة عف  :دارية في معمل سمنت طاسموجةالوحدات ال (5

نجازه وفقا ا  ماليا بشكؿ يضمف حسف سير العمؿ و مكنيا مف القياـ بأعالمعمؿ عمى نحو كاؼ لت
دارية ىو جميع الوحدات اإل المقصود بو فإف ليذا البحث وبالنسبة، داري لممعمؿلنظاـ التنظيـ اإل

 .  في المعمؿ
أكثر الذيف يعمموف الحاصموف عمى درجة دبموـ فو داريوف المصنفوف الموظفوف اإل ىـ: العاممون (6

 .دارية المشمولة في التجربة في معمؿ طاسموجةحدات اإلفي الو 
 أساليب جمع البيانات وتحميميا: سابعاً 

 :يالتالنحو ال وعمى ىما النظري والعممي في جمع المعمومات المطموبة عمى جانبيف أساسييف الدراسة تسػػتندإ 
 يما يمستعانة باإل عف طريؽ لبحثتو في اتـ تغطيالذي  :ب النظريالجان: 
 .لكتب والدوريات العربية واألجنبية ذات العبلقةا (1
 .ISOالمواصفات ووثائؽ ومنشورات المنظمة الدولية لمتقييس  ةسمسم (2
 .ائؿ الجامعية العربية واألجنبيةطاريح والرساأل (3
الشبكة الدولية لممعمومات  ث والمقاالت التي تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ مواقعو البح (4

(Internet) خبلليامف  يفصصختع عدد مف الباحثيف والمإذ تـ التواصؿ م. 



23 
 

 يما يمستعانة باإل عف طريؽ لبحثتو في اتـ تغطيالذي  :الجانـب العممـي: 
غراض جمع ث ألسماء وعناويف السادة الذيف قابميـ الباحأ( ٖ)يتضمف الممحؽ  :المقابــالت -1

 :يتتضمف ىذه المقاببلت مايم، و انات عف الواقع الميداني لمدراسةالبي
تـ إجراء العديد مف المقاببلت خارج المعمؿ مع العديد مف الجيات ذات  حيث:ارج المعملخ - أ

ميا ىتماإحث ومستوى وعي تمؾ الجيات ودرجة العبلقة بموضوع البحث بغية اإللماـ ببيئة الب
 .بأنظمة إدارة الجودة والبيئة

معمؿ مف مختمؼ تـ إجراء العديد مف المقاببلت مع المختصيف في الحيث  :داخل المعمل  - ب
المستويات بغية الوقوؼ عمى الواقع الفعمي لنظاـ إدارة الجودة ولؤلنشطة ذات األثر البيئي في 

 . تعبئة أدوات البحث المعتمدةالمعمؿ مف خبلؿ 
 مكنتو مف قد، و السميمانيةالتي قضاىا الباحث في المعمؿ بمحافظة و  :المعايشة الميدانية -2

يشو المعمؿ مف خبلؿ المبلحظة الجودة والبيئة الذي يع قعستيعاب آليات عمؿ المعمؿ وواإ
 . طبلعستفسار واإلواإل

خطط و  تعميمات العمؿك ودراستيا :المعملطالع عمى العديد من الوثائق والتقارير الخاصة بال -3
يياكؿ وال ،تقارير التدقيؽ الداخمي لمجودةو  تقارير مراجعة اإلدارةو  شكاوى الزبائفو  الجودة

ستمارات المستخدمة في كافة األنشطة ذات العبلقة بنظاـ إلانماذج و  لمعمؿاخرائط و  تنظيميةال
 ٜٜٓٔالتعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية لعاـو  ةمختبريال تقاريروال الجودة

 .(ٛ)كما في الممحؽ ٜٜٚٔلعاـ (ٖ)قانوف حماية وتحسيف البيئة رقـ وكذلؾ، (ٚ)كما في الممحؽ
 دراسةدوات الأ: اً ثامن
عتماد عمى نظامي إدارة الجودة والبيئة باإل تقويـل (ٔ)(ستبانةاإل)قائمة فحص تصميـ ب قاـ الباحث    

 : يةتالووفقًا لمخطوات ال ISO9001و ISO14001المواصفتيف الدولية 
                                                 

ايماف . ٕٔٔٓيوسؼ احمد وآخروف ،: منيا( اإلستبانة)تـ االستفادة مف عدة مصادر عند تصميـ قائمة الفحص  (ٔ)
سمير محمد . ٜٜٙٔمحمد عبدالغني حسف ىبلؿ، . ٜٜٜٔجيؼ جوتف وجوف مانياس، . ٖٜٜٔابراىيـ عودة، 
                 ٕٗٓٓالقرعاف، أحمد محمد، . ٕٗٓٓ، الغميز، نايؼ. ٕٓٔٓنواؼ محمد البادي، . ٜٜ٘ٔعبدالعزيز، 

مجيد، سوسف . ٕٙٓٓالخطيب، أحمد والخطيب، رواح، . ٕٛٓٓالدرادكة، مأموف سميماف، . ٕٕٓٓ،الكيومي،عبداهلل، 
أيوب، عمي . ٕٓٔٓالسعدي رجاؿ وآخروف، . ٕ٘ٓٓقاسـ نايؼ، وبكر تركي، . ٕٛٓٓشاكر والزيادات، محمد عواد، 

باسردة، عمي . ٕٙٓٓالنوايسة، يناؿ متروؾ سالـ، . ٕٗٓٓدرادكة، أمجد، . ٖٕٓٓبدح، أحمد،  .ٕٓٓٓمحمد، 
.                        ٕ٘ٓٓالتميمي، فواز محمد الفواز، . ٕٚٓٓصفوت، محمد صالح، . ٕٛٓٓمحسف محسوف، 

Frederic, 2006. Kolcinski   Johon, 2002. . 
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مدخؿ عتماد لمعرفة عناصر التكامؿ بينيما وإل جرى دراسة المواصفتيف الدوليتيف كبًل عمى حدة (1
نو بالرغـ مف أ، وتبيف منفصمةمف خبلؿ آلية بشكؿ مناسب التعامؿ مع المواصفتيف مف  يايمكن

ختبلفًا إامؿ بيف المواصفتيف إال أف ىناؾ حوؿ عناصر التك (ISO)الجداوؿ التي أصدرتيا منظمة 
أف  حيثمتطمبات والعناصر كنتيجة لذلؾ، في طبيعة البناء لكبل المواصفتيف وفي حركة ال

تعتمد في تسمسؿ متطمباتيا وىيكميا عمى حركة الوثائؽ وكيفية  ISO14001المواصفة الدولية 
عمى حركة  ISO 9001بناء نظاـ إدارة البيئة في المعمؿ، في حيف تعتمد المواصفة الدولية 

 .المعمؿ باألساس ووفقًا لمدخؿ العممية المنتج في
اشر عمى متطمبات كؿ مواصفة مع ماد المبعتلكؿ مواصفة عمى حدة وباإل ستبانةإجرى إعداد  (2

موضح في الممحؽ ىو كما  المصاحبة لكؿ مواصفة (Guidelines)ستفادة مف الموجيات اإل
 .ISO14001لممواصفة  سؤاال( ٓٛ)و ISO9001لممواصفة  سؤاال( ٛٓٔ)، وكانت بواقع (٘)

بعض الحظات وآراء مبل( ٗ)وفي الممحؽ  ،ستشارييف فيياأسماء السادة اإل( ٕ)ويبيف الممحؽ 
 .ةانستبخذىا بنظر اإلعتبار في الصيغة النيائية لئلانات األولية والتي تـ أستبمنيـ عمى اإل

عتبار أف بناء إ، ب(PDCA)ديمنج  عجمةعتماد مدخؿ توافقي مع المواصفتيف عمى أساس إتـ  (3
عمى ا يمكف أف يعتمد التدقيؽ الدوري ليم تقويـة والبيئة في المنظمة أو إجراء نظامي إدارة الجود

 :يةالتالعناصر الرئيسة العمى نموذج التقويـ أ، وعميو فقد تضمف عجمةتمؾ ال
  تخطيط وتوثيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة . 
  تنفيذ وتشغيؿ نظامي إدارة الجودة والبيئة . 
  قياس وتدقيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة . 
  مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة . 

ف كانػت حركػة  المتطمبػات ا  و ( ديمنج)عجمةمى منطؽ ع (أنموذج) ستبانة التصميـ العاـ لئلويستند 
وىػػػو مػػػا أكدتػػػو  (() مػػػدخبلت، عمميػػػة، مخرجػػػات، تغذيػػػة عكسػػػية)وتفاعميػػػا يسػػػتند إلػػػى مػػػدخؿ العمميػػػة 
 . ISO 9001التعديبلت األخيرة لممواصفة الدولية 

                                                 
)) ة التغذية العكسية أو باإلنجميزي (Feed Back  )تعني ردة الفعؿ المقابمة لحدث ما وبالتالي 

 وفي اإلدارة رد الموظفيف ، ىي ببساطة ما ىو رد فعؿ مف حولؾ تجاه أي سموؾ تقـو بو
 .تجاه قرارات اإلدارة وفي التسويؽ ىي رد فعؿ المستيمؾ حوؿ سمعة معينة

 



25 
 

ستيعابًا لممفاىيـ اإلدارية الحديثة إاألحدث واألكثر ىي  ISO 9001 الدولية المواصفة رعتباإب (4
مع تكييؼ متطمبات  رئيسة كأساسعتمدت متطمباتيا الإفقد ، ما أنيا األكثر مف حيث المتطمباتك

ISO 14001 توافؽ والتكامؿ معيالم. 
تأخير موقع ستثناءات جرى فييا تقديـ أو إمع  ISO 9001ذات تسمسؿ المواصفة  ت عمىعتمدإ (5
             نسجاـ والتكامؿ معالمعتمد ولتحقيؽ قدر أعمى مف اإل تطمب الرئيس ليتوافؽ مع المدخؿالم

 ISO 14001. 
 .ISO 14001كأساس ثـ يجري البحث عما يناظرىا في  ISO 9001تؤخذ المتطمبات في  (ٙ
 .سموبتيا بنفس األاغيصتـ  لمنظاميف جميع المتطمبات الرئيسة (ٚ
في شتراؾ فيما بينيا لعدـ اإللكؿ نظاـ حسب خصوصيتيا  و المتطمباتأ لفقراتتـ صياغة بعض ا (ٛ

 :يمي كؿ مما
 في المواصفة  التركيز عمى الزبوفISO 9001   لعدـ مناقشة المواصفةISO 14001 ليا. 
 في المواصفة الجوانب البيئيةISO 14001  لعدـ مناقشة المواصفةISO 9001 ليا . 
 تج  في المواصفة الرقابة والقياس عمى المنISO 9001  لعدـ مناقشة المواصفةISO 14001 

 . ذلؾ بذات المدخؿ والكيفية
  السيطرة عمى المنتج غير المطابؽ  في المواصفةISO 9001 ستجابة لمطوارئستعداد واإلواإل 

إنيما بيف بت حيثمتناظريف ومتشابييف،  ISOالتي تعدىما منظمة  ISO14001في المواصفة 
ستعداد ميًا في آلية التناوؿ، كما أف اإلط مف حيث المجاؿ، لكنيما يختمفاف كيتشابياف فق

ستجابة لمطوارئ تعد مف العناصر الرئيسة والبارزة في نظاـ اإلدارة البيئية، مما يتطمب تناوليا واإل
 .منفردة

 في المواصفة  تحميؿ البياناتISO 9001  التي ال يوجد ما يناظرىا في المواصفةISO 14001 
بمتطمبات إضافية  ISO 14001بشكؿ مباشر، ولعدـ إقحاـ المنظمات الراغبة بتنفيذ المواصفة 

 .غير مطموبة
أو فرعي بالمواصفتيف عمى  يمتطمب رئيس نموذج أياأليغفؿ في وسعو كي ال بذؿ الباحث كؿ ما (9

لمتطمبات اإللزامية إلعطاء تقويـ شامؿ عف مدى توافر او وافية  نتائج التدقيؽ تكوف اإلطبلؽ لضماف أف
  .ذلؾ الدراسة ستبياف المعتمدة فيإستمارة اإل (٘) الممحؽ ويبيف .الدوليتيف المواصفتيف مع لممطابقة
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 :جرائياوا   عينة الدراسةختيار إطريقة : تاسعاً 
 :ختيار عينة الدراسةطريقة إ  -1

اعتو الحصوؿ عمى تطسعدـ إقميـ ولكف لإلحدى الوزارات في اتطبيؽ الدراسة عمى إحاوؿ الباحث 
قميـ رغبتيا الييئة العامة لمبيئة في اإل تبّين ذلؾ سباب تتعمؽ بتمؾ الوزارات، ولكف بعدالموافقة أل

ختار الباحث وعمى ىذا األساس إ .في محافظة السميمانية طاسموجة بتطبيؽ الدراسة في معامؿ سمنت
سموب بأمدراسة عينة ل سموجةمعمؿ سمنت طا بيئة صناعة السمنت في العراؽ كمجتمع لمدراسة و

قميـ إلوزارة الصناعة والتجارة في أحد معامؿ الشركة العامة لمسمنت والتابعة  المعمؿ ىوعمدي، حيث 
 .ضافة الى السمنت العاديت المقاـو لؤلمبلح الكبريتية باإلنتج السمنيكردستاف العراؽ، و 

 :جراءأسموب ال -2
     كثرأعمى درجة دبموـ ف دارييف المصنفيف الحاصميفصرت ىذه الدراسة عمى الموظفيف اإلقتإ    

نت طاسموجة كثر مف سنتيف في معمؿ سمأمضى عمى تعيينيـ الذيف دارية ف في الوحدات اإلو العامم،
 (.ٔ)كما مبيف الجدوؿ  .قميـ كردستاف العراؽإمبيئة في ل الييئة العامةعتمدتيا إلكونيا المؤسسة التي 

 (1)جدول 
 نة الدراسة حسب المؤىل العممي والخبرةفراد عيتوزيع أ

الخبرة                             
 المجموع سنة فأكثر 21 20-11 10-1 المؤىل العمممي

 ٓٔ ٕ ٖ ٘ دكتوراه وماجستير
 ٖٓ ٘ ٓٔ ٘ٔ دبموـ عالي وبكالوريس

 ٘ٗ ٓٔ ٘ٔ ٕٓ دبمـو
 ٘ٛ ٚٔ ٕٛ ٓٗ المجموع

 

قسـ  :ستبانات عمى المعنييف في المجاالت التاليةع اإلعند توزيفراد العينة وقد تـ تصنيؼ أ
ستفسار، حيث كاف كؿ وقسـ خاص بالباحث بالمشاىدة واإلطبلع واإل الزبوفو  دارةالجودة والبيئة واإل

 :يـكاف نصيب كؿ منحيث  .سئمة المتعمقة بو فقطبالجواب عمى األ امنيـ معني
 

 المجموع الباحث الزبون الدارة الجودة البيئة
ٖٓ ٕ٘ ٔ٘ ٔٓ ٘ ٛ٘ 

 



27 
 

ماؿ المعمومات وبذلؾ يكوف عدد كتلعدـ إ منيا ( ٔٔ)ستبعاد قاـ بإو ستبانة، إ( ٜٙ)إستعاد الباحث 
 .صميمف مجتمع الدراسة األ%( ٘ٚ)تشكؿ حوالي و ستبانة إ( ٘ٛ)اإلستبانات التي خضعت لمتحميؿ 

 :الدراسة أدوات -3
معتمدا فييا عمى ما جاء مف ( ودة دارة الجاـ إلمعرفة مدى مطابقة نظ) تبانة سإ :الداة األولى

ومستفيدًا مف آراء المحكميف والمختصيف في  ISO 9001 2000عناصر المواصفة القياسية الدولية 
دارة الجودة، فضبل عف الكتب وما ورد فييا في ىذا الجانب والرسائؿ الجامعية والبحوث والدراسات إ

 .(ٔ)ذات العبلقة
 :يالتالىو موجود في الممحؽ انة كما ستبوتكونت فقرات اإل

 .التخطيط والتوثيؽ -
 .دارة الجودةالتنفيذ والتشغيؿ لنظاـ إ -
 .متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ -
 .دارة الجودةالتحسيف المستمر لنظاـ إ -

 (.ٛٓٔ)الفقرة سئمة ليذه حيث بمغ عدد اإل
عناصر  معتمدا فييا عمى ما جاء مف( بيئة دارة اللمعرفة مدى مطابقة نظاـ إ) تبانة سإ :داة الثانيةاأل

وتكونت فقراتيا . ولىاألداة األ نفسومستفيدًا مف  ISO 14001 2004المواصفة القياسية الدولية 
 :يالتالبالشكؿ 

 .السياسة البيئية -
 .التخطيط -
 .التنفيذ والتشغيؿ -
 .الفحص -
 .دارةمراجعة اإل -

 (.ٛٚ)قرة سئمة ليذه الفحيث بمغ عدد األ
      شابيةفقرات المتالؼ بعض الفقرات ودمج قتراحاتيـ تـ حذحظات المحكميف وا  مبلضوء  وعمى

 .ضافة فقرات جديدة ودمج مجاالتياوتعديؿ الصياغة المغوية وا  ،

                                                 
فى الشركة السعودية  ٜٓٓٓيزو ا نحو تطبيؽ مواصفات اآلارة العميدإتجاىات اإل ،عبد الرحمف بف حمد الحميضى، (ٔ)

 .ٔعدد ٓٗمجمد  ،ٕٓٓٓدارة العامة، ، مجمة اإل(سابؾ)لمصناعات األساسية 
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 :ستبانةصدق ال -4
          عتمد الباحث عمى طريقة صدؽ المحتوى لمتحقؽ مف صدؽ أداة اإلستبانة، إو 

(Content Validity )عرضو عمى مجموعة مف المحكميف وكذلؾ ممقياس و جاده ليحيث قاـ بإ
 :بداء آرائيـ فيوبيذا طمب الباحث مف المحكميف إ. رؤوساء  األقساـ المختصيف بيذا الشأف

 . درجة صبلحية الفقرات -ٔ
 .درجة وضوح الفقرات -ٕ
 .درجة سبلمة المغة -ٖ
ت المحددة ي الفقرات والمجاالضافة أو حذؼ فإجراء ما يرونو مناسبا مف تعديؿ أو إ -ٗ

 .ستبانةباإل
 .عادتيا مرة ثانية حسب المبلحظات أعبلىاوبيذا تـ إ

  : ستبانة الفاعميةثبات إ -5
مف بصورتيا النيائية عمى أفراد عينة الثبات  ستبانة لمتأكد مف ثباتيا قاـ الباحث بتطبيؽ ثبات اإل
وتـ التحقؽ مف  ،نظاـلكؿ  شخصاً ( ٘ٔ)فراد العينة والمكونة مف داخؿ عينة الدراسة ومف خارج أ

عادة اإل ستبانة عمى وفييا قاـ الباحث بتوزيع اإل( Test-Retest)ختبارالثبات بطريقة اإلختبار وا 
، وبعد مرور أسبوع أعيد تطبيؽ بنظاـ البيئة ا معنياموظف( ٘ٔ)بنظاـ الجودة و ا معنياموظف( ٘ٔ)
قة بيف التطبيؽ درجات حسب العبلجابات، وتفريغ ال، وبعد تصحيح اإلختبار عمى العينة نفسيااإل

لكؿ مجاؿ ( الثبات) رتباط، بمغت قيمة معامبلت اإل()رتباط بيرسوفاألوؿ والثاني بإستخداـ معادلة إ
عادة لكافة المجاالت بحيث حصؿ ثبات اإل. (ٕ) داة ككؿ كما في الجدوؿمف مجاالت األداة، ولؤل

مجاالت لنظاـ عادة لكافة الكذلؾ حصؿ ثبات اإلو  ،(ٜٓ,ٓ)عادة أكثر مف ثبات اإلعمى لنظاـ الجودة 
داة معامبلت الثبات ىذه عمى تمتع األ دؿ عمىمما ي، (ٛٛ,ٓ)عادة أكثر مف البيئة عمى ثبات اإل

  .يعبر عف قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة بصورة عامة بمعامؿ ثبات مرتفع

                                                 
))  ىذا المقياس مستقبًل عف  ف يكوفأس، ص، وال بد  ة بيف المتغيريف رتباط العبلقا  حصائي لمعرفة درجة و إىو مقياس

القيـ المعيارية لكؿ مف المتغيريف معامؿ  ويطمؽ عمى متوسط حواصؿ ضرب وحدات القياس الخاصة بالمتغيريف،
ولكف  اقويرتباط كاف اإل   ٔ-، ٔمف  قتربناإكمما ، ٔ-، ٔخذ قيمة بيف أوت، بيرسوف بيرسوف لئلرتباط نسبة لمعالـ كارؿ

 .صفرالمف  ناقتربإكمما  ارتباط ضعيفويكوف اإل اكاف سالب اأو عكسي اكاف موجب سواءا اطردي إذا كاف
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 : هرجبغ ث٤وٍٕٞ ئٓؼبَٓ 

هرجبغ ٤وٍٕٞ ؽ٤ش ٣ٌٖٔ ئ٣غبك ٓؼبٓالد اإلهرجبغ ثئؼبَٓ هرجبغ ش٤ٞػبً ٓٓؼبٓالد اإل ٖٓ أًضو

 : ٍزقلاّ أُؼبكُخ اُزب٤ُخ اث٤ٖ ٓزـ٤و٣ٖ ث

 

 
 

 (2)جدول
 رتباط لنظامي الجودة والبيئة ألداة الفاعمية معامالت ال 

عادة ال   Test –ختبار بإستخدام الختبار وا 
 

عدد الفقرات  مجال المتطمبات ت
 نظام الجودة

 عادةثبات ال
 نظام الجودة

عدد الفقرات 
 نظام البيئة

 عادةثبات ال
 نظام البيئة

 ٖٜ,ٓ ٕٔ ٜٓ,ٓ ٜٗ التخطيط والتوثيؽ ٔ
 ٘ٛ,ٓ ٖٖ ٚٛ,ٓ ٕ٘ التنفيذ والتشغيؿ ٕ
 ٜٔ,ٓ ٚٔ ٕٜ,ٓ ٙٔ الرقابة والقياس ٖ
 ٙٛ,ٓ ٔٔ ٜٛ,ٓ ٕٔ (دارةمراجعة اإل)التحسيف المستمر ٗ
 0,89 73 0,90 102 المجموع الكمي 

 

 : حصائيةالمعالجات ال -6
ـ حساب دولية تمع متطمبات المواصفة ال( ةالجودة والبيئ) لمعرفة مدى مطابقة كؿ نظاـ و 

  .جابات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إل
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 نيالمبحث الثا
 ))ـابقةسدراسات 

دارة الجودة والبيئة إدراسات النظرية المتعمقة بنظامي ستعراضًا ألىـ الإيتضمف ىذا المبحث  
 أجزاء أربعةالباحث بترتيبيا الى حيث قاـ  ، مع التعميؽ عمييا في النياية،و تكامميأبشكؿ منفرد 

   :يالتالبالشكؿ و 
 ISO9001دارة الجودة وفقًا لممواصفة الدولية إدراسات نظم : اولً 
متطمبات الحصوؿ عمى "الدراسة التي قاـ بيا الجبوري بعنواف وىي  :(ٔ)(1999)دراسـة الجبوري  .1

        "ت الصناعية العراقيةدراء الشركاستطبلعية آلراء عينة مف مإدراسة  – ISO9000شيادة 
القطاع الصناعي  شركة مثمت( ٗٔ)أجريت عمى عينة مف الشركات الصناعية العراقية و ،

دارة العميا بشأف مدى توفر التعرؼ عمى توقعات اإل الى، الخاص، وىدفت الدراسة الحكومي
      الدراسة لمحصوؿ عمى المصادقات الخاصة بالسمسمة في الشركات عينة يةالمتطمبات األساس

تشخيص المتطمبات والبنود التي أقامتيا الشركات عينة البحث والعائدة الى إحدى مواصفات و ،
و أتشخيص مستوى تبايف ، و السمسمة بغية تحديد الشركات التي حققت تبلمسًا مع تمؾ البنود

، عبلوة سمسمةختبلؼ الشركات عينة البحث فيما بينيا فيما يرتبط بكؿ بند مف البنود العشريف لمإ
لحصوؿ عمى وابلمس مع بنود المواصفة، لمتقديـ كبر مف التأتأىيؿ الشركة التي حققت نسبة عمى 

ستبياف تـ تصميميا كمصدر أساس في إستمارة إعتمدت الدراسة عمى إقد و . شيادة المطابقة
وتحميؿ التبايف  (T)()ختبارإستخداـ إتحميميا إحصائيا بالحصوؿ عمى البيانات الميدانية التي تـ 

                                                 
)) التي توصؿ الييا وأىـ  ستنتاجاتقاط الضرورية مف أىميتيا واإلستخبلص النتـ دراسة كؿ بحث عدة مرات وتـ إ

 .كؿ باحث في دراستولالتوصيات 
ستطبلعية آلراء عينة مف مدراء دراسة إ -ISO 9000إبراىيـ، متطمبات الحصوؿ عمى شيادة الجبوري، ميسر  (ٔ)

 .ٜٜٜٔقتصاد، جامعة الموصؿ، العراؽ، اه غير منشورة، كمية اإلدارة واإلية العراقية، أطروحة دكتور الشركات الصناع
)) ختبار إف إ(T )ختبار الفروقات المعنوية بيف المتوسطات ي إحد ى اإلختبارات اإلحصائية الميمة التي تستخدـ إلى

حصائي ىما فرضية العدـ ومع أي إختبار إ( T)ختبار إ حدة أو لعينتيف، وتوجد فرضيتاف أساسيتاف تستخدـ معلعينة وا
 .والفرضية البديمة
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ستثمار وتطويع البنود إإمكانية  ستنتاجات كاف أىمياتوصمت الدراسة لعدد مف اإلو . ))تجاه واحدإب
مستوى ممارسة تدقيؽ الطرؼ الثالث عمى  والفقرات الفرعية داخؿ كؿ بند العشريف لمسمسمة

مكا، و يالد إزالة بعض الغموض وعدـ الفيـ بع ،الشركات الصناعية العراقية ختصار الفقرات إنية ا 
شارت كما أ .ف يؤثر ذلؾ عمى محتوى البند الرئيس تعبيرًا ومضموناً أدوف  ناصر الفرعيةوالع

ختبلؼ فيما بيف الشركات التي تعمؿ في إطار ذات القطاع فيما يخص إوجود الدراسة الى 
     (بة التصميـاقبمر )ختبلؼ فيما يرتبط بالبند الخاص س مع بنود السمسمة، وتجمى ذلؾ اإلالتبلم

أوصت و (. دارةبمسؤولية اإل)يتعمؽ بالبند الخاص ختبلؼ أدنى مستوياتو فيما فيما بمغ معدؿ اإل،
الدراسة بأىمية سعي الشركات المبحوثة لمحصوؿ عمى عبلمة النوعية العراقية كخطوة تمييدية 

 . ISO9000نحو الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع مواصفات السمسمة 
نظـ جودة المقاوليف تقييـ "الدراسة التي قاـ بيا العتيؽ بعنواف وىي  :(ٔ)(1997)تيق دراسة الع .2

تؤكد عمى تزايد الحاجة لنظـ جودة فاعمة لممقاوليف و ". ISO9000عمى أساس المواصفة الدولية 
في قطاع اإلنشاءات لحساسية ىذا القطاع، وإلشكاليات جوىرية مرتبطة بالجودة عانى منيا ىذا 

سابقًا، وتقوـ الدراسة بتقييـ نظـ الجودة المتبعة مف قبؿ خمسة عشر مقاواًل إنشائيًا في  القطاع
وتوصمت الدراسة . ISO9001عمى أساس متطمبات  ،شرقية بالمممكة العربية السعوديةالمنطقة ال

حفظ المناولة وال: كثر متطمبات المواصفة أىمية لممقاوليف والتي عادة ما يمتزموف بيا ىيأف ألى إ
التدقيؽ  :ييفوأما المتطمبات التي ال ييتموف بيا . التفتيش والفحصو مراجعة العقد، و والخزف، 
مراجعة و اإلجراءات التصحيحية الوقائية، و التقنيات اإلحصائية، و التصميـ،  ضبطو  الداخمي،

لجودة ادارة إبضرورة تطبيؽ المقاوليف ألنظمة  وفي النياية أوصت الدراسة .التوثيػؽو دارة، اإل
ثنيف مف المقاوليف مف عينة إالدراسة تميز أعماؿ  وبينت، ISO9000ستنادًا لممواصفة الدولية إ

 .ISO 9002البحث لحصوليـ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة 
                                                 

() تؤدي لتقسيـ  بطريقة ختبار معنوية الفرؽ بيف المتوسطات لعدة عينات بمقارنة واحدة، ويعرؼ أيضاً إل ىو طريقة
اليدؼ إف ف ذلؾؼ بينيا ولختبلعمى مصدر اإل لمتعرؼ ختبلفات الكمية لمجموعة مف المشاىدات التجريبية لعدة أجزاءاإل

 :وىي ستخداموإال بد مف تحقيؽ ثبلثة أمور قبؿ  متوسطات المجتمع ولكف تساوى ىنا فحص تبايف المجتمع لمعرفة مدى

 تساوي تبايف المجتمعات التي  -ٖ .طبيعي ليا توزيع مجتمعات ىذه العينات كبلً  -ٕ. مستقمةالعشوائية و الالعينات  -ٔ
 .المستقمة عشوائيةأخذت منيا العينات ال

    العتيؽ، توفيؽ حسف، نظـ جودة المقاوليف، تقييـ عمى أساس المواصفة الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ فيد (ٔ)
 .ٜٜٚٔالسعودية، ، 
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دة في تطبيؽ مفاىيـ الجو "الدراسة التي قاـ بيا الشامي بعنواف وىي  :(ٔ)(1997)دراسة الشامي  .3
ال يقؿ عدد العامميف أأجريت عمى عشريف منظمة صناعية بشرط  ،"منيةالمنظمات الصناعية الي

لى دراسة إؼ الدراسة عامؿ، كعينة لممنظمات الصناعية اليمنية، وتيدٓٓٔفي المنظمة عف
عمى مدى ساسية لمجودة وأىميتيا لتحسيف الجودة والتعرؼ مف خبلؿ الدراسة الميدانية المفاىيـ األ

ستمارة إختبرت الدراسة مف خبلؿ إوقد . منية بتطبيؽ تمؾ المفاىيـيالمنظمات الصناعية ال قياـ
مدى توافر العناصر لمعرفة ضافة لممقاببلت والزيارات الميدانية ستبياف صممت ليذا الغرض باإلإ

   :الرئيسة التالية
 لتزاـ بالمواصفات القياسيةاإل. 
 إتباع األساليب اإلحصائية لضبط الجودة . 
 توفر نظاـ الجودة. 
 التنظيـ الجيد إلدارة الجودة . 
 تطبيؽ مبدأ المشاركة. 
 حساب كمؼ الجودة. 

منظمات ىتماـ كبير في الإالمواصفات القياسية ال تحظى ب لى أفإوقد توصمت الدراسة 
   ختيارىا نتيجة لضعؼ الييئة اليمنية لمتفتيش وضبط الجودةإنتقائية في إالصناعية اليمنية، وىناؾ 

 دارة الجودة مف فعالياتإوالفنييف في المنظمات لما تمثمو ديد مف اإلدارييف وكذلؾ عدـ فيـ الع،
طبيقيا لمعديد مف مفاىيـ ضعؼ مف تأاصة مسؤولة عف الجودة فييا، مما وعدـ وجود إدارات خ

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ األجيزة الرسمية المسؤولة عف ضبط الجودة  .دارة الجودةإوأدوات 
دارة الجودة إعتماد أنظمة إوب اليمنية لممفاىيـ الحديثة لمجودةمنظمات الصناعية وبضرورة تبني ال
كمثاؿ لتمؾ  ISOرتقاء بمستوى الجودة فييا، وحددت مواصفات المنظمة الدولية الحديثة كآليات لئل

 .النظـ الحديثة
دارة ت اإلتجاىاإ"تى قاـ بيا الحميضي لمتعرؼ عمى الدراسة الوىي  :(ٕ)(2000)دراسة الحميضي  .4

 "ساسية سابؾسعودية لمصناعات األفي الشركة ال 9000يزودارة العميا نحو تطبيؽ مواصفة اآلاإل

                                                 
     حمد محمد، تطبيؽ مفاىيـ الجودة في المنظمات الصناعية اليمنية، بحث منشور في المجمة األكاديميةالشامي، أ (ٔ)
 .ٜٜٚٔجامعة العمـو التكنولوجيا، ،

ودية فى الشركة السع ٜٓٓٓيزو ارة العميا نحو تطبيؽ مواصفات اآلدالحميضى، عبد الرحمف بف حمد، إتجاىات اإل (ٕ)
 .ٕٓٓٓ، ٔعدد ٓٗدارة العامة ،مجمد ، مجمة اإل(سابؾ)لمصناعات األساسية 
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 مجودةل ؽ مواصفات الدوليةبدارة العميا في الشركة تطفراد اإلأف معظـ ألى إالدراسة  تتوصموقد 
 ISO9000ومف حيث العبلقة بيف العوامؿ الشخصية وبيف عناصر  .جيدةبدرجة  9002يزواآل
شراؼ وعنصري حصائية بيف نطاؽ اإلإتوجد عبلقة طردية ذات داللة  نوألى إلباحث وصؿ ات

العممي  حصائية بيف المؤىؿإتوجد عبلقة عكسية ذات داللة ، وكذلؾ المشتريات والتدريب
توجد عبلقة طردية ذات ، وعبلوة عمى ذلؾ جراءات التصحيحيةوعنصري ضبط العمميات واإل

 .دارة ونظاـ الجودةعنصري مسؤولية اإلبرة و حصائية بيف الخإداللة 
الذي حققتو  الدراسة التي قاـ بيا الطراونة لمتعرؼ عمى التحسفوىي  :(ٔ)(2000)دراسة الطراونة  .5

والفوائد الناتجة عف تبنييا ليذا النظاـ  9000يزوبعاد نظاـ اآلأردنية عمى الشركات الصناعية األ
الدراسة  توتوصم .يزوسعييا لمحصوؿ عمى شيادة اآلثناء ألشركات والصعوبات التي واجيت ا

ئد كنتيجة لتطبيؽ بنود ف الشركات حققت نسبا مف التحسف وحصمت عمى العديد مف الفواألى إ
   تنمية ثقة العمبلءو  ،زيادة القدرة التنافسيةو  يزو ومف ىذه الفوائد توسيع نطاؽ السوؽ،مواصفة اآل

ظيرت أمف حيث تخفيض التكاليؼ و ة لمتطمبات السوؽ، ستجابخطاء العمؿ وسرعة اإلأتقميؿ و ،
ف أظيرت الدراسة أ، فلنظاـ الجودة في تخفيض التكاليؼ الدراسة عدـ مساىمة تبني الشركات

لمحصوؿ عمى شيادة رتفاع التكاليؼ إاجيت العديد مف الصعوبات مف حيث الشركات الصناعية و 
 .ستشارية المحمية وكثرة المتطمبات وحداثة المفيـوب اإلالجودة وقمة المكات بعادألماـ بيزو وعدـ اإلاآل

تجربة شركة حكمة " الدراسة التى قاـ بيا النابمسي بعنوافوىي  :(ٕ)(1997)دراسة النابمسي  .6
ات وذلؾ لمتعرؼ عمى الصعوب" 9000يزوصيدالنية في الحصوؿ عمى شيادة اآللممستمزمات ال

عمى الشيادة والتعرؼ عمى الفوائد التي حصمت  ثناء حصولياأوالمعوقات التي واجيت الشركة 
الصعوبات التي واجيتيا ف ألى إتوصؿ الباحث  ،وقديزويا الشركة مف تطبيقيا لمنظومة اآلعمي

جراءات المتعمقة دارة في سير العمؿ وضبطو اإلدارية تتمثؿ في طبيعة تدخؿ اإلإالشركة صعوبات 
زيادة في ىي  الفوائد التي حققتيا الشركةف وأ .ىـ الصعوبات في ىذا المجاؿأتعتبر مف  ،بذلؾ

معمومات توفير مخزوف مف ال، عبلوة عمى يؿ الشكاوى وزيادة والئيـ لمشركةرضا العمبلء وتقم
 .ي وقتأليو في إسيؿ ويسير ويمكف الرجوع 

                                                 
  ردنية، مجمة دراسات ألة تطبيقية عمى الشركات الصناعية االفوائد والصعوبات، دراس ٜٓٓٓيزو ، آالطراونة، محمد (ٔ)
 .ٕٓٓٓ، ٕعدد ٕٚمجمد ،

، ورقة عمؿ متقدمة ٜٓٓٓالنابمسي، وديع، تجرية شركة حكمة المستمزمات الصيدالنية لمحصوؿ عمى شيادة اآليزو  (ٕ)
 .ٜٜٚٔ، عماف، ٜٓٓٓفي المقاء األوؿ لمعرض آيزو 
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تكييؼ بيئة التصنيع "الدراسة التي قاـ بيا الحجية تحت عنواف وىي  :(ٔ)(1999)دراسة الحجية  .7
ى شركات الصناعات دراسة حالة ف ISO 9001نموذج تاكيد الجودة أراقية وفقا لمتطمبات الع
لى تشخيص الفجوة بيف واقع نظاـ الجودة بالمقارنة مع متطمبات إستيدفت الدراسة إ، "لكترونيةاأل
كيد أنموذج تأيفاء بمتطمبات فضبل عف توفير منيجية تطبيؽ لئل ISO 9001نموذج تاكيد الجودة أ

ستنتاجات مف ضمنيا عدـ وجود ىيكمية لى مجموعة مف اإلإتوصمت الدراسة  وقد ٜٔٓٓودة الج
جراءات وتعميمات فضبل عف كوف اإل ليؿ الجودة،توثيؽ واضحة لنظاـ الجودة بسبب قصور في د

اخمي نشطة التدقيؽ الدأفقرات والمتطمبات، فضبل عف تركز في العديد مف اليتخمميا الدمج  العمؿ
نشطة دوف داء ىذه األأكؿ وعمى قسـ السيطرة النوعية في و النظاـ كأ مى المنتج العمميلمجودة ع

 ،و المناطؽ الوظيفية الخاضعة لمتدقيؽ في مناقشة نتائج تقارير عدـ المطابقةأقساـ مشاركة األ
 %(. ٙ,ٔٙ)يفاء بكؿ العناصر في المواصفة جزئية وبنسبة عمى اإل وكانت قدرة الشركة ككؿ،

      دارة الجودةإنظاـ "بعنواف  إبراىيـالدراسة التي قاـ بيا وىي  :(ٕ)(1999)إبراىيم  دراسـة .8
ISO 9001 – أجراىا في معمؿ السجاد الميكانيكي  ،"بيقية في معمؿ السجاد الميكانيكيدراسة تط

كنموذج لممنظمات الصناعية في البيئة العراقية، وىدفت الدراسة لتشخيص عناصر الفجوة بيف 
دارة الجودة إة الدراسة مقارنة بمتطمبات نظاـ اقع الفعمي إلجراءات نظاـ الجودة المتبع في عينالو 

ISO 9001  قتراح صيغ مواجيتيا وترسيخ نقاط القوة وتوفير متطمبات ا  لتحديد نقاط الضعؼ و
 اسة وبمامجاالت تكييؼ إجراءات نظاـ الجودة المعتمدة في عينة الدر  تحقتر ا  و  .دعميا وتفعيميا

  (دراسة الحالة)اسة منيج عتمدت الدر إحيث  .ISO 9001دارة الجودة إينسجـ مع متطمبات نظاـ 
دارة جودة المشروع في الدوؿ إالدليؿ الدولي لنظاـ  ستخداـ قائمة فحص مستندة عمىإإذ تـ ،

 ستخدـ الباحث مخططا  وثائؽ والسجبلت الخاصة بالعمؿ، و ضافة لممقاببلت والالنامية، باإل
دارة الجودة وفقًا إلى مدى توافر وتطبيؽ نظاـ إؤدية لعرض وتشخيص األسباب الم ))اواايشيك

                                                 
لكترونية وفقًا لمتطمبات أنموذج تأكيد الجودة ئة شركة الصناعات األييؼ بيالحجية، عمار عبد الصاحب، تك (ٔ)

ISO9001- قتصادير غير منشورة، كمية اإلدارة واإللكترونية، رسالة ماجستدراسة حالة في شركة الصناعات األ      
 .ٜٜٜٔجامعة بغداد، العراؽ، ،
اد الميكانيكي، كمية اإلدارة اسة تطبيقية في معمؿ السجدر   ISO 9001إبراىيـ، محمد خميؿ، نظاـ إدارة الجودة  (ٕ)

 .ٜٜٜٔقتصاد، جامعة المستنصرية، واإل
() يشير (. ، عظـ السمكة و تحميؿ السبب األساس إيشيكاوا، السبب و األثر) ذا المخطط بعدة أسماء يشار إلى ى

كما . خدـ ىذه الطريقة في الستيناتإست و ىو أوؿ مف(  Kaoru.Ishikawa 1969) اإلسـ األوؿ لمعالـ الياباني 
        بما أنو يستعمؿ لحصر كافة األسباب المحتممة ألثر(  cause  &effect) أطمؽ عمييا طريقة السبب و األثر 
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كثر تأثيرًا مف لبياف األىمية النسبية لمعيوب األ ()تحميؿ باريتو ، وISO9001لممواصفة الدولية 
لمعمؿ الى أف ضعؼ التوثيؽ في إوكذلؾ توصمت الدراسة . اإلنتاجيةثناء العممية أغيرىا والمتحققة 

بعض  يضا إجراءات الجودة في المعمؿ يشوبيا الدمج والنقص فيأوعدـ وجود دليؿ لمجودة، و 
وأوصت الدراسة  ISO 9001دارة الجودة وفقًا لممواصفة الدولية إالفقرات المطموبة ضمف نظاـ 
ة ستخداـ األساليب اإلحصائيإة الجودة في المعمؿ وبالتوسع في بضرورة إنشاء نظاـ موثؽ إلدار 

 .لضبط الجودة
التحوؿ التنظيمي مف " بعنواف Meegan الدراسة التي قاـ بيا  :(ٔ)Meegan (1998)دراسة  .9

ISO 9000  لى مشكمة إخفاؽ العديد مف الشركات في التحوؿ إ، تطرؽ "دارة الجودة الشاممةإنحو
لية لذلؾ دارة الجودة الشاممة، وحاوؿ تحديد أسباب تمؾ المشكمة مقترحة آإنحو  ISO 9000مف 

ستخداـ منيجية توفر ليا أدوات بحث شاممة لكافة متغيرات إحاولػػت الدراسة و  .التحوؿ المطموب
ضافة لمسح تعقبي ت وقدمت خمس حاالت دراسية باإلالدراسة، فأجػػرت العديد مف المقاببل

Follow up survey  التحوؿ ُحدد فييا أبعاد ( أنموذج تحوؿ الجودة)أثمر عنو تقديـ أداة تقويـ
األنظمة ، وبدارة وتوفر الدافعيةلتزاـ اإلإدارة الجودة الشاممة بإنحو  ISO 9000المنظمي مف 

وأوصت الدراسة بضرورة التسجيؿ عمى المواصفة  .ثقافة المنظمة، وباإلدارية المنفذة بالمنظمة
لمقومات ذلؾ لى ضرورة توفير المنظمات ا  دارة الجودة الشاممة و إتبني مفاىيـ و  ISO9000الدولية 
 .التحوؿ

بعنواف  Mats & Danالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  :(ٕ)Mats & Dan (1996)دراسة  .10
     "ISO 9000يزوآعي الشركات السويدية لمتسجيؿ فى سباب الكامنة وراء سعمى األ التعرؼ"
يـ وعمى ثـ التصم نتاج يمييا التسويؽيزو ىى اإلباآل اكثر الوظائؼ تأثر أف أىـ النتائج أومف ،

                                                                                                                                                    

و بسبب شكؿ المخطط الذي يشبو الييكؿ العظمي لمسمكة إكتسب . ثر وأسبابويجاد العبلقة بيف األو إل ةمعين( مشكمة)
 .و بما أنو يبحث عف أساس المشكمة ليذا إكتسب إسمو األخير إسـ عظـ السمكة

)) مف خبلليا . مرتبة حسب تكرار حدوثيا( الخدماتية (ىي تمثيؿ بياني يوضح مشاكؿ العممية اإلنتاجية باريتو خريطة
         قاعدة باريتو بناءا عمى قاعدة. عمى الجودة التي ليا أكبر تأثيرالعممية و  يمكف تحديد المشاكؿ األكثر حدوثا في

 .األسبابالعوامؿ و  مف% ٕٓمف المشاكؿ تحدث بسبب % ٓٛفإف ( ٕٓ/ٓٛ)
 

(1)
 Meegan, Serah Teresa, “Organizational Transitions from ISO 9000 to Total Quality 

Management”, PHD Dissertation, Queen’s University of Belfast Northern Ireland , 1998. 

(2) 
Mats &Dan ,Carlsson, Experience of Implementing ISO 9000 in Sweden Industry. 

International Journal of Quality & Reliability Management,Vol,  13,No 7,1996,p:36-47.  
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يزو كانت تحسيف الروتيف والجودة الشاممة،وعددالزبائف ثـ كفاءة ثيرات لآلأبرز التأف أكما  .التوالي
 وقات وصوؿ البضاعةأوالمبيعات وتحسف  وتحسف دقة التسميـ فجودة المنتج ثـ القدرة التنافسية التصنيع،

 .نتاجيةوزيادة اإل سواؽ جديدةأب وزيادة الربحية وكس نخفاض الفاقد وتقميؿ تكاليؼ سوء التصنيعا  و 
 يزوالعبلقة بيف تطبيؽ اآل"بعنواف  Subbaالدراسة التي قاـ بيا  :(ٔ)Subba (1997)دراسة  .11

شركة دولية حاصمة عمى  )ٓٓ٘)، طبقيا عمى"دارية ونتائج الجودةلممارسات اإلوجودة ا 9000
رفع مستوى جودة و   9000يزواآل يجابية بيف تطبيؽإف ىناؾ عبلقة ألى إوبيف فييا  يزو،شيادة اآل

      ، وتنمية الموارد البشريةيستراتيجت والتحميؿ، والتخطيط اإلوالمعموما داريةعناصر القيادة اإل
 .، ونتائج الجودةزبائفتجاىات الا  قة بيف المورديف، و عبلكيد الجودة، والأ، وت
 O14001ISدارة البيئية وفقًا لممواصفة الدولية دراسات نظم ال: ثانياً 
دارة الجودة الشاممة لمبيئة إ" ليمػي بعنوافالدراسة التي قاـ بيا الد :(ٕ)(2001)دراسـة الدليمـي  .1

أجريت في شركة مصافي الوسط كعينة  ،"دراسة حالة -ISO 14000ستخداـ المواصفة إب
دارة ظـ اإلقائمة بيف متطمبات ومبادئ نلمصناعة النفطية العراقية، وتيدؼ الدراسة لتجسير الفجوة ال

أنموذجًا وبيف ممارسات العمؿ البيئي القائمة في  ISO 14001عتماد المواصفة الدولية إالبيئية وب
ختيار إوتـ . ارة الجودة الشاممة لمبيئةدإلى إ الشركة محؿ الدراسة، ومحاولة النيوض بيا لموصوؿ

حياة منتجات الزيػػوت الخفيفة رة خط إنتاج الزيوت الخفيفة كعينة لتحديد الجوانب البيئية المرافقة لدو 
ستخدمت إوقد  ISO 14040ستخداـ طريقة تقدير دورة الحياة ووفقًا لممواصفة اإلرشادية إوب

دارة  ISO 14001الدراسة قوائـ فحص لمتحقؽ مف مدى توافر متطمبات المواصفة الدولية  وا 
دارة ىتماـ اإلإضعؼ  اف أىمياستنتاجات كة لعدد مف اإلوقد توصمت الدراس. الجودة الشاممة لمبيئة

ناطة مسؤولياتيا بأقساـ ليست مف مما ساىـ في إضعاؼ  ختصاصياإ العميا بالجوانب البيئية وا 
دارة صة بالجوانب البيئية ومتطمبات اإلنقص البيانات والمعمومات الخا، و األداء البيئي لمشركة

فتقار الشركة إؿ والحوادث مما أدى الى ت التشغيالبيئية وعمميات التدقيؽ والتقييـ المرافقة لعمميا
أظيرت نتائج التحميؿ الخاصة و  .لنظاـ معمومات يدعـ بناء نظاـ إلدارة الجودة الشاممة لمبيئة

                                                 
(1) 

Subba, Roa & Reugu-Nathan, T.S. & Solis, Luis E., Does ISO 9000 have an Effect on 

Quality Management practices?An International Empirical Study. Total Quality 

Management, Vol.8, No. 6, 1997, P. 333-345.  

سة حالة في شركة درا -ISO 14000حمد، إدارة الجودة الشاممة بإستخداـ المواصفة الدولية الدليمي، رغد منفي أ (ٕ)
 .2001، جامعة بغداد، منشورة في فمسفة إدارة األعماؿ رطروحة دكتوراه غي، أ"مصافي الوسط
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 بمموثات اليواء والتربة والضوضاءبتحميؿ المخزوف عف ظيور جوانب بيئية لعمؿ الشركة متمثمة 
أوصت الدراسة بضرورة تبني منظمات وقد  .يايلاوبما يؤثر عمى جودة الحياة داخؿ الشركة وحو 

وفمسفة الجودة  ISO 14001دارة البيئية يب اإلدارية الحديثة مثؿ نظاـ اإلاألعماؿ العراقية لؤلسال
كما أوصت بضرورة . األمد الطويؿ الشاممة لمبيئة وذلؾ لكفاءتيا في تحسيف األداء البيئي عمى

البيئية الناجمة عف الجوانب البيئية ألنشطة وسمع  عتماد تحميؿ دورة الحياة لدراسة المؤثراتإ
 .وخدمات الشركة

تطبيؽ المواصفة الدولية "بعنواف  Meadeالدراسة التي قاـ بيا  :(ٔ)Meade (1997)دراسـة  .2
ISO 14000 - تؤكد و ، "ألعماؿ الصغيرة في والية نيويورؾعمى منظمات ا-دارة البيئيةنظاـ اإل

كنظاـ لئلدارة البيئية شكؿ نقمة في التعامؿ مع  ISO 14001ية ف ظيور المواصفة الدولأعمى 
لى إابعة تنفيذىا الشأف البيئي وحّولو مف إطار التشريعات البيئية التي تقوـ وكاالت حماية البيئة بمت

تقديـ تأطير وكذلؾ حاوؿ . في حماية البيئة اجعؿ مف كؿ المنظمات طرف ،إطار طوعي أرحب
لمساعدة منظمات  ISO 14000لبيئة وسمسمة المواصفة الدولية دارة اإنظري حوؿ أنظمة 

 .األعماؿ الصغيرة في والية نيويورؾ في التأىؿ لمحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع ىذه المواصفة
قامت ىذه الدراسة بتقييـ عينة مف تمؾ المنظمات لتحديد عناصر القوة فييا وبما يساعدىا في و 

بتحديد الجوانب البيئية الميمة لتمؾ المنظمات بيدؼ  كما قامت طمبات المواصفة،المطابقة مع مت
 .السيطرة عمييا

 & Polakowskiالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  :(ٕ)Polakowski & Mach (1997)دراسـة  .3
Mach تسجيؿ " بعنوافISO 14001 – ستراتيجي لمجموعة تقييـ الخيار اإل(Lucent)  لمتقنيات

ستراتيجي في التسجيؿ اإل (Lucent)خيار مجموعة  الى تقديـ تيدفستإ ،"لكترونيةأالمايكرو 
سعيًا منيا لكسب ميزة تنافسية في السوؽ مف خبلؿ التفوؽ  ISO 14000عمى المواصفة الدولية 

 .عمى الشيادة حصوؿالف زبائنيا في العديد مف الدوؿ يتوقعوف أف المجموعة تعتقد البيئي، أل

                                                 
(1)

 Meade, Anna May, ISO 14000: Environmental Management Systems: Application for 

small Businesses in New York State, Master thesis state University of New York, USA, 

1997. 

(2) 
Polakowski, Ted D and Mach, Laurence,“ISO 14000 Certification: Lucent Technologies 

Microelectronics Group’s Strategic choice Assessment, Corporate Environmental Strategy 

,USA, 1997. 
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 ISOنظاـ لئلدارة البيئية يستند لمتطمبات المواصفة الدولية  وأوصت الدراسة المجموعة ببناء
تزويدىا بإطار عمؿ ، و ، ألنو سيحقؽ ليا الموائمة مع التشريعات والتعميمات البيئية14001

يساعدىا في ربط ، و راحؿ تصميـ وتحقيؽ وتسميـ المنتجيمكنيا مف إدخاؿ العناصر البيئية في م
 .صناعة القرار وثقافة المنظمةالبيئة والصحة والسبلمة بعممية 

 Branson & Davisالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  :(ٔ)Branson & Davis (1998)دراسـة  .4
شركة ( ٔٔ)جريت عمى أ" اعة صقؿ المعادفأدلة توجييية لصن –دارة البيئية أنظمة اإل"بعنواف 
يؿ تمؾ الشركات في ستشاري والفني البلـز لتأىالدراسة تقديـ الدعـ اإل تستيدفا  و . مختارة

دارة البيئية كنموذج ألنظمة اإل ISO 14001الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة الدولية 
وتوفير  ،كأساس ليا ISO 14001عتماد المواصفة ا  دارة البيئية و ستعراض نظـ اإلإ مف خبلؿ

     المواصفةعداد أدلة توجييية لتنفيذ ا  ، و إطار نظري يساعد المنظمات عمى فيـ تمؾ النظـ
ISO 14001 دراسة المزايا والكمؼ مف تنفيذ متطمبات المواصفة ، و في صناعة صقؿ المعادف
ISO 14001. الدراسة تحقيؽ العديد مف المزايا الحقيقية لمشركات المبحوثة خبلؿ  عمدت وقد

رة البيئية فقد أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ نظاـ لئلدا لؾلتنفيذ نظاـ لئلدارة البيئية، لذسعييا 
 .في شركات صناعة صقؿ المعادف ISO 14001لممواصفة الدولية  امستند

بعنواف  Chin & Punالدراسة التي قاـ بيا كؿ مف  :(ٕ)Chin & Pun (1999)دراسة  .5
 "لدوائر الكيربائية في ىونؾ كونؾفي مصانع لوحات ا ISO 14001العوامؿ المؤثرة في تنفيذ "

متخصصة ( متعددة الجنسيات ومحمية)لشركات ومتوسطة الحجـ كبيرة اريعأجريت عمى ستة مش
في صناعة لوحات الدوائر الكيربائية بيونؾ كونؾ بيدؼ دراسة موقفيا تجاه المواصفة الدولية 

ISO 14001 كمعيار لتقييـ ( الكمؼ/المنافع)ختبار إامؿ المؤثرة في تنفيذىا، وقد تـ ، وما ىي العو
وز كثيرًا الكمؼ المتوقعة التي كدت الدراسة بأف المنافع تتجاوأ .التنفيذ لممواصفة مف عدمو

حتسبتيا شركات صناعة الدوائر الكيربائية في ىونؾ كونؾ، وعميو فقد كاف الوزف النسبي المرجح إ
 . ىو ثبلثة أضعاؼ الوزف الذي حصؿ عميو عدـ التنفيذ ISO 14001لتنفيذ المواصفة 

                                                 
(1)

 Branson, Christine A and Davis, Petie, “EMS: A Guide for Metal Finishers”, NSF 

International, Ann-Arbor, Michigan, USA, 1998.  

(2)
 Chin, Kwai Sang and Pum, Kit-Fai, “Factors Influencing ISO 14000 Implementation in 

Circuit Board Manufacturing Industry in Hong Kong”, Journal of Environmental Planning 

and Management, V42, No.1, Hong Kong, Jan. 1999. 
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&  ISO 14001البيئة وفقًا لممواصفتين الدوليتين دارة الجودة و إدراسات نظامي : ثالثاً 
    ISO 9001 

 ينموذج تقويـ تكاممأتصميـ "الدراسة التي قاـ بيا بف مبارؾ بعنواف وىي : (ٔ)(2002)مبارك  دراسة .1
       و ISO 9001:2000 دارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف الدولييتيفإلنظاـ 

14001:2004 ISO  ساسا أوىدفت الدراسة ". السمف والصابوفحالة فى الشركة اليمنية لصناعة دراسة
دارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف الدولتيف إنموذج تقويمي تكاممي لنظامي ألى تصميـ إ

9001 ISO 14001و ISO  الشركة لية تساعد آقترحت ا  ارة الجودة والبيئة في الشركة، و دإستخدامو في ا  و
. ISO 14001ة مف خبلؿ التوافؽ مع متطمبات المواصفة الدولية يدارة البيئوثة في تبني نظاـ اإلالمبح

الفنية المعيارية  طبلع الشركة عمى المواصفاتإستنتاجات عديدة منيا ضعؼ إلى إوتوصمت الدراسة 
مى مفاىيـ دارة العميا عإلطبلع اإلية لتحقيؽ ذلؾ وضعؼ آوعدـ وجود  ،نشطة الشركةأذات العبلقة ب

ية المتعمقة بالجوانب ىتماـ الشركة بالبرامج التدريبإوضعؼ  ، ISO14001دارة البيئية مثؿاإلنظمة أ
وصت الدراسة بضرورة تفعيؿ دور الييئة اليمينة لممقاييس وضبط الجودة واليئية أو  .ثيراتياأالبيئية وت

صفات يمنية بعد ترجمتيا والسعي اليمنية لحماية البيئة مف خبلؿ إعتماد المواصفات الدولية كموا
منظمات الراغبة في التسجيؿ عمى مصندوؽ متخصص يتولى تقديـ الدعـ المالي والفني ل ءإلنشا

عمى حدة تماشيًا مع  مجودة والبيئة كبللكما أوصت بضرورة إنشاء جائزة وطنية  .ISOالمواصفات 
قامة الدورات التخ، الممارسات الدولية والعربية المماثمة صصية لمبلكات الشركات حوؿ المواصفات وا 
 .في التعامؿ مع الجودة والبيئة TQMالدولية بما يسيـ في نشر مفيوـ 

أنموذج  لتقويـ نظامي إدارة الجودة "الدراسة التي قاـ بيا الصفار بعنواف  :(ٕ)(2008)دراسة الصفار  .2
دراسة حالة في معمؿ سمنت " ISO9001 & ISO14001والبيئة وفقًا لمتطمبات المواصفتيف الدوليتيف

الكوفة الجديد عمى التعامؿ مع المواصفتيف الدوليتيف بصورة تكاممية، محاولة لتأىيؿ المعمؿ لممطابقة 
مع تقديـ وصؼ تقييمي لموضع البيئي في  ISO 9001 2000 مع متطمبات المواصفة الدولية الجديد

قتراح آلية تساعد المعمؿ في إمة فيو، مع الجوانب البيئية الميالمعمؿ وبما يساعد في التعرؼ عمى 

                                                 
          دارة الجودة والبيئة وفقا لمتطمبات المواصفتيف لنظامي إمد عوض أحمد، تصميـ أنموذج تكاممي بارؾ، أحم (ٔ)
 قتصادلصابوف، أطروحة دكتوراه، كمية اإلدارة واإلدراسة حالة في الشركة اليمنية لصناعة السمف وا( ٔٓٓٗٔ, ٜٔٓٓ) 
 .ٕٕٓٓجامعة بغداد، ،
لتقويـ نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقًا لمتطمبات المواصفتيف الدوليتيف  إبراىيـ، أنموذجالصفار،عبدالكريـ خميؿ  (ٕ)

ISO9001 & ISO14001 لكوفة الجديد، اإلدارة الصناعيةدراسة حالة في معمؿ سمنت ا ،ٕٓٓٛ. 



40 
 

ستيدؼ إوقد  ISO14001تبني نظاـ لئلدارة البيئية مف خبلؿ التوافؽ مع متطمبات المواصفة الدولية 
البحث تقديـ وصؼ تقويمي لموضع البيئي في معمؿ سمنت الكوفة الجديد وبما يساعد في التعرؼ 

 :ستنتاجات كاف أىمياإلى عدد مف اإل وتوصؿ البحث .عمى الجوانب البيئية الميمة فيو
  يعد نظاـ اإلدارة البيئية وفقًا لممواصفة الدوليةISO 14001  مف حيث الجوىر بمثابة تطبيؽ

لمبادئ نظاـ إدارة الجودة عمى إدارة الشؤوف البيئية، إذ بالرغـ مف التوجيات المختمفة لممواصفتيف 
 .في العديد مف المتطمبات المتشابية فأنيما يشتركاف ISO9001 & ISO14001الدوليتيف 

 ستخداـ أنموذج التقويـ التكاممي وجود تطبيؽ جزئي وأولي لبعض متطمبات المواصفة الدولية إ أظير
ISO14001  ستعداد المعمؿ لمتطمبات المواصفة الدولية إمع وجود ثغرات في التوثيؽ، بحكـ
ISO9001البيئية في المعمؿ ، وىو ما يوفر بيئة مناسبة لبناء نظاـ لئلدارة. 

وخمص البحث إلى عدد مف التوصيات كاف أىميا الوصوؿ بالموارد البشرية المسؤولة عف شؤوف  
وذلؾ بدعـ خطط اإلعداد والتدريب  مرحمة عالية مف الكفاءة والخبرة الجودة والبيئة في المعمؿ إلى

  .ضمف المعمؿ
دارة إف أنظمة أىؿ "بعنواف  De Araujoالدراسة التي قاـ بيا  :(ٔ)De Araujo (1996)دراسـة  .3

ستطبلع في قطاعي الصناعة إ أداة إدارية تكاممية ISO 14000 & ISO 9000 الجودة والبيئة
قؿ أعماليا )سطة في المممكة المتحدة شركة متو ( ٙٛ)أجريت عمى . "والخدمات بالمممكة المتحدة

ليا تجارب مع و %( ٘٘) والخدمي%( ٘ٗ)تتوزع عمى القطاعيف الصناعي ( عامؿ ٕٓٓمف 
     دارة الجودةإتقصي أوجو الشبو بيف نظاـ إلى دراسة تيدؼ الو . دارة الجودة والبيئةإأنظمة 

ISO 9000  دارة البيئة المرتقب إوبيف نظاـISO 14000 كما يراىا مسئولو الجودة والبيئة في ،
وقد  .ما بصورة تكامميةعينة البحث، وىؿ مف إمكانية لدمج ىاتيف المواصفتيف والتعامؿ معي

 :توصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا
بقبوؿ واسع جدًا مف قبؿ الشركات الصناعية والخدمية  ISO 9000حظيت المواصفة الدولية  -أ 

% ٜٓمطابقة ومف الشركات الصناعية عينة البحث حاصمة عمى شيادة ال% ٓٓٔ)البريطانية 
 .بذات اإلقباؿ ISO 14000ولية ف تحظى المواصفة الدأويتوقع ( مف الخدمية

                                                 
(1)

 De Araujo, Marcondes Moreira, “Quality and Environmental Management System: 

ISO 9000 and ISO 14000- An Integrated Management Tool? : An Overview in the UK 

Manufacturing and Service Sectors, Master thesis, University of London, London, UK    

,1996. 
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دارة لتزاـ اإلإلبحث بأف المواصفتيف تشتركاف في ولي الجودة والبيئة في عينة اؤ يعتقد أغمب مس -ب 
التدقيؽ ، و التدريب والتوعية، و التوثيؽ وضبط العممية، و السياسة واألىداؼ والغايات، و العميا

 .دارةومراجعة اإل
ركات الخدمية في عينة البحث أكدت عمى فوائد مف الش% ٖٚمف الشركات الصناعية و% ٛٛ -ج 

 .دمج المواصفتيف والتعامؿ معيما بصورة تكاممية
مع إيجاد التكامؿ  وأكدت عينة البحث عمى ضرورة إيجاد نظاـ دولي لمصحة والسبلمة المينية  -د 

 .دارة الجودةإدارة البيئة قبؿ نظاـ إنظاـ 
دارة البيئية الدولية نظـ اإل NSFؤسسة الدراسة التي قاـ بيا م :(ٔ)NSF (1999)دراسـة  .4

لصناعة  Milanموجيات تنفيذ لممنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجـ دراسة حالة، أجريت عمى شركة 
شخصًا وىي مسجمة عمى ( ٕٖ)الخاصة بصناعة السيارات والتبريد والذي يعمؿ فييا ( البراغي)الموالب 

وتعاني مف تدني مستوى أداءىا البيئي  رة الجودةداإالخاصة بنظاـ  ISO 9002المواصفة الدولية 
لتحقت بالمشروع إة في تحسيف مستوى أدائيا البيئي ورغبًة مف الشرك ،وتمويثيا لمبيئة بمخمفات الدىوف

تـ إجراء التقييـ األولي ليا بالمقارنة مع  وقد .الدولية NSFوتديره مؤسسة  EPAالفيدرالي الذي تمولو 
لتحديد مدى مطابقتيا لتمؾ المتطمبات وكانت النتيجة سيئة  ISO 14001لية متطمبات المواصفة الدو 

 ISO  دارة الجودةإف تجربة الشركة السابقة مع نظاـ أبؽ إلدارة البيئة في الشركة إال لعدـ وجود نظاـ سا
ت ونتائجو اإليجابية شجع الشركة عمى المضي قدمًا في مشروع تنفيذ نظاـ لئلدارة البيئية وقرر  9002

وقد  .NSFوبالتعاوف مع مؤسسة  ISO 14001التأىؿ لمحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة 
 ISOمف الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة  السنة  ستطاعت الشركة بعد سنة ونصؼإ

مميوف دوالر بفعؿ إحكاـ سيطرتيا عمى ( ٕٓ)ف تحقؽ خبلؿ تمؾ الفترة موفورات مقدارىا أ ،14001
عادة تدويرىامخمف  .اتيا مف الدىوف وا 

                                                 
(1)

 NSF., EMS: An Implementation Guide for SMOs, USA, 1999. 
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا -:رابعاً 
، حيث كاف لكؿ لجودة والبيئة بشكؿ منفرد ومجتمعألقت الدراسات السابقة الضوء عمى النظاميف ا

 عتماداإلىتماـ واإلالدولية ب المواصفاتتطبيؽ لبيا، وركزت بعضيا  ةدراسة خطتيا وبرامجيا الخاص
كدت الدراسات أ خر مفوالبعض اآل .لى تحسيف النظاميفالتي تؤدي إ المتطمبات الضروريةببعض 

 .اء البحث فييار جدة الشاممة في المؤسسات التي تـ إدارة الجو عمى ضرورة تطبيؽ إ
وفي تطبيؽ متطمبات المواصفات الدولية بحذافيرىا،  بجمعيانصرفت إالدراسة الحالية ولكف 
معمؿ سمنت  بيئة فيالنظاميف لمجودة والشاممة في دارة لى تطبيؽ إالنيائية تؤدي إ المحصمة

 لمجودة والبيئة شاممةدارة إلى تحقيؽ جراءات المؤدية إبعض اإلطاسموجة، بعد أف دعت المعمؿ لمقياـ ب
في المعمؿ وتأىيميـ ، مف خبلؿ رؤية العامميف أىدافيما بكفاءة وفعالية عاليتيفلى لتصؿ بالنظاميف إ

وخطوات لتطبيؽ النظاميف بعشرة  وفؽ متطمبات النظاميف الجودة والبيئة، وذلؾ مف خبلؿ تقديـ مقياس
لى أداء اميف إرتقاء بالنظالتي تـ إعدادىا مف قبؿ الباحث، وذلؾ لئلو مقترح تدريبي وبرنامج  خطوات،

 .صالحة لمعمؿيئة بمع التطورات العالمية وتحقيؽ جودة شاممة  ةواكبحسف لمأ
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 المبحث األول
 الجودة

 :اوفمسفتي الجودةمفيوم : ولً أ
تفاؽ بينيـ عمى إنو اليوجد أال إىتماـ بجودة الخدمات والمنتجات جميع يتفقوف عمى اإلالمع أف      

حكاـ حوليا واأل. تفاؽ عمى كيفية قياسياإنو اليوجد أكما  يصعب تحديدىا تماما، حيثتعريؼ الجودة، 
. صدار الحكـإمنو الحكـ عمييا وحسب الغرض مف  تختمؼ حسب منظور الشخص الذي يطمب

وتفيـ عادة بداللة التميز  .(ٔ)وترتبط الجودة في معظـ األحياف حدسيا بما ىو جيد وذو قيمة عالية
Excellence تسػػػػػػػػػػػػػػػاؽواإل Consistency ورضا . والحصوؿ عمى معايير ومستويات محددة مسبقا

 ,Harvery, Green, and Burrowsلوالخدمة لمغرض الذي صنع أو وضع الزبائف ومبلئمة المنتج أو 
في منظمات األعماؿ المعاصرة وما رافقيا  Quality المتقدـ الذي وصمت إليو الجودة والموقع .1993

ف لو جذوره الموغمة في أبتكارات العصر الحالي، بؿ إبتكارًا مف إة لـ يكف مف مفاىيـ وفمسفات حديث
ستخداـ العممي لكؿ مف المؤسسة قتصادية واإلـ الجديد لمجودة فيشمؿ القيمة اإلأما المفيو ، (ٕ)القدـ

والمستيمؾ، فنستطيع أف نقوؿ أف الجودة عبارة عف حالة كائنة في عناصر عبلقة العمؿ بيف مقدـ 
والعميؿ أي تحقيؽ الجودة بأقؿ تكمفة وىو ما يضمف أكبر ربحية في آف واحد بالنسبة  الخدمة

لقد دلت الكثير . (ٖ)لممؤسسة، أما بالنسبة لمعميؿ فيو حصولو عمى أفضؿ جودة لممنتج وبأقؿ األسعار
نيا طبقت أعمى سبلمية، دارة اإلوية الشريفة، والتطبيؽ العممى لئلحاديث النبيات الكريمة، واألآلمف ا

سبلـ بالجودة مف خبلؿ تماـ اإلىإكاف  وقد ،دارة الجودة الشاممةإساسية لحركة العديد مف المبادئ األ
 :(ٗ)يةالتالترسيخ المبادئ 

                                                 
       ، الجودة في التعميـ دراسة تطبيقية، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمافمحمد عواد ،الزيادات سوسف شاكر و ،مجيد (ٔ)
 .ٕٖٗ:ص، ٕٛٓٓ،
 .ٗٗ:ص، ؿ إبراىيـ، المصدر السابؽعبدالكريـ خمي، الصفار (ٕ)
ة دار الدقة، مركز الخبرات المينية لئل منتيى six sigmaمايكؿ ىاري وريتشارد شرويدر، ترجمة عبلء أحمد صبلح،  (ٖ)

PMEC ،صٕ٘ٓٓ، الجيزة ،:ٕٓ. 

 .ٖ٘-ٖٗ:ص ،ٕٛٓٓ، مأموف سميماف، إدارة الجودة الشاممة وخدمة العمبلء، دار صفاء، عماف، األردف، كةدالدرا (ٗ)
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تخاذ إفراد فى الشورى مف خبلؿ التشاور مع األ ألتزاـ بمبدسبلـ الى اإلد دعا اإلوق :الشورى أمبد -1
الى  ي، فالمشورة ىنا تؤد(ٔ)( مروشاورىـ فى األ :)ولو تعالىوحؿ المشكبلت، ويظير ىذا مف خبلؿ ق

 .عمؿ متقف وذو جودة
سبلـ عمى ضرورة التعاوف فى سبيؿ الخير ويظير ىذا مف خبلؿ قولو كد اإلأفقد  :التعاون أمبد -2

الفريؽ ىو مف ، فالعمؿ الجماعى بروح (ٕ)( م والعدوانثلرب والتقىي وال تعبووىا علً اإلوتعبووىا علً ا : )تعالى
 .دارة الجودة الشاممةساسية إلاأل المتطمبات

تقاف العمؿ وضرورة تحقيؽ الجودة فيو إسبلـ عمى قد حث اإلو : خالص فيوتقان العمل والإ أمبد -3
ب العامؿ عممو ويخمص فيو كامؿ ف يحأوالسعى لمتحسيف الدائـ، وضرورة  وخموه مف العيوب

       : وقولو تعالى .(ٖ)(حسه عمالأجر مه أوب ال وضيع إ : )عالىخبلص ويظير ىذا مف خبلؿ قولو تاإل

، (ف يحسفأعمؿ  ذاإف اهلل يحب مف العامؿ إ ) ، وقولو عميو الصبلة والسبلـ(ٗ)( ولتسئله عمب كنتم تعملىن)
              السبلـ الصبلة و  وفى ذلؾ يقوؿ عميو، (حب إذا عمؿ أحدكـ عمبًل أف يتقنوإف اهلل ي )
جورىـ أجر مف عمؿ بيا وال ينقص مف أحسنة فعمؿ بيا بعده كتب لو مثؿ  سبلـ سنةسف فى اإل مف)

مثؿ وزر مف عمؿ بيا وال ينقص مف سبلـ سنة سيئة فعمؿ بيا بعده كتب عميو شئ، ومف سف فى اإل
 .(٘)(وزارىـ شئأ
ىداؼ والمعايير ذ األتنفي عمىكد أالى الت يو ذاتية تؤدأسواء كانت خارجية  :سالميةالرقابة ال -4

 .سبلميةر والمقاييس والضوابط الشرعية اإلالموضوعة وفقا لممعايي
ثر لتزاـ بالشريعة سيكوف ليا األيماف واإلة لدى المسمـ المنبثقة مف قوة اإلف الرقابة الذاتيأكما   
ف خبلؿ قولو خرة، ويظير ىذا معمالو فى الدنيا واآلأور المسمـ بكامؿ المسؤولية تجاه شعفي كبر األ

حاديث النبوية الشريفة يات الكريمة واألاآلونستدؿ مف خبلؿ ، (ٙ)( كل وفس مبب كسبت رهينت : )تعالى

                                                 
 ٜ٘ٔ:آؿ عمراف، أية (ٔ)
 ٕ:المائدة، أية (ٕ)
 ٖٓ:الكيؼ، أية  (ٖ)
 ٕٜ:النحؿ، أية (ٗ)
 (.ٚٔٓٔ)قـ ر  ، باب الحث عمى الصدقة، كتاب الزكاة ، مسمـ (٘)

 .ٖٛ:أية المدثر، (ٙ)
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ف الرقابة أعماؿ والخدمات المختمفة، كما األسبلمية عمى ترسيخ الجودة فى دارة اإلى تركيز اإلعم
  .والسنة النبوية الشريفةف الكريـ آكانت تتـ فى ضوء معايير ومقاييس معينة مستمدة مف القر 

أما حديثًا فقد كاف لمنتائج الميمة التي أحدثتيا الثورة الصناعية جانبًا رئيسًا مف التطور الذي 
حدث في مفاىيـ الجودة وفمسفاتيا وأدواتيا، ويمكف عّد التطوير الميـ الذي قدمو العالـ اإلحصائي 

W. Shewart  لمرقابة عمى الجودة(QC) Quality Control  في بداية العشرينات مف القرف
     لجودة بمفيوميا الحديث، والتي الزالت مستمرة حتى اآلفاالماضي البداية العممية الحقيقية لمرحمة 

        Deming ،Juran ،Feigenbaum ،Crosby ،Ishikawa)والتي كاف إلسيامات الرواد ،
،Taguchi )ومع الثورة الصناعية ظيرت النقابات . دواتياكبير في تشكيؿ وصياغة فمسفاتيا وأالثر األ

وكاف  المينية حيث كؿ نقابة تحتكر مينة معينة وقواعد العمؿ فييا كما تحدد جودة المواد والمنتجات،
لى جانب ذلؾ كاف لظيور نظاـ المصنع ا  و  .سرار وسمعة المينةلؾ جزء مف محافظة النقابة عمى األذ

شكالو المختمفة كانت أف كمفة التمؼ بىتماـ بالجودة أللى اإلإ نتاج ما يؤكد الحاجةـ اإلوتزايد حج
ساليب أستخداـ إعمى الجودة ب ساليب الرقابةأ ستمر التطور في مجاؿ الجودة سواء فيإوقد  .عالية

و مف أ TQM دارة الجودة الشاممةإدارة الجودة مف خبلؿ طرح إمجاؿ  و فيأ حصائية،الرقابة اإل
ؿ توسيع و خبلأ 9000-9004يزومجموعة اآل دارة الجودة كما فيإمة نظأخبلؿ تحديد مواصفات 
 .دارة المعمومات والمعرفةا  لكترونية و والخدمات األلى المجاالت المختمفة كالخدمات إمفاىيـ ومنظورات الجودة 

 تعريف الجودة: ثانياً 
 

تطور مفيـو لى إدى ألذي شيدتو الشركات قديما وحديثا مجاؿ الجودة اب ىتماـ الكبيراإلإف 
ف الجودة اليوـ حافمة ؼ مشترؾ متفؽ عميو لمجودة وذلؾ ألالجودة بشكؿ ال يمكف معو تقديـ تعري

بالمداخؿ والمنظورات التي تتعامؿ مع مفيوميا مف جوانب مختمفة تعبر عف ثراء المفيوـ كما تعبر 
ي مبادراتيا لتبني كات فو الشر أذا المجاؿ سواء مف قبؿ الباحثيف عف عظـ الجيود التى توجو لي

باحث تعريفو الخاص ليا  وأعالـ عدة حيث لكؿ  نظمة الجودة المتطورة، فممجودة تعريفاتأمفاىيـ و 
 :  ي أىـ التعاريؼ الميمة لمجودةمما يمو  حسب نظرتو،

 والجيد نقيض الرديء " جود"في معجمو لساف العرب كممة الجودة بأف أصميا بن منظور إ عرؼ
   .(ٔ)ودة أي صار جيداوجاد الشئ جودة، وج

  الجمعية األمريكيةعرفت ASQC خدمة أو )  الييئة والخصائص الكمية لممنتوج :بأنيالجودة ا
 . شباع حاجات صريحة وأخرى ضمنيةإتظير قدرة ىذا المنتوج عمى التي ( سمعة 

                                                 
 .ٕٚ، صٕٛٓٓ، لساف العرب، دار المعارؼ، بف منظورإ (ٔ)
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  المنظمة الدولية لمتقييسأما  International Organization For Standardization 
تتحقؽ في منتج أو عرض موجز لمجموعة مف المتطمبات التي ينبغي أف  :الجودة بأنيا فتعرؼ

 .يفاء بيذه المتطمبات ويجعؿ العممية ممكنةاإل تحقيؽلذا كاف ىناؾ أسموب إعممية ما فيما 
  المنظمة األوربية لضبط الجودةأما European Organization For Quality Control 

عة مف الصفات التي يتميز بيا منتج معيف تحدد قدراتو عمى تمبية مجمو " الجودة"فترى أف 
  (ٔ).حاجات المستيمكيف ومتطمباتيـ

  سيكيموتووقد عبر Sikomoto عف الجودة بقولو المنتجات والخدمات الجيدة ىي تمؾ التي ،
 .(ٕ)تمبي حاجات الزبائف وتحترميا، أي أنو جعؿ جوىر الجودة ىي تمبية حاجات الزبائف وغيرىـ

 جوران عرؼ Juran أي القدرة عمى تقديـ  ،(ٖ)"ستخداـمدى مبلئمة المنتج لئل"ودة بأنيا الج
 . صدؽ صفاتأفضؿ أداء و أ

 فيشر والجودة حسب رأيFisher تمػػػػػيز وكوف األداء ممػػػػػػػػػػػتازا متعبر عف درجة التألؽ ال
Excellence  ممتازة عند مقارنتيا  (خدمة أوسمعة) وكوف خصائص أو بعض خصائص المنتوج

 .  (ٗ)الزبوف/ مع المعايير الموضوعة مف منظور المؤسسة أو مف منظور المستفيد 
  أرماند فيجبوم أما Armand Feigenbaum  حتياجات ومتطمبات إفقد عرفيا بأنيا تحديد

 .(٘)دارةا يريد وليس تحديد األسواؽ أو اإلالمستيمؾ لم
  ّفيميب كروسبي ؼعر Philip Crosby  لممواصفات المطابقة"الجودة بأنيا "Conformance 

to Specification .نتاجي الذي يخضع الجودة لمتطمبات وىذا التعريؼ يمثؿ المدخؿ اإل
  (ٙ).نتاجيةالتصميـ والعممية اإل

                                                 
دارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة والتعميـ، دار صفاء لمنشر ، إمحمد عواد ،سوسف شاكر والزيادات ،مجيد (ٔ)

 .ٗٔٔ:ص، ٕٚٓٓوالتوزيع، عماف، 
(2)

 Sikomoto,T, Meeting the challenge of the 21 century in the Globle market place, new 

York: Facts on file, T. 1998., p:157. 

(3)
 Evans, J. R., Applied Production and Operation Management, 4th ed., West Publishing 

Company, New York, 1993,p:44. 

(4) 
Fisher, Barry, Installing Implement the Document at lougbroraugh University,1996, p:5. 

 .ٙ٘:ص ،ٕٙٓٓ، ٖٖٓ:نتماء، العددلعربية، الجودة شيادة أـ ثقافة سموؾ وا  تحاد المصارؼ اإ (٘)
 .ٜٕ:ص، ٕٓٔٓنترنيت، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، إدارة الجودة الشاممة في عصر اإل عبود نجـ، ،نجـ (ٙ)
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  دوارد ديمينغإأما Edwards Deming الميا فيعرؼ الجودة وىو أحد رواد الجودة المعروفيف ع
  (ٔ).جات وتوقعات المستيمؾ حاضرا ومستقببلحتياإبأنيا تحقيؽ 

  الميندس اليابانيأما Taguchi  تعبير عف مقدار الخسارة التي يمكف "فقد عّرؼ الجودة بأنيا
ويتضمف ذلؾ الفشؿ في تمبية توقعات " تفادييا والتي قد يسببيا المنتج لممجتمع بعد تسميمو
ات الجانبية الناجمة عف المجتمع كالتموث الزبوف، والفشؿ في تمبية خصائص األداء، والتأثير 

 .(ٕ)والضجيج وغيرىا
ذف فالجودة ليست حالة مثالية محددة ونيائية يرجى الوصوؿ الييا، حيث تتطمب التحميؿ والتنبؤ إ

بقة، كما تتطمب التطور المستمر والدائـ في عمميات اسالمستيمكيف عف طريؽ الدراسات ال بحاجيات
 . البحث عف األحسف

ومطابقة  عدـ التمؼ، يف الجودة ىأ :ذىاف دالالت عديدة منيااأل يف تثير فألجودة يمكف ف اإ
وتحقيؽ كمفة  ودرجة القدرة عمى تحقيؽ رضا المستيمؾ،. أي ىي درجة مطابقة المواصفات المواصفات

الحجـ ) و الشكميةأ (المواد المستخدمة)ومجموعة الخصائص التركيبية  مناسبة لمواصفات المنتج،
و أ( لوافالمظير والمممس واأل)و الجمالية أ( جموأما تـ شراء المنتج مف  ةديأت)و الوظيفة أ( بعادواأل

  .شباع حاجات الزبوفإل( المنتج لفترة طويمة بدوف عطؿ تعمير المنتج وعمؿ)المعولية 
 مداخل الجودة: ثالثاً 

ولوية مف صبحت تحظى باألألجودة ف األيو مف خبلؿ حقيقة إيمكف النظر  تنوع ىذه المداخؿ الإف    
 ىذه المداخؿ ىو تحقيؽ القدرة  يىـ فولكف يظؿ المعيار األ .طراؼ ذات العبلقة بالجودةقبؿ جميع األ
وتوقعاتو وربما تجاوزىا ستجابة لمزبوف وحاجاتو إكثر أالسوؽ التنافسية مف خبلؿ جودة  يعمى البقاء ف
ىتماـ الواسع ف تنوع التعريفات يعبر عف اإلا  و  .Delighting Customerبياج الزبوفإمف خبلؿ 

الى تطوير منظورات مداخؿ عديدة لمجودة حددىا ايفانز  يبعادىا قد تؤدأمعالجة  يبالجودة والثراء ف
 .(ٖ)الجدوؿ  يمبيف فىو بستة مداخؿ كما  Evans&Lindsayولندساى 

                                                 
   ى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة،الطبعة األولى، دار وائؿ لمطباعة والنشرصفي، مدخؿ إلو عمر  ،عقيمي (ٔ)
 .ٖٔ: ص، ٕٔٓٓعماف، األردف، ،

(2)
 Barod, M., The Economic Importance of Quality- An International Handbook of 

Production and Operation Management, Cassell, 1989,p:447. 



49 
 

 (3)جدول 
 (ٔ)مفيوم الجودةفي  مداخلال

 مفيوم الجودة المدخل ت

 Judgmental Pالمدخؿ التقديرى  ٔ
الجػػودة كمػػػا يسػػػتخدميا عػػادة الزبػػػوف وتكػػػوف مرادفػػػا  -

لجػودة ىػى ا:شوييارات فػى الثبلثينيػات .لمتفوؽ والتميز
 .جادة المنتجإ

 Product – Basedالقائـ عمى المنتج  ٕ
خصػػائص وسػػػمات  ختبلفػػػات فػػىالجػػودة تعكػػس اإل -

مػػػػػػف  عمػػػػػػىأعمػػػػػػى ىػػػػػػى مسػػػػػػتوى الجػػػػػػودة األ) المنػػػػػػتج 
 (.خصائص المنتج

 User - Basedالقائـ عمى المستخدـ  ٖ
          حتياجػػػػػػػػػػات ورغبػػػػػػػػػػات الزبػػػػػػػػػػوفإة تتحػػػػػػػػػػدد بالجػػػػػػػػػػود -
ف إفػػػػػػراد مختمفػػػػػػة لػػػػػػذا فػػػػػػجػػػػػػات األف حاأل( المسػػػػػػتخدـ)

 .مواصفات الجودة مختمفة

 Value- Basedالقائـ عمى القيمة  ٗ
ى أو الرضاء بالسعر، أالجودة ىى عبلقة المنفعة  -
و تقديـ أقؿ أتقديـ نفس المنفعة بسعر ىي جودة ف الأ

 خرى فضؿ مقارنة بالمنتجات األأر عمى بسعأمنفعة 

 Manuf. – Basedالقائـ عمى التصنيع  ٘
و أيندسية الصناعية و الالجودة ىى نتيجة لمممارسة  -

      ، الجودة نفسيا فى كؿ مرة مطابقة المواصفات
 (.راءآلتساؽ فى الإال ) 

 .Integrated Aالتكاممى  المدخؿ ٙ

طراؼ أؿ جميع بالجودة تكوف ميمة ومرغوبة مف ق -
لى إمف حاجات  الزبوف  أنيا تبدإسمسمة القيمة، 

وصوال  ، التوزيع ،ومقدـ الخدمة،تصميـ، التصنيعال
 .خرىألى الزبوف مرة إ

 

                                                 
(1) J.R.Evans and W.M.LindsayThe Management and Control of Quality,Thomson South-

Western,Australia, 2005, p:12-14. 
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 تطور الجودة: رابعاً 
ف بأمكف القوؿ أل بدوف الثورة الصناعية، مكاف تطورىانتاجية لـ يكف باإلف اإلبأمكف القوؿ أذا إ

لى السمع إثير الحاجة أنتاجية كاف تحت تف تطور اإلإ .تطور الجودة لـ يكف ممكنا بدوف المنافسة
ىتماـ الجودة كانت الحقة عمى اإلف وسع،ألى الخدمات عمى نطاؽ إوفيما بعد ولى بالدرجة األ

وبعد  ىتماـ بمطابقة المواصفات مف قبؿ  المنتجيف،إلا ؽالبداية عف طري يدنى فنتاجية بالحد األباإل
كبر بخصائصيا وتغميفيا وطريقة األىتماـ اإللى إصبح الزبائف يتطمعوف أف توفرت السمع بكميات أ
ىو المنافسة  ،ومما جعؿ ذلؾ ممكنا .فضؿ لحاجاتيـ وتوقعاتيـتجابة األسستعماليا عف طريؽ اإلإ

ستجابة لحاجاتو إكثر يقارف ويختار مف بيف السمع األف خبلليا أ مفقدمت بدائؿ لمزبوف يستطيع  يالت
 كاف ليـ الدورو عممية تطور الجودة  يىذا السياؽ مف التطور فقد ساىـ رواد كبار ف يوف .وتوقعاتو
جؿ أومف  .فييا ووسائؿ تحسينيا والرقابة عمييا توضيح مفاىيـ الجودة ونقاط التركيز ييضا فأالكبير 
  ساليب الجودةأتطور مفاىيـ و  ساسيف ىماألمجودة سنتحدث عف بعديف  يلتطور التاريخبعاد اأتغطية 

 .ومساىمات رواد الجودة ،
  ساليب الجودة أتطور مفاىيم و : ولالبعد األ 

 يبعاد التطور فأيقدـ حيث ( ٗ)ف تطور مفاىيـ الجودة يمكف الحديث عنو مف خبلؿ الجدوؿ إ    
   .ساليب الجودةأمفاىيـ و 

 (4)ل جدو
 (ٔ)ساليب الجودةأتطور مفاىيم و 

 الفترة
تطور مفيوم 

 الجودة
 التركيز

حداث األ
 ساسيةاأل

دارة الجودة إبتكارات إ
 نبثاق المعتقداتا  الشاممة و 

قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  -ٔ
 الخمسػػػػػػػػػػػػػػػػينات و

 الخمسيناتفي 

المبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لممواصفات

 نتاج الواسعاإل -

 نتاجخط اإل -

 التوحيد القياسى -

 الفحص -

ديمينج يدخؿ  -
 الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

لػػى إحصػػائية إلا
 الياباف

قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إ -
 حصائيةاإل

                                                 
(1) 

K.T.Yeo, Management of Change From TQM To BPR and Beyond Internationl Journal 

of Project Management, Vol.(14), No.(6), p:321-222. 
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المبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الستينات -ٕ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ لئل
التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ )

 (لممبلئمة

 بحوث السوؽ-

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة  -
 الوظيفية البينية

 الجودة المتوقعة -

 يالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع -
 المتزايد لمزبوف

رقابػػػػة الجػػػػػودة الشػػػػػاممة  -
(TQC\QCC) 

المبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  السبعينات -ٖ
 لمتكمفة

 سيف العمؿتح-

 يالمشػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػ-
جميػػػػػػع المسػػػػػػتويات 

 اليرمية

الجػػػػػودة المتوقعػػػػػة -
 يبسعر تنافس

زمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػنفط أ-
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعد )

 (التكمفة

 (QA)ضماف الجودة  -

المبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الثمانينات -ٗ
ياجػػػػػػػػػػػػػات حتلئل

الكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لػػػػػػى إالتفكيػػػػػػر )
 (ماـاأل

التحسػػػػػػػػػيف  دواتأ  -
 يدار اإل

 الجودة الجذابة -

تحسػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػع  -
 العمميات

سػػة مػػف المناف -
قتصػػػػػػػػػػػػػػاديات اإل

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية 
الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

(NIEs)  مػػػػػػػػػػػػػػػػع
ميػػػػػػػػػػػزة التكمفػػػػػػػػػػػة 
 المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة
والمنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 العالمية الكثيفة

الػدوؿ  يفػ( TQM)حركة 
الغربيػػػػة،مفيـو نشػػػػر دالػػػػة 

سػػػػػمة سم (QFD)الجػػػػػودة  
 وشياداتيا ٜٓٓٓيزو اآل

المبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  التسعينات -٘
 لثقافة الشركة

دارة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع إ
 الشاممة

ىتمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإل
 المتزايدة البيئية

عمػاؿ، عادة ىندسة عمميػة األإ
 (MBP)الػػػػػػػػػػػػتعمـ التنظيمػػػػػػػػػػػػى 

 .البيئة ٓٓٓٗٔيزو آو 
المبلئمة لمبيئػة  يالعقد الحال -ٙ

المجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 والعالمية

جػػػػػػػػػػػودة الحيػػػػػػػػػػػاة  -
 Quality)لمجميع 

of life for all) 

البحػػػػػػػث  يفػػػػػػػ -
 عف الكياسة

مػػػػا بعػػػػد اعػػػػادة ىندسػػػػة  -
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ و عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األ

TQMحياةدارة جودة الإ؟ 
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 مساىمات رواد الجودة :البعد الثاني 
نيا لـ تكف أ أيتميزت بالتنوع عمى مستوى المفاىيـ والممارسات  الجودة ف مساىمة روادإ

 يكانوا رواد ف (يوتاغوتش يسبو كر )ف البعض منيـ مساىمات نظرية بعيدة عف مجاالت التطبيؽ أل
مف حيث نقاط القوة لمجودة ىمات الرواد يعرض مسا( ٘)والجدوؿ  .والأوالتطبيؽ  يالميداف العمم
 .والضعؼ فييا

 (5)جدول 
 (ٔ)رواد الجودة ومساىمتيم

 المساىمات رواد الجودة
 

 الحضارات القديمة

 جنػائف المعمقػة وسػور الصػيف العظػيـالو ىرامػات نجازات العظيمة مثؿ األف اإلإ -
عػػػػة الؼ السػػػػنيف دالػػػػة عمػػػػى براات الرومانيػػػػة التػػػػى ظمػػػػت شواخصػػػػيا آلوالقنػػػػو 

 .الصنعة وجودة العالـ
مػػادة تضػػمنت مػػوادا عديػػدة لممحافظػػة ( ٕٕٛ)تتضػػمف  يقػػوانيف حمػػورابى التػػ -

 .عمى الجودة

 

 والتر شوييارت

 

 

مشػػكبلت الجػػودة والرقابػػة  يفػػ( Variation)ىميػػة التغييػػرألػػى إىتمػػاـ جػػذب اإل -
 .عمييا

ال يمكػف سباب الصدفة التى تبلـز النظػاـ و أ: سباب التغيير أتحديد نوعيف مف  -
يا مػػػف قبػػػؿ لادسػػػتبا  يمكػػػف تحديػػػدىا و  يسػػػباب القابمػػػة لمتحديػػػد التػػػواأل تحديػػػدىا،

 .دارةاإل
 (.Plan , do , check, act)تدوير دورة شوييارت لمتحسيف  -

 

 رماند فيكنبـوأ

 .مفيـو رقابة الجودة الشاممة -
 يضػػافى الػػذالمتمثػػؿ بالعمػػؿ اإل( Hidden Plant)مفيػػـو المصػػنع الخفػػى  -

 .خطاءشركة جراء التمؼ واألتتحممو ال
 .تكاليؼ الجودة -

                                                 
 .ٔٗ-ٓٗ: ص ،نجـ، المصدر السابؽ نجـ، عبود (ٔ)
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 دوارد ديمينجإ

 

 .مجاؿ الجودة يوؿ لميابانييف فالمعمـ األ -
 .ىتماـ بالتغيير كمصدر لعدـ الجودةثارة اإلإ -
 .الشركة يعشر كمنياج متكامؿ لتطوير الجودة ف ةربعنقاط ديمنج األ -
 (.Deming Deadly Diseases)مراض القاتمة لمديمينج األ -
دارة والبقيػػػة مسػػػؤولية اإل ،مػػػف مشػػػكبلت الجػػػودة%( ٜٗ)ف أ يالنظػػػرة الكميػػػة فػػػ -

 .مف مسؤولية العامؿ يى

 

 

 جوزؼ جوراف

 

 (:Quality Trilogy)ثبلثية الجودة 

لترجمة الحاجات،  جتحديد الزبائف ،تحديد حاجاتيـ، تطوير المنت)التخطيط  .ٔ
 (.مثمية خصائص المنتجأ

مثمية أجؿ المنتج ، تحقيؽ أمف ( Process)تطوير التشغيؿ :تحسيف الجودة .ٕ
 .التشغيؿ

لى إ، تحويؿ التشغيؿ التحقيؽ مف مبلئمة التشغيؿ لممنتج:الجودة رقابة .ٖ
 Operationعمميات

 

 

 يفيميب كرسب

 

 .واصفاتممطابقة ال يتعريؼ الجودة ى -
 .الوقاية ينظاـ الجودة يتمثؿ ف -
 .يمفيـو التمؼ الصفر  -
 .بقةقياس الجودة ىو ثمف عدـ المطا -
 .مفيـو الجودة مجانا -
 .عشر لحركة الجودة ةربعالنقاط األ -

 

 كاورو ايشكاوا
 .أو السبب والنتيجة( Fishbone Diagram )البيانات السمكية  -
 .أدوات الجودة السبع -
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 جينشتي تاكوشي

تصػػميـ النظػػاـ، ) بمراحمػػو الػػثبلث (  Robust Design) التصػػميـ المتػػيف  -
 (.، وتصميـ السماح Parametersتصميـ المعممات 

 .دالة خسارة الجودة -
طريقػػة تاكووتشػػي المنيجيػػة فػػي ربػػط حاجػػات الزبػػوف بالتصػػميـ والتصػػنيع فيمػػا  -

 (.QFD)يسمى نشر دالة الجودة 

 

 شيجيو شنجو

 (. JIT) نظاـ الوقت المحدد  -
 (. Poka-Yoke) الوقاية مف الخطأ أو بوكا بوؾ  -
الخطػػأ الػػذي ) والتمػػؼ ( ف تجنبػػو مػػا يمكػػ) التمييػػز فػػي الجػػودة بػػيف األخطػػاء  -

 (ليو الزبوف يتوصؿ إ

 

 جوائز الجودة

 (.ٜٔ٘ٔمنذ عاـ ) جائزة ديمنج  -
 (.ٜٚٛٔمنذ عاـ ) جائزة مالكولـ بالدريج  -
 (.ٕٜٜٔمنذ عاـ ) جائزة الجودة األوربية  -

مواصفات الجودة 
العالمية المجاالت 

 المتعددة

 (.ٜٚٛٔ)عاـ (  ٜٗٓٓ -ٜٓٓٓ) اآليزو  -
 (.ٕٓٓٓ)عاـ (  ٕٓٓٓ -ٜٓٓٓ) اآليزو  -
 .الجودة والبيئة ٖٜٜٔعاـ (  ٓٓٓٗٔ) اآليزو  -

 
 Total Quality Manegment (T.Q.M:) دارة الجودة الشاممةإ: خامساً 

 يدارة الجودة الشاممة قد مثمت تتويجا لكؿ الجيود الواسعة والتطورات المتراكمة التإف أال شؾ 
صبحت نظاما متكامبل أة طويمة تمت عبر فتر  التي كثيرةالات ممارسالمفاىيـ و مونضوجا ل ،تـ عرضيا

 يف A.Feigenbaumف فيجينبوـ ألى إدارة الجودة الشاممة نشير إفيـ ن يولك .الشركة كميا ييغط
لى المشاركة الشاممة إة شارات واضحة عف الحاجإكاف يحمؿ  يوالذ TQCصدر كتابو أ( ٜٔ٘ٔ)عاـ 

تؤثر عمى الجودة دوف حصر  يصيمى متكامؿ لجميع المراحؿ التالرقابة عمى الجودة كمدخؿ تف يف
 عف كبير  بشكؿ ومع ذلؾ ظمت الشركات بعيدة .قسـ واحد ىو قسـ الرقابة عمى الجودة يذلؾ ف

 .ذلؾ يثير التجربة اليابانية واضحا فأوكاف ت .ما يسمى بمدخؿ الزبوف عفومف ثـ  يالمدخؿ التسويق
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لى إذوا يسافروف خأمريكيوف الجودة اليابانية كتشؼ األإعندما  M.Juranىذا يقوؿ جوزؼ جوراف  يوف
تركز عمى الزبوف بدال مف مطابقة  يدارة الجودة الجديدة التإمفاىيـ ف اليابانييف تبنوا أالياباف ووجدوا 

 يستراتيجداء اإلبعاد األكأحد أ يستراتيجإخذت تبرز الجودة كبعد أومع ىذه التطورات  .المواصفات
 .دارة الجودة الشاممةإجاه ت اتطور زة التنافسية و را متجددا لمميومصد

حيث يظير  .دارة الجودة الشاممةإتطورت عبرىا  ييوضح المراحؿ التاريخية الت (ٙ) جدوؿوال
تطوير  نتاج كاف البد مفوبسبب تزايد حجـ اإل البدء تتركز عمى الفحص، يف الجودة كانت فأ

لكؿ جيود الشركة فيما يمكف  يءر مفيـو الجودة ليصبح المكافيو تطثـ ومف حصائية، المعاينة اإل
 .تسميتو بالجودة التنظيمية

 (6) جدول
 (ٔ)دارة الجودة الشاممةإتطور نحو ال

بداية القرن  الفترة
 العشرين

 ربعينياتاأل 

1940 S 

 الستينات

1960S  

 الثمانينات وما بعدىا

 1980S  

المعاينة  الفحص التركيز
 حصائيةاإل

 ودةالج
 التنظيمية

 الجودة الموجية لمزبوف والسوؽ

تحديد وتصحيح :جديد لمجودةالمفيـو ال نتاجالجودة بعد اإل :المفيـو القديـ لمجودة النظرة
 نتاجاإل خطاء قبؿاأل

 
ف أحيث نرى  ،دارة الجودة منذ البدءإجوىر  يف عممية التقييـ ىإ( ٙ)جدوؿ ويبلحظ مف ال

 مف اعتباره جزءإوىذا يمكف )مف مطابقة المواصفات كد أتقييـ لمتىو عممية  Inspectioالفحص 
ف ىذه التطورات كانت تركز أوالواقع  (.ساس المواصفات لمحد مف التمؼأالمعايرة الداخمية القائمة عمى 

الثمانينات توجيات  يالسبعينات وتتعمؽ ف يف ألتبد ،(لمجودة يالمدخؿ الداخم)عمى داخؿ الشركة 
لمجودة بالتركيز عمى الزبوف حيث رضا الزبوف ىو مقياس الجودة  يدخؿ الخارجواضحة نحو الم

  فراغالت مف أىتماـ بالزبوف ووالء الزبوف لـ يف ىذا اإلفإبالتاكيد و  .الى والء الزبوف يتؤد يالعالية الت
محافظة ف الأىتماـ ظير جميا ومع ىذا اإل ،ىتماـ بالزبوفالسوؽ تزايد اإل يشتداد المنافسة فإفمع ،

 .فضؿ لمشركة مف جذب زبائف جددأعمى الزبائف الحالييف ىو 
                                                 

 .ٖٗ: ص ،نجـ، عبود نجـ، المصدر السابؽ (ٔ)
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 جؿ التحسيفأدارة المتكاممة مف نيا مدخؿ لئلأب TQMدارة الجودة الشاممة إويمكف تعريؼ 
بما يحقؽ ميزة  منظمةال يجميع المراحؿ والمستويات والوظائؼ ف يمد لمجودة فالمستمر والطويؿ األ

ف ىناؾ  عناصر قد تـ التركيز بأالتعريؼ ىذا ف نبلحظ مف أويمكف  .بوفورضا الز منظمة تنافسية لم
 يجؿ ضماف الجودة والتحسيف المستمر فأساسية مف أبمثابة مبادئ مرشدة وتوجيات  يعمييا ى

الجودة الشاممة تختمؼ مف باحث  دارةإف عناصر أ حيث .ة كمياركالش يتغط نيادىا المختمفة إلابعأ
و عشرة أخر الى تسعة حيف يوسعيا البعض اآل يلى خمسة عناصر فإخر فالبعض يقمصيا آل

 .(ٚ)كما يبيف الجدوؿ عناصر 
 (7)جدول 

 (ٔ)جودة الشاممةالدارة إعناصر 
 تايمور

(TAYLOR) 

 ريد وساندرز

(REID AND SANDERS) 

 فيجنبوم

 (A.V.FEIGENBAUM) 
 .التركيز عمى الزبوف -ٔ
 .دارة العميا بالجودةلتزاـ اإلإ -ٕ
 .ستراتيجى إدؼ الجودة ى -ٖ
 .الجودة مسؤولية الجميع -ٗ
 .التحسيف المستمر -٘
حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكبلت مسػػػػػػػؤولية  -ٙ

 .الجميع
 .حصائيةساليب اإلاأل -ٚ
التػػػػػػػػػػػػدريب والػػػػػػػػػػػػتعمـ عمػػػػػػػػػػػػى  -ٛ

 .الجودة

 .التركيز عمى الزبوف -ٔ
 .التحسيف المستمر -ٕ
 .الجودة عند المصدر -ٖ
 لتزاـ العامميفإ -ٗ
 دوات الجودةأفيـ  -٘
 مدخؿ الفريؽ -ٙ
 المعايرة -ٚ
 موردالدارة الجودة إ -ٛ

الجػػػػػػػػػػػودة عمميػػػػػػػػػػػة نظاميػػػػػػػػػػػة  -ٔ
 ومسؤولية الجميع

 فرادىا وفرقياأدعـ الجودة و  -ٕ
 التحسيف المستمر -ٖ
حاجػػػػػػػػات الزبػػػػػػػػوف حاجػػػػػػػػات  -ٗ

 .الشركة
 الجػػػػودة بمسػػػػاعدة الحاسػػػػوب -٘

(CAQ) 
 مشاركة وتمكيف العامميف -ٙ
 .التوجو القائـ عمى الزبوف -ٚ

                                                 

 .ٙٗ: ص ،أُوعغ اَُبثن نجـ عبود نجـ، (5)
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 ىايزر وريندر

(HEZIER AN RENDER) 

  فنش

(B.J.FINCH) 

 ايفانز

  (J.EVANS) 
 التحسيف المستمر -ٔ
 تمكيف العامميف -ٕ
 المعايرة -ٖ
 (JIT)نظاـ الوقت المحدد  -ٗ
 Taguchi)طرؽ تاكوتشى  -٘

Ms.) 
دوات تحسيف الجودة أ -ٙ

 (دوات السبعاأل)

 الزبوف الداخمى والخارجى-ٔ

 تحسيف العممية المستمرة -ٕ

الجودة مسؤولية الجميع  -ٖ
 .وثقافة الشركة

 المعايرة -ٗ

     برامج شيادة الجودة  -٘
 (يزو ، جوائز الجودةاآل)

 يستراتيجى فالتخطيط اإل-ٔ
 مجاؿ الجودة

 .دارة القائمة عمى الوقائعاإل-ٕ

 دارة الموارد البشريةإالقيادة -ٖ

 التصميـ الموجو لمزبوف -ٗ

 التحسيف المستمر-٘

 
ف بأ ،دارة الجودة الشاممةو العناصر المكونة إلألمبادئ اف نبلحظ أيمكف  مف ىذه النماذجو 

دارة الجودة الشاممة إ ف التجارب المتعددة لتطبيقاتأ يمما يعن و عناصر مشتركة  بينيا،أىناؾ مبادئ 
يقدـ تحديدا ليذه العناصر الذي ( ٛ)الجدوؿ كما في .عتماد عميياة توفرىا واإلرور ضلى إتشير 

 .المشتركة
 (8)جدول 
 (ٔ)دارة الجودة الشاممةالعناصر المشتركة ل

 يمالتقي العناصر

ستراتيجية الرؤية ال
 لمجودة

 .الجودة لـ تعد قضية تشغيمية -
 .الشركة كميا يستراتيجية تغطإف ترتكز عمى رؤية أالجودة ال بد  -
 .السوؽ يوميـ لمميزة التنافسية ف يساسأالجودة مصدر  -

                                                 
 .ٚٗ: ص ،نجـ عبود نجـ، المصدر السابؽ (ٔ)
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 التحسين المستمر
 .تحديد عدـ المطابقة عف المواصفات وتصحيح ذلؾ -
 .لى الجودة المحسنةإنتقاؿ تحديد الجودة الحالية واإل -
 .جؿ التحسيفأستمرار عممية التقييـ مف إ -

 التركيز عمى الزبون

 .يفاء بحاجات وتوقعات الزبوفتحديد مدى اإل -
ومف ثـ  فضؿ،األالمزيد  :يجب، الى ام :نتقاؿ مفاإل( :.Kano M)نموذج  كانو -
لمنطقة التمؼ ا نتقاؿ مفباإل( kincaid)و نموذج كنكايد ألى ما يبيج الزبوف، إ
 .لى منطقة الوالءإثـ  لى منطقة السواء،إ

لتزام وتمكين إ
 العاممين

 .العامؿ مسؤوؿ عف تقييـ جودة عممو -
 .تحسيف عممو يو يساىـ فأعممو  يف أالعامؿ يصحح الخط -
كبر مف قدرتو عمى أ ألخطاف أنو يقيـ أل ،أيقاؼ الخطإالعامؿ لديو صبلحيات  -

 .معالجتو

 المعايرة

 .داءهأالعامؿ يقيـ  :اتيةمعايرة ذ -
 .خرىقساـ األواأل العامميفالقسـ، والمقارنة بيف  داء العامؿ،أدارة تقيـ اإل: معيارة -
 يفضؿ لمشركة المعيار فداء األساس األأتقييـ الشركة عمى  :المعايرة التنافسية -

 .مجاليا

 

 بعاد الجودةأ: سادساً 
ومتى تـ تحقيقيا نكوف قد توصمنا ، Gravinا كما وضعي يةالتالتتمثؿ أبعاد الجودة في النقاط 

 :(ٔ)لتمبية متطمبات المستيمؾ
 .مدى قدرة المنتج عمى القياـ بالوظائؼ المطموبة منو أي: Performance: داءألا -1
 .المتوقع لممنتج يالعمر التشغيم أي :Durability: الصالحية -2
موبة مف قبؿ المؤسسة مدى تقيد المنتج بالمواصفات المط أي :Conformance: المطابقة -3

 .لتحقيؽ متطمبات المستيمؾ
                                                 

، الوراؽ لمنشر "مف المستيمؾ إلى المستيمؾ"، إدارة الجودة الشاممة ، يوسؼالطائيو مؤيد عبد الحسف  ،الفضؿ (ٔ)
 .ٖ٘-ٕٖ: ص ،ٕ٘ٓٓوالتوزيع، عماف، 
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، أي تعمير المنتج وعمؿ داء بمرور الوقتمدى ثبات األ :Reliability: (المعولية) عتماديةال -4
 .المنتج لفترة طويمة بدوف عطؿ

لى مدى سيولة إضافة باإل يىتماـ بالشكاو حؿ المشكبلت واإل :Serviceability: خدمة المنتج -5
 .سرع وقتأ يقؿ تكمفة وفألى حالتو الطبيعية بإو عادتا  و  وصبلحإ
  .ناقة المنتج وجاذبيتوأمدى  أي :Aesthetics: شكل وجمال المنتج -6
 .ضافة بعض الوظائؼ لتحديث وتطوير المنتجإمكانية إأي :Featuresمزايا وخصائص المنتج  -7
 (.مؤسسة المنتجةسمعة ال)عف المنتج السابقة الخبرة والمعمومات أي:Reputation سمعة المنتج -8

يبحث  يىذه الميزات تتضمف الطمبات العامة التو غير قابمة لمقياس، /ميزات قابمة لمقياسممجودة مف
. Quality Dimensions بعاد الجودةأىذه الميزات يطمؽ عمييا ، و الخدمة/المنتج يعنيا الزبوف ف

 عدد الموف،كقابمة لمقياس الغير  اؿو أ ميزاتالمو  ...الحجـ الوزف،كميزات متنوعة قابمة لمقياس وىي 
ىذه  كولوجية،يوظيفية تقنية وس: يالتلشكؿ الابيمكف تصنيفيا ، فممجودة خصائص، ..الميارات، التالؼ

المعدات  يخدمة، فالخصائص التقنية تتمثؿ فال/منتجالدؽ متطمبات الزبوف أالخصائص تصؼ بشكؿ 
  .الخدمة/غراء المنتجا  ة و جمالي يما الخصائص السيكولوجية فتتمثؿ فأالدائمة، 
 الجودة توكيدنظم : سابعاً 
بإصدارىا القديـ مصطمح نظـ تأكيد  ISO 9001/9002/9003ستخدمت المواصفات الدولية إ     

 ISO 9001ستخدمت المواصفة الدولية إ، فيما (Quality Assurance Systems)الجودة 
وىو مؤشر عمى  Quality Management Systemدارة الجودة إيد مصطمح نظـ بإصدارىا الجد

 .شمؿ مف تأكيدىاأدارة الجودة إف أستخداـ المفيوـ، إذ إالتطور في 
يجابيًا إودة منتجاتيا وخدماتيا، وتتفاعؿ متبلؾ المنظمات ألنظمة جودة فاعمة تؤثر عمى جإيعد و      

تبعتيا إاتيجيات التي ستر ألنظمة اإلدارية القائمة، أحد اإلبصورة تكاممية مرنة مع الممارسات واو 
وقبؿ الخوض في . (ٔ)المنظمات لمجابية ذلؾ التحدي، ولتحقيؽ سياساتيا وأىدافيا المرجوة تجاه الجودة

 (ISO)وفقًا لمفاىيـ منظمة و  (Quality Management System)دارة الجودة إماىية نظـ 
بيف جممة اخؿ الحاصؿ ستعراض المواصفات التي عبرت عف تمؾ النظـ البد مف إيضاح بعض التدا  و 

عتمادىا كصفة إاألحياف بصورة مترادفة، مف خبلؿ ستخداميا في بعض إمف المصطمحات التي يتـ 
ف يعكس ذلؾ بدقة طبيعة األنشطة المرتبطة أة المنفذة في بعض المنظمات، دوف ألنظمة الجود

 :يالتالبالشكؿ ا، و ىيـ والمصطمحات حسب تطورىبالجودة التي تنفذىا المنظمة، وسنعرض تمؾ المفا
                                                 

 .ٓٗ:، صالمصدر السابؽ ،، عبدالكريـ خميؿ إبراىيـالصفار (ٔ)



60 
 

دارة الجودة يركز عمى وضع أىداؼ إمف  اجزءإف : Quality Planning (QP)تخطيط الجودة -1
 .الجودة وتحديد العمميات التشغيمية الضرورية والموارد األخرى المرتبطة بتحقيؽ أىداؼ الجودة

تمبية متطمبات دارة الجودة يركز عمى إمف  اجزءإف : Quality Control (QC)ضبط الجودة -2
لى مراقبة العمميات والحد مف أسباب عدـ المطابقة في إيشمؿ األساليب واألنشطة اليادفة الجودة، و 
نو وسيمة لمكشؼ عف العيوب وليس ألى ضبط الجودة عمى إؿ تحقيؽ المنتج، وينظر عادًة جميع مراح
 . لمنع حدوثيا

يركز عمى توفير الذي دارة الجودة إجزء مف إنو : Quality Assurance (QA)كيد الجودة و ت-3
الثقة بأف متطمبات الجودة سيتـ تمبيتيا، مف خبلؿ جممة مف األنشطة المنيجية المخطط ليا والمطبقة 

  .ضمف نظاـ الجودة
يركز عمى زيادة و دارة الجودة إجزء مف وىو : Quality Improvement (QI)تحسين الجودة -4

فضؿ ضبط لجميع أعميتيا وكفاءتيا، مف خبلؿ تحقيؽ مف حيث فاالقدرة عمى تمبية متطمبات الجودة 
 Total Qualityدارة الجودة الشاممة إتحسيف الجودة أساسًا لمفيوـ  تبريعاألنشطة والعمميات و 

Management (TQM) . 
كافة أنشطة التنسيؽ المتعمقة بتوجيو  ىي:Quality Management (QM)دارة الجودة إ-5

   ستعانة بطرائؽ تحقيؽ الجودة مثؿ التخطيط لمجودةيخص الجودة، مف خبلؿ اإلظمة فيما وضبط المن
 .وضبط الجودة، وتأكيد الجودة وتحسيف الجودة،
دارة الجودة ىو األشمؿ، وىو ما حرصت سمسمة المواصفات إيتضح مما سبؽ بأف مفيوـ و  

نظاـ الجودة يقصد بو ف أستخدامو، وبما إ مف ٕٓٓٓبإصدارىا الجديد لمعاـ  ISO 9000الدولية 
الييكؿ التنظيمي والمسؤوليات واإلجراءات والعمميات التي تُنشأ في المنظمة لوضع سياسة وأىداؼ 

 Quality)دارة الجودة إتعرؼ نظاـ  ISO 9000ف المواصفة الدولية إيا، فالجودة بالمنظمة وتحقيق
Management System)  ة المنظمة المتعمقة ذلؾ النظاـ المعني بتوجيو وضبط أنشط"بأنو

دارة الجودة عمى تحميؿ متطمبات الزبائف وتحديد العمميات البلزمة لتحقيؽ إتشجع أنظمة و  .(ٔ)"بالجودة
المستندة عمى حاجاتيـ ورغباتيـ والمحافظة عمى تمؾ العمميات تحت و المنتجات الممبية لمتطمباتيـ 

ية تعزيز رضا الزبائف وأصحاب المصالح حتمالإلمتحسف المستمر لزيادة  اكما توفر إطار  ،السيطرة
(Stakeholders) وثقتيـ بالمنظمة. 

                                                 
(1)

 ISO 9000:2000 (E/F), "Quality Managemant Systems – Fundamentals and Vocabulary",  

2nd ed. .ISO Copyright Office, Geneva.p:8. 
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 ISO 9000أىداف الجودة وفقًا لممواصفة الدولية : ثامناً 
جودة لمعمى ضرورة وضع المنظمات أىداؼ  ISO 9000أكدت سمسمة المواصفات الدولية  

Quality Objective  ف يتـ المحافظة أى فييا، و لمقياس لكؿ وظيفة ومستو واضحة وموثقة وقابمة
   وبما يحقؽ تناغميا وتوافقيا عمى أساس مبدأ التحسيف المستمر مع سياسة الجودة، (ٔ)عمييا

Quality Policy ف تكوف تمؾ أو  ،(ٕ)التي عادًة ما توفر اإلطار العاـ لوضع تمؾ األىداؼ ومراجعتيا
بيف القيمة وكمؼ الجودة بحدىا  األىداؼ مراعية لمكمؼ المرتبطة بيا بحيث يكوف الفرؽ موجباً 

ة الدوليػة لمتقييس المنظم ءىستنادًا لمبادإدد أىداؼ الجودة الواجب تحقيقيا حوت ،(ٖ)األقصى
  :(ٗ)يالتلاالشكؿ ب ومواصفاتيػا

 . ستمرار لتحقيؽ جودة المنتج بثباتإالسعي ب -ٔ
 . حددىا الجيات الرقابية والتشريعيةتحديد وتنفيذ المتطمبات القانونية والضوابط المتعمقة بالمنتج التي ت -ٕ
ستمرار لتمبية الحاجات والرغبات الظاىرية والضمنية لمزبائف إتحسيف جودة العمميات التشغيمية ب -ٖ

 Stakeholders.وأصحاب المصالح 
 .حكاـ السيطرة عميياا  بينيا و  اتتحديد مختمؼ العمميات والعبلق -ٗ
 . منةاآلصحية و العمؿ التأميف بيئة  -٘
شر تدريب  -ٙ  . وتطوير كفاءاتيـاؾ العامميف في المنظمة وا 
لمبادئ التحسيف المستمر  غرس الثقة في اإلدارة والعامميف بأف متطمبات الجودة يتـ تحقيقيا وفقاً  -ٚ

 .دارة الجودةإلنظاـ 
 .غرس الثقة في الزبائف وأصحاب المصالح بأف متطمبات الجودة يتـ تحقيقيا مف قبؿ المنظمة -ٛ
ططة ألىداؼ الجودة، لقياس مدى تحقيقيا والعمؿ عمى معالجة أية حاالت المراجعة الدورية المخ -ٜ

 .عدـ مطابقة مف خبلؿ اإلجراءات التصحيحية والوقائية

                                                 
(1) 

ISO 9000 : 2000 (E/F) , " Quality Managemant Systems – Fundamentals and 

Vocabulary", ( 2nd ed.) .ISO Copyright Office, Geneva.p:2. 

(2) 
Bag chi, Tapan P.,and Feldman, Gerald, ISO9000, Concepts, Methods, and 

Implementation, 2nd ed., wheeler publishing, Delhi, India, 1996, p:11. 

اليمنية لصناعة دارة الجودة والبيئة، دراسة حالة فى الشركة عبد الوىاب، تصميـ لتقويـ نظامى إمحمد العزاوى،  (ٖ)
 .٘:، صٕٕٓٓقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، رة كمية اإلدارة واإلطروحة دكتوراه غير منشو السمف والصابوف، أ

 .ٜٔ:الصفار، ص: نظرأ  (ٗ)



62 
 

 المبحث الثاني
 البيئة

 -:مفيوم البيئة: أولً 
وصواًل إلى و ستنزاؼ مواردىا، ا  ، و أصبحت قضية البيئة بمشكبلتيا المتعددة بدءًا مف تموثيا

مصطمح البيئة مف المصطمحات البلمعة في عصرنا  ويعد. أجمعنيا، حديث العالـ إلخبلؿ بتواز ا
لما يبتغيو البحث العممي مف دقة  الحاضر لما لو مف تأثير صميمي عمى معطيات الحياة، ونظراً 

وتحتؿ المسؤولية البيئية لممنظمات تجاه مجتمعاتيا مكانة . فيتوجب عمينا تحديد أصولو التأريخية
     ة في تفكير معظـ اإلدارات العميا لممنظمات في العديد مف الدوؿ الصناعية المتقدمةخاصة وميم

بفعؿ زيادة حجـ المخاطر والتأثيرات البيئية التي تفرزىا الصناعة، وتطور التشريعات البيئية المواكبة  ،
افسية لممنظمات كانة التنف المحافظة عمى المإوعميو ف .لتمؾ المخاطر وزيادة الوعي البيئي عموماً 

دارة تمؾ المخاطر، وبما يمبي حاجات مدى متنوع مف أصحاب إر وبفاعمية قدرتيا عمى و ظياليتطمب 
   . Stakeholdersالمصالح
 

   :سالمي لمبيئةالمفيوم ال: ثانياً 
 بيفىتـ الديف اإلسبلمي بالبيئة بمفيوميا الواسع ومواردىا المختمفة، الحية وغير الحية، و إلقد 

فإف مفيـو البيئة في اإلسبلـ مفيـو لذلؾ  .التعامؿ معيا بحيث يمكف حمايتيا والحفاظ عميياأسس 
شامؿ، تعني األرض والسماء والجباؿ وما فييا مف مخموقات، بما فييا اإلنساف وما يحيط بو مف دوافع 

مف إنس اهلل كؿ مخموقات  ويتميز مفيوـ البيئة في اإلسبلـ بشموليتو فيو يضـ .وعواطؼ وغرائز
ف ىذه المخموقات سّخرىا اهلل سبحانو وتعالى حيوانات و ، جباؿ ونبات، نيارأبحار و  ،وجاف حشرات، وا 

ويتمتع اإلسبلـ بنظرة أعمؽ وأوسع لمبيئة، حيث طالب اإلنساف أف يتعامؿ مع البيئة مف . لئلنساف
 ِفي تُْفِسُدوا َوال  :منطمؽ أنيا ممكية عامة يجب المحافظة عمييا حتى يستمر الوجود، قاؿ تعالى

 .(ٔ) ُمْؤِمِنيفَ  ُكْنُتـْ  ِإفْ  َلُكـْ  َخْيرٌ  َذِلُكـْ  ِإْصبلِحَيا َبْعدَ  اأْلَْرضِ 
ونيى اإلسبلـ عف اإلسراؼ بكؿ أشكالو السمبية سواء أكاف في المأكؿ أـ في المشرب، وغير 

اديث النبوية الشريفة، قاؿ اهلل حذلؾ مف الموارد الطبيعية األخرى، وىذا ما تؤكده اآليات القرآنية واأل
 ُيِحب   ال ِإنَّوُ  ُتْسِرُفوا وال ْشَرُبواأوَ  َوُكُموا َمْسِجدٍ  ُكؿ   ِعْندَ  ِزيَنَتُكـْ  ُخُذوا آَدـَ  َبِني َيا  :في كتابو العزيز تعالى

                                                 
 .٘ٛ: األعراؼ،أية (ٔ)
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اْلُمْسِرِفيفَ 
 َمُموماً  َفَتْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكؿَّ  َتْبُسْطَيا َوال ُعُنِقؾَ  ِإَلى َمْغُموَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعؿْ  َوال  :وقاؿ تعالى ،(ٔ)

 .(ٕ) َمْحُسوراً 
     صطبلحيًا منذ القرف الثالث اليجريإستخدامًا إ" البيئة " عمماء المسمميف كممة ستخدـ إوقد 

صطػػػػػػبلحي لمكممة ػ ىو أقدـ مف نجد عنده المعنى اإلصاحب العقد الفريد   بف عبد ربو ػإبما كاف ور ،
الذي يعيش فيو ( حيائيالجغرافي والمكاني واإل)ي ، أي لئلشػػػػػػارة إلى الوسػػػط الطبيع"الجمانة"اب في كت

( السياسي واألخبلقي والفكري)جتماعي الكائف الحي، بما في ذلؾ اإلنساف، ولئلشارة إلى المناخ اإل
، وأيضًا عمييا ا أو يقيموفوقد يراد بالبيئة مجازيًا أولئؾ البشر الذي يسكنوف فيي. المحيط باإلنساف

يمكف أف تعني البيئة مجازيًا كافة المخموقات والموجودات التي تحؿ معنا وتستوطف المواضع التي 
فالبيئة تشػػػػمؿ كؿ ما يحيط باإلنساف مف . (ٖ)نعيش فييا كالحيوانات واألشجار والمياه واليواء والصخور

 .(ٗ)ماء وىواء وأرض فيو يؤثر فييا ويتأثر بيا
 

 :Environmentتعريف البيئة : ثالثاً 
    البيئة مصطمح معاصر، لـ يظير إال مع ظيور الفكر البيئي الذي ىو وليد العصر الحديث

الدراسة العممية لعبلقات : " البلتيني، الػػػذي  يعني"  ecology" ويبػدو أف لفظ البيئػػػػػػػة يقترب مف لفظ ،
، " oikos" فيذه الكممة مشتقة مف المفظ اإلغريقي أويكوس ، "الكائنات الحية بوسطيا الطبيعي 

تبعد أف يكوف العمماء الذيف وقع عمـ، وال ُيس: ، ومعناه" logos" لوغوس : منزؿ، ومنيا: ومعناه
ستوحوه مف المعنى إعمـ الجديد في المغة العربية قد لمتعبير عف ىذا ال" البيئة " ختيارىـ عمى مصطمح إ

   "تبوأ " ومنو ، "بوأ  "ويعود األصؿ المغوي لكممة البيئػػػػة إلى الفعؿ. المفظ البلتينيالذي يحممو تركيب 
 .(٘)"البيئة: "سػػػػـ منػػوواإل،

                                                 
 .ٖٔ: األعراؼ، أية (ٔ)
 .ٜٕ: اإلسراء، أية (ٕ)
       بف سينا،القاىرةضاياىا وحمايتيا مف التموث رؤية إسبلمية، مكتبة إمشاكميا وقمحمد عبد القادر، البيئة  ،الفقي (ٖ)
 . ٖٔ:ص.ٖٜٜٔ،
أحمد عبده، قضايا البيئة مف منظور إسبلمي، مركز الكتاب لمنشر، الطبعة السايح، أحمد عبد الرحيـ، وعوض،  (ٗ)
 .ٚٔ:ص. ٕٗٓٓألولى  ا
ار النيضة العربية،الطبعة ، قانوف حماية البيئة اإلسبلمي مقارنًا بالقوانيف الوضعية، دأحمد عبد الكريـ ،سبلمة (٘)

 .ٖٕ:، صٜٜٙٔ، األولى
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مشتؽ  Ecologyوىناؾ مصطمح . Environmentنكميزية ىو المرادؼ بمصطمح البيئة باإلو 
( ٜٙٛٔ) Ernest Haeckelعالـ الحيواف األلماني أرنست ىيكؿ  الذي إقترحو Okologieمف كممة 

وأصؿ الكممة مشتؽ مف المقطع  .لتعني عبلقة الحيواف مع المكونات العضوية والبلعضوية في البيئة
وبذلؾ تكوف كممة إيكولوجي ىي عمـ دراسة . تعني عمـ Logosوالتي تعني بيت و  Oikesاليوناني 

 .أماكف معيشة الكائنات الحية وكؿ ما يحيط بيا
ف كممة بيئة مشتقة مف الفعؿ الثبلثي َبَوَأ، ونقوؿ تبوأ المكاف أي نزؿ ية، فإوفي المغة العرب

، ولقد درجنا في المغة العربية عمى إطبلؽ (ٔ)(المعجـ الوسيط) والبيئة ىي المنزؿ، أو الحاؿ . وأقاـ بو
 Environmentفأختمط بذلؾ األمر مع مفيوـ البيئة   Ecologyإسـ عمـ البيئة عمى التسمية  

دفتاف لمجاؿ عمؿ واحد      وكأنيما تسميتاف مترا Environmentistوعالـ  Ecologistصبح عالـ وأ
بدراسة  -بحسب َايوجيف َادـو -يعني Ecologistفعالـ . (ٕ)ع يختمؼ عف ذلؾ تماماً ولكف الواق ،

أما . المتاحةوتركيب ووظيفة الطبيعة، أي أنو يعني بما يحدد الحياة وكيفية إستخداـ الكائنات لمعناصر 
نو يتناوؿ تطبيؽ أي أفيعنى بدراسة التفاعؿ بيف الحياة والبيئة،  Environmentisعالـ البيئة 

مختمفة في دراسة السيطرة عمى البيئة، فيو يعني بوقاية المجتمعات المعرفية المجاالت المعمومات في ال
يًا مف األنشطة البشرية ذات التأثير مف التأثيرات الضارة، كما يعنى بالحفاظ عمى البيئة محميًا وعالم

 في البشرية البيئة مؤتمر إعبلف أوجز وقد. (ٖ)الضار، وبتحسيف نوعية البيئة لتناسب حياة اإلنساف
 .(ٗ)"باإلنساف يحيط شئ كؿ: " بأنيا البيئة مفيوـ ـٕٜٚٔ عاـ استوكيولـ

والعناصر ( ئيةيئة البيوفيزياالب) حيةالحية وغير الكؿ العناصر الطبيعية، "  البيئة"وتعني لفظة 
والبيئة الطبيعية والبيئة .قاميا اإلنساف مف خبلؿ تفاعمو المستمر مع البيئة الطبيعيةالمشيدة، أو التي أ

وتمثؿ العبلقات القائمة بيف اإلنساف والبيئة، والتفاعبلت الراجعة أو .المشيدة تكوناف وحدة متكاممة
، فإننا في الواقع "البيئة"وعندما نقوؿ ، (٘)، شبكة بالغة التعقيداإلرتدادية الناجمة عف ىذه التفاعبلت

                                                 
 .ٜ:، صٜٜٗٔدار الشروؽ، عماف، و آخروف، عمـ البيئة،  ،عمياء ،حاتوغ (ٔ)
ة، وزارة التربية والتعميـ، باإلشتراؾ مع الجامعات المصرية، برنامج تأىيؿ و آخروف، عمـو البيئ ،محمد صابر، سميف (ٕ)

 .ٚ:، صٜٙٛٔمعممي المرحمة اإلبتدائية لممستوى الجامعي، 
 .ٛٔ:،صٖٜٜٔ، اإلنساف وتموث البيئة،الدار المصرية المبنانية،، محمد السيدأرناؤوط (ٖ)
 .ٕٚ:، العددٕٗٓٓأكتوبر / ، تشريف األوؿٕٚ، العدد "النبأ" ، البيئة واألمف الدولي،الشجيري، فايؽ حسف جاسـ (ٗ)
 .ٕٚ:، صٜٜٗٔأربد،  ، مكتبة الكتاني،(التربية البيئية) اإلنساف والبيئة ،، محمد سعيدصباريني، و رشيد ،الحمد (٘)
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نقصد كؿ مكونات الوسط، الذي يتفاعؿ معو اإلنساف مؤثرًا ومتأثرًا بشكؿ يكوف معو العيش مريحًا 
 .(ٔ)فسيولوجيًا ونفسياً 
 مف حياتو مقومات عمى منو ويحصؿ اإلنساف فيو يعيش الذي اإلطار: "بأنيا:  أيضاً  وُعرفت

  ".البشر بني مف أقرانو مع عبلقاتو فيو ويمارس ومأوى ودواء وكساء غذاء
إف البيئة بصفة عامة تشمؿ األحواؿ الفيزيائية والكيميائية واإلحيائية لئلقميـ الذي يعيش وبيذا ف

مف  فيو الكائف الحي، وتعد الكرة األرضية كميا بمثابة البيئة لبني البشر ولكافة الكائنات الحية، وتتكوف
 . (ٕ)اليواء والمياه والتربة

 

 :Ecologyتعريف عمم البيئة : رابعاً 
 مف يضـ بما اإلنساف، فيو يعيش الذي المكاني المجاؿ أو الوسط: "بأنو البيئة عمـُ  عّرؼ وقد

عمـ التبيؤ أو اإليقولوجيا، وىو ويسمى ىذا العمـ أحيانا ب ".فييا ويؤثر بيا يتأثر وبشرية طبيعية ظواىر
( النباتات والحيوانات واإلنساف)عممي يضـ مياديف عدة، ويدرس قوانيف العبلقة بيف العضويات  تجاهإ

إف كممة إيكولوجيا تعني عمـ البيت أو المسكف الذي يسكنو . (4)بعضيا ببعض، وبينيا وبيف البيئة
بيئة مف اإلنساف، وىو مفيوـ يدؿ عمى العمـ الذي ييتـ بدراسة العبلقات القائمة بيف مكونات ال

ئة غير الحية يمكونات البيالوبيف  -بما في ذلؾ الحيواف والنبات واإلنساف  -مختمفة الحية الكائنات ال
كونية وغيرىا، ومعرفة ودراسة القوانيف والمبادئ المتحكمة الشعة األجوية و الغازات الماء و التربة و المف 

يئة عمـ حديث النشأة، تمؾ النشأة التي إف عمـ الب. في ىذه العبلقات وتوازنيا وتفاعميا وغير ذلؾ
رنست ىيجؿ الـ البيولوجي األلماني المعروؼ أالع Ecologyأطمقيا مؤلؼ مصطمح اإليكولوجيا، 

Ernest Haekgl ٖٔٛٗ - ٜٜٔٔ ستخدـ ىيجؿ مصطمح ، وقد إـOkologie  ألوؿ مرة عاـ
، وأصؿ الكممة مشتؽ ٙٚٛٔونشره عاـ  The History Greation، في كتابو تاريخ الخمؽ ٙٙٛٔ

   تعني عمـ، مبحث، نظرية Logosتعني مسكف، مأوى، و  Oikosمف كممتيف يونانيتيف ىما كممتي 
ىتماـ بو ظيرت مصطمحات ومفاىيـ جديدة في ىذا المجاؿ مثؿ عمـ ومع تطور عمـ البيئة وزيادة اإل، 

. والكونية والكيميائية والرياضية وغيرىا وعمـ البيئة الجغرافية، جتماعية،البيئة الذاتية، وعمـ البيئة اإل
قوانيف وسنف األعماؿ والنشاطات التي تقوـ بيا البأنو العمـ الذي يبحث ويدرس  :وتـ تعريؼ عمـ البيئة

                                                 
 .ٜٔ:السابؽ، ص صدرلما ،محمد سعيد ،و صباريني ،رشيد ،الحمد ا (ٔ)
محمد صابر، الجمعية المصرية لنشر المعرفة . ثاره، ترجمة دآدليؿ لفيـ التموث و ئة مف حولنا، ترافس واجنر، البي (ٕ)

 .ٜٔ:،صـ ٜٜٚٔوالثقافة العالمية، القاىرة 
 .ٕٛ:ص ،ٜٙٛٔ، موسكو، ، دار التقدـالمعجـ الفمسفي المختصر ،المترجـ،توفيؽ ،سمـو (ٖ)
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الكائنات الحية أثناء حياتيا في الوسط الطبيعي الموجودة فيو، والتغيرات التي يحدثيا اإلنساف في ىذا 
يكولوجيا النباتوتـ أحيانا تصنيؼ ا. الوسط يكولوجيا الحيواف، وا    إليكولوجيا إلى إيكولوجيا اإلنساف، وا 

يكولوجيا الكائنات الدقيقة وغير ذلؾ  . (ٔ)، وا 
 

 : البيئة أقسام: خامساً 
  :ىما رئيسيف قسميف إلى البيئة، (ٕ)الباحثيف بعض قسـ لقد 
 :Natural Environmentلبيئة الطبيعية ا  -1

: مظاىرىا ومف ستخدامياإ أو وجودىا في لئلنساف دخؿ ال التي ىرالمظا عف عبارة وىي
 والبيئة. والحيوانية النباتية والحياة ةوالجوفية السطحي هايوالم التضاريس، المناخ، البحار، الصحراء،
 أو نبات مف Population حية جماعة أية حياة في مباشرال غير أو مباشرال تأثيرال ذات الطبيعية
 . افإنس أو حيواف

 :Human Environmentالبيئة البشرية     - 2
 والمؤسسات جتماعيةاإل النظـ ومف اإلنساف، شيدىا التي المادية األساسية البنية مف وتتكوف      
 المجتمعات بيا نظمت التي الطريقة خبلؿ مف المشيدة البيئة إلى النظر يمكف ثـ ومف أقاميا، التي

 ستعماالتإ المشيدة البيئة وتشمؿ البشرية، الحاجات لخدمة بيعيةالط البيئة غيرت والتي حياتيا،
 الصناعية، المناطؽ وكذلؾ الطبيعية، الثروات عف فييا والتنقيب السكنية، والمناطؽ لمزراعة، األراضي
ة لى تقسيـ البيئة البشريويميؿ بعض الباحثيف إ. الخ...والطرؽ والمعاىد والمدارس، التجارية، والمراكز

 :عيف مختمفيفلى نو إ
  :Social Environmentالبيئة الجتماعية -أ

إلجتماعية والمؤسسات التي تتكوف مف البنية األساسية المادية التي شيدىا اإلنساف، ومف النظـ ا    
ي يتكوف مف األفراد ذلؾ الجزء مف البيئة البشرية الذ: المقصود بالبيئة اإلجتماعيةو شمؿ، أقاميا بعبارة أ
في تفاعميـ، وكذلؾ التوقعات اإلجتماعية، وأنماط التنظيـ اإلجتماعي، وجميع مظاىر والجماعات 

                                                 
 .ٕٔ:،صٕٓٓٓ-ٜٜٜٔؽ، البيئة والتموث، جامعة دمش، ناظـ ،عيسو  ،محمد محمود ،سميماف  (ٔ)
    ٖٔ: ـ، صٖٕٓٓدار القاىرة " رؤية إسبلمية حضارية " ىو الدكتور بركات محمد مراد اإلسبلـ والبيئة في مؤلفو  (ٕ)
وزارة األوقاؼ، المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمية، مركز السيرة ،"اإلسبلـ والبيئة " إبراىيـ عمي حسف في مؤلفو . د،

دار المطبوعات " لشريعة قانوف حماية البيئة في ضوء ا" ماجد راغب الحمو في مؤلفو .د. ٕٓ،ٜٔ: ص ،2000والسنة،
الحؽ في سبلمة الغذاء مف التموث "محمد محمد عبده إماـ في مؤلفو .د. ٖٔ:ـ، صٜٜ٘ٔالجامعية، اإلسكندرية عاـ 

  .ٖٖ: ص ،ـٕٗٓٓ، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية عاـ "في تشريعات البيئة
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ألفراد لعبلقات اإلجتماعية القائمة بيف اوبوجو عاـ تتضمف البيئة اإلجتماعية أنماط ا. المجتمع األخرى
ت في والجماعات التي ينقسـ إلييا المجتمع، تمؾ األنماط التي تؤلؼ النظـ اإلجتماعية والجماعا

 .المجتمعات المختمفة
   Cultural Environment:البيئة الثقافية  -ب

مادية، وفي المادية وغير المنتجات العنى بيا الوسط الذي خمقو اإلنساف لنفسو بما فيو مف وت    
ستمراره فييا وىذه  .محاولتو الدائمة لمسيطرة عمى بيئتو الطبيعية، وخمؽ الظروؼ المبلئمة لوجوده وا 

تسمى البيئة و ، ياويبدل ياويعدلىا يطور نساف لنفسو، وينقميا كؿ جيؿ عف اآلخر،لة التي صنعيا اإلالبيئ
وعميو، فاف البيئة الثقافية تتضمف األنماط الظاىرة والباطنة لئلنساف التي تخص اإلنساف وحده الثقافية 

قدات وفنوف وقوانيف الذي يتكوف في مجتمع معيف مف عموـ ومعتو لمسموؾ المكتسب عف طريؽ الرموز، 
 .(ٔ)وعادات وغير ذلؾ

 كوكب لنقؿ أو األرضية، الكرة إطارىا ؿثمي متكامؿ كؿ ىي والمشيد الطبيعي بشقييا والبيئة 
 دائمة نياإ بؿ جامدة ليست اإلطار ىذا ومحتويات األخرى الكوف مكونات مف فييا يؤثر وما الحياة،
 أقرانو ذلؾ في بما مكوناتيا مع يتفاعؿ البيئة مكونات حدأ يعتبر نفسو واإلنساف، ومتأثرة مؤثرة التفاعؿ

 :قاؿ حيث المتحدة لؤلمـ العاـ األميف" يوثانت" السيد لساف عمى الشامؿ الفيـ ىذا ورد وقد البشر، مف
 جميعاً  نعمؿ أف سوى معقوؿ بديؿ لنا وليس ،مشترؾ كوكب ظير عمى سوية نسافر أبينا أـ شئنا نناإ"

 اإلنساف مف يتطمب ىذا و. (ٕ)"آمنة كاممة حياة فييا نعيش أف وأطفالنا نحف نستطيع بيئة منو لنجعؿ
 إتبلؼ دوف يستثمرىا والحناف، بالرفؽ البيئة مع يتعامؿ أف األخرى الحياة صور بيف الوحيد العاقؿ وىو
    .(ٖ)تدمير أو
 

                                                 
 .ٕٓ:، صٜٛٚٔالقاىرة، المطبعة الحديثة،  عبد العزيز، مصطفى، اإلنساف والبيئة، (ٔ)
 .ٖٔ :، صيةاإلسبلـ والبيئة، رؤية إسبلمية حضار  محمد، بركات ،مراد (ٕ)
، بحث منشور بمجمة كمية ئةالشريعة اإلسبلمية وحماية البي ،وليد خالد ،الشايجيالقصار، عبد العزيز خميفة، و  (ٖ)

 .ٕٓٙ: ، صٜٜٜٔ ،يعة والقانوف بالقاىرة ، العدد الواحد والعشروفالشر 
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 : البيئة عناصر: سادساً 
 :ىي عناصر ثبلثة إلى ،(ٔ)ـاستوكيول مؤتمر توصيات وفؽ البيئة تقسيـ يمكف

 

  :الطبيعية البيئة ـ1
    واليابسة المائي، والغبلؼ الجوي، الغبلؼ: ىي وثيقاً  ترابطاً  مترابطة نظـ أربعة مف وتتكوف

 إلى باإلضافة لمطاقة ومصادر ومعادف، وتربة وىواء ماء مف األنظمة ىذه تشممو بما الجوي، ،والمحيط
 منيا يحصؿ كي لئلنساف جؿ جبللو اهلل أتاحيا التي الموارد تمثؿ ميعياج وىذه والحيوانات، النباتات

 .ومأوى ودواء وكساء غذاء مف حياتو مقومات عمى
  

 : البيولوجية البيئة ـ2
 وتعد الجوي، المحيط في الحية الكائنات وكذلؾ ومجتمعو، وأسرتو" الفرد" اإلنساف وتشمؿ

 .يةالطبيع البيئة مف جزءاً  البيولوجية البيئة
 

 : جتماعيةال البيئة ـ3
 اإلنساف حياة عبلقة ماىية يحدد الذي العبلقات مف اإلطار ذلؾ :جتماعيةاإل بالبيئة ويقصد

 أفرادىا بيف سواء الجماعات مف جماعة أي تنظيـ في األساس ىو العبلقات مف اإلطار ىذا غيره، مع
       متباعدة بيئات في وحضارة معاً  متشابية أو متباينة جماعات بيف أو ما، بيئة في ببعض بعضيـ

 حياتو رحمة خبلؿ اإلنساف ستحدثا  و  جتماعية،اإل بالنظـ يعرؼ ما العبلقات تمؾ أنماط وتؤلؼ ،
  .الفضاء لغزو األجواء خترؽا  و  األرض فعّمر حياتو في تساعده لكي حضارية بيئة الطويمة
  :ىما ئيسيفر  جانبيف في تتحدد لئلنساف الحضارية البيئة وعناصر     
  :المادي الجانب: أولً 

 واألجيزة واألدوات النقؿ ووسائؿ والممبس كالمسكف يصنعو أف اإلنساف ستطاعإ ما كؿوىو 
  .اليومية حياتو في يستخدميا التي

                                                 
ـ    ٖٜٚٔـ مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية ، ويسمى بمؤتمر استوكيولـ ألنو عقد في مدينة استوكيولـ بالسويد عا (ٔ)

ختيرت مصر كومية، وا  والحكومية وغير الح، ممثموف مف جميع المنظمات الدوليةدولة ، و " ٖٔٔ"،وحضره ممثموف عف 
هلل بف عمر بف عبد ا لبيئة في الفقو اإلسبلمي لمدكتورأحكاـ ا: أنظر. دولة لعضوية لجنتو التحضيرية" ٕٚ"ضمف 

 .ٛٔ:ص ،ماجد راغب الحمو. نوف حماية البيئة في ضوء الشريعة، د قا  .ٙ٘: محمد السحيباني  ص
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    :المادي غير الجانب: ثانياً 
 اإلنساف فسن عميو تنطوي ما وكؿ وثقافتو، وأفكاره، وتقاليده، عاداتو و اإلنساف عقائد يشمؿو 

 .مكتسبة أـ كانت تمقائية وعموـ وآداب قيـ مف
ذا  مف حياتو مقومات عمى منو ويحصؿ اإلنساف فيو يعيش الذي اإلطار ىي البيئة كانت وا 

 تحقيقو اإلنساف عمى يجب ما أوؿ فإف البشر، بني مف أقرانو مع عبلقاتو فيو ويمارس كساءالو  غذاءال
  ثـ المتبادلة، وتفاعبلتيا ومقوماتيا عناصرىا بكؿ صحيحاً  فيماً  لبيئةا يفيـ أف الحياة ىذه عمى حفاظاً 
 إتبلؼ دوف عبلقاتو يمارس و رزقو عمى لمحصوؿ يسعىو  وتحسينيا لحمايتيا جاد جماعي بعمؿ يقوـ
  (ٔ).إفساد أو

 

 :دارة البيئةإأنظمة : سابعاً 
، فيي تتمتع بمرونػػة تمكف دارة البيئية ليسػت بتمؾ األدوات اإلدارية الصارمةإف نظػػـ اإل

، وىي تعد تطبيقًا نظميًا (ٕ)فضؿأػاالت وبما يحقؽ أداًء بيئيػػًا المنظمة مف التعامؿ مع مختػمؼ الحػ
Systematic  عجمةنموذج أإلدارة األعماؿ التي تعالج القضايا عمى أساس Deming ( خطط

Plan ،فعؿ إDo ،فحص إCheck صحح ،Act )ات مف قبؿ يلثبلثينالذي جرى تطويره في ا
Shewhart  وأعيد تقديمو مف قبؿDeming  دارة الجودة الشاممة إأحد روادTotal Quality 

Management، يدعـ ىذا النموذج مفاىيـ التحسيف المستمر حيث(ٖ).  
مف قبؿ  Environmental Management System (EMS)دارة البيئية ُيعرؼ نظاـ اإلو 

Principal  يا دورة مستمرة مف التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسيف لؤلعماؿ التي تقـو ب"وزمبلؤه بأنو
دارة منذ الثمانينات أصبحت تمؾ المنظمات تتبنى نظـ لئلو لذلؾ ، "البيئية لتزاماتياإالمنظمات لئليفاء ب

ُتسيـ ىذه النظـ في تحسيف صورة النشاطات الصناعية لممنظمات،  حيثالبيئية عمى أساس تطوعي، 
مف قبؿ السمطات المعنية، ويزيد مف نسبة المبيعات  تي تتعرض ليتلقانونية المما يقمؿ مف الضغوط ا

  :يوضح ذلؾ (ٔ)الشكؿ و  ،وفرص الوصوؿ لؤلسواؽ العالمية
                                                 

    لقانوف الجنائي الداخمي والقانوف الدولي الجنائي والفقو اإلسبلميموسوعة حماية البيئة في ا ، محمود صالح،العادلي (ٔ)
 .ٕ٘: ٜٔ/ٔ. ، دـٖٕٓٓاألولى دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة  ،

(2)
 De Araujo, Marcondes Moreira, p:23. 

(3)
 Yarnell, Patrick, “Implementing an ISO 14001 Environmental Management System”, 

School of Resource & Environmental Management , Canada, 1999, p:13. 
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 (1)شكل 
 (1)(Deming) عجمةدارة البيئية وفقًا لنظام ال

 

  وثقة والمييكمة والقابمة لمتحقؽ منيامجموعة مف اإلجراءات الم"بأنو  De Araujoكما يعّرفو 
نتياءاً  دارة وممارسات العمؿمة وتعالج كؿ األمور بدءًا مف اإلتأخذ صيغة المراحؿ المتعددة والمتكام،  وا 
دامة وتحسيف مستوى السياسات البيئية وأىداؼ ب التقنيات والرعاية القانونية، والتي تـ وضعيا لتمبية وا 

      دارة الكميةذلؾ الجزء مف نظاـ اإل"بأنو فتعرفو ISO ة الدولية لمتقييس أما المنظمػػ. (ٕ)"المنظمة
والذي يتضمف الييكػؿ التنظيمي واألنشػػطة التخطيطية والمسؤوليات والتطبيقات واإلجراءات والعمميات ،

دامة السياسة البيئية لممنظمة نجاز ومراجعة وا    (ٖ).والموارد لتطوير وتنفيذ وا 

                                                 
(1  (

Yarnell, Patrick, p.14. 

(2) 
De Araujo, Marcondes Moreira, P:22. 

(3)
 ISO 14004: 1996 (E) , " Environmental Management Systems – General Guidelines on 

Principles, Systems and Supporting techniques", ISO Copyright Office, Geneva,1996,p:2. 
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دارة البيئية عبارة عف أداة إدارية مرنة تساعد المنظمات عمى فيـ أف نظاـ اإلبؽ مما سب ويتبيف 
 وتقييـ وتحسيف الجوانب البيئية ألنشطتيا وعممياتيا ومنتجاتيا وخدماتيا مف خبلؿ توفير إطار عمؿ

يئية الحالية دارة القائـ تحقيقًا لئلدارة الكفوءة لممخاطر والتأثيرات البتكاممي يندمج بسيولة في ىيكؿ اإل
كافة جوانب العممية  إلىىتمامات البيئية دارة البيئية ألف تدخؿ اإلسعى أنظمة اإلت حيث والمحتممة
(ٔ)تجاه البيئة والمجتمع ـمسؤولياتي وفؿ يتحممامعالبالمنظمة، وجعؿ كؿ  المرتبطة اإلدارية

مف خبلؿ  ،
تخاذ إدى المدخبلت الرئيسة لعممية ة إحتوفيرىا إلطار عمؿ تستطيع مف خبللو جعؿ األىداؼ البيئي

ف القوانيف البيئيػػة أدارة البيئية، إال ػػة الطوعيػػة لمواصفات أنظمة اإلوبالرغـ مف الطبيع .القرار
 . (ٕ)والضغوط التنافسية تؤدي دورًا مؤثػػرًا في دفع المنظمات لتبني تمؾ األنظمة

ف األداء عمؿ لتحقيؽ مستوى عاؿ م دارة البيئة لممنظمة إطارإيؤمف تنفيذ إحدى أنظمة و  
لتزامات والتعيدات دارة اإلإلممنظمات أسموبا تنظيميًا في  EMSدارة البيئية البيئي، وتقدـ أنظمة اإل

:يةالتظيفتيا بشكؿ جيد يعود لمخصائص الف أداء المنظمة لو أ، و البيئية بطريقة ثابتة ومنظمة
(4) 

 .التموثلتزاـ المنظمة بمنع إتُنشئ أعمى مستوى مف  -1
 . تحدد المستمزمات القانونية والتنظيمية -2
 .تحدد الجوانب البيئية المرتبطة بنشاطات المنظمة ومنتجاتيا وخدماتيا -3
 . و العممية التصنيعيةأو الخدمة أاممة لممنتج تشجع عمى التخطيط البيئي عبر دورة الحياة الك -4
 . تؤسس إجراءات تحقؽ مستويات أداء بيئية مستيدفة -5
بلزمة لتحقيؽ المستوى المطموب مف األداء البيئي التدريبية البرامج الوارد وتضع تخصص الم -6

 . عمى أساس ثابتو 
حديد مدى المبلئمة تقيس األداء البيئي لممنظمة مقابؿ سياساتيا البيئية وأىدافيا وأغراضيا لت -7

 . لى التحسيفإوالحاجة 
 . واضحةالتصاالت اإلتؤسس خطوط  -8

                                                 
(1)

 Yarnell, Patrick, p: 4. 

(2)
 Sturm, Andreas and Upasena, Suji, “ISO 14000, Implementation an Environmental 

Management System”, Ellipson, Basel, Switzerland, 1998,p:64. 

(3) 
Upasena, Suji, “Environmental Management System”, Thailand Environment Institute 

(TEI), Bangkok, Thailand, 2000,p:3. 
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ف عدـ وجود أنظمة لئلدارة البيئية أ حيثدارة بيئية، إيف لتأسيس أنظمة جيزيف والمتعاقدتشجع الم -9
 . لدييـ يؤثر في أنشطة المنظمة ومخرجاتيا

ف معالجة القضايا البيئية بنظرة جزئية تحقؽ رضا األطراؼ البيئية بأأدركت المنظمات لقد 
ت ذات النظرة الشمولية الجالبعض الوقت، عمى العكس مف الفوائد والمزايا العديدة التي تقدميا المع

تجيت تمؾ المنظمات لتبني العديد مف تمؾ إاإلدراؾ فقد ىذا  نطبلقًا مفا  ، و (ٔ)دارة البيئيةألنظمة اإل
وة ميمة في تحسيف وتصميـ نظاـ دارة البيئية خطمثؿ المواصفات الدولية لنظـ اإلوت .المواصفات

تي تحصؿ عمى شيادة تطبيؽ نظاـ المنظمة الالمنظمات الصناعية والخدمية، و في دارة البيئية اإل
لذي بذلتو المنظمة طبقًا إلحدى المواصفات، فإف ذلؾ يكوف دليبًل عمى الجيد ا EMSدارة البيئي اإل

دارة الجيدة لتأثيراتيا البيئية وبما متاحة، وكذلؾ قدرتيا عمى اإلستخداـ التكنولوجيات الإلمنع التموث ب
 .(ٕ)البيئي مستمر لؤلداءالتحسيف اليحقؽ 

 

 :ةتدقيق البيئ: ثامناً 
المحاسػػبة فػػي ظػػؿ قواعػػد صػػارمة  ايػػرتبط تعبيػػر التػػدقيؽ بالمراجعػػات الماليػػة التػػي ينفػػذىا مينيػػو        

يضػطمع أفػراد  حيػث ،أنو التوجد مثؿ ىذه القواعد لمتػدقيؽ البيئػي إال تحدد المسؤولية القانونية لممدققيف،
الػذي يسػتيدؼ التحقػؽ  -Financial Audit–تنفيػذ التػدقيؽ المػالي ف عمى العمميػات المحاسػبية بو مدرب
–Verification- عػػف موقفيػػا المػػالي  دقيقػػاً  منظمػػة تقػػدـ تمثػػيبلً  ةمػػف أف الطرائػػؽ المحاسػػبية ضػػمف أيػػ

      وقػػد بػػدأ بػػالتحقؽ عنػػد تطبيػػؽ المفػػاىيـ الماليػػة ألوؿ مػػرة عمػػى نظػػاـ إدارة الجػػودة .(ٖ)لممػػدراء والمنتفعػػيف
 يػػػتفحص المفػػػتش شػػػيئاً  حيػػػث، -Audit–والتػػػدقيؽ  -Inspection–ف ىمػػػا التفتػػػيش حقػػػؽ شػػػكبل، ولمت
 يعتمػد عمػى معيػار لؾ، لػذكػالمواد األوليػة، أو مفػردة تامػة الصػنع، أو مسػتوى تقػدـ العمػؿ ممموساً  معيناً 

النيػػائي خصػػائص ( سػػمعة، خدمػػة)محػدد مثػػؿ المواصػػفات الموثقػػة مػف أجػػؿ التثبػػت مػػف إمػػتبلؾ المنػتج 
 .جتياز أو الفشؿما اإلإمحددة، وعمى وفؽ نتيجة ثنائية 

سػتخداـ ذلػؾ التقيػيـ ا  و  محػددة سػمفاً المعػايير الداء عمى وفػؽ لؤل رسمياً  في حيف يمثؿ التدقيؽ تقييماً      
مػػف الفحػػص الرسػػمي المسػػتقؿ لمنػػتج، أو  معينػػاً  التػػدقيؽ نوعػػاً  تبػػريعو  .(ٗ)داءسػػيف األلمتشػػجيع عمػػى تح

                                                 
(1)

 Sturm, Andreas and Upasena, Suji, ,p :64. 

 .ٔ:، صٜٜٜٔ، شعاع، القاىرة، "دارة البيئيةنظاـ اإل-ٓٓٓٗٔاآليزو "د العزيز، المميجي، أسامة وعمي، عب (ٕ)
(3)

 Arter, Dennis R., "Evaluate Standards & Improve Performance With a Quality Audit", 

Journal of Quality Progress, vol.(22), No.(9), September, 1989,p:41. 

(4)
 Arter, Dennis R.,p:41. 
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بفحػػص األدلػػة لتحديػػد فيمػػا إذا كانػػت البيئػػي وتتمثػػؿ عمميػػة التػػدقيؽ . أو منظمػػة معينػػة عمميػػة، أو قسػػـ،
يػػػتـ أثنػػػاء التػػػدقيؽ جمػػػع المعمومػػػات والتحقػػػؽ مػػػف عػػػدميا  حيػػػث، المتطمبػػػات المتفػػػؽ عمييػػػا منفػػػذة أـ ال

يػػػػة لموظػػػػائؼ ئبأىػػػػداؼ ومجػػػػاؿ ومعيػػػػار التػػػػدقيؽ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ المعمومػػػػات ذات الصػػػػمة بالعبلقػػػػة البي
المعمومػات المتحقػؽ منيػا فقػط أدلػة  تبػرواسػطة سػحب عينػات مبلئمػة منيػا وتعاطات والعمميات، بوالنش

 .(ٕ) الشكؿوكما موضح في  (ٔ)"يتعيف توثيقياو لمتدقيؽ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)شكل 
 ( )طار المفاىيمي لعممية التدقيقال

حميػػؿ وتوثيػػؽ المعمومػػات، لتحػػدد النتػػائج مسػػتوى وىكػػذا يعتمػػد التػػدقيؽ الكفػػوء عمػػى كيفيػػة جمػػع وت     
       المطابقػػػة مػػػع متطمبػػػات المواصػػػفات والقػػػوانيف والتشػػػريعات، ويػػػرتبط تػػػدقيؽ الجػػػودة بمتطمبػػػات الجػػػودة
، والتػػػػدقيؽ البيئػػػػي بالمتطمبػػػػات البيئيػػػػة، والتػػػػدقيؽ المػػػػالي بالكشػػػػوفات الماليػػػػة، وتػػػػدقيؽ األمػػػػاف بقػػػػوانيف 

                                                 
، مكتب ISO 14001، نظاـ اإلدارة البيئية بموجب المواصفة الدولية ، إسماعيؿ إبراىيـالقزازعبد الممؾ، عادؿ، و  (ٔ)

 :124.، ص20004bستنساخ، بغداد، المشيداني لمطباعة واإل
(2  (

Hortensius ,Dick & Jong ,Annemarie de ,(December 2002), "Combining audits on 

quality & environmental management  systems", ISO Bulletin ,Vol. : 33 ,No : 12 ,ISO 

Copyright Office ,Geneva :23. 

أُؼِٞٓبد ٓصبكه  ٓواعؼخ) ثٞاٍطخ فز٤بهاإلٝ اُغٔغ 
(ٝأُشبٛلاد ٝأُوبثالد، اُٞصبئن،  

ٓالئٔخ ػ٤٘بد َُؾت  

 أُؼِٞٓبد

اُزله٤ن ك٤َُ  

ه٤ناُزل ٗزبئظ  

اُزله٤ن ٍز٘زبعبدإ  

 اُزؾون

 

اُزله٤ن ثٔؼ٤به ٓوبهٗخ اُزو٤٤ْ  
 

 
 

 أُواعؼخ
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لػػػى نتػػػائج إ سػػػتناداً إدارة البيئيػػػة إلة بنظػػػاـ اسػػػتنتاجات الخاصػػػالمػػػدقؽ اإل ويضػػػع .(ٔ)وتشػػػريعات األمػػػاف
       .(ٕ)دارة البيئية وفؽ المواصفة القياسية الدوليةتوى المطابقة مع متطمبات نظاـ اإلالتدقيؽ ومس

طمػػب مػػف بممثمػػي الييئػػات الدوليػػة المجتمعػػة بعػػض البػػاحثيف و  ات، تعريفػػ(ٜ)يسػػتعرض الجػػدوؿ و      
 United Nations Environment-مكتػػب الصػػناعة والبيئػػة / األمػػـ المتحػػدة البيئػػي  برنػػامج

Programme / Industry & Environment  Office ( UNEP/IEO)-. 
 

 (9)جدول 
( )متعددة لتدقيق نظام الدارة البيئيةال التعريفات

 
 

 المفيوم جية التعريف والسنة

(Veldhuizen , 1985 )ا٠ُ  ٍز٘بكاً ئ

 [UNEP/IEO , 1990:82]قرؼو٣

طريقػػػػػة نظاميػػػػػة موضػػػػػوعية لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف إتبػػػػػاع : التػػػػػدقيؽ البيئػػػػػي

المنظمػػػة اإلرشػػػادات واإلجػػػراءات والتشػػػريعات والمقػػػاييس البيئيػػػة ، 

 .ستعداد لمطوارئلمصحة والنظافة الصناعية واألماف واإل

[International Chamber of 

Commerce (ICC) ,1988] 

]٠ُ رؼو٣قئٍز٘بكاً ئ UNEP / IEO 

,1990:100] 

أداة إداريػػػة تتػػػألؼ مػػػف تقيػػػيـ نظػػػامي موثػػػؽ دوري : التػػػدقيؽ البيئػػػي

وموضػػػػػػػػػوعي ، لكيفيػػػػػػػػػة األداء البيئػػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػػد لممنظمػػػػػػػػػة واإلدارة 

 .-Equipment–والتجييزات 

(Thomas ,1986 )لى تعريؼإ ستناداً إ 

[UNEP / IEO ,1990:111] 

وموضػػػوعية ،عمػػػى  مراجعػػػة نظاميػػػة موثقػػػة دوريػػػة: التػػػدقيؽ البيئػػػي

وفػػػػػؽ قواعػػػػػد موضػػػػػوعة لتسػػػػػييؿ عمميػػػػػات التشػػػػػغيؿ والممارسػػػػػات 

 .المرتبطة بتمبية المتطمبات البيئية

                                                 
(1)

 Russell, James P. The Internal Auditing Poket Guide: Preparing, Performing, & 

Reporting, (ASQ), USA, 2003,p:2-5. 

(2)
 ISO 14001: 2004(E),"Environmental Management Systems – Requirements with 

Guidance for Use", ISO Copyright Office , Geneva. 

 .سابقة لى بحوثد الباحث، إستنادا إإعدا (ٖ)
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(Environmental Canada ,1988) 

 UNEP / IEO]لى تعريؼإ ستناداً إ

,1990:120] 

منظمػػػػات الوكػػػػاالت و التقيػػػػيـ داخمػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ : التػػػػدقيؽ البيئػػػػي

المتطمبػػات القانونيػػة والمقػػاييس حكوميػػة لمتحقػػؽ مػػف التوافػػؽ مػػع ال

 .والسياسات الداخمية

[ISO 14010: 1996(E) : 1-2] 

عمميػػػة التحقػػػؽ النظاميػػػة والموثقػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى : التػػػدقيؽ البيئػػػي

ذا كانػت النشػاطات إدليؿ التػدقيؽ وتقييمػو بموضػوعية لتحديػد فيمػا 

البيئيػػػػػػػػة المحػػػػػػػػددة واألحػػػػػػػػداث والشػػػػػػػػروط واألنظمػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػة أو 

مػػػػات المتعمقػػػػة بيػػػػذه المسػػػػائؿ تتطػػػػابؽ مػػػػع معيػػػػار التػػػػدقيؽ المعمو 

ببلغ نتائج ىذه العممية الى الزبوف  .وا 

[ISO 14001: 1996 (E) : 2] 

[ISO 14004: 1996 (E) : 2] 

عمميػػػػػة التحقػػػػػؽ النظاميػػػػػة والموثقػػػػػة : تػػػػػدقيؽ نظػػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػػة

لمحصػػػوؿ عمػػػى الػػػدليؿ وتقييمػػػو بموضػػػوعية لتحديػػػد فيمػػػا إذا كػػػاف 

اـ اإلدارة البيئيػػػػة لممنظمػػػػة يطػػػػابؽ معيػػػػار تػػػػدقيؽ نظػػػػاـ اإلدارة نظػػػػ

بػػػػبلغ نتػػػػائج ىػػػػذه العمميػػػػة  لػػػػى إالبيئيػػػػة الموضػػػػوع مػػػػف المنظمػػػػة وا 

 .اإلدارة

 [ISO 14050: 2002 (E/F): 7] 

عمميػػػػػة التحقػػػػػؽ النظاميػػػػػة والموثقػػػػػة : تػػػػػدقيؽ نظػػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػػة

يػػد فيمػػا إذا لمحصػػوؿ عمػػى دليػػؿ التػػدقيؽ وتقييمػػو بموضػػوعية لتحد

كػػاف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لممنظمػػة يتطػػابؽ مػػع معيػػار تػػدقيؽ نظػػاـ 

ببلغ نتائج ىذه العممية الى الزبوف  .اإلدارة البيئية وا 

[ISO 19011: 2002 (E) : 1] 
عمميػػػػػة نظاميػػػػػة مسػػػػػتقمة وموثقػػػػػة لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى دليػػػػػؿ : التػػػػػدقيؽ

 .لتدقيؽؽ وتقييمو بموضوعية لتحديد مدى اإليفاء بمعيار ايالتدق
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[ISO 14001: 2004 (E) : 3] 

عمميػػػة نظاميػػػة مسػػػتقمة وموثقػػػة لمحصػػػوؿ عمػػػى : التػػػدقيؽ الػػػداخمي

دليػػػػؿ التػػػػدقيؽ وتقييمػػػػو بموضػػػػوعية لتحديػػػػد مػػػػدى اإليفػػػػاء بمعيػػػػار 

 .تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية الموضوع مف المنظمة

  

بشػػػػأف سمسػػػػمة  ISOمنظمػػػػة  المواصػػػػفات القياسػػػػية الدوليػػػػة الصػػػػادرة مػػػػف اتيوجػػػػد تشػػػػابو فػػػػي تعريفػػػػو 
، التي تعد األكثر دقة وصمة بموضوع الدراسة، وكذلؾ مع التعػاريؼ ISO 14000المواصفات الدولية 
دقيؽ نظػػاـ لتػػ لميمػػةيمكػػف توضػػيح بعػض السػػمات والعناصػػر المفاىيميػػة او ، السػػابؽالػواردة فػػي الجػػدوؿ 

  :تييأ مااإلدارة البيئية في
  .(ٔ)بشكؿ جيدجراءات اإلتتبع ل -Systematic –ظامية تستمـز عممية التدقيؽ أف تكوف ن -ٔ
وجػػوب تنفيػػػذ التػػدقيؽ مػػػف  أي-Independent – ليةسػػػتقبلأف تتسػػـ باإلتنفيػػذ التػػػدقيؽ  تسػػتمـز -ٕ

مػػدقؽ أو فريػػؽ تػػدقيؽ ليسػػت لػػو عبلقػػة مباشػػرة بالقسػػـ أو الموقػػع الخاضػػع لمتػػدقيؽ، وفػػي ذات 
 .(ٕ)تسـ باألمانة الوظيفية والعدالةعف التحيز واإلستجابة لمضغوط، وي الوقت بعيداً 

وجػػوب توثيػػؽ النتػػائج بتقػػديـ تقريػػر يصػػؼ كيفيػػة التنفيػػذ  -Documented –بالموثقػػة  يقصػػد  -ٖ
 (ٖ).يجعؿ عميمة التدقيؽ واضحة وقابمة لممتابعةماوىذا ، ستنتاجاتاإلوعمى أية أدلة إستندت عمييا 

 Audit–دليؿ التػػػػدقيؽ لػػػػ -Evaluation Objectively–يقصػػػػد بػػػػالتقييـ الموضػػػػوعي   -ٗ
Evidence-  ةالبيئبوزف النشاطات ذات الصمة(ٗ). 

                                                 
(1)

 Hortensius ,Dick & Jong ,Annemarie de ,(December 2002), "Combining audits on 

quality & environmental management  systems", ISO Bulletin ,Vol. : 33 ,No: 12 ,ISO 

Copyright Office ,Geneva ,p: 23. 

 .ٛ: المصدر السابؽ، ص ،، إسماعيؿ إبراىيـقزازال عبد الممؾ، عادؿ، و (ٕ)
(3) Hortensius & Jong , 2003,P: 23. 

 .ٛ: المصدر السابؽ، ص ،، إسماعيؿ إبراىيـالقزاز عبد الممؾ، عادؿ، و (ٗ)
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  :لى جية التنفيذإ إستناداً  التدقيق البيئي: تاسعاً 
 

 (.ٖ)الشكؿ كما في خارجية التدقيقات الداخمية و التدقيقات ال: صنفيفلى إتصنؼ جميع التدقيقات 
 

 

 
                 اُضب٢ٗ اُطوف رله٤ن                                                        اُضبُش اُطوف رله٤ن   

                                                                                  
  أُ٘ظٔخ ػ٠ِ ٣لهن اُيثٕٞ                                                  اُزله٤ن ٓ٘ظٔخ ٍزوال٤ُخئ  
 
 

 

                                                                                                                                              

                                  

 

 اُضب٢ٗ اُطوف رله٤ن                                                                                 
                                                                                
 أُغٜي٣ٖ ػ٠ِ اُزله٤ن                                                                                

 

 
 (3)شكل 

 (ٔ)جيات وأطراف تنفيذ التدقيق
 

ستناد  :بالشكؿ التالي تصنؼا لى جيات وأطراؼ تنفيذىإ اً وا 
 : First Party Audit -أو تدقيق الطرف األول -Internal Audit–التدقيق الداخمي  (1

   دارية أو ألغراض داخمية أخرىاإلوالذي تنفذه المنظمة ذاتيا أو نيابة عنيا وذلؾ ألغراض المراجعة 
أحد أسباب التدقيؽ الداخمي "ويعد  ،(ٕ)ي عف المطابقةعبلنيا الذاتإل ويمكف أف يشكؿ ذلؾ أساساً ،

المساعدة في تييئة المنظمة لمتدقيؽ مف منظمات التدقيؽ الخارجية سواء أكانوا زبائف أـ مسجميف 
                                                 
(1( 

Russell, James P., p: 6. 
(2)

 ISO 19011: 2002 (E) , " Guidelines for Qualitg & / or Environmental Management 

Systems Auditing" , ISO Copyright Office, Geneva. p: 1. 

اُقبهع٢اُزله٤ن  اُقبهع٢اُزله٤ن    

 
 
 

األٍٝ اُطوف رله٤ن  

 هجَ ٖٓ اُزله٤ن
مارٜب أُ٘ظٔخ  

 اُلاف٢ِ

 أُغٜي

 اُيثٕٞ
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دارة التدقيؽ ويعد تدقيؽ الطرؼ األوؿ األكثر مبلءمة لممنظمة إل. (ٔ)"أـ وكاالت حكومية( لمشيادة)
  :يةالتالداخمي لؤلسباب ال

 تخاذ قرارات السوؽ  .سيطرة المنظمة عمى مركزىا التنافسي ومواردىا المستخدمة وا 
  يحدد المدقؽ الداخمي أسباب حاالت عدـ التطابؽ التي يتـ مبلحظتيا عف طريؽ تحميؿ النماذج

رتباطاتيا  .وا 
  يبالمدقؽ الخارج مف بيانات الكمفة واإلنتاج قياساً  ستفادةاإليستطيع المدقؽ الداخمي عادة. 
 تجاىات السوؽ  .يميز المدقؽ الداخمي المنتج غير الكفوء وا 
  معالجة لئلدارة بطريقة يتـ فييا توليد الالمدقؽ الداخمي يقدـ معمومات  فإفإضافة لما ورد أعبله

عف عممو  يساىـ المدقؽ الداخمي بمعالجة المشكبلت فضبلً  لؾوبذ التغيير،في والرغبة  التحفيز
 .فريؽ التدقيؽفي كعضو 

     لى مساعدة المدراء لتأدية مسؤولياتيـ اإلدارية وتحسيف الربحيةإكما ييدؼ التدقيؽ الداخمي      
 تخاذإلنشاطات التدقيؽ  كمرجع لدراسة عمميات التشغيؿ  ا مفيستخدـ المدقؽ الداخمي بعض حيث،

التطابؽ مع التوصيات بشأف إقتصادية وفاعمية إستخداـ الموارد وتحقيؽ األىداؼ بكفاءة وضماف 
 .(ٕ)سياسة المنظمة

 :ويتضمن -External Audit–التدقيق الخارجي  (2
 :يموينفذ كما ي -Second Party Audit -تدقيق الطرف الثاني-أ
  ميماً  يمثؿ إدارة المجيز عنصراً "حيثقياـ المنظمة ذاتيا بالتدقيؽ عمى نحو خارجي عمى المجيز 

   لى تقييـ األداء البيئي لممجيز وتحديد مسؤوليتو في ذلؾإ، وتسعى المنظمة لئلدارة البيئية الخارجية
جيد عف طريؽ إشراكو في عممية التصميـ، وقد يتـ إلزامو البيئي الداء األمع تشجيعو عمى تحقيؽ ،

الجودة، وبذلؾ  دارةإكما ىو الحاؿ بالنسبة لمواصفات نظاـ  ،عؿ تبني المواصفة حيافاألفي بعض 
         .(ٖ)"مسؤولياتو تجاه البيئة ثباتا  و مجيز وسيمة لتحسيف أدائو البيئي أصبحت ضرورة الضغط عمى ال

أصعب مف التدقيؽ الداخمي بسبب إنعداـ الثقة أو  ،ىذا النوع مف التدقيؽ في معظـ حاالتو تبرويع
                                                 
(1)

 Russell, James, P: 7. 

(2)
 Robertson, Jack C.& Louwers, Timothy J., Auditing & Assurance Services , 10th ed., 

Irwin/MCG raw-Hill, USA, 2002, p: 545. 

مسيرة لمنشر والتوزيع        ، دار الISO 14000البيئة نظـ ومتطمبات وتطبيقات دارة ، إعبداهلل النقار،و ، نجـ، العزاوي (ٖ)
 .:195ص، 5555 ،عماف، األردف،
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عدـ توافر المعمومات أو البعد الجغرافي أو جميع ىذه العوامؿ الثبلثة، ومالـ تكف برامج شراكة 
عمى  ف تدقيؽ الطرؼ الثاني مف المستحيؿ تنفيذه، مما يجعؿ المنظمة تؤكد كثيراً إز حاضرة فالمجي

 .ليا درجاتالقيـ األعماؿ والعبلقات والثقة، وىذه مفردات ذاتية مف الصعب تحديد 
  خارجية عمى المنظمة، مثؿ الزبوف الذي يشتري منيا ويقـو الجيات الينفذ تدقيؽ الطرؼ الثاني مف

 .(ٔ)ؽ بذاتو أو يكمؼ مف ينوب عنوبالتدقي
-الزبوف)وىو تدقيؽ مستقؿ عف عبلقة  :(ٕ)Third Party Auditتدقيق الطرف الثالث  -ب

، وتنفذه منظمات خارجية مستقمة، ألغراض التسجيؿ أو منح شيادة المطابقة مع المتطمبات (المجيز
 أو نظاماً  ISO 9001إلدارة الجودة  المنظمة نظاماً  متبلؾإالواردة في المواصفات الدولية، إذ يشترط 

مف وكالة مراقبة حكومية أو مف مسجؿ الطرؼ الثالث وينتج عف  مسجبل ISO 14001لئلدارة البيئية 
 (ٖ).نظاـالعممية أو المنتج أو التدقيؽ الطرؼ الثالث منح الشيادة أو الترخيص أو الموافقة عمى 

                                                 
 .ٖٗ:ص المصدر السابؽ،، عبداهلل النقار،و ، نجـ، العزاوي (ٔ)

(2) Russell, James ,p:7. 
(3) 

ISO 19011: 2002 (E), p:2.  
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 :لى المجالإ ستناداً إ البيئي التدقيق: عاشراً 
الشكؿ مبيف في ىو وكما لى تدقيؽ منتج، أو عممية، أو نظاـ، إيقات بحسب المجاؿ تصنؼ التدق  
 :يالتلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4)شكل 

 (ٔ)مجالت التدقيق البيئي
لكؿ   يجازاً إي يم ماوفي، (ٕ)يتطمب إدارة وتنفيذ ىذه التدقيقات، طرائؽ وأفراد ومعدات مختمفةلذا 

 :نوع مف ىذا التصنيؼ
لممنتج النيائي يسبؽ قبولو مف  مفصبلً " و يمثؿ فحصا" :Product Auditالمنتج  تدقيق .1

    سة لممنتج مجتمعة متوافرة فيويحدد فيما إذا كانت الخصائص والصفات المميزة المممو و  .(ٖ)الزبوف
          الوزف، الحجـ، والمزوجة، والنعومة) لضماف أف يكوف  يفحص المدقؽ المنتج نمطياً  حيث ،
بحالة سميمة عمى وفؽ ( سـ التجاري، واإلوالمقدار، والصبلبة، والموف، والمممس، والمكاف، والترتيب ،

أف تدقيؽ المنتج يشابو التفتيش مع إستثناء ب مف خصائص وصفات مميزة، عمماً  ما تـ تحديده سمفاً 

                                                 
(1  (

Russell, James P, p: 8. 
(2) 

Russell, James, p:7. 

(3)
 Arter, 1989, p:41. 

 تدقيق النظام
 
 
 

 تدقيق العممية

 تدقيق المنتج
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إصدار منتج أو  ، مع عدـ إستخداـ نتائج التدقيؽ لمموافقة عمىستقبلليةاإلوجود مستوى معيف مف 
  .تسميـ خدمة

لتحقؽ مف أف المدخبلت بافحص  لنشاط معيف ال تبرعوي" :Process Auditتدقيق العممية  .2
كما تقارف المخرجات مع ، "والمعالجة والمخرجات يتـ تنفيذىا عمى وفؽ المتطمبات المحددة ليا
  الختـ، أوالمحاـ) محددة مثؿ األىداؼ لتحديد مستوى الكفاءة والفاعمية، ويفحص تدقيؽ العممية ميمة

الجات أو مجموعة مع( أو تقديـ الخدمة، أو الصقؿ، أو التنظيؼ، أو عقد الصفقات، أوالمزيج ،
ويوصؼ النشاط المفحوص ( الشراء، أو التصميـ، أو التصنيع، أو التسميـ) ضمف العمميات مثؿ

   وف العمميات مترابطة ومتفاعمةما تكثناء تدقيؽ العممية كفعؿ عندما يتـ إتخاذه كإجراء معيف، وعندأ
   المنظمة، وأقساميا التشغيمية، أو أقساميا األخرى ثناء تدقيقو فحصأيتـ  معيناً  نيا تمثؿ نظاماً إف ،
  .(ٔ)عممية كجزء مف تدقيؽ النظاـالمنتج أو اليفضؿ المدقؽ تنفيذ تدقيؽ  لؾلذ ،
يعرؼ  حديثاً  تطبيقاً ، ويعد السابؽالشكؿ  ويمثؿ الجزء األكبر مف :System Auditتدقيق النظام  .3

 Performance، وتدقيؽ األداء Management Audit بمصطمحات عدة أىميا تدقيؽ اإلدارة
Auditوالتدقيؽ التشغيمي ، Operational Audit،  وتدقيؽ اإلجراءات واألنظمةSystems & 

Procedures Audit(ٕ).  يتـ تحديد فيما  حيث" .(4)"ياتدقيؽ النظاـ فحص المنظمة بأكمم" يتضمفو
مف الدليؿ والسياسة والمواصفات والتشريعات، يتـ تنفيذىا  إذا كانت متطمبات النظاـ المتضمنة كبلً 

يتـ تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية حيث مف الجانب العممي لمدراسة،  يمثؿ تدقيؽ النظاـ جزءاً و  .(ٗ)"أـ ال
ذ الدليؿ والسياسة والمواصفات والتشريعات البيئية، لممنظمة عينة البحث، بيدؼ التأكد مف تنفي

وتحديد مستوى مطابقة الواقع الفعمي في المنظمة عينة البحث مع متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية عمى 
 . ISO 14001: 2004وفؽ المواصفة الدولية 

 
 

 
                                                 
(1)

 Russell, James, p: 8-9. 

(2)
  Robertson, Jack C.& Louwers, p: 545. 

(3)
 Arter ,1989,p: 41. 

(4)
 Russell, 2003,p: 9. 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمجودة المواصفة الدولية: المبحث األول ISO-9000  
 لمبيئة المواصفة الدولية: المبحث الثاني ISO-14000 
 العالقة بين المواصفتين الدوليتين: المبحث الثالث 

 

 

 
لثالثالفصل ا  

 المواصفات الدولية لمجودة والبيئة
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 ولالمبحث األ 
 ISO-9000لمجودة  الدولية ةالمواصف

 

 :ISO-9000الدولية اآليزو  نشوء المواصفة: ولً أ
   فا بينيماختبلإال أف ىنالؾ إالجودة الشاممة،  دارةإيزو وكأنيـ يقصدوف يتحدث الكثيروف عف اآل

 International Organization Ofمصطمح يعبر عف مسمى المنظمة العالمية لممقاييس  :يزوفاآل،
Standardization   حيث جاءت كممة اآليزو مف الكممة اليونانيةISO ولذلؾ ،   التي تعني المساواة

الصادرة منيا لتكوف  فقد وفرت المنظمة الدولية لغة مشتركة بيف المتعاقديف عف طريؽ المواصفات
  .(ٔ)أساسا لمتفاىـ ووسيمة لزيادة التبادؿ التجاري بيف مختمؼ دوؿ العالـ

مف  الجودة في أية مؤسسة دارةإالمنظمة التي تقـو بوضع معايير عالمية لنظاـ  ىيفاآليزو 
نتج بؿ كتفاء فقط بضماف جودة المفالمؤسسات التستطيع اإلأو خدمية،  نتاجيةإسواء كانت  المؤسسات

ستمراريتو وفؽ المواصفات المطموبة مف قبؿ ىذه ا  و  ،في المنظمة ةممانيا بحاجة لضماف جودة كإ
جاءت لتعمؿ عمى توحيد ما يجب أف يكوف  ISO 9000المؤسسات، فالمواصفات القياسية الدولية 

ة القياسية ىي مواصفات الجود ISO 9000 يزوواآل (ٕ).الجودة عالميا قي أية مؤسسة دارةإعميو نظاـ 
وىي تمثؿ وثيقة . ٜٚٛٔعاـ  ISOالتي أصدرتيا المنظمة الدولية لمتقييس و العالمية األكثر شموال 

 ٜٙٗٔعاـ في في مجاؿ الجودة منذ تأسيسيا رسمية ذات طابع شمولي لكؿ ما أقرتو ىذه المنظمة 
التي تضع الجودة في  ديدةتجاىات الجفعالة وعمى نحو عالمي لئل ستجابةإنيا تعبر إوحتى اآلف، كما 

نشأ مفيوـ اآليزو نتيجة لتراكمات معرفية و  .(ٖ)عماؿ في العالـ كموستراتيجي لؤلىتماـ اإلمركز اإل
تتبع التطور  وبشكؿ عاـ يمكف. متعددة ومساىمات عديدة مف المعاىد والباحثيف في ىذا المجاؿ

 :(ٗ)تيما يأيزو حسب التأريخي لمفيـو اآل
لممواصفات القياسية وأطمؽ عمييا  داريةإشماؿ األطمسي منظومة الوضع حمؼ  ٜٛٙٔفي عاـ  -1

AQQP-1  شماؿ األطمسيالحمؼ  لممواصفة التي أصدرتيا منظمة ختصارإوىي. 

                                                 
 .ٜٔ: ص ،المصدر السابؽ إبراىيـ، (ٔ)
 .ٜٕٕ: ، صالمصدر السابؽكة، دالدرا (ٕ)
 .ٙٙ:، صالمصدر السابؽنجـ،  (ٖ)
 .ٖٕ: ، صالمصدر السابؽ السمطي والياس، (ٗ)
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-DEFمواصفة عسكرية أطمؽ عمييا  ةأصدرت وزارة الدفاع البريطاني ٜٓٚٔوفي عاـ  -2
STAN05-08   أطمؽ عمييا ىذه المواصفة عمى شكؿ ثبلث سبلسؿ و  تر تطو  اوبعدى-

21/24/29 /DEF-STAN05. 
 .عتماد عمى مواصفة وزارة الدفاعباإل  BS 5179ُأصدرت المواصفة البريطانية ٜٗٚٔخبلؿ عاـ  -3
البريطانية ومف خبلؿ  ةمف قبؿ معيد المواصف BS 5750صدار المواصفة إتـ  ٜٜٚٔوفي عاـ  -4

 .(ٔ)CSA-Z299وكذلؾ المواصفة الكندية . شروط التسجيؿ تىذه المواصفة تحدد
صدار إوتـ  BS 5750قاـ المعيد البريطاني لممواصفات بمراجعة المواصفة  ٜٗٛٔعاـ  -5

صدار إتـ  ٜٚٛٔوخبلؿ عاـ  ٓ٘ٙٚٓريطاني مواصفة دولية عمى غرار مواصفة المعيد الب
وآخر  ٜٜٗٔالتطور، فتـ تعديميا عاـ في ستمرت ىذه السمسمة ا  و  ISO 9000سمسمة اآليزو

  .ـٕٓٓٓؿ عاـ تعديؿ ليا تـ خبل
بيئي  داريإ، وىو أوؿ مقياس  BS 7750أنتج المعيد البريطاني لممقاييس مقياس  ٕٜٜٔعاـ  -6

    .(ٕ)ٓٓٓٗٔنموذجا لآليزو أفي العالـ، حيث أصبح فيما بعد 
لمتعبيرات والمصطمحات المستخدمة عبر  مواصفة تضع تعريفاً  ٕٓٗٛآيزو الدولية  مواصفةالو 

تصاالت والتعامبلت عمى المستوى ليا عبر اإل مشتركاً  بما يييئ فيماً سمسمة مواصفات اآليزو، 
   .(ٖ)العالمي

أما األولى  :ضمت مجموعتيفحيث ، ٜٓٓٓتبطة باآليزو مر  مواصفات أخرىفضبل عف وجود 
وحتى  ٔٔٓٓٔ-ٔوأما الثانية فتبدأ مف . ٜٗٓٓ-ٛ وحتى ٜٓٓٓ-ٖفيي عائمة مواصفات تبدأ مف 

ؿ، فالحاجة أدت إلى ة مراحالمواصفات الدولية آيزو مرت بعد بأف نشؤمما سبؽ يتبيف  .ٙٔٓٓٔ
 .واضحةالمتطمبات مف الخرى بعدد األ وتميزت كؿ مرحمة عفنشؤ كؿ مرحمة، 

 :ISO-9000 المواصفة الدوليةمفيوم : ثانيا
عتبارىا تعالج نظاـ الجودة داخؿ أي نوع إب ISO 9000النظر إلى المواصفة الدولية  يجري  

 أنواع النشاط، مع التسميـ بأف المبلمح األساسية التفصيمية ليذا النظاـ تختمؼ مف نشاط إلى آخرمف 
  إال أف المواصفة تنطبؽ عمى مختمؼ أنواع النشاط بشكؿ واضح، فيي تضع األسس البلزمة لمنظاـ ،

                                                 
 .ٙٙٔ:، صٕٙٓٓ، ٜٓٓٓيزو سيد مصطفى، أحمد، إدارة الجودة الشاممة واآل  (ٔ)

(2)
 Rothery Brian, ISO 14000 And ISO 9000, England, Prented in the University Press         

,1990, p:8. 

 .ٙٙٔ:، صسيد مصطفى، أحمد، المصدر السابؽ (ٖ)
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ضروري إدراؾ ومف ال. نموذج األصمح لطبيعة نشاطيااألختيار تقـو بإرشاد المنظمات المختمفة إلو  ،
أف المواصفة تقوـ عمى تكامؿ كافة العناصر وترابط مختمؼ البنود، وتكتمؿ في بناء واحد يطمؽ عميو 

البد مف بياف  ٜٔٓٓقبؿ الشروع في تحديد متطمبات المواصفة الدولية و ولكف  .(ٔ)جودةنظاـ ال
ختبلؼ في جو الشبو واإلة إجمالية لمعرفة أو مكونات ىذه المواصفة مقارنة بالمواصفات األخرى بصور 

 . ISO 9003,9002,9001يبيف عناصر المواصفات ( ٓٔ) والجدوؿ. مكونات ىذه السمسمة
 (10)جدول 

 (ٕ)9003 ,9002 ,9001يزو الدولية آ عناصــر المواصفات

 ISO عناصر المواصفة الدولية التسمسل
9001 

ISO 
9002 

ISO 
9003 

رقم العنصر في 
 المواصفة

 4.1 0 * * ةمسؤولية اإلدار  1
 4.2 0 * * نظاـ الجودة 2
 4.3 * * * مراجعة العقد 3
 4.4- -  * ضبط التصميـ 4
 4.5 * * * ضبط الوثائؽ والمعمومات 5
 4.6-  * * المشتريات 6
 4.7 * * * ضبط المنتج المورد مف الزبوف 7
 4.8 0 * * تمييز المنتج وتتبعو 8
 4.9-  * * ضبط العمميات 9
 4.10 0 * * ختباريش واإلالتفت 10
 4.11 * * * ضبط ومعايرة أجيزة القياس 11
 4.12 * * * ختبارحالة التفتيش واإل 12
 4.13 0 * * ضبط المنتجات غير المطابقة 13
 4.14 0 * * اإلجراءات التصحيحية والوقائية 14

                                                 
  ، بداية الطريؽ إلى تطوير المنظومة اإلدارية، الشركة العربية لمنشر والتوزيعISO 9000نصر اهلل، خطيب نظمي،  (ٔ)
 .ٖٖ:ص. ٜٜ٘ٔالقاىرة، مصر، ،
 .ٜٕٗ:ص ،ٜٜٚٔ، دمشؽ، ٜٓٓٓارة الجودة الشاممة واآليزو ، طاىر رجب، المدخؿ إلى إدقدار  (ٕ)
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 4.15 * * * المناولة والتخزيف والتغميؼ والتسميـ 15
 4.16 0 * * ودةضبط سجبلت الج 16
 4.17 0 * * التدقيؽ الداخمي ألنظمة الجودة 17
 4.18 0 * * التدريب 18
 4.19-  * * الخدمة 19
 4.20 0 * * األساليب اإلحصائية 20

 
، حيث 9003,9002,9001الفرؽ بيف المواصفات  لنا يتضح السابؽوبالنظر إلى الجدوؿ 

        ستبعاد عناصر التصميـ مفإستثناء إا بتمامIdentical متماثمة   ISO 9001,9002تعد
ISO 9002 ففي الوقت الذي تحتوي فيو المواصفة ،ISO 9001  فإفعنصراً ( ٕٓ)عمى ،      
ISO 9002   في حيف تحتوي . عنصراً (ٜٔ)تحتوي عمىISO 9003  أي أف عنصراً ( ٙٔ)عمى ،

 ISO 9003خدمة ال يغطييا ىي، ضبط التصميـ والشراء وضبط العممية وال ىناؾ أربعة عناصر
 والجدوؿ .نموذج البلـز لمضماف الكامؿاألوىذه المواصفة تركز عادة عمى الجوانب اإلختبارية وال تمثؿ 

 .(ٔ)يوضح العبلقة بيف المقاييس الثبلث (٘)الشكؿ ف ، كما أيوضح ىذا الفرؽ السابؽ
 

                                                 
     ٕٙٓٓ،دار الفجر، مصر، قاىرة،  ٖ،ط ٜٓٓٓؿ، الدليؿ الصناعي الى آيزو باديرو، أديدجي، ترجمة، فؤاد ىبل (ٔ)

 .ٕٓ:، ص
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 (5)شكل 
  9001 ,9002 ,9003يزو الفرق بين اآل

     

ىي المواصفة األكثر شمولية لتغطيتيا  ISO 9001بأف المواصفة  لناتبيف الشكؿ يىذا ومف   
. حياة المنتوج مف التصميـ إلى التركيب والخدمةأوجو كافة عناصر نظاـ الجودة، وتغطي جميع 

إلى ثبلثة محاور سـ تنق حيثبصورة تكاممية وترابطية،  ISO 9001ويمكف دراسة بنود المواصفة 
 :يالتعمى النحو ال

 يعالج أوجو الرقابة عمى نظاـ الجودة: المحور األوؿ. 
 والخدمة يعالج عممية التشغيؿ داخؿ المنظمة ويشمؿ دور العمؿ والتسويؽ والبيع: المحور الثاني. 
 يمايماألنشطة الساندة والتي تشمؿ  يعالج: المحور الثالث: 

 .مراحؿ تدعيـ الجودة الشاممة -أ 
 .بيانات نظاـ الجودة ونظـ المعمومات -ب 
تـ إضافة العنصر  حيثالتي تشمؿ العناصر العشروف، و ىذه المحاور  (ٙ)الشكؿ يوضح و 

 . (ٔ)الخاص بالتصميـ ألغراض تحديده في الشكؿ فقط
                                                 

 .ٖٙ: ص ،المصدر السابؽ ،نصر اهلل (ٔ)

 

 

 

زو٤ًتاُ اُص٤بٗخ  اٌزؾظ١ً اٌزفز١ش ٚاٌفؾض 

ٚاإلٔزبط   
اٌزظ١ُّ 

 ٚإٌّٛ

ISO 9003 

ISO 9001 

 دسعخ

 اٌّطبثمخ

ISO 9002 
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 (6)شكل 
 ةمتطمبات إدارة الجود

 

   ISO 9001لػ  Hidden Structureؿ الييكؿ الخفي ويمكف النظر إلى ىذه البنود مف خبل      
روف ضمف والذي يوضح الكيفية التي يمكف مف خبلليا تجميع الفقرات العش (ٙ)المبيف في الشكؿ و 

 :يالتالوبالشكؿ أربعة فقرات 
 ستبلـ المشروع أو تقديـ المناقصة إلفقرات الخاصة بالعمؿ وتبدأ عند اTender وتنتيي لحظة

 .ج أو الخدمةتسميـ المنتو 
 ودراية  الفقرات الخاصة بالعامميف وتتضمف إدارة األطر البشرية بحيث يكوف الجميع عمى عمـ

 .جودةبمجريات األمور المتعمقة بال
 وضبط  والسيطرة عمييا، جودةالفقرات الخاصة بالنظاـ والتي تعمؿ عمى تييئة متطمبات نظاـ ال

 .Run Smoothly ابينسيإالعمؿ بسياؽ  ستمراريةإتنفيذىا، لضماف 
 معمومات رصينة الفقرات الخاصة بالمعمومات والتي جاءت لتؤكد بأف القرارات المتخذة تستند إلى. 

 األٔشطخ اٌغبئذح

 4/6اٌّشزش٠بد 

 11/4ِؼب٠شح أعٙضح 

 اٌم١بط

 4/18اٌزذس٠ت 

 

 اٌج١غ ٚاٌزغ٠ٛك

 4/3ِشاعؼخ اٌؼمٛد 

 اٌزظ١ُّ

 4/4ضجظ اٌزظ١ُّ 

 اإلٔزبط ٚاٌزشغ١ً

 4/9اٌشلبثخ ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد 

 4/10خزجبساد اٌزفز١ش ٚاإل

 4/12خزجبساد ؽبٌخ اٌزفز١ش ٚاإل

 5/13ضجظ إٌّزغبد غ١ش اٌّطبثمخ 

 4/7ٌشلبثخ ػٍٝ إٌّزظ اٌّٛسد ا

 ثٛاعطخ اٌؼ١ًّ 

 4/15إٌّبٌٚخ ٚاٌزخض٠ٓ ٚاٌزغ١ٍف 

 ٚاٌؾفع ٚاٌزغ١ٍُ

 ِب ثؼذ اٌج١غ

 خذِخ ِب ثؼذ اٌج١غ

 

 4/1ِغؤ١ٌٚخ اإلداسح 

 4/2 اٌغٛدحٔظبَ 

 4/5اٌشلبثخ ػٍٝ اٌٛصبئك 

 4/14اإلعشاءاد 

 اٌزظؾ١ؾ١خ ٚاٌٛلبئ١خ

 4/17اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ 

 ٌٍغٛدح

 

اٌشلبثخ ػٍٝ ِٕظِٛخ 

 اٌغٛدح

 

 4/8ر١١ّض إٌّزظ 

 ِٚزبثؼزٗ

غغالد اٌاٌشلبثخ ػٍٝ 

4/16 

 اٌغٛدح

 4/20األدٚاد 

 ٚاٌزم١ٕبد اإلؽظبئ١خ

اٌغٛدحث١بٔبد   
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 :ISO-9000المواصفة الدولية  كوناتم: ثالثا
. كيد الجودة في التصميـ، والتطور، واإلنتاج، والتركيب والخدمةو نموذجا لتأ 9001عتبر اآليزو ي

ثر شموال، ويمكف الحصوؿ عمى التفصيبلت والمواصفات القياسية األخرى لآليزو لكونو المستوى األك
نموذجا لتأكيد الجودة لممنظمات المعنية والتصميـ والتصنيع أتكوف لعمى عشريف عنصرا  9001

تتبع في شكميا الحالي مع األخذ ومف الواضح أف المواصفات الدولية س. وتركيب المنتجات أو خدماتيا
بار تعديبلت العميؿ لتحقيؽ حاجات تعاقدية محددة، وتعطى الخطوط اإلرشادية ليذه عتاإلبنظر 

ف شيادة و  .9001, 9003 9002,نموذج تأكيد الجودة المناسبة أي أختيار و وكذلؾ اإل ،التعديبلت ا 
حسنا حيث إف نظاـ جودة اإلدارة الموثؽ توثيقا  .ىي إحدى الخطوات الموجية إلرضاء الزبوف اآليزو
  ف المنظمة منافسةدار إدارة حسنة والذي يغطي كافة األعماؿ الرئيسة ووظائؼ التصنيع يجعؿ موالم
لتزاـ واإلصرار حتراـ القواعد واإلا  لتكمفة ويتطمب اإلجراءات إتباع و قتصاد كبير في اإوسيترتب عميو ،

  .المستمر مف يوـ عمؿ آلخر

 
 (7)شكل 

 يزوآلي من خالل االتحسين الكم
المترتبة  الجودةفي المنظمة سيضمف أف جيود تحسيف  الجودةوىكذا فإف تواجد عناصر نظاـ 

لكي نتأكد مف و تمتد إلى كافة أركاف المنظمة  9000يزو اآل حيث أف. يعميو مبنية عمى أساس قو 
 (.ٚ)كما موضح في الشكؿ و  (ٔ).التحسيف الكمي

                                                 
 .ٔٓٔ: ص ،المصدر السابؽ باديرو، (ٔ)

 ٠9000ضٚ ِىٛٔبد ا٢

 أفشاد إداسح ػ١ٍّبد

ـــــ١ٓرؾغ رؾغـــــ١ٓ  
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 المبحث الثاني
 ISO-14000 لمبيئة ةالمواصفة الدولي

خػػبلؿ بتػػوازف إف التقػػدـ العممػػي اليائػػؿ فػػي عصػػرنا الحػػالي، محاصػػر بػػالخوؼ، الخػػوؼ مػػف اإل
سػػتجابة لتمػػؾ المخػػاوؼ يثػػة ومجػػاالت التنميػػة المتعػػددة، وا  سػػتخداـ التقنيػػات الحدالطبيعػػة الػػذي أتاحػػو إ

ئػػة وغيرىػػا مػػف المفػػاىيـ والقػػيـ بػػدأت تطمػػؽ دعػػاوى التنميػػة المسػػتدامة والتػػرابط بػػيف التنميػػة وحمايػػة البي
 . البيئية الحديثة
ف بالتعاوف مع العديد مف الجيات في إصدار سمسمة و  ISO مبادرة المنظمة الدولية لمتقييس وا 

اآليزو  إف. ستجابات لذلؾ التحدي البيئيتشكؿ إحدى تمؾ اإل ISO14000المواصفات الدولية 
دارة منظمة اآليزو، وىي تتضمف نظـ اإل مف قبؿ طورةتىو سمسمة مف المعايير البيئية الم ٓٓٓٗٔ

جراءات ومؤىبلت المراجعيف، واألداء البيئي، وتحميؿ ة البيئية، بما فييا المبادئ واإلالبيئية، والمراجع
 .دورة الحياة والعبلقة البيئية والجوانب البيئية في معايير السمسمة

   

 :ISO-14000الدوليـة  ةالمواصف نشوء: ولً أ
أصبحت  ٕٜٚٔستوكيولـ عاـ أنعقاد المؤتمر األوؿ لؤلمـ المتحدة حوؿ بيئة اإلنساف في إمنذ      
وكاف مف  .(ٔ)العبلقة بيف األعماؿ والبيئة تحتؿ أىمية متزايدة وتشكؿ قضية إستراتيجية والسيماالبيئة 

مبيئة والتنمية والمجنة العالمية ل UNEPأسس برنامج البيئة لؤلمـ المتحدة  فإنتائج ىذا المؤتمر 
WCED تقوـ بو الصناعة  فأالدور الذي يجب ( مستقبمنا المشترؾ)والتي حددت في تقريرىا الشيير

تفاقية العامة ورغواي لئلقت في مفاوضات جولة األفي اإلدارة البيئية، فضبًل عف الدعوات التي أطم
اشى الحواجز التجارية القائمة تتح التي دوليةالمواصفات الواليادفة إليجاد  GATTلمتجارة والتعرفة 
 ISOما تقدـ دفع منظمة و  .(ٕ)الوقت في نفسوتعزز مف وسائؿ حماية البيئة  ،عمى أسس بيئية
عاـ  SAGEستشارية اإلستراتيجية لمبيئة لتشكيؿ المجموعة اإل IEC تقنيةاللكترو لؤلوالمجنة الدولية 

 : (ٖ)يةالتتحقؽ األىداؼ الو يئة ى مواصفات دولية خاصة بإدارة البإللتقييـ الحاجة  ٜٜٔٔ
                                                 

(1)
Harrington, H., James and Knight, Alan, ISO 14000 Implementation, McGraw-Hill        

, USA, 1999,p:1. 

(2) 
De Araujo,1996,p:23. 

(3)
 Diamand, Graig P., “Environmental Management System Demonstration Project”, 

NSF, Michigan, USA, 1996,p:103. 
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  عامة إلدارة البيئة مشابية لتمؾ الخاصة بإدارة الجودةالمداخؿ التنشئ. 
  تحسينات في األداء البيئي والقدرة عمى قياسياالتعزز قدرات المنظمات إلنجاز. 
 تسّيؿ التجارة الدولية وتزيؿ العوائؽ التجارية غير الكمركية.    
نعقاد مؤتمر األمـ إ SAGEستشارية اإلستراتيجية لمبيئة جموعة اإلالموقد تزامف مع عمؿ  

في البرازيؿ والمعروؼ بقمة األرض، والذي خمؽ مناخًا  ٕٜٜٔعاـ  UNCEDالمتحدة لمتنمية والبيئة 
 SAGEونتيجًة لكؿ ذلؾ أوصت . تجاه إيجاد نظاـ دولي إلدارة البيئةإلميًا إيجابيًا وزخمًا سياسيًا بعا

فشكمت عاـ  ،تعالج قضايا البيئة التي دوليةالمواصفات التجاه إيجاد إب ISOنظمة بأف تمضي م
إلدارة  ،ISO 14000المسؤولة عف تطوير سمسمة المواصفات الدولية  TC207المجنة الفنية  ٖٜٜٔ

 .التأثيرات البيئية والسيطرة عمييا
نفيذ وصيانة وتقويـ كما تُقدـ مجموعة مف األدوات والموجيات الشاممة بيػػدؼ تطوير وت 

ادرىا وليس في خط ستمرار لمعالجة المشػػاكؿ البيئية مف مصسات واألىداؼ البيئية، وتسػػعى بإالسيا
وتتألؼ تمؾ المجنة مف مجموعة مف المجاف  .(ٔ)ىتماميا لممواقع الحرجة بشػػكؿ خاصالنياية وتوجو إ

 :(ٕ)يةالتاف بالتعامؿ مع القضايا الؾ المجوتقوـ تم WGsومجموعات العمؿ المختمفة  SCsالفرعية 
 البيئة دارةإمختصة بأنظمة  -ولى المجنة األSC1  . 
  مختصة بالتدقيؽ البيئي -المجنة الثانيةSC2  . 
  مختصة بالممصقات البيئية -المجنة الثالثةSC3 . 
  مختصة بتقويـ األداء البيئي -المجنة الرابعةSC4 . 
  ة الحياةمختصة بتقييـ دور  -المجنة الخامسةSC5  . 
  مختصة بالمصطمحات والتعاريؼ -المجنة السادسةSC6 . 

جاف الصناعة، ومنظمات البيئة، وتقـو تمؾ المو وتتألؼ تمؾ المجاف مف ممثميف عف الحكومات،  
في كؿ لجنة فرعية بإعداد المسودة  WGsتبدأ مجاميع العمؿ  ،محددة اتبإصدار المواصفات وفقًا آللي

                                                 
، بيروت، "ٓٓٓٗٔلى آيزو دليمؾ إ"ر، كرايغ وفبليؼ، توماس، ميسم (5)  .ٓٔ: ص ،ٜٜٜٔ، ترجمة الدار العربية لمعمـو

(2)
 Upasena, Suji, “Environmental Management System”, Thailand Environment Institute 

(TEI), Bangkok, Thailand, 2000,p:4.& Hilleman, Douglas J., ISO”, Willey Encyclopedia 

of Environmental Analysis and Remediation, California, USA, 1996, 2413 & Cascio         

,Joseph, Woodside, Gayle and Mitchell, Philip, ISO 14000 Guide, McGraw-Hill, USA       

,1996:10    & Horsey, 1998, p: 27. 
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بعد تبني المجنة الفرعية ليا تسمى بمسودة المجنة و  WDصفة، وتسمى مسودة عمؿ األولية مف الموا
CD ذا ما تمت الموافإ، ويتـ تقديميا قة عمى لى كؿ أعضاء المجاف الرئيسة والفرعية لمتعميؽ عمييا، وا 

وتقوـ البمداف المشاركة في المنظمة  ISOلى الجمعية العامة لمنظمة إما تتضمنو مف فقرات ترسؿ 
تسمى المواصفة خبلؿ ىذه المرحمة بالمسودة الدولية لممواصفة و ستة أشير الثبيت مبلحظاتيا خبلؿ بت

DISنيا إفما فوؽ ف% ٘ٚقتراع نظامية، فإذا قبمت بنسبة إؿ عممية ، تؤخذ بعدىا األصوات مف خبل
بالمواصفة  التي عند طباعتيا وتوزيعيا تسمىو  FDISلى المسودة الدولية النيائية لممواصفة إتتحوؿ 
المنشورة وتنقيحيا كؿ خمس  ISOووفقًا آلليات العمؿ المتبعة يجب مراجعة مواصفات  .الدولية
   .(ٔ)سنوات

 

 ISO:-14000المواصفة الدولية  مفيوم: ثانيا
المواصفة الدولية  ٜٜٙٔفي األوؿ مف أيموؿ عاـ  (ISO)أصدرت المنظمة الدولية لمتقييس       

ISO 14001في مجاؿ  اميم اثر مواصفات السمسمة أىمية وشيرة، ويعد إصدارىا حدثكأ مف ، وىي
 يوىي المواصفة الوحيدة ضمف السمسمة التي يجر   ،(ٕ)تنافسية إلدارة البيئةال ستراتيجياتاإلعتماد إ

 Specification/ Normativeتسمى بالمواصفة المعيارية  لؾتدقيقيا مف قبؿ مسجؿ معتمد، لذ
Standards.  يقة المواصفةتعد وثو ISO 14001  رة البيئية ومتطمبات داأنظمة اإل)المسماة
رشادات اإل  EMSالبيئية  دارةاإللنظاـ  ساسيةاأل Requirementsوالتي تحدد المتطمبات( ستخداـوا 

تدير  لكينظـ الواجب توفرىا في المنظمة تحدد العناصر الرئيسة لم حيثنموذجًا مرنًا لتمؾ األنظمة، أ
و تنفيذه، بما يمّكف كؿ منظمة أف أ، دوف تحديد دقيؽ لطريقة تنظيمو يئية بفاعمية وكفاءةقضاياىا الب

وىو ما جعميا قابمة لمتطبيؽ في كؿ أنواع  ،(ٖ)الخاصة حتياجاتياإتكيؼ نفسيا بالطريقة التي تمبي 
  .(3)جتماعيةوألف تتبلءـ مع كافة الظروؼ الجغرافية والثقافية واإل ،وأحجاـ المنظمات

عبارة عف نظاـ طوعي لئلدارة البيئية يحدد متطمبات المطابقة مع  ISO 14001المواصفة ف
السياسات واألىداؼ والغايات، والنظـ اإلدارية، واإلدارة، والتخطيط، واإلجراءات التشغيمية، والتأثيرات 

                                                 
(1)

 Diamond,1996, p :103 

(2) 
Chin, Kwai Sang and Pum, Kit-Fai, p:124. 

(3)
 Hilleman,1996, p:24,16. 

(4)
 Yarnell,1999, p:42 
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جراءات التعريؼ األصولية، وحفظ السجبلت، والتدقيؽ مى صياغة وىي بذلؾ تساعد المنظمات ع. (ٔ)وا 
الحسباف المواءمة مع التشريعات البيئية في بيئية ضمف إطار ىيكمي فاعؿ يأخذ سياساتيا وأىدافيا ال

لى إوبما يقود  ، Prevention of Pollution(ٕ)ومعالجة التأثيرات البيئية بما فييا منع التموث
 .ات اإلدارية األخرىوعمى أساس مف التكامؿ مع المتطمب ،مسػػتمر في األداء البيئيالتحسيف ال

رتقاء باألداء البيئي كخطوة متقدمة لئل ISO 14000جػاءت سمسمة المواصفات الدولية و 
لممنظمات الصناعية والخدمية، مما مكنيا مف التوافؽ مع التعميمات والضوابط البيئية المحمية 

ت المتوافقة مع البيئة واإلقميمية، دوف التدخؿ في رسميا، كما وفر بيئة عادلة لمتنافس بيف المنتجا
  .ونواميسيا وبيف المنتجات الضارة بيئيًا في السوؽ العالمية

   مواصفػػة( ٖٕ)عبارة عف مجموعة مؤلفة مف  ISO 14000سمسمة المواصفات الدولية ف إ 
، تزود المنظمات بييكؿ إلدارة التأثير البيئي والسيطرة ISOفي منظمة  TC 207طورتيا المجنة  ،

تُقدـ مجموعة مف األدوات والموجيات الشاممة بيػػدؼ تطوير وتنفيذ وصيانة وتقويـ  كما .عميو
ستمرار لمعالجة المشػػاكؿ البيئية مف مصادرىا وليس في خط إسات واألىداؼ البيئية، وتسػػعى بالسيا

 .(ٖ)لممواقع الحرجة بشػػكؿ خاص ىتمامياإالنياية وتوجو 
لتزامات البيئية وتقويميا عف أدوات وأنظمة إلدارة اإلعبارة  ISO 14000ف ما تقدمو سمسمة إ

أىداؼ سمسمة المواصفات الدولية  Waverويحدد . دوف تحديد لمستوى األداء البيئي الذي يجب بموغو
ISO 14000 يشكؿ التالبال(ٗ): 

 . تقميص عوائؽ التجارة بسبب المواصفات الوطنية المتباينة -ٔ
 .ئلدارة البيئية مشابية لتمؾ الخاصة بإدارة الجودةمشتركة لات المغالـ و يىامفالترويج  -ٕ
 . قياس التحسينات في األداء البيئيتعزيز قدرة المنظمات إلجراء  -ٖ
 .وضع المتطمبات الموحدة لمتسجيؿ لممنظمات التي تروـ المطابقة مع ىذه المواصفات -ٗ
 .وفوالمسجم تقميؿ التدقيؽ المزدوج الذي يقوـ بو الزبائف والييئات الحكومية والمنظمات -٘

                                                 
(1) 

Chin & Pun,1999,p:124 

(2) 
Wever, Grace, Strategic Environmental Management-Using TQEM and ISO 14000 for 

Competitive Advantage, John Wiley and Sons, Inc., USA, 1996,p:22. 

(4) 
 .55:ص ٤َِٓو، ًوا٣ؾ ٝكال٣ق، رٞٓبً، أُصله اَُبثن، 

(4)
 Wever, Grace, ,p:18. 
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 :ISO-14000الدولية  ةسمسمة المواصف: ثالثا
، لذىتماـ بيا، قضية إستراتيجية ومطمبًا ميمًا في عالـ أصبحت حماية البيئة واإل  فقد  لؾاليـو

ويمكف تصنيؼ . حدثًا ميمًا في ىذا المجاؿ ISO 14000مثؿ إصدار سمسمة المواصفات الدولية 
 :(ٔ)يتاللاأساسيتيف وعمى النحو ضمف مجموعتيف  ISO 14000مواصفات 

 

 : مواصفات تقويم المنظمة: ولىالمجموعة األ 
 :وىي تمؾ المواصفات التي تركز عمى األنشطة اإلدارية البيئية وكيفية تدقيقيا وتقويميا وتشمؿ

 (ٕ)Environmental Management Systems Standards: (EMSS)مواصفات نظام الدارة البيئية -أ 
 . ISO-14001المواصفػة  -ٔ
 . ISO-14004المواصفػة  -ٕ

 (ٖ):Environmental Management Systems Standards (EAS)مواصفات التدقيق البيئي  - ب
 .ISO-14010المواصفػة  -ٔ
 .ISO-14011المواصفػة  -ٕ
 .ISO-14012المواصفػة  -ٖ
 .ISO-14013المواصفػة  -ٗ
 .ISO-14014المواصفػة  -٘
 .ISO-14015المواصفػة  -ٙ

 (ٗ):Environmental Performance Evaluation Standards (EPES) مواصفات تقويم األداء -ج
 .ISO-14031المواصفػة  -ٔ
 .ISO-14032المواصفػة  -ٕ

  :ISO/TR 14061 Sustainable Forest Management Standardالغابات المستديمة  دارةإمواصفة  - د
  :مواصفات تقويم المنتج: المجموعة الثانية

                                                 
(1) Hilleman, Douglas J., ISO”, Willey Encyclopedia of Environmental Analysis and 

Remediation, California, USA, 1996,p :2413-2436. 
(2)

 Cascio, Joseph, Woodside, Gayle and Mitchell, Philip, ISO 14000 Guide, McGraw-Hill 

,USA, 1996,p :31-64. 
(3)

 Harrington, H., James and Knight, Alan, ,p:27-36. 
(4)

 Upasena, Suji, 2000,p:4-5. 
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جاالت تقييـ دورة الحياة والممصقات البيئية وكيفية تضميف وىي تمؾ المواصفات التي تغطي م
 :الجوانب البيئية في مواصفات المنتج وتشمؿ

 (ٔ)Environmental Labeling Standards (ELS)مواصفات الممصقات البيئية  . أ
 . ISO-14020المواصفػة -ٔ
 .ISO-14021المواصفػة  -ٕ
 .ISO-14022المواصفػة  -ٖ
 .ISO-14023المواصفة  -ٗ
 .ISO-14024المواصفة  -٘
 .ISO-14025المواصفػة  -ٙ

 Life Cycle Assessment Standards (LCAS)مواصفات تقييم دورة الحياة  . ب
 .ISO-14040المواصفػة  -ٔ
 .ISO-14041المواصفػة  -ٕ
 .ISO-14042المواصفػة  -ٖ
 .ISO-14043المواصفػة  -ٗ

 ISO-14060   EAPS The Standardمواصفة تضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج  . ج
of Inclusion Environmental Aspects in Product Standards: 

 ISO 14050مف خبلؿ لجانيا الفرعية المواصفة  TC207وأخيرًا أعّدت المجنة الفنية 
، مما يساعد عمى إزالة ISO 14000وتتضمف كافة المصطمحات والتعاريؼ المستخدمة في السمسمة 

يوضح مكونات سمسمة المواصفة الدولية ( ٔٔ) ؿالجدو و . و مفيوـأأي مصطمح تجاه أي غموض 
ISO-14000. 

                                                 
 .٘-ٔ:ص ،د العزيز، المصدر السابؽالمميجي، أسامة وعمي، عب (ٔ)
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 (11)جدول
 (ٔ)ISO-14000مواصفات السمسمة 

                                                 

(5)
: TR ، َٝٓٞكح ػَٔ :WDٝ ،ٓو٤بً ك٢ُٝ: ISOٝرش٤و ًَ ٖٓ . ، ثزصوف5:، ئصلاه5554: اُغٜبى أُوًي١ 

 .ِغ٘خاُروو٣و 

 

رقم وتاريخ  نوع الوثيقة
 العنوان المواصفة

ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٜٜٔٙ:ٔٗٓٓٔ 

ٜٜٔٙ:ٔٗٓٓٗ 
 

ٜٜٔٙ:ٔٗٓٔٓ 

ٕٕٓٓ:ٔٗٓٔٔ 

ٕٕٓٓ:ٕٔٗٓٔ 
 

ٕٕٓٓ:ٖٔٗٓٔ 
 

ٕٓٓٔ:ٔٗٓٔٗ 

ٕٓٓٔ:ٔٗٓٔ٘ 

ٕٕٓٓ:ٜٔٓٔٔ 

 ستخداـمواصفات مع مرشد لئلال ،دارة البيئيةنظـ اإل

نظمة والتقنيات عامة لممبادئ واألالرشادات اإل ،يةئالبي دارةنظـ اإل
 السائدة

 شكاؿالمبادئ العامة لمتدقيؽ البيئي ويطبؽ عمى جميع األ

 دارة البيئةإوثيقة توجييية تستخدـ لتدقيؽ نظاـ 

تحدد معايير لمؤىبلت المدققيف البيئييف مف داخؿ وخارج 
 منظمةال

 ISOدارة برنامج التدقيؽ البيئي وفقا ؿإطار العاـ لكيفية تحدد اإل
14011 

 ساسيةتحدد عمميات التدقيؽ األ

 التقييـ البيئي لممواقع:دارة البيئية تدقيؽ نظـ اإل

 و البيئةأدارة الجودة إنظمة أرشادات تدقيؽ إ
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WD 

 

 
WD\TR 

ISO 
 

TR 

 
 

ISO 

 
 

TR 
 

 

ISO 

ٕٓٓٓ:ٕٔٗٓٓ 

ٜٜٜٔ:ٕٔٗٓٔ 

ٜٜٜٔ:ٕٕٔٗٓ 

ٜٜٜٔ:ٕٖٔٗٓ 
 

ٜٜٔٛ:ٕٔٗٓٗ 
 

ٕٔٗٓ٘:ٜٜٔٛ 

ٕٗٓٙ :ٜٜٔٛ 
 

ٜٜٜٔ:ٖٔٗٓٔ 

ٜٜٜٔ:ٖٕٔٗٓ 
 

ٜٜٔٚ:ٔٗٓٗٓ 

ٜٜٔٛ:ٔٗٓٗٔ 
 

ٕٓٓٓ:ٕٔٗٓٗ 

ٕٓٓٓ:ٖٔٗٓٗ 

ٜٜٜٔ:ٔٗٓٗٛ 

 عامةالمبادئ ال: عبلف البيئي الممصقات واإل

 عبلف البيئي الذاتياإل :البيئي عبلفالممصقات واإل

 البيئية سخداـ الرموزإتحديد شروط  :عبلف البيئيالممصقات واإل

ستخداـ الرموز البيئية إ طارإتقديـ  :عبلف البيئيالممصقات واإل
 والتحقؽ منيا

المبادئ  ،ٔالممصقات البيئية النوع  :عبلف البيئيالممصقات واإل
 جراءاتواإل

 جراءاتاإلرشادية و اإلمبادئ ال: ئيعبلف البيالممصقات واإل

مرشد ال ،ٖعبلف البيئي النوع اإل: عبلف البيئيالممصقات واإل
 رشاداتلممبادئ واإل

 رشاداتاإل: داء البيئيتقويـ األ: يةدارة البيئاإل

ستخداـ إدراسة حالة لتوضيح : داء البيئيتقويـ األ: دارة البيئيةاإل
ISO 14031 

 طار العمؿا  المبادئ و : رة الحياةتقدير دو :دارة البيئية اإل

تعريؼ اليدؼ والمجاؿ وتحميؿ : تقدير دورة الحياة:دارة البيئيةاإل
 المخزوف

 ثير دورة الحياةأتقدير ت: تقدير دورة الحياة :يةدارة البيئاإل

 تفسير دورة الحياة: تقدير دورة الحياة :دارة البيئيةاإل

 بيانات تقدير دورة الحياةتوثيؽ : تقدير دورة الحياة:دارة البيئيةاإل
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 ISO:-14000 ةالعوامل المؤثرة في المواصف: رابعا
نتاجًا يعتبر  ISOعف المنظمة الدولية لمتقييس ISO 14000صدور سمسمة المواصفات الدولية  إف

المنظمة لتبني المواصفات الخاصة بأنظمة البيئة وىو مجاؿ ظؿ بدفعت التي ة يدعدالعوامؿ اللتفاعؿ 
  (ٔ):ةيالتلعؿ أىـ تمؾ العوامؿ ىي المية، و لفترة طويمة حكرًا عمى المؤسسات الرس

ألوؿ  ظير مصطمح التنمية المستدامة: Sustainable Development ()التنمية المستدامة .ٔ
 WCEDالذي قدمتو المجنة العالمية لمبيئة والتنمية ( مستقبمنا المشترؾ)في تقرير  ٜٚٛٔمرة عاـ 

ؽ ميثاؽ العمؿ لمتنمية المستدامة الذي ألف تطم ٜٜٔٔعاـ  (ICC)الذي حفز غرفة التجارة الدولية 
شتمؿ الميثاؽ عمى بعض إمبدأ ُيعنى بإدارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، كما ( ٙٔ)تضمف 

 . EMSدارة البيئة إالعناصر الرئيسة ألنظمة 
إف النجاح الكبير الذي حققتو سمسمة المواصفة الدولية  (ٕ):ISO-9000سمسمة المواصفة الدولية  .ٕ

ISO 9000  الجودة  دارةإوالخاصة بأنظمةQMS  وتبنييا مف قبؿ منظمات ٜٚٛٔوالصادرة عاـ ،

                                                 

       ، القاىرة"ٓٓٓٗٔالمواصفات القياسية العالمية آيزو نظـ اإلدارة البيئية و "حامد، محمد صبلح الديف عباس، ( ٔ)
 .ٖٕ:، صٜٜٛٔ،
)) قدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية حتياجات الحاضر دوف اإلخبلؿ بإىي تمؾ التنمية التي تمبي : دامةالتنمية المست
صبلح البيئة الحتياجاتيا، عمى أساس اإلدارة الحكيمة لمموارد العالمية المتاحة، والقدرات البيئية إ تي تعرضت سابقًا وا 

 .ستخداـلمتدىور وسوء اإل
(2)

 Yarnell, Patrick, Implementation an ISO 14001 EMS- A case study of Environment 

Training and Awareness Implementation of the Vancouver International Airport, Master 

thesis,  School of Resource and Environment of Management, Canada, 1999 ,p:41. 

 

ٜٜٜٔ:ٜٔٗٓٗ 

ٕٓٓٓ:ٔٗٓ٘ٓ 

ٜٜٔٛ:ٔٗٓٙٔ 
 

ٜٜٔٚ:ٔٗٓٙٗ 

 ISO 14040مثمة لتطبيؽ أ: تقدير دورة الحياة :البيئية دارةاإل

 المفردات: دارة البيئيةاإل

ستخداـ نظاـ إمعمومات لمساعدة منظمات رعاية الغابات في 
 ISO14001و    ISO 14000دارة البيئية لمقياس اإل

 دليؿ لمجوانب البيئية في مقياس المنتوج
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لى أحد المستمزمات إمتداد بمداف العالـ، وتحوليا إ ع الصناعي والخدمي والحكومي عمىالقطا
كاف أحد العوامؿ المؤثرة في تبني و الرئيسة لممارسة العمؿ التجاري عمى الصعيد المحمي والعالمي، 

 . ISO 9000عمى نفس إطار عمؿ  ئومواصفات تعالج الشأف البيئي وتعتمد في بنا (ISO)ظمة من
ظمة اإلدارة ألن BS 7750إف صدور المواصفة البريطانية  :نتشار المواصفات الوطنية والقميميةإ .ٖ

وكذلؾ ظيور التشريع ، ISO 14001المواصفة  عمى لى حد كبيرإعتمدت إ ٕٜٜٔالبيئية عاـ 
المواصفات بؿ وتناقضيا أحيانًا، قد خمؽ عوائؽ  متطمبات تمؾل ياوعدـ تماثم EAMSاألوروبي

تجارية عّجمت بضرورة إيجاد مواصفة دولية تتغمب عمى الحواجز التجارية غير الكمركية وتحظى 
بقبوؿ عالمي بما يحقؽ حرية التجارة الدولية وحماية البيئة بذات الوقت، وىو مسعى كاف لمنظمة 

 .فيو فاعبلً  اً دور  TBTتفاقية العوائؽ الفنية أماـ التجارة إمف خبلؿ و  WTOالدولية التجارة 
جماعات الأسيـ تطور الوعي البيئي لممجتمعات الحديثة بقدرتيا عمى تشكيؿ  :تطور الوعي البيئي .ٗ

مات الصناعية عمى المنظ( الخ..محمية،المجتمعات المجيزيف، و الزبائف، و ال)ضاغطة البيئية ال
ف أالبيئة، وقد أدركت تمؾ المنظمات تخاذ التدابير البلزمة لمنع التموث وحماية مية، ودفعيا إلوالخد
مات دارة البيئية سيمّكنيا مف التوافؽ مع التشريعات والتعميدولية ألنظمة اإلالمواصفات التبني 

يعرضيا ف أي إخبلؿ بيذا الدور سأكثر مسؤولية تجاه البيئة و أالبيئية، وذلؾ سيظيرىا بدور 
  .لضغوط سوقية وقانونية وأخبلقية تيدد سمعتيا ومستقبميا في السوؽ

مف القرف  اتيشيدت التشريعات البيئية تطورًا ممحوظًا منذ السبعين :تطور التشريعات البيئية .5
نعكس ذلؾ مف خبلؿ زيادة إ، وقد ٕٜٚٔستوكيولـ لمبيئة عاـ أكنتيجة لقرارات مؤتمر  المنصـر

نشاء مجالس حماية البيئة  القوانيف البيئية والتطبيؽ الحاـز لمغرامات بحؽ المخالفيف وأخيرًا ظيور ،وا 
مفيوـ مسؤولية المدير والموظؼ عف األضرار البيئية الناتجة عف األنشطة التي تقع تحت 

دولية المواصفات التجاه ظيور إخمؽ مناخ قانوني حاـز دفع بفي وكؿ ذلؾ أسيـ ، مسؤولياتيـ
  .ة البيئية وتقويميادار ألنظمة اإل

 

 :ISO-14000متطمبات المواصفة الدولية : خامسا
في المنظمات الراغبة في  ISO 14001المواصفة الدولية  تنفذىا تيالمتطمبات الرئيسة ال  

دارة البيئية وتحقيؽ التحسيف والتي تطبقيا إلى إنشاء نظاـ اإلالحصوؿ عمى شيادة المطابقة 
     :(ٔ)عمى النحو التاليو  دارة البيئيةاصفة المتطمبات الرئيسة لنظاـ اإلمو المستمر، وبيذا تستعرض ال

                                                 
(1) 

ISO 14001, 1996, p: 2-5. 



100 
 

 :Environmental Policyالسياسة البيئية   (1
سة بيئية واضحة وموثقة مف قبؿ وضع سيا  (EMS)دارة البيئية إف أساس بناء نظاـ اإل 

عبلنيا، فيي توضح أساسيات النظاـ وعبلميا واإلدارة العاإل قتو بجميع مفردات األداء لتزاـ بيا وا 
ة وأوجييا المؤثرة عمى مع طبيعة وحجـ نشاط المنظمالتوافؽ ىذه السياسة  عمىويتوجب  .(ٔ)البيئي

لتزامات عتبار بعض اإلاإلفي ع ومراجعة األىداؼ البيئية آخذة ف توفر إطار عمؿ لوضأالبيئة، و 
 (.ٛ) الموضحة في الشكؿ

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 (8)شكل 

 سياسة البيئيةال
 2:صدارإ، 2007: الجياز المركزي

                                                 

 .ٖٓ: ، صالمصدر السابؽميسمر وفبليؼ، ( ٔ)

مبلئمة لطبيعة وحجـ ومؤثرات البيئة 
 لممنظمة

 

 ف تكوف متيسرة لمجميعأ
 

لتزاـ بالتحسيف المستمر اإل
 والحد مف التموث

 

قابمية التوثيؽ والتطبيؽ 
 والتحسيف

 

 السياسة البيئية

Environmental Policy 
 

لتزاـ بالتوافؽ مع قوانيف وضوابط وتشريعات اإل
 نظمةالم

 

طار لوضع ومراجعة األىداؼ اإلتوفير 
 والغايات البيئية

 



101 
 

 :يةالتويضـ الخطوات ال (ٔ):Planningالتخطيط   (2
تبدأ عممية التخطيط بحصر وتحديد الجوانب : Environmental Aspects الجوانب البيئية - أ

        ))بشكؿ عاـ ومف ثـ تحديد الجوانب البيئية الميمة (Aspects) ()البيئية
(Significant Environmental Aspects) التي مف الممكف التحكـ فييا والسيطرة عمييا  

تمنحيا  حيثعف سواىا،  ISO 14001وتمؾ مف المميزات التي تختص بيا المواصفة  ،
التي ساسية ويحدد بعػض المختصيف الجوانب األ ختيار والتمييز لتمؾ األوجو،مرونة في اإل
 :(ٕ)لتاليلشكؿ اباو  عتبارإلنظر ايتوجب أخذىا ب

 .نبعاثات اليواءإ -
 .ستيبلؾ الطاقةإ -
 .تسرب المواد السامة -
 .دارةنفايات اإل -
 .ىدر الماء -
 .تموث التربة وتحمميا -
 (.مياه الصرؼ الصحي)المياه الثقيمة  -

  تمـز المواصفة: Legal and Other Requirements المتطمبات القانونية وغيرىا - ب
ISO 14001  دامة إجراءات ليا التي تخضع  تحدد المتطمبات القانونية المنظمة بوضع وا 

ف تتوفر لدييا أويجب  ،والمتعمقة بالجوانب البيئية ألنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا ، المنظمة
الوسائؿ التي تمكنيا مف الحصوؿ عمى تمؾ التشريعات والتعميمات، فيي ال تطالب المنظمات 

نما تطالاإلب بيا بأف تكوف قادرة عمى الوصوؿ إلييا في حتفاظ بتمؾ التشريعات بمواقع العمؿ وا 
 :(ٖ)الحاالت الضرورية

                                                 
(1)

Davis,S.,Petie,“Implementing Environmental Management System in Community Based 

Organizations”,Part- project Report, NSF- International, Michigan,USA,1998, p:34-61. 

 
()ف تتبادؿ التأثير مع البيئةأستطيع عناصر في أنشطة المنظمة ومنتجاتيا وخدماتيا، والتي ت: الجوانب البيئية. 

() اً ممموس اً بيئي اف تمتمؾ تأثير أو يمكف ليا أأي الجوانب البيئية التي تمتمؾ  :الجوانب البيئية الميمة . 
 

(2) 
Strum & Upasena,1998, p:28. 

 .ٙ٘ٔ: المصدر السابؽ، صحامد،   (ٖ)
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المنظمػة  ISO 14001تمػـز المواصػفة :  Objectives and Targetsالغايـات واألىـداف - ت
دامة غايات وأىداؼ بيئية واضحة وموثقػة ومتناغمػة مػع السياسػة البيئيػة المعمنػة لكػؿ  بوضع وا 

 (Objectives)المواصػػػػػفة الغايػػػػػات  نػػػػػاوؿتت حيػػػػػث .وظيفػػػػػة ومسػػػػػتوى فػػػػػي الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي
، فػػػػاألولى عامػػػػة وطويمػػػػة األمػػػػد كتقميػػػػؿ النفايػػػػات، أمػػػػا الثانيػػػػة فمحػػػػددة (Targets)األىػػػػداؼ 

( ٕٔ)وقصػػػيرة األمػػػد كتحديػػػد نسػػػبة معينػػػة خػػػبلؿ فتػػػرة زمنيػػػة لموصػػػوؿ لتمػػػؾ الغايػػػة، والجػػػدوؿ 
  .(ٔ)يوضح الفرؽ بينيما

 (12)جـدول 
 (ٕ)يئيــةالغايـــات واألىـــداف الب

 Targetsاألىـداف       Objectivesالغـايات       
 قصيرة األمد ومحددة بوقت - طويمة األمد -
 محددة ومستمدة مف الغايات البيئية - واسعة المجاؿ ومستمدة مف السياسة البيئية -
 مبنية عمى األوجو البيئية الميمة - مبنية عمى األوجو البيئية الميمة -
 قابمة لمقياس ويمكف تحقيقيا - اسيا عمى المدى البعيديمكف قي -
 مسؤولية تحقيقيا محددة بدقة - نطاؽ المسؤولية واضح -

 ستيبلؾ الطاقة إ تخفيضو  ستيبلؾ الطاقةإالتعريؼ بمجاالت :مثال ستخداـ الطاقةإتقميؿ  :مثال

ظمة عمى المن : Environmental Management Programدارة البيئيةبرنامج ال - ث
وضع برنامج لتحقيؽ الغايات واألىداؼ البيئية والمحافظة  ISO 14001وفقًا لممواصفة و 

، كما يتوجب (وبواسطة مف؟ ومتى؟ ماذا يجب عممو؟ وكيؼ؟)ف تحدد أف عمييا أأي عميو، 
الذيف  افة العامميف لدييا حتى أولئؾف يكوف البرنامج عمميًا وموثقًا وُيعمؿ عمى إيصالو لكأ

وغالبًا ما يتـ الرجوع لمبرنامج  ،(ٖ)مف مفرداتو وليف بصورة مباشرة عف تنفيذ أيمسؤ  ليسو
 .كوسيمة لمتحسيف والتأكد مف الطبيعة العممية لمغايات واألىداؼ

ف أمة تمـز المواصفة المنظ:  Structure and Responsibilityالييكل والمسؤوليات - ج
المنظمة فيما في يات الخاصة بكؿ فرد يات  والصبلحوالمسؤول تحدد وبصورة موثقة األدوار

                                                 
(1) Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, Teanne, ISO 14000 Implementation 

Manual , McGraw-Hill, USA, 1998, p:19-59. 
(2) Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, , p:53 
(3)

 De Araugo, 1996, p:27. 
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عبلف ذلؾ حتى يتيسر لمكؿ العمؿ بفاعمية، وتتطمب المواصفة تعييف  يخص الشأف البيئي، وا 
والموارد لضماف  اتة المسؤوليات والصبلحيدارة البيئية ولو كافعف اإلممثؿ لئلدارة مسؤوؿ 

 . ُحسف تطبيؽ النظاـ ومتابعتو
تمـز : Training ,Awareness and Competenceالتدريب والتوعية والقدرة  - ح

ف أيتوجب عمى المنظمة  حيث حتياجاتيا التدريبية،إالمنظمة بتحديد  ISO 14001المواصفة 
أعضائيا بالقضايا أعبله، كما تشترط  ةكاف التي تضمف توعيةو  يياوتحافظ عمتضع اإلجراءات 

ف أفراد الذيف يؤدوف أعمااًل يمكف المواصفة الميارة والتعميـ المناسب والتدريب والخبرة لؤل
 . تسبب آثارًا بيئية ميمة

تصاؿ المنظمة مع العامميف والميتميف إعممية  تبرتع : Communicationتصـال ال  - خ
ف دارة البيئية، كما تطمب المواصفة مائف مف األمور الميمة في نظاـ اإلبشؤوف البيئة والزب

ية مناسبة توصؿ مف خبلليا قراراتيا بشأف حماية تصاؿ خارجإالمنظمة العمؿ عمى إيجاد قناة 
إلى  بيئة بشكؿ خاص، وىي مسألة بحاجةالبيئة لممواطنيف بشكؿ عاـ والميتميف بشؤوف ال

ىتماـ ألنيا تظير التفوؽ البيئي لممنظمة كميزة تنافسية مف خبلؿ ة واإللكثير مف العنايا
  .تحسيف صورة المنظمة في أذىاف المواطنيف

 Environmental Management Systemدارة البيئية م التوثيق نظا - د
Documentation: دارة ت عف المتطمبات الرئيسة لنظاـ اإلمعموماالتحتفظ بأف المنظمة عمى

 لكترونيًا،أو أكوف تمؾ المعمومات موثقة ورقيًا ف تأوتفاعميا مع بعضيا البعض، ويمكف البيئية 
 .ي الوصوؿ لتمؾ الوثائؽ ومعرفة المسؤوؿ عنياف تكوف ىناؾ آلية سيمة فأومف المطموب 

ف أ ISO 14001وفقًا لممواصفة و عمى المنظمة و : Documents Controlضبط الوثائق  - ذ
دارة البيئية، كما تؤكد المواصفة واضحة لضبط جميع وثائؽ نظاـ اإلتنشئ وتصوف إجراءات 

جازتياإرورة إتباع أسموب موحد ومرتب في عمى ض وتحديد تواريخ إصدارىا  عتماد الوثائؽ وا 
 .وتحديثيا وحفظيا

ية ضبط العمميات مف المتطمبات عمم تبرتع:  Operational Controlضبط العمميات - ر
تمـز المواصفة المنظمة بضرورة تحديد تمؾ العمميات  حيثالبيئية،  دارةساسية لنظاـ اإلاأل

والغايات واألىداؼ البيئية  اتسيئية الميمة المتوافقة مع السياواألنشطة المرتبطة بالجوانب الب
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نما تمؾ التي إف أ، أي (ٔ)لممنظمة ف المطموب مراقبتو ليس كؿ عمميات المنظمة وأنشطتيا، وا 
 . لـ يتـ ضبطيا، فسوؼ يحيد األداء البيئي لممنظمة عف السياسة واألىداؼ الموضوعة

 :Emergency Preparedness and Response ستجابة لمطوارئستعداد والال - ز
ستعداد ف تكوف عمى أىبة اإلأ ISO 14001ستنادًا لممواصفة إعمى المنظمة و يتوجب 

 .و غيرهأئة نبعاثات المفاجو اإلأالناتجة عف الحرائؽ و ستجابة لمظروؼ الطارئة لئل

  (ٕ):Implementation and Operationالتنفيذ والتشغيل  (3
واألكثر مف حيث عدد المتطمبات  ،تمثؿ مرحمة التنفيذ والتشغيؿ الخطوة العممية في النظاـت

 :اإللزامية مقارنة بالفقرات األخرى، و تتضمف
 ISO 14001تمـز المواصفة و : Monitoring and Measurementالرصد والقياس  - أ

دامة إجراءات موثقة وعمى أسس نظامية لرصد وقياس العناصر  المنظمة بضرورة وضع وا 
  .تأثير البيئي الميـ في البيئةاألساسية لعمميات المنظمة وأنشطتيا ذات ال

 Nonconformance and Correctiveعدم المطابقة والجراءات التصحيحية والوقائية - ب
Preventive Action : ف تكوف جاىزة لتصحيح أي مشكمة تبرز أيتوجب عمى المنظمة و

ف تتطمب م ISO 14001ومنع تكرارىا بمعالجة األسباب الرئيسة لظيورىا، وعميو فالمواصفة 
المنظمة القياـ بوضع إجراءات تحدد مسؤوليات وصبلحيات الكشؼ عف حاالت عدـ المطابقة 

دامتيا، اإلجراءات  شتراط تعادؿإ مع حدة التأثيرات مف لمتخفيؼباإلجراءات التصحيحية البلزمة  وا 
 . والتأثيرات البيئية التصحيحية مع جسامة المشاكؿ

رورة قياـ المنظمة بوضع سجبلت بيئية تؤكد المواصفة عمى ض: Recordsالسـجالت  - ت
دامتيا ومراجعة اإل ةخاصة بالتدريب ونتائج التدقيؽ الدوري ف تكوف تمؾ أعمى ، ()دارة العمياوا 

و الفقداف، مع أالوصوؿ إلييا دوف تعريضيا لمتمؼ السجبلت مجازة ومحفوظة بطريقة يسيؿ 
  .تحديد وتسجيؿ فترة صبلحيتيا

                                                 
(1)

 Davis,1998, p:118. 

 .ٔٚ-ٖٛ: ، صالمصدر السابؽ د العزيز،المميجي، أسامة وعمي، عب (ٕ)
()  تمؾ السجبلت التي نصت المواصفة عمى ضرورة إنشاءىا، ولكف المواصفة اإلرشاديةISO 14004  ى أمثمة إلتشير

        ايرةعات القانونية، سجبلت الفحص والمعسجؿ التشري)حتفاظ بيا السجبلت األخرى التي باإلمكاف اإلعديدة مف 
 ..(.سجبلت تقارير األعطاؿ، ،



105 
 

 تبريع: Environment Management System Auditيئية دارة البتدقيق نظام ال - ث
عممية تحقؽ نمطية يقوـ بيا فريؽ تدقيؽ داخمي أـ  (EMS)دارة البيئية نظاـ اإل ()تدقيؽ

 ISOتستيدؼ التقويـ الموضوعي لمنظاـ ومدى مطابقتو لمتطمبات المواصفة و خارجي، 
ببلغ اإل  14001   .دارة العميا بنتائج ذلؾ التدقيؽمف خبلؿ األدلة الموثقة والمشاىدة، وا 

 : Management Reviewدارة  مراجعة ال (4
تمـز  حيثدارة البيئية ومتطمبيا األخير، دارة المرحمة النيائية في نظاـ اإلمراجعة اإل تبرتع

ستمرار مبلءمتو إدارة العميا لمنظاـ عمى فترات تحددىا لمتأكد مف المواصفة المنظمة بضرورة مراجعة اإل
ف المعمومات البلزمة لتقويـ النظاـ قد تـ تجميعيا وتوثيقيا أتأكد مف الف عمييا  أايتو وفاعميتو، كما وكف

 . بصورة مناسبة
 

 :الجودةب ISO-14000عالقة المواصفة : سادسا
 مف قبؿ منظمة اآليزو، وىي تتضمف مبتكرةىو سمسمة مف المعايير البيئية ال ٓٓٓٗٔف اآليزو إ      

جراءات ومؤىبلت المراجعيف، واألداء ة البيئية، بما فييا المبادئ واإلالبيئية، والمراجع دارةنظـ اإل
كثير مف التسعى و  .البيئي، وتحميؿ دورة الحياة والعبلقة البيئية والجوانب البيئية في معايير السمسمة
 ة اإليرادات وتخفيض المنظمات لتنفيذ نظامي إدارة الجودة والبيئة، كونيما يمثبلف أدوات ضرورية لزياد

الكمفة وتحسيف أداء المنظمة، بما يساىـ في توسيع أسواقيا وتخفيض الوقت البلـز لتحقيؽ التفوؽ 
التنافسي أو عمى األقؿ تجنب الضرر التنافسي، فيما تواجو المنظمات غير المنفذة لنظامي إدارة 

 .لى منافسيياإناعة والمنتج تخص الص ميمةالجودة والبيئة خطورة مستمرة بالتنازؿ عف قرارات 

 :Environmental Audit Activities البيئي التدقيق فعاليات :سابعا
يعتمد تنفيذ نشاطات عممية التدقيؽ البيئي عمى الخطوات التفصيمية التي يعتمدىا المدقؽ  

ميات أو ثبات التي تؤكد صحة أداء العم، مف أجؿ جمع أدلة اإلالبيئي وبما يبلئـ توجو زبوف التدقيؽ
ثبات ، وألف أدلة اإللحداثة التدقيؽ البيئي ، ونظراً التحقؽ مف أف تأثيراتيا ضمف الحد المسموح بو بيئياً 

دقيؽ البيئي تكوف معقدة وبحاجة ف إجراءات عممية التإ، فالتي ينبغي جمعيا تتعمؽ بقضايا عممية وفنية

                                                 

 
()  المواصفات اإلرشادية الستة(ISO14010-11-12-13-14-15)  ستفسارات الخاصة بالتدقيؽ لمنظاـ كافة اإلتجيب عف

 .ولؤلداء البيئي
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دولية الميتمة بالقضايا البيئية ومنيا وتشجع الوكاالت ال .(ٔ)ى خبرات المتخصصيف في ىذا المجاؿإل
 EPA Environmental Protection Agency–-ووكالة الحماية البيئية ICCىيأة التجارة الدولية 

أحد  برامج التدقيؽ البيئي والسيما في القطاع الصناعي كونو يمثؿلاألمريكية، عمى تبني المنظمات 
متدقيؽ البيئي التي ينفذىا له الوكاالت خطوات عممية حددت ىذ دارة البيئية، وقدإلأىـ عناصر نظاـ ا
 :(ٕ)يمية وكما يأساس بنشاطات ياكاف مف داخؿ المنظمة أـ خارج فريؽ التدقيؽ سواءاً 

 (تسبؽ التدقيؽ) سابقة نشاطات   – Pre Audit Activities  
 (في الموقع) متزامنة نشاطات    –On Site Activities      
  ( لتدقيؽبعد ا)الحقة نشاطات   – Post Audit Activities   

 .(ٜ)ويمكف توضيح ذلؾ بالشكؿ ، ت متسمسمة لعممية التدقيؽ البيئيكخطوا األنواعىذه تترابط و   
تحديد أىداؼ ومجاؿ  إلىينبغي إستناد كؿ عممية تدقيؽ، ضمف األىداؼ العامة لبرنامج التدقيؽ، و 

يؽ، في حيف يحدد مجاؿ ومعيار التدقيؽ باإلتفاؽ بيف ويحدد زبوف التدقيؽ أىداؼ التدق. ومعيار موثؽ
تفاؽ عمى أي تغيير في ة اإلقائد الفريؽ وزبوف التدقيؽ حسب إجراءات برنامج التدقيؽ، مع ضرور 

فيما يتعيف عمى قائد الفريؽ عند تنفيذ . ومعيار التدقيؽ مف األطراؼ ذات العبلقة ومجاؿ أىداؼ
ومعيار التدقيؽ بما يناسب طبيعة نشاط المنظمات  مجاؿالو  ىداؼاألتحديد و مشترؾ، التدقيؽ ال

 . المشتركة

                                                 
، رسالة ماجستير "لمتطبيؽ في العراؽ مع دراسة مقارنةالتدقيؽ البيئي منيج مقترح "، سمواف حافظ حميد كايد، الطائي (ٔ)

 66. :ص ،2002غير منشورة في عمـو المحاسبة، جامعة المستنصرية، 
(2) 

Piasecki, Bruce W., Fletcher, Kevin A and Mendelson, Frank T., Environmental 

Management and Business Strategy, John Wiley & Sons, USA, 1999,p:.33 
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    اٌزذل١ك ثؼذ ٔشبطبد                            اٌّٛلغ فٟ ٔشبطبد                  اٌزذل١ك رغجك ٔشبطبد      

          

  
  

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (9)شكل 
)خطوات عممية التدقيق البيئي

5
) 

                                                 
(1)

 Piasecki, Bruce W., Fletcher, Kevin A. & Mendelson, Frank J., p: 34. 
 

خز١بس ٚعذٌٚخ رذل١ك اٌّٛلغإ  

ػضبء اٌفش٠ك ٚاٌزؤوذ أخز١بس إ

 :ِٓ رٛافش

 اٌّذلم١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ -

 اٌّذلم١ٓ اٌخبسع١١ٓ -

 :عّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ خالي

 ِٕبلشخ اٌجشٔبِظ -

لزشاػ ص٠بسح اٌّٛلغ إ -

 "ْ وبْ رٌه ِالئّبإ

 عزج١بْ لجً اٌزذل١كإلا -

ِشاعؼخ اٌّؼٍِٛبد  -

 اٌمب١ٔٛٔخ 

 

 :خطخ اٌزذل١ك ٚرشًّ

 رؾذ٠ذ اٌّغبي -

رشخ١ض اٌّٛاض١غ  -

٘ذاف راد ألٚا

 ٠ٌٛٚخ ألا

رفبل١بد إرؼذ٠ً  -

 اٌزذل١ك

 رخظ١ض اٌّٛاسد -

 رؾذ٠ذ اٌغذٚي اٌضِٕٟ -

طالع ػٍٝ أٔظّخ إلا(: 2)اٌخطٛح 

 :داسح ِٓ خاليإلا

 فززبؽ١خإلاٌّمبثٍخ ا -

 اٌّمبثالد -

 ٚساق اٌؼًّأ -

رمذ٠ش ِٕبطك اٌمٛح (: 3)اٌخطٛح 

 :ٚاٌضؼف ٌىً ِٓ

 اٌّخبطش اٌّزضإِخ -

 خ١ٍخااٌغ١طشح اٌذ -

ٓ عّغ أدٌخ اٌزذل١ك ػ(: 4)اٌخطٛح 

 :طش٠ك

 اٌزم١١ُ -

 اٌزٛص١ك -

 اٌزؾمك -

 خزجبس إلا -

  اٌزفز١ش اٌّٛلؼٟ -

 :دٌخ اٌزذل١كأرم١١ُ (: 5)اٌخطٛح 

 ٍِخض إٌزبئظ -

عزٕزبعبد إلط١بغخ ا -

 ٚاٌّالؽظبد

 :رمش٠ش ٔزبئظ اٌزذل١ك(: 6)اٌخطٛح 

 رمذ٠ُ اٌٍّخض -

 اٌّمبثٍخ اٌخزب١ِخ -

 :ػذاد ِغٛدح اٌزمش٠شإ

 رٛص١ك إٌزبئظ -

 ػذاد اٌزٛط١بدإ -

 :ِشاعؼخ ِغٛدح اٌزمش٠ش

 ِٓ لبئذ فش٠ك اٌزذل١ك -

 ِٓ اٌضثْٛ -

 طذاس اٌزمش٠ش إٌٙبئٟإ

 :عشاءادإلرخط١ظ ا

عشاءاد اٌّمزشؽخ ٌىً إلا -

١ٙب فٟ إٌٔز١غخ ٠شبس 

 اٌزمش٠ش

رخبر إرؾذ٠ذ ِغؤ١ٌٚخ  -

عشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ إلا

ٚٚضغ اٌغذٚي اٌضِٕٟ 

 ٌزٕف١ز٘ب

ؼــــــــــخاٌّزبث  
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 المبحث الثالث
 العالقة بين المواصفتين الدوليتين

 ISO-9001   &ISO-14001 
    و ISO 9001 الدوليتيف ستجابة الدولية في الحصوؿ عمى شيادة المطابقة لممواصفتيفاإل

ISO 14001  ،ا التسػػجيؿ عمػى األىمية الكبيرة التي أصبح يحتمي تظيرعمى مستوى العالـ
بمغ عدد المنظمات المسجمة عمى المواصفة  حيثوعظـ المنافع التي يحققانيا،  تيفالمواصفتيف الدولي

بمدًا بزيادة  ٛ٘ٔموزعة عمى  منظمة( ٖٔٙٛٓٗ)حوالي  ٕٓٓٓحتى نياية عاـ  ISO 9001الدولية 
ما بمغ عدد المنظمات في%. ٜ,ٛٔمنظمة عف العاـ السابؽ أي بمعدؿ نمو مقداره   ٜٛٛٗٙقدرىا 

منظمة ( ٜٕٕٚٛ)حوالي  ٕٓٓٓحتى نياية عاـ ISO 14001 المسجمة عمى المواصفة الدولية 
 %.ٖ,ٕٙمنظمة عف العاـ السابؽ أي بمعدؿ نمو مقداره   ٜٔٚٛبمدًا بزيادة قدرىا  ٜٛموزعة عمى 

منظمة  ٕٖ٘ٚٙعدد تقؼ المممكة المتحدة في مقدمة الدوؿ ب  ISO9001بالنسبة لممواصفة الدولية و 
فتقؼ  ISO 14001أما بالنسبة لممواصفة الدولية  ،بفضؿ ريادتيا وأسبقيتيا في تبني ىذه المواصفة

ة يىتماـ في الياباف لمحدودمنظمة ويعزو البعض ذلؾ اإل ٙ٘٘٘د في مقدمة الدوؿ الياباف بعد
   في التفاعؿ مع المواصفةنعكست عمييا جّراء تأخرىا إواردىا ولمتأثيرات السمبية التي مساحتيا وم
ISO 9000 تمييا المممكة المتحدة والسويد وألمانيا(ٔ) . 

 ISO9001أما بالنسبة لؤلقطار العربية فقد بمغ مجموع المنظمات المسجمة عمى المواصفة الدولية     
مف % ٛٚ,ٓ، لتشّكؿ ما نسبتو بمداً ( ٚٔ)منظمة موزعة عمى ( ٜٖٔٔ)ـ  ٕٓٓٓوحتى نياية العاـ 

د المنظمات المسجمة عمى مستوى العالـ،  أما بالنسبة لممنظمات المسجمة عمى المواصفة الدولية عد
ISO 14001  قطراً ( ٕٔ)منظمة موزعة عمى ( ٜٙٔ)ـ  ٕٓٓٓفقد بمغ مجموعيا وحتى نياية العاـ  

 .مف عدد المنظمات المسجمة عمى مستوى العالـ% ٗٚ,ٓلتشّكؿ ما نسبتو ،
 

 :المواصفتين الدوليتينالتكامل بين : ولأ
ىتماـ إلبيئة كانت وال زالت قضية تحظى ببشؤوف الجودة وا يدولية تعنالمواصفات الإف ظيور      

دارة تمؾ إما توفره مف نظـ مرنة تمكنيا مف وترحيب العديد مف المختصيف ومنظمات األعماؿ، ل
د في عالـ األعماؿ عمى النطاؽ ف التنافس الشديأ حيثية في مختمؼ قطاعات األعماؿ، الشؤوف بفاعم

                                                 
 .ٜٛ :ص ،عبدالكريـ خميؿ إبراىيـ، المصدر السابؽ الصفار، (ٔ)
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فؽ مع البيئة العالمي قد جعؿ مف قدرة المنظمات عمى اإلنتاج بثبات لسمع تمتاز بالجودة العالية والتوا
ىتماـ المشترؾ بالجودة والبيئة أصدرت ستجابًة لذلؾ اإلا  و  .ستمرار والنجاحمف أىـ مستمزمات اإل

لجنة وشكمت بعد ذلؾ  ISO9001 & ISO14001يف المنظمة الدولية لمتقييس المواصفتيف الدوليت
(SIG)(ٔ)،  وأوكمت إلييا مسؤولية تحقيؽ التناسؽ والتكامؿ بيف أنشطة المجنتيفTC176 & TC207 

لتسييؿ جيود المنظمات الراغبة في تبني أنظمة إدارية متكاممة تغطي كافة األنشطة وتخضع لعمميتي 
 ()دارةمف التكامؿ والتنسيؽ بيف نظـ اإل الحاجة لخمؽ نوعفقد كانت  لؾ، لذ(ٕ)مراجعة وتدقيؽ واحدة

أىـ العوامؿ الدافعة لتعديؿ  حيث كاف، ISO9001 & ISO14001وخاصًة المواصفتيف الدوليتيف 
 . (ٖ)ٕٓٓٓبإصدارىا الجديد عاـ  ISO9001المواصفة الدولية 

  

 :الدوليتين بين المواصفتينالتشابو : ثانيا
وجود العديد  ISO9001 & ISO14001 تيفلنظرية لممواصفتيف الدوليأظيرت المراجعة ا لقد

مف عناصر التكامؿ والشبو بيف متطمبات ىاتيف المواصفتيف وىو ما أكدتو العديد مف الدراسات 
ف نحدد أىـ تمؾ المتطمبات أالدولية، ويمكف  NSFالسيما الدراسة التي أجرتيا مؤسسة  ،التطبيقية

 :(ٗ)يالتلشكؿ البا
 .دارة العمياـ اإللتزاإ -1
 .السياسية الواضحة واألىداؼ المبرمجة -2
 .األدوار والمسؤوليات والصبلحيات -3

                                                 
(1)

 Miller, D. " A Strategy Making and structure", Analysis And Implication for 

Performance Strategy  management Journal,1999, p:32. 

(2) 
Wilson, L., eight step process to successful, ISO 9000 implementation: A quality 

management system Approach quality progress, 1999, p: 33. 

() قامة نظاـ متكامؿ أسموه إالجودة بأف الخطوات القادمة ىي  يعتقد خبراء(QUENSH) و مصطمح يتكوف مف وى
ويشير لمبيئة  (EN)، والثاني ISO9001وتمثميا المواصفة الدولية  (Quality)شير لمجودة يو ( QU)ولى ثة أجزاء األثبل

(Environment)  وتمثميا المواصفة الدوليةISO14001 أما الثالث فيو ،(SH)  لى الصحة والسبلمة المينية إويشير
(Safety & Health) وتمثميا المواصفة الدولية ،(ISO18000) ، ،صٜٜٛٔالكردي ،:ٕٕٖ. 

 .ٕٛ: المصدر السابؽ، صنصر اهلل،  (ٖ)
عداد مدققي الجودة، دليؿ الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية، البرنامج العممي والتطبيقي في ت (ٗ) ييئة وا 

 .ٕٛ: ص ،ٕٚٓٓ، العراؽ، ٕٔٓٓ/ٓٓٓٔ



110 
 

 . التشريعات القانونية والتنظيمية -4
 . تعييف ممثؿ لئلدارة -5
 . تصاؿ الداخمي والخارجياإل -6
 .التوثيؽ وضبطو -7
 .السجبلت وضبطيا -8
 . توفير الموارد البلزمة لمنظاميف -9
 .رةالتدريب، والتوعية، والجدا -10
 .الرقابة والقياس -11
 . ضبط معدات القياس والرقابة -12
 . إرضاء الزبائف وذوي المصالح -13
 .التدقيؽ الداخمي -14
 . دارة العميا بيدؼ التحسيف المستمرمراجعة اإل -15
 . اإلجراءات التصحيحية والوقائية -16

ف  في نيما يشتركاأإال  اختبلؼ توجياتيمإ مف رغـبال الدوليتيف ويتبيف مما تقدـ بأف المواصفتيف
 . تفصيميًا عناصر التشابو بيف المواصفتيف (ٖٔ)الجدوؿ  د مف المتطمبات المتشابية، ويوضحالعدي

 

 (13)جـدول 
 (ٔ)ISO-9001 & ISO-14001 عناصر التشابو بين المواصفتين

 ISO9001 ISO 14001 المتطمبــات
 دارة الجودة والبيئةإتخطيط وتوثيق نظامي : أولً 

 ٔ,ٗ ٔ,ٗ متطمبات عامة -أ
   :متطمبات التخطيط واإلدارة -ب
 ٔ,ٗ,ٗ/  ٕ,ٗ ٔ,٘ دارة العميالتزاـ اإلإ -ٔ   
 - ٕ,٘ التركيز عمى الزبوف -ٕ   
 ٕ,ٗ ٖ,٘ السياسػة -ٖ   
 ٖ,ٖ,ٗ ٔ,ٗ,٘ الغايات واألىداؼ -ٗ   

                                                 
 .سابقة لى عدة مصادر، إعتمادًا إعداد الباحثإ (ٔ)
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 ٔ,ٖ,ٗ - الجوانب البيئية -٘   
 ٕ,ٖ,ٗ ٔ,ٕ,ٚ التشريعات القانونية والتنظيمية -ٙ   
 ٗ,ٖ,ٗ ٕ,ٗ,٘ دارة الجودة والبيئةإالتخطيط لبرامج  -ٚ   
 ٔ,ٗ,ٗ ٔ,٘,٘ األدوار والمسؤوليات والصبلحيات -ٛ   
 ٔ,ٗ,ٗ ٕ,٘,٘ دارةاإلممثؿ  -ٜ   
 ٖ,ٗ,ٗ ٖ,ٕ,ٚ/  ٕ,٘,٘ تصػاؿاإل -ٓٔ   
   :متطمبات التوثيؽ وضبطو -جػ
 ٗ,ٗ,ٗ ٔ,ٕ,ٗ دارة الجودة والبيئةإتوثيؽ نظامي  -ٔ   
 ٗ,ٗ,ٗ ٕ,ٕ,ٗ دليؿ الجودة والبيئة -ٕ   
 ٘,ٗ,ٗ ٖ,ٕ,ٗ ضبط الوثائؽ -ٖ   
 ٖ,٘,ٗ ٗ,ٕ,ٗ ضبط السجبلت -ٗ   

 دارة الجودة والبيئةإتشغيل نظامي تنفيذ و : ثانياً 
   :دارة المواردإمتطمبات  -أ

 ٔ,ٗ,ٗ ٔ,ٙ توفير الموارد -ٔ   
 ٕ,ٗ,ٗ/ ٔ,ٗ,ٗ ٔ,ٕ,ٙ الموارد البشرية -ٕ   
 ٕ,ٗ,ٗ ٕ,ٕ,ٙ التدريب، التوعية، الجدارة -ٖ   
 ٔ,ٗ,ٗ ٖ,ٙ األسس الييكمية -ٗ   
 ٔ,ٗ,ٗ ٗ,ٙ بيئة العمؿ -٘   
   :متطمبات ضبط العمميات والمنتج -ب
 ٙ,ٗ,ٗ - ضبط العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية  -ٔ   
 - ٔ,ٚ التخطيط لتحقيؽ المنتج -ٕ   
 - ٔ,ٕ,ٚ تعمقة بالمنتجتحديد المتطمبات الم -ٖ   
 - ٕ,ٕ,ٚ مراجعة المتطمبات المتعمقة بالمنتج -ٗ   
 - ٔ,ٖ,ٚ التخطيط لمتصميـ والتطوير -٘   
 - ٕ,ٖ,ٚ مدخبلت التصميـ والتطوير -ٙ   
 - ٖ,ٖ,ٚ مخرجات التصميـ والتطوير -ٚ   
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 - ٗ,ٖ,ٚ مراجعة التصميـ والتطوير -ٛ   
 - ٘,ٖ,ٚ تطويرالتحقؽ مف التصميـ وال -ٜ   
 - ٙ,ٖ,ٚ المصادقة عمى التصميـ والتطوير -ٓٔ   
 - ٚ,ٖ,ٚ السيطرة عمى التغييرات في التصميـ والتطوير -ٔٔ  
 - ٔ,ٗ,ٚ عممية الشراء -ٕٔ   
 - ٕ,ٗ,ٚ معمومات الشراء -ٖٔ   
 - ٖ,ٗ,ٚ التحقؽ مف المنتج المشتراة -ٗٔ   
 - ٔ,٘,ٚ خدمةالسيطرة عمى اإلنتاج وتوفير ال -٘ٔ   
 - ٕ,٘,ٚ المصادقة عمى عمميات اإلنتاج وتوفير الخدمة -ٙٔ   
 - ٖ,٘,ٚ التمييز والتتبع -ٚٔ   
 - ٚ,٘,ٚ ممكية الزبوف -ٛٔ   
 - ٘,٘,ٚ الحفاظ عمى المنتج -ٜٔ   

 دارة الجودة والبيئةإقياس وتدقيق نظامي : ثالثاً 
   متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ -أ
 ٔ,٘,ٗ ٔ,ٛ الرقابة والقياس -ٔ   
 ٔ,٘,ٗ ٔ,ٕ,ٛ إرضاء الزبوف وذوي العبلقة -ٕ   
 ٔ,٘,ٗ ٖ,ٕ,ٛ الرقابة والقياس عمى العمميات -ٖ   
 - ٗ,ٕ,ٛ الرقابة والقياس عمى المنتج -ٗ   
 ٔ,٘,ٗ ٙ,ٚ السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس -٘   
 - ٖ,ٛ السيطرة عمى المنتج غير المطابؽ -ٙ   
 ٚ,ٗ,ٗ - ستجابة لمطوارئستعداد واإلاإل -ٚ   
 - ٗ,ٛ تحميؿ البيانات -ٛ   
 ٗ,٘,ٗ ٕ,ٕ,ٛ :دارة الجودة والبيئةإمتطمبات تدقيؽ نظامي  -ب

 دارة الجودة والبيئةإمراجعة نظامي : رابعاً 
 ٙ,ٗ ٔ,ٙ,٘ دارةعممية مراجعة اإل -ٔ   
 ٙ,ٗ ٕ,ٙ,٘ دارةمدخبلت مراجعة اإل -ٕ   
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 ٙ,ٗ ٖ,ٙ,٘ دارةمخرجات مراجعة اإل -ٖ   
 دارة الجودة والبيئةإالتحسين المستمر لنظامي : خامساً 

 ٙ,ٗ/ ٕ,ٗ ٔ,٘,ٛ التحسيف المستمر -ٔ   
 ٕ,٘,ٗ ٕ,٘,ٛ اإلجراء التصحيحي -ٕ   
 ٕ,٘,ٗ ٖ,٘,ٛ اإلجراء الوقائي -ٖ   

     

  :(ٔ)لشكؿ التاليكما يمكف حصر جوانب التشابو العامة بيف المواصفتيف با
 .داءدارة وليس لمستوى األ، تتـ المطابقة فييما لنظـ اإلتافقياسي افمواصفت -1
 . Demingنموذج أُبنيتا عمى أساس  -2
 .جتماعيةالظروؼ الجغرافية والثقافية واإل قابمتاف لمتطبيؽ في مختمؼ -3
 . قابمتاف لمتطبيؽ في كؿ أنواع وأحجاـ المنظمات الصناعية والخدمية -4
 . يا ال يضمف تحقيؽ نتائج أداء مثمتطبيقيم -5
جراءات وخطوات التسجيؿ، وتمنح شيادات المطابقة ليما مف قبؿ اإل نفستشتركاف ب -6

 . جيات منح معتمدة
 .دارةعمى ذات المبادئ العامة لنظـ اإل تشتمبلف -7
 .دارة العميالتزاـ كؿ العامميف بدءًا مف اإلإيعتمد نجاح تطبيقيما عمى  -8
 . لمقياـ بدور إيجابي في تسييؿ التجارة الدوليةأّىميما  تحظياف بقبوؿ دولي، -9

 

 :الدوليتين ختالف بين المواصفتينال: ثالثا
ف ىناؾ أومتطمباتيما، إال الدوليتيف بالرغـ مف وجود العديد مف أوجو الشبو بيف المواصفتيف      

 :(ٕ)يالتبالشكؿ الآليات تناوؿ تمؾ المتطمبات و  الميمة في بعض الفروؽ
كثر شمواًل أ ISO14001دارة البيئية وفقًا لممواصفة الدولية التدقيؽ الداخمي في نظاـ اإل: لتدقيقا -1

 . كثر حساسية مف الناحية القانونيةأألنو  ISO9001منو في المواصفة الدولية 

                                                 
(1)

 Woodside, Gayle. Anrrichio, Patrick and Yturri, 1998, p:168. 

 .ٜٕ:، المصدر السابؽ، صالجياز المركزي (ٕ)
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كثر أف السياسة البيئية تكوف أ، في حيف بصورة رئيسة تناقش سياسة الجودة داخميا: السياسة -2
فيما يرى  ،(ٔ)ستخداـ لغة غير تقنيةإمما يستوجب  (المعمؿ) حو الناس خارج المنظمةتوجيًا ن
 . (ٕ)لتزاـا  ما سياسة البيئة فيي بياف تعيد و ف سياسة الجودة ما ىي إال بياف نية أأالبعض ب

والتي تستمـز  ISO14001تعد المطمب الرئيس في المواصفة الدولية  :تحديد الجوانب البيئية -3
 . ISO9001ت تخطيطية عديدة، وىو ما ال تتناولو المواصفة الدولية إجراء خطوا

مف عمى الزبوف بشكؿ أساس بالرغـ  ISO9001تركز المواصفة الدولية : الزبون وذوي المصالح -4
ف التركيز إف ISO14001عتبار، أما في المواصفة الدولية أخذىا لحاجات ذوي المصالح باإل
( الخ..جمعيات حماية البيئة، السمطات المحمية،البائف، الز )يكوف عمى مختمؼ ذوي المصالح 
  .تضارب مصالحيـ مف رغـبالوالذيف ييتموف عادًة بالتأثيرات البيئية 

كبر عمى تمؾ أبصورة  ISO14001تركز المواصفة الدولية : التشريعات القانونية والتنظيمية -5
لى إالمخططة ال تخضع عادًة ت الجودة التشريعات، ألف الشركات التي تخفؽ في تحقيؽ مستويا

 .(ٖ)أولئؾ الذيف ينتيكوف القوانيف والتشريعات البيئية يف الجزائية والمدنية بينما ُيقاضالقواني
ف تأخذ بنظر أمف المنظمات  ISO14001تطمب المواصفة الدولية : كمف األسس الييكمية -6

كميا البيئية، في حيف ال تتناوؿ عتبار الكمؼ عند رسميا لؤلسبقيات والحموؿ البديمة لمعالجة مشااإل
 . ىذا األمر ISO9001المواصفة الدولية 

 

 :الدوليتين المواصفتين فيتسجيل ال: رابعا
وجوب التسجيؿ    &ISO 14001 ISO9001شتراط المواصفتيف الدوليتيف إبالرغـ مف عدـ       

Certification((ة المطابقة داللة عمى ؿ عمى شيادالحصو  تبر، إال أف العديد مف المنظمات تع

                                                 
(1)

 Diamond,1997, p:104. 

(2)
 Woodside,et.al.,1998, p:168. 

(3)
 Cascio,et.al,1996, p:23. 

((  مصطمح(Certification ) يرادؼ مصطمحRegistration ات المتحدة وألف المستخدـ في الوالي(Certification ) لو
ستخدامًا ا  كثر تقببًل و أأف األوؿ  مف رغـبال( Registration)ستخداـ إوف يـ يفضمإنالت قانونية مرتبطة بالمنتجات فدال

 .في العالـ
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ي وصؼ لخطوات موفيما ي .(ٔ)مف المواصفتيف مما يحقؽ ليما مزايا عديدة لتزاميا، بمتطمبات أيإ
 :(ٕ)التسجيؿ الواجب إتباعيا

ًا توضح فيو أنشطتيا وأقساميا التسجيؿ طمبفي تقدـ المنظمة الراغبة  :قـداعلتطمب تسجيل ا -1
لجية المسجمة عقدًا متكامبًل يشتمؿ عمى كافة الحقوؽ تسجيمو، وتقدـ افي  ورغبذي تموقع الالو 

 . والواجبات المترتبة عمى الطرفيف
 تقدـ المنظمة الوثائؽ التي تـ إعدادىا فيما يخص أيا مف :مراجعة الوثائقو التقييم األولي   -2

سياستيا تجاه الجودة أو الذي يوضح  MANUAL خاصة الدليؿنظامي إدارة الجودة و البيئة  و 
بغية المطابقة معيا، ويقوـ بمراجعة تمؾ الوثائؽ  ،المواصفتيف ستنادًا لممتطمبات الواردة فيإة  البيئ

تيا اعداد تقرير يبيف فيو مدى تطابؽ المواد الموثقة مع نظير إليقـو ب Lead Auditorمدقؽ أقدـ 
 .في المواصفة

د تسجيمو لمتأكد مف مطابقة كافة يقوـ المدقؽ األقدـ بزيارة الموقع المرا :المراجعة الموقعة لمنظام  -3
 . الوثائؽ ولمتحقؽ مف تييئة المنظمة لمتدقيؽ الشامؿ، ولتقييـ المصادر البلزمة لعممية التدقيؽ

لمتقييـ والتحقؽ مف خبلؿ أدلة موضوعية  اموقعي ايجري فريؽ مف المدققيف تدقيق :التدقيق الشامل  -4
مف تطابؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة  ( الخ..ت،المقاببلت، واإلجراءات، والتسجيبلت، والمبلحظا)

حتوائيما عمى ا  ، و &ISO 14001 ISO 9001الدوليتيف في المنظمة مع متطمبات المواصفتيف
 .ف يتـ تنفيذه بكفاءةأرات الشرطية واألحكاـ البلزمة، و الفق

 :يةتالالمحتممة الؿ عمى إحدى النتائج يقدـ الفريؽ تقريرًا نيائيًا لممنظمة، يشتم:قـرار التسجيل  -5
 . حاالت عدـ مطابقة ةإذ ال توجد أي :تزكية بالتسجيلال -
كثر مف أوجدت حالة أو  حيث:جراء التصحيحيلتسجيل بعد التحقق من القيام بالتزكية باال -

 . التي يمكف تصحيحيا والتحقؽ مف ذلؾ مف دوف إجراء تدقيؽ شامؿNCR ()حاالت عدـ المطابقة
وتشمؿ وجود ة عدة مف حاالت عدـ المطابقة ييناؾ حاالت رئيسف :م موقعياً تزكية بإعادة التقييال -

 .مف النظاميف، وذلؾ يتوجب إجراء تدقيؽ موقعي شامؿ آخر خمؿ في أحد عناصر  أي

                                                 
(1)

 Harrington & Knight,1999,p:36. 

(2)
 Diamond, Graig P., 1996,p:107. 

()
 NCR   : Non Conformance Report. 
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سنة لمتحقؽ مف كؿ و أيجري التدقيؽ عادة كؿ ستة أشير  حيث :الشرافو إدامة التسجيل  -
مف نظامي  يؽ فقط بتدقيؽ عناصر محددة مف أيالتدقستمرار المطابقة، ويحتمؿ أف يقوـ فريؽ إ

 .النظاميف نو بعد مضي فترة ثبلث سنوات يتوجب مراجعة كافة عناصرأغير  إدارة الجودة والبيئة،
 

 :مزايا الحصول عمى المواصفتين الدوليتين: خامساً 
                  مف المواصفتيف الدوليتيف عمى المنظمات قبؿ التسجيؿ عمى أييتوجب 

ISO 9000 & ISO 14000 لتتأكد مف أنيا أف تحمؿ الفوائد والكمؼ المتوقعة مف عممية التسجيؿ ،
ستيعاب واضح لمفوائد تخاذ قرار التسجيؿ المستند إلإجتماعيًا موجبًا، ذلؾ أف ا  قتصاديًا و إتؤمف مردودًا 

حقؽ حصوؿ المنظمات يو  .والكمؼ سيساعد عمى تحقيؽ مستوى أعمى مف التركيز في تنفيذ المواصفة
ثيف لباححسب تأكيدات اجممة مف الفوائد، يمكف تصنيفيا  يادة تسجيؿ المواصفتيف الدوليتيفعمى ش

 :يوبالشكؿ التالدة جوانب لع
  الباحثوف أكد حيث(Casico & Hale( )Miller( )Yarnell( )Scott )نتاجيالجانب اإل عمى 

 :(ٔ)يمايمتحقؽ ل
 عتماد المدخؿ النظمي في وضع أىداؼ وبرامج إدارةإأف  حيث :تحسين كفاءة عممية النتاج -أ 

اليندسية األمريكية مف تقميص الدورة الزمنية لئلنتاج إلى  NAVYستطاعت شركة إوقد الجودة 
          ستطاعت شركةإكما  ،(ٕ)ISO 9001النصؼ بفضؿ تطبيقيا لممواصفة الدولية 

Novo- Nordisk ستيبلؾ الطاقة لكؿ وحدة إبلؿ خمس سنوات لؤلدوية أف تخفض خركية االدانم
 .(ٖ)ISO 14001بفضؿ تطبيقيا لممواصفة % ٛٗمنتجة بنسبة 

   يراففي إسطوانات الغاز إكدت دراسة أجريت في مصنع إلنتاج أ حيث :تحسين جودة المنتجات -ب 
فيما  ،%ٓٛاإلنتاج بنسبة قمؿ مف عيوب   ISO9001ف تنفيذ متطمبات المواصفة الدولية أب،
% ٜٛستطاعت أف تصؿ إلى نسبة إبأنيا  العالمية   Foxboroدت دراسة أجريت عمى شركةأك

 أشير إلى أسبوعيف ٗف تخفض مف فترة التصميـ لمنتجاتيا مف أو ، مف سرعة تسميـ منتجاتو
 . (ٗ)ISO 9001بفضؿ تنفيذىا لمتطمبات المواصفة الدولية 

                                                 
(1) Yarnell,1999,p:47. 
(2)

  Miller,1999,p:32. 
(3)

 Harrington & Knight,1999,p:12. 
 .ٓٛ-٘ٚ: ، صالمصدر السابؽ: اوىارا (ٗ)
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    يت عمى المنظمات المسجمة عمى  المواصفةأكدت الدراسات التي ُأجر  :()تحسين األداء البيئي -ج 
قمؿ مف تبفضؿ تنفيذ متطمبات المواصفة أف  تستطاعإلمكاميرات   Paloriadمصنع  بأف،
 .مما وفر لو كميات كبيرة منيا% ٘ٛمثبًل بنسبة  Trichloro ethyleneستخداـ مادة إ

 أكدالباحثػػوف(Hale & Hemenway()North()McCully) يمايمتحقؽ ويقي لالتس الجانبعمى(ٔ): 
أصبحت المواصفتيف متطمبًا أساسيا في  حيث: التنافسية في السوؽ العالمية تعزيز الميزة -أ 

العديد مف األسواؽ العالمية، مما يجعؿ المنظمات المسجمة تتمتع بأفضمية تنافسية تزيد مف 
 . فرصيا السوقية الجديدة وتعزز مكانتيا في العطاءات والمناقصات

عالجت المواصفتيف مشكمة كثرة المقاييس الوطنية التي كانت تعيؽ : جارة الدوليةتسييؿ الت -ب 
 . العالمي قتصادندماج باإلفرت بذلؾ فرصة تسييؿ التجارة واإلفو  الحواجز أماميا، التجارة وتضع

ف المنظمات بأف تمبي أىدافًا معينة و عادة ما يطالب المستيمك: تحسيف العبلقة مع المستيمكيف -ج 
الجودة والبيئة، وتنفيذ المواصفتيف يمكف أف يكوف سبيبًل لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، مما تتعمؽ ب

وتشير دراسة . يجعؿ المستيمكيف يقبموف عمى منتجات المنظمة وبما يزيد مف حصتيا السوقية
في %( ٔٔ)نخفضت بنسبة إالعالمية قد  Sonyألمانية بأف الحصة السوقية في ألمانيا لشركة 

بسبب نشر مجمة المستيمؾ  Nokiaلشركة %( ٚ٘)ات مقابؿ زيادة بنسبة مجاؿ التمفزيون
  .األفضؿ بيئياً  Nokiaاأللماني تقييمًا حوؿ التمفزيونات عّدت فيو تمفزيونات 

  الباحثوف أكد(Chin & pun( )Diamond( )Yarnell )يمايمتحقؽ ل الجانب القانوني عمى(ٕ): 
لتزاـ بالمواصفتيف ُيحسف مف إدارة أف اإل حيث :تعزيز التوافؽ مع التشريعات والتعميمات -أ 

ويشكؿ شبكة أماف تحمييا مف  ،تعميمات ذات العبلقة في المنظماتالتوافؽ مع القوانيف وال
 وقد كشؼ . السيما فيما يخص البيئة بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي ،القانونية المسؤولية

 أف ثبلثة مف كؿ أربعة  ISO 14001 مسح لممنظمات األمريكية المسجمة عمى المواصفة
شركات منيا قد خفضت مف كمؼ التدقيقات والغرامات التي كانت تقـو بيا الوكاالت الحكومية 

 . ISO14001(4)المواصفة   والتعميمات البيئية وفقًا آللية بفضؿ توافقيا مع التشريعات

                                                 
(( نتائج نظاـ اإلدارة البيئية القابمة لمقياس والمتعمقة بسيطرة المنظمة عمى جوانبيا  اعرفت مواصفة األداء البيئي بأني

 .تيا وأىدافيا وغاياتياالبيئية تبعًا لسياس
(1) 

Harrginton & Knight,1999,p:14. 
(2) Chin & pun,1999,p:126.  
(3) 

Diamond,1996,p:29. 
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تسييؿ منح التصريحات و  الحصوؿ عمى حوافز مف السمطات المعنية كالتفتيش األقؿ تكرارًا، -ب 
 .قؿ صرامةألمتطمبات االالصناعية، وتخفيؼ الغرامات والعقوبات، و 

تساعد في معالجة المنازعات القضائية الدولية ذات العبلقة بالجودة والبيئة، إذا ما وجدت  -ج 
 (ٔ).المواصفتيف مجاليما الواسع في التطبيؽ

 الباحثاف أكد (Diamond( )Harrginton & Kinght )مايميتحقؽ داري لالجانب اإل  عمى(ٕ): 
شراكو : زيادة رضا العامميف -أ  مف المواصفتيف يزيد مف وعييـ بأىمية  في تنفيذ متطمبات أي يـا 

ويرفع مف معنوياتيـ مما ينعكس عمى رضائيـ الوظيفي تجاه المنظمة  ،الجودة والشأف البيئي
 . وتفاعميـ مع مجتمعيـ

يات مطموبة منيـ بسرعة بفضؿ التوثيؽ الواضح لممسؤولتعرؼ العامميف الجدد عمى األعماؿ ال -ب 
 .(ٖ)تعميمات العمؿوالصبلحيات و 

ى بقية أف تنفيذ المواصفة يزود المنظمة بمدخؿ ُنظمي يؤثر عم حيث: تكامؿ األنظمة اإلدارية -ج 
 .ستقرارىا وثباتياإأقساـ المنظمة ويساىـ في 

 الباحثوف أكد (Harrington & Knight) (Woodside,et.al.) تحقؽ ل المالي الجانب عمى
 :(ٗ)يمايم

نخفاض معدالت المسؤولية التأمينية والمخاطرة وذلؾ إالتأميف بسبب  بوليصةتقميؿ قيمة  -أ 
 .ستجابة لمطوارئستعداد واإلاإل عمىمة لتحسيف قدرة المنظ

رأسماؿ بكمفة مخفضة مف المصارؼ وصناديؽ القروض لممنظمات ذات الالحصوؿ عمى  -ب 
 .لجودة والبيئة المسجمةأنظمة إدارة ا

تساعد أنظمة إدارة الجودة والبيئة الجيدة عمى خفض الكمؼ ومف ثـ زيادة : توفير الكمؼ -ج 
      بكفاءة عالية..( مياه،الطاقة، ال)ستيبلؾ الموارد ا  وذلؾ مف خبلؿ ضبط كمؼ الجودة و  ،الربحية

عادة تدوير المو  ، اد وتقميؿ كمؼ التدريب عمى والتخمص مف كمؼ الدعاوى القضائية والغرامات وا 
يشكؿ  ISO9000 & ISO14000ف قياس فوائد المواصفتيف الدوليتيف إوأخيرًا ف (٘).المدى البعيد

 .العديد مف تمؾ الفوائد المتوقعة غير ممموسة ويصعب إعطاؤىا قيمة نقديةألف تحديًا لممنظمات، 
 

                                                 
(1) Yarnell,1999,p:47. 
(2) Diamond,1996,p:29. 

 .ٖٖ:، صٜٜٜٔالسمطى،ماموف،وسييبل إلياس، دليؿ عممى لتطبيؽ أنظمة إدارة الجودة، دمشؽ،دار الفكر، (ٖ)

(4)
 Harrington & Knight 1999,p:13. 

(5) Woodside,et.al., 1999:X1. 
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 :تكاليف الحصول عمى المواصفتين الدوليتين: سادسا
وتسػػجيميا مف أىـ   ISO9000 & ISO14000الدوليتيف  تسػػاب كمؼ تنفيذ المواصفتيفحإ تبريع

عتمػػادًا عمى جممة مف إلمواصفتيف، وتتحدد تمؾ التكاليؼ مف ا عوامؿ المؤثػػرة في قرار تبني أيال
  :(ٔ)يةالتال العوامؿ الرئيسة

 .حجـ وطبيعة المنظمة -1
 .عدد العامميف فيياالتي سيتـ تدقيقيا و ( Sites)عدد المواقع  -2
 .كمفة المدقؽ وحجـ فريؽ التدقيؽ -3
 .فو ت الموقعية التي يقوـ بيا المدققعدد الزيارا -4
 .رسـو التسجيؿ ونفقات اإلقامة والسفر -5
 . ISO14001عدد وأىمية الجوانب البيئية بالنسبة لممواصفة  -6
 .مف نظامي إدارة الجودة والبيئة في المنظمة سابقاً  مدى وجود عناصر ألي -7
   (ٕ).ريقة حساب أو تقدير المنظمة لتمؾ الكمؼط -8
عتمادًا عمى ما تقدـ مف عوامؿ، وتشير إحدى إتبايف تمؾ الكمؼ مف منظمة ألخرى وت 

، في حيف تتجاوز تمؾ األرقاـ كثيرًا في دراسة (ٖ)دوالر ٖٓٓٓٓ-ٓٓٓٓٔالدراسات بأنيا تتراوح بيف 
 (ٗ):عيف رئيسيفوتنقسـ تمؾ الكمؼ إلى نو  دوالر ٕٓٓٓٓٓأخرى لتصؿ 

  تكاليف العداد األولية(Initial Set-up Cost) : تدفع لمرة واحدة وتشكؿ رسوـ التسجيؿ
الحاجة، وتشير ستشارييف في حالة ة فييا، باإلضافة ألجور اإلية رئيسوالتجييزات المكتبية نسب

 .ثبلث إلى خمس مرات رسـو التسجيؿمف تصؿ ستشارييف دراسة بأف أجور اإلال
 ف الدامة والتحسين طويمة األمدتكالي (Long- Term Maintenance  &

Improvement Cost) : وتكوف مستمرة بالنسبة ألنظمة  تتركز عمى كمؼ التدقيؽ الدورية،و
 .وبرامج التدريب إدارة البيئة،

                                                 
(1)

 Harrington & Knight,1999,p:39-40. 
(2)

 Diamond,1996,p:28. 
(3)

 Wever,1996,p:32. 
(4)

 Chin & Pun,1999,p:126. 
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 The Employeesالعاممين عالقة المواصفتين الدوليتين مع : سابعاً 
ؤولية اإلدارة والتدريب وتتناوؿ مسؤولية اإلدارة تحديد السياسة وتتضمف متطمبيف أساسيف ىما مس

 .ومياـ ومسؤوليات األفراد والصبلحيات الممنوحة لممثؿ اإلدارة في مجاؿ الجودة،وأىداؼ الجودة 
وغيرىـ " كديمنع وجوراف"يعتقد خبراء الجودة : Management Responsibility مسؤولية الدارة (1

ليذا فإف ىذه المسؤولية . مف مشاكؿ أية منظمة% ٜٓإلى% ٓٛبؿ كؿ شئ عفأف اإلدارة مسؤولية قب
يجب عمى اإلدارة أف تتعيد بتقديـ منتج ذي جودة  لؾلذ .(ٔ)ISO 9000ىي باكورة عناصر مقاييس 

 :يالتللمراجعة اإلدارية، وعمى الشكؿ اعف طريؽ سياسة الجودة، والتنظيـ، وا
تجاىاتيا، وما تؤمف بو وبصورة ا  ح نوايا المنظمة و توض حيث:Quality Policyسياسة الجودة  -أ

لتأكد مف حيث أف اليدؼ منيا ىي ا .موثقة ومفيومة ومطبقة ومحافظ عمييا وعمى جميع المستويات
لتزاـ المنظمة بالجودة، فاألىداؼ والتوجيات الكمية لممنظمة والمتعمقة بالجودة والتي يعبر عنيا بصورة إ

 .ميا وتشكؿ ىذه السياسة عنصرا مف السياسة الكمية لممنظمةرسمية لدى اإلدارة الع
مف الميـ أف يكوف لممنظمة ىيكؿ تنظيمي واضح، وتحديد  :Organizationالتنظيم -ب

ية لجميع األفراد، والتي تعكس توفيرا في الموارد البشرية ئالصبلحيات والمسؤوليات، والعبلقة البي
تثبيت المسؤوؿ عف العمؿ، تكوف لديو السمطة   جؿأ، وكؿ ىذا مف خصيص ممثؿ لئلدارةوت

تصاؿ مع جيات التسجيؿ بات ىذه المواصفة، ويمثؿ حمقة اإلوالصبلحية لضماف تنفيذ وصيانة متطم
 :شمؿ التنظيـ ما يمييو ، (ٕ)والتقييـ الخارجية

تتطمب ىذه الفقرة تعريؼ  :Responsibility and Authorityالمسؤوليات والصالحيات  -1
ف إوبمعنى آخر ف. تي تؤثر في الجودةؽ المسؤولية والصبلحية لؤلفراد الذيف يؤدوف األعماؿ والوتوثي

مبادرات لمنع حدوث األخطاء أو إيجاد الحموؿ وتوثيؽ الالصبلحيات حيف تمنح ستسمح لؤلفراد بتقديـ 
يات، وعبلقات ف تحديد الصبلحيات والمسؤولإوعمى ىذا األساس ف، (ٖ)المشاكؿ التي تعيؽ نظاـ الجودة

األفراد الذيف تسند إلييـ اإلدارة والقياـ باألداء وتنفيذ العمؿ المؤثر في الجودة وبصفة خاصة لؤلفراد 
تخاذ اإلجراءات المناسبة إ ، (ٗ)حرية في المنظمة ومنحيـ السمطة مف أجؿالالذيف يحتاجوف إلى 

                                                 
 .ٖٔٔ: ص ،المصدر السابؽ أوىارا، (ٔ)
 .ٜ٘ٔ: ص ،المصدر السابؽ الطائي، (ٕ)
 .ٓٗ:ص ،صدر السابؽالم إبراىيـ، (ٖ)
 .ٗٓٔ :ص ،المصدر السابؽ باديرو، (ٗ)
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جؿ أمف ، تتعمؽ بجودة المنتجالتعرؼ عمى أية مشاكؿ ، و لمحيمولة دوف حدوث عدـ تطابؽ المنتج
 .تصحيح األخطاء والعمؿ عمى معالجة الحاالت غير المرضية

تحافظ عمى قدرة تثبت داخمية بيدؼ إجراء التدقيؽ أف عمى اإلدارة  :Resourcesالموارد  -2
جراءات عمؿ بصورة . (ٔ)الداخمي وعمييا أف توفر ما يمـز مف المواد سواء أكانت أفرادا أـ معدات وا 

المدخبلت مف ، و معدد الكافي مف األفراد المدربيف عمى القياـ بواجباتيـلمة وما يخص الجودة ووفقا عا
توفير الوقت الكافي في جدولة اإلنتاج لمتحقيؽ مف بعض العمميات و  ،المواد البلزمة لتحقيؽ الجودة

 .اإلجراءات الموثقة، و المعدات، و واألنشطة
إف اإلدارة العميا سوؼ تعيف مندوبا لو  :Management Representativeمندوب الدارة  -3

عف مسؤولياتو األخرى، يمتمؾ سمطة ومسؤولية محددة لكي يتأكد مف أف  وبصرؼ النظر في اإلدارة،
 . ISO 9001نظاـ الجودة يعمؿ بشكؿ صحيح ووفؽ متطمبات المواصفة 

التقويـ الرسمي مف )رية ويقصد بالمراجعة اإلدا :Management Reviewالمراجعة الدارية  -4
رتباطو بسياسة وأىداؼ الجودة ويمكف أف ا  يا عف حالة وكفاية نظاـ الجودة و قبؿ ممثؿ اإلدارة العم

ف نظاـ الجودة المستخدـ لتحقيؽ المواصفة القياسية و  (.تشمؿ المراجعة اإلدارية مراجعة سياسة الجودة ا 
. رة لمتأكد مف مناسبتيا المستمرة وفعاليتياسوؼ يراجع في الفترات المناسبة عف طريؽ اإلدا ٜٔٓٓ

واليدؼ مف .  (ٕ)وعمى ىذا يجب حفظ ىذه المراجعة في سجبلت اإلدارة وتقييـ نتائج المراجعة الداخمية
 .ستمرارية عمؿ نظاـ الجودةإتثبيت ىذه المراجعة 

سب ،لذلؾ مناوىذه العممية تيدؼ إلى ضماف حصوؿ األفراد عمى التدريب ال :Trainingالتدريب  (2
حتياطات التدريبية بالنسبة لؤلفراد المشاركيف في تطوير وتحسيف الجودة، فضبل يجب أف يتـ تحديد اإل

تخاذ القرارات بشأنيا، وتحديد أيف يتـ التدريب ا  عف عممية التدريب و  عف تحديد الجيات المسؤولة
ممية التدريب وما ىي خبراتيـ فرىا في القائميف بعا، وما ىي المواصفات التي يجب تو داخميا أـ خارجي

العممية والعممية، إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية وتنفيذىا وتقييميا لموقوؼ عمى نتائجيا اإليجابية 
 .(ٖ)والسمبية ومف ثـ التمكف مف التخطيط العممي المستقبمي ألنشطة التدريب عمى الجودة

 

                                                 
 .ٕٖٔ: ص ،المصدر السابؽ أوىارا، (ٔ)
 .٘ٓٔ: ص ،المصدر السابؽ باديرو، (ٕ)
 .٘ٔٔ: ص ،المصدر السابؽ حمود، (ٖ)
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 The Work:عمل  طرائق العالقة المواصفتين الدوليتين مع : ثامناً 
   مراقبة وضبط التصميـ، نظاـ الشراء مراجعة العقود،)حد عشر متطمبا أساسيا وىي أوتتضمف 

مراقبة المواد الموردة مف قبؿ الزبوف، التحكـ وضبط العمميات اإلنتاجية، الفحص والتفتيش، ضبط ،
 المنتجات الغير مطابقة مراقبة وضبط الفحص والتفتيش، بياف نتيجة الفحص والتفتيش،،أجيزة القياس

 (.مناولة المواد والتخزيف والتعبئة والتسميـ، وخدمات ما بعد البيع،
النشاطات النظامية التي تنفذ مف  يقصد بمراجعة العقود Contract Review: مراجعة العقود (1

 ريفيا بصورة كافية وخالية مف أيقبؿ المجيز قبؿ توقيع العقد لضماف أف متطمبات الجودة تـ تع
إف مسؤولية حيث . لتباس أو غموض وموثقة بحيث يمكف إجراء التحقيؽ عمييا مف قبؿ اإلدارةإ

وذلؾ لضماف تفيـ  .(ٔ)ف تتـ بمساعدة الزبوفأعاتؽ اإلدارة إال أنو مف الممكف المراجعة تقع عمى 
سيؽ ىذه مراجعة العقد وتنقوـ اإلدارة بإنشاء إجراءات تحيث  متطمبات الزبوف وتمبيتيا،لالمنظمة 

  أف المتطمبات حددت تحديدا واضحا وتـ توثيقيا األنشطة، ومراجعة كؿ عقد بواسطة اإلدارة لمتأكد مف
 أف يكوف قادرا لتحقيؽ المتطمباتو  عما ىو معروض أية متطمبات تختمؼ عتباراإل خذ فيآ أنوو  ،

  .(ٕ)العقدية
حتياجات الزبوف إلى إيؿ يدؼ تحو يو : Design Control and Review مراقبة وضبط التصميم (2

تخاذ اإلجراءات البلزمة لمراقبة وضبط نوعية التصميـ إالمواصفات، وأف يتضمف بموجب ىذه الفقرة 
 :(ٖ)والتي تضمف ما يمي

 .Design and Development Planningتخطيط التصميـ والتطوير  - أ
 .Organizational and technical interfacesالتدخبلت التنظيمية والفنية  - ب
 .Design Inputsمدخبلت التصميـ  - ت
 .Design Outputمخرجات التصميـ  - ث
 .Design Reviewمراجعة التصميـ  - ج
 .Design Very Fixationالتحقؽ مف التصميـ  - ح
  .Design Validationمطابقة التصميـ  - خ
 .Design Changesتغييرات التصميـ  - د

                                                 
(1)

 ISO 8402,1994,P: 18. 

 .ٚٓٔ :ص ،المصدر السابؽ باد يرو، (ٕ)
 .ٕٔٔ: ص ،المصدر السابؽ ،حمود (ٖ)
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براز دور المراجعة وا (ٓٔ)والشكؿ   . لتصميـيبيف عممية ضبط التصميـ وا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (10)شكل 
 (1)عممية ضبط التصميم

 
 

واليدؼ منو ضماف شراء منتجات أو خدمات تطابؽ  :Purchasing Systemنظام الشراء  (3
تحتاج إليو  المواصفات، وعمى المنظمة وضع وتوثيؽ نظاـ لممشتريات يعمؿ عمى توفير ما

   المواصفات المطموبة، وفي الوقت المطموب وبالكميات المحددةالخدمة ب والعممية اإلنتاجية أ
ضافة ، ،وبالسعر المناسب ومف المورديف المناسبيف وأف يتـ تسجيؿ المورديف في سجؿ خاص وا 

      :(ٕ)يالتال ستنادا إلى نتائج التقييـإأي تعديؿ يطرأ عمى التعامؿ معيـ أي مورد جديد وتسجيؿ 
 .Evaluation of subcontractorsيف تقييـ المقاوليف الثانوي - أ
 .Purchasing dataبيانات المشتريات  - ب
 .Verification of purchased productالتحقؽ مف المنتج المشتري  - ت

                                                 

(5)
 .ٛٗ: ص ،أُصله اَُبثن راىيـ،إب 

 .ٕٚٔ:ص ،المصدر السابؽ ،الطائي (ٕ)

 

ـــــُِشاعؼـــــــــــخ اٌزظ١ّــــ  

 إٌّزظ ِٛاطفبد اٌزظ١ُّ ِذخً اٌزظ١ُّ ِخشعبد إٌظبَ ػ١ٍّبد اٌزظ١ُّ

 اٌزؾمــــك

 اٌّطبثمـــــــخ
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 .Supplier Verification at suborn traced product الثانويتحقؽ المجيز في موقع المقاوؿ  - ث
 .Customer Verification at suborn traced productتحقؽ الزبوف مف منتج المقاوؿ الثانوي  - ج

واليدؼ : Control of purchasing Supplied Materialزبونمراقبة المواد الموردة من قبل ال (4
حيث أف الرقابة عمى األجزاء أو المنتجات التي يتـ . ستخداـقاء المنتج مبلئما لئلىو ضماف ب

يعد موردا  حيثنيائي يطمبو نفس الزبوف ت منتج توريدىا بواسطة زبوف معيف، كأجزاء أو مكونا
وتقع عمى عاتؽ المنظمة وضع اإلجراءات الموثقة لضبط ىذه المنتجات . وعميبل في ذات الوقت

تكوف المنظمة مسؤولة عف مدى توافؽ المنتج النيائي مع ف مطابقتيا لممتطمبات المحددة، والتأكد مف
  .(ٔ)المتطمبات التي يتـ التعاقد عمييا

 المنتج يتيح متابعة المتطمبات الضرورية لنظاـ الجودة لضماف فحصإف : Product نتجفحص الم (5
تسييؿ عممية تحديد ، ولستعممت في عمميات الصنعإات التي أف المواد واألجزاء تتماشى مع المواصف

      لجعؿ المواد تستخدـ وفؽ قاعدة ما يدخؿ أوال يخرج أوال، و تخاذ اإلجراءات التصحيحيةا  الفشؿ و 
 .لمنع حدوث أي إرباؾ أو تشويش أثناء التصنيعو ،

التحقؽ مف أف المواد تمبي  اليدؼ منو :Inspection and Testing  الفحص والتفتيش (6
تناوؿ عمميات الفحص والتفتيش كافة الفعاليات المتعمقة بالنشاط يحيث . المتطمبات المعدة مف أجميا

ختبار المنتجات ا  فحص و ، و المستخدمة في الفحصتحديد المستندات  اإلنتاجي أو الخدمي وتتضمف
التأكد مف أف المنتجات ، و ختبار المواد أثناء العمميات التشغيميةا  فحص و ، و مف المورديف هالمشترا

المعمومات التي يجب تسجيميا ، و النيائية تتطابؽ مع المواصفات المحددة مف قبؿ المنظمة والعميؿ
يعالج الفحص والتفتيش مسألة المواد خبلؿ العممية  ثحي .(ٕ)نتيجة عمميات الفحص والتفتيش

تنفذ عمميات الفحص وفقا إلجراءات موثقو ومدعومة و  ،ضافة إلى التفتيش األخير لممنتجالصناعية باإل
بسجبلت تشير إلى حالة المواد، باإلضافة إلى الوضع المحتمؿ المرضي لكافة الشروط قبؿ إصدار 

أف نشاطات الفحص والتفتيش  بيت والمحافظة عمى إجراءات موثقة تبيفتثباليقوـ المجيز و . (ٖ)المنتج
ما في خطة الجودة إىذه اإلجراءات يجب أف تكوف مسجمة و . ما يوافؽ المتطمبات المحددة لذلؾبتجري 

 :(ٗ)بالشكؿ التالي أو في وثائؽ تبيف اإلجراءات

                                                 
 .ٓٚٔ: ص ،المصدر السابؽ الطائي، (ٔ)
 .ٖٔٔ:ص ،المصدر السابؽ حمود، (ٕ)
 .ٓٗٔ: ص ،المصدر السابؽ أوىارا، (ٖ)
 .٘٘ :ص ،المصدر السابؽ إبراىيـ، (ٗ)
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 .Receiving Inspection and Testingستبلـ  الفحص والتفتيش عند اإل  -أ 
 In-process Inspection and Testing.الفحص والتفتيش خبلؿ عممية اإلنتاج   -ب
 .Final Inspection and Testingالفحص والتفتيش النيائي   -ج
 .Inspection and Testing recordsسجبلت الفحص والتفتيش    -د

 Measuring And Test Equipment Control ofمراقبة أجيزة التفتيش والقياس والفحص  (7
Inspection: ستخداـ مجموعة مف أجيزة إتـ عممية التفتيش والفحص بصورة ناجحة فإنو يتـ حتى ت

ستخداميا عمى مستوى كفاءتيا عمى نتائج التفتيش والفحص، وبالتالي عمى جودة إالقياس والفحص التي يؤثر 
تحديد درجة الدقة و  ،في سجبلت خاصة حصر كافة األجيزة وتسجيمييا المنتج، فإنو ينبغي عمى المنظمة

وتحديد الميمة التي تؤدييا، ،  أف يتـ تمييز ىذه األجيزة، و التي يجب أف تكوف عمييا لتحقيؽ الكفاءة المطموبة
تحديد نظاـ المعايرة ليذه األجيزة و  ،(5)عمييا مقارنة بالمعايير الدولية وتسجيؿ أوقات الكشؼ الدوري

Calibration عادة حفظيا توثيؽ جميع ، و نحراؼ في نتائجياإبحدوث أي  بشكؿ دوري بما ال يسمح وا 
حفظ األجيزة في ،و (5)التنفيذ محددة واجبةالخطوات العمؿ و السابقة الذكر مف خبلؿ تعميمات الاإلجراءات 

  .بالجيات المختصة أماكف تتناسب مع درجة حساسيتيا، وحصر عممية ضبط ىذه األجيزة
تحديد المنتجات التي اليدؼ منيا : Inspection and Test Status حالة الفحص والتفتيش (8

ف اليدؼ الرئيسي لنظاـ الجودة حيث أمرحمة الحقة مف مراحؿ العممية،  أصبحت جاىزة لمتسميـ إلى
 . ىو ضماف أف المنتجات المطابقة لممواصفات فقط قد تـ تسميميا إلى الزبوف

اليدؼ  :Control of Non- Conforming Productsمراقبة وضبط المنتجات غير المطابقة  (9
فر فييا المتطمبات خداـ غير المقصود لمنتجات ال تتو ستا عند التطبيؽ إلى الوقاية مف اإلمني

المطموبة، وتحديد أسموب التعامؿ مع تمؾ المنتجات غير المطابقة مف خبلؿ ترميزىا أو تمييزىا 
جراء التصحيحي عمى ممصؽ خاص ليذه وتخزينيا في أماكف خاصة، وبياف طبيعة العيب واإل
تخاذ إعمؿ واضحة، ومحدد فييا مستويات  الغاية، ويشترط أف يكوف ذلؾ موثقا بموجب إجراءات

بيف أف تعمى المجيز أف يثبت ويحافظ عمى إجراءات موثقة و  .(ٖ)القرار بشأف المنتجات المعيبة
يتـ الضبط عف طريؽ التمييز أو و  .ستخداـ أو النصبغير المطابؽ لممواصفات منع مف اإلالمنتج 

عندما يكوف ذلؾ ممكنا وكيفية التعامؿ مع المنتج غير  Segregationالتوثيؽ أو التقويـ أو العزؿ 
عبلـ األطراؼ المعينة  .المطابؽ وا 

                                                 
 .ٕٚٔ :ص ،المصدر السابؽ الطائي، (ٔ)
 .ٖٜ: ص ،السابؽالمصدر  نصر اهلل، (ٕ)
 .ٜٙٔ: ص ، المصدر السابؽالطائي، (ٖ)
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حالة المنتج غير المطابق  (10  Review and Disposition of non Conformingمراجعة وا 
Product: مف قبؿ شخص  غير المطابؽ المنتجيز أف يقوـ بمراجعة وتنظيـ تمـز ىذه الفقرة المج

 .مسؤوؿ ومخوؿ، تعني بإحالة المنتج أو تنظيمو
 ,Handling, Storage, Packaging:مناولة المواد والتخزين والتعبئة والتسميم  (11

Preservation and Delivery: اإف وجود. بصورة مناسبة واليدؼ منيا ضماف أف المنتج تـ تداول 
كما يجب  ،لمجودة يتطمب توفر أنظمة فاعمة في عمميات المناولة والتخزيف والتعبئة والتغميؼ والتسميـ فعاال

جراءات مكتوبة خاصة بمناولة المنتجات والمحافظة عمى مواصفاتيا وكيفية  أف تكوف ىناؾ تعميمات وا 
الوقت في ساليا لممستيمكيف تخزينيا بالشكؿ المبلئـ وتعبئتيا وتغميفيا بطريقة تتناسب مع جودة إر 

جراءات موثقة وتخطيطا دقيقا مف لحظة دخوؿ المواد  .(ٔ)المناسب وىذا بدوره يتطمب إجراء وقاية كفوءة وا 
 :واالجراءات ىي بالشكؿ التالي .(ٕ)إلى المصنع حتى تسميـ المنتج إلى الجية المستفيدة

  المناولةHandling:  المنتج بحيث تمنع الضرر أو التمؼلة ينبغي عمى المجيز توفير طرائؽ لمناو. 
  الخزنStorage: و تمؼ المنتج يجب عمى المجيز أف يستخدـ أماكف محددة لمخزف لمنع الضرر أ

 . ستبلـ أو التسميـالذي ىو عمى وشؾ اإل
  التغميفPackaging: ناولة والنقؿ والخزف إف اليدؼ مف التغميؼ ىو لحماية المنتوج مف خبلؿ الم

 . ستبلمو مف قبؿ الزبوفا  حتى وصولو و 
  الحفظPreservation:  وضع طرائؽ مناسبة لمحفاظ عمى المنتج وعزلو  بتمـز ىذه الفقرة المجيز

  .في مدة بقائو تحت سيطرة المجيز
  التسميمDelivery: جودة المنتج بعد إجراء  ىيقوـ المجيز بوضع الترتيبات البلزمة لممحافظة عم

 .الفحص والتفتيش النيائي
اليدؼ منيا توفير إجراءات لخدمة ما بعد البيع  : After Sales Service  مات ما بعد البيعخد (12

لكي يحقؽ نظاـ إدارة الجودة درجة عالية مف . (ٖ)عندما تكوف الخدمات ىي أحد المتطمبات الضرورية
خدمات ما يجب أف تمتمؾ المنظمة نظاما يتضمف اإلجراءات المتعمقة بتوفير  لؾفاعمية والكفاءة لذال

سداء  بعد البيع ويجب أف تقدـ لممستيمكيف أو العمبلء كخدمات الصيانة والتركيب والتدريب والنصح وا 
  .(ٗ)المشورة

                                                 
 .ٖٔٔ:ص ،المصدر السابؽ حمود، (ٔ)
 .ٓٙ:ص ،المصدر السابؽ إبراىيـ، (ٕ)
 .٘ٙ: ص ،المصدر السابؽ إبراىيـ، (ٖ)
 .ٖٔٔ: ص ،المصدر السابؽ حمود، (ٗ)
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 اٌّٛاطفخ  رم١١ُ ٚالغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد: اٌّجؾش األٚي   

 ISO- 9001ٌٍغٛدح اٌذ١ٌٚخ                    
 

 ٟٔٛالغ اٌج١ئٟ فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخاٌ: اٌّجؾش اٌضب 
 

 رم١١ُ ٚالغ رٍج١خ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ ٌّزطٍجبد: ٌشاٌّجؾش اٌضب   

 ISO-14001 ٌٍج١ئخ اٌّٛاطفخ اٌذ١ٌٚخ                    

 

 

لرابعالفصل ا  
 

ٚاٌج١ئخ اٌٛالغ ا١ٌّذأٟ إلداسح اٌغٛدح   

 فٟ ِؼًّ عّٕذ طبعٍٛعخ
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 ولالمبحث األ 
 تقييم واقع تمبية معمل سمنت طاسموجة 

 ISO – 9001لمتطمبات المواصفة الدولية لمجودة 
ستخداـ إفي معمؿ سمنت طاسموجة، مف خبلؿ  دارة الجودةإ لمبحث تقويـ نظاـيستيدؼ ىذا ا

انية توافؽ قتراح اآلليات المناسبة لتحقيؽ إمكُصممت ليذا الغرض، تمييدًا إل ،()أداة تقويـ تكاممية
               دارة الجودة المنفذ في المعمؿ مع متطمبات اإلصدار الجديد لممواصفة الدوليةإنظاـ 

ISO 9001: 2004ومف ثـ مساعدتو في الحصوؿ عمى شيادة المطابقة ، . 
وسيمة مناسبة في التعامؿ  ،عداده في تصميـ أداة التقويـ ىذهويعد المدخؿ التكاممي الذي تـ إ 

دارة الجودة في المعمؿ لتبياف مدى إيفائو بمتطمبات إ ، وقد سّيؿ مف تقويـ نظاـة الدوليةمع المواصف
 . ISO 9001: 2000 ليةة الدو المواصف

 ةالدولي ةلتقويـ مدى مطابقة المعمؿ لمتطمبات المواصف ،()سداسياً عتمدت ىذه األداة مقياسًا إ 
ISO9001  موضح في ىو بصورة تكاممية، مع تخصيص وزف لكؿ فقرة مف فقرات المقياس وكما

 .(ٗٔ) الجدوؿ

                                                 
( ) ص ،وؿتـ شرح خطوات تصميـ ىذه األداة التكاممية في المبحث األوؿ مف الفصؿ األ:ٔٗ-ٕٓ. 
()  تقترح المواصفة اإلرشاديةISO9004/2000 عتمدت الكثير مف الدراسات مقاييس ثبلثية إسًا خماسيًا، كما مقيا

 (.ٙلى إمف صفر ) سداسيعتماد مقياس إتـ  أكثر دقة  لى إة وخماسية، ولغرض الوصوؿ ورباعي
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 (14)جدول 
  ()(ليكرت مقياس) فقرات وأوزان نموذج التقويم التكاممي

 الفقـــــــــــرات الوزن

 غير موثؽ غير منفذ صفر

 غير موثؽ منفذ جزئيا ٔ

 موثؽ جزئيا منفذ جزئيا ٕ

 موثؽ كميا منفذ جزئيا ٖ

 منفذ كميا غير موثؽ ٗ

 منفذ كميا موثؽ جزئيا ٘

 منفذ كميا موثؽ كميا ٙ
 
يعنػي تحديػد  ،الدوليػة لمجػودةف تقييـ واقػع معمػؿ سػمنت طاسػموجة حسػب متطمبػات المواصػفة إ

دارة الجودة في المعمؿ، وتظير مف خبلليا قػدرتيا عمػى تػوفير اف ما طبؽ ونفذ مف متطمبات نظاـ إوبي
حيػث تػـ التقيػيـ عمػى أسػاس أربػع متطمبػات  .منتجات تعني بمتطمبات الزبائف حسب الضػوابط القانونيػة

 : رئيسة ىي
 . إدارة الجودةمتطمبات التخطيط والتوثيؽ لنظاـ  :ول أ

 . تنفيذ وتشغيؿ لنظاـ إدارة الجودة متطمبات :ثانيا
 .متطمبات الرقابة والقياس والتحميؿ :ثالثا
 . التحسيف المستمر لنظاـ إدارة الجودة :رابعا

                                                 
() ة والبحػػوث التربويػػة والنفسػػية واإلجتماعيػػة    جاىػػات العمميػػتطريقػػة ليكػػرت مػػف الطػػرؽ الشػػائعة اإلسػػتخداـ فػػي قيػػاس اإل

رتفػاع درجػة ثباتػو فػي التصػميـ والتطبيػؽ والتصػحيح وا   ف مقياس ليكرت يتميز بالسػيولةإ. تصارىا الوقت والجيدخ،إل
 .لمبحوث والدراسات السابقة اداً نست، إالباحثالجدوؿ مف قبؿ  إعدادوتـ  .وصدقو
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وسػيتـ المحافظػػة عمػى تسمسػػؿ المتطمبػات الرئيسػػة وتفرعاتيػا كمػػا وردت فػي المواصػػفة القياسػػية 
 .(٘ٔ)الجدوؿ  موضح فيىو وكما  ،الدولية

 (15)جدول 
 (ٔ)(ISO 9001: 2004)وفقًا لممواصفة القياسية  جودةمتطمبات نظام إدارة ال

 المتطمبات التسمسل
ٔ,ٗ 
 
ٔ,٘ 
ٕ,٘  
ٖ,٘ 
ٗ,٘ 

ٔ,ٗ,٘ 
ٔ,ٕ,ٚ 
ٕ,ٗ,٘ 
ٔ,٘,٘ 
ٕ,٘,٘ 
ٖ,ٕ,ٚ 

ٕ,ٗ 
ٔ,ٕ,ٗ 
ٕ,ٕ,ٗ 
ٖ,ٕ,ٗ 
ٗ,ٕ,ٗ 

ٔ,ٙ 

 متطمبات عامة
 االتخطيط

 إلتزاـ اإلدارة العميا
 التركيز عمى الزبوف

 السياسة
 

 الغايات واألىداؼ والبرامج
 و التنظيميةالقانونية  تشريعاتال

 التخطيط لبرامج إدارة الجودة
 اتلصبلحيوا اتاألدوار والمسؤولي

 ممثؿ اإلدارة
 اإلتصاؿ
 التوثيؽ
 نظاـ إدارة الجودة توثيؽ

 دليؿ الجودة 
 ضبط الوثائؽ

 ضبط السجبلت
 التنفيذ والتشغيؿ

                                                 
( )

 لىإ ستناداً إعداد الباحػػػث إ 
ISO14001:2004(E),"Environmental Management Systems-Requirements with Guidance 

for Use",(2nd ed.).ISO Copyright Office,Geneva,p: 4-9. 
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ٔ,ٙ 
ٔ,ٕ,ٙ 
ٕ,ٕ,ٙ 

ٖ,ٙ 
ٗ,ٙ 
ٔ,ٚ 

ٔ,ٕ,ٚ 
ٕ,ٕ,ٚ 
ٔ,ٗ,ٚ 
ٕ,ٗ,ٚ 
ٖ,ٗ,ٚ 
ٔ,٘,ٚ 
ٖ,٘,ٚ 
٘,٘,ٚ 

 
ٔ,ٛ 

ٔ,ٕ,ٛ 
ٖ,ٕ,ٛ 
ٗ,ٕ,ٛ 

ٙ,ٚ 
ٖ,ٛ 
ٗ,ٛ 

ٔ,٘,ٛ 
ٕ,٘,ٛ 
ٖ,٘,ٛ 

 توفير الموارد
 الموارد البشرية 

 الكفاءة والتدريب والتوعية
 األسس الييكمية

 بيئة المعمؿ
 التخطيط لتحقيؽ المنتج

 تحديد المتطمبات المتعمقة بالمنتج
 راجعة المتطمبات المتعمقة بالمنتجم

 عممية الشراء
 معمومات الشراء 

 التحقؽ مف المنتج المشتراة
 السيطرة عمى اإلنتاج وتوفير الخدمة 

 التمييز والتتبع
 الحفاظ عمى المنتج

 القياس والتدقيؽ
 الرقابة والقياس

 إرضاء الزبوف وذوي العبلقة
 الرقابة والقياس عمى العمميات

 ياس عمى المنتجالرقابة والق
 السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس
 السيطرة عمى المنتج غير المطابؽ

 تحميؿ البيانات
 التحسيف المستمر

 اإلجراء التصحيحي 
 اإلجراء الوقائي
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 :متطمبات التخطيط والتوثيق لنظام إدارة الجودة –أول 
 المتطمبات العامة لنظام إدارة الجودة -1

عمػػػى المنظمػػػات ضػػػرورة  ISO 9001المواصػػػفة الدوليػػػة لمجػػػودة مػػػف الشػػػروط التػػػي تفػػػرض 
لتزاـ بالمتطمبات العامة كبداية لتنفيذ بقية المتطمبات التفصيمية، وقػد كػاف تقػويـ المعمػؿ بالنسػبة ليػذه اإل

نقػػػاط مػػػف ( ٖٛ,ٖ)حيػػػث حصػػػؿ المعمػػػؿ عمػػػى معػػػدؿ ( ٙٔ)الجػػػدوؿ فػػػي موضػػػح ىػػػو المتطمبػػػات كمػػػا 
لػػػى وجػػػود فجػػػوة ضػػػعيفة لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة ممػػػا يؤشػػػر إ (ٛ,ٖٙ)بة وبنسػػػ فقػػػرات المتطمبػػػات العامػػػة

مػف مسػتويات  سببيا التنفيذ والتوثيػؽ الجزئػي لػبعض المتطمبػات، ممػا يعكػس مسػتوى متوسػطو ( ٕ,ٖٙ)
الػذي  ٜٜٗٔولكف بإصدارىا القػديـ لمعػاـ ، ستعداد المعمؿ أساسًا ليذه المواصفة التنفيذ، وذلؾ بفضؿ إ

 Processes(ٔ)يما يخص المتطمبات العامة، إال بإضافة فقرات تتحدث عف العمميػاتلـ يختمؼ كثيرًا ف
، ٕٓٓٓلعػاـ عتمدتو المواصػفة فػي إصػدارىا إتساقًا مع منيج العممية الذي إدارة الجودة إالبلزمة لنظاـ 

تتػػابع  لػػـ يحػػدد بقػػي نػػوإف كػػاف ينفػػذ تمػػؾ العمميػػات وفقػػًا لمرؤيػػة الػػواردة فػػي المواصػػفة فا  فالمعمػػؿ و  لؾلػػذ
و رسػػػومات أمػػػؾ العمميػػػات ببعضػػػيا بشػػػكؿ مخططػػػات وتفاعػػػؿ تمػػػؾ العمميػػػات كمػػػا يجػػػب، ولػػػـ تػػػربط ت

  . توضيحية لتسييؿ تعقبيا، مما جعمو ال يحقؽ كامؿ الدرجة
 

 (16)الجدول 
 (ٕ)(لمتطمبات العامةا) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مع معيار التدقيقمدى المطابقة  لمتطمبات العامةا

 المتطمبات العامة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تتبنى إدارة المعمؿ نظاـ موثؽ  ٔ
    √    .إلدارة الجودة

                                                 
  .دارة وتوفير الموارد وتحقيؽ المنتج وغيرهيقصد بيا أنشطة اإل (ٔ)
ىذا ستفادة مف المختصيف في البيئة مف قبؿ الباحث باإلستشارة واإللجودة و عداد جداوؿ فحص تدقيقية لنظامي اتـ إ (ٕ)

ستبانات لمجاؿ، والبيانات المأخوذة مف اإلبحث في ىذا ا( ٕٓ)كثر مف إستنادا إلى أ( الجودة والبيئة واإلحصاء) المجاؿ
طبلع في فترة ف قبؿ الباحث نفسو بالمشاىدة واإلالموزعة عمى الموظفيف في معمؿ سمنت طاسموجة وزبائنيا وم

 .ة مراتفي وقتيا عد المعايشة والزيارات التي زارىا
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ٕ 

ستمرار إف إدارة المعمؿ بتحس  
مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة 
طبقًا لمتطمبات المواصفة الدولية 

ISO 9001. 

  √     

ٖ 
تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
العمميات البلزمة لنظاـ إدارة 

 .الجودة وتطبيقاىا
  √     

ٗ 

تستخدـ إدارة المعمؿ المعايير 
والطرؽ البلزمة بتنفيذ العمميات 

نظاـ إدارة الجودة المتعمقة ب
 .والسيطرة عمييا

  √     

٘ 

تقوـ إدارة المعمؿ باإلجراءات 
الضرورية لتحقيؽ النتائج 
المخطط ليا لعمميات نظاـ إدارة 

 .الجودة وتحسينيا

  √     

ٙ 

تقـو  إدارة المعمؿ بالرقابة عمى 
العمميات المتعمقة بنظاـ إدارة 
الجودة مف حيث قياسيا 

 .وتحميميا

  √     

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان
 0 0 0 1 5 0 0 التكرارات
 0 0 0 3 20 0 0 النتيجة

 3,83 متوسط معدل التطبيق
 %63,8 النسبة المئوية

  

 وزان األ × ارات مجموع التكر                                                
 ( = المعدل ) الوسط الحسابي المرجح 
 مجموع التكرارات                                                  

 

                        (0×0  ( + )1×0(+ )2×0( + )3×1 ( + )4×5( + )5×0(+)6×0) 
6      
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              23/6    =3,83      
 

 وزان األ × وع التكرارات مجم                          
 =النسبة المئوية 

 وزن بالمقياس أعمى ×مجموع التكرارات                        
 

                   23/6*6    =63,8 % 
  

 :متطمبات الدارة لنظام إدارة الجودة -2
 لتزام الدارة العمياإ - أ

 ةف نجػػػاح تنفيػػػذه بأيػػػضػػػمي الػػػذي  األسػػػاس،دارة العميػػػا بتنفيػػػذ متطمبػػػات النظػػػاـ لتػػػزاـ اإلإ تبػػػريع
لتزاـ وتػوفر بالتػالي كافػة الظػروؼ قرارات مناسبة تعبر عف ذلؾ اإلة بمنظمة، ألنو عادة ما يترجـ مباشر 

( ٚٔ)لػى الجػدوؿ إسػتنادًا ا  دارة الجػودة والبيئػة، و إة لتحقيؽ األىداؼ الخاصة بنظامي واإلمكانات البلزم
مػػف ( ٘,ٖ)ؿ عمػػى دارة المعمػػحيػػث حصػػمت إ ISO 9001فقػػد كػػاف تقػػويـ المعمػػؿ لممواصػػفة الدوليػػة 

ى وجود فجوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة مما يؤشر إل( ٖٖ,ٛ٘)وبنسبة  دارة العميالتزاـ اإلالفقرات الخاصة بإ
، ويعكػػس ذلػػؾ والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب آخػػر ،سػػببيا التنفيػػذ الجزئػػي لػػبعض المتطمبػػاتو ( ٚٙ,ٔٗ) 

 والسػعي لتحسػينو بشػكؿ مسػتمر، ولعػؿ مػا يؤشػر ،لتزاـ العػالي لػئلدارة العميػا فػي تبنػي النظػاـمستوى اإل
 :ما يمي في ىذا الجانب

دارة العميا كما جاءت وفيرىا مف قبؿ اإلساسية البلـز تاصفة السابقة لـ تحدد الموارد األف المو أ( ٔ)
دارة العميػػا فػػي وثػػائؽ ى ضػػرورة إعػػادة تعريفيػػا مػػف قبػػؿ اإلصػػدار الجديػػد، ممػػا يتطمػػب التأكيػػد عمػػفػي اإل
 .دارة الجودة والعمؿ عمى توفيرىا فعمياً إنظاـ 
 ضعؼ إببلغ العامميف بأىمية تمبية المتطمبػات القانونيػة التػي أكػدت عمييػا المواصػفة الجديػدة( ٕ) 

 .دارة العميا تفتقد آللية واضحة في تنفيذ ىذه الفقرة وتطويرىاف اإلأوكذا متطمبات الزبوف، إذ يبلحظ 
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 (17)الجدول 
 (لدارة العميالتزام اإ) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 تزام الدارة العمياإل ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

رة العميا في المعمؿ تقـو اإلدا ٚ
    √    .بمراجعة نظاـ إدارة الجودة

ٛ 
تقـو اإلدارة العميا في المعمؿ 
بتحسيف نظاـ إدارة الجودة 

 .ستمرارإب
  √     

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 %58,33 النسبة المئوية

 

  :التركيز عمى الزبون - ب
ز رضػػػا الزبػػػوف مػػػع ذكرىػػػا لتعزيػػػىتمػػػاـ بػػػالزبوف، وتحديػػػد متطمباتػػػو وتمبيتيػػػا، اإل يضػػػرور مػػػف ال

، وىػو ISO 9001دارة الجػودة فػي المعمػؿ كمػا ركػز اإلصػدار الجديػد لممواصػفة إكمعيار لنجاح نظػاـ 
دارة العميا عمى ضػرورة تحديػد متطمبػات الزبػوف إذ تؤكد اإل ،ًا في اإلصدار السابؽما لـ يتـ تناولو مسبق
مف تحقيػؽ رضػا الزبػوف مػف خػبلؿ تمبيػة كامػؿ واضػحة تضػالجػراءات اإلليػات و اآلولكف مف دوف وضػع 

فقػد حصػؿ المعمػؿ  لؾقباؿ شػكاوي الزبػائف ودراسػتيا، لػذسػتإما عدا اإلجراء القديـ المتمثؿ بمتطمباتو، في
لى وجود فجػوة مما يؤشر إ( ٖٖ,ٛ٘)، وبنسبة نقطة( ٘,ٖ)عمى متوسط معدؿ تنفيذ ليذا المتطمب بمغ 

ا التنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمي لبعض المتطمبػات والتنفيػذ الكمػي سببيو ( ٙٙ,ٔٗ) لعدـ المطابقة بنسبة 
 (.ٛٔ)الجدوؿ في ، كما موضح والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب آخر
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 (18)الجدول 
 (التركيز عمى الزبون) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 التركيز عمى الزبون ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة  ٜ
    √    .تحديد متطمبات زبائنو

ٔٓ 
ورة تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضر 

تمبية متطمبات زبائنو بغية 
 .إرضائيـ

  √   
  

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 %58,33 النسبة المئوية

 
 :سياسة الجودة في المعمل - ت

لتزامػػػػػات الرئيسػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػدده عػػػػػداد السياسػػػػػة الخاصػػػػػة بػػػػػالجودة وتضػػػػػمينيا اإلإإف 
ودة، وقػد كػاف تقػويـ دارة الجػإيعد نقطػة البدايػة فػي بنػاء نظػاـ  ،ISO 9001المواصفة الدولية

حيػػث حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى   ISO 9001المعمػػؿ بالنسػػبة ليػػذا المتطمػػب لممواصػػفة الدوليػػة 
ممػػا يؤشػػر ( ٘ٚ)كمعػػدؿ نقػػاط لكافػػة فقػػرات ىػػذا المتطمػػب، وبنسػػبة( ٘,ٗ)درجػػة تقػػويـ البػػالغ 

سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الجزئػػي لػػبعض و ( ٕ٘)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة إ
، ممػا يعكػس عمػى مسػتوى عػاؿ مػف مسػتويات ىمتطمبات والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمبػات آخػر ال

ف لممعمػػػؿ سياسػػػة واضػػػحة ومعمنػػػة لمجػػػودة جػػػرى تحػػػديثيا لتتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة إذ أ التنفيػػػذ،
 (.ٜٔ)موضح في الجدوؿ ىو وأىداؼ المنظمة، كما 
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 (19)الجدول 
 (سياسة الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 سياسة الجودة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ؿ واضحة سياسة إدارة المعم ٔٔ
      √  .لدى كافة العامميف

سياسة إدارة المعمؿ متاحة  ٕٔ
      √  .لمجميور لئلطبلع عمييا

سياسة إدارة المعمؿ موثقة  ٖٔ
      √  .ومنفذة

سياسة إدارة المعمؿ مناسبة  ٗٔ
     √   .لطبيعة أنشطتيا

ٔ٘ 

تتضمػػف سػػياسة الجودة في 
لتزاـ مع متطمبات المعمؿ اإل

 ISO صفة الدولية الموا
9001. 

  √     

ٔٙ 

تتضمف سياسة الجودة في 
لتزاـ بالتحسيف المعمؿ اإل

المستمر لزيادة مف فاعمية 
 .نظاـ إدارة الجودة

  √     

 4,5 متوسط معدل التطبيق
 % 75 النسبة المئوية
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 :متطمبات التخطيط لنظام إدارة الجودة -3
 :األىداف والغايات-أ

ف تكػوف موثقػة أو  ،نػة لممعمػؿف تتبلئـ الغايات واألىداؼ مػع السياسػة المعممف الضروري جدا أ
 حيػػث حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى، ISO 9001وواضػػحة لكػػؿ األطػػراؼ المعنيػػة بتنفيػػذىا المواصػػفة الدوليػػة 

لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٘ٚ)مػػف ىػػذا المتطمػػب، وبنسػػبة ةطػػنق( ٘,ٗ)معػػدؿ 
فإف  ى،الكمي والتوثيؽ الجزئي لبعض المتطمبات والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمبات آخر سببيا التنفيذ و ( ٕ٘)

داؼ ىػػتطمػػب عػػالي وىػػو المؤشػػر لبيػػاف مػػدى إيفػػاء المعمػػؿ لمتطمػػب األمسػػتوى تنفيػػذ المعمػػؿ ليػػذا الم
 (.ٕٓ)موضح في الجدوؿ ىو كما و والغايات حسب سياسة المعمؿ ،

 (20)الجدول 
 (األىداف والغايات) ISO 9001: 2000بات قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطم

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 األىداف والغايات ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

 غير
 موثق

ٔٚ 
أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ 
تتوافؽ مع سياسة الجودة في 

 .المعمؿ
  √     

ٔٛ 
أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ 
مناسبة لجميع المستويات 

 .اإلدارية فيو
  √     

تتبنى إدارة المعمؿ غايات  ٜٔ
      √  وظائفو وأىداؼ موثقة لكؿ مف

ٕٓ 
تستخدـ إدارة المعمؿ 

ية ألىداؼ المراجعات الدور 
 .نظاـ إدارة الجودة

 √      

 4,5 متوسط معدل التطبيق
 %75 النسبة المئوية
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 :التشريعات القانونية والتنظيمية-ب

تنظيميػػة التػػي عمػػى ضػػرورة تحديػػد التشػػريعات القانونيػػة وال تؤكػػد ISO9001المواصػػفة الدوليػػة 
فػػي  ISO 9001سػػة فػػي المواصػػفة ف تتوافػػؽ معيػػا، و إحػػدى التغييػػرات الرئيأيتوجػػب عمػػى المنظمػػة 

إصػػػدارىا الجديػػػد ىػػػو التأكيػػػد عمػػػى ضػػػرورة التوافػػػؽ مػػػع التشػػػريعات القانونيػػػة والمتطمبػػػات ذات العبلقػػػة 
لفقػػرات ىػػذا المتطمػػب وىػػو معػػدؿ تنفيػػذ  نقطػػة ( ٙ,ٖ)بػػالمنتج بعػػد تحديػػدىا، وقػػد حقػػؽ المعمػػؿ معػػدؿ 

سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي و ( ٓٗ)بقػػة بنسػػبة لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطاممػػا يؤشػػر إ ،(ٓٙ)، وبنسػػبةمتوسػػط
والتوثيؽ الجزئي لبعض المتطمبات والتنفيذ الجزئي والتوثيؽ الكمي لمػبعض اآلخػر مػع التوثيػؽ الضػعيؼ 

 .يذا المتطمبلمدى إيفاء المعمؿ ( ٕٔ)الجدوؿ في ويوضح لمتطمب واحد، 
 (21)الجدول  
 (التشريعات القانونية والتنظيمية) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 التشريعات القانونية والتنظيمية ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 نفذم

غير 
 موثق

ٕٔ 

لدى إدارة المعمؿ المعرفة 
الكاممة بالتشريعات القانونية 
والتنظيمية فيما يخص بنظاـ 

 .إدارة الجودة

 √      

ٕٕ 

لدى إدارة المعمؿ إجراءات 
لتطبيؽ متطمبات التشريعات 
القانونية والتنظيمية المتعمقة 

 .بنظاـ إدارة الجودة

   √    

ٕٖ 

لتعديبلت تتَابع إدارة المعمؿ ا
التي تطرأ عمى التشريعات 
القانونية والتنظيمية فيما يخص 

 .بنظاـ إدارة الجودة

  √     

تعمـ إدارة المعمؿ المعمومات  ٕٗ
    √   المتعمقة بتشريعاتيا القانونية 
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والتنظيمية فيما يخص بنظاـ 
إدارة الجودة عمى موظفييا 

 .وعماليا

ٕ٘ 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
التشريعات القانونية إجراءات 

والتنظيمية فيما يخص بنظاـ 
 .إدارة الجودة

   √    

 3,6 متوسط معدل التطبيق
 % 60 النسبة المئوية

 

 :التخطيط  لبرامج إدارة الجودة-ج

تـ يػػو  دارة الجػػودة ىػػو األسػػموب المتبػػع لضػػماف تطبيػػؽ متطمبػػات الجػػودة،إالتخطػػيط لبػػرامج إف 
 أولػت ىػذه المواصػفة،حيػث  ISO 9001ر الجديػد لممواصػفة الدوليػة صػداتحديث ىذا المتطمػب فػي اإل

عمػى العكػس مػف اإلصػدار القػديـ الػذي  اً خاصػ اً التخطيط إلدارة الجودة أىمية خاصة وأفػردت لػو متطمبػ
 ةطػنق( ٖ,ٗ)يػث حصػؿ المعمػؿ عمػى معػدؿ كاف يتناوؿ التخطيط لمجودة كفقرة ضػمف متطمػب عػاـ، ح

( ٛ,ٕٚ)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٕ,ٕٚ)بة وبنسػػمػػف فقػػرات ىػػذا المتطمػػب، 
  خػرىضػعيؼ لممتطمبػات األسببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الجزئػي لمتطمػب واحػد وتنفيػذ كمػي مػع توثيػؽ و 
مػػدى إيفػػاء المعمػػؿ ( ٕٕ)الجػػدوؿ فػػي لػػؾ المتطمػػب، ويوضػػح ذوتػػدؿ بأنػػو يوجػػد إجػػراء يضػػمف تحقيػػؽ ،
 .يذا المتطمبل

 (22) الجدول
 (التخطيط  لبرامج إدارة الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 التخطيط  لبرامج إدارة الجودة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٕٙ 
تخطط إدارة المعمؿ برامج نظاـ 
إدارة الجودة لتحقيؽ أىداؼ 

 .نظاـ إدارة الجودة
 √      
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ٕٚ 
لدى إدارة المعمؿ وسائؿ تنفيذ 
برامج إدارة الجودة المطموبة 

 .لتحقيؽ أىدافيا
  √     

ٕٛ 
معمؿ عمى تحافظ إدارة ال

برامجيا المخططة لنظاـ إدارة 
 .الجودة لضماف تطويرىا

  √     

 4,3 متوسط معدل التطبيق        
 %72,2 النسبة المئوية

 

 :األدوار والمسؤوليات والصالحيات-د
دارة والمسػؤوليات والصػبلحيات لؤلفػراد تحديد وتوثيؽ اإل ISO 9001تشترط المواصفة الدولية 

 ةطػنق( ٖ,ٗ)درجػة تقػويـ دارة األعماؿ المؤثرة في الجودة، وحصؿ المعمػؿ عمػى معػدؿ الذيف يقوموف بإ
( ٛ,ٕٚ)لػػػى وجػػػود فجػػػوة لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة ممػػػا يؤشػػػر إ( ٕ,ٕٚ)وبنسػػػبة  بكافػػػة فقػػػرات المتطمػػػب،

   خػرىكمػي مػع توثيػؽ ضػعيؼ لممتطمبػات األ سببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الجزئػي لمتطمػب واحػد وتنفيػذو 
 (.ٖٕ)الجدوؿ في موضح  ىووكما. ا يدؿ عمى مستوى التنفيذ العالي ليذا المتطمبمم،

 (23)الجدول 
 (الصالحياتو األدوار والمسؤوليات ) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

األدوار والمسؤوليات  ت
 الحياتالصو 

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٕٜ 

تحدد إدارة المعمؿ األدوار 
( والصبلحيات المسؤوليات)

لكافة العامميف ولكؿ المستويات 
الفاعمة اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة 

 .لمجودة

 √      

توث ؽ إدارة المعمؿ األدوار  ٖٓ
     √   .لكافة المستويات اإلدارية
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األدوار معمومة لكؿ العامميف  ٖٔ
     √   .داخؿ معمؿ

 4,3 متوسط معدل التطبيق
 %72,2 النسبة المئوية

 
 :ممثل الدارة-ه

ممثؿ عنيا يكوف مسؤواًل عػف نظػاـ ا لدارة العميتعييف اإل ISO 9001تشترط المواصفة الدولية 
وبنسػػبة نقػػاط لفقػػرات المتطمػػب، ( ٗ) ةتقػػويـ البالغػػالدارة الجػػودة فييػػا، وقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى  درجػػة إ
سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ و ( ٖٗ,ٖٖ)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٙٙ,ٙٙ)

 .تنفيذ ىذا المتطمبلعف مدى إيفاء المعمؿ ( ٕٗ)جدوؿ الفي ويبيف  ،دارةلمتطمبات ممثؿ اإل الضعيؼ
 (24)الجدول 
 (ممثل الدارة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 ممثل الدارة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

ر غي
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

لدى إدارة المعمؿ ممثؿ عف  ٕٖ
     √   .نظاـ إدارة الجودة

ٖٖ 

،المسؤوليات ممثؿ اإلدارة يمنح
والصبلحيات لضماف متطمبات 
إدارة الجودة لمحفاظ عمييا وفؽ 

 .المواصفة الدولية

  √     

ٖٗ 

معمؿ اليقـو ممثؿ اإلدارة في 
تقارير حوؿ أداء نظاـ البرفع 

إدارة الجودة إلى إدارة المعمؿ 
 .لغرض مراجعتيا وتحسينيا

  √     

 4 متوسط معدل التطبيق
 %66,66 النسبة المئوية
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 :تصالال -و
مػف  ISO 9001تصاؿ مػف إحػدى أىػـ المتطمبػات التػي ركػزت عمييػا المواصػفة الدوليػة ف اإلإ

مػػف الشػػفافية حػػػوؿ أداء قبػػؿ المنظمػػة مػػع العػػػامميف والزبػػائف والميتمػػيف بشػػػؤوف الجػػودة، إذ ُتضػػفي نوعػػػًا 
عمػى اإلتصػاؿ الػداخمي بػيف العػامميف أو  ISO 9001اإلصدار القديـ لممواصػفة  المنظمة، حيث لـ ُيركز

نقطػة لفقػرات ( ٘,ٖ)تصاؿ الخػارجي مػع الزبػائف، وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تقيػيـ بمػغ اإل
سػببيا التنفيػذ ( ٚٙ,ٔٗ)لػى وجػود فجػوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة ممػا يؤشػر إ( ٖٖ,ٛ٘)وبنسػبة المتطمب، 

ويػدؿ تصػاؿ، ذ الجزئي والتوثيؽ الكمػي لمتطمػب آخػر لئلوكذلؾ التنفي ،الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب
عمى ضرورة التحقيؽ  تؤكد التي قةموثالجراءات اإلمع الزبائف وعدـ وجود  عمى ضعؼ قنوات اإلتصاؿ

يػوفر  وجػود شػبكة إتصػاؿ ألكترونيػة داخميػة تصاؿ الداخمي والخارجي لممعمؿ، بالرغـ مفمف فاعمية اإل
 والتعميػػػػػؽ عمييػػػػػا، ويوضػػػػػحكافػػػػػة القػػػػػرارات  طػػػػػبلع عمػػػػػىؾ المعمػػػػػؿ فرصػػػػػة لسػػػػػرعة التعمػػػػػيـ واإللمػػػػػبل

 .يذا المتطمبمدى إيفاء المعمؿ ل (ٕ٘)الجدوؿ
 (25)الجدول 

 (تصالال ) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 
 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 تصالال  ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٖ٘ 

لدى إدارة المعمؿ إجراءات 
تصاؿ الداخمي مناسبة لئل

لمختمؼ المستويات  والخارجي
والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ 

 .إدارة الجودة

  √   

  

ٖٙ 

تقـو إدارة المعمؿ بتسجيؿ 
تصاالتيا إمبلحظاتيا حوؿ 

الداخمية والخارجية فيما 
 .يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة

   √  

  

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 %58,33 النسبة المئوية
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 :متطمبات التوثيق لنظام إدارة الجودة -4
 توثيق نظام إدارة الجودة - أ

ف تحتفظ أالرئيسة والتي يجب عمى المنظمة  دارة الجودة مف العناصرإتوثيؽ المعمومات لنظاـ 
تػو ىػذا المتطمػب يػؽ، وعدّ عمػى التوث ISO 9001بيػا، حيػث ركػزت جميػع إصػدارات المواصػفة الدوليػة 

  ط لفقػػػرات ىػذا المتطمػبانقػ( ٖ,ٗ)بمػغ تعمػى  درجػة تقيػيـ المواصػفة، وحصػؿ المعمػؿ  مفركنًا أساسيًا 
سػػػببيا التنفيػػػذ الكمػػػي و ( ٛ,ٕٚ)لػػػى وجػػػود فجػػػوة لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة ممػػػا يؤشػػػر إ( ٕ,ٕٚ)وبنسػػػبة ،

 .يذا المتطمبلالمعمؿ مدى إيفاء ( ٕٙ)ويوضح الجدوؿ  متطمباتموالتوثيؽ الضعيؼ ل
 (26)الجدول 

 (توثيق نظام إدارة الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 
 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 توثيق نظام إدارة الجودة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة  ٖٚ
      √  .لتوثيؽ نظاـ إدارة الجودة

ٖٛ 
وثائؽ نظاـ إدارة الجودة في 
 معمؿ مطابقة لممواصفة الدولية

ISO 9001 . 
  √     

ٖٜ 
جودة وثائؽ نظاـ إدارة التحتفظ 

منتظـ وفي  بشكؿ مؿعمالفي 
 .مكاف آمف

  √     

 4,3 متوسط معدل التطبيق
 72,2 النسبة المئوية

                                            

 :دليل الجودة - ب
وي عمػػػى المعمومػػػات األساسػػػية تػػػدليػػػؿ الجػػػودة يمثػػػؿ المسػػػتوى األعمػػػى مػػػف مراحػػػؿ التوثيػػػؽ ويح

نقاط لفقرات ( ٘,ٗ)، حيث حصؿ المعمؿ عمى  ISO 9001صفة الدولية لمتطمبات نظاـ الجودة لمموا
سببيا التنفيذ الكمي و ( ٕ٘)لى وجود فجوة لعدـ المطابقة بنسبة مما يؤشر إ( ٘ٚ)وبنسبة ىذا المتطمب، 

دارة المعمػػؿ بأنيػػا أعػػدت إستفسػػار مػػف طػػبلع واإلوبعػػد اإل والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمبػػات دليػػؿ الجػػودة،
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مػػدى إيفػػاء ( ٕٚ)الجػػدوؿ  لمجػػودة ولكػػف لػػـ يػػتـ تدقيقػػو مػػف جيػػة رسػػمية خارجيػػة، ويوضػػح  اً دلػػيبل أوليػػ
 .تنفيذهلالمعمؿ 

 (27)الجدول 
 (دليل الجودة) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 دليل الجودة ت

منفذ 
 كميا

ثق مو 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تمتمؾ إدارة المعمؿ دليؿ لنظاـ  ٓٗ
      √  .إدارة الجودة

تمتمؾ إدارة المعمؿ آليات واضحة  ٔٗ
     √   .لمحفاظ عمى دليؿ الجودة

 4,5 سط معدل التطبيقمتو 
 % 75 النسبة المئوية

 
 

 

 :ضبط الوثائق والبيانات  -ج
ىو إيجاد آليات محكمة لضبط الوثائؽ والبيانػات  ISO 9001الميزة الرئيسة لممواصفة الدولية 

   نقػاط لجميػع فقػرات المتطمػب( ٚ,ٖ)وليس التوثيػؽ فحسػب، وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى  درجػة تقػويـ بمػغ 
سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ و ( ٖٚ)ى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إلػػ (ٖٙ)وبنسػػبة ،

وال تشػير  متطمبات والتنفيذ الجزئي والتوثيػؽ الكمػي لمتطمبػات ضػبط الوثػائؽ والبيانػات،البعض لالجزئي 
مب المواصفة كما تتط ،بإجراء مراجعة دورية لوثائقو عمؿوثائؽ نظاـ الجودة بوجود إجراء موثؽ يمـز الم

 .مدى إيفاء المعمؿ بتنفيذ ىذا المتطمب( ٕٛ)الجدوؿ في الجديدة، ويوضح 



146 
 

 (28)الجدول 
 (ضبط الوثائق البيانات) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 ضبط الوثائق والبيانات ت

منفذ 
 مياك

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٕٗ 

لدى إدارة المعمؿ نظامًا 
يحرص عمى مراجعة جميع 
الوثائؽ والبيانات الخاصة 
بنظاـ إدارة الجودة التي 

 .ستخدامياإينفذىا قبؿ 

 √      

ٖٗ 
لدى إدارة المعمؿ إجراءات 
لمسيطرة عمى كؿ الوثائؽ 

 .إدارة الجودة لنظاـ والبيانات
  √     

ٗٗ 
يصادؽ المدير العاـ عمى 
الوثائؽ والبيانات لنظاـ 

 .إدارة الجودة
   √    

ٗ٘ 
تقوـ إدارة المعمؿ بمراجعة 
الوثائؽ والبيانات لنظاـ 

 .إدارة الجودة دورياً 
  √     

ٗٙ 

تضمف إدارة المعمؿ عدـ 
ستخداـ غير المقصود اإل

لموثائؽ والبيانات لنظاـ 
إدارة الجودة الممغاة 

 .قانونية أو معرفية ألغراض

  √     

ٗٚ 

تقوـ إدارة المعمؿ بسحب 
كافة الوثائؽ والبيانات 
لنظاـ إدارة الجودة التي 
فقدت أىميتيا فورًا مف كؿ 

 .المواقع

  √     
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ٗٛ 

المعمؿ أماكف تمتمؾ إدارة 
ومواقع خاصة لموثائؽ 
والبيانات لنظاـ إدارة 
الجودة لممحافظة عمييا مف 
التمؼ و بأسموب مرتب 

 .ومخطط ولفترة محددة

   √    

ٜٗ 

إلدارة المعمؿ إجراءات 
خاصة لتحديث وتعديؿ 
الوثائؽ والبيانات لنظاـ 

ستدعت إإدارة الجودة كمما 
 .الضرورة

   √    

٘ٓ 

معمؿ تقوـ إدارة ال
بالمحافظة عمى كافة 
اإلجراءات الموثقة الخاصة 
بالسيطرة عمى وثائؽ نظاـ 

 .إدارة الجودة

  √     

 3,7 متوسط معدل التطبيق
 % 63 النسبة المئوية

 
 
 

 :ضبط السجالت -د
التػدريب، نتػائج )سػجبلت تؤكػد عمػى ضػرورة تػوفير عػدد مػف ال ISO 9001المواصػفة الدوليػة 

وضػبطيا بمػا ينسػجـ مػع حركػة النظػاـ، حيػث حصػؿ المعمػؿ ( الػخ..فحص والمعايرة،دارة، المراجعة اإل
لػػى وجػػود ممػػا يؤشػػر إ( ٖٖ,ٖ٘)وبنسػػبة نقػػاط لفقػػرات ىػػذا المتطمػػب، ( ٕ,ٖ) تعمػػى  درجػػة تقػػويـ بمغػػ

سػػػببيا التنفيػػػذ الجزئػػػي والتوثيػػػؽ شػػػبو الكمػػػي لمتطمبػػػات ضػػػبط و  (ٚٙ,ٙٗ)فجػػػوة لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة 
 .نفيذ ىذا المتطمبمدى إيفاء المعمؿ لت( ٜٕ)الجدوؿ  ويوضحالسجبلت، 
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 (29)الجدول 
 (ضبط السجالت) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق والتوثيق التخطيط

 ضبط السجالت ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

ر غي
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

٘ٔ 

تمتمؾ إدارة المعمؿ 
سجبلت توفر أدلة عمى 
المطابقة مع متطمبات نظاـ 

 .إدارة الجودة

   √    

ٕ٘ 

تمتمؾ إدارة المعمؿ 
السجبلت الخاصة لنظاـ 
إدارة الجودة وتحافظ عمييا 

جراءات دلي ،مثؿ ؿ الجودة وا 
 .العمؿ وتعميمات المعمؿ

   √    

ٖ٘ 
تمتمؾ إدارة المعمؿ 
سجبلت مجازة ومحددة 

 .لنظاـ إدارة الجودة
   √    

٘ٗ 
تمتمؾ إدارة المعمؿ فترة 
محددة لصبلحية سجبلت 

 .نظاـ إدارة الجودة
   √    

٘٘ 

طرؽ اللدى إدارة المعمؿ 
ليات لمحفاظ عمى اآلو 

ة الجودة سجبلت نظاـ إدار 
بشكؿ يقييا مف الضرر 

 .والتمؼ و الفقد

  √     

 3,2 متوسط معدل التطبيق
 % 53,33 النسبة المئوية
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 :تنفيذ وتشغيل لنظام إدارة الجودة متطمبات -ثانيا
 :متطمبات إدارة الموارد  -1

 :توفير الموارد - أ
لنظػػاـ والمحافظػػة نفيػػذ اتؤكػػد عمػػى ضػػرورة تػػوفير المػػوارد البلزمػػة لت ISO 9001المواصػػفة الدوليػػة 
  (الػخ..ة، ومعمومػات، وأفػراد،ماليػة، وطبيعيػ)مف فاعميتو، وقد تكػوف تمػؾ المػوارد  عميو والتحسيف المستمر

 فيما يتعمؽ خاصة مب توفير الموارد بيذا التفصيؿ و ف اإلصدار السابؽ لممواصفة لـ يركز عمى متطإذ أ ،
نقػاط ليػػذا ( ٘,ٖ)لمعمػػؿ عمػى متوسػػط معػدؿ تنفيػذ بمػػغ بتمػؾ البلزمػة لتعزيػػز رضػاء الزبػػوف، وقػد حصػؿ ا

سػػببيا التنفيػػذ و ( ٚٙ,ٔٗ)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٖٖ,ٛ٘)وبنسػػبة  المتطمػػب،
( ٖٓ)الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب والتنفيذ الجزئػي والتوثيػؽ الكمػي لمتطمػب تػوفير المػوارد، والجػدوؿ 

  .نفيذ ىذا المتطمبتمدى إيفاء المعمؿ ليوضح 
 (30)الجدول 
 (توفير الموارد) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 توفير الموارد ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

٘ٙ 
توفر إدارة المعمؿ الموارد 
البلزمة لتنفيذ نظاـ إدارة 

 .الجودة
  √   

  

٘ٚ 
لدى إدارة المعمؿ إجراءات 
لمحفاظ عمى الموارد لتنفيذ 

 .نظاـ إدارة الجودة
   √  

  

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 %58,33 النسبة المئوية
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 :إدارة الموارد البشرية - أ
ذه نفػػػذ لمتطمبػػػات ىػػػعمػػػى أىميػػػة العنصػػػر البشػػػري الم ISO 9001تؤكػػػد المواصػػػفة الدوليػػػة 

ف أتػػؤثر عمػػى الجػػودة  ف ىنػػاؾ إجػػراءات موثقػػة تشػػترط فػػي األفػػراد الػػذيف يػػؤدوف أعمػػاالأإذ  المواصػػفة،
قػد ، و عميمػات العمػؿ عمػى ذلػؾ بوضػوحيب وتيتمتعوا بمؤىبلت مناسبة، وتؤكد سػجبلت التوظيػؼ والتػدر 

لػى وجػود فجػوة ممػا يؤشػر إ( ٙٙ,ٙٙ)وبنسبة في تقويـ ىذا المتطمب، ( ٗ)حصؿ المعمؿ عمى  درجة 
   دارة المػػوارد البشػػريةذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب إسػػببيا التنفيػػو ( ٖٗ,ٖٖ)لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة 

 .هتنفيذلمدى إيفاء المعمؿ  يوضح( ٖٔ)والجدوؿ ،
 (31)الجدول 

 (إدارة الموارد البشرية) ISO 9001: 2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 
 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 إدارة الموارد البشرية ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

نفذ م
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

٘ٛ 

تشترط إدارة المعمؿ في 
العامميف الذيف يؤدوف 

تؤثر عمى جودة  أعماال
المنتج بالمشاركة في 
 .دورات التدريب الخاصة

  √   

  

 4 متوسط معدل التطبيق
 % 66,66 النسبة المئوية

 
 :التدريب والتوعية والكفاءة -ج

العاممػػة بالمنظمػػػة  عمػػى تنميػػة قػػػدرات المػػوارد البشػػػرية ISO 9001ركػػز المواصػػفة الدوليػػػة ت
فػي تقػػويـ ( ٗ,ٖ)حصػؿ المعمػػؿ عمػى  درجػػة قػد قتػػدار فػي تحسػػيف مسػتوى الجػػودة، و وجعميػا عناصػر إ

سػػببيا و ( ٗٔ,ٖٗ)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٙٛ,ٙ٘)وبنسػػبة  ىػػذا المتطمػػب،
خػػرى الجزئػػي والتوثيػػؽ الكمػػي لمتطمبػػات آوالتنفيػػذ  ،والتوثيػػؽ الضػػعيؼ لػػبعض المتطمبػػات الكمػػيالتنفيػػذ 

 .هتنفيذمدى إيفاء المعمؿ ل يوضح( ٕٖ)والجدوؿ ة، لمتدريب والتوعية والكفاء
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 (32)الجدول 
 (لتوعيةاالتدريب ،لكفاءةا) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 التدريب والتوعية، لكفاءةا ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٜ٘ 

تتيح إدارة المعمؿ لمعامميف 
تخاذ إي عممية المشاركة ف

قتراحاتيـ إالقرارات بتقديـ 
وأفكارىـ لتحسيف نظاـ إدارة 

 .الجودة

  √     

ٙٓ 

تقوـ إدارة المعمؿ بتوحيد 
اإلجراءات المتخذة بحؽ 
العامميف مف وحدة إدارية 

 .تابعة لنظاـ إدارة الجودة

   √    

ٙٔ 

تعزز إدارة المعمؿ الثقة 
والشعور بالفخر لدى 

عمى العامميف لمحصوؿ 
 .يزو لمجودةشيادة اآل

   √    

ٕٙ 

تساىـ إدارة المعمؿ في 
نخفاض معدؿ دوراف العمؿ إ

بيف العامميف الخاصة بإدارة 
 .الجودة

  √     

ٖٙ 

تخصص إدارة المعمؿ 
مكافآت مادية ومعنوية 
لمعامميف عند تعمميـ ميارات 
جديدة الخاصة بنظاـ إدارة 
الجودة ترفع مف مستوى 

 .جودة أدائيـ

   √    
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ٙٗ 

توفر إدارة المعمؿ العدد 
المناسب مف العامميف في 
كؿ وحدة إدارية الخاصة 
بنظاـ إدارة الجودة بما 

 فييا يتناسب مع حجـ العمؿ

   √    

ٙ٘ 

تحرص إدارة المعمؿ بوضع 
الشخص  المناسب  مف 
العامميف بما يتناسب مع 
طبيعة العمؿ فييا، لتحقيؽ 

ستخداـ األمثؿ مبدأ اإل
موارد البشرية في نظاـ لم

 .إدارة الجودة

    √   

ٙٙ 

معمؿ الئحة إدارية الإلدارة 
خاصة بنظاـ إدارة و واضحة 

لرئيس االجودة لمتعامؿ بيف 
 .والمرؤوسيف

  √     

ٙٚ 

تحرص إدارة المعمؿ عمى 
توفير برامج الصحةوالسبلمة 
المينية لحماية العامميف مف 
أخطار العمؿ الناجمة مف 

 .رة الجودةنظاـ إدا

  √     

ٙٛ 
لدى إدارة المعمؿ آلية 
واضحة لتقييـ  أداء العامميف 

 الجودة في مجاؿ نظاـ إدارة
  √     

ٜٙ 

توفر إدارة المعمؿ برامج 
تدريبية لجميع العامميف 

زاء متطمبات إلزيادة وعييـ 
 .نظاـ إدارة الجودة

   √    

ٚٓ 
تحدد إدارة المعمؿ الحاجات 

مة إلقامة التدريبية البلز 
متطمبات نظاـ إدارة الجودة 

   √    
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بعد معرفة الجدارة المطموبة 
 .ليـ

ٚٔ 

تحدد إدارة المعمؿ جميع 
األفراد الذيف قد ينشأ عف 
أعماليـ تأثير ممحوظ عمى 

 .نظاـ إدارة الجودة

  √     

ٕٚ 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
كافة اإلجراءات التدريبية 
المتعمقة بالجودة وتقـو 

 .وثيقيا بالوسائؿ العصريةبت

   √    

ٖٚ 

تحتفظ إدارة المعمؿ 
بسجبلت مناسبة حوؿ 
 التدريب والتعميـ، والميارات،
والخبرات العممية والعممية 

 .الخاصة في مجاؿ الجودة

  √     

ٚٗ 

توثؽ إدارة المعمؿ الدورات 
التي دخؿ العامموف فيو في 
مجاؿ الجودة لتصبح ضمف 

 .رصيدىـ الوظيفي

  √     

ٚ٘ 

تحرص إدارة المعمؿ عمى 
إشراؾ العامميف في التخطيط 
لمبرامج التدريبية لتطوير 
نظاـ إدارة الجودة في 

 .المعمؿ

   √    

 3,4 متوسط معدل التطبيق
 % 56,86 النسبة المئوية

 

 :األسس الييكمية -د
فػػي  ISO 9001تفػػرد اإلصػػدار الجديػػد لممواصػػفة الدوليػػة  ISO 9001المواصػػفة الدوليػػة  

ف تػوفير المسػتمزمات الماديػة  تفصيؿ األسس الييكمية البلزمػة لتحقيػؽ المطابقػة مػع متطمبػات المنػتج، وا 
والفنية البلزمة لتحقيؽ المطابقة مػع ىػذه المواصػفة تحتػؿ أىميػة كبيػرة فػي تحسػيف مسػتوى الجػودة، وقػد 
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( ٖٖ,ٛ٘)وبنسػبة متطمػب، نقاط لكؿ فقػرات ىػذا ال( ٘,ٖ)حصؿ المعمؿ عمى معدؿ درجة تقويـ بمغت 
سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي والتوثيػػؽ الضػػعيؼ و ( ٚٙ,ٔٗ)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ

حيث وفر المعمػؿ خرى لؤلسس الييكمية، الجزئي والتوثيؽ الكمي لمتطمبات آوالتنفيذ  ،لبعض المتطمبات
مػػف تمػػػؾ  آليػػػة موثقػػة حػػػوؿ عبلقػػة كػػػؿٍ العديػػد مػػف تمػػػؾ األسػػس الييكميػػػة الضػػرورية، ولكػػػف دوف تػػوفير 

مػػدى تنفيػػذ المعمػػؿ  يوضػػح( ٖٖ)رتقػػاء بمسػػتوى جودتػػو، والجػػدوؿ واإل األسػػس الييكميػػة بتحقيػػؽ المنػػتج
 .ليذا المتطمب

 (33)الجدول 
 (األسس الييكمية) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000قمدى المطابقة مع معيار التدقي التنفيذ والتشغيل

 األسس الييكمية ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٚٙ 
تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
األسس الييكمية البلزمة 

 فيو لتحقيؽ نظاـ إدارة الجودة
   √  

  

ٚٚ 

لدى إدارة المعمؿ بنايات 
وساحات العمؿ وممحقات 
إضافية كافية لممحافظة عمى 

 .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

   √  

  

ٚٛ 

لدى إدارة المعمؿ معدات 
وأجيزة وبرامجيات متطورة 
لمحفاظ عمى متطمبات فيما 

 .يتعمؽ بالجودة

  √   

  

ٜٚ 

لدى إدارة المعمؿ الخدمات 
رورية مثؿ النقؿ الداعمة والض

تصاالت لمحفاظ عمى واإل
 بالجودة متطمبات فيما يتعمؽال

  √   

  

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 %58,33 النسبة المئوية
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 :بيئة العمل -ه
يحقػػؽ بيئػػة عمػػؿ إيجابيػػة  ISO 9001تػػوفير بيئػػة العمػػؿ المناسػػبة لتنفيػػذ المواصػػفة الدوليػػة 

جػاؿ الجػودة، وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ تنعكس عمى مستوى أدائيـ فػي مو لمعامميف 
لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٙٙ,ٙٙ)وبنسػػبة ، نقػػاط ليػػذا المتطمػػب( ٗ) تبمغػػ
يوضػح مسػتوى ( ٖٗ)سببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ لمتطمب بيئة العمػؿ، والجػدوؿ و ( ٖٗ,ٖٖ)

  .تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب

 (34) الجدول
 (بيئة العمل) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 بيئة العمل ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٛٓ 

توفر إدارة المعمؿ بيئة 
العمؿ البلزمة لتحقيؽ 
المطابقة مع متطمبات نظاـ 

 .إدارة الجودة

  √   

  

 4 متوسط معدل التطبيق
 %66,66 النسبة المئوية

                                            
 

 :متطمبات الرقابة والقياس والتحميل -ثالثا
 :الرقابة والقياس-أ

ىتمػػػاـ بالرقابػػػة والقيػػػاس، وقػػػد حصػػػؿ المعمػػػؿ عمػػػى اإل ISO 9001تؤكػػد المواصػػػفة الدوليػػػة 
لػى وجػود فجػوة لعػدـ ممػا يؤشػر إ( ٕٕ,ٕٚ)وبنسػبة لفقػرات ىػذا المتطمػب، (  ٖ,ٗ)درجات تقويـ بمغػت 

ذ الكمػػػػي والتوثيػػػػؽ سػػػػببيا التنفيػػػػذ الكمػػػػي والتوثيػػػػؽ الجزئػػػػي لمتطمػػػػب والتنفيػػػػو ( ٛٚ,ٕٚ)المطابقػػػػة بنسػػػػبة 
يوضػػػح ( ٖ٘)لرقابػػػة والقيػػػاس، ممػػػا يعكػػػس التنفيػػػذ والتوثيػػػؽ الجيػػػد معػػػا، والجػػػدوؿ ي االضػػػعيؼ لمتطمبػػػ

 .مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب
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 (35)الجدول 
 (الرقابة والقياس)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000تدقيقمدى المطابقة مع معيار ال الرقابة والقياس

 الرقابة والقياس ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٛٔ 

تخطط إدارة المعمؿ عمميات 
والقياس والتحميؿ  الرقابة

مع  لممنتج لضماف المطابقة
 .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

  √     

ٕٛ 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
إجراءات الرقابة والقياس 
والتحميؿ لممنتج حسب 

 .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

  √     

ٖٛ 

تنفذ إدارة المعمؿ عمميات 
الرقابة والقياس والتحميؿ 
إلحداث التحسينات في 
فاعمية نظاـ إدارة الجودة 

 .بشكؿ مستمر

 √      

 4,3 متوسط معدل التطبيق
 % 72,22 النسبة المئوية

 

 

 :إرضاء الزبون وذوي العالقة-ب
وف كإحػدى معػايير قيػاس تركز عمى إرضاء الزب ISO 9001اإلصدار الجديد لممواصفة الدولية 
 مػف ىػذا( ٘,ٗ)حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ بمػغ  أداء نظاـ إدارة الجودة في المنظمة، وقػد

سػػببيا التنفيػػذ الكمػػي و ( ٕ٘)لػػى وجػػود فجػػوة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة ممػػا يؤشػػر إ( ٘ٚ)وبنسػػبة  المتطمػػب،
رضػػاء الزبػػوف، والجػػػدوؿ مػػي والتوثيػػػؽ الضػػعيؼ لمتطمػػب آخػػػر إلوالتوثيػػؽ الجزئػػي لمتطمػػػب والتنفيػػذ الك

 .يوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب( ٖٙ)
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 (36)الجدول 
 (إرضاء الزبون وذوي العالقة)  ISO 9001:2000ابقة متطمباتقائمة فحص تدقيقية لمط

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق الرقابة والقياس

 إرضاء الزبون وذوي العالقة ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 ياجزئ

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٛٗ 
لدى إدارة المعمؿ طرؽ حصوؿ 

ت المتعمقة بالزبوف عمى المعموما
 .وذوي العبلقة

  √   
  

ٛ٘ 
المعمومات  إدارة المعمؿ تأخذ

 بنظر الزبوف بإرضاء المتعمقة
 .عتباراإل

 √    
  

 4,5 متوسط معدل التطبيق
 % 75 النسبة المئوية

 

 :عمى العممياتالرقابة والقياس -ج
مرقابة والقياس عمػى لعمى المنظمات تطبيؽ طرؽ مبلئمة  ISO 9001تشترط المواصفة الدولية 

نقػػاط ( ٗ) تكممػػا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػًا، وقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى درجػػة تقػػويـ بمغػػ دارة الجػػودةإعمميػػات نظػػاـ 
( ٖٗ,ٖٖ)ة بنسػػػبة لػػػى وجػػػود فجػػػوة لعػػػدـ المطابقػػػممػػػا يؤشػػػر إ( ٙٙ,ٙٙ)وبنسػػػبة  لفقػػػرات ىػػػذا المتطمػػػب،

يوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا  (ٖٚ) والجدوؿ ليذا المتطمب،سببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼ و 
 .المتطمب
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 (37)الجدول 
 (الرقابة والقياس عمى العمميات)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق الرقابة والقياس

الرقابة والقياس عمى  ت
 العمميات

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٛٙ 

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ 
مبلئمة لمرقابة عمى 
 العمميات المتعمقة بنظاـ

 .إدارة الجودة

  √   

  

ٛٚ 

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ 
مبلئمة لمقياس عمى 
العمميات المتعمقة بنظاـ 

 .إدارة الجودة

  √   

  

 4 متوسط معدل التطبيق
 % 66,66 النسبة المئوية

 
 

 :السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس-ه
ستسػتخدميا بػة والقيػاس التػي عمػى ضػرورة تحديػد أدوات الرقاISO 9001تؤكػد المواصػفة الدوليػة 

حصؿ المعمؿ عمػى متوسػط  حيث األدوات، وضماف السيطرة عمى تمؾ، المنظمة لتوفير األدلة عمى المطابقة
لػى وجػود فجػوة لعػدـ ممػا يؤشػر إ( ٘,ٕٙ)وبنسػبة  نقطػة مػف ىػذا المتطمػب،( ٘ٚ,ٖ) تمعدؿ تنفيذ بمغػ
الضعيؼ لثبلثة فقرات مف ىذا المتطمػب والتنفيػذ سببيا التنفيذ الكمي والتوثيؽ و ( ٘,ٖٚ)المطابقة بنسبة 

 .يوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب( ٖٛ)والجدوؿ الجزئي والتوثيؽ الكمي لمتطمب آخر، 
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 (38)الجدول 
 (السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000ع معيار التدقيقمدى المطابقة م الرقابة والقياس

السيطرة عمى أدوات الرقابة  ت
 والقياس

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٛٛ 

تحدد إدارة المعمؿ أدوات 
 الرقابة والقياس التي
تستخدميا لمطابقة أنشطتو 

 .مع نظاـ إدارة الجودة

  √     

ٜٛ 

تتأكد إدارة المعمؿ مف حيف 
آلخر مف أدوات الرقابة 
والقياس الخاصة بنظاـ إدارة 

 .الجودة مضبوطة القياس

   √    

ٜٓ 

لمعمؿ بحماية اتقوـ إدارة 
أدوات الرقابة والقياس 
الخاصة بنظاـ إدارة الجودة 

أثناء  مف الضرر والتمؼ
 .المناولةوالصيانة والتخزيف

  √     

ٜٔ 
تسجؿ إدارة المعمؿ مصداقية 
نتائج القياس المسجمة في 
حاالت القياس غير المطابقة 

 .لمتطمبات نظاـ إدارة الجودة
  √     

 3,75 متوسط معدل التطبيق       
 %62,5 النسبة المئوية

 

 :تحميل البيانات -ي
حصػائية سػتخداـ التقنيػات اإلإعمى ضرورة تحميؿ البيانػات ب ISO 9001تؤكد المواصفة الدولية 
( ٕ,ٗ) تدارة الجػػودة،  فقػػد حصػػؿ المعمػػؿ عمػػى متوسػػط معػػدؿ تنفيػػذ بمغػػإبيػػدؼ تحسػػيف فاعميػػة نظػػاـ 
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سػببيا التنفيػذ و ( ٖٓ)لػى وجػود فجػوة لعػدـ المطابقػة بنسػبة مما يؤشر إ( ٓٚ)وبنسبة  مف ىذا المتطمب،
 .يوضح مستوى تنفيذ المعمؿ ليذا المتطمب( ٜٖ)والجدوؿ  ،ليذا المتطمبيؼ الكمي والتوثيؽ الضع

 (39)الجدول 
 (تحميل البيانات)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق الرقابة والقياس

 تحميل البيانات ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

ثق مو 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٜٕ 

تقـو إدارة المعمؿ بتحديد 
أساليب تحميؿ البيانات 
المناسبة لتقويـ إجراء 

مستمرة لفاعمية ال تحسيناتال
 .نظاـ إدارة الجودة

 √      

ٜٖ 
وفر إلدارة تحميؿ البيانات ت

المعمؿ معمومات متعمقة 
 .بمتطمبات مطابقة المنتج

  √     

ٜٗ 
تحميؿ البيانات توفر إلدارة 

متعمقة المعمومات الالمعمؿ 
 .بإرضاء الزبوف

  √     

ٜ٘ 
تحميؿ البيانات توفر إلدارة 

متعمقة المعمومات الالمعمؿ 
 .بالمجيزيف

  √     

ٜٙ 
تحميؿ البيانات توفر إلدارة 

متعمقة المعمومات المؿ المع
 .باإلجراءات الوقائية

  √     

 4,2 متوسط معدل التطبيق        
 % 70 النسبة المئوية
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 :التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة -رابعا
    :الجراء التصحيحي-أ

سػػتعداد المنظمػػة لمتعامػػؿ مػػع حػػاالت عػػدـ إعمػػى ضػػرورة  ISO 9001تؤكػػد المواصػػفة الدوليػػة 
بقة إلزالػة أسػبابيا ومنػع تكػرار حػدوثيا، وقػد حصػؿ المعمػؿ عمػى متوسػط معػدؿ تنفيػذ لفقػرات ىػذا المطا

( ٖٓ)لػػى وجػػػود فجػػػوة لعػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة ممػػػا يؤشػػػر إ( ٓٚ)وبنسػػبة  نقػػػاط،( ٕ,ٗ) تالمتطمػػب بمغػػػ
لػى إ ، ما عػدا متطمػب واحػد يشػيرجراء التصحيحيات اإللمتطمب ا التنفيذ الكمي والتوثيؽ الضعيؼسببيو 

مسػػػتوى ب ف لػػػيس ولكػػػ ،ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى تنفيػػػذ وتوثيػػػؽ المعمػػػؿ لممتطمػػػب بشػػػكؿ مناسػػػب توثيػػػؽ جزئػػػي،
 .يذا المتطمبلمدى إيفاء المعمؿ  يبيف( ٓٗ)متطمبات المواصفة، والجدوؿ 

 (40)الجدول 
 (الجراء التصحيحي)  ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001: 2000طابقة مع معيار التدقيقمدى الم التحسين المستمر

 الجراء التصحيحي ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٜٚ 

تقوـ إدارة المعمؿ 
بإجراءات تصحيحية تحدد 

وصبلحيات فييامسؤوليات 
التعامؿ مع حاالت عدـ 

نشتطيا مع المطابقة أل
إدارة الجودة إلزالة  متطمبات
 .ومنع تكرار حدوثيا أسبابيا

  √     

ٜٛ 

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراء 
يحدد  موثؽ تصحيح

متطمبات مراجعة عدـ 
نشتطيا مع المطابقة أل

 .نظاـ إدارة الجودة

  √     
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ٜٜ 

تقوـ إدارة المعمؿ 
ات موثقة يحدد بإجراء

متطمبات تحديد وتنفيذ 
العمميات البلزمة المتعمقة 

 .بالمنتج

  √     

ٔٓٓ 

تقوـ إدارة المعمؿ 
بإجراءات موثقة يحدد 

مراجعة اإلجراءات  متطمبات
المتخذة  التصحيحية

 لمعمميات المتعمقة بالمنتج

  √     

ٔٓٔ 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
التصحيحية  اإلجراءات
عمميات المتعمقة ل الموضوعة

 .بالمنتج

 √      

 4,2 متوسط معدل التطبيق
 % 70 النسبة المئوية

 

 :الجراء الوقائي-ب
عػدـ المطابقػة حػاالت لىػذا المتطمػب  ةمعالجػعمػى ضػرورة  ISO9001تؤكد المواصػفة الدوليػة 

تقػويـ بمغػت  إزالة أسبابيا ومنع حػدوثيا، حيػث حصػؿ المعمػؿ عمػى درجػة غرضلالحالية  تالمحتممة وليس
لػػػى وجػػػود فجػػػوة لعػػػدـ المطابقػػػة ممػػػا يؤشػػػر إ( ٖٖ,ٔٚ)وبنسػػػبة  نقػػػاط  لفقػػػرات ىػػػذا المتطمػػػب،( ٕٛ,ٗ)

  مػا عػدا متطمبػيف جػراء الوقػائي،ات اإللمتطمبػ سػببيا التنفيػذ الكمػي والتوثيػؽ الضػعيؼو ( ٙٙ,ٕٛ)بنسبة 
 بشػػكؿ مناسػػب، وبمػػا يػػوفرلممتطمػػب ممػػا يعكػػس تنفيػػذ وتوثيػػؽ المعمػػؿ  ،حيػػث تشػػير إلػػى التوثيػػؽ الجزئػػي

مػػدى تنفيػػذ  يبػػيف( ٔٗ)والجػػدوؿ  متطمبػػات المواصػػفة،مسػػتوى ب لػػيس ولكػػف ،معمػػؿمظػػروؼ أمػػاف عاليػػة ل
 .المعمؿ ليذا المتطمب
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 (41)الجدول 
 (الجراء الوقائي) ISO 9001:2000قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات

 ISO 9001 : 2000مدى المطابقة مع معيار التدقيق  التحسين المستمر

 الجراء الوقائي ت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

ٕٔٓ 

تقوـ إدارة المعمؿ بإجراءات 
وقائية تحدد فييا مسؤوليات 
وصبلحيات التعامؿ مع 

ت عدـ المطابقة حاال
نشتطيا مع متطمبات إدارة أل

الجودة المحتممة إلزالة 
 .أسبابيا ومنع حدوثيا

 √      

ٖٔٓ 

جراء إتقـو إدارة المعمؿ ب
وقائي موثؽ يحدد متطمبات 

تخاذ فعؿ تقويـ الحاجة إل
وقائي لمنع حدوث عدـ 

نشتطيا مع المطابقة أل
 .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

  √     

ٔٓٗ 

إدارة المعمؿ بأجراء  تقـو
وقائي موثؽ يحدد متطمبات 
تحديد وتنفيذ الفعؿ الوقائي 
البلـز لحاالت عدـ المطابقة 

نشتطيا مع متطمبات نظاـ أل
 .إدارة الجودة

  √     

ٔٓ٘ 

جراء إتقـو إدارة المعمؿ ب
وقائي موثؽ يحدد متطمبات 
تسجيؿ نتائج األفعاؿ الوقائية 
المتخذة تجاه متطمبات نظاـ 

 .دارة الجودةإ

  √     
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ٔٓٙ 

جراء إتقـو إدارة المعمؿ ب
وقائي موثؽ يحدد متطمبات 
مراجعة األفعاؿ الوقائية 
المتخذة تجاه متطمبات نظاـ 

 .إدارة الجودة

  √     

ٔٓٚ 

تتخذ إدارة المعمؿ تغييرات 
في اإلجراءات الموثقة نتيجة 
مراجعات لئلجراءات الوقائية 
فيما يخص متطمبات نظاـ 

 .ارة الجودةإد

  √     

ٔٓٛ 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى 
الوقائية الموضوعة  اإلجراءات

الخاصة بمتطمبات نظاـ إدارة 
 .الجودة

 √      

 4,28 متوسط معدل التطبيق
 %71,33 النسبة المئوية

 
   متطمبات المواصفةلمعمل سمنت طاسموجة تجاه نتائج تقويم التنفيذ الفعمي : خامسا
 ISO-9000ولية لمجودة الد       

 

، حجػـ الفجػوة القائمػة بػيف واقػع التنفيػذ والتوثيػؽ الفعمػي فػي (ٕٗ)تبيف النتائج الظاىرة في الجدوؿ      
عينة الدراسة وبيف مجمؿ متطمبات معيار التدقيؽ عمى وفؽ المواصفة القياسية  عمؿ سمنت طاسموجةم
(ISO 9001: 2000 )التنفيػذ والتوثيػؽ الفعمػي  بعد أف سجمت نسبة( %ٓٓ,ٙٙ) بنسبة(ٖٗ,ٓٓ%) 
 . عف التنفيذ الجزئي أو عدمو لتمؾ المتطمبات نتيجة الضعؼ الكبير في التوثيؽ، فضبلً  ،
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 (42)جدول 
 ممخص نتائج قوائم الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية

(ISO 9001: 2000)  لسميمانيةمعمل سمنت طاسموجة في افي(ٔ) 

 ت
 درجات التقويم لمتنفيذ والتوثيق الفعمي (ISO 9001: 2000)معيار التدقيق 

النسبة  الوسط الحسابي المرجح عنوان البند رقم البند
 المئوية

 63,8 3,83   متطمبات عامة 1,4 1
 58,33 3,5 دارة العمياإلتزام ال 1,5 2
 58,33 3,5 التركيز عمى الزبون 2,5 3
 73,33 4,4   سياسة الجودة 3,5 4
 75,0 4,5 األىداف والغايات والبرامج 1,4,5 5
 60,0 3,6 التشريعات القانونية والتنظيمية 1,2,7 6
 72,2 4,3 دارة الجودةالتخطيط لمبرامج إ 2,4,5 7
 72,2 4,3 اتوالصالحي اتاألدوار والمسؤولي 1,5,5 8
 66,66 4 دارةثل المم 2,5,5 9
 58,33 3,5 تصالال  3,2,7 10
 72,2 4,3 دارة الجودةنظام إ توثيق 1,2,4 11
 75,0 4,5 دليل الجودة 2,2,4 12
 63,0 3,7 والبيانات ضبط الوثائق 3,2,4 13
 53,33 3,2 ضبط السجالت 4,2,4 14

 66,0 51,3 التخطيط والتوثيق
 58,33 3,5 توفير الموارد 1,6 15
 66,66 4 دارة الموارد البشريةإ 1,2,6 16
 56,86 3,4 الكفاءة والتدريب والتوعية 2,2,6 17

                                                 
التي حصؿ عمييا الباحث لكؿ متطمب مف متطمبات و لى نتائج قوائـ فحص تدقيقية ، إستنادا إإعداد الباحػػػثالجدوؿ  (ٔ)

 .الجودة
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 58,33 3,5 سس الييكميةاأل 3,6 18
 66,66 4 بيئة المعمل 4,6 19

 61,37 18,40 التنفيذ والتشغيل
 72,22 4,3 الرقابة والقياس 1,8 20
 75,0 4,5 رضاء الزبون وذوي العالقةإ 1,2,8 21
 66,66 4 لعممياتالرقابة والقياس عمى ا 3,2,8 22
 62,5 3,75 السيطرة عمى أدوات الرقابة والقياس 6,7 23
 70,0 4,2 تحميل البيانات 4,8 24

 69,28 20,75 الرقابة والقياس
 70,0 4,2 الجراء التصحيحي 2,5,8 25
 71,33 4,28 الجراء الوقائي 3,5,8 26

 70,66 8,48 التحسين المستمر
 1716,26 102,76 لتقويمالمجموع الجمالي لنتائج ا

 
 

 % 66,00=       26/  1716,26=   معدل التطبيق لنتائج التقويم 
 %  34,00=  66,00 – 100= جمالي لممتطمبات ال مقدار الفجوة في التطبيق والتوثيق

 
     عينػػػة الدراسػػػة عمػػػؿ سػػػمنت طاسػػػموجةفػػػي مبػػػيف النسػػػبة المئويػػػة لكػػػؿ متطمػػػب ي، (ٔٔ) والشػػكؿ

تقارب أغمب النسب المئوية ما بيف لى مما أدى إ ،تجانس في حركة المتطمباتالتناسؽ و الظير ،حيث ي
حيػث . كحالػة صػحية مقبولػة (ISO 9001: 2000)وفػؽ المواصػفة القياسػية لممتطمبػات ( ٓٚ -٘ٙ)
 كنسػبة %(ٓٓ,ٖٗ) ومقبولة، ولكف سػجمت نسػبةجيدة  كنسبة%( ٓٓ,ٙٙ)ف أعمى نسبة كانت يف بأيب

 .يجة الضعؼ الكبير لتمؾ المتطمبات، نتغير مقبولة
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    ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية  
(ISO 9001: 2000)   معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانيةفي.

 اٌّزطٍجبد
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 المبحث الثاني
 معمل سمنت طاسموجةفي  يبيئالالواقع 

بيػدؼ التعػرؼ عمػى الجوانػب البيئيػة  طاسػموجةيتناوؿ ىذا المبحث الواقع البيئي لمعمؿ سمنت 
سػتعانة بػػالبروتوكوؿ  وضػع البيئػػي فػي المعمػؿ مػػف خػبلؿ اإلتػـ إجػراء التقػػويـ األولػي لموقػػد  ،الميمػة فيػو

خػبلؿ  ومػف( ٜ - ممحػؽ) لئلنشػاء والتعميػرالدولي لمتدقيؽ البيئي المستخدـ مف قبؿ المصرؼ األوربي 
يتـ عرض الواقع  البيئػي لممعمػؿ مػف خػبلؿ المحػاور وسستفساراتيا، إتبع فقراتو ومحاولة اإلجابة عمى ت

 :يالتالبالشكؿ و ( البروتوكوؿ)منتيا تمؾ األداة الرئيسة التي تض
 

 :موقع المعمل وخصائصو البيئية: أولً 
 صػخرية،عبػارة عػف أراضػي ىػي و  شػمااًل،كػـ  ٓٛوعمػى بعػد  ةينالسػميما يقع المعمؿ فػي مدينػة 

 . شرقيةدرجة تقريبا والرياح السائدة شمالية  ٕ٘يبمغ متوسط حرارة المنطقة 
والمعمػؿ مػزود بالطاقػة الكيربائيػة مػف الشػبكة . دونػـ ٕٓٔكثػر مػف أتبمغ المسػاحة الكميػة لممعمػؿ و  

 .ة الحجـ تعمؿ بالديزؿالرئيسية كما ويمتمؾ المعمؿ عدة مولدات متوسط
نوعيػا فػػي  ضػخـ مػفنيػا األكو سػتثمارية، التجاريػػة واإل« فػاروؽ  »مجموعػة شػركات  تسػاىم وقػد

ومشػاريعيا ، ، نظػرا لرأسػماليا الػذي يفػوؽ المميػار دوالربشػكؿ خػاص قمػيـ كردسػتافا  و العراؽ بشػكؿ عػاـ 
فػػػي  سػػػمنتنتػػػاج اإلإؿ تأىيػػػؿ معمػػػ عػػػادةإفػػػي مشػػػروع  ،العمبلقػػػة فػػػي مختمػػػؼ القطاعػػػات والمجػػػاالت

، وبموجػػب عقػػد مػػع والفػػارج الفرنسػػية العمبلقػػة المصػػرية« وراسػػكوـأ»بالتعػػاوف مػػع شػػركة و طاسػػموجة، 
اآلؼ طػف  ٚمػف  ركثػأف ، حيث صار المعمػؿ ينػتج اآلٕٓٓٓ، في أوائؿ سنة ٕٔ ةمدلقميـ حكومة اإل

     جربػػة ناجحػػةت كانػػتف ا،طػػف يوميػػ ٖٓٓف كانػػت طاقتػػو السػػابقة ال تتجػػاوز أسػػمنت يوميػػا، بعػػد مػػف اإل
أمػا طاقتػو ، المعامػؿ العراقيػة العاطمػة عػادةإفػي  ىػذه الخطػةخػذت وزارة الصػناعة العراقيػة تحػذو فييػا أ،

راضػػي بمسػػاحات واسػػعة األسػػتثمار إويقػػـو المعمػػؿ ب. طػػف سػػنويامميػػوف  اإلنتاجيػػة الحاليػػة فتبمػػغ حػػوالي
 .وكمقالع لحجر الكمس والتراب في المناطؽ القريبة من

 

 :تمـوث اليـواء: ثانياً 
 ٖمف األمور الميمة التي ينص عمييا قانوف حمايػة وتحسػيف البيئػة العراقػي  رقػـ  يعتبر تموث اليواء

 :ومصدر التموث في المعمؿ يأتي عف طريقيف .ٜٜٚٔلسنة 
ولكػف ضػمف الحػدود ( وىػي دقػائؽ صػغيرة الحجػـ جػدا)ف المعمؿ ينفث كمية مػف غبػار المرسػبات أ -ٔ

وتخفيػؼ , رتفػاع المػداخفنظػرا إل)مواقػع ثابتػة  ةليػواء مػف أيػموح بيا مف المموثات التي تنفث الػى االمس
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ويحصؿ المعمؿ عمى جياز قياس نسب المموثات فػي اليػواء مػف مختبػر كميػة العمػـو  (.تركيزه مع الجو
وطمػػره فػػي  ف المشػػكمة الحقيقيػػة ىػػي بمػػا يجمػػع مػػف غبػػار المرسػػبات ونقمػػوأغيػػر  سػػميمانيةفػػي جامعػػة ال
إلعػػادة تأىيػػؿ مرسػػبات الغبػػار  الفػػارج الفرنسػػيةيقػػـو المعمػػؿ بالتعاقػػد مػػع شػػركة  حيػػث،  أمػػاكف خاصػػة

 .السمنتية وتخميص البيئة منيا
وبنسػػػب بسػػػيطة وضػػػمف الحػػػدود بنفػػػث غػػػازات أكاسػػػيد النيتػػػروجيف، وأكاسػػػيد الكبريػػػت  يقػػػـو المعمػػػؿ-ٕ

 .المسموح بيا في ىذا المجاؿ
 

 :ســتيالك الميـاهإ: ثالثاً    
الميػػاه فػػي خمػػط  يسػػتخدـكمػػا ، سػػتيبلكو لمميػػاهإالعامػػة فػػي  يعتمػػد المعمػػؿ عمػػى مصػػدر اإلسػػالة

منظومػػة ، التنظيػػؼ، السػػقي)سػػتخداماتو اليوميػػة إلػػى إة ضػػافإ، (يعتمػػد المعمػػؿ الطريقػػة الرطبػػة )التػػراب 
  ٖـ ٕٓٓٓٓٓلمعمػػؿ بحػػدود سػػتيبلؾ الشػػيري لمميػػاه فػػي ايبمػػغ متوسػػط إجمػػالي اإلو  (.الحرائػػؽ والشػػرب

متابعػة بشػكؿ جيػد ىػي الف مصدر اإلسػالة أ حيث ،ستخداـ المياهإف ىنالؾ مشكمة عرقمت أولـ يذكر  ،
 .مف قبؿ كادر متخصص

 

  :تصريف المياه العادمـة: رابعاً 
و أت المنزليػة والصػناعية والمعمميػة سػتخدامامموثة ناتجة عف اإل يقصد بالمياه العادمة أية مياه

ما يمتمؾ لتصريؼ المياه العادمة في المعمؿ ، و (ٜٜٚٔلسنة  ٖـ قانوف حماية وتحسيف البيئة رق)ىاغير 
 :يمي
  .شبكة لتصريؼ مياه األمطار الممتدة عمى طوؿ الشوارع الداخمية لممعمؿ -ٔ
 .لى خزانات خاصةإتصرؼ ىذه المياه شبكة لتصريؼ المياه الصناعية حيث  -ٕ
ويػػػتـ سػػػحبيا فػػػي ، لغػػػرض تصػػػريؼ ميػػػاه المجػػػاري الصػػػحية( تعفػػػيف أحػػػواض )خزانػػػات منفػػػردة  -ٖ

 .سيارات حوضية مخصصة ليذا الغرض ونقميا خارج موقع المعمؿ والتخمص منيا في أماكف خاصة
 

 (:المخمفات)معاممة النفايات : خامساً 
مفػة تخف يػتـ تػداوؿ المػواد المأشػروط التعامػؿ مػع النفايػات بػ يحػدد قػانوف حمايػة وتحسػيف البيئػة 

وتتـ ، حتياطات البلزمة لمنع وصوؿ الحشرات إليياب وتؤخذ اإلو مياه الشر أبطريقة تمنع تمويث الغذاء 
وفػي كػؿ يػوـ عمػى األقػؿ  ،خػرى كممػا تطمػب ذلػؾقع تػداوؿ الغػذاء ومواقػع العمػؿ األإزالة المخمفات لمموا

لتػػي المسػػت المخمفػػات و المعػػدات اأحاويػػات المسػػتعممة لخػػزف المخمفػػات ويجػػب تنظيػػؼ وتطييػػر كػػؿ ال
 .مباشرة بعد التخمص مف المخمفات مع ضرورة تنظيؼ وتطيير موقع خزف المخمفات
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حتػوت إ إذائيسػة المػؤثرة فػي البيئػة السػيما ويعد أمر معاممة النفايات والتخمص منيا مف القضايا الر     
الػػػػتخمص منيػػػػا  وأجػػػد حتػػػػى اآلف أي معػػػػايير لتصػػػػريفيا ال تو  حيػػػػث ،تمػػػؾ النفايػػػػات عمػػػػى مػػػػواد خطػػػػرة

مكػف إجمػاؿ أىػـ مخمفػات وي، ومعالجتيا بشكؿ يضمف الوقاية مف تأثيراتيا السػمبية عمػى الصػحة والبيئػة
 :يالتالالشكؿ المعمؿ ب

حيث يقوـ كػادر متخصػص فػي المعمػؿ بجمعيػا يوميػا ونقميػا خػارج ، عتياديةستعماؿ اإلمخمفات اإل-ٔ
 .المعمؿ وطمرىا في أماكف خاصة بالطمر الصحي

منيػػا كمػػادة  ةسػػتفادلكػػي يػػتـ اإل حيػػث تخػػزف فػػي موقػػع خػػاص، بعػػض  المخمفػػات الحديديػػة والكتػػؿ-ٕ
 .سكراب مستقببل

 

 :معاممة المواد وخزنيا: سادساً 
نتيػاًء ا  ا بػدءًا مػف تسػمميا كمػادة أوليػة و لممعمؿ نظاـ موثػؽ فػي كيفيػة التعامػؿ مػع المػواد وخزنيػ 

رة إنتػاج السػمنت مػف تسػمـ المػادة األوليػة وحتػى إنتاجػو عػف بخزنيا وتسػميميا كمنػتج نيػائي، وال تزيػد فتػ
 . يوماعشرة خمسة 

 

 :الضوضـاء: سابعاً 
   يقصػد بالضوضػاء كػػؿ مػا يػؤثر عمػػى سػمع العػامميف وصػػحتيـ مػف أصػوات غيػػر مرغػوب فييػػا 
سػػػاعات حسػػػب تعريػػػؼ منظمػػػة الصػػػحة ( ٛ)كثػػػر مػػػف أديسػػػيبؿ لمػػػدة زمنيػػػة ( ٜٓ)شػػػدتو عػػػف وتزيػػػد  ،

وتعػػػػد مػػػػدة التعػػػػرض لتمػػػػؾ األصػػػػوات وحػػػػدتيا والمسػػػػافة بػػػػيف مصػػػػدرىا . (OSHA)مينيػػػػة والسػػػػبلمة ال
يعػػاني عمػػاؿ المعمػػؿ فػػي أقسػػاـ معينػػة مػػف شػػدة الضوضػػاء و  .(ٔ)والسػػامع مػػف أىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا

ويمكف تمييز تمؾ ( ومعمؿ الحدادة, محطة القوى الكيربائية، والمطاحف)التي يتعرضوف ليا والسيما في 
  ض العديػد مػنيـ ألضػرار صػحيةضاء مف خبلؿ ما يتعرض لو العماؿ مػف ضػغط تسػبب فػي تعػر الضو 

ومػف ثػػـ معرفػة مػػدى توافقيػا مػػع المسػتويات المحػػددة  الضوضػػاء لػـ يػػتـ قيػاس مسػػتوياتيا، ف تمػؾأإال  ،
ة عمييػا وتعػػد مشػػكمة الضوضاء أحػد التػأثيرات البيئيػة الميمػة الواجػب السػيطر  .في القوانيف ذات العبلقة

 . مف قبؿ المعمؿ

                                                 
، دار الكتب العممية ٓٓٓٗٔيزو عباس، محمد صبلح الديف، نظـ اإلدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية آ (ٔ)

 .  ٖ٘:، صٜٜٛٔمصر، القاىرة،  لمنشر والتوزيع،
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 :السالمة المينية والصحيـة: اً ثامن
ولدى المعمػؿ مػبلؾ  ،شعبة البيئة والسبلمةدارة الموارد البشرية إتقع مسؤولية ىذا الجانب عمى  
يحػػرص المعمػػؿ بػػيف فتػػرة وأخػػرى عمػػى إطػػبلؽ و  .لتحػػؽ بػػدورات متخصصػػة لػػدى دوائػػر الػػدفاع المػػدنيإ

لدى المعمؿ وحدة صحية مختصة تقوـ بإجراء و . السبلمة المينية والصحية برامج لتعزيز الوعي بأىمية
وصػات بسػجبلت ، وتحفػظ نتػائج تمػؾ الفح(شػيرأسػتة )العػامميف بالمصػنع كػؿ  دوريػة لكػؿالفحوصات ال

فػػي معالجػػة العديػػد مػػف الحػػاالت المرضػػية التػػي فػػرع السػػميمانية  لػػى دائػػرة صػػحةإخاصػػة، ويػػتـ إالحالػػة 
 .وفيتعرض ليا العامم

  

 :خطط الطوارئ: اً تاسع
تشػترؾ فييػا كافػة اإلدارات والتي دورية الممارسات الوتجري عمييا ،لدى المعمؿ خطة لمطوارئ  

، وبعػد كػؿ ممارسػة يػتـ تحػديث تمػؾ تي يترأسيا مدير المعمػؿمف خبلؿ المجنة العميا لؤلمف الصناعي ال
النيػراف منتشػرة  ضػبًل عػف معػدات مكافحػةمنظومػة جيػدة لئلنػذار ضػد الحريػؽ ف المعمػؿ ويمتمؾ .الخطة

مػؾ منظومػة ميػاه خاصػة ت، يتـ فحصيا دوريًا ويسجؿ عمييا تاريخ صبلحيتيا، كمػا يمفي أرجاء المعمؿ
 .بمكافحة الحرائؽ، وكافة الُعدد اليدوية البلزمة لذلؾ
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 المبحث الثالث
 تقييم واقع تمبية معمل سمنت طاسموجة 

 ISO-14001بيئة لمتطمبات المواصفة الدولية لم
تػػػدقيؽ نظػػاـ اإلدارة البيئيػػػة فػػػي جمػػع البيانػػػات والمعمومػػػات تقيػػػيـ و تـ إتبػػػاع منيجيػػػة مواصػػفة يػػ

                          وتقييميػػػػػػػػػػػػػػػػا مقارنػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػع معيػػػػػػػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ المتمثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بمتطمبػػػػػػػػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػة
ISO 14001: 2004عمػػػؿ سػػػمنت طاسػػػموجة، مػػػف أجػػػؿ تػػػدقيؽ واقػػػع نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة فػػػي م         

، وسيتـ المحافظة عمى وتحديد مدى المطابقة، وتشخيص فجوة عدـ المطابقة وتحميؿ أسبابيا تفصيمياً  ،
  (.ٖٗ)وبالشكؿ لمواصفة القياسية الدولية تسمسؿ المتطمبات الرئيسة وتفرعاتيا كما وردت في ا
 (43)جدول 
 (ٔ)(ISO 14001: 2004)ة القياسية متطمبات نظام الدارة البيئية وفقًا لممواصف

 المتطمبات التسمسل
ٕ,ٗ 
ٖ,ٗ  

ٔ,ٖ,ٗ 
ٕ,ٖ,ٗ 
ٖ,ٖ,ٗ 

ٗ,ٗ 
ٔ,ٗ,ٗ 
ٕ,ٗ,ٗ 
ٖ,ٗ,ٗ 
ٗ,ٗ,ٗ 
٘,ٗ,ٗ 
ٙ,ٗ,ٗ 
ٚ,ٗ,ٗ 

٘,ٗ 
ٔ,٘,ٗ 

 السياسة البيئية
 التخطيط

 الجوانب البيئية
 المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى

 والبرامج األىداؼ والغايات
 التنفيذ والتشغيؿ

 الموارد واألدوار والمسؤولية والصبلحية
 الكفاءة والتدريب والتوعية 

 اإلتصاؿ
 التوثيؽ

 ضبط الوثائؽ
 ضبط العمميات

 اإلستعداد واإلستجابة لمطوارئ
 

 الفحص
                                                 

 لىإ" إعداد الباحػػػث إستنادا (ٔ)
ISO14001:2004(E),"Environmental Management Systems-Requirements with Guidance 

for Use",(2nd ed.).ISO Copyright Office,Geneva,p: 4-9. 
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ٕ,٘,ٗ 
ٖ,٘,ٗ 
ٗ,٘,ٗ 
٘,٘,ٗ 

ٙ,ٗ 

 المراقبة والقياس
 عدـ المطابقة واإلجراء التصحيحي واإلجراء الوقائي

 ضبط السجبلت
 داخميالتدقيؽ ال

 مراجعة اإلدارة
 

 Environmental Policy–السياسة البيئية  :اول
، متطمػب السياسػة البيئيػة مػف أجػؿ مسػاعدة (ISO 14001: 2004)حػددت المواصػفة القياسػية      
متطمبػات مف ال، عف طريؽ مجموعة فييا اإلدارة البيئيةوالمحافظة عمى نظاـ  أدائيا تحسيففي  عمؿالم

 .(ٗٗ) الجدوؿفي ئمة الفحص التدقيقية في قا المذكورة
 (44)جدول 
 (ٔ)(السياسة البيئية) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق السياسة البيئية

 السياسة البيئية

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

سياسػػػة إدارة المعمػػػؿ واضػػػحة لػػػػدى -ٔ
    √    .كافة العامميف

سياسػػػػػة إدارة المعمػػػػػػؿ تػػػػػوفر إطػػػػػػار -ٕ
عمػػػػػػػػػػؿ لوضػػػػػػػػػػع ومراجعػػػػػػػػػػة األىػػػػػػػػػػداؼ 

 .والغايات البيئية
    √   

   √     .سياسة إدارة المعمؿ موثقةومنفذة-ٖ
سياسة إدارة المعمؿ مناسػبة لطبيعػة -ٗ

   √     .أنشطتيا

                                                 
ستفادة مف المختصيف في ىذا لجودة والبيئة مف قبؿ الباحث باإلستشارة واإلؿ فحص تدقيقية لنظامي اعداد جداو تـ إ (ٔ)

بحث في ىذا المجاؿ، والبيانات المأخوذة مف ( ٕٓ)إستنادا إلى أكثر مف ( الجودة والبيئة واإلحصاء) المجاؿ 
قبؿ الباحث نفسو بالمشاىدة واإلطبلع في  اإلستبانات الموزعة عمى الموظفيف في معمؿ سمنت طاسموجة وزبائنيا ومف

 .فترة المعايشة والزيارات التي زارىا في وقتيا عدة مرات
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تتضمػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػياسة البيئػػػػػػػة لممعمػػػػػػػؿ -٘
المتطمبػػػػػػػػػػات القانونيػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػزاـ مػػػػػػػػػػع اإل
 .متطمبات المواصفة الدوليةو 

    √   

تتضػػػػػػػمف سػػػػػػػػػياسة البيئػػػػػػػة لممعمػػػػػػػؿ -ٙ
ومنع التموث لتزاـ بالتحسيف المستمر اإل

 .البيئة لزيادة مف فاعمية نظاـ إدارة
    √   

سياسػػػػػػػػػػػػػػة إدارة المعمػػػػػػػػػػػػػػؿ متاحػػػػػػػػػػػػػػة -ٚ
   √     .لمجميور لئلطبلع عمييا

 0 1 2 3 4 5 6 األوزان              
 0 4 3 0 0 0 0 التكرارات              
 0 4 6 0 0 0 0 النتيجة              

 2,14 متوسط معدل التطبيق
 % 36 النسبة المئوية

 

 وزان األ  ×مجموع التكرارات   
 ( = المعدل ) الوسط الحسابي المرجح 

 مجموع التكرارات                                                 
 

 (0×0  ( + )1×4(+ )2×3( + )3×0 ( + )4×0( + )5×0(+)6×0) 
7 

      10/7    =1,43     
   

 وزان األ × مجموع التكرارات                              
 =نسبة المئوية ال

 وزن بالمقياس أعمى ×مجموع التكرارات                        
 

    10/6*7    =23,8 % 
 

، مستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبات السياسة (ٗٗ)الجدوؿ  في تستعرض نتائج قائمة الفحص التدقيقية     
، ISO 14001: 2004مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةالبيئيػػة لمواقػػع القػػائـ فػػي م

ممػا يؤشػر %( ٛ,ٖٕ)درجػات وبنسػبة مطابقػة ( ٙ)درجػة مػف أصػؿ ( ٗٔ,ٕ)قػدره " حققت معدال حيث
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د أسبابيا بشكؿ جزئي، تعو وتوثيؽ ناتجة عف تنفيذ %( ٕ,ٙٚ)وجود فجوة أساسية لعدـ المطابقة بنسبة 
 :ييم ماأساسي لكؿ م

ة والمتضمنة المبلكات المتخصصة في الشػؤوف ضعؼ المستمزمات الضرورية لتنفيذ السياسة البيئي -ٔ
قتصػار تنفيػذىا ا  ، و البيئية واألجيػزة والمعػدات الضػرورية إلنجػاز العمػؿ وبػرامج التػدريب البيئػي المناسػبة

عمػػػى إعتمػػػاد بعػػػض إجػػػراءات السػػػبلمة المينيػػػة عػػػف طريػػػؽ تزويػػػد األفػػػراد العػػػامميف بػػػبعض التجييػػػزات 
يػػػؽ تعػػػاوف وتنسػػػيؽ قسػػػـ السػػػبلمة ىتمػػػاـ بصػػػحتيـ عػػػف طر إل، واالضػػػرورية لضػػػماف أداء العمػػػؿ بأمػػػاف

يحتمػػؿ وجػػود تمػػوث بيئػػي  ذيالػػو لمقيػػاـ بحمػػبلت فحػػص العػػامميف فػػي المواقػػع  عمػػؿطفػػاء مػػع طبابػػة المواإل
عدـ تشغيؿ العػامميف فييػا بشػكؿ مسػتمر مػع إتخػاذ اإلجػراءات والتػدابير البلزمػة فػي  خطير فييا ومحاولة

 .   ضوء النتائج
افر سياسػػػػػة بيئيػػػػػة متعمقػػػػػة بتحسػػػػػيف األداء البيئػػػػػي فيمػػػػػا يخػػػػػص مموثػػػػػات اليػػػػػواء والتربػػػػػة عػػػػػدـ تػػػػػو  -ٕ

ختبػػػارات الخاصػػػة بجػػػودة لئل معمػػػؿعػػػف طريػػػؽ إجػػػراء ال والضوضػػػاء، إذ يتحػػػدد تنفيػػػذ السياسػػػة جزئيػػػاً 
 .بالمحيط المعمؿ ية اليواءلتنقالمنتجات والفحوصات البيئية 

السياسػػة البيئيػػة وتوثيقيػػا أو  يػػة وضػػع ومراجعػػة وتنقػػيحقسػػاـ فػػي عممشػػتراؾ جميػػع مػػدراء األإعػػدـ  -ٖ
 .ىتماـ بتوعية مرؤوسييـ بضرورة العمؿ عمى تنفيذىا بالكامؿاإل
ىتمػػاـ بشػػرح المضػػاميف اإلوذلػػؾ ب عمػػؿ،لمحافظػػة عمػػى السياسػػة البيئيػػة لمماعػػدـ دعػػـ اإلدارة العميػػا  -ٗ

ببلغيػا لجميػعاأل والمبادئ  العػامميف فييػا ولمجيػات المسػتفيدة عػف طريػؽ ساسية لنظػاـ اإلدارة البيئيػة، وا 
 يضػػػاحية ، والوسػػائؿ اإلخباريػػة الداخميػػػةوالممصػػػقات الجداريػػة، والرسػػػائؿ اإل، داخميػػةال صػػػحؼالصػػدار إ
والتػػي يمكػػف أف تسػػاعد  ،رشػػاد والتوعيػػة البيئيػػةمرات الخاصػػة بالبيئػػة ، وبػػرامج اإلوالمحاضػػرات والمػػؤت،

 .لييا في السياسة البيئيةإوالمتطمبات المشار دارة البيئية عمى تنفيذ نظاـ اإل
 مػنيـ بعض مػليػا يقتصػر إببلغ حيػث، عمػؿفػراد العػامميف فػي المألا لكافة إببلغ السياسة البيئية عدـ -٘

 .  رشادات الشفوية لمحد مف التموثعف طريؽ التوجييات واإل ،قساـ التشغيميةفي األ
 

  Planning–التخطيط : ثانيا
 :Environmental Aspects –يئية الجوانب الب -1 

تمييػػػز جميػػػع الجوانػػػب البيئيػػػة لنشػػػاطاتو ومنتجاتػػػو وتقيػػػيـ التػػػأثيرات البيئيػػػة  عمػػػؿينبغػػػي عمػػػى الم     
تو وأىدافػػو وغاياتػػو ومنحيػػا االمرتبطػػة بيػػا، مػػع تحديػػد الجوانػػب البيئيػػة األساسػػية وتضػػمينيا فػػي سياسػػ

متطمػػب  ISO 14001: 2004 لمواصػػفة القياسػػيةوقػػد حػػددت ا .ةولويػػة فػػي نظػػاـ إدارتػػو البيئيػػاأل
أف تمتػـز دارة البيئيػة، و التحسػيف والمحافظػة عمػى نظػاـ اإلالجوانب البيئية مف أجؿ مسػاعدة المعمػؿ فػي 
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بتمييػػز جميػػع الجوانػػب البيئيػػة عمػػى وفػػؽ المتطمبػػات المػػذكورة  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةالعميػػا فػػي م اإلدارة
 .(٘ٗ)وؿ الجدفي في قائمة الفحص التدقيقية 

 (45)جدول 
 (الجوانب البيئية) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)التدقيق مدى المطابقة مع معيار التخطيط

 :الجوانب البيئية

 

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

ق موث
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تحػػػػدد إدارة المعمػػػػؿ الجوانػػػػب  -ٛ
البيئيػػة التػػي ليػػا آثػػار ميمػػة عمػػى 

 .البيئة
  √  

 

 

 

 
 

تتأكػػػػػػػػػػػػد إدارة المعمػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػأف -ٜ
الجوانػػػػػػػػػػػػػػػب البيئيػػػػػػػػػػػػػػػة المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالتأثيرات البيئػة الميمػة قػد أخػذت 

عتبػػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػد وضػػػػػػػػػع بنظػػػػػػػػر باإل
 .األىداؼ البيئية

    √   

تقػػػػـو إدارة المعمػػػػػؿ بتحػػػػػديث -ٓٔ
وحفػػػػػػػػػػػػػظ المعمومػػػػػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػػػػػة 

لتمييزىػػػػا ضػػػػمف  بالجوانػػػب البيئيػػػػة
المجػػػػػػػػػاؿ المحػػػػػػػػػدد لنظػػػػػػػػػاـ اإلدارة 

 .البيئية

    

 

√ 

 

  

 2,67 متوسط معدل التطبيق    
 % 45 النسبة المئوية      

 
  

ؽ متطمبػات الجوانػب ، مستوى تنفيذ وتوثي(٘ٗ)الجدوؿفي تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية 
قػػدره " حققػػت معػػدال حيػػثمقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ ،  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةالبيئيػػة لمواقػػع القػػائـ فػػي م

لػػى وجػػود فجػػوة متوسػػطة إممػػا يؤشػػر %(  ٘ٗ)درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)درجػػة مػػف أصػػؿ ( ٚٙ,ٕ)
 :يمي ماأسبابيا لكؿ م ، تعودوضعؼ في التوثيؽ ناتجة عف تنفيذ جزئي%(  ٘٘)لعدـ المطابقة بنسبة 
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ضػػمف المجػػاؿ المحػػدد لنظػػاـ  عمػػؿعػػدـ تمييػػز وتوثيػػؽ قائمػػة بجميػػع الجوانػػب البيئيػػة لنشػػاطات الم-ٔ
اإلدارة البيئية والتأثيرات المرتبطة بيذه الجوانب التي يمكف السيطرة عمييػا ممػا تسػبب فػي حػدوث تمػوث 

 .لميواءعالي 
وف البيئيػػػة قائمػػػة الجوانػػػب األساسػػػية المرتبطػػػة بالشػػػؤ و تحديػػػد بموجبػػػعػػػدـ وجػػػود معيػػػار موثػػػؽ يػػػتـ  -ٕ

فػػي خزانػػات  لمسػػمنت الفػػؿتػػتـ عمميػػة الخػػزف  حيػػثىتمامػػات األطػػراؼ المسػػتفيدة ، ا  والقضػػايا القانونيػػة و 
دارة فعمػى اإلنسػب ليػا وتوثيقيػا ومعالجتيػا، الاليػتـ تحديػد حيػث  ،األرض ينجـ عنيا أبخرة تموث اليػواء

 .ع الجيات المعنية وأقساميا لمعالجتياالعميا لممعمؿ التنسيؽ م
 :Legal & other Requirements-خرىمتطمبات القانونية والمتطمبات األال -2

متطمبػات القانونيػة والمتطمبػات تطبيػؽ الب عمػؿالم ISO 14001: 2004تمػـز المواصػفة الدوليػة      
وتشػػمؿ  .لمرتبطػػة بنشػػاطاتو ومنتجاتػػويػػا فيمػػا يتعمػػؽ بجوانبػػو البيئيػػة وتأثيراتيػػا افيخػػرى التػػي يشػػترؾ األ

المتطمبػػات القانونيػػة كػػؿ مػػف المتطمبػػات القانونيػػة الوطنيػػة والدوليػػة ، والمتطمبػػات القانونيػػة عمػػى مسػػتوى 
ف أتػػػي يمكػػػف خػػػرى ال، فيمػػػا تتمثػػػؿ المتطمبػػػات األخػػػرىـ أو المسػػػتويات اإلداريػػػة األقمػػػيالمحافظػػػة أو اإل

 :يمي ماكؿ م عمؿيشترؾ بتطبيقيا الم
 .تفاقيات مع السمطات العامةاإل -
 .اإلتفاقيات مع الزبائف -
 .اإلتفاقيات مع المنظمات غير الحكومية -
 .لممعمؿاإللتزامات البيئية العامة  -
 .متطمبات اإلرتباطات التجارية -
انونيػػة والمتطمبػػات عينػػة الدراسػػة اإللتػػزاـ بتنفيػػذ المتطمبػػات الق عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةينبغػػي عمػػى مو 

 .(ٙٗ) الجدوؿفي التدقيقية في قائمة الفحص  مذكورةخرى الاأل
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 (46)جدول 
  ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى)
 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التخطيط

المتطمبات القانونية والمتطمبات 
 األخرى

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

لػػػػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػػػة -ٔٔ
الكاممػػػػػػػػػػػػػة بالتشػػػػػػػػػػػػػريعات القانونيػػػػػػػػػػػػػة 
والتنظيميػػػة فيمػػػا يخػػػص بنظػػػاـ إدارة 

والمرتبطػػػػة بالػػػػذات بالجوانػػػػب  البيئػػػػة
 .البيئية

    √   

 بمتابعػػػػػػػػػة إدارة المعمػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػوـ-ٕٔ
التػػػػػي تطػػػػػرأ واالجػػػػػراءات التعػػػػػديبلت 

عمى التشريعات القانونيػة والتنظيميػة 
 .بالجوانب البيئيةفيما يخص 

    
 

√ 
  

إدارة المعمػػػػػػػػػؿ وتعمػػػػػػػػـ  تطبػػػػػػػػؽ-ٖٔ
جراءات بػػػػػػػػػػػإالمعمومػػػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػػػة 

التشػػريعات القانونيػػة والتنظيميػػة فيمػػا 
 .يخص بنظاـ إدارة البيئة

    √   

 2 متوسط معدؿ التطبيؽ   
 %33 النسبة المئوية       

 

نتػػػػائج مسػػػػتوى تنفيػػػذ وتوثيػػػػؽ المتطمبػػػػات ، (ٙٗ)الجػػػدوؿ  فػػػػي تظيػػػر قائمػػػػة الفحػػػص التدقيقيػػػػة  
 حيثمقارنة مع معيار التدقيؽ ،  عمؿ سمنت طاسموجةالقانونية والمتطمبات األخرى لمواقع الفعمي في م

لػػى وجػػود إممػػا يؤشػػر %(  ٖٖ)درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)جػػة مػػف أصػػؿ در ( ٕ)قػػدره  حققػػت معػػدالً 
 :يمي ماتعود أسبابيا لكؿ مجزئي، وتوثيؽ ناتجة عف تنفيذ %( ٚٙ)فجوة واضحة لعدـ المطابقة بنسبة 

بالحػػد مػػف التمػػوث الحاصػػؿ لميػػواء والضوضػػاء عمػػى وفػػؽ التعميمػػات  عمػػؿبسػػبب ضػػعؼ إلتػػزاـ الم -ٔ
   (ٗ)الموضح في الممحؽ ( ٜٜٚٔ)لعاـ ( ٖ)نوف حماية وتحسيف البيئة رقـ وقا( ٜٜٓٔ)البيئية لعاـ 
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خاصػػة بمحػػددات  السػػمنت صػػناعة أو قمػػيـاإللعػػدـ وجػػود قػػوانيف بيئيػػة نافػػذة وممزمػػة عمػػى مسػػتوى و  ،
 .ونسب ىذه األنواع مف التموث

، وعػػػدـ عمػػػؿلمعػػػدـ توثيػػػؽ كيفيػػػة إبػػػبلغ المتطمبػػػات القانونيػػػة والمتطمبػػػات األخػػػرى لجميػػػع مػػػبلؾ ا -ٕ
عمػى  سػمنتمطبوعات تتابع التطورات بالمتطمبات القانونية البيئية فيما يخص صػناعة ال ةالمشاركة بأي

عػػف عػػدـ قيػػاـ قسػػـ  ، فضػػبلً عمػػؿالتػػي يتقػػارب واقعيػػا البيئػػي مػػع واقػػع الم قميمػػياإلالمسػػتوى الػػدولي أو 
راجعػػة ومراقبػػة التغييػػرات بالمتطمبػػات لم سػػابقا عينػػة البحػػث بالتنسػػيؽ مػػع وزارة البيئػػة عمػػؿالبيئػػة فػػي الم

 .بيئياً  عمؿالقانونية وتوثيقيا بما يتبلئـ مع الظروؼ الحالية لطبيعة عمؿ وموقع الم
 :- Objectives Targets & Programs–األىداف والغايات والبرامج  -3

مسػػؤولياتو صػػوب لتحقيػػؽ  عمػػؿسػػتعداد المإلبيئيػػة فػػي إمكانيػػة اوالغايػػات والبػػرامج تتمثػػؿ األىػػداؼ      
عمػى  حماية البيئة، فيما تتضمف الغايات البيئية تفاصيؿ متطمبػات األداء البيئػي الممكػف تطبيقيػا عمميػاً 

تحديػد أىدافػػو وغاياتػو البيئيػػة وقياسػػيا  عمػػؿينبغػػي عمػى الم لؾلػػذلبمػوغ تمػػؾ األىػداؼ،  المعمػػؿنشػاطات 
لػػؤلداء البيئػػي يمكػػف عػػف  تيػػا وعػػدىا مؤشػػراً أينمػػا كانػػت قابمػػة لمتطبيػػؽ لمتابعػػة التقػػدـ الحاصػػؿ فػػي تمبي

طريقػػو تػػوفير معمومػػات تمثػػؿ تغذيػػة عكسػػية لتصػػميـ واحػػد أو أكثػػر مػػف البػػرامج البيئيػػة ، التػػي يتوجػػب 
طػػػار الزمنػػػي وضػػػماف تػػػوفير الوسػػػائؿ واإل عمػػػؿلؤلىػػػداؼ والغايػػػات البيئيػػػة لمم" دقيقػػػا" تضػػػمينيا وصػػػفا

 .سؤوليف عف التنفيذوالموارد ااألساسية لتحقيقيا واألفراد الم
 ىاوتنفيػػػػذالخطةحػػػػددت المواصػػػػفة القياسػػػػية متطمػػػػب األىػػػػداؼ والغايػػػػات والبػػػػرامج لوضػػػػع قػػػػد و 
فػي  المػذكورةمتطمبات مف النظاـ اإلدارة البيئية عف طريؽ مجموعة تحسيف والمحافظة عمى  تياومراجع

 .(ٚٗ)الجدوؿ في قائمة الفحص التدقيقية 
 (47)جدول 

 (األىداف والغايات والبرامج) ISO 14001: 2004طابقة متطمبات قائمة فحص تدقيقية لم
 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التخطيط

 .األىداف والغايات والبرامج

 

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ -ٗٔ
     √   .لجميع المستويات اإلداريةموثقة 
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تؤخذ إدارة المعمؿ بنظر اإلعتبار  -٘ٔ
المتطمبات القانونيػة والمتطمبػات األخػرى 
عنػػد وضػػع ومراجعػػة األىػػداؼ والغايػػات 

 .البيئية

  √     

لممعمػػػؿ  األىػػػداؼ والغايػػػات البيئيػػػة-ٙٔ
قابمػػػػػػػػػة لمقيػػػػػػػػػاس والتطبيػػػػػػػػػؽ والتحسػػػػػػػػػيف 
المسػػػتمر ومبلئمػػػة مػػػع السياسػػػة البيئيػػػػة 

 .والمتضمف بمنع التموث

  √     

تخصػػػػػػػػػص إدارة المعمػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػرامج -ٚٔ
خاصػػػػػػػة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ 

 .والغايات البيئية

  
√     

تحدد إدارة المعمؿ الوسائؿ واألطر -ٛٔ
الزمنيػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػػؽ البػػػػػػػػػػرامج المتعمقػػػػػػػػػػػة 

 .ىداؼ والغايات البيئيةباأل

  
   √  

غايػػػػػػػػػػػػات التتبنػػػػػػػػػػػػى إدارة المعمػػػػػػػػػػػػؿ -ٜٔ
لجميػػػػػع المسػػػػػتويات موثقػػػػػة الىػػػػػداؼ األو 

 .اإلدارية

  
   √  

 2,5 متوسط معدل التطبيق
 % 42 النسبة المئوية

 

تنفيػػػػذ وتوثيػػػػؽ متطمبػػػػات  ، مسػػػػتوى(ٚٗ)الجػػػػدوؿ فػػػػي تسػػػػتعرض نتػػػػائج قائمػػػػة الفحػػػػص التدقيقيػػػػة و     
عينػة الدراسػة مقارنػة مػع معيػار  معمػؿ سػمنت طاسػموجة ايػات والبػرامج لمواقػع الفعمػي فػي األىداؼ والغ

ممػػا %( ٕٗ)درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)درجػػة مػػف أصػػؿ ( ٘,ٕ)قػػدره " حققػػت معػػدال حيػػث، التػػدقيؽ
ناتجػػة عػػف تنفيػػذ جزئػػي وضػػعؼ كبيػػر فػػي %( ٛ٘)لػػى وجػػود فجػػوة كبيػػرة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة إيؤشػػر 
 :يةالتسباب الود لؤل، تعالتوثيؽ

كتمػػػاؿ السياسػػػة البيئيػػػة لمم -ٔ لبنػػػاء نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة، مػػػع  اأساسػػػوالتػػػي تعػػػد  عمػػػؿعػػػدـ وضػػػوح وا 
ومحاولػة إتخػاذ اإلجػراءات  عامػةعمى اإللتػزاـ بمحػددات  عمؿإقتصار أىداؼ وغايات البرامج البيئية لمم

 .لذلؾالتصحيحية لمعالجة التموث الحاصؿ لميواء دوف توثيؽ تاـ 
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عػػدـ وجػػود مؤشػػرات أداء بيئيػػة موثقػػة وقابمػػة لمقيػػاس فيمػػا يخػػص مموثػػات اليػػواء والضوضػػاء لعػػدـ  -ٕ
تػوافر الوسػػائؿ والمعػػدات الخاصػػة بيػػا، مػػع وجػػود مؤشػػرات أداء بيئيػػة قابمػػة لمقيػػاس وموثقػػة فيمػػا يخػػص 

 .لمعمؿلتقميؿ تموث اليواء المحيطة بامحددات ال
جميػع المسػتويات  لػىإمسؤوليات تحقيؽ األىػداؼ والغايػات لمبػرامج البيئيػة دارة العميا عدـ إببلغ اإل -ٖ

لػػبعض األقسػػاـ  يػػاببلغإصػػر يقت حيػػث، فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي وخاصػػة األقسػػاـ التشػػغيمية بصػػورة موثقػػة
طفػػػاء عػػػف طريػػػؽ يئػػػي مثػػػؿ قسػػػـ البيئػػػة والسػػػبلمة واإلالتػػػي تتحمػػػؿ مسػػػؤولية المحافظػػػة عمػػػى الشػػػأف الب

 .عمؿشفوية مف اإلدارة العميا في المالادات رشاإلتعميمات و ال
 

 Implementation & Operation –التنفيذ والتشغيل : ثالثا
 & Resources ,Roles ,Responsibility-، والصالحية ألدوار، والمسؤولية، واالموارد -1 

Authority-: 
التقتصػر  حيػث، عمػؿامميف فػي الملتػزاـ جميػع العػإى يعتمد التنفيػذ النػاجح لنظػاـ اإلدارة البيئيػة عمػ     

، مثػؿ إدارة عمػؿبػؿ تشػمؿ المجػاالت األخػرى لمم فقػط، األدوار والمسؤوليات عمى وظائؼ اإلدارة البيئيػة
في وضع  ويترجـ عممياً  عمؿالعمميات والوظائؼ غير البيئية، ويبدأ اإللتزاـ مف أعمى المستويات في الم

 عمػػؿوارد البلزمػػة ليػػا، كمػػا ينبغػػي عمػػى اإلدارة العميػػا فػػي المالسياسػػة البيئيػػة ودعػػـ تنفيػػذىا وتػػوفير المػػ
ومنحػػو الصػػبلحيات  -Management Representative– لػػئلدارة" تسػػمية موظػػؼ مؤىػػؿ ممػػثبل

حديػد المػوارد لػى تإتند تنفيػذ نظػاـ اإلدارة البيئيػة يسػو . لمتنفيذ الفاعؿ والكفػوء لنظػاـ اإلدارة البيئيػة الكافية
فػػػي فػػػي قائمػػػة الفحػػػص التدقيقيػػػة  المػػػذكورةعمػػػى وفػػػؽ المتطمبػػػات  اتوالصػػػبلحي اتواألدوار والمسػػػؤولي

 .(ٛٗ) الجدوؿ
 (48)جدول 

 (الموارد واألدوار والمسؤولية والصالحية) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 
 (ISO 14001: 2004) مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

واألدوار والمسؤولية الموارد 
 .والصالحية

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق
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تػػػػػػػوفر إدارة المعمػػػػػػػؿ المػػػػػػػوارد -ٕٓ
األساسػػػية لممحافظػػػة عمػػػى تحسػػػيف 

 .نظاـ اإلدارة البيئية
    √ 

 

 
 

تحػػػػػػػػػدد إدارة المعمػػػػػػػػػؿ األدوار -ٕٔ
لكافػػػػػة  المسػػػػػؤوليات والصػػػػػبلحياتو 

العػػامميف ولكػػؿ المسػػتويات اإلداريػػة 
 .لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة لمبيئة

    √   

تحػػػػػػػػافظ إدارة المعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى -ٕٕ
نظاـ اإلدارة البيئية وفقا لممتطمبػات 

 .المواصفة الدولية البيئية
   √    

إلدارة العميا تقدـ التقارير إلى ا-ٖٕ
بشػػأف أداء نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة مػػف 

 ..أجؿ المراجعة إلجراء التحسيف
   √    

 3 متوسط معدل التطبيق    
 % 50 النسبة المئوية       

 

نفيػػػذ وتوثيػػػؽ متطمبػػػات المػػػوارد مسػػػتوى ت، (ٛٗ)الجػػػدوؿ فػػػي نتػػػائج قائمػػػة الفحػػػص التدقيقيػػػة  تبػػػيف     
الدراسػػة مقارنػػة مػػع عينػػة  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةلمواقػػع القػػائـ فػػي م اتبلحيوالصػػ اتدوار والمسػػؤوليواأل

ممػا ( ٓ٘)درجػات وبنسػبة مطابقػة ( ٙ)درجػة مػف أصػؿ ( ٖ)قػدره " حققػت معػدال ؽ٤ثش، معيار التدقيؽ
شػػبو ناتجػػة عػػف تنفيػػذ جزئػػي وتوثيػػؽ %(  ٓ٘)لى وجػػود فجػػوة متوسػػطة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة مػػايؤشػػر 
 :ييم ماؿ أساسي لكؿ مد أسبابيا بشك، تعو كمي
عمػػاؿ دقيؽ لؤلالػػتوصػػيؼ التحميػػؿ و ال، لعػػدـ تػػوافر الشػػأف البيئػػيفػػي خصصػػة ضػػعؼ المبلكػػات المت -ٔ

لممػػؤىبلت المطموبػػة لشػػاغمييا عمػػى وفػػؽ مصػػفوفة  عػػدـ توثيػػؽ وصػػؼوالسػػيما المػػؤثرة فػػي البيئػػة مػػع 
 .دارة البيئيةمسؤوليات نظاـ اإل

جتياد الموظػؼ فػي تنفيػذ النشػاط إعمى " عتماداٳتؤدى  ؽ٤شعدـ تحديد وتوصيؼ أغمب الواجبات  -ٕ
عمػى  يػتـ التصػرؼ بنػاءاً  وأحيانػاً ، اتجتياد بعض المسػؤوليف فػي ممارسػة الصػبلحيٳالذي يعمؿ فيو أو 
دارة العميػػا، ويعػػود سػػبب ذلػػؾ لعػػدـ وجػػود دليػػؿ مصػػادؽ عميػػو بصػػورة رسػػمية مػػف إلتوجيػػو شػػفوي مػػف ا

الػذيف تمتمػؾ  ببلغيػا لجميػع األفػراد العػامميف خاصػةً ٳدارة البيئية وإلنظاـ ادارة العميا يوثؽ مسؤوليات إلا
 عمماً نشاطاتيـ وخدماتيـ جوانب بيئية أساسية ترتبط بيا تأثيرات بيئية ينبغي أف يكونوا مسؤوليف عنيا، 
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دراسة أف عينة ال عمؿأف مبدأ الحفاظ عمى البيئة ىو مسؤولية الجميع، بينما يشير الواقع الفعمي في المب
 .دارة البيئية ىو مسؤولية قسـ البيئةإلنظاـ ا

قتصػػار توافرىػػا ٳعػػدـ تػػوافر كافػػة المعػػدات األساسػػية والمختبػػرات لمحػػد مػػف التمػػوث بجميػػع أشػػكالو و -ٖ
، مػػع الجػػزء البسػػيط مػػف تمػػوث اليػػواء النػػاتج مػػف غبػػار السػػمنت وبػػالطرؽ التقميديػػة القديمػػةعمػػى معالجػػة 

       دارة البيئيػػػػة عمػػػػػى وفػػػػؽ المواصػػػػفة الدوليػػػػػةإلة الدراسػػػػة فػػػػي بنػػػػػاء نظػػػػاـ  اعينػػػػػ عمػػػػؿالسػػػػعي الجػػػػاد لمم
ISO 14001: 2004. 

 : Competence, Training& Awareness–الكفاءة، والتدريب والتوعية  -2
 نجاز األعماؿ التي ترتبط بيا تأثيرات بيئيػةإلختيار األفراد العامميف الكفوئيف ٳ عمؿينبغي عمى الم     
ويرتكػػز تنفيػػذ نظػػاـ . حتياجػػاتيـ الضػػرورية مػػف التػػدريب لتطػػوير ميػػاراتيـٳ، مػػع وجػػوب تحديػػد يةأساسػػ

بمتطمبػػػات الكفػػػاءة البحػػػث عينػػػة  عمػػػؿ سػػػمنت طاسػػػموجةدارة العميػػػا فػػػي مإللتػػػزاـ اٳدارة البيئيػػػة عمػػػى إلا
 .(ٜٗ) دوؿالجفي في قائمة الفحص التدقيقية  مذكورةوالتدريب والتوعية ال

 (49)جدول 
 (الكفاءة والتدريب والتوعية) ISO 14001: 2004مة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات قائ

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .الكفاءة والتدريب والتوعية

 

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 ئياجز 

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تحػػػػػػرص إدارة المعمػػػػػػؿ بوضػػػػػػع -ٕٗ
الشػػػػخص  المناسػػػػب  مػػػػف العػػػػامميف 
بمػػػػػػػا يتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع طبيعػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ 

سػػتخداـ األمثػػػؿ فييػػا،لتحقيؽ مبػػػدأ اإل
 .لمموارد البشرية في نظاـ إدارة البيئة

    √ 
 

 
 

تحػػػػػػدد إدارة المعمػػػػػػؿ الحاجػػػػػػات -ٕ٘
لمرتبطػػػػة بجوانبيػػػػا البيئيػػػػة االتدريبيػػػػة 

ونظػػػػػػػػػػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػػػػػػػػػػة وتحػػػػػػػػػػػػػتفظ 
 .بالسجبلت ذات العبلقة 

    
√ 

 
  

تتػػػػػػػػيح إدارة المعمػػػػػػػػؿ لمعػػػػػػػػامميف -ٕٙ
   √    تخػػػاذ القػػػرارات إالمشػػاركة فػػػي عمميػػػة 
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لممطابقػػػة  قتراحػػػاتيـ وأفكػػػارىـإبتقػػػديـ 
جػػػػػػػػػراءات  مػػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػػة البيئيػػػػػػػػػة وا 

 .دارة البيئةاإلنظاـ  متطالبات
بتوعيػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػػػػػؿ -ٕٚ

العػػػامميف بالجوانػػػب البيئيػػػة األساسػػػية 
وتأثيراتيػػػا المحتممػػػة ومػػػدى إرتباطيػػػا 
بعمميػػػػػـ و بالفوائػػػػػد البيئيػػػػػة لتحسػػػػػيف 

 .األداء البيئي

   
 

 
√   

بتوعيػػػػػػة تحػػػػػرص إدارة المعمػػػػػؿ -ٕٛ
العػػػػػػػػػػامميف بػػػػػػػػػػأدوارىـ ومسػػػػػػػػػػؤولياتيـ 
لتحقيػػػػػػػػؽ المطابقػػػػػػػػة مػػػػػػػػع متطمبػػػػػػػػات 

 .اإلدارة البيئية

     √  

تػػػػػػػػػػػوفر إدارة المعمػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػرامج -ٜٕ
تدريبية لجميع العامميف لزيادة وعػييـ 
حػػػػػػػػػػػوؿ العواقػػػػػػػػػػػب المحتممػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف 

 .اإلنحرافات عف إجراءات التشغيؿ

     √  

 1,67 متوسط معدل التطبيق
 % 28 النسبة المئوية

 

لكفػػاءة والتػػدريب مػػدى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات ا ،(ٜٗ)الجػػدوؿ فػػي قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة  تبػػيف      
درجػة ( 1,67)قػدره " حققػت معػدال ؽ٤ثش، مقارنػة مػع معيػار التػدقيؽ عمػؿوالتوعية لمواقع الفعمي في الم

لػى وجػود فجػوة كبيػرة لعػدـ المطابقػة بنسػبة إممػا يشػير %( ٕٛ)درجػات وبنسػبة مطابقػة ( ٙ)مف أصػؿ 
 :ييمما، تعود أسبابيا لكؿ مناتجة عف تنفيذ جزئي وضعؼ في التوثيؽ%( ٕٚ)
المػػؤثرة  والتػأثيرات المرتبطػػة بيػػا، مػع عػػدـ تحديػػد الكفػاءات الضػػروريةالجوانػػب البيئيػػة  أغمػب فػػيضػعؼ  -ٔ

عنػد  عمػؿفػي الم شخصية لبعض المسػؤوليفالتقديرات العتماد عمى اإلبؿ دارة البيئية وتوثيقيا، اإلعمى نظاـ 
  .تخاذ قرارات التعييفإ
تحديػػػد  اتصػػػبلحي عمػػػؿمػػػتبلؾ المٳالشػػػأف البيئػػػي، مػػػع عػػػدـ قمػػػة البػػػرامج التدريبيػػػة المتخصصػػػة ب -ٕ
 .المديرعمى  اتقتصار تمؾ الصبلحيٳو قميـ،حتياجات التدريبية خارج اإلاإل
بمػػػا  ، لتثقيػػػؼ األفػػػراد العػػػامميف بيئيػػػاً عمػػػؿضػػػعؼ بػػػرامج التوعيػػػة البيئيػػػة الشػػػاممة عمػػػى مسػػػتوى الم -3

دارة اإلض تحقيػؽ المطابقػة مػع متطمبػات نظػاـ يتناسب وطبيعة النشػاطات والخػدمات التػي يؤدونيػا لغػر 
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فػي قسػـ البيئػة فػي ممارسػة  طبلع شعبة الدراسات والتوعيػة البيئيػة التػي أنشػئت حػديثاً ٳالبيئية، مع عدـ 
 ؽ٤ثثشمكانيػػات الماليػػة المتاحػػة ليػػا، اإلبسػػبب ضػػعؼ  عمػػؿعمميػػة التوعيػػة البيئيػػة بصػػورة تامػػة فػػي الم

المواقع  عمىمة البيئية المتمثمة بالرسومات والموحات التعريفية جراءات السبلٳيقتصر عمميا عمى بعض 
 .عمؿوالمواد الخطرة داخؿ الم

حػؿ عػدـ  و ،التحسػيف، وغيػاب بػرامج ISO 14000مفاىيـ سمسمة المواصػفات الدوليػة في  قصورال -ٗ
ج الوقايػة مػف التمػوث بالجوانب البيئية ونظـ اإلدارة البيئية وبرام بسبب ضعؼ الوعي البيئيالبيئية المشاكؿ 

قتصػػار نظػػاـ الحػػوافز عمػػى مكافػػأةلبػػرامج تحفيػػز العػػامميف لتحسػػيف األداء  عمػػؿوعػػدـ إعتمػػاد الم  البيئػػي، وا 
، مع إتخاذ العقوبات البلزمة بحؽ المقصريف في مجاؿ محددة غير البيئية خرىت أالمبدعيف في مجاال

 .  السبلمة البيئية
 : Communication_التصالت -3
يتطمػػػب التنفيػػػذ النػػػاجح لمتطمبػػػات نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة تػػػوافر نظػػػاـ إتصػػػاالت فاعػػػؿ وكفػػػوء يػػػوفر      
                 حػػػػػػػػػػددت المواصػػػػػػػػػػفة القياسػػػػػػػػػػية عمػػػػػػػػػػؿ، حيػػػػػػػػػػثدقيقػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف النشػػػػػػػػػػاطات البيئيػػػػػػػػػػة لممالمعمومػػػػػػػػػػات ال

ISO 14001: 2004 والمحافظػة عمػى  تحسػيفالفػي  عمػؿمتطمػب اإلتصػاالت مػف أجػؿ مسػاعدة الم
 الجػػػدوؿفػػػي فػػػي قائمػػػة الفحػػػص التدقيقيػػػة  مػػػذكورةظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة، عػػػف طريػػػؽ مجموعػػػة متطمبػػػات ن
(٘ٓ). 

 (50)جدول 
 (التصالت) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .التصالت

منفذ 
 كميا

موثق 
 مياك

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

لػػػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػػػؿ إجػػػػػػػػراءات -ٖٓ
تصػػاؿ الػػداخمي والخػػارجي مناسػػبة لئل

لمختمػػؼ المسػػتويات والوظػػائؼ فيمػػػا 
 .يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة

 √    
 

 
 

تقػػػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػػػؿ بتسػػػػػػػػجيؿ -ٖٔ
     √  تصػاالتيا الداخميػة إمبلحظاتيا حػوؿ 
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والخارجيػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بنظػػػػػاـ إدارة 
 .البيئة
لػػػػػػػػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػػػػػػػػؿ طػػػػػػػػػػػػػرؽ -ٕٖ

لئلتصاالت الخارجية بشػأف الجوانػب 
 .البيئية األساسية

  √     

 4,33 متوسط معدل التطبيق
 % 72 النسبة المئوية

 

مستوى التنفيذ والتوثيػؽ الفعمػي فػي  نتائج ،(ٓ٘)الجدوؿ في فحص التدقيقية قائمة ال في  تبيفي
سػػجمت   حيثاالت مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ،عينػػة الدراسػػة لمتطمبػػات اإلتصػػ عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةم

لػى وجػود فجػوة إممػا يؤشػر %(  ٕٚ)درجات وبنسبة مطابقة ( ٙ)درجة مف أصؿ ( 4,33)قدره  معدالً 
، تعػود أسػبابيا جزئػي لممتطمبػاتالشػبو ناتجػة عػف التنفيػذ التػاـ والتوثيػؽ %(  ٕٛ)ة لعدـ المطابقػة بنسػب

 :ييم لكؿ مما
عػػػػدـ توثيػػػػؽ اإلتصػػػػاالت الداخميػػػػة مػػػػع اإلدارة العميػػػػا بصػػػػورة رسػػػػمية فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمموثػػػػات اليػػػػواء  -ٔ

 .سبة لياوالضوضاء عند معالجة حدوثيا في الحاالت غير اإلعتيادية ومحاولة إيجاد الحموؿ المنا
جميػػع مػػدراء األقسػػاـ لمتابعػػة سػػير العمػػؿ مػػع مػػدير العػػاـ الب فػػي المعمػػؿإلتصػػاالت انظػػاـ  قتصػػرإ -ٕ

 . بأفضؿ ما يمكف بتنفيذ العمؿبإستمرار فيما يتعمؽ 
توجػػػد إتصػػػاالت داخميػػػة مسػػػتمرة فيمػػػا يتعمػػػؽ بسػػػبلمة بيئػػػة العمػػػؿ لؤلقسػػػاـ اإلنتاجيػػػة بصػػػورة خاصػػػة  -ٖ

يػتـ اإلتصػاؿ بػيف األفػراد العػامميف وأقسػاـ  حيػث، وفػؽ مؤشػرات محػددة لػذلؾ بصورة عامػة عمػى عمؿولمم
طفػػػاء والفحػػػص اليندسػػػي حػػػاؿ حػػػدوث أي تمػػػوث بيئػػػي طػػػارئ نػػػاتج عػػػف العمميػػػات السػػػبلمة واإلالبيئػػػة و 

جػػػراءات التصػػػحيحية خػػػر يتجػػػاوز المؤشػػػرات المحػػػددة، لغػػػرض إتخػػػاذ اإلآارئ التشػػػغيمية أو أي ظػػػرؼ طػػػ
 .إلدارة العميا بشأف التأثيرات البيئية المرتبطة بو ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليالى اإورفع التقارير 

بيئي ومحاولػة التنسػيؽ معيػا بشػأف مع األطراؼ المستفيدة الخارجية إلببلغيا بنتائج تحققات أدائيا ال -ٗ
التموث بجميع أشكالو  المجاؿ البيئي فيما يتعمؽ بالتقانات الحديثة المستخدمة لمحد مففي خر التطورات آ

لتػػػػي تسػػػػعى أف بعػػػػض الجيػػػػات الخارجيػػػػة الرسػػػػمية ىػػػػي ا حيػػػػث، والقػػػػوانيف والتشػػػػريعات البيئيػػػػة الجديػػػػدة
بشػكؿ تقػارير قميـ في اإل صناعة، مع وجود إتصاالت خارجية رسمية موثقة مف وزارة العمؿالمب لئلتصاؿ

 .اليواءمموثات المعمؿ وبالذات تموث بشأف نسب ومحددات  دورية شيرياً 
 : Documentation–التوثيق  -4

لػى توثيػؽ متكامػؿ لمتطمبػات إ، ISO 14001: 2004يسػتند التنفيػذ النػاجح لممواصػفة القياسػية       
تقيػػػػيـ األداء البيئػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ تشػػػػخيص منػػػػاطؽ الضػػػػعؼ  مػػػػف عمػػػػؿنظػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػة، لتمكػػػػيف الم
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     تبػػاط التوثيػػؽ بجميػػع متطمبػػات نظػػاـ اإلدارة البيئيػػػةإلر  ومعالجتيػػا وتحديػػد نقػػاط القػػوة وتعزيزىػػا، ونظػػػراً 
ة لنظػاـ اإلدارة يلوصػؼ العناصػر الرئيسػ وواضػحاً  كافيػاً  عمػؿيتوجب أف يكوف مستوى التوثيػؽ فػي الم ،

عينػة  معمػؿ سػمنت طاسػموجة والمحافظة عمى نظاـ اإلدارة البيئية، عمى إلتزاـ تحسيفاليرتكز و  .البيئية
 .(ٔ٘) الجدوؿى وفؽ المتطمبات المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية الدراسة بالتوثيؽ عم

 (51)جدول 
 (التوثيق) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .التوثيق

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 اكمي

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

توثػػػػػػػػػػػػػؽ إدارة المعمػػػػػػػػػػػػػؿ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ -ٖٖ
   √     .والغايات السياسية البيئية

لػػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػػؿ آليػػػػػػػة واضػػػػػػػحة -ٖٗ
   √     .لتوثيؽ نظاـ إدارة البيئة

فا يتضػػػمف نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة وصػػػ-ٖ٘
لمعناصػػر الرئيسػػية لمنظػػاـ لتحقيػػؽ تفاعػػؿ 

 .الوثائؽ المرتبطة بالجوانب البيئية
     √  

معمػؿ الوثائؽ نظاـ إدارة البيئيػة فػي -ٖٙ
  √       ISO 14001مطابقة لممواصفة الدولية

الوثائؽ وبضمنيا السجبلت المحػددة -ٖٚ
والضػػػػػػػرورية تضػػػػػػػمف فاعميػػػػػػػة التخطػػػػػػػيط 

لمرتبطػػػػػػة وعمميػػػػػػات السػػػػػػيطرة والتشػػػػػػغيؿ ا
 .بالجوانب البيئية

    √   

 1,6 متوسط معدل التطبيق
 % 27 النسبة المئوية

 

نتػػائج مسػػتوى التنفيػػذ والتوثيػػؽ الفعمػػي فػػي  لػػىإ، (ٔ٘)الجػػدوؿ فػػي قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة  تظيػػر     
" معػدالسػجمت  حيػث، عينة الدراسة لمتطمبات التوثيؽ مقارنة مع معيار التدقيؽ عمؿ سمنت طاسموجةم
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لػى وجػود فجػوة عميقػة إؤشػر ممػا ي%(  ٕٚ)درجػات وبنسػبة مطابقػة ( ٙ)درجة مػف أصػؿ ( 1,6)قدره 
 :يةالتسباب ال، تعود لؤلناتجة عف تنفيذ جزئي وضعؼ كبير في التوثيؽ%(  ٖٚ)لعدـ المطابقة بنسبة 

مػع عػدـ  ،البيئيػةعدـ توافر وثائؽ خاصػة بػاإلجراءات التػي يمكػف أف تػؤثر عمػى أداء نظػاـ اإلدارة  -ٔ
وضع دليؿ عمؿ متكامؿ يصؼ النظػاـ ويحػدد الوثػائؽ المرتبطػة بػو بشػكؿ مناسػب لكػؿ قسػـ أو وظيفػة 

 .أو نشاط
عدـ توافر الوثائؽ المرتبطة بوصؼ العناصر الرئيسة لنظاـ اإلدارة البيئية، نتيجة عدـ التوثيؽ التاـ -ٕ

مشكبلت التي يمكف أف ترتبط بيا، مع عدـ تحديد وتحديد ال عمؿلمجوانب البيئية األساسية لنشاطات الم
فقػػػط لؤلفػػػراد العػػػامميف حػػػديثي  ببلغيػػػا شػػػفوياً إيػػػتـ  حيػػػثة وتعميمػػػات العمػػػؿ، وتوثيػػػؽ الطرائػػػؽ اإلجرائيػػػ

 .التعييف
عػػدـ كفايػػة الوثػػػائؽ والسػػجبلت الخاصػػة بنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػة عمػػػى وفػػؽ مػػا تػػػـ تحديػػده بالمواصػػػفة -ٖ

يقتصر وجودىا عمى بعض السجبلت غير المتكاممػة  حيث، (ISO 14001: 2004)القياسية الدولية 
 .سجبلت التدريب والحوادث وخطط الطوارئ والسيطرة النوعية: مثؿ

مػف توعيػة األفػراد العػامميف باألىػداؼ واجبػة  عمػؿعدـ تمكيف الوثػائؽ والسػجبلت الموضػوعة فػي الم-3
 .البيئي التحقؽ لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية وتقييـ األداء

 :Document Control –ضبط الوثائق  -5
المحافظػػة عمػػى الوثػػائؽ بطريقػػة ب عمػػؿالغػػرض مػػف تنفيػػذ متطمبػػات ىػػذا البنػػد ضػػماف قيػػاـ الم يعػػد     

، مع وجوب أف يكوف التركيز ISO 14001: 2004مبلئمة لتنفيذ متطمبات المواصفة القياسية الدولية 
يرتكػػز التنفيػػذ . لكفػػوء لنظػػاـ اإلدارة البيئيػػة وتحسػػيف األداء البيئػػيعمػػى التنفيػػذ الفاعػػؿ وا عمػػؿالػػرئيس لمم

فػػي  مػذكورةعمػى اإللتػزاـ التػػاـ بضػبط الوثػائؽ عمػػى وفػؽ مجموعػة المتطمبػػات ال الجيػد لنظػاـ اإلدارة البيئيػػة
 .(ٕ٘)الجدوؿفي قائمة الفحص التدقيقية 

 (52)جدول 
 (ضبط الوثائق) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .ضبط الوثائق

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق
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وثػائؽ نظػاـ عمػى  يتـ المصادقة-ٖٛ
وتأييػػػػػػػػػد كفايتيػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػؿ  إدارة البيئػػػػػػػػػة

 .اإلصدار
    √ 

 

 
 

تقػػػػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػػػػؿ بمراجعػػػػػػػػػة -ٜٖ
وكممػػػا  وثػػائؽ نظػػاـ إدارة البيئػػػة دوريػػاً 

 .كاف ضروريا
    √ 

 

 
 

جراءات بػػػػػػػإ تقػػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػػؿ-ٓٗ
 وتنقػػػػػػػػيح خاصػػػػػػػػة لتحػػػػػػػػديث وتعػػػػػػػػديؿ

 .لنظاـ إدارة البيئةالمطبقة الوثائؽ 
    √ 

 

 
 

وفر إدارة المعمػػػػػػػػػػؿ الوثػػػػػػػػػػائؽ تػػػػػػػػػ-ٔٗ
   √     .المطبقة في نقاط اإلستخداـ

تضػػػػػػػػػػمف إدارة المعمػػػػػػػػػػؿ ببقػػػػػػػػػػاء -ٕٗ
الوثػػػػػػػائؽ واضػػػػػػػحة الكتابػػػػػػػة وسػػػػػػػيولة 

 .تمييزىا
    √   

تضػػػػػػػمف إدارة المعمػػػػػػػؿ بضػػػػػػػبط -ٖٗ
وتوزيػػػػػػػػػػػػػػع الوثػػػػػػػػػػػػػػائؽ ذات األصػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الخارجي لتخطيط وتشغيؿ نظاـ إدارة 

 البيئة 

      √ 

عػػػػػػػػػػػدـ  تضػػػػػػػػػػػمف إدارة المعمػػػػػػػػػػػؿ-ٗٗ
سػػػػػتخداـ غيػػػػػر المقصػػػػػود لموثػػػػػائؽ اإل

الممغػػػػاة  بيئػػػػةوالبيانػػػػات لنظػػػػاـ إدارة ال
 .ألغراض قانونية أو معرفية

      √ 

 1,43 متوسط معدل التطبيق
 %  24 النسبة المئوية

 

، مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات ضػبط (ٕ٘) الجػدوؿفػي نتائج قائمػة الفحػص التدقيقيػة في  تبيفي     
   ISO 14001: 2004مقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةقػػع القػػائـ فػػي مالوثػػائؽ لموا

ممػػا يؤشػػر %(  ٕٗ)درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)درجػػة مػػف أصػػؿ ( ٖٗ,ٔ)قػػدره  حققػػت معػػدالً  حيػػث،
ؽ جزئي لػبعض المتطمبػات يناتجة عف تنفيذ وتوث%(  ٙٚ)لى وجود فجوة عميقة لعدـ المطابقة بنسبة إ

 :تييأ ما، تعود أسبابيا بشكؿ أساس لكؿ مذ والتوثيؽ لممتطمبات األخرىمع عدـ التنفي
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عدـ المحافظة عمى الوثائؽ فيما يتعمؽ بمموثات اليواء والضوضاء بيدؼ التنفيذ التاـ لنظاـ اإلدارة  -ٔ
 .البيئية، مع إقتصار المصادقة عمى الوثائؽ وتأييد كفايتيا قبؿ اإلصدار بمموثات المياه فقط

، مػع عػدـ والمحافظػة عمييػا ليػذه المواصػفة الدوليػة موثػائؽ المطموبػة وفقػاً لتخصيص مسؤولية عدـ  -ٕ
 . كافية لتطوير وتحديث الوثائؽ بما يتبلئـ مع تنفيذ متطمبات نظاـ اإلدارة البيئيةالجراءات اإلإتخاذ 

عػف  لبيئيػة فضػبلً عدـ توافر وثائؽ خاصة باإلجراءات التي يمكف أف تؤثر عمى أداء نظػاـ اإلدارة ا -ٖ
 .المجاؿ البيئي فيما يتعمؽ بمموثات اليواء والضوضاءفي خاص عدـ توافر نظاـ توثيؽ 

إتبػاع اإلجػػراءات األصػػولية إلصػدار وتوزيػػع الوثػػائؽ  عمػػى عمػػؿممل والشػعب قسػػاـاألتقصػير بعػػض  -ٗ
اصػػة بػػاألمور سػػتبلـ أصػػولي، ممػػا أدى لعػػدـ تػػوافر نسػػخ مػػف الوثػػائؽ الخإتسػػميميا دوف تأييػػد  ومػػف ثػػـ

 .البيئية في األقساـ والشعب المعنية في تنفيذىا
 حفظيػايػتـ  حيػث، الوثائؽ الخاصػة بنظػاـ اإلدارة البيئيػة فػي أمػاكف مناسػبة ومحػددة ليػا حفظعدـ  -4

ليػػو لغػػرض إطفػػاء مػػع عػػدـ وجػػود نظػػاـ ترميػػز معتمػػد وموثػػؽ يػػتـ الرجػػوع مػػع وثػػائؽ قسػػـ السػػبلمة واإل
سترج  .ليياإالضرورية عند الحاجة  اع الوثائؽتمييز وا 

كانػت أـ دوليػة، بيػدؼ  قميميػاً إ سػمنتوثائؽ خارجية عمى مستوى صناعة ال ةأي عمؿعدـ إعتماد الم-ٙ
واإلجراءات الخاصػة بنظػاـ اإلدارة البيئيػة  عمؿمعمومات عف إجراءات العمؿ داخؿ المالبيانات و التوفير 

 .المرتبطة بيافيما يتعمؽ بعمميات التشغيؿ والجوانب البيئية 
 :-Operational Control–ضبط العمميات  -6

ضػمنيا نشػاطات الصػيانة مػف أجػؿ تمييػز مػف و تقييـ العمميات التشغيمية كافة  عمؿينبغي عمى الم     
لػػى نتػػائج يػػتـ فييػػا السػػيطرة عمػػى تخفيػػؼ إالجوانػػب البيئيػػة األساسػػية المرتبطػػة بيػػا، وضػػماف التوصػػؿ 

ات التشػػغيؿ، بيػػدؼ تنفيػػذ متطمبػػات السياسػػة البيئيػػة وتحقيػػؽ األىػػداؼ وتمبيػػة التػػأثيرات المعاكسػػة لعمميػػ
عمػػػؿ سػػػمنت يتطمػػػب تنفيػػػذ متطمبػػػات ىػػػذا البنػػػد أف تمتػػػـز اإلدارة العميػػػا فػػػي مو عمػػػؿ، الغايػػػات البيئيػػػة لمم

عينة الدراسة، في وضع إجراءات موثقة وفؽ مجموعة المتطمبات المذكورة في قائمة الفحػص  طاسموجة
  .(ٖ٘) الجدوؿفي ية التدقيق
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 (53)جدول 
 (ضبط العمميات) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .ضبط العمميات

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تحػػػػػػػدد إدارة المعمػػػػػػػؿ العمميػػػػػػػات -٘ٗ
المرتبطػػػػػػة بالجوانػػػػػػب البيئيػػػػػػة الميمػػػػػػة 
المنسػػػػػػػجمة مػػػػػػػع سياسػػػػػػػتيا وغاياتيػػػػػػػا 

 .وأىدافيا

    √   

تقػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػؿ بالمحافظػػػػػػة -ٙٗ
عمػػػػػػػػى اإلجػػػػػػػػراءات الموثقػػػػػػػػة لضػػػػػػػػبط 

البيئيػػػػة  العمميػػػػات المتعمقػػػػة بالجوانػػػػب
لمسػػيطرة عمػػى اإلجػػراءات التػػي تػػؤدي 
إلى اإلنحراؼ عف السياسة واألىػداؼ 

 .والغايات البيئية

    √   

تشػػػػػػػػػترط إدارة المعمػػػػػػػػػؿ لضػػػػػػػػػبط -ٚٗ
العمميػػػػػػػػػػػات معيػػػػػػػػػػػارا لمتشػػػػػػػػػػػغيؿ فػػػػػػػػػػػي 

 اإلجراءات
     √  

تحػػػػػػػػػػػػافظ إدارة المعمػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى -ٛٗ
العمميػػػات المرتبطػػػة بالجوانػػػب البيئيػػػة 

يسػػتفيد منيػػا  لمخػػدمات التػػي ألساسػػيةا
 .المعمؿ

     √  

 1,5 متوسط معدل التطبيق
 % 25 النسبة المئوية

     

مػػدى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات ضػػبط العمميػػات ،(ٖ٘)الجػػدوؿفػػي تبػػيف نتػػائج قائمػػة الفحػػص التدقيقيػػة    
( ٘,ٔ)قػػدره  سػػجمت معػػدالً  حيػػثمقارنػػة مػػع معيػػار التػػدقيؽ،  عمػػؿ سػػمنت طاسػػموجةلمواقػػع القػػائـ فػػي م
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لػى وجػود فجػوة كبيػرة لعػدـ المطابقػة إممػا يؤشػر %(  ٕ٘)درجات وبنسبة مطابقة ( ٙ)رجة مف أصؿ د
 :تييأ ما، نتيجة كؿ مناتجة عف التنفيذ الجزئي والتوثيؽ الضعيؼ جداً %( ٘ٚ)بنسبة 

موثقػػػة لتخطػػػيط ومراقبػػػة األداء البيئػػػي لمعمميػػػات التشػػػغيمية ومػػػا المحػػػددة و الجػػػراءات اإلعػػػدـ وجػػػود  -ٔ
 .لى تموث اليواءإئية أساسية تؤدي بط بيا مف جوانب بييرت
لػػػػى إالسػػػػيطرة عمػػػػى المواقػػػػؼ التػػػػي تػػػػؤدي  موثقػػػػة بخصػػػػوصالواضػػػػحة و التعميمػػػػات العػػػػدـ تػػػػوافر  -ٕ

عػف عػػدـ تقيػيـ الجوانػب البيئيػة لنشػاطات الصػيانة التػي التػػتـ  فضػبلً  ،اإلنحػراؼ عػف إجػراءات التشػغيؿ
الت اإلنتاجية، ونتيجة تقادـ معظـ اآل مما أدى الى ،ة وموثقةبإسموب وقائي ضمف فترات دورية منتظم

يضطر  عمؿجعؿ الممما لى توقؼ العمؿ لجميع األقساـ اإلنتاجية، إ الت يؤدي أحياناً آلتوقؼ بعض ال
 .إلتباع أسموب الصيانة العبلجية بموقع العمؿ وبشكؿ سريع وغير نظامي

نشػػاطات التػػي تػػرتبط بيػػا جوانػػب بيئيػػة أساسػػية مػػع عػػدـ تطػػوير وتوثيػػؽ إجػػراءات تشػػغيؿ قياسػػية لم -ٖ
 يػػػتـ إبػػػبلغ األفػػػراد العػػػامميف شػػػفوياً  حيػػػثؽ يػػػتـ العمػػػؿ بػػػو، عػػػدـ إعتمػػػاد معيػػػار تشػػػغيمي محػػػدد وموثػػػ

نيػة أو اؿ باإلدارة  العميا لممعالجػة اآلبإجراءات التشغيؿ والطمب منيـ في حالة حدوث أي طارئ اإلتص
 .التوقؼ التاـ لمتصحيح والمعالجة

بػبلغ المجيػزيف بالمتطمبػات البيئيػة واجبػة اإلعتمػاد عنػد التجييػز، مػع عػدـ تخصػيص -ٗ عدـ توثيػؽ وا 
  البيئيػة لممجيػزيف والمتعاقػديف وتوثيقيػا عمػؿمسؤولية وضع إجػراءات إبػبلغ سياسػة وأىػداؼ وغايػات الم

 .يتخذ مركزياً  عمؿمملف قرار تجييز المواد الضرورية ،أل
 :Emergency Preparedness & Response–بة لمطوارئ ستجاستعداد والال  -7
      بمسػػػؤولية تطػػػوير ومراجعػػػة إجػػػراءات خطػػػة الطػػػوارئ عمػػػؿينبغػػػي أف تمتػػػـز اإلدارة العميػػػا فػػػي الم      
مػػف تأثيراتيػػا البيئيػػة  لغػػرض اإلسػػتعداد واإلسػػتجابة لمحػػوادث والمواقػػؼ الطارئػػة بالسػػرعة الممكنػػة لمحػػد،

. د وضػػع خطػػة الطػػوارئ األخػػذ بنظػػر اإلعتبػػار المخػػاطر المحتممػػة فػػي الموقػػعكما ينبغػػي عنػػالمحتممػػة،
يتعيف تييئة خطة الطوارئ لضماف وجود اإلستعدادت واإلستجابة المناسبة عند حدوث أي طارئ، مما و 

فػػي قائمػػة  مػػذكورةعمػػى وفػػؽ المتطمبػػات ال يتوجػػب إختبػػار خطػػة الطػػوارئ والتأكػػد مػػف فاعميتيػػا بإسػػتمرار
 .(ٗ٘) الجدوؿالتي يعرضيا يقية الفحص التدق
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 (54)جدول 
 (ستعداد والستجابة لمطوارئال) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق التنفيذ والتشغيل

 .ستعداد والستجابة لمطوارئال

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 اجزئي

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

لػػػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػػػؿ إجػػػػػػػػػراءات -ٜٗ
لتحديػػػػد الحػػػػوادث المحتممػػػػة وحػػػػاالت 

 .التي ليا تأثير عمى البيئة الطوارئ
 √      

سػػػػػػػتجابة لػػػػػػدى إدارة المعمػػػػػػؿ اإل-ٓ٘
  ارئػػػػػةالط ودثالفعميػػػػػة لممواقػػػػػؼ والحػػػػػ

ولمحد مف التأثيرات البيئية التي يمكف 
 .أف تصاحبيا

 √      

 المراجعػػػػػػػػةإدارة المعمػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػدى-ٔ٘
وتنقػػيح اإلجػػراءات الضػػرورية دوريػػة ال
 سػػػػػػػػػػػتجابة لمطػػػػػػػػػػػوارئسػػػػػػػػػػػتعداد واإلئلل

خاصػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػد وقػػػػػػػػػػوع الحػػػػػػػػػػوادث أو 
 .المواقؼ الطارئة

    
√ 

 

 

 
 

اإلختبػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػدوري عمػػػػػػػػػػػػػػػػى -ٕ٘
سػػػػػػػػػتعداد ئلة لاإلجػػػػػػػػػراءات الضػػػػػػػػػروري

في المعمػؿ قابػؿ  ستجابة لمطوارئواإل
 .لمتطبيؽ أينما كانت

   
 

 
√   

 3,5 متوسط معدل التطبيق
 % 58 النسبة المئوية

 

، مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات اإلسػتعداد (ٗ٘) الجػدوؿفي تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية      
              مقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع معيػػػػػػػار التػػػػػػػدقيؽ طاسػػػػػػػموجة نتعمػػػػػػػؿ سػػػػػػػمواإلسػػػػػػػتجابة لمطػػػػػػػوارئ لمواقػػػػػػػع القػػػػػػػائـ فػػػػػػػي م

ISO 14001: 2004 ،درجػات وبنسػبة مطابقػة ( ٙ)درجػة مػف أصػؿ ( ٘,ٖ)قدره  حققت معدالً  حيث
 الكمػػػي التنفيػػػذ سػػػببيا%(  ٕٗ)ضػػػعيفة لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة لػػػى وجػػػود فجػػػوة إممػػػا يؤشػػػر %(  ٛ٘)
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، يعػػػود السػػػبب الػػػرئيس وثيػػػؽ الجزئػػػي لمػػػبعض اآلخػػػروالتنفيػػػذ والت ،والتوثيػػػؽ الجزئػػػي لػػػبعض المتطمبػػػات
عمػػؿ سػػتجابة لمطػػوارئ، إلتػػزاـ اإلدارة العميػػا فػػي مبػػات اإلسػػتعداد واإللضػػعؼ فجػػوة عػػدـ المطابقػػة لمتطم

دث والمواقػػؼ عينػػة الدراسػػة بمسػػؤوليتيا لتخفيػػؼ التػػأثيرات البيئيػػة الناتجػػة عػػف الحػػوا سػػمنت طاسػػموجة
 :يللتاا النحو الطارئة عمى وفؽ

تخصػػػيص مسػػػؤولية التنسػػػيؽ لمطػػػوارئ وتشػػػكيؿ لجنػػػة مركزيػػػة يرأسػػػيا المػػػدير العػػػاـ ويػػػرأس لجانيػػػا  -ٔ
نسػػػيؽ التػػػاـ مػػػع أقسػػػاـ السػػػبلمة الفرعيػػػة مسػػػؤوؿ بدرجػػػة رئػػػيس قسػػػـ لغػػػرض تطبيػػػؽ خطػػػة الطػػػوارئ والت

بشػأف مػا عف تدريب وتوعية وتوجيو األفراد العامميف  ، فضبلً عمؿطفاء والبيئة ووحدة الطبابة في المواإل
التػأثيرات البيئيػة المرتبطػة مػف تخفيػؼ المنػع أو اليجب القياـ بو عنػد حػدوث حػاالت الطػوارئ مػف أجػؿ 

 .بيا
يػػتـ تدريبػػو وتوعيتػػو بإسػػتمرار مػػف أجػػؿ  مػػؤىبل اطفػػاء الحرائػػؽ تضػػـ مبلكػػوجػػود وحػػدة متكاممػػة إل -ٕ

 .الحريؽتأثيرات بيئية معاكسة ناتجة عف حوادث  ةاإلستجابة الفعمية لتخفيؼ أي
وفػػؽ  وجػػود خطػػة طػػوارئ موثقػػة وموزعػػة عمػػى جميػػع األقسػػاـ ويػػتـ مراجعػػة وتنقػػيح إجراءاتيػػا دوريػػاً  -ٖ

، بيػػػدؼ إتخػػػاذ اإلجػػػراءات الجيػػػات ذات العبلقػػػةالمسػػػتجدات الطارئػػػة والتعميمػػػات المركزيػػػة الػػػواردة مػػػف 
تخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات  الوقائيػػػػػة قبػػػػػؿ وقػػػػػوع الحػػػػػوادث المحتممػػػػػة ومحاولػػػػػة تقميػػػػػؿ األضػػػػػرار الناتجػػػػػة عنيػػػػػا وا 

زالة التأثيرات البيئية لتمؾ الحوادث   .التصحيحية لمعالجة وا 
عدـ كفاية البرامج التدريبية التي تقتصر عمى الدورات والمحاضػرات والتعميمػات الشػفوية مػف تييئػة  -4

عػػػداد مػػػبلؾ  ف عمػػػؿ بصػػػورة تامػػػة لكيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع منػػػع أو تخفيػػػؼ التػػػأثيرات البيئيػػػة الناتجػػػة عػػػالموا 
الممارسػات العمميػة لئلسػتجابة الفعميػة و ختبارات اإلحدوث حاالت الطوارئ، مع إقتصار برامج التدريب و 

 .لحاالت الطوارئ عمى مبلؾ قسـ السبلمة فقط
 

  Checking–الفحص : رابعا
 :Monitoring & Measurement –المراقبة والقياس  -1

لمبرنػامج المحػدد  طبقػاً  عمػؿة لمتأكد مف توافػؽ عمػؿ المنشاط المراقبة والقياس الوسيمة الفاعم تبريع     
موثقػػػة لمراقبػػة وقيػػػاس الجػػراءات اإلأف يضػػػع  عمػػؿيجػػب عمػػػى الم لؾ، لػػػذوالمعتمػػد لنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػة

ساسػية عمػى البيئػة وتسػجيؿ المعمومػات األتػأثيرات الالعوامػؿ المػؤثرة لعممياتػو ونشػاطاتو التػي تػرتبط بيػا 
األداء التشػػغيمي ودرجػػة تنفيػػذ سياسػػتو وأىدافػػو وغاياتػػو البيئيػػة وتسػػاعد المعمومػػات  الخاصػػة بيػػا لمتابعػػة

يتعػيف التأكػد  لؾ، لذالتي يتـ جمعيا نتيجة المراقبة والقياس في إتخاذ اإلجراءات الوقائية أو التصحيحية
فتػرات التحديػد و  ،جيػزة المراقبػة والقيػاس قبػؿ إسػتخدامياالتحقػؽ أل مف صحة نتائجيا بػإجراء المعػايرة أو
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مواصػػفات مل منتظمػػة لممعػػايرة بعػػد اإلسػػتخداـ، مػػع ضػػرورة إسػػتخداـ معيػػار محػػدد لممعػػايرة وفقػػاً الدوريػػة ال
تسػجيؿ األسػاس المسػتخدـ  عمػؿوطنية، وفي حالػة عػدـ تػوافر معيػار محػدد ينبغػي عمػى المالدولية أو ال

طمب المراقبة والقياس مػف أجػؿ ، متISO 14001: 2004حددت المواصفة القياسية وقد  .في المعايرة
مػف تحسيف نظاـ اإلدارة البيئية عػف طريػؽ مجموعػة والمحافظة عمى  تيامراجعو  ىاوتنفيذالخطط وضع 

 .(٘٘) الجدوؿفي في قائمة الفحص التدقيقية  مذكورةالمتطمبات ال
 (55)جدول 
 (المراقبة والقياس) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق .لفحصا

 .المراقبة والقياس

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

عمميػػػػات عمػػػػى إدارة المعمػػػػؿ  حػػػػافظت-ٖ٘
القيػػػػػػاس لبيئػػػػػػة وأجيػػػػػػزة المعمػػػػػػؿ الرقابػػػػػػة و 

أىػػػػػداؼ وغايػػػػػات لضػػػػػماف المطابقػػػػػة مػػػػػع 
 .المعمؿ

  √   
 

 
 

 بالتحقؽ مف أجيزةإدارة المعمؿ  تقوـ-ٗ٘
التػػي تسػػتخدميا لصػػيانتيا الرقابػػة والقيػػاس 

 .واإلحتفاظ بالسجبلت المرتبطة بيا
    √   

 3 متوسط معدل التطبيق
 % 50 النسبة المئوية

 

نتػػائج مسػػتوى تنفيػػذ وتوثيػػؽ متطمبػػات المراقبػػة ، (٘٘) الجػػدوؿفػػي لفحػػص التدقيقيػػة توضػػح قائمػػة ا     
سػجمت حيث عينة الدراسة مقارنة مع معيار التدقيؽ،  عمؿ سمنت طاسموجةوالقياس لمواقع الفعمي في م

لى وجود فجوة كبيػرة إمما يؤشر %(  ٓ٘)درجات وبنسبة مطابقة ( ٙ)درجة مف أصؿ ( ٖ)قدره  معدالً 
وتوثيػؽ لمتطمػب واحػد مػع تنفيػذ كمػي الجزئػي والتوثيؽ ناتجة عف التنفيذ %(  ٓ٘)المطابقة بنسبة لعدـ 

 :ييم ماكؿ م ، نتيجةلمتطمب آخر ضعيؼ جدا
معظـ عمميات التشغيؿ التي ترتبط بيا تأثيرات أساسية عمى لقياس المراقبة و الجراءات إعدـ توثيؽ  -ٔ

مػف  عمػؿلمعمومات األساسية لمتابعة األداء التشغيمي في المجراءات تسجيؿ اإلالبيئة مع عدـ تضميف ا
وقيػػاس درجػػة تحقيػػؽ  ،سػػتجابة الفعميػػة لمقػػوانيف والتشػػريعات البيئيػػة ذات الصػػمةأجػػؿ التقيػػيـ الػػدوري لئل
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، ويعػػود السػػبب الرئيسػػي لمتنفيػػذ الجزئػػي ليػػذا عمػػؿدارة البيئيػػة فػػي المسياسػػة وأىػػداؼ وغايػػات نظػػاـ اإل
ر أجيزة مراقبة وقياس حجـ تمػوث اليػواء والضوضػاء مػع عػدـ وجػود مقػاييس ونسػب المتطمب عدـ تواف

 . محددة ليذه األنواع مف التموث
مػػع ضػػعؼ توثيػػؽ  عمػػؿغيػػاب التوثيػػؽ لئلجػػراءات المطموبػػة لمعػػايرة أجيػػزة المراقبػػة والقيػػاس فػػي الم-ٕ

مواصػػفات العمػى وفػػؽ المعمومػات الخاصػػة بصػيانتيا فػػي السػجبلت، لعػػدـ إعتمػاد معيػػار محػدد وموثػػؽ 
 .معتمدة إلجراء المعايرة أو التحقؽال
ــائي  -2  NonconformityCorrective-عــدم المطابقــة والجــراء التصــحيحي والجــراء الوق

Action & Preventive Action-: 
 لنتػػػائج المراقبػػػة يتطمػػػب التنفيػػػذ النػػػاجح لنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة تحديػػػد حػػػاالت عػػػدـ المطابقػػػة إسػػػتناداً      

نحرافػػات عػػف اإلوالقيػػاس والتػػدقيؽ الػػداخمي والمراجعػػة اإلداريػػة لمواجيػػة المشػػكبلت التػػي تحػػدث وتسػػبب 
ينبغػػػػي عمػػػػى اإلدارة العميػػػػا تخصػػػػيص مسػػػػؤولية  لؾ، لػػػػذعمػػػػؿالسياسػػػػة واألىػػػػداؼ والغايػػػػات البيئيػػػػة لمم

اءات وصػػبلحية التحػػري واإلستقصػػاء لمكشػػؼ عػػف حػػاالت وأسػػباب عػػدـ المطابقػػة، لغػػرض إتخػػاذ اإلجػػر 
تخػػاذ اإلجػػراءات التصػػحيحية لمعالجتيػػا بيػػدؼ تخفيػػؼ تأثيراتيػػا البيئيػػة  الوقائيػػة بشػػأنيا قبػػؿ وقوعيػػا وا 
وتسجيؿ نتائجيا بما ينسجـ مع التنفيػذ الفاعػؿ والكفػوء لنظػاـ اإلدارة البيئيػة، مػع وجػوب أف تػتبلءـ ىػذه 

حػػددت المواصػػفة حيػػث . لمطابقػػةاإلجػػرءات مػػع أىميػػة وحجػػـ التػػأثيرات البيئيػػة المرتبطػػة بحػػاالت عػػدـ ا
فػي المحافظػة عمػى تنفيػذ نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحسػينو  عمػؿالقياسية ىذا المتطمب مف أجؿ مساعدة الم

 .(ٙ٘) الجدوؿفي في قائمة الفحص التدقيقية  مذكورةالمتطمبات ال مف عف طريؽ مجموعة
 (56)جدول 

 ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 
 (عدم المطابقة والجراء التصحيحي الجراء الوقائي)
 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق الفحص

عدم المطابقة والجراء التصحيحي 
 .والجراء الوقائي

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تصػػػحيح عػػػدـ ب تقػػػـو إدارة المعمػػػؿ-٘٘
تخػػػػػاذ اإلجػػػػػراءات لتخفيػػػػػؼ ا  المطابقػػػػػة و 

 .تأثيراتيا البيئية
    √ 

 

 
 

      لتحري بشػػػأف بػػػا تقػػػـو إدارة المعمػػػؿ-ٙ٘
√ 
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تخػػػاذ  عػػػدـ المطابقػػػة وتحديػػػد أسػػػبابيا وا 
اإلجػػػػػػػراءات مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تجنػػػػػػػب تكػػػػػػػرار 

 .حدوثيا

 

الحاجػػػػػػػػػػػػة إدارة المعمػػػػػػػػػػػػؿ، ـ تقيػػػػػػػػػػػػي-ٚ٘
إلجػػػػراءات منػػػػع عػػػػدـ المطابقػػػػة وتنفيػػػػذ 
اإلجػػراءات المناسػػبة المصػػححة لتجنػػب 

 .حدوثيا 

    √   

نتػػػػػػػػػػػػػػائج إدارة المعمػػػػػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػػػػػجؿ -ٛ٘
اإلجػػػػػػػػػػراءات التصػػػػػػػػػػحيحية و الوقائيػػػػػػػػػػة 

 .المتخذة
    √   

فاعميػػػػػػػػػػػة  إدارة المعمػػػػػػػػػػػؿ  راجػػػػػػػػػػػعت-ٜ٘
اإلجػػػػػػػػراءات التصػػػػػػػػحيحية واإلجػػػػػػػػراءات 

 .خذةالوقائة المت
     √  

اإلجػػراءات التصػػحيحية و الوقائيػػة -ٓٙ
مناسػػػبة مػػػف قبػػػؿ إدارة المعمػػػؿ المتخػػػذة 

 .لحجـ المشكبلت وشدة تأثيراتيا البيئية
     √  

 ةبػػػػػػػأف أيػػػػػػػ تضػػػػػػػمف إدارة المعمػػػػػػػؿ-ٔٙ
 تكػػػػوفتغييػػػػرات ضػػػػرورية يػػػػتـ إجراءىػػػػا 

 .لوثائؽ نظاـ اإلدارة البيئية" طبقا
      √ 

 1,29 متوسط معدل التطبيق
 %22 النسبة المئوية

 

مستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبات عػدـ  ،(ٙ٘) الجدوؿفي تستعرض نتائج قائمة الفحص التدقيقية 
عينة الدراسة مقارنػة  عمؿ سمنت طاسموجةالمطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية لمواقع القائـ في م

 درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)أصػػؿ درجػػة مػػف ( ٜٕ،ٔ)قػػدره  سػػجمت معػػدالً  حيػػث، مػػع معيػػار التػػدقيؽ
ناتجػة عػف التنفيػذ الجزئػي %(  ٛٚ)لػى وجػود فجػوة عميقػة لعػدـ المطابقػة بنسػبة إممػا يؤشػر %(  ٕٕ)

 :يمي ماتعود أسبابيا بشكؿ أساسي لكؿ مو وعدـ تنفيذ بعض المتطمبات والضعؼ الكبير في التوثيؽ، 
عػػف  اتيػػا بتمػوث اليػػواء والضوضػػاء، فضػػبلً عػدـ تمييػػز معظػػـ حػػاالت عػدـ المطابقػػة المرتبطػػة تأثير  -ٔ

الوسػػائؿ الضػػرورية لمحػػد أو تقميػػؿ ىػػذه األنػػواع مػػف التمػػوث أو إتخػػاذ اإلجػػراءات  عمػػؿعػػدـ إمػػتبلؾ الم
 .التصحيحية أو الوقائية بشأنيا
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أسػػموب التحػػري  عمػػؿيعتمػػد الم حيػػثالتمػػوث مػػف مصػػدره  عػػدـ إعتمػػاد األسػػموب الوقػػائي لمواجيػػة -ٕ
تخاذ اإلجراءا  .ت التصحيحية لمعالجة المشكمة بعد حدوثياوا 

عف عدـ تحديد  فر نظاـ تحري يعمؿ بشكؿ كفوء لمكشؼ عف حاالت عدـ المطابقة، فضبلً عدـ تو  -ٖ
يعتمػػد أسػػموب التحػػري لمنػػع  حيػػث، وتوثيػػؽ المسػػؤوليات والصػػبلحيات البلزمػػة لمتابعػػة ىػػذه اإلجػػراءات

    عنيػػا مػػف األفػػراد العػػامميف بشػػأف المشػػكبلت والحػػوادثعػػدـ المطابقػػة عػػف المعمومػػات التػػي يػػتـ اإلبػػبلغ 
 عمػػػؿة لقيػػػاس نسػػػب تمػػػوث اليػػػواء فػػػي الجػػػو داخػػػؿ الميػػػمػػػع بعػػػض الجيػػػات الخارج عمػػػؿوتعػػػاوف الم،

 .والمناطؽ المحيطة بو
       مسػػػؾ السػػػجبلت التػػػي توضػػػح مػػػدى كفػػػاءة تنفيػػػذ اإلجػػػراءات التصػػػحيحية والوقائيػػػة فػػػي ضػػػعؼال -ٗ
قتصػػػارىا عمػػػى الت، لػػػى اإلدارة العميػػػا بشػػػأف اإلجػػػراءات التصػػػحيحية المتخػػػذة لمعالجػػػة إقػػػارير المقدمػػػة وا 

 .عمؿ مع ضعؼ توثيؽ اإلجراءات الوقائيةمفي موقع ال ليواءمشكبلت تموث ا
طريقػػة إجرائيػػة لتسػػجيؿ نتػػائج اإلجػػراءات التصػػحيحية المتخػػذة بيػػدؼ تحديػػد  عمػػؿعػػدـ إعتمػػاد الم -4

ئلزالػػػة أو لتكرارىػػػا، مػػػع عػػػدـ وضػػػع خطػػػط لئلجػػػراءات الوقائيػػػة  أسػػػباب عػػػدـ المطابقػػػة وضػػػماف عػػػدـ
 .التخفيؼ مف الحاالت غير المرغوب فييا والمتوقع حدوثيا

اإلجػػػػراءات التصػػػػحيحية والوقائيػػػػة المتخػػػػذة بشػػػػأف تمػػػػوث اليػػػػواء بسػػػػبب عػػػػدـ تػػػػوافر  نعػػػػداـشػػػػبو إ -ٙ
عمػػى الحاصػػؿ تمػػوث الالجػػة المسػػتمزمات الضػػرورية ليػػا، مػػع عػػدـ مناسػػبة اإلجػػراءات المتخػػذة بشػػأف مع

  .مف المعمؿ النافذ غبار السمنتنتيجة  والطرؽ المؤدية لو عمؿالطرؽ واألرصفة داخؿ الم
ة ضافى أداء نظاـ اإلدارة البيئية باإلخاصة باإلجراءات التي يمكف أف تؤثر عمالوثائؽ الفر عدـ تو  -ٚ
 . المجاؿ البيئيفي لى عدـ توفر نظاـ توثيؽ خاص إ
 : Control of Records–سجالت ضبط ال -3

مػػف الوثػػائؽ، ويقصػػد بالسػػجبلت البيئيػػة البيانػػات والمعمومػػات التػػي  اخاصػػ االسػػجبلت نوعػػ تبػػرتع     
عمػػػؿ سػػػمنت ينبغػػػي عمػػػى م لؾ، لػػػذالبيئػػػة عمػػػىميػػػات المنفػػػذة والمػػػؤثرة تسػػػجؿ بشػػػأف النشػػػاطات أو العم

سػػترجاع  وحمايػػة ابط المطموبػػة لخػػزفقػػة لتحديػػد الضػػو موثالجػػراءات اإلعينػػة الدراسػػة وضػػع طاسػػموجة  وا 
عميػػة وكفػػاءة مسػػتوى يبػػرىف عمػػى فا موضػػوعياً  ومػػدة اإلحتفػػاظ بيػػا قبػػؿ إتبلفيػػا، لتكػػوف دلػػيبلً  السػػجبلت

يرتكز تنفيذ و (. ISO 14001: 2004)ودرجة المطابقة مع متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية  األداء البيئي
فػي قائمػة الفحػص  مػذكورةبالمتطمبػات العمػؿ مالالعميػا فػي  متطمبات ضبط السجبلت عمػى إلتػزاـ اإلدارة

 .(ٚ٘) الجدوؿفي التدقيقية 
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 (57)جدول 
 (ضبط السجالت) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق الفحص

 .ضبط السجالت

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تمتمػػػػػػػػؾ إدارة المعمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػجبلت -ٕٙ
دلػػػة عمػػػى المطابقػػػة مػػػع األتػػػوفر فييػػػا 

وفػػػػػػػػػؽ  متطمبػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػاـ إدارة البيئػػػػػػػػػة
 .المواصفة الدولية لمبيئة

  √  
 

 
  

وآليػػػات  لػػػدى إدارة المعمػػػؿ طػػػرؽ-ٖٙ
لمحفاظ عمى سجبلت نظاـ إدارة البيئة 
بشػػػػػكؿ يقييػػػػػا مػػػػػف الضػػػػػرر والتمػػػػػؼ و 

 .الفقد

  √     

تمتمػػػػػػػػؾ إدارة المعمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػجبلت -ٗٙ
لنظػػػػػػػاـ إدارة مميػػػػػػػزة مجػػػػػػػازة و قانونيػػػػػػػة 

 . البيئة
    √   

 3,33 متوسط معدل التطبيق
 % 56 النسبة المئوية

 

تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات السػجبلت  نتائج مدى ،(ٚ٘) دوؿالجفي قائمة الفحص التدقيقية في تبيف ي     
قػدره  سػجمت معػدالً  حيػث، ISO 14001: 2004مقارنػة مػع معيػار التػدقيؽ عمػؿ ماللمواقع الفعمي فػي 

لى وجود فجوة عميقػة لعػدـ إمما يؤشر %(  ٙ٘)درجات وبنسبة مطابقة ( ٙ)درجة مف أصؿ ( ٖٖ,ٖ)
لمتطمبػػػيف وتنفيػػػذ  ذ الجزئػػػي والضػػػعؼ الكبيػػػر فػػػي التوثيػػػؽناتجػػػة عػػػف التنفيػػػ%(  ٗٗ)المطابقػػػة بنسػػػبة 

 :يمي ماكؿ مل، نتيجة وتوثيؽ جزئي لمتطمب آخر
حيػػػث ، عػػػدـ وضػػػع اإلجػػػراءات الخاصػػػة بضػػػبط السػػػجبلت وتحديػػػد الشػػػخص المسػػػؤوؿ عػػػف ذلػػػؾ -ٔ

ؽ الػػػى السػػػجبلت األساسػػػية المطموبػػػة عمػػػى وفػػػ عمػػػؿاليشػػػير الواقػػػع الفعمػػػي لنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة فػػػي الم
، بػػؿ يعتمػد عمػػى تقػارير ووثػػائؽ قسػـ البيئػػة بشػػأف ISO 14001: 2004المواصػفة القياسػػية الدوليػة 
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عػػػف محدوديػػػة مسػػػؾ السػػػجبلت التػػػي يػػػنص عمييػػػا النظػػػاـ  ، فضػػػبلً محػػػد مػػػف التمػػػوثالنتػػػائج المتحققػػػة ل
قتصػػػارىا عمػػػى بعػػػض السػػػجبلت غيػػػر المتكاممػػػة مثػػػؿ سػػػجبلت التػػػدريب والصػػػيانة والحػػػوادث وخطػػػط  وا 

 .وارئ ونتائج القياس ووثائؽ اإلجراءات التصحيحيةالط
مػػع السػػجبلت والوثػػائؽ التشػػغيمية مػػع عػػدـ تحديػػد  عػػدـ تمييػػز السػػجبلت البيئيػػة التػػي تػػدمج أحيانػػاً  -ٕ

أماكف خاصة لخزنيا عمى وفؽ أسػموب عممػي يسػاعد األفػراد العػامميف فػي الحصػوؿ عمييػا بسػرعة عنػد 
جبلت المتقادمػة لقسػـ يػتـ خػزف بعػض السػجبلت البيئيػة مػع السػ يػثح، الحاجة إلييا لتنفيذ مياـ محػددة

  .طفاءالسبلمة واإل
والمصػػادقة عمػػى السػػجبلت الضػػرورية لنظػػاـ الخطػػة بوضػػع  عمػػؿعػػدـ إلتػػزاـ اإلدارة العميػػا فػػي الم -ٖ

يا منغبلؽ المنتيية إالتأكد مف اإلدارة البيئية وتحديد الشخص المسؤوؿ لمتابعة فتح السجبلت الجديدة و 
حتفػػاظ بيػػا لؤلغػػراض القانونيػػة نتيجػػة مراجعػػة السػػجبلت البيئيػػة وفتػػرة اإلوحفظيػا، مػػع عػػدـ تحديػػد فتػػرة ل

  .جية قانونية ةأي قبؿ عدـ تدقيقيا مفل
 :Internal Audit –التدقيق الداخمي  -4

 التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي عمميػػػػة نظاميػػػػة مسػػػػتقمة وموثقػػػػة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى دليػػػػؿ التػػػػدقيؽ وتقييمػػػػو تبػػػػريع     
ينبغػي  لؾ، لػذ(ٔ)منظمػةاـ اإلدارة البيئية الموضوع مػف بموضوعية لتحديد مدى اإليفاء بمعيار تدقيؽ نظ

ناسػػػبة تعتمػػػد مػػػدتيا تنفيػػػذ عمميػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي لنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة ضػػػمف فتػػػرات م عمػػػؿعمػػػى الم
تشػغيمية والتػأثيرات البيئيػة ىا عمى دقة تخطيط النظاـ وتنفيذه والمحافظة عميو وطبيعة العمميػات الوتكرار 

موجػػود وكامػػؿ  معمػػؿلػػى التحقػػؽ مػػف أف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة لمإ، وييػػدؼ المتطمػػب أعػػبله المرتبطػػة بيػػا
لممتطمبػات المثبتػة فػي  تنفيػذ النشػاطات البيئيػة طبقػاً ب  ويعمؿ بشكؿ صحيح وفعػاؿ، لبيػاف مػدى اإللتػزاـ

تخػػػاذ اإلجػػػراءات البلزمػػػة كتشػػػاؼ وتحميػػػؿ أا  ، و وثػػػائؽ نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة وجػػػو القصػػػور فػػػي تطبيقػػػو وا 
مطػابؽ لمػا ىػو  عمػؿخر ييدؼ التدقيؽ الػداخمي لمتحقػؽ مػف أف مػا ينفػذه المآ، وبمعنى لضماف تحسينو

تنفيػذ عمػؿ ماليتعيف عمػى اإلدارة العميػا فػي و  .تطمب وجود وثائؽ داعمة تدعى أدلة التدقيؽيموثؽ، مما 
تحسػػػيف نظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة عمػػػى وفػػػؽ المتطمبػػػات عمػػػى المحافظػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي لضػػػماف عمميػػػة 

 .(ٛ٘) وؿالجدفي المذكورة في قائمة الفحص التدقيقية 

                                                 
(1) ISO 14001: 2004(E):3. 
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 (58)جدول 
 (التدقيق الداخمي) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق .الفحص

 يالتدقيق الداخم

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

إدارة المعمػػػؿ التػػػدقيقات  تطػػػابؽ-٘ٙ
مػػػػػػع الترتيبػػػػػػات المخططػػػػػػة  الداخميػػػػػػة

متطمبػػػػػػػػػات  وفػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػئلدارة البيئيػػػػػػػػػة، 
 .ئةلمبي المواصفة الدولية

    √ 
 

 
 

إدارة المعمػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػدقيؽ  تنفػػػػػػػػػػذ-ٙٙ
وتحػػػػػػػافظ  بشػػػػػػػكؿ صػػػػػػػحيحالػػػػػػػداخمي 

 .عمييا
    √   

المعمومػػات المعمػػؿ  إدارة  تقيػػيـ-ٚٙ
   √     .التدقيؽنتائج ب المتعمقة

المعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى  إدارة تحػػػػػػػػػافظ -ٛٙ
إجػػػػػراءات التػػػػػدقيؽ التػػػػػي تشػػػػػير إلػػػػػى 
مسؤوليات ومتطمبات تخطػيط وتنفيػذ 

عػػػػداد  تقػػػػارير النتػػػػائج و التػػػػدقيقات وا 
 .السجبلت ذات الصمة

   
 

 
 √  

معيػػػػػػػػػار المعمػػػػػػػػؿ  تحػػػػػػػػدد إدارة -ٜٙ
  √      .مجاؿ طرؽ التدقيؽ

 1,6 متوسط معدل التطبيق
 % 27 النسبة المئوية

 
مستوى تنفيذ وتوثيؽ متطمبػات التػدقيؽ  ،(ٛ٘)الجدوؿ في تعكس نتائج قائمة الفحص التدقيقية 

درجػة مػف ( ٙ,ٔ)قػدره " حققػت معػدال حيػث، مقارنة مػع معيػار التػدقيؽعمؿ مالالداخمي لمواقع القائـ في 
 لػػى وجػػود فجػػوة كبيػػرة لعػػدـ المطابقػػة بنسػػبة إممػػا يؤشػػر %(  ٕٚ)درجػػات وبنسػػبة مطابقػػة ( ٙ)أصػػؿ 
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تعػود و ، لآلخػر والضػعؼ الكبيػر فػي التوثيػؽلمػبعض منيػا الجزئػي والتوثيػؽ ناتجة عف التنفيذ %(  ٖٚ)
 :يمي ماأسبابيا لكؿ م

لمترتيبػػات لموقػػوؼ عمػػى مطابقػػة نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة  ةتػػدقيؽ داخميػػ اتعمميػػ ةأيػػ عمػػؿعػػدـ تنفيػػذ الم-ٔ
إجػػراءات تدقيقيػػة  ةأيػػ عمػػؿالم ، مػػع عػػدـ وضػعISO 14001: 2004المخططػة لممواصػػفة القياسػػية 

 .لمجوانب البيئية وما يرتبط بيا مف مموثات لميواء والضوضاء
فػي تحقيػؽ سياسػتو وأىدافػو وغاياتػو البيئيػة بمػا  ياتخػدم التػي داخميػةالتػدقيقات ال المعمػؿ عدـ تنفيػذ -ٕ

 .ISO 14001: 2004متطمبات المواصفة الدولية مع يتوافؽ 
دارة وتنفيػذ وكتابػة التقريػر النيػائي المسؤوليات ومتطمبػات مموثقة لالجراءات اإلعدـ تحديد -ٖ تخطػيط وا 

التأكػػد مػػف إختيػػار المػػدققيف الػػداخمييف مػػف األفػػراد غيػػر المعنيػػيف  لعمميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي، بمػػا فػػي ذلػػؾ
سػتقبللية عمػى وفػؽ مبػادئ التػدقيؽ، مػع عػدـ تحديػد بالنشاطات التي سيتـ تدقيقيا ويتسموف بالحياد واإل

عػػػػداد التقػػػػارير الخاصػػػػة بنتػػػػائج  مسػػػػؤولية  تنفيػػػػذ اإلجػػػػراءات التصػػػػحيحية لممواقػػػػع المدققػػػػة ومتابعتيػػػػا وا 
 .التحقؽ

لعممية التدقيؽ الداخمي يتضمف كافة نشاطات األنظمة  أو فصمياً  سنوياً  برنامجاً  عمؿعدـ وضع الم -ٗ
لػػػى إقػػػع العممػػػي والحاجػػػة المشػػػمولة بنظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة لمعرفػػػة مػػػدى فاعميػػػة تطبيقػػػات النظػػػاـ فػػػي الوا

 .الداخمي لتحديد معيار ومجاؿ وطرؽ التدقيؽوذلؾ  ،تطويره
 

  Management Review–ارة مراجعة الد: خامسا
متطمبات نظاـ اإلدارة البيئية عمى إلتزاـ اإلدارة العميػا فػي  مفز ىذا المتطمب الذي يعد األخير يرك     
، بشأف إتماـ مراجعة اإلدارة ضمف فترات دورية مخططة لمتأكد مف مدى مبلئمة وكفاية وفاعمية عمؿالم

 .البيئية عمؿؼ وغايات المنظاـ اإلدارة البيئية في تحقيؽ سياسة وأىدا
ينبغي التأكد مف دقة المعمومات التي تـ جمعيا بشأف مجمػؿ نظػاـ اإلدارة البيئيػة، والتػي تسػتخدـ و      

كأسػاس لمراجعػة اإلدارة، كمػا ينبغػي توثيػؽ المبلحظػػات واإلسػتنتاجات والتوصػيات الناتجػة مػف مراجعػػة 
لػػى إية والتأكػػد مػػف تنفيػػذىا بمػػا يػػؤدي ئيػػة الضػػرور اإلدارة، لغػػرض إتخػػاذ اإلجػػراءات التصػػحيحية والوقا

 وذلػؾ ،مراجعػة اإلدارة المحافظػة عمػى نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحسػينو يركزو . تحسيف نظاـ اإلدارة البيئية
عينػػػػة الدراسػػػػة بػػػػإجراء مراجعػػػػة إداريػػػػة عمػػػػى وفػػػػؽ  عمػػػػؿ سػػػػمنت طاسػػػػموجةإلتزاـ اإلدارة العميػػػػا فػػػػي مبػػػػ

 .(ٜ٘) الجدوؿفي الفحص التدقيقية المتطمبات المذكورة في قائمة 
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 (59)جدول 
 (مراجعة الدارة) ISO 14001: 2004قائمة فحص تدقيقية لمطابقة متطمبات 

 (ISO 14001: 2004)مدى المطابقة مع معيار التدقيق .مراجعة الدارة

 :يجب عمى الدارة العميا أن

منفذ 
 كميا

موثق 
 كميا

منفذ 
 كميا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 كميا

غير 
 موثق

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

منفذ 
 جزئيا

غير 
 موثق

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

تراجػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػػػػػػػة  -ٓٚ
فػػػي أوقػػػات مخططػػػة لضػػػماف  معمػػػؿلم

 .إستمرارية مبلئمتو وكفايتو وفاعميتو
     √  

 لمراجعػػػػػػػػةبا تقػػػػػػػػـو إدارة المعمػػػػػػػػؿ-ٔٚ
ء جراإتقييـ فرص التحسيف و ل اإلدارية

تغييػػرات فػػي نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة بمػػا ال
فػػػػي ذلػػػػؾ السياسػػػػة البيئيػػػػة واألىػػػػػداؼ 

 .والغايات البيئية

     √  

بالمحافظػػػػػػػة إدارة المعمػػػػػػػؿ تقػػػػػػػـو -ٕٚ
  √      .عمى سجبلت مراجعة اإلدارة 

تتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة -ٖٚ
معمومػػػػػات نتػػػػػػائج التػػػػػػدقيقات الداخميػػػػػػة 

ت القانونيػة وتقييـ التوافػؽ مػع المتطمبػا
والمتطمبػػػات األخػػػرى التػػػي تشػػػترؾ بيػػػا 

 .الشركة

   
 

 
√   

تتضػػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػػدخبلت مراجعػػػػػػػػػػة  -ٗٚ
اإلدارة معمومػػػػػػػػػػات اإلتصػػػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػػػع 
األطراؼ المسػتفيدة الخارجيػة متضػمنة 

 .شكاوييـ

    √   

تتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة -٘ٚ
   √     .لممعمؿمعمومات األداء البيئي 

اجعػػة اإلدارة تتضػػمف مػػدخبلت مر -ٙٚ
   √    معمومػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػدى تمبيػػػػػػػػػػة األىػػػػػػػػػػداؼ 
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 .والغايات
تتضػػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػػدخبلت مراجعػػػػػػػػػػة  -ٚٚ

اإلدارة معمومػػػػػػػػػػات الوضػػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػػػالي 
 .الوقائية لئلجراءات التصحيحية و

     √  

تتضػػمف مػػدخبلت مراجعػػة اإلدارة -ٛٚ
معمومػػػػػػػػات متابعػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػراءات مػػػػػػػػف 

 .المراجعات اإلدارية السابقة
     √  

مػػػػدخبلت مراجعػػػػة اإلدارة تتضػػػػمف ٜٚ
تطػػػػػػػػػػػػػػػػػورات القػػػػػػػػػػػػػػػػػوانيف و معمومػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .والمتطمبات األخرى
     √  

  √      .توصيات بشأف التحسيفال-ٓٛ
 1,36 متوسط معدل التطبيق

 % 23 النسبة المئوية
 

مسػتوى تنفيػذ وتوثيػؽ متطمبػات مراجعػة  ،(ٜ٘) الجػدوؿفػي نتائج قائمػة الفحػص التدقيقيػة  تبيف 
 حققػت معػدالً  حيػث، ISO 14001: 2004مقارنة مع معيار التدقيؽ عمؿ مالالفعمي في اإلدارة لمواقع 

لػى وجػود فجػوة عميقػة إمما يؤشر %(  ٖٕ)درجات وبنسبة مطابقة ( ٙ)درجة مف أصؿ ( ٖٙ،ٔ)قدره 
التنفيػػػذ و  لػػػبعض المتطمبػػػات الجزئػػػي والتوثيػػػؽ ناتجػػػة عػػػف التنفيػػػذ%(  ٚٚ)لعػػػدـ المطابقػػػة بنسػػػبة  جػػػداً 

د أسػػػبابيا بشػػػكؿ ، تعػػػو داريػػػةعض اآلخػػػرمف متطمبػػػات المراجعػػػة اإللمػػػب لتوثيػػػؽ الضػػػعيؼ جػػػداً االجزئػػػي و 
 :يما يمأساسي لكؿ م

       ISO14001: 2004عػػػػدـ وجػػػػود مراجعػػػػة إداريػػػػة ذات صػػػػمة بمتطمبػػػػات نظػػػػاـ اإلدارة البيئيػػػػة -ٔ
ب عنػو لمبحػث عػف ميدانية لممػدير أو مػف ينػو الزيارات العمى  عمؿتقتصر مراجعة اإلدارة في الم حيث،

قتراح سبؿ معالجتيا  .المخالفات البيئية وتحديد مسبباتيا وا 
مػة وكفايػة ئمحػددة لمتأكػد مػف مبلالفتػرات الدوريػة ضػمف المراجعات العدـ إلتزاـ اإلدارة العميا بإجراء -ٕ

جراءات تنفيذىا اإلدارة البيئية مف حيث متطمبات وفاعمية نظاـ  .وا 
 عمػػؿومػػاتي يعػػزز متطمبػػات مراجعػػة اإلدارة لسياسػػة وأىػػداؼ وغايػػات المنظػػاـ معملالمعمػػؿ  إفتقػػار -ٖ

جراءات تنفيذىا بالشكؿ الصحيح  .البيئية ومتابعة نتائج وا 
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   متطمبات المواصفةلمعمل سمنت طاسموجة تجاه نتائج تقويم التنفيذ الفعمي : سادسا
 :ISO-14001الدولية لمبيئة         

 

عمػؿ سػمنت فػي م دارة البيئػةفػي نظػاـ إ، حجػـ الفجػوة (ٓٙ)ىرة فػي الجػدوؿ النتائج الظامف تبيف ي     
             وبػػػػػػػػيف مجمػػػػػػػػؿ متطمبػػػػػػػػات معيػػػػػػػػار التػػػػػػػػدقيؽ وفػػػػػػػػؽ المواصػػػػػػػػفة القياسػػػػػػػػية ،عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة طاسػػػػػػػػموجة

ISO 14001: 2004   بعػػػػد أف سػػػػجمت نسػػػػبة التنفيػػػػذ والتوثيػػػػؽ الفعمػػػػي%(  ٖٚ,ٔٙ)بنسػػػػبة      
فػي  الواضػح عف الضعؼ الكبير فضبل ،الجزئي أو عدمو لتمؾ المتطمبات ، نتيجة التنفيذ%( ٖٙ,ٖٛ)

 . التوثيؽ
 (ٓٙ)جدوؿ 

     ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
ISO 14001: 2004  معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانيةفي.(ٔ) 

 ت
 درجات التقويم لمتنفيذ والتوثيق الفعمي (ISO 14001: 2004)معيار التدقيق 

 النسبة المئوية الوسط الحسابي المرجح عنوان البند رقم البند
 36 2,14 السياسة البيئية 2,4 ٔ
 ٘ٗ ٚٙ,ٕ الجوانب البيئية ٗ,ٖ,ٔ ٕ
 ٖٖ ٕ المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى ٗ,ٖ,ٕ ٖ

 ٓ٘ ٖ األىداؼ والغايات والبرامج ٗ,ٖ,ٖ ٗ
 42,66 2,56 التخطــيط

 ٕٗ ٘,ٕ  اتوالصبلحيات الموارد واألدواروالمسؤولي ٗ,ٗ,ٔ ٘
 ٕٛ ٚٙ,ٔ الكفاءة والتدريب والتوعية ٗ,ٗ,ٕ ٙ
 ٕٚ ٖٖ,ٗ اإلتصاؿ ٗ,ٗ,ٖ ٚ
 ٕٚ ٙ,ٔ التوثيؽ ٗ,ٗ,ٗ ٛ
 ٕٗ ٖٗ,ٔ ضبط الوثائؽ ٗ,ٗ,٘ ٜ
 ٕ٘ ٘,ٔ ضبط العمميات ٗ,ٗ,ٙ ٓٔ

                                                 
تدقيقية التي حصؿ عمييا الباحث لكؿ متطمب مف الفحص اللى نتائج قوائـ ، إستنادا إإعداد الباحػػػثالجدوؿ مف  (ٔ)

 .متطمبات البيئة
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 ٛ٘ ٘,ٖ إلستجابة لمطوارئاإلستعداد وا ٗ,ٗ,ٚ ٔٔ
 39,43 2,36 التنفيذ والتشغيل

 ٓ٘ ٖ المراقبة والقياس ٗ,٘,ٔ ٕٔ
 ٕٕ ٜٕ,ٔ الوقائيو  التصحيحيعدـ المطابقة واإلجراء ٗ,٘,ٕ ٖٔ
 ٙ٘ ٖٖ,ٖ ضبط السجبلت ٗ,٘,ٖ ٗٔ
 ٕٚ ٙ,ٔ التدقيؽ الداخمي ٗ,٘,ٗ ٘ٔ

 38,75 2,31 الفحص
 23 1,36 مراجعة الدارة  6،4 ٙٔ

 618 36,92 المجموع الجمالي لنتائج التقويم
 

 38,63=    16 / 618= معدل التطبيق لنتائج التقويم   
 %  61,37=   38,63 – 100= جمالي لممتطمبات المقدار الفجوة في التطبيق والتوثيق 

 
نتػائج قػوائـ بياني لالتوضيح الو  ،ممخصمستوى كؿ متطمب مف المتطمبات ك( ٕٔ)يبيف الشكؿ 

فػي  ISO 14001: 2004 لفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسيةا
فمػثبل ، تجػانس فػي حركػة المتطمبػاتالتناسػؽ و الففييا يبػيف عػدـ عمؿ سمنت طاسموجة في السميمانية، م
 مطػػػػوارئاإلسػػػػتعداد واإلسػػػػتجابة لطمػػػػب تلم وأعمػػػػى مسػػػػتوى( ٖٗ,ٔ) ضػػػػبط الوثػػػػائؽلمتطمػػػػب دنػػػػى مسػػػػتوى أ
 لػىلذلؾ فإف ىذا المخطط يشػير بػأف المعمػؿ بحاجػة إ( ٙ,ٖ)تصاؿ عمى متوسط ومتطمب اإل( ٕ٘,ٗ)

ف الباحػث نظاـ البيئي نحو األحسف، وعمػى ىػذا األسػاس فػإكثر لترتيب ورفع مستوى المراجعة وتدقيؽ أ
      حسػػػفاألفضػػػؿ واألبيئػػػة لممعمػػػؿ لرفػػػع مسػػػتواىا نحػػػو دارة الـ مقترحػػػًا لبرنػػػامج تػػػدريبي لنظػػػاـ إسػػػوؼ يقػػػد

 .وسوؼ ندرجيا في مبحث التوصيات مف ىذه الدراسة،
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 (ٕٔ) رقـ شكؿ
 

 
 
 

 
 اعداد الباحث: المصدر

 
 
 
 
 
 

     ممخص نتائج قوائـ الفحص التدقيقية لمدى مطابقة التنفيذ الفعمي لمتطمبات المواصفة القياسية
ISO 14001: 2004  معمؿ سمنت طاسموجة في السميمانيةفي. 

 اٌّزطٍجبد

غجخ اٌّ
إٌ

ٛ
ئ

٠خ
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 :طاسموجة البرنامج والخطة العشرية لتطوير النظامين الجودة والبيئة في معمل سمنت: سابعا
 

 :البرنامج التدريبي المقترح -أول
لػػى وضػػػع برنػػامج وخطػػة لتطػػػوير النظػػاميف فػػػي رئيسػػي مػػػف ىػػذه الدراسػػة ىػػػي التوصػػؿ إاليػػدؼ ال

البرنػػػامج  (ٔٙ)وفػػػي الجػػػدوؿ  .فضػػػؿألاو  حسػػػفلضػػػعؼ فييمػػػا، وتحسػػػينيما نحػػػو األالمعمػػػؿ لتجػػػاوز ا
 . دارة البيئيةرح مف قبؿ الباحث لتطوير نظاـ اإلالتدريبي المقت

 

 (61)الجدول 
 (ٔ).البرنامج التدريبي المقترح من قبل الباحث لتطوير نظام الدارة البيئية لمعمل سمنت طاسموجة

عنوان البرنامج  ت
 المدة اليدف من البرنامج الجية المستفيدة التدريبي

 المقترحة

عدد 
الساعات 
 اليومية

ٔ 
مفيوـ البيئة وعبلقتيا 

 بالمعمؿ
 عمـو موظفي المعمؿ

توضػػػػيح مفيػػػػػـو البيئػػػػػة 
 ساعة ٕ يـو وبياف عبلقتيا بالمعمؿ

ٕ 
مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 
وأنواعيػػػػػػػػػػا وعبلقتيػػػػػػػػػػا 

 بالمعمؿ
 عمـو موظفي المعمؿ

توضػػيح مفيػػػـو التمػػػوث 
وبيػػاف أنوعيػػا وعبلقتيػػا 

 بالمعمؿ
 ساعة ٕ يـو

ٖ 

أنػػػػػػػػػػػواع نظػػػػػػػػػػػـ اإلدارة 
البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػة وأسػػػػػػػػػػػػػػػػػباب 
ظيورىػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالتركيز 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى المواصػػػػػػػػػػػػػػػػفة 

 (ISO ٔٓٓٗٔ)الدولية

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

توضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدايات 
وأسػػػػػػػػباب نشػػػػػػػػوء نظػػػػػػػػـ 
اإلدارة البيئيػػػػػة أنواعيػػػػػا 
ومزاياىػػػػػػػػػػػػػػػػا وعيػػػػػػػػػػػػػػػػوب 

 تطبيقاتيا 

أسبوع 
 دواح

 ساعة ٖ

                                                 
            ٕٓٔٓدار المسيرة ، ISO 14000دارة البيئة نظـ ومتطمبات وتطبيقات ـ، والنقار،عبداهلل، إالعزاوي، نج (ٔ)

 .مف الباحث بتصرؼ، ٜٗٔ-ٖٜٔ:،ص
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ٗ 
التشػػػػػػػػػػريعات البيئيػػػػػػػػػػة 
 النافذة وذات العبلقة

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

توضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 
ىتمامػػػػػػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػػػػػرع إ

بالبيئيػػة وأنػػواع القػػوانيف 
 الصادرة ومضامينيا 

 ساعتاف يوماف

٘ 

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمشػػػػػػػػػػػػػػػركة وطبيعػػػػػػػػػػػػػػػة 

لسياسػػػػػػػػػػة المطموبػػػػػػػػػػة ا
  لممواصػػػػػػػػػػػػػػػفة ووفقػػػػػػػػػػػػػػػا

(ٔٗٓٓٔ ISO) 

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

تحديػػػػػػػػد مػػػػػػػػدى أىميػػػػػػػػة 
إعتمػػػػػػاد سياسػػػػػػة بيئيػػػػػػة 

عتبارىا ركيزة أساسػية بإ
يقوـ عمييا نظاـ اإلدارة 

 البيئية

 ساعتاف أسبوعاف

ٙ 
مفيػػػػػػػػػػػػػػـو التخطػػػػػػػػػػػػػػيط 

يئػػػػػػػػػػػي ومتطمبػػػػػػػػػػػات الب
 تأسيسو

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

تكػػػػػػػػػويف صػػػػػػػػػور لػػػػػػػػػدى 
سػػػػػػػػػػػػتعداد الممتقػػػػػػػػػػػػي لمئل

لتطبيػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػاـ اإلدارة 
 البيئية

 ساعة ٗ أسبوعاف

ٚ 
متطمػػػػػػػػػػػػػػػػػب التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

مفيومػػػػػػػػو )والتشػػػػػػػػغيؿ 
 (ومتطمبات تأسيسو

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  ورئػػيس مديرقسػػـ

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

إظيػػػػػػار أىميػػػػػػة وأبعػػػػػػاد 
المتطمب وحقيقة الفوائد 
المستحصػػػػػػػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 تطبيقو 
 ساعتاف أسبوعاف

ٛ 

متطمػػػػػػػػػػػػػػػػػب أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
الفحػػػػػػص والتصػػػػػػحيح 
المفيػػػػػػػػـو ومتطمبػػػػػػػػات 

 التأسيس

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
موظفػػًا مػػف  ثنػػي عشػػرإ

 عمـو موظفي المعمؿ

لمتأكػػػػػػػػػد ومػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ 
خطػػػوات ىػػػذا المتطمػػػب 
أف النظػػػػػػػػػػػػػػػاـ مطبػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
وبشػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػتبلئـ ومػػػػػػػػا 
جػػػػػػاءت بػػػػػػو المواصػػػػػػفة 

 (ISOٔٓٓٗٔ)الدولية

 ساعتاف سبوعافأ
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ٜ 

متطمػػػػػػػػػػػػب المراجعػػػػػػػػػػػػة 
اإلداريػػػػػػػػػػػػػػة المفيػػػػػػػػػػػػػػـو 
ومتطمبػػػػػػات التأسػػػػػػيس 
مػػػػػػع توضػػػػػػيح مفيػػػػػػـو 

 التحسيف المستمر

كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػو بمنصػػػػب 
شػػعبة  مديرقسػػـ ورئػػيس

مػػػػع مػػػػوظفيف مػػػػف كػػػػؿ 
ثنػػي عشػػر موظفػػًا مػػف إ

 عمـو موظفي المعمؿ

لتوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
التحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمروالمبلئمة 
والفاعميػػة المطموبػػة مػػف 

 نظاـ اإلدارة البيئية 

 ساعتاف أسبوعاف

الفتػػػرة التقديريػػػة إليجػػػاد وعػػػي بيئػػػي عػػػاـ لػػػدى عمػػػـو 
نظػػػاـ مػػػوظفي الشػػػركة الػػػذي يمكػػػف معػػػو البػػػدء بتنفيػػػذ 

ئيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذي قدمتػػػػػػػػػػو المواصػػػػػػػػػػفة الدوليػػػػػػػػػػة  اإلدارة البي
(ٔٗٓٓٔ ISO) 

عدد األياـ  ٕٛ
 التقريبي

 تعدد الساعا ٙ٘ٔ
 التقريبي

 

  معمل سمنت  معًا في 14000واآليزو  9000الخطوات العشرة المقترحة لتطبيق اآليزو  -ثانيا
 (ٔ):طاسموجة       

دارة البيئيػة، قػاـ الباحػث الباحػث لتطػوير نظػاـ اإلرح مػف قبػؿ بعد وضع البرنامج التدريبي المقت
    معػػَا لمعمػػؿ سػػمنت طاسػػموجة ٓٓٓٗٔيػػزو واآل ٜٓٓٓوضػػع عشػػرة خطػػوات مقترحػػة لتطبيػػؽ اآليػػزو ب
يمكػػف  حيػػث. المواقػع و الوظػػائؼ بشػػكؿ أفضػؿ حيػث يمكػػف أف يتغيػر ترتيػػب الخطػػوات، إذا تػـ ترتيػػب،

ة العميػػا لممعمػػؿ ممزمػػة الخطػػوات التاليػػة أف اإلدار و تفتػػرض . أف تتخػػذ بعػػض الخطػػوات بشػػكؿ متػػزامف
فإذا كانت المعمؿ . ختارتو لتطوير خطة العمؿ فيما يتعمؽ بالتطبيؽإ ، وأنيا قدٓٓٓٗٔيزو بتطبيؽ اآل

 .، أو أنيا تسعى لمتسجيؿ، فإنيا قد تتجاوز بعض المياـٜٓٓٓيزو مة في اآلمسج
 

 :ين لمتطبيقتحديد لجنة من المدراء الموجي: الخطوة األولى
حػػدى . اتغالبػػًا مػػا تكػػوف مػػف أصػػعب الخطػػو  ٓٓٓٗٔخطػػوة األولػػى فػػي تطبيػػؽ اآليػػزوالإف  وا 
ف . في المستويات العميا قيقيا ىي تشكيؿ لجنة مف  المدراءجاز ىذه الخطوة وتحة إلنفضمالطرائؽ الم وا 

حقػػؽ ىػػذه المجنػػة ويمكػػف أف ت. لممعمػػؿ ف تمثػػؿ المػػوظفيف فػػي المسػػتويات العميػػامثػػؿ ىػػذه المجنػػة يجػػب أ
 :مف أىمياو العديد مف الفوائد 

 .لتزاـ بإقامة نظاـ اإلدارة البيئية وبنائواإل  -أ
                                                 

 -ٛٚٔ-ٜ٘ٔ، ٕٔٓٓ ، سوريا، دمشؽ، دار الرضا لمنشر،ٓٓٓٗٔنظـ اإلدارة البيئية واآليزو ،، رعد حسفالصرف( ٔ)
 .بتصرؼ مف الباحث
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غالبػػًا بالمسػػتوى األوؿ مػػف  ة والتػػي تػػدعىة المطويػػة عمػػى إعػػداد مسػػودة بيانػػات السياسػػقػػدرة المجنػػ -ب
نػػػو لمػػػف الصػػػعوبة بمكػػػاف عمػػػى المجنػػػة أف تقػػػوـ بتطبيػػػؽ نظػػػاـ إداري ثابػػػتو . التوثيػػػؽ إذ أف . ومسػػػتقر ا 

األفضػؿ  ذلؾ، فإف الفػرد مػف عبلوة عمى. المجاف تكوف جيدة في التطبيؽ وتشغيؿ السياسات ومعالجتيا
إذا قاـ بتطبيؽ خطط المجنة عمى شكؿ مياـ يومية، مف يوـ آلخر، وفي ىذه الحالة يجػب أف يكػوف  لو

 :ويتـ ذلؾ وفؽ المياـ التالية. الفرد ممثبًل لئلدارة
 :عيين ممثل لإلدارة قائدا لمتطبيقت: لىالميمة األو 

ويجػب أف . ينبغي أف يعيف الممثؿ اإلداري بحيث يكوف موظفًا رسميًا يتحدث عػف برنػامج التطبيػؽ
لمزبػػػائف  Liaisonسػػػتفادة منػػػو عمػػػى أنػػػو مػػػرخص عػػػف قيػػػادة جيػػػود التطبيػػػؽ، ويمكػػػف اإليكػػػوف مسػػػؤواًل 

لتصػبح  ختيرت المعمؿبيدؼ التسجيؿ فيما إذا إ ص لممعمؿنو سيكوف بمثابة مرخوأخيرا فإ. والمشرعيف
والممثػػػػؿ اإلداري شػػػػخص يجػػػػب أف يتمتػػػػع بسػػػػمطة عمػػػػى  ٔٓٓٗٔيػػػػزو مسػػػػجمة رسػػػػميًا فػػػػي معيػػػػار اآل

 .المستوى التنفيذي
 :البدء بتدريب المراجعين الداخميين: الميمة الثانية

فريػػؽ مػػف المػػراجعيف وينجػػز ىػػذا ال. تحديػػد فريػػؽ المراجعػػة الداخميػػة ٔٓٓٗٔيػػزو يتطمػػب معيػػار اآل
 Initial gapويقػػـو ىػػذا الفريػػؽ بالتحميػػؿ األساسػػي لمفجػػوة . وظػػائؼ متعػػددة خػػبلؿ التطبيػػؽ وبعػػده

analysis  المراجعات المنتظمة لمصيانة الداخمية عات المنتظمة لمنظاـ، وبشكؿ حتميوالمراج.  
 :تحديد وسائل توثيق نظام الدارة البيئية: الميمة الثالثة
يػػتـ عمػػى أف نظػػاـ اإلدارة البيئيػػة يجػػب أف يكػػوف موثقػػًا ومطبقػػًا ومصػػانًا، و  ٔٓٓٗٔو يػػز يػػنص اآل

مواقعيػػا اإلسػػتراتيجية  ف المعمػػؿ سػػتمتمؾ بموجبػػو سياسػػة واسػػعة لتحديػػدلػػذلؾ فػػإ. إيصػػالو لجميػػع العمػػاؿ
يػد ف السياسػة الواسػعة لممعمػؿ قػد ال تكػوف كافيػة، لػذلؾ فإنيػا تحتػاج لتحدفػإضػافة إلػى ذلػؾ إ. ووضعيا

 ٜٓٓٓيزو ة مػع النظػاـ اإلداري الموجػود كػاآلنظاـ اإلدارة البيئية وتوثيقو، وىذا يمكف أف يترافؽ بسػيول
 :لمتوثيؽ، وبشكؿ خاص عمى المستويات الثبلثة

 .يجب أف يحدد بيانات السياسة لكؿ عنصر مف القسـ :المستوى األول -
 .يؽ بيانات السياسة في المستوى األوؿتتـ فيو إجراءات التشغيؿ المعيارية لتطب: المستوى الثاني -
جراءات التشغيؿ المعيارية :المستوى الثالث -  .يجب أف تدعـ فيو تعميمات العمؿ وا 
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 :التقويم الذاتي لمعمل سمنت طاسموجة: الخطوة الثانية
ويتمثؿ الجزء األوؿ . يجب أف تقيـ األجزاء الثبلثة لمعمؿ، قبؿ تشكيؿ خطة العمؿ بالنسبة لمتطبيؽ

 :مراجعة اآلثار البيئية المتواجدة عف طريؽ نشاطات المعمؿ وسمعيا، وذلؾ وفؽ المياـ التاليةفي 
 :إيصال مراجعة األثر البيئي: الميمة األولى

يػػدؼ وال. ستشػػارات البيئيػػةريػػؽ مؤسسػػة أو شػػركة ذات تجربػػة باإليػػتـ إيصػػاؿ ىػػذه المراجعػػة عػػف ط
نبعاثػػػات اسػػػية لممعمؿ،وىػػػذا يتضػػػمف مسػػػتوى اإلساألمعمومػػػات الختيػػػار مػػػف تقػػػويـ اآلثػػػار البيئيػػػة ىػػػو إ

واإلصدارات الحالية ومستويات الضجيج وتيديد األماف ومسػائؿ صػحة العػامميف والموضػوعات األخػرى 
المتعمقػػػة بيػػػذه القضػػػايا والمسػػػائؿ، ويمكػػػف أف تسػػػتعمؿ قاعػػػدة بيانػػػات المعمومػػػات الموجػػػودة لمجموعػػػة 

 .  في المعمؿ أىداؼ وغايات تخص نظاـ اإلدارة البيئية
 :فحص النظام الداري الموجود: الميمة الثانية 

وىػذا يمكػف أف يتػأتى مػف النظػاـ . إف الجزء الثاني ىػو فحػص النظػاـ اإلداري الموجػود فػي المعمػؿ
، إلػػى النظػػاـ اإلداري فػػي اإلدارة العميػػا، حيػػث يػػتمـ ويوثػػؽ بشػػكؿ (النظػػاـ غيػػر المطبػػؽ)غيػػر الموجػػود 
واليػػػدؼ األساسػػػي لفحػػػص النظػػػاـ . ٔٓٓٗٔيػػػزو المطابقػػػة بسػػػيولة مػػػع اآل يػػػدؼ تحقيػػػؽجيػػػد، وذلػػػؾ ب

وىػذا يعنػي النظػر فػي . اإلداري، كما ىو موجود اآلف ىو تحديد كيفية توثيقو عنػدما يتطمػب األمػر ذلػؾ
جػػراءات لمتشػغيؿ وتعميمػػات لمعمػػؿ، ممػا يسػػمح بتقػػويـ فاعميػة ىػػذه الوثػػائؽ عنػػدما  أي بيانػات لمسياسػػة وا 

ولعؿ جزءًا مف ىذا التقويـ يوجب تحميؿ الفجوة، ويعني تحميؿ الفجوة مقارنػة النظػاـ . ذلؾيتطمب األمر 
ـ ىػػذا التحميػػؿ بػػالعيف ومػػف الممكػػف أف يػػت ٔٓٓٗٔالحػػالي الموجػػود فػػي المعمػػؿ مػػع متطمبػػات اآليػػزو 

     ٔٓٓٗٔنتباىػػػا أكثػػر لجعميػػػا مطابقػػة مػػػع اآليػػػزو ار أف العمميػػات فػػػي المعمػػؿ تحتػػػاج إعتبػػػالمجػػردة، بإ
نتبػاه حتػاج إلويقترح أف يتـ إعداد قائمة فحص لمعمميات التي تكػوف قريبػة مػف المطابقػة، وأي الػنظـ ت ،

 .أكثر
ويػػتـ إيصػػاؿ تحميػػؿ . تسػػاعد المعمومػػات السػػابقة عمػػى تحديػػد أفضػػمية الميػػاـ ضػػمف خطػػة العمػػؿو 

دـ الخبيػر الخػارجي وفػي حػاالت عديػدة يسػتخ. الفجوة بشكؿ تقميدي عف طريػؽ فريػؽ المراجعػة الػداخمي
يرافػؽ المراجعػوف الػداخميوف الجػدد الخبيػر  متػدريب وعندئػذ، وكجػزء مػف تػدريبيـفريؽ المراجعة الداخمي ل

ستعداد إليصاؿ لمراجعوف الداخميوف التجربة، واإلوبيذا األسموب يمكف أف يكتسب ا. في مراجعة الفجوة
 .المراجعة المناسبة إلى الخبير الذي يتمتع بتجربة أفضؿ
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 :مراجعة متطمبات الزبون وجميع القوانين القابمة لمتطبيق: الميمة الثالثة
. مف البدييي أف يكوف الجزء الثالث ىو مراجعة متطمبات الزبوف وجميع القوانيف البيئية في المعمؿ

ضػػافية لمػػا يمكػػف أف اإلمعمومػػات التقػػدـ مثػػؿ ىػػذه المراجعػػة  مػػا يسػػمى بالمراجعػػة القانونيػػة، حيػػث وىػػذا
ف العنصػػر و  .حققػػو الغايػػات البيئيػػةت يتطمػػب أف تقػػـو المعمػػؿ بتحديػػد   ٔٓٓٗٔيػػزو مػػف اآل( ٕ – ٗ)ا 

عتبػػػار الجوانػػػب البيئيػػػة أو المتطمبػػػات القانونيػػػة المحػػػددة أو ـ اإلدارة البيئيػػػة، تأخػػػذ بعػػػيف اإلخطػػػة لنظػػػا
قا تخمػػػؽ المعمومػػػات سػػػابف التقييمػػػات الثبلثػػػة الموصػػػوفة وأخيػػػرا فػػػإ. لمنظػػػاـ ةاألىػػػداؼ والغايػػػات المحػػػدد

 .نجاز مياـ التخطيطالمطموبة إل
 

 :كتابة سياسات نظام الدارة البيئية: الخطوة الثالثة
ليا، فيما يتعمػؽ بنظػاـ اإلدارة البيئيػة، بحيػث تمتقػي المتطمبػات  السياساتتحتاج المعمؿ إلى تحديد 

ولعػػؿ السػػبب . ايػػة المػػوارد وحفظيػػاالقانونيػػة ومتطمبػػات الزبػػوف والمسػػؤولية القانونيػػة المحػػددة أو حتػػى وق
ف الػػدعـ والسياسػػة البيئيػػة عمػػى مسػػتوى دارة البيئيػػة ىػػو أنػػو ىػػاـ، وذلػػؾ ألفػػي إقامػػة نظػػاـ اإل يالرئيسػػ

  :نجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التاليةويتـ إ. لسياسة المحددة والموضوعةالمعمؿ يستنداف عمى ا
 :توى المعملكتابة السياسة البيئية عمى مس: الميمة األولى 

، ىػػي ٔٓٓٗٔأف السياسػػة البيئيػػة عمػػى مسػػتوى المعمػػؿ، سػػواء فيمػػا يتعمػػؽ بػػاآليزو بػػيمكػػف القػػوؿ 
يجػة لمتقػويـ الػذاتي فػي ف ىػذه السياسػة ىػي نتفػإ. نظػاـ اإلدارة البيئيػة وتحديػدهالخطوة األولى فػي إقامػة 

البيئية في المعمؿ وطبيعتو  ف بياف ىذه السياسة يجب أف يعبر عف سبب وجود نظاـ اإلدارةوا  . المعمؿ
لتػػزاـ بالتحسػػيف اسػػة اإلكمػػا يجػػب أف تحػػدد السي. وحجمػػو ومبلئمتػػو لآلثػػار البيئيػػة التػػي تخمقيػػا المعمػػؿ

وبشػػكؿ طبيعػي، يجػػب أف تقػر بأنيػػا ستسػتجيب لممتطمبػػات القانونيػة ومتطمبػػات . المسػتمر ومنػػع التمػوث
 .الزبوف المتعمقة بالبيئة في آف معاً 

 : كتابة وثائق المستوى األول لمنظام: ةالميمة الثاني
بعػػد وضػػع السياسػػة عمػػى مسػػتوى المعمػػؿ يجػػب أف تعػػد المجنػػة الوثػػائؽ عمػػى المسػػتوى األوؿ وأف 

، وبيػاف Environmental Management Manualتضػعيا فػي كتيػب يسػمى دليػؿ اإلدارة البيئيػة 
ع العناصر المؤلفة لمقسـ الرابع السياسة يجب أف يكوف أقؿ مف صفحة واحدة وأف يعكس متطمبات جمي

كمػا  ٔٓٓٗٔوبيدؼ المراجعة يجب أف تحدد العناصر التاليػة فػي معيػار اآليػزو . ٔٓٓٗٔمف اآليزو 
 .(ٕٙ)الجدوؿ في 
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 ( 62)جدول 
 ISO 14000(1)ممخص لوصف متطمبات المواصفة الدولية 

                                                 
(1) Davis, S.Petie, Implementing An (EMS) in Community-Based Organization, NSF,1998   

, p:9. 

 وصـف ممخـص المتطمبــات طمب ترقم الم ت

 السياسة البيئية 4-1 ٔ
العميا، يعمف  اإلدارةاف يعد ويصادؽ مف قبؿ بي
لتزاـ المنظمة تجاه البيئة، ويستخدـ كإطار إ

 .لمتخطيط والتنفيذ
  التخطيط 4-2 

 البيئية الجوانب ٔ-ٕ-ٗ ٕ
تحديد العناصر البيئية لؤلنشطة والمنتجات 
والخدمات، وتحديد تمؾ التي ليا تأثير ميـ 

 .عمى البيئة

ٖ ٗ-ٕ-ٕ 
انونية القالمتطمبات 

 األخرىالمتطمبات و 
تحديد وضماف الوصوؿ لمقوانيف والتعميمات 

 .األخرى

 الغاياتو  األىداؼ ٖ-ٕ-ٗ ٗ
وضع أىداؼ بيئية لممنظمة تتوافؽ مع 
سياستيا وجوانبيا البيئية ووجيات نظر 

 .أصحاب المصالح وبقية العوامؿ

 ةالبيئي اإلدارةبرنامج  ٗ-ٕ-ٗ ٘
الغايات التخطيط لؤلفعاؿ بغية تحقيؽ 

 واألىداؼ
  التطبيق والتشغيل 4-3 
 .تحديد األدوار والمسؤوليات، وتوفير الموارد الييكؿ والمسؤولية ٔ-ٖ-ٗ ٙ

 والكفاءةالتدريب، والتوعية،  ٕ-ٖ-ٗ ٚ
ف العامميف يتدربوف وقادريف عمى أضماف 

 .تحمؿ المسؤولية البيئية

 تتصاالاإل ٖ-ٖ-ٗ ٛ
ارجي حوؿ تصاؿ الداخمي والخوضع أسس لئل
 .القضايا البيئية

 البيئية اإلدارةتوثيؽ نظاـ  ٗ-ٖ-ٗ ٜ
دامة المعمومات ال دارة متعمقة بنظاـ اإلحفظ وا 
 .البيئية والوثائؽ المرتبطة بو



215 
 

 

ويجب أف يوضع بالنسبة لكؿ عنصر مرقـ في القسـ الرابع قائمة فحص المتطمبات، وعندئذ تكتػب 
وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، يقػػاؿ . مػػاذا تسػػتجيب المعمػؿتفحػػص لأف كمػػا يجػب . جميػع وثػػائؽ المسػػتوى األوؿ

أنػػو يجػػب أف يوضػػع اإلجػػراء الػػذي يحػػدد السػػمطات والمسػػؤوليات لممناولػػة  (ٕ-ٗ-ٗ) ضػػمف العنصػػر 
والتحقيػػؽ فػػي عػػدـ المطابقػػة، باإلضػػافة إلػػى القيػػاـ بالعمػػؿ عمػػى تخفػػيض آثػػار عػػدـ المطابقػػة، والبػػدء 

يجػػب أف تبػػدأ بتسػػمية ،   ف السياسػػة فػػي المسػػتوى األوؿولػػذلؾ، فػػإ. التصػػحيحية أو الوقائيػػةباألعمػػاؿ 
الشػػػخص المسػػػؤوؿ عػػػف ىػػػذا العنصػػػر، كالمػػػدير اليندسػػػي الػػػذي يجػػػب أف يكػػػوف مسػػػؤواًل عػػػف األعمػػػاؿ 

فالنظػاـ الموثػؽ لؤلعمػاؿ . ولو أف يحدد سياسة المعمؿ ليذا القسـ مف المتطمبػات. التصحيحية والوقائية
كتشػػاؼ مجػػاالت عػػدـ ، وىػػذا النظػػاـ سػػيبدأ بإويحػػافظ عميػػو أيضػػاً التصػػحيحية والوقائيػػة يجػػب أف يحػػدد 

        المطابقػػػة ضػػػمف العمميػػػات، ممػػػا يوجػػػب أخػػػذ زمػػػاـ المبػػػادرة لمعمػػػؿ عمػػػى تخفػػػيض أثػػػر عػػػدـ المطابقػػػة
ممػػا يفػػرض القيػػاـ باألعمػػاؿ البلزمػػة لمنػػع تكػػرار حػػاالت عػػدـ . والتحقػػؽ فػػي السػػبب الجػػذري لممشػػكمة،

جراءات ضماف اإل الوثائؽ (رقابة)  ضبط ٘-ٖ-ٗ ٓٔ دارة الفاعمة ألنظمة وا 
 .السيطرة عمى الوثائؽ

ٔٔ ٗ-ٗ-ٙ 
ة الرقاب)  ضبط العمميات

 (التشغيمية 
دارة العمميات واألنشطة بما  تحديد وتخطيط وا 

 . يتوافؽ والسياسة والغايات واألىداؼ البيئية

ٕٔ ٗ-ٗ-ٚ 
ستجابة ستعداد واإلاإل

 لطوارئالحاالت 
جراءات اإلتحديد الطوارئ المحتممة، وتطوير 

 .وقائيةال
  الفحص والعمل لتصحيحي 4-4 
 .رصد األنشطة الرئيسة وتتبع األداء ياسوالق (الرصد)المتابعة  ٔ-ٗ-ٗ ٖٔ

عدـ المطابقة واإلجراءات  ٕ-ٗ-ٗ ٗٔ
 التصحيحية والوقائية

تحديد المشاكؿ وتصحيحيا وضماف عدـ 
 .تكرارىا

 السجبلت ٖ-ٗ-ٗ ٘ٔ
دارة مناسبة ألداء نظاـ اإلالسجبلت الحفظ 
 .البيئية

ٔٙ ٗ-ٗ-ٗ 
نظاـ  (تدقيؽ)مراجعة

 البيئية اإلدارة
شتغاؿ النظاـ كما إدوري لمتأكد مف التدقيؽ ال

 .مخطط لوىو 

دورية لمنظاـ مع التركيز عمى المراجعة ال الداريةمراجعة ال 4-5 17
 .التحسيف المستمر
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ص ثر أىمية ىي الوصؼ الدقيؽ لكيفية نظاـ اإلدارة البيئية، والصػفات والخصػائوالنقطة األك .المطابقة
 .وىو ما يمكف أف يتـ بأقؿ قدر مف الكممات الفريدة التي تتمتع بيا المعمؿ،

 

 :خطة عمل مكتوبة: الخطوة الرابعة
     ةراجعػػػة الخطػػػوط الرئيسػػػتشػػكيؿ خطػػػة عمػػػؿ مكتوبػػػة تحػػػدد بنػػػاءًا عمػػػى المناقشػػػات اإلداريػػػة، ومإف 

 Form A writtenمحػدديف لميػاـ محػددة، أو تحديػد الخطػوط الزمنيػة ألداء المشػروع  وتعيػيف مػدراء،
Action Plan.  فػػي الخطػػوة الثانيػػة يمكػػف أف تنفػػذ التعيينػات مػػا يخمػػؽ كميػػة ضػػخمة مػػف المعمومػػات و

ف وبيػذا فػإ. البيئيػةلنظػاـ اإلدارة  التي يجب أف تناقشيا المجنة المحددة في ضػوء األىػداؼ اإلسػتراتيجية
رؤيػػة الوعندئػػذ يػػتـ تطػػوير . باإلجمػػاع المواقػػؼ الحاليػػة لممعمػؿ تجػػاه البيئػػةو المجنػة المحػػددة سػػتحدد أواًل 

أو حتػى عشػر سػنوات لما يجب أف تقوـ بو المعمؿ سواء أكػاف ذلػؾ لمػدة سػنة واحػدة أو خمػس سػنوات 
 :نجاز الخطوة الرابعة وفؽ المياـ التاليةويتـ إ. مف اآلف

 :تطوير خطة مكتوبة لمقيام بالتطبيق: الميمة األولى
المكتوبة لمعمؿ مجموعة مف الخطوات المطموبة مف قبؿ المعمػؿ لتحقيػؽ  جب أف تتضمف الخطةي 

ف خطػػة العمػؿ تكػػوف بمثابػػة لػذلؾ، فػػإ. حقيػػؽ الغايػػات اإلسػتراتيجية ليػػاوت ٔٓٓٗٔالمطابقػة مػػع اآليػزو 
تجػػاه تحقيػػػؽ ، ومػػػف ثػػـ اإلنتقػػاؿ بإٔٓٓٗٔو ع معيػػار اآليػػز وصػػؼ لكيفيػػة تحقيػػؽ المعمػػؿ لممطابقػػػة مػػ

ومػػػف المفضػػػؿ أف يراجػػػع ممثػػػؿ اإلدارة التقييمػػػات . أىػػػدافيا الخاصػػػة وأىػػػداؼ التحسػػػيف المسػػػتمر أيضػػػا
 .ومسودة خطة العمؿ بيدؼ المناقشة والموافقة عمييا مف قبؿ المجنة المحددة

 :خطة العملدمج الطرائق الدارية لممشروع في : الميمة الثانية
ستعماؿ الخطوط وتتضمف إ .ٔٓٓٗٔذكورة في تطبيؽ اآليزو أف الطرائؽ اإلدارية لممشروع ىي الم

وبذلؾ يجب . جتياز كؿ مرحمة مف مراحؿ التطبيؽ، بيدؼ إ) Gant Chart)الزمنية وخارطة جانت

                                                 
() َخريطة الجدوؿ الزمني أو خريطة جانت أو Gant Chartىي عبارة عف َرسـ بياني يوضح الجدوؿ الزمني لعمؿ ما    
ىذه الخريطة . ؽ ُمنتج جديدمثؿ مشروع إنشائي أو عممية صيانة أو عممية تطوير أو مشروع تطوير وتصنيع وتسوي،

. لُتوضح الزمف الذي تستغرقو كؿ خطوة مف خطوات المشروع ومتى تبدأ ومتى تنتيي Barsَتستخدـ الخطوط العرضية 
وبالتالي فيذه الخريطة تساعدنا عمى التخطيط لممعمؿ وعمى نقؿ ىذا التخطيط لئلدارة العميا وكؿ مف لو عبلقة 

ستيعابو لمتابعة بشكؿ يسيؿ إوسيمة جيدة جدا في متابعة َتطور األعماؿ وعرض ىذه اىذه الخريطة ُتعتبر . بالمعمؿ
فيمكننا أف نستخدـ خطوطًا أفقية أخرى لتحديد الوقت الفعمي لتنفيذ األعماؿ بمعنى أف الخريطة يظير عمييا . بسرعة

ومازالت  ٜٚٔٔبتدعيا في عاـ والذي إ Henery Ganttالزمف المخطط والفعمي، عمما بأف ىذه الخريطة منسوبة إلى 
 .مستخدمة حتى اآلف بؿ ىي أشير وسيمة مستخدمة في عرض الجداوؿ الزمنية
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ـ بالفحص مع األفراد وكمداخؿ لتاريخ إتماـ الميمة يجب القيا. أف يراقب إتماـ المياـ المحددة لآلخريف
ويقترح أيضا القياـ باإلجتماعات المنتظمة . لمتوقعةالمتأثريف بكمية العمؿ المنجز مقابؿ النتائج ا

 .ختناقات في التطبيؽ وتخفيضياإلكتشاؼ اإل
   

 :تعديل دليل الجراءات البيئية: الخطوة الخامسة
   ٔٓٓٗٔلػػػػيعكس متطمبػػػات اآليػػػػزو ( المسػػػتوى الثػػػاني) تعػػػديؿ أو إيجػػػاد دليػػػػؿ اإلجػػػراءات البيئيػػػػة 

بعػػد إيجػػاد دليػػؿ التوثيػػؽ فػػي المسػػتوى األوؿ، يغػػدو مػػف الضػػروري السػػعي إليجػػاد المسػػتوى الثػػاني مػػف ،
معياريػػة لػػبعض التشػػغيؿ الالوثػػائؽ الخاصػػة بػػإجراءات التشػػغيؿ المعياريػػة، لػػذلؾ يجػػب تحديػػد إجػػراءات 

فػي الواقػع يوصػي بػأف و . أكثػر مػف إجػراء أو إجػرائيف كما يجب أال يكتب ممثؿ اإلدارة. األقساـ المتأثرة
في األقساـ المحددة اإلجراءات التي تكوف متشابية بشكؿ كبير مػع النظػاـ الجديػد لػئلدارة  يكتب المدراء

ويتـ إنجاز الخطوة الخامسة وفؽ . كما يتعيف عمى المدير أف يتعمـ أكثر عف العممية المستيدفة. البيئية
 :المياـ التالية

 :مراجعة الجراءات المكتوبة الموجودة المستعممة لخرائط التدفق: ميمة األولىال
وىػذا يمكػف . ٔٓٓٗٔجراءائيػا الموجػودة مػع متطمبػات اآليػزو تحتاج المعمؿ إلى مراجعة مطابقػة إ

فيمػا يجػب أف ترسػـ ستعماؿ قائمػة فحػص الوحػدات بيػدؼ المطابقػة مػع المعيػار، أف ينجز عف طريؽ إ
تعػػرؼ عمػػى التػػدفؽ الموجػػود لئلجػػراءات المحػػددة، وىػػي خارطػػة يمكػػف أف تسػػتعمؿ فيمػػا ؽ لمخارطػػة تػػدف

 .ضافي لمسودة اإلجراءاتاإلتقويـ البعد لمحصوؿ عمى 
 :حاجة عمميات خارطة التدفق لجراءات مكتوبة: الميمة الثانية

اج لخارطة وفي ىذه الحاالت نحت. يمكف أف يظير تحميؿ الفجوة الحاجة إلجراءات إضافية مكتوبة
فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف أف نجد أف ىناؾ حاجة إلجراءات . تدفؽ لمعممية التي تتطمب إجراءات مكتوبة

، وبالتػػػالي يجػػػب أف نتػػػابع النشػػػاطات المطموبػػػة فػػػي النظػػػاـ الحػػػالي بيػػػدؼ التغييػػػر ةالعمػػػؿ التصػػػحيحي
عمػؿ المطمػوب الػذي وتصحيح حاالت عدـ المطابقة، ويجب أف يمخص ىذا في خارطة التدفؽ لرؤيػة ال

 .ظير الفوضى في العمميةف غائبا، وحيث يمكف أف يكا
 :رؤية فيما إذا كانت الجراءات فعالةممراجعة خرائط التدفق ل: الميمة الثالثة

الموجودة اإلجراءات المقترحة بيدؼ النظر في مسالة  Flow Charts()يجب أف تراجع خرائط التدفؽ 
أف جميع ىذه اإلجراءات قد ال تكوف فعالة، بؿ قد ال تكوف ذات  ، حيثEffectivenessالفاعمية 

                                                 
() ت إّف اليدؼ مف خرائط التدفؽ ىو وصؼ العمميات واإلجراءات ومراحؿ التفتيش في المشروع ، وتحديد العمميا

أو نشاط ، حيث توضح جميع مكونات  ، وتعتبر مف أبسط الطرؽ لوصؼ عمميةالمتكررة بيدؼ التحسيف المستمر
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وىذا يعني أف األفراد المنجزيف لمعممية يقوموف ببعض األشياء . معنى أصبًل في بعض الحاالت
والخبراء  مراجعة خرائط التدفؽ مع المدراء لذلؾ يجب. المختمفة عما يمكف أف يقاؿ في اإلجراءات

ثؿ األسموب ف لئلجراءات، كما يجب أف يساؿ عـّ إذا كانت خرائط التدفؽ تمالفنييف واألفراد المنجزي
 .نجاز العمؿاألفضؿ إل

 :مسودة الجراءات المعدلة والجديدة: الميمة الرابعة 
يمكػػف أف تحػػدد وتؤسػػػس الفػػرؽ العمميػػة، وأف توافػػػؽ عمػػى اإلجػػراءات الموجػػػودة، ويمكػػف أف تتػػػرجـ 

لذلؾ يجب أف تقدـ مسػودة اإلجػراءات بنػاءًا عمػى الػدروس التػي تػـ . خرائط التدفؽ إلى إجراءات مكتوبة
اإلجػػراءات وتعنػػوف، أضػؼ إلػػى ذلػػؾ ىػػذا باإلضػػافة إلػى أنػػو يجػػب أف تػرقـ . ٜٓٓٓتعمميػا مػػف اآليػزو 

 .نو مف الضروري أف يترؾ فراغ لتأريخ الموافقة وتوقيع المسؤوؿ ورقـ المراجعة ورقـ الصفحةفإ
 :لمجنة المحددة عمى الجراءات الجديدةموافقة ا: الميمة الخامسة

ه إجػػراءا عتبػػار بشػػكمو الموجػػود فيػػو أو المعػػدؿ، بإ بمػػا أف كػػؿ إجػػراء موجػػود يكػػوف مقبػػوال سػػواء  
ي تصػػػػبح جميػػػػع نتظػػػػار كػػػػلمحػػػػددة الموافقػػػػة، ومػػػػا مػػػػف حاجػػػػة لئلمجنػػػػة امنػػػػو يجػػػػب أف يقػػػػدـ لجديػػػػدًا، فإ

عػػبلوة عمػػى ذلػػؾ، يجػػػب أف . جػػرى إتماميػػايمكػػف الموافقػػة عمػػى كػػػؿ وثيقػػة  اإلجػػراءات مكتوبػػة، حيػػث
وبػػػػذلؾ تحتػػػػاج المجنػػػػة المحػػػػددة لمراجعػػػػة جميػػػػع . تنػػػػاقش اإلجػػػػراءات بوصػػػػفيا تخػػػػص نشػػػػاطات عامػػػػة

ومػػف الضػػروري أيضػػًا القيػػاـ بمراجعػػة . ٔٓٓٗٔاإلجػػراءات لكػػي تضػػمف تطابقيػػا مػػع متطمبػػات اآليػػزو 
وأف يتخذ الحػذر . قابمية الحساسية أيضاً جميع مسودات اإلجراءات بيدؼ تحديد الدقة وقابمية التطبيؽ و 

لضماف عدـ تجاوز وتخطي السمطات والوظائؼ، فكؿ إجراء موافؽ عميو مف قبؿ المجنة المحددة يجب 
وجميػع اإلجػراءات الموافػؽ عمييػا يجػب . أـ ال ٔٓٓٗٔأف يبلحظ ما إذا كاف يرضػي متطمبػات اآليػزو 

عمػػى أف اإلجػػراءات الجديػػدة تعنػػي أنػػو قػػد تػػـ . يػػارأف تبلحػػظ مػػا إذا كانػػت تمتقػػي جميػػع متطمبػػات المع
 .القياـ ببعض التدريبات

 

 :إختيار المسجل: الخطوة السادسة
ختيػػار المسػػجؿ بعػػػد معرفػػة أننػػا نتمقػػى مراجعػػػة الطػػرؼ الثالػػث، وأف مراجعػػات الطػػػرؼ يمكػػف إ 

طات األخػػػرى الثػػػاني سػػػيتـ إيصػػػاليا مػػػف قبػػػؿ الزبػػػائف، وبمػػػا أف اإلجػػػراءات تكػػػوف مكتوبػػػة، فػػػإف النشػػػا
                                                                                                                                                    

العممية ومراحميا المتعددة وسير خطوات العمؿ مف البداية إلى النياية ، وتساعد كذلؾ في تحديد الطريؽ الفعمي لمعممية 
وتستخدـ خريطة  .المختمفة في المشروعمف أجؿ رفع درجة كفاءة العمميات وتحديد العمميات المتكررة ومراحؿ التفتيش  ،

ؽ كذلؾ في تحديد المشاكؿ ومناطؽ الضعؼ ليتمكف الفريؽ مف التعرؼ عمييا وتحديد أسبابيا الرئيسة ومف ثـ التدف
 .إيجاد الحموؿ المثمى
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ختيػػار مسػػجؿ المثػػاؿ، يمكػػف فػػي الوقػػت المبلئػػـ إ لمتطبيػػؽ يمكػػف أف تحػػدث بشػػكؿ متػػزامف، فعمػػى سػػبيؿ
       مؤىػػػػػؿ، إذا كػػػػػاف التسػػػػػجيؿ جػػػػػزءًا مػػػػػف خطػػػػػة العمػػػػػؿ، السػػػػػيما إذا تػػػػػـ مراجعتػػػػػو عػػػػػف طريػػػػػؽ الزبػػػػػوف 

اوز ىػػذه الخطػػوة ؾ يمكػػف تجػػطريػػؽ إنجػػاز المراجعػػة الذاتيػػة، وعنػػد ذلػػ، أو عػػف (تسػػجيؿ الطػػرؼ الثػػاني)
 :ويتـ إنجازىا وفؽ المياـ المحددة التالية

 : الحصول عمى قائمة المسجمين المؤىمين: الميمة األولى
إف المسػجؿ المؤىػؿ يمثػؿ منظمػػات الطػرؼ الثالػث المميػزة عػػف طريػؽ ىيئػات الموافقػة الوطنيػػة  

لممسػػجؿ الػػذي  النظػػر ٓٓٓٗٔومػػف الضػػروري فػػي مػػنح شػػيادات اآليػػزو . ٓٓٓٗٔكمسػػجميف لآليػػزو 
يممؾ تجربة، و بشكؿ خاص بالنسبة لممنظمات التػي تقػع ضػمف المجموعػات الصػناعية، عمػى أنػو مػف 

 .المفترض أف ينشر كؿ مسجؿ مجاالت التطبيؽ التي تغطييا األنواع الصناعية
 :إيجاد قائمة من حاجات المعمل: الميمة الثانية

مػب المعمومػات، فإنػو مػف الضػروري تحديػد عتبار أف المعمؿ تنتظر المسػجؿ لئلجابػة عمػى طبإ 
وتتعمػػػؽ ىػػػذه الحاجػػػات بشػػػكؿ خػػػاص بمػػػا يمكػػػف أف تتوقعػػػو المعمػػػؿ مػػػف  . قائمػػػة عػػػف حاجػػػات المعمػػػؿ

. الخػدمات، وكميػػة الػدعـ المتوقػػع مػف السػػجؿ، والمػؤىبلت المتوقعػػة لممػراجعيف، ومسػػائؿ أخػرى مشػػابية
لػذلؾ، فإنػو مػف الضػروري . ة وممزمة قانونيػاَ وكما جرى الوصؼ سابقًا، فإف عممية التسجيؿ تكوف رسمي

ويجػب أف تكتػب القائمػة . قراءة نموذج التطبيػؽ والعقػد وحػـز المعمومػات حػوؿ كػؿ مسػجؿ بعنايػة وحػذر
ومػػػف . سػػػتعماؿ مقػػػاييس موضػػػوعيةويمكػػػف أف يقسػػػـ كػػػؿ مسػػػجؿ بإ. لحاجػػػاتالناتجػػػة عػػػف التوقعػػػات وا

ألفضػػؿ فيمػػا إذا كػػاف المسػػجؿ اآلخػػر ذو السػػعر الضػػروري أال يعػػد المسػػجؿ األقػػؿ سػػعرَا ىػػو الخيػػار ا
 .األعمى يعرض خدمات أكثر

 :ختيار ثالثة مسجمين عمى األقل لممراجعة الضافيةإ: الميمة الثالثة
. يجب أف تحاوؿ المعمومػات المقدمػة مػف كػؿ مسػجؿ تخفيػؼ قائمػة المرشػحيف إلػى ثبلثػة مرشػحيف

لكف يجب أيضًا محاولة الحصوؿ عمى ثبلثػة . سريعة وىذا ليس صعبًا بالطبع، بؿ قد يعد بمثابة قاعدة
مػػػف ناحيػػػة التعاقػػػد ،  وىػػػذا يعنػػي قػػػدرة أكثػػػر عمػػػى التفػػػاوض. مرشػػحيف جيػػػديف أو حتػػػى أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ

 .  ختيارإلاألنسب، مع المسجؿ الذي يقع عميو ااألفضؿ والسعر 
لمناسػػػػب مػػػػف المختػػػػاريف عػػػػف المراجػػػػع او النيػػػػائييف الػػػػثبلث ويجػػػػب أف يسػػػػأؿ كػػػػؿ مػػػػف المسػػػػجميف 

. مستوى المينية المعروضػة مػف المسػجؿ ويجب النظر عف طريؽ المراجعيف إلى المراجعيف الداخمييف،
المسػجؿ، بشػكؿ جيػد، حاجػات الزبػوف؟ كػذلؾ مػف الضػروري تمخػيص ىػذه المعمومػات فػي  تمقىوكيؼ ي
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جنػة متقريػر لمتقرير مكتوب يمخػص ظػروؼ المسػجميف المقتػرحيف وشػروطيـ لمتعاقػد، وعندئػذ يقػدـ ىػذا ال
 .المحددة بيدؼ المراجعة والتعميؽ عميو

 :ختيار أفضل المسجمين وتوقيع العقدإ: الميمة الرابعة
ختيػػػار يػػػتـ التفػػػاوض مػػػع أفضػػػؿ المسػػػجميف المرشػػػحيف، وبعػػػد اإليمكػػػف أف تختػػػار المجنػػػة المحػػػددة 

         ع المسػػػػجؿوفػػػػي ىػػػػذه النقطػػػة يجػػػػب التأكػػػػد مػػػف أف الجميػػػػع يفيمػػػػوف العبلقػػػة مػػػػ. المسػػػجؿ حػػػػوؿ العقػػػد
والموضوعة بشكؿ مكتوب، فعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف تحديػد ذلػؾ بفقػرة مكتوبػة فػي العقػد، وىػذا يسػمح ،

كمػػا قػػد يتطمػػب األمػػر أنيػػا . بإثػػارة المسػػجؿ فػػي أي وقػػت، فػػبل يتوجػػب عميػػو، ربمػػا، دفػػع النفقػػات الباقيػػة
 .سعر خدمات المسجؿ

إذ يجػب فػي السػنة األولػى مراجعػة التوثيػؽ والزيػارة  سػنوات، العقد لمدة ثبلثبشكؿ نموذجي يوقع و 
األوليػػة ودفػػع أجػػور التسػػجيؿ ونفقػػات مراجعػػة التسػػجيؿ، وفػػي السػػنة الثانيػػة والثالثػػة يتطمػػب األمػػر دفػػع 

 .نفقات المراقبة واإلشراؼ
 

 :إيجاد تعميمات عمل مكتوبة: الخطوة السابعة
ؽ عمييػػا، يمكػف البػدء بكتابػػة تعميمػات العمػػؿ كمػا ىػو الحػػاؿ فػي إجػراءات التشػػغيؿ المعياريػة الموافػ

  محػددة لمعمػؿالتعميمػات الال يتطمب األمر فقػط إجػراءات التشػغيؿ، بػؿ أيضػًا وضػع  حيث. لمتعمقة بياا
يجػاد األفػػراد المطمػوبيف، ويمكػػف أف تظيػر فػػي الوقػت نفسػػو الحاجػة لكتابػػة المسػتوييف ا، لثػػاني والثالػػث وا 

 :خطوة وفؽ المياـ التاليةز ىذه النجاويتـ إ. مف الوثائؽ
 :دراسة النشاطات الموصوفة في الجراءات المتعمقة والعمل الورقي المطموب: الميمة األولى

إف كؿ إجراء تشغيؿ معياري يشير دوف شػؾ إلػى تعميمػات عمػؿ محػددة، مثػؿ إجػراءات المختبػرات 
وفػي . نجػاز العمميػة وغيػر ذلػؾئـ إـ ونماذجو وتعميمات المعاينة واإلختبارات المحددة وقواوأشكاؿ اإلتما

ففػي البدايػة يجػب إيجػاد قائمػة مػف . حاالت عديػدة يوجػد ىنػاؾ عمػؿ ورقػي مػرتبط بيػذه الميػاـ المحػددة
. تعميمػات العمػؿ التػي يشػار إلييػا فػػي اإلجػراء، أو التػي تكػوف معروفػة عمػػى أنيػا جػزء مػف ىػذه األجػػزاء

وىػػذا يمكػػف أف يعطػػي صػػورة جيػػدة لػػبعض . يػػاـويجػػب أف يفحػػص العمػػؿ الػػورقي المترافػػؽ مػػع ىػػذه الم
 .النشاطات التي يقوـ بيا بعض األفراد، والتي يمكف بوصفيا جزءًا مف الميمة المحددة

 :إيجاد خارطة تدفق لمميمة المنجزة: الميمة الثانية
وبالنسػبة لكػؿ خطػوة . يقصد بذلؾ فحص كؿ خطوة لمميمػة المنجػزة بيػدؼ إيجػاد خارطػة تػدفؽ ليػا

 .نجاز المياـ المحددةمطموبة وكيفية إستعماؿ واألدوات الفة تفاصيؿ محددة مثؿ نماذج اإلإضايمكف 
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 :مسودة تعميمات العمل: الميمة الثالثة
سػػتعماؿ خارطػػة التػػدفؽ مػػف الميمػػة السػػابقة، يمكػػف اآلف إعػػداد مسػػودة تعميمػػات العمػػؿ، وقػػد ال بإ

تابػػة إجػػػراءات التشػػغيؿ، ولكػػف أيضػػًا كتابػػػة سػػتعمالو لكمػػر تحديػػد األسػػموب نفسػػػو الػػذي تػػـ إيتطمػػب األ
إذ يجػػب مبلحظػػة مػػف سػػيقـو بالنشػػاط عنػػدما يجػػب أف يحػػدث ىػػذا . توصػػيؼ لكػػؿ خطػػوة فػػي الميمػػة

 .النشاط، وكذلؾ التجييزات المستعممة وكيفية إعداد العمؿ الورقي المناسب وممئو
 :تقديم المسودة إلى مدير القسم لمموافقة: الميمة الرابعة
وىػػذا يػػتـ . د مسػػودة تعميمػػات العمػػؿ، يجػػب أف تقػػدـ إلػػى مػػدير القسػػـ المسػػؤوؿ بيػػدؼ المراجعػػةبعػػد إعػػدا

ويجػػب . لضػماف تمبيػػة متطمبػات القسػػـ مػػف خػبلؿ تعميمػػات العمػػؿ، ودوف تنػازع مػػع التعميمػػات األخػرى الموجػػودة
وبػالطبع . موافقػة النيائيػةأف تقدـ المسػودة، بعػد موافقػة مػدير القسػـ عمػى تعميمػات العمػؿ، إلػى المجنػة المحػددة لم

. فإف جميػع تعميمػات العمػؿ المحػددة يجػب أف تأخػذ بنظػر اإلعتبػار وثػائؽ المراقبػة، وأف تعالجيػا وتتعامػؿ معيػا
ألف أيػػة تعميمػػات لمعمػػؿ، تخمػػؽ كجػػزء مػػف عمميػػة التطبيػػؽ، تتطمػػب تػػدريبا لمعمػػاؿ الػػذيف يتػػأثروف بإسػػتعماليا، 

 .ضمف الخطة اإلجمالية لمتطبيؽوبذلؾ يجب التأكد مف أف التدريب يقع 
 

 :إيصال المراجعة الداخمية عمى مستوى النظام: الخطوة الثامنة
عندما نفكر بالنظاـ ونرغب بمقارنتو مع مراجعػة الخطػوط الرئيسػة، يجػب توجيػو المراجعػة الداخميػة 

ذا مػا وجػدت بعػض نقػاط . بيدؼ إتماـ النظػاـ الفعميػة ضػعؼ، فمػف الضػروري العػودة إلػى المراجعػة الوا 
متسػػػجيؿ والقيػػػاـ بالعمػػػؿ الضػػػعؼ ىػػػذه، يمكػػػف أف يػػػوفر مراجعػػػة لإذ أف وجػػػود نقػػػاط . ٔٓٓٗٔاآليػػػزو 

 :وذلؾ لمسببيف التالييف ٔٓٓٗٔوىذه الخطوة صعبة في تطبيؽ اآليزو . التصحيحي
ضػػماف أف فريػػؽ اإلدارة فػػي المعمػػؿ جػػاىز لمراجعػػة التسػػجيؿ، فالمراجعػػة الداخميػػة يجػػب أف تنػػتج  -
 .كافية وذلؾ لتقرر اإلدارة في المعمؿ فيما إذا كانت جاىزة أـ الالمات معمو ال
، وعػف عمى أف نظاـ المراجعة الداخمية يسػتعمؿ ضػمف نظػاـ اإلدارة البيئيػةالدليؿ الحاجة إلظيار  - 

ويتـ إنجاز ىذه الخطػوة . طريؽ إيصاؿ المراجعة الداخمية التامة، فإنو يمكف إيجاد دليؿ لمنظاـ وفاعميتو
 :وفؽ المياـ التالية
 :الداخمية عمى مستوى النظام خطة إيصال المراجعة: الميمة األولى

نػو فإ. والدليؿ عمى شػكؿ سػجبلت بيئيػة بما أف جميع الوثائؽ تكوف موجودة، وأف العماؿ مدربوف،و 
ذه المراجعػػة التخطػػيط لمثػػؿ ىػػألف . اىزة إلتمػػاـ المراجعػػة الداخميػػةمػػف الضػػروري أف تكػػوف جميعيػػا جػػ

أف جػدوؿ المراجعػة الػذي  حيػث. يقومػوف بتحديػد جػدوؿ المراجعػة الرئيسػيف الػذيف يتطمب إعػبلـ المػدراء
 .يستعمؿ في القسـ يجب أف يفحص في أي وقت



222 
 

والعمػػػاؿ والحصػػػوؿ عمػػػى عينػػػة مػػػف السػػػجبلت  ة الداخميػػػة تتطمػػػب مقابمػػػة المػػػدراءإف إدارة المراجعػػػ
 .ؿ التي تكوف معدة بشكؿ مناسبالبيئية والتعرؼ عمى اإلجراءات وتعميمات العم

 :إعداد تقرير المراجعة بيدف المراجعة الدارية: الميمة الثانية
ف المػػراجعيف يجػػب أف يقػػدموا نتػػائجيـ المكتوبػػة إلػػى المراجػػع القائػػد، الػػذي عنػػدما تػػتـ المراجعػػة، فػػإ

طريػؽ إتمػاـ  ة عفوتحدد ىذه المطابق. ٔٓٓٗٔيزو عداد تقرير مكتوب عف مستوى مطابقتو لآليقوـ بإ
ف أي . المجنػة المحػػددة بيػدؼ المراجعػػةويرسػؿ تقريػػر المراجعػة عندئػذ إلػػى . سػػتخداموالنظػاـ وفاعميػة إ وا 

نقػػص فػػي النظػػاـ يجػػب أف يصػػحح ويرفػػع إلػػى المجنػػة اإلداريػػة لتعيػػيف األفػػراد المحػػدديف لميمػػة إتمػػاـ األعمػػاؿ 
اـ عنػػػدما يحقػػػؽ التحسػػػيف، فعنػػػدما تكتشػػػؼ ىػػػذه التصػػػحيحية، وأيضػػػًا مسػػػؤولية المجنػػػة اإلداريػػػة فػػػي تغييػػػر النظػػػ

 .الفرص خبلؿ المراجعة الداخمية، يجب أف تمحظ في التقرير بيدؼ إثارة إنتباه المجنة اإلدارية
 :مراجعة التسجيلل الزمني جدولتحديد ال: الميمة الثالثة

التي توجد  ى بالخبلصات ففي تقارير المراجعةمف الضروري أف يتضمف تقرير المراجعة قسمًا يسم
خبلؿ التطبيؽ، يعبر ىذا القسـ عف مشاعر المراجعيف وأحاسيسيـ حياؿ مستوى مطابقة المعمؿ 

بشكؿ  ىذه المعمومات لتحديد ما إذا كاف المعمؿ جاىزاوتحتاج المجنة اإلدارية . ٔٓٓٗٔلآليزو 
دارة التطوير فإذا قررت اإل. تطمب القياـ بأعماؿ إضافيةاشر لمراجعة التسجيؿ، أو إذا كاف يمب

تشبو خطة العمؿ  التي عمييا أف تطور خطة األعماؿ اإلضافيةفإف اإلضافي لنظاـ اإلدارة البيئية، 
مراجعة  ةجدولطريؽ األفراد المحدديف، ويجب بحيث تحدد ىذه الخطة المياـ المنجزة عف . األولية

أف ، أو عندما يشعر بٔٓٓٗٔالتسجيؿ عندما يقتنع الفريؽ اإلداري في المعمؿ بالمطابقة لآليزو 
ف  ،المطابقة ستتحقؽ حااًل ىذا ممثؿ ممثؿ اإلدارة، ألف عف طريؽ تتـ مراجعة التسجيؿ  ةجدولوا 

لمسجؿ، وعندما يكوف جميع مراجعة لدى االفر فريؽ ؿ بالمسجؿ ويوفر الوقت عندما يتو اإلدارة يتص
 .الرئيسيف في مواقعيـ المدراء

 

 :ة عن طريق مراجعة نقاط نظام الدارة البيئية مع الدارة والعمالإعداد المراجع: الخطوة التاسعة
      أصبحت مراجعة التسجيؿ اآلف مجدولة، األمر الذي يوجب إعداد المعمؿ لمنشاطات القادمة

. تتمقى التسجيؿ بسرعة أكبرحتمااًل أكبر لممعمؿ لداد الذي يسيؿ عممية المراجعة، ويخمؽ إعاإلوىو ،
 :الخطوة وفؽ المياـ التاليةنجاز ىذه ويتـ إ

 :إعالم جميع العمال بالمراجعة القادمة: الميمة األولى
ؿ يجب أف فالعما. تصاؿ ىو إخضاع جميع العماؿ لمتدريبخطة واإلإف مف األشياء األولى لم
بحث المعمؿ عف التسجيؿ؟ ومف خبلؿ ؟ ولماذا ئٓٓٗٔمراجعة اآليزو  يفيموا ما ىو المطموب مف
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وكجزء مف ىذا . يجب تدريب العماؿ عمى تعميمات العمؿ واإلجراءات المعدلة والجديدةىذه النقطة 
وأف يدرؾ العماؿ أيضًا أىمية . التدريب، يجب أف يذكر لماذا تطور المعمؿ نظاـ اإلدارة البيئية الموثؽ

 .نظاـ اإلدارة البيئية لممعمؿ
 :إعداد فريق الدارة لممراجعة: الميمة الثانية
يجب أف يكونوا ذوي معرفة بجميع بيانات  فالمدراء. لميمة يجب إعداد المدراء لممراجعةوفي ىذه ا

ممة ضمف أقساميـ، ويجب أف تجيز السياسة المتعمقة بنظاـ اإلدارة البيئية وجميع اإلجراءات المستع
ي المعمؿ في ة فنسخة المراقبة مف دليؿ السياسة ودليؿ إجراءات التشغيؿ المعيارية لنظاـ اإلدارة البيئي

يجب أف تتـ مقابمة المدير مف خبلؿ المراجعة الداخمية األولية، وذلؾ عف و . جميع مكاتب المدراء
مدركيف لمكيفية التي يمكف مف المناسبة، ويجب أف يكوف المدراء طريؽ التدريب عمى طرائؽ المقابمة 
بعض التعميمات عف الخطوات  مف الضروري أف يتمقى المدراءف .خبلليا أف يجيبوا عمى أسئمة المراجع

التي تظير خبلؿ مراجعة التسجيؿ، وأف يكونوا مدركيف لجدوؿ المراجعة المقترح الذي يمكف أف يتعرفوا 
 .كيفية فحص أقساميـلعميو عند القياـ بالمراجعة ومدركيف أيضًا 

 :المسجل إختيار إرشادات مراجعي: الميمة الثالثة
ويكوف . رشادات لممراجعيف المقدميف عف طريؽ المسجؿاإلـ إف إحدى مسؤوليات المعمؿ ىي تقدي

لذلؾ . نظاـ اإلدارة البيئيةالعماؿ في ىذه الميمة بمثابة أدلة ألنيـ يتفاعموف كثيرًا مع العمميات ومع 
ف اإلرشادات التي تقدـ عف طريؽ و  .ختيار اإلرشادات التي تمنحيـ القدرة عمى التفكير بسرعةيجب إ ا 

 . نقميا بسرعة إلى المواقع واألفراد الذيف يرغبوف بفحصيا المراجعيف، يجب
 

 :المراجعة والستجابة لألعمال التصحيحية: الخطوة العاشرة
إف الخطوة األخيرة في التطبيؽ ىي المراجعة الفعمية لمتسجيؿ، لكف أحيانًا، وقبؿ أف تتـ ىذه  

. في اإلدارة العميا بعض المدراءقاء بوالماجع القائد عمى فيـ التسييبلت، المراجعة، يجب أف يرسؿ المر 
وىذه المراجعة تساعد . وأحيانًا، وبشكؿ مبكر، يجب أف يدقؽ المراجع القائد المستوى األوؿ لمتوثيؽ

  عمى أنو. فضؿ عف المعمؿ، والمساعدة في إيجاد خطة المراجعةاألفيـ الالمسجؿ في الحصوؿ عمى 
عة مف المسجؿ ستقباؿ خطة المراجؿ المكاف المحدد، يجب إمية لمتسجيوقبؿ أف تحتؿ المراجعة الفع،

  :نجاز ىذه الخطوة وفؽ المياـ التاليةويتـ إ. إلى المنظمة
 :ستضافة خطة التسجيلتحديد المسؤولية عن إ: يمة األولىالم

فعمى سبيؿ المثاؿ، يقدـ . تصاؿ بيف المعمؿ والمسجؿإف جاىزية خطة التسجيؿ تتطمب اإل  
ويمكف اإلستفادة مف الممثؿ اإلداري . ة أسابيع قبؿ المراجعةلمراجعة المقترحة لبضعالمسجؿ خطة ا
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ف الممثؿ اإلداري يجب أف يراجع الخطة المقترحة لممراجعة مع لذلؾ، فإ. لمراجعةستضافة ىذه افي إ
ى عند وصوليـ إل. القياـ بالتغييرات إذا كانت ضرورية عميو  كما يجب. الفريؽ اإلداري في المعمؿ

جتماع التي عف ترتيب غرفة اإلالموقع، وتقديـ المراجعيف لفريؽ اإلدارة، ويجب أف يكوف مسؤواًل أيضًا 
 .فتتاحية والختامية لممراجعةفييا اإلجتماعات اإل تتـ

 :ستقبال التسجيلتوكيد جميع األعمال التصحيحية وا   :الميمة الثانية
ع الختامي إلى قائمة مف األعماؿ التصحيحية جتماجعة عندما يتوصؿ المراجعوف في اإلتتـ المرا

       التي شعروا بأنيا ضرورية لممعمؿ لتوكيد المطابقة، فإذا تـ تحديد مثؿ ىذه األعماؿ التصحيحية
مكتوبة عف كيفية إتماـ األعماؿ الخطة العندئذ يجب أف تعرض عمى المجنة المحددة لوضع ،

 .التصحيحية
 :ستقبال التسجيلعمال التصحيحية وا  توكيد جميع األ :الميمة الثالثة

ستجابة لؤلعماؿ التصحيحية ىي تحديد مسؤولية قائد فريؽ الميمة التالية في المراجعة واإل إف
ولقائد الفريؽ أف يكوف متأكدًا مف أف األفراد . ةالمراجعة عف تقرير نجاح خطة العمؿ التصحيحي

      لتقدـ في الخطة، فكؿ عمؿ تصحيحي يتـالمحدديف لميمة العمؿ التصحيحي قد حققوا النجاح وا
وبعد أف تنفذ جميع . ةيجب أف يبلحظ قائد الفريؽ، ويوقع عميو ضمف خطة العمؿ التصحيحي،

في أغمب األحياف، يرغب المراجع القائد لدى و األعماؿ التصحيحية يجب إعبلـ المسجؿ بذلؾ، لكف، 
ة، وعندما يتـ التأكد يوصي بتسجيؿ المعمؿ في المسجؿ بزيارة الموقع لمتأكد مف األعماؿ التصحيحي

 .ٔٓٓٗٔاآليزو 
 :ستعمال التسجيل لمحصول عمى الحد األقصى من الفوائدإ: الميمة الرابعة

ؤكد يذا التسجيؿ يشير إلى أف المعمؿ يستعماؿ فوائد التسجيؿ، فإف الجزء الياـ في التطبيؽ ىو إ
ويجب أف يبدأ اآلف . أف يحؿ اآلف المجنة المحددة لمتطبيؽوأف فريؽ اإلدارة يجب . نظاـ اإلدارة البيئية

بكيفية عنونة التسجيؿ بشكؿ فعاؿ، بحيث يكوف واضحًا لمزبائف الحالييف والجدد، ويجب أف يذكر أيضًا 
نظاـ اإلدارة البيئية المسجؿ مع الغايات الموضوعة بشكؿ جيد، والتي يجب أف تكوف دائمًا مطابقة 

ستمرار في ضماف مطابقة القوانيف وزيادة كفاية التحقؽ مف فرص التحسيف لئللؾ يجب لذ. لمقوانيف
يقدـ مدخبًل عامًا لؤلعماؿ، لتطبيؽ النظاـ  ٜٓٓٓإف معيار اآليزو : وأخيرًا يمكننا القوؿ .المعمؿ
لكف في الواقع يجب مبلحظة أف اآليزو . ٜٓٓٓيزو ؽ اآلوليست المسألة في كيفية تطبي. اإلداري
 .ٓٓٓٗٔاآليزو  تطبيؽ مسار يحدد ٜٓٓٓ
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 المبحث األول

 ستنتاجاتال
 

لمدى مطابقة التنفيذ والتوثيؽ الفعمي لمتطمبات  مف خبلؿ تقويـ نتائج قوائـ الفحص التدقيقية      
عمؿ سمنت في م( ISO 14001: 2004)& ( ISO 9001: 2000)البيئة الجودة و  إدارة ينظام

 ستنتاجاتإلامف جممة  إلىلعينة الدراسة في الجانب العممي منيا، توصمت الدراسة  ممثبلً  طاسموجة
 :يةالتالفي النقاط يمكف توضيحيا 

نتقالة مف مرحمة المطابقة ، تعد إٕٓٓٓبإصدارىا لمعاـ  ISO 9001إف المواصفة الدولية  -1
Conformance لى مرحمة األداء إPerformanceغمب عمييا طابع القياس ومتابعة النتائج  ، حيث

 . فر الوثائؽ والسجبلتمف مجرد التأكد مف مدى تو  ومراقبتيا أكثر
       إف ثبات جودة المنتج كانت مف أىـ أىداؼ الجودة التي يحققيا تبني المواصفة الدولية -2

ISO 9001 لمشركات . 
لتزامات والتعيدات البيئية البيئة إطارا تنظيميًا إلدارة اإلت الدولية ألنظمة إدارة المواصفا تعتبر -3

والمواصفة  BS7750ستجابات الدولية في ىذا اإلطار ىي المواصفة البريطانية اإل بثبات، وأىـ
األكثر  EMASالمواصفة األوربية  ، وتعتبرISO 14001والمواصفة الدولية  EMASاألوروبية 
 .نتشاراً األكثر قبواًل وا   ISO 14001يما تعد المواصفة الدولية تشددًا، ف

في إيجاد آلية  & ISO 9001 ISO 14001 يسيـ تنفيذ متطمبات ىاتيف المواصفتيف الدوليتيف -4
السجبلت إلحكاـ التوثيؽ حجميا، مع إضافة عدد محدد مف الوثائؽ و الوثائؽ وتحديد  ضبط لحركة

 .مف الوثائؽ والسجبلت تقميؿاليؤدي إلى  وضبطو، حيث
مف حيث الجوىر بمثابة تطبيؽ  ISO 14001يعد نظاـ اإلدارة البيئية وفقًا لممواصفة الدولية  -5

بالرغـ مف التوجيات المختمفة لممواصفتيف و  الشؤوف البيئية، لمبادئ نظاـ إدارة الجودة عمى إدارة
 .ف المتطمبات المتشابيةفإنيما يشتركاف في العديد م ISO9001 & ISO14001الدوليتيف 

ىتماـ إدارة المعمؿ بالبرامج التدريبية المتعمقة بالجوانب البيئية وتأثيراتيا مقارنة بتمؾ ضعؼ إ -6
 .المتعمقة بالجودة، وعدـ توفر مبلؾ متخصص يقوـ بتمؾ الميمة داخمياً 

 . ISO14001لدولية ىتمامًا ورغبًة جادة في تبني المواصفة االعميا في المعمؿ إ اإلدارة أظيرت -7
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ستبانة التي تـ وصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ اإلنتائج قوائـ الفحص التدقيقية التي ت تأظير  -8
مع وجود ثغرات  ISO14001، بوجود تطبيؽ جزئي وأولي لبعض متطمبات المواصفة الدولية  توزيعيا

ىو ما يوفر بيئة مناسبة ، و ISO9001في التوثيؽ، بحكـ تأىيؿ المعمؿ لمتطمبات المواصفة الدولية 
                     .لبناء نظاـ لئلدارة البيئية في المعمؿ

 ىتماـوا  دعـ الضعؼ لسياسة بيئية معمنة وموثقة لتحسيف األداء البيئي، نتيجة  عمؿعدـ تبني الم -9
يع األفراد اإلدارة العميا بتوضيح المضاميف والمبادئ األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية، وتبميغيا لجم

 .العامميف والمنتفعيف
بتطبيؽ التعميمات والتشريعات البيئية بشأف مموثات اليواء والضوضاء، نتيجة  عمؿالم لتزاـإعدـ  -10

خاصة  سمنتوصناعة ال واإلقميـ ممزمة عمى مستوى الدولةالنافذة و البيئية القوانيف العدـ وجود ل
  .بمحددات ونسب ىذه األنواع مف التموث

عؼ توثيؽ األىداؼ والغايات والبرامج ومؤشرات األداء البيئي لجميع الوظائؼ والمستويات ض -ٔٔ
عمى أقساـ البيئة والسبلمة  قتصارىاوا  ذات الصمة بالييكؿ التنظيمي وخاصة األقساـ التشغيمية، 

 .واإلطفاء
مستوى  ضعؼ التوعية البيئية الشاممة عمىمع  الشأف البيئيفي المتخصصة  قمة المبلكات -12
 .قمة البرامج التدريبية المتخصصة بالشأف البيئيعمؿ و الم
             محدودية ضبط الوثائؽ الخاصة بوصؼ العناصر الرئيسة لنظاـ اإلدارة البيئية -13

ISO 14001: 2004 والمحافظة عمى الوثائؽ  جراءاتاإلمسؤوليات و العدـ تخصيص ل، نتيجة
 .طمبات النظاـالمطموبة بما يتبلئـ مع تنفيذ مت

التأثيرات  موثقة لضبط العمميات، مع عدـ تقييـالمحددة و القياسية التشغيؿ التوجد إجراءات  ال-14
 .عمؿمالبيئية المرتبطة بنشاطات الصيانة التي تتـ بإتباع أسموب الصيانة العبلجية في موقع ال

الفعمية  ستجابةواإل دادستعاإلتقتصر اإلجراءات الخاصة بتطبيؽ خطة الطوارئ عمى محاولة  -15
 .تأثيرات بيئية معاكسة ناتجة عف حوادث الحريؽ ةلتخفيؼ أي

في تنفيذ عممية التدقيؽ  ISO 19011: 2002إرشادات المواصفة الدولية  عمؿعدـ تبني الم -16
بشكؿ دوري لمتأكد مف التنفيذ التاـ لنظاـ اإلدارة البيئية والمحافظة عميو بشكؿ صحيح بما  ةالداخمي

 .يتطابؽ مع متطمبات معيار تدقيؽ نظاـ اإلدارة البيئية
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وفؽ  عمؿعدـ تقييـ مؤىبلت المدققيف الذيف ينفذوف التدقيقات الحالية لمنظاـ البيئي في الم -17
بيئي مف جية خارجية المدقؽ ال، مع عدـ حصوليـ عمى شيادة ISO 19011: 2002المواصفة 

 .معترؼ بياو مستقمة 
ضعؼ المبلكات لمتخصصة لرفع كفاءة المدققيف البيئييف، نتيجة التدريبية المج براالعدـ وجود  -18

 .عمؿالمتخصصة بيذا الشأف في الم
عمى بعض الزيارات لممدير أو مف ينوب عنو لمبحث  عمؿفي المالبيئية تقتصر مراجعة اإلدارة  -19

 . عف المخالفات البيئية
ومف  ،إلييا، بأف لدى المعمؿ نظاـ إلدارة الجودةوصؿ تتبيف لمباحث مف خبلؿ النتائج التي  -20

القياـ ببعض األمور بمجرد ولفترة قصيرة ومحددة  ٜٔٓٓيزو لسيؿ لممعمؿ الحصوؿ عمى شيادة اآلا
يحتاج البيئية  ولكف نظاـ اإلدارة. ستمرار في التحسيفكاف في نيتيا اإل الفنية واإلدارية وتعديميا، إف
وذلؾ لموصوؿ إلى  ،كثير مف التغييرات واإلضافات في ىذا الجانبالب إلى الكثير مف الوقت لمقياـ

مقياـ بالتحسينات وتطبيؽ البرنامج ل نظاـ بيئي شبو مقبوؿ في المرحمة األولى، ويحتاج إلى فترة أخرى
لئلقتراب مف المقترح مف قبؿ الباحث في تطوير ىذا النظاـ والتي يتـ ذكرىا في التوصيات وذلؾ 

 .  ٔٓٓٗٔيزو يادة اآلالحصوؿ عمى ش
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 المبحث الثاني
 التوصيات

 

في صياغة آلية التوصيات المتخصصة ليذه الدراسة مف  نفاً آالمستعرضة  ستنتاجاتاإل ستثمرتإ    
البيئة الجودة و  إدارة لنظامي  أجؿ معالجة حاالت عدـ المطابقة وتقميص فجوة التنفيذ والتوثيؽ ما أمكف

ISO 9001: 2000  &ISO 14001: 2004 لعينة الدراسة في  ممثبلً  عمؿ سمنت طاسموجةفي م
ويمكف عرضيا عمى لى عدد مف التوصيات العامة والخاصة، تـ التوصؿ إفالجانب العممي منيا، 

 :يالتالنحو ال
لتقييس لتقييس والسيطرة النوعية في إقميـ كردستاف وبالتنسيؽ مع جياز اينبغي عمى جياز ا -1

 .تفعيؿ دورىال وطنية العراقيةيطرة النوعية الوالس
     السعي إلنشاء مؤسسة متخصصة بالجودة والبيئة بالتعاوف مع الييئات والمؤسسات ذات العبلقة -2
ستحداثو ، واإلقميمية  شى مع الممارسات الدوليةجائزة أو عبلمة وطنية لمجودة وأخرى لمبيئة تتما ا 

 .  المستمرالمماثمة لتشجيع المنظمات لممنافسة نحو التحسيف 
ستفادة مف الدعـ الفني الذي لئل ISOاإلسراع في خطوات التسجيؿ في المنظمة الدولية لمتقيس  -3

 .تقدمو ىذه المنظمة، ولمحصوؿ عمى إصدارات المنظمة ومتابعة أنشطتيا أوال بأوؿ
نشر  وبما يسيـ في ISOزيادة عدد الدورات الفنية المتخصصة حوؿ المواصفات الدولية لمنظمة   -4

 . فمسفة إدارة الجودة الشاممة في التعامؿ مع الجودة والبيئة
جميع المحافظات مف ضمنيا محافظات إقميـ  طاع الخاص إلنشاء شركات عراقية فيتشجيع الق -5

ستفادة اصفة الدولية أو ما يعادليا، باإلكردستاف، تتولى عمميات التأىيؿ والتسجيؿ لمنح شيادات المو 
 .ة والعربية في ىذا المجاؿمف الخبرة الدولي

حماية وتحسيف البيئة في اإلقميـ بذات الدور المنوط بالجياز الوطني لمتقييس  تقوـ ىيئة أف -6
سيؽ في ، وبالتعاوف والتنISO14000والسيطرة النوعية، فيما يخص سمسمة المواصفات الدولية 

توعية فيما يتعمؽ بالحد مف التأثيرات ، لتتولى المنيماتمايز في طبيعة أنشطة كؿ أنشطتو مع مراعاة ال
 .البيئية

رتقاء بمستوى ، تتولى مسؤولية اإلنوصي المختصيف بتأسيس جمعية الجودة في العراؽ واإلقميـ -7
جودة الصناعات في العراؽ بصورة عامة وفي اإلقميـ بصورة خاصة، وتعميؽ مفاىيـ الجودة الشاممة 
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شاعة التحسيف المستمر، مف خبل رساء وا  صدار وا  ؿ إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات المتخصصة، وا 
 .مجمة مختصة بالجودة

لتحسيف مستوى األداء  عمى مؤسسات الدولة والجيات ذات الصمة، دعـ تمؾ الجيود الساعيةو  -8
عطاء التخفيض لعفاء أو اإلرتقاء بمستوى الجودة، مف خبلؿ البيئي واإل مرونة المفوائد عمى القروض وا 

 . رات السداد لمشركات الحاصمة عمى شيادات المطابقة مع المواصفات الدوليةفي فت
       وضع خطة لممستقبؿ، لكي تجعؿ مف شيادة المطابقة لممواصفات الدوليةبنوصي الحكومة  -9
 .إحدى عناصر المفاضمة في قبوؿ المناقصات العامة، لتشجيع الشركات عمى التسجيؿ،

برنامج المقترح في ىذا البحث، لمتأكد مف مدى إيفاءىا بمتطمبات عتماد الإنوصي المعمؿ  -10
 .ISO9001 & ISO14001المواصفتيف الدوليتيف 

معامميف في المعمؿ بالدورات وبتوزيع النشرات والتعميمات والممصقات حوؿ الوعي لرفع مستوى  -11
 .ولية وطنية ودينيةعتبارىا مسؤ رس الشعور بالمسؤولية تجاىيما، بإقضايا الجودة والبيئة وغ

الوصوؿ بالموارد البشرية المسؤولة عف شؤوف الجودة والبيئة في المعمؿ إلى مرحمة عالية مف  -12
المتواصمة تدريب الالكفاءة والخبرة، وذلؾ بدعـ خطط اإلعداد والتدريب ضمف المعمؿ ووضع برامج 

 .عبلقة التي تعقد في العراؽ وخارجوستفادة مف الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ذات المع اإل
بإلتزاماتو القانونية  تولي مسؤولية تبصير الموارد البشريةفي المعمؿ بتشجيع القسـ القانوني   -13

 . ستنادًا لقوانيف حماية البيئة وحماية المستيمؾ والتعميمات الحكومية ذات العبلقةإ
 .بما يسيـ في تقميؿ الوثائؽ الورقية لمنظاـو  التوسع في إستخداـ الشبكة الداخمية لئلتصاالت -14
وتحديث أساليب التخمص  ةلطمر غبار المرسبات اإلسمنتي مناسبةدراسة مسألة إيجاد مواقع  -15

 . لمعمؿحية بالغة لسكاف القرى المحيطة بامف أضرار ص يات ذات العبلقة، لما ليامنيا مع الج
 .و، لرصد وتشخيص المموثات بصورة مباشرةجيزة لقياس نسب المموثات في الجاألتوفير  -16
ستخداـ عمميات اإلنتاجية، وذلؾ مف خبلؿ إمف بعض ال لعمؿ عمى الحد مف الضوضاء الناتجا -17

 . نتقاؿ األصوات في تمؾ األقساـ اإلنتاجيةمخمدات الصوت ووضع حواجز مانعة إل
تباع شروط السبلمة المينية ستخداـ وسائؿ الحماية والوقإلزاـ العامميف في المعمؿ عمى إ -18 اية وا 

 . ذلؾؿ مستمر ووضع عقوبات لممتياونيف في ومراقبة ذلؾ بشك
صناعة والييئة العامة لمبيئة في وزارة القبؿ والمصادقة عمييا مف  عمؿالبيئية لمم اتتوثيؽ السياس -19

 .بيا لتزاـاإلعمى  وحثيـ قديفالعامميف والمجيزيف والمتعا كافة األفراد إلىوتبميغيا إقميـ كردستاف العراؽ 
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مف خبلؿ نشر الوعي البيئي مف خبلؿ  عمؿينبغي عمى اإلدارة العميا دعـ السياسة البيئية لمم -20
         داخميةال اتنشر ال إصدارتوضيحيا المضاميف والمبادئ األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية عف طريؽ 

محاضرات والمؤتمرات ال، و جداريةالممصقات اليضاحية و اإلوسائؿ الداخمية، و ال خباريةاإلرسائؿ الو ،
 . الخاصة بالبيئة، وبرامج اإلرشاد والتوعية البيئية

مبيئة مف ل الييئة العامةو  صناعةوالتنسيؽ مع وزارتي ال تصاؿباإل عمؿقياـ قسـ البيئة في الم -21
ادة النظر في القوانيف والعمؿ عمى إع ،المتطمبات القانونيةفي أجؿ مراجعة ومراقبة التغييرات 

 .عمؿبما يتبلئـ مع طبيعة العمؿ في الم اإلقميميةو  البيئية الدولية توالتشريعا
تحميؿ التنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية، مع القياـ بلصبلحيات المسؤوليات و الدوار و األتوثيؽ  -22
جراءات العمؿ والسيما المؤثرة في البيئةالتوصيؼ الو   .دقيؽ لموظائؼ وا 

 .خاصة لبناء قسـ البيئة وتجييزه بالمختبرات واألجيزة الحديثةالموازنة الوضع  -23
الجامعات  لممعمؿ والييئة العميا لمبيئة في اإلقميـ والتعاوف بيف شعبة التدريب والتوعية البيئية  -24
شأف متخصصة بالالتدريبية البرامج ال، في تصميـ (المنظماتك) المتخصصةو الجيات األخرى المعنية و 

  .المعمؿ مع بما يتناسب البيئي، مف أجؿ شرح مضاميف نظاـ اإلدارة البيئية وتثقيؼ العامميف بيئياً 
لوضع دراسة صحيحة والييئة العميا لمبيئة  صناعةوزارة الو  عمؿالتنسيؽ بيف اإلدارة العميا في الم -25

ة لتنفيذ نظاـ لكفاءات المطموبتصؼ التعميـ والتدريب والميارات والخبرات الضرورية، مف أجؿ تحديد ا
 .وخارجو  في داخؿ اإلقميـستقطابيا، مع تحديد اإلحتياجات التدريبية ا  اإلدارة البيئية و 

المدير العاـ مع مدراء  رتباطإيتـ بموجبو  في المعمؿ، ةداخميالتصاالت اإلتصميـ نظاـ إعادة  -26
العامميف، مف أجؿ متابعة سير العمؿ مدراء األقساـ مع األفراد ب أخرىاألقساـ مف جية ومف جية 

تومحاولة إكتشاؼ المشكبلت البيئية قبؿ حدوثيا  اإلجراءات الوقائية والتصحيحية بشأنيا ورفع  خاذوا 
 .اإلدارة العميا بشأف التأثيرات البيئية المرتبطة بيا إلىالتقارير 

مع الجيات الخارجية المعنية  عمؿيرتبط بموجبو المو متكامؿ ال ةخارجيال تصاالتاإلنظاـ  عتمادإ -27
منظمات الدولية والتنسيؽ مع ال تصاؿاإلمف أجؿ تبميغيا بنتائج تحققات األداء البيئي، ومحاولة 

المجاؿ البيئي مف حيث التقانة المستخدمة في الحد مف في خر التطورات ذات الصمة آواإلقميمية بشأف 
 .التموث، والقوانيف والتشريعات البيئية الحديثة

وضع دليؿ عمؿ متكامؿ ينظـ توثيؽ نظاـ اإلدارة البيئية ويحدد الوثائؽ المرتبطة بو بشكؿ  -28
مناسب لكؿ قسـ أو وظيفة أو نشاط، مع وجوب أف يتضمف الدليؿ توثيؽ قوائـ السياسة واألىداؼ 
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      ع، وخطط طوارئ الموقةالتنظيميوالمعمومات بشأف الجوانب البيئية والمخططات  والغايات البيئية
 .والمعايير والمقاييس الداخمية والخارجية،

وضع نظاـ تحري يعمؿ بشكؿ كفوء لمكشؼ عف جميع حاالت عدـ المطابقة وتحديد المسؤوليات  -ٜٕ
إتباع  عمؿوالصبلحيات البلزمة لمتابعتيا وتجنب تكرار حدوثيا، كما يتعيف عمى اإلدارة العميا في الم

اإلجراءات التصحيحية  أسموبمف إتباع  جة التموث مف مصدره بدالً أسموب اإلجراءات الوقائية لمعال
 .لمواجية مشكبلت التموث بعد حدوثيا

لكافة النشاطات ذات الصمة بنظاـ  ةتصميـ برنامج سنوي أو فصمي لتنفيذ عممية التدقيؽ الداخمي -ٖٓ
عداد مع تحديد مسؤولية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لممواقع الم اإلدارة البيئية، دققة ومتابعتيا وا 

 .تطويرىا إلىالتقارير الخاصة بنتائج التحقؽ لمعرفة فاعمية تطبيقات النظاـ في الواقع العممي والحاجة 
بإتماـ مراجعة اإلدارة ضمف فترات دورية مخططة  لتزاـاإل عمؿيتعيف عمى اإلدارة العميا في الم -31

جراءات تنفيذ متطمباتوة وفاعمية نظائمبلئمة وكفا ستمراريةإلمتأكد مف   .ـ اإلدارة البيئية وا 
مف نتائج التدقيقات الداخمية السابقة، وتقييـ  ينبغي أف تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة كبل -32

األطراؼ المستفيدة الخارجية متضمنة  تصاالتوا  التوافؽ مع المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى، 
 .التصحيحية والوقائية المتخذة شكاوييـ والوضع الحالي لئلجراءات

مسؤولياتيا عند مراجعة نظاـ اإلدارة البيئية ويتوجب تحمؿ  عمؿيتعيف عمى اإلدارة العميا في الم -33
السياسة  لمحفاظ عمىأف تتضمف مخرجات مراجعة اإلدارة التوصيات بشأف التحسينات المحتممة، 

 .واألىداؼ والغايات البيئية
تنفيذ الخطوات العشرة التي وضعيا الباحث لتطوير  اإلدارة العميا لممعمؿوأخيرا نقترح عمى  -34

النظاميف وتحسينيما، بعد القياـ بتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح مف قبؿ الباحث، بعد أف تعيف اإلدارة 
العميا لجنة مختصة مف قبؿ المعمؿ، لتحديد مستوى الخبرة والتدريب الضروري لمموظفيف، وعمى 

اإلدارة البيئية لسد الفجوة الموجودة في نظاـ اإلدارة ص مف كاف يمارس أعمااًل متخصصة في خاأل
 .البيئية
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 اٌّظبدس

 :اٌّظبدس اٌؼشث١خ -أ 

- :أٚال

 .اُووإٓ اٌُو٣ْ -5

 .هـ7041صحيخ مسلم، مسلم بن الحجاج، القاهرة، دار الريان، -5

 :اٌىزت -:١بً صبٔ

 .5554ئثٖ ٓ٘ظٞه، َُبٕ اُؼوة، كاه أُؼبهف، اُوبٛوح،  -5

أثٞ كبهح، ٣ٍٞق أؽٔل، اُغٞكح ٝاُز٤ٔي ك٢ ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ، رؾو٣و، كو٣ل ًٞهرَ، ٌٓزجخ  -5

 .5555، 5ٝ ط 5أُغزٔغ اُؼوث٢ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ط

 .5444أهٗبؤٝغ، ٓؾٔل ا٤َُل، اإلَٗبٕ ٝرِٞس اُج٤ئخ،اُلاه أُصو٣خ اُِج٘ب٤ٗخ، -4

ُِٔطبثوخ   ISO 9000، ك٤َُ (اُزوعٔخ)، ٓوًي اُزؼو٣ت ٝاُجوٓغخ(أُإُق)أٝٛبها، كوا٤ٌِٖٗ  -3

ٝاُؾصٍٞ ػ٠ِ شٜبكح ٓؼب٤٣و ئكاهح اُغٞكح اُؼب٤ُٔخ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، اُلاه اُؼوث٤خ ُِؾوٞم، 

 .5444ث٤وٝد،  ُج٘بٕ، 

، اُطجؼخ  ٠9000 آ٣يٝ ، اُل٤َُ اُص٘بػ٢ ئُ(روعٔخ)،كإاك ٛالٍ (أُإُق)ثبك ٣وٝ، أك٣لع٢  -4

 .5555اُضبُضخ، كاه اُلغو ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح،ٓصو، 

اُجبك١، ٗٞاف ٓؾٔل، اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝرطج٤وبد ا٣٥يٝ، كاه ا٤ُبىٝه١ ُِ٘شو  -5

 .5555ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، األهكٕ، 

صبثو، اُغٔؼ٤خ ٓؾٔل . صبهٙ، روعٔخ ك آرواكٌ ٝاع٘و، اُج٤ئخ ٖٓ ؽُٞ٘ب، ك٤َُ ُلْٜ اُزِٞس ٝ -4

 .ّ 5444أُصو٣خ ُ٘شو أُؼوكخ ٝاُضوبكخ اُؼب٤ُٔخ، اُوبٛوح 

ع٤ق عٞرٖ، ٝعٕٞ ٓب٤ٗبً، رله٣ت أُٞظل٤ٖ ػ٠ِ اُزو٤٤ْ ٝاكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ، روعٔخ  -4

 .5444ػلٗبٕ األؽٔل ٝآفوٕٝ، كٓشن، أُوًي اُؼوث٢ ُِزله٣ت ٝاُزوعٔخ ٝاُزأ٤ُق ٝاُ٘شو، 

 .5443كاه اُشوٝم، ػٔبٕ، ، ؽٔلإ أثٞ ك٣خ، ػِْ اُج٤ئخ، ؽبرٞؽ، ػ٤ِبء، ثٞهإ ٝ ٓؾٔل -4

ٝىاهح األٝهبف، أُغٌِ األػ٠ِ ُِشإٕٝ اإلٍال٤ٓخ،  ؽَٖ، ئثوا٤ْٛ ػ٢ِ، اإلٍالّ ٝاُج٤ئخ، -55

 .5555ٓوًي ا٤َُوح ٝاَُ٘خ،



235 
 

اُؾِٞ، ٓبعل هاؿت، هبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ ظٞء اُشو٣ؼخ، كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،  -55

 .ّ 5444اإلٌٍ٘له٣خ ػبّ 

ؽٔٞك، فع٤و ًبظْ، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، كاه ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝ اُزٞى٣غ  -55

 .5554ٝاُطجبػخ، ػٔبٕ، األهكٕ، 

اُقط٤ت، أؽٔل ٝاُقط٤ت، هكاػ، اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ رطج٤وبد روث٣ٞخ، ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش  -54

 .5555ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اهثل، ػٔبٕ، 

ٕ، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝفلٓخ اُؼٔالء، كاه صلبء، األهكٕ، ػٔبٕ، اُلهاكًخ، ٓإٔٓٞ ٤ٍِٔب -53

5554. 

اُلهاكًخ، ٓإٔٓٞ، ٝاُشج٢ِ، غبهم، اُغٞكح ك٢ أُ٘ظٔبد اُؾل٣ضخ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، كاه صلبء  -54

 .5555ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ،ػٔبٕ، األهكٕ، 

٢ٓ، ٓوًي ػٞض، أؽٔل ػجلٙ، هعب٣ب اُج٤ئخ ٖٓ ٓ٘ظٞه ئٍالٝاَُب٣ؼ، أؽٔل ػجل اُوؽ٤ْ،  -55

 .5553ّاٌُزبة ُِ٘شو، اُطجؼخ األ٠ُٝ ، 

اُزؾل٣بد ٝاُلوص : اَُؼل١، هعبٍ ٝآفوٕٝ، االرغبٛبد اُل٤ُٝخ اُؾل٣ضخ ك٢ ٓ٘ظٔبد األػٔبٍ -54

 .5555، ٌٓزجخ أُغزٔغ اُؼوث٢ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ ، األهكٕ، 5ٝ ط 5ٝا٥كبم، ط

ٓوبهٗبً ثبُوٞا٤ٖٗ اُٞظؼ٤خ، كاه اُٜ٘عخ ٍالٓخ، أؽٔل ػجل اٌُو٣ْ، هبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اإلٍال٢ٓ  -54

 .5445ّاُؼوث٤خ،اُطجؼخ األ٠ُٝ ، 

اَُِط٠، ٓبٕٓٞ، ٤ٍٜٝال ئ٤ُبً، ك٤َُ ػ٠ِٔ ُزطج٤ن أٗظٔخ ئكاهح اُغٞكح، كٓشن، كاه  -54

 .5444ٝ 5444اُلٌو،

 .5445،كاه اُزولّ ، ٌٍٓٞٞ، أُؼغْ اُلَِل٢ أُقزصو ،أُزوعْ،رٞك٤ن ،ٍِّٞ -55

، أ٤ٖٓ ػوكبٕ، ئٍٔبػ٤َ، ؽ٢َ٘ أؽٔل، كوػ، ػل٢ُ ًبَٓ، ػِّٞ ٤ٍِٖ، ٓؾٔل صبثو، ك٣ٝلاه -55

اُج٤ئخ، ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ، ثبإلشزواى ٓغ اُغبٓؼبد أُصو٣خ، ثوٗبٓظ رأ٤َٛ ٓؼ٢ِٔ 

 .5445أُوؽِخ اإلثزلائ٤خ َُِٔزٟٞ اُغبٓؼ٢، 

 .5555، ٤ٍ4555ل ٓصطل٠، أؽٔل، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥يٝ  -55

 .5555، كاه اُوظب ُِ٘شو، كٓشن، 53555اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ٝا٣٥يٝ  اُصوٕ، هػل ؽَٖ، ٗظْ -54

اُزله٤ن اُج٤ئ٢ ٜٓ٘ظ ٓوزوػ ُِزطج٤ن ك٢ اُؼوام ٓغ كهاٍخ "اُطبئ٢ ، ٍِٞإ ؽبكع ؽ٤ٔل ًب٣ل،  -53

 .2002، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح ك٢ ػِّٞ أُؾبٍجخ، عبٓؼخ أَُز٘صو٣خ، "ٓوبهٗخ
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، اُطجؼخ ISOٝا٣٥يٝ  TQMاهح اُغٞكح اُشبِٓخ اُطبئ٢، ؽ٤ٔل ػجلا ُ٘ج٢، ٝآفوٕٝ، ئك -54

 . 5554األ٠ُٝ، ٓإٍَخ اُٞهام ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، األهكٕ، 

اُؼبك٢ُ، ٓؾٔٞك صبُؼ، ٍٓٞٞػخ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ اُلاف٢ِ ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ  -55

 .ّ 5554 اُغ٘بئ٢ ٝاُلوٚ اإلٍال٢ٓ، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢ ، اإلٌٍ٘له٣خ ، اُطجؼخ األ٠ُٝ

، 53555ػجبً، ٓؾٔل صالػ اُل٣ٖ، ٗظْ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ٝأُٞاصلبد اُو٤ب٤ٍخ اُؼب٤ُٔخ آ٣يٝ  -54

 .5444كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ،ٓصو، اُوبٛوح،

 .5444ػجل اُؼي٣ي، ٓصطل٠، اإلَٗبٕ ٝاُج٤ئخ،اُوبٛوح، أُطجؼخ اُؾل٣ضخ،  -54

بّ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ ثٔٞعت أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ ػجل أُِي، ػبكٍ ٝاُوياى، ئٍٔبػ٤َ ئثوا٤ْٛ، ٗظ -54

14001 ISO ،2004، ٌٓزت أُشٜلا٢ٗ ُِطجبػخ ٝاإلٍزَ٘بؿ، ثـلاكb. 

، 55555 -5: 4555ػجلاُؼي٣ي، ٤ٍٔو ٓؾٔل، عٞكح أُ٘زظ ث٤ٖ اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥يٝ  -45

 .5444كاه ؿو٣ت ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، 

خ اُـناء ٖٓ اُزِٞس ك٢ رشو٣ؼبد اُج٤ئخ،  كاه اُغبٓؼخ ػجلٙ ، ٓؾٔل ٓؾٔل ، اُؾن ك٢ ٍالٓ -45

 .  5553ّاُغل٣لح ُِ٘شو اإلٌٍ٘له٣خ ػبّ 

، كاه ISO 14000اُؼيا١ٝ،ٗغْ ٝاُ٘وبه، ػجلهللا، ئكاهح اُج٤ئخ ٗظْ ٝٓزطِجبد ٝرطج٤وبد  -45

 .5555ا٤َُٔوح ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ ، ػٔبٕ، األهكٕ، 

، كاه أُو٣ـ ُِ٘شو، اُو٣بض، "ح ٝاُز٘ظ٤ْك٤َُ اُجبؽض٤ٖ ك٢ اإلكاه"ػط٤خ، ؽبٓل ٍٞاك١،  -44

5444. 

صل٢، ٓلفَ ئ٠ُ أُٜ٘غ٤خ أُزٌبِٓخ إلكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ،اُطجؼخ األ٠ُٝ، كاه ػو٢ِ٤، ػٔو ٝ -43

 .5555ٝائَ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو، ػٔبٕ، األهكٕ، 

ٖٓ أَُزِٜي ئ٠ُ "اُلعَ، ٓإ٣ل ػجل اُؾَٖ ٝاُطبئ٢، ٣ٍٞق، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ  -44

 .5554، اُٞهام ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، "أَُزِٜي

اُلو٢، ٓؾٔل ػجل اُوبكه، اُج٤ئخ ، ٓشبًِٜب ٝهعب٣بٛب ٝؽٔب٣زٜب ٖٓ اُزِٞس هؤ٣خ ئٍال٤ٓخ، ٌٓزجخ  -45

 .5444ّ ئثٖ ٤ٍ٘ب،اُوبٛوح،

 .5444، كٓشن،  4555هلاه، غبٛو هعت، أُلفَ ئ٠ُ ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ٝا٣٥يٝ  -44

ػٞاك، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ رطج٤وبد ك٢ اُص٘بػخ  ٓغ٤ل، ٍٍٖٞ شبًوٝاُي٣بكاد، ٓؾٔل -44

 .5554ٝاُزؼ٤ِْ، كاه صلبء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، 
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ٓغ٤ل، ٍٍٖٞ شبًوٝاُي٣بكاد، ٓؾٔل ػٞاك، اُغٞكح ك٢ اُزؼ٤ِْ كهاٍخ رطج٤و٤خ، كاه صلبء ُِ٘شو  -44

 .5554ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، 

 .5554ّٓواك، ثوًبد ٓؾٔل، هؤ٣خ ئٍال٤ٓخ ؽعبه٣خ ، كاه اُوبٛوح ، -35

، شؼبع، اُوبٛوح، "ٗظبّ اإلكاهح اُج٤ئ٤خ-53555ا٣٥يٝ "ا٤ُِٔغ٢، أٍبٓخ ٝػ٢ِ، ػجل اُؼي٣ي،  -35

5444. 

ٗغْ، ػجٞك ٗغْ، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ ػصو اإلٗزو٤ٗذ، كاه صلبء ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ،  -35

5555. 

٣خ، اُشوًخ ، ثلا٣خ اُطو٣ن ئ٠ُ رط٣ٞو أُ٘ظٞٓخ اإلكاهISO 9000ٗصو هللا، فط٤ت ٗظ٢ٔ،  -34

 . 5444اُؼوث٤خ ُِ٘شو ٝ اُزٞى٣غ، اُوبٛوح، ٓصو، 

فطٞح عل٣لح ػ٠ِ اُطو٣ن ُزط٣ٞو  2000ئصلاه ػبّ  9000ٗصو هللا، ٗظ٢ٔ، ا٣٥يٝ  -33

 .1999،5555أُ٘ظٔٞٓخ اإلكاه٣خ، ٓطبثغ األٛواّ اُزغبه٣خ، ٓصو، 

 ISOرطج٤وبد  –ٛالٍ، ٓؾٔل ػجلاُـ٢٘ ؽَٖ ، ٜٓبهاد اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ اُزله٣ت  -34

 .5445ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝاُزله٣ت، ٓوًي رط٣ٞو األكاء ٝاُز٤ٔ٘خ، اُوبٛوح، ٓصو،  9000

 

 :اٌشعبئً اٌغبِؼ١خٚاٌّغالد ٚاٌذٚس٠بد  -:صبٌضبً 

 

كهاٍخ رطج٤و٤خ ك٢ ٓؼَٔ اَُغبك   ISO 9001ئثوا٤ْٛ، ٓؾٔل ف٤َِ، ٗظبّ ئكاهح اُغٞكح  -5

 .5444َز٘صو٣خ، ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ، ٤ًِخ اإلكاهح ٝاإلهزصبك، عبٓؼخ أُ

 .5555، 454:ئرؾبك أُصبهف اُؼوث٤خ،  اُغٞكح شٜبكح أّ صوبكخ ٍِٝٞى ٝئٗزٔبء، اُؼلك -5

أ٣ٞة، ػ٢ِ ٓؾٔل ، رول٣و ٓلٟ كبػ٤ِخ ئٍزقلاّ ٗظبّ ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ رط٣ٞو اُغبٓؼبد  -4

 .5555األهك٤ٗخ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى، ئهثل ، األهكٕ ، 

كح ،ػ٢ِ ٓؾَٖ ٓؾَٕٞ،كٝه ٗظبّ ٓؾبٍجخ أَُإ٤ُٝخ ك٢ اُوهبثخ ػ٠ِ ػ٘بصو اُزٌب٤ُق ك٢ ثبٍو -3

أُإٍَخ ا٤٘ٔ٤ُخ اُؼبٓخ ُص٘بػخ ٝر٣َٞن اإلٍٔ٘ذ، كهاٍخ رطج٤و٤خ ك٢ ٓص٘غ ئٍٔ٘ذ اُجوػ، 

 .5554هٍبُخ ٓبعَز٤و ك٢ أُؾبٍجخ ، ٤ًِخ اُؼِٞٓبإلكاه٣خ، عبٓؼخ ػلٕ ، ا٤ُٖٔ،

اُشبِٓخ ،أٗٔٞمط ٓوزوػ ُِزطٞه اإلكاه١ ٝئٌٓب٤ٗخ رطج٤وٜب ك٢ اُغبٓؼبد ثلػ، أؽٔل ،ئكاهح اُغٞكح  -4

األهك٤ٗخ اُؼبٓخ ،عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب، ٤ًِخ اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼ٤ِب، هَْ 

 .5554األصٍٞ اُزوث٣ٞخ، 



238 
 

٣و أكاء ك٢ رطٞ( 4555آ٣يٝ ) اُز٢ٔ٤ٔ، كٞاى ٓؾٔل اُلٞاى، كبػ٤ِخ اٍزقلاّ ٗظبّ اكاهح اُغٞكح  -5

اُٞؽلاد اإلكاه٣خ ك٢ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ك٢ االهكٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُؼب٤ِٖٓ ك٤ٜب ٝكهعخ 

هظبْٛ ػٖ ٛنا اُ٘ظبّ، أغوٝؽخ كًزٞهاٙ، ئكاهح روث٣ٞخ ، ٤ًِخ اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼ٤ِب، عبٓؼخ 

 .5554ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب، 

كهاٍخ ئٍزطالػ٤خ ٥هاء  -ISO 9000ػ٠ِ شٜبكح اُغجٞه١، ٤َٓو ئثوا٤ْٛ، ٓزطِجبد اُؾصٍٞ  -4

ػ٤٘خ ٖٓ ٓلهاء اُشوًبد اُص٘بػ٤خ اُؼواه٤خ، أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ اإلكاهح 

 .5444ٝاإلهزصبك، عبٓؼخ أُٞصَ، اُؼوام، 

اُجوٗبٓظ اُؼ٢ِٔ ٝاُزطج٤و٢ ك٢ ر٤ٜئخ ٝئػلاك ٓلهو٢ , اُغٜبى أُوًي١ ُِزو٤٤ٌ ٝا٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خ   -4

 .5554، اُؼوام، 5555\5555ك٤َُ , ٞكح اُغ

اُؾغ٤خ، ػٔبه ػجل اُصبؽت، ر٤٤ٌق ث٤ئخ شوًخ اُص٘بػبد األٌُزو٤ٗٝخ ٝكوبً ُٔزطِجبد أٗٔٞمط  -4

كهاٍخ ؽبُخ ك٢ شوًخ اُص٘بػبد األٌُزو٤ٗٝخ، هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و  -ISO9001رأ٤ًل اُغٞكح 

 .5444ٓ٘شٞهح، ٤ًِخ اإلكاهح ٝاإلهزصبك، عبٓؼخ ثـلاك، اُؼوام، 

 5ا٣ٌُٞذ غ.54صجبه٢٘٣، ٓؾٔل ٍؼ٤ل، اُج٤ئخ ٝٓشٌالرٜب،ػبُْ أُؼوكخ ، ص ٝاُؾٔل، هش٤ل،  -55

،5443. 

 4555اُؾ٤ٔع٠ ، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ؽٔل، ئرغبٛبد اإلكاهح اُؼ٤ِب ٗؾٞ رطج٤ن ٓٞاصلبد ا٣٥يٝ  -55

 .5،5555ػلك 35، ٓغِخ اإلكاهح اُؼبٓخ ،ٓغِل (ٍبثي)ك٠ اُشوًخ اَُؼٞك٣خ ُِص٘بػبد األٍب٤ٍخ 

كهاًخ ،أٓغل، كهعخ رطج٤ن ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ عبٓؼخ اُجِوبء اُزطج٤و٤خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُوبكح  -55

 .5553اُزوث٤٣ٖٞ ك٤ٜب، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى، ئهثل، األهكٕ، 

 -ISO 14000اُل٢ٔ٤ُ ، هؿل ٓ٘ل٢ أؽٔل، ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ثاٍزقلاّ أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ  -54

، أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح ك٢ كَِلخ ئكاهح األػٔبٍ " شوًخ ٓصبك٢ اٍُٞػ كهاٍخ ؽبُخ ك٢

 .2001، عبٓؼخ ثـلاك، 

أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ك٢ اُلوٚ . اَُؾ٤جب٢ٗ، ػجل هللا ثٖ ػٔو ثٖ ٓؾٔل، أؽٌبّ اُج٤ئخ ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ -53

 .ٛـ5355 -ٛـ 5354اإلٍال٢ٓ، عبٓؼخ االٓبّ ٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك اإلٍال٤ٓخ، 

, ٣ISO 9002يٝ ًبَٓ عٞاك، آٍ ٓصطل٠، رص٤ْٔ ٗظبّ اُغٞكح ك٢ ظَ ٓزطِجبد ا٥ ٜٓب ،٤ٍِْ -54

هزصبك، كهاٍخ ؽبُخ ك٢ شوًخ ثؼوٞثخ ُزؼ٤ِت األؿن٣خ ٝرص٤٘غ اُزٔٞه أُؾلٝكح، ٤ًِخ اإلكاهح ٝاإل

 .5555عبٓؼخ ثـلاك، 

 .5555-5444اُج٤ئخ ٝاُزِٞس، عبٓؼخ كٓشن، ، ٗبظْ، ػ٤ٌ ، ٓؾٔل ٓؾٔٞك، ٤ٍِٔبٕ -55



239 
 

، أؽٔل ٓؾٔل، رطج٤ن ٓلب٤ْٛ اُغٞكح ك٢ أُ٘ظٔبد اُص٘بػ٤خ ا٤٘ٔ٤ُخ، ثؾش ٓ٘شٞه ك٢ اُشب٢ٓ -54

 .5444أُغِخ األًبك٤ٔ٣خ، عبٓؼخ اُؼِّٞ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب، 

أًزٞثو / ، رشو٣ٖ األ45ٍٝ، اُؼلك "اُ٘جأ" ، اُج٤ئخ ٝاألٖٓ اُل٢ُٝ،، اُشغ٤و١، كب٣ن ؽَٖ عبٍْ -54

5553. 

ط  ُزو٣ْٞ ٗظب٢ٓ ئكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ ٝكوبً ُٔزطِجبد اُصلبه،ػجلاٌُو٣ْ ف٤َِ ئثوا٤ْٛ، أٗٔٞم -54

كهاٍخ ؽبُخ ك٢ ٓؼَٔ ٍٔ٘ذ اٌُٞكخ اُغل٣ل،  ISO9001 & ISO14001أُٞاصلز٤ٖ اُل٤ُٝز٤ٖ 

 .5554اإلكاهح اُص٘بػ٤خ، عبٓؼخ ٍبٗذ ٤ًِٔ٘زٌ، 

٤خ صلٞد ، ٓؾٔل صبُؼ، اُزله٤ن اُلاف٢ِ ٝػالهزٚ ثعجػ اُغٞكح ك٢ اُشوًبد اُص٘بػ٤خ أَُبٛٔ -55

، هٍبُخ ٓبعَز٤و ك٢ أُؾبٍجخ ،٤ًِخ 4555اُؼبٓخ األهك٤ٗخ اُؾبصِخ ػ٠ِ شٜبكح اُغٞكح ا٣٥يٝ

 .5554اُلهاٍبد اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ ،عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب،

اُلٞائل ٝاُصؼٞثبد، كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ اُشوًبد اُص٘بػ٤خ  4555اُطواٝٗخ، ٓؾٔل، آ٣يٝ  -55

 .5،5555ػلك 54بد ٓغِل كهاٍبد ٓغِل األهك٤ٗخ، ٓغِخ كهاٍ

اُؼز٤ن، رٞك٤ن ؽَٖ، ٗظْ عٞكح أُوب٤ُٖٝ، رو٤٤ْ ػ٠ِ أٍبً أُٞاصلخ اُل٤ُٝخ، هٍبُخ ٓبعَز٤و،  -55

 .5444عبٓؼخ أُِي كٜل، اَُؼٞك٣خ، 

اُؼياٟٝ، ٓؾٔل ػجل اُٞٛبة، رص٤ْٔ ُزو٣ْٞ ٗظب٠ٓ ئكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ، كهاٍخ ؽبُخ ك٠ اُشوًخ  -54

أَُٖ ٝاُصبثٕٞ، أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ؿ٤و ٓ٘شٞهح ٤ًِخ اإلكاهح ٝاإلهزصبك، عبٓؼخ  ا٤٘ٔ٤ُخ ُص٘بػخ

 . 5555ثـلاك، اُؼوام، 

ػٞكح، ا٣ٔبٕ اثوا٤ْٛ، رو٤٤ْ ٤ٍبٍز٢ اُزله٣ت ٝاُؾٞاكي ك٢ اُوطبع اُص٘بػ٢ كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ػ٠ِ  -53

 .5444ص٘بػخ اإلٍٔ٘ذ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، ٤ًِخ اُزغبهح ، عبٓؼخ ػ٤ٖ اُشٌٔ، 

، ٗب٣ق، آٌب٤ٗخ رطج٤ن ٓؼب٤٣و اكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ك٢ اُـ٤ٔي -54

اَُؼٞك٣خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظوٓل٣و اُلٝائو ٝهؤٍبء االهَبّ ك٢ ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، هٍبُخ ٓبعَز٤و 

 .5553ؿ٤و ٓ٘شٞهح،عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى، ئهثل، األهكٕ ،

طج٤ن ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ اُٞؽلاد اُووػبٕ، أؽٔل ٓؾٔل ،رط٣ٞو أٗٔٞمط ُو٤بً كهعخ ر -55

اإلكاه٣خ ك٢ اُغبٓؼبد األهك٤ٗخ ، أغوٝؽخ كًزٞهاٙ ،عبٓؼخ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب، ٤ًِخ 

 .5553اُلهاٍبد اُزوث٣ٞخ اُؼ٤ِب، هَْ األصٍٞ ٝاإلكاهح اُزوث٣ٞخ، 

ب٣خ اُج٤ئخ، ثؾش ٓ٘شٞه اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ٝؽٔ، ٤ُٝل فبُل، ػجل اُؼي٣ي ف٤ِلخ ، اُشب٣غ٢، اُوصبه -54

 .ّ 5444ـ  5444ثٔغِخ ٤ًِخ اُشو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ ثبُوبٛوح، اُؼلك اُٞاؽل ٝاُؼشوٕٝ 
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ا٢ٓٞ٤ٌُ،ػجل هللا ،رول٣و كهعخ ئٌٓب٤ٗخ رطج٤ن ثؼط ٓلب٤ْٛ ئكاهح اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ ٤ًِخ اُزوث٤خ  -54

ٓ٘شٞهح ،عبٓؼخ  ك٢ ٍِط٘خ ػٔبٕ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اإلكاه٤٣ٖ ٝأُؼ٤ِٖٔ ك٤ٜب، هٍبُخ ٓبعَز٤وؿ٤و

 .5555ا٤ُوٓٞى، ئهثل، األهكٕ، 

ٓ٘ز٠ٜ اُلهخ، ٓوًي  six sigmaٓب٣ٌَ ٛبه١ ٝه٣زشبهك شو٣ٝله، روعٔخ ػالء أؽٔل صالػ،  -54

 .5554، اُغ٤يح ،  PMECاُقجواد ا٤ُٜ٘ٔخ ُإلكاهح 

ٓجبهى، أؽٔل ػٞض أؽٔل، رص٤ْٔ أٗٔٞمط رٌب٢ِٓ ٗظب٢ٓ إلكاهح اُغٞكح ٝاُج٤ئخ ٝكوب ُٔزطِجبد  -45

كهاٍخ ؽبُخ ك٢ اُشوًخ ا٤٘ٔ٤ُخ ُص٘بػخ أَُٖ ٝاُصبثٕٞ، ( 53555, 4555) اصلز٤ٖ أُٞ

 .5555أغوٝؽخ كًزٞهاٙ، ٤ًِخ اإلكاهح ٝاإلهزصبك، عبٓؼخ ثـلاك، 

 .  5444ٓإرٔو األْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ اُجشو٣خ، ٓإرٔو اٍزًُْٜٞٞ ، ا٣َُٞل ، أٍزًُْٜٞٞ ،  -45

، روعٔخ اُلاه اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ، "٣53555يٝ ك٤ُِي ئ٠ُ آ"٤َِٓو، ًوا٣ؾ ٝكال٣ق، رٞٓبً،  -45

 .5444ث٤وٝد، 

، 4555اُ٘بث٠َِ، ٝك٣غ، رغوثخ شوًخ ؽٌٔخ أَُزِيٓبد اُص٤لال٤ٗخ ُِؾصٍٞ ػ٠ِ شٜبكح ا٣٥يٝ  -44

 .5444ػٔبٕ، .4555ٝههخ ػَٔ ٓزولٓخ ك٢ اُِوبء اُؼ٢ِٔ األٍٝ ُٔؼوض آ٣يٝ 

كهاٍخ ( TQM)ٔ٘ظٔخ ُزطج٤ن ٓلفَ ٗب٣ق هبٍْ، ٝرو٢ً ثٌو، ه٤بً ٓلٟ ٓالئٔخ ئثؼبك صوبكخ اُ -43

رطج٤و٤خ ك٢ اُشوًخ اُٞغ٤٘خ اُؼبٓخ ُِٔطبؽٖ ٝاألػالف كوع ٍجٜب، أُغِخ اُؼ٤ِٔخ ، عبٓؼخ 

 .5554اُزؾل١، ٤ُج٤ب، اُؼلك، 

ك٢ شوًخ (  ISO 9001:2000)اُ٘ٞا٣َخ، ٣٘بٍ ٓزوٝى ٍبُْ، اُزٞعٚ ٗؾٞ رطج٤ن ث٘ٞك اُغٞكح -44

ٞم ٝئٗزٜبء اإلٗلواك٣خ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، اإلكاهح اُٜ٘ل٤ٍخ اإلرصبالد األهك٤ٗخ ك٢ ظَ ئٗلزبػ اَُ

 .٤ًِ،5555خ اُٜ٘لٍخ عبٓؼخ ٓإرٚ، األهكٕ ،ٓإرٚ، 
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 (1)ممحق 
 فقة وتسييل األمر لجراء الدراسة امو 
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 (2)ممحق 
 وليستبيان األ ستشاريون في قوائم الفحص والالسادة ال

المرتبة  سمال ت
 العممية

ختصاص ال
 العام

ختصاص ال
 مكان العمل الدقيق

 جامعة الموصل إدارة عمميات إدارة أعمال أستاذ    حمدون الصوافمحفوظ .د 1
 جامعة الموصل إدارة عمميات إدارة أعمال أستاذ عادل ذاكر النعمة.د 2
 كمية المنصور الجامعة إدارة إنتاج إدارة صناعية أستاذ عمي حسين الحديثي.د 3
 ة األكاديميين العربجامع إدارة جودة إدارة عامة أستاذ سعد إبراىيم النجمي.د 4
 كمية السالم الجامعة إدارة بيئية إدارة صحية أستاذ أياد محمد الفتاح.د 5
 كمية الرافدين الجامعة إدارة جودة إدارة أعمال أستاذ أحمد فيمي البرزنجي.د 6
 الدارةالقتصادصالح الدين كمية  -ج الدارة الستراتيجية إدارة أعمال أستاذ مساعد خالد حمد أمين ميرخان.د 7
 جامعة بغداد  إدارة إنتاج إدارة أعمال أستاذ مساعد سرمد حمزة الشمري.د 8
 جامعة الموصل إدارة إنتاج إدارة صناعية أستاذ مساعد رعد عدنان رؤوف.د 9
 جامعة بابل إدارة إنتاج أستاذ مساعد أستاذ مساعد سعد طالب الجبوري.د 10
 جامعة الموصل إدارة إنتاج إدارة أعمال تاذ مساعدأس ميسر إبراىيم الجبوري.د 11
 جامعة الموصل إدارة إنتاج إدارة أعمال أستاذ مساعد سعد أحمد الديوجي.د 12
 جامعة تكريت إدارة إنتاج إدارة أعمال أستاذ مساعد عبد اهلل جابر عناد.د 13
 بغدادجامعة  إدارة إنتاج إدارة أعمال أستاذ مساعد غني حامد الفضمي.د 14
 جامعة الزيتونة إدارة عمميات إدارة أعمال أستاذ مساعد سموى أحمد موسى.د 15
 أردن -جامعة جرش  إدارة عمميات إدارة أعمال أستاذ مساعد أكرم صبيح.د 16
 جامعة الزرقاء إدارة بيئية إدارة أعمال أستاذ مساعد امال غالب الحسني.د 17
 جامعة البصرة إدارة معمومات إدارة عامة دأستاذ مساع طاىر أحمد الغالبي.د 18
 جامعة تكريت إدارة معمومات إدارة عامة أستاذ مساعد صالح غالب الحمداني.د 19
 الجامعة الياشمية ىندسة صناعية إدارة صناعية أستاذ مساعد وسام ابو الجدايل . د 20
 أردن -جامعة جرش  ىندسة صناعية إدارة صناعية أستاذ مساعد أحمد صالح اليزاعة. د 21
 أردن –جامعة جرش  نظم المعمومات إدارة أعمال أستاذ مساعد عمي نجيت الحبافرة. د 22
 أردن –جامعة جرش  إدارة مالية إدارة اقتصاد أستاذ مساعد مروان عبداهلل النحمة.د 23
 جامعة كربالء إدارة إستراتيجية إدارة أعمال مدرس سعدي قاسم الالمي.د 24
 جامعة الشارقة إدارة جودة إدارة أعمال مدرس اطمة احمد الطائيف.د 25
 وزارة السكان والعمار إدارة إستراتيجية إدارة صناعية مستشار حسين يوسف محيميد.د 26
 وزارة الصناعة إدارة بيئية إدارة صحية مستشار لمياء جودت حكمت. د 27
 وزارة البيئة دارة بيئيةإ إدارة عامة مستشار فائز نعمة عبد الرزاق. د 28
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 (3)ممحق 
 طاسموجةمعمل سمنت مع المختصين من داخل وخارج الالمقابالت التي جرت 

 الوظيفة السم ت
 المعملالتنفيذي مدير  أيمن محتسب المصري ٔ
 عام المعملرئيس  كاروان كاملالميندس  ٕ
 شعبة التوثيق مسؤول دانا رسول طو ٖ
 يس الميندسينرئ جودت طاىرالميندس  ٗ
 محامي الشركة آمانج أمجد ٘
  الموارد البشرية إدارةقسم  ةرئيس سانان محمد مجيد ٙ
 شعبة التحميل والتحسين والقياس. م جمال البير ٚ
 شعبة السالمة الصناعية. / ر نعمان حمو قادر ٛ
 _سابقا_وزير البيئة لقميم كردستان دارا أمين ٜ
 وزارة البيئة سابقاداري مدير إ عبدالقادر كريم ٓٔ
 مدير إدارة المعمل الحاج ىاورى ٔٔ
 فيزياوي أقدم لمياء أحمد ٕٔ
 مالحظ فني أقدم كاوه أمين  ٖٔ
 مدير النتاج أحمد محمد محمود ٗٔ
 الكيربائية خبير الصيانة ميندس عدنان محمد  ٘ٔ
 قسم الصيانة الميكانيكية تيمي أمين ٙٔ
 إستشاري المدني عبدالجميل عبدالجبار ٚٔ
 جامعة دىوك –اليندسة . ش.ر ميندس حاجي حسن ٛٔ
 وزاراة البيئة سابقا/ الخبير الستشاري في إدارة البيئة شمال مفتي ٜٔ
 مدير عام وزارة البيئة سابقا ياسين أحمد زنكنو ٕٓ
 ميندس أقدم  كيمياوي حسن محمد ٕٔ
 م قسم التخطيط والمتابعة ميندس آرام عبيد 22
 كمية التقنية –تقنيات  أرسالن قرني محمد أمين  23
 رئيس قسم الكمية التقنية  –الدارة  ميخائيل حنا 24
 الكمية التقنية –الرقابة والتدقيق  فريا أحمد عبدالكريم 25
 أربيل -إدارة صناعية . د صالح الدين بكر. د 26
  -خبير إداري –ميندس أقدم  محمد رؤوف قادر  27
 األلكترونيات الدقيققة –دكتوراه  الح أحمد حامدص.د 28
 ميندس أقدم خبير في إدارة اليندسة  السميمانية كاميران حاجي 29
 إدارة ىندسة الموارد المائية والبيئة  –دكتوراه  أنمار الطالب .د 30
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 (4)ممحق 

 والمصحح المغوي األوليستبيان ن في قوائم الفحص واليستشاريالسادة المالحظات وآراء بعض 
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 (5)ممحق 

 إستمارة الستبانة في معمل سمنت طاسموجة
 

 .........................أخي الموظف الفاضل 
 ........................أختي الموظفة الفاضمة

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو   
متطمبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل ) اسة ميدانية بعنواف يقوـ الباحث بإجراء در           

دراسة الحالة في معمل سمنت   ISO-9000 & ISO-14000سمسمة المواصفات الدولية 
ستكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، إوذلؾ ( طاسموجة في السميمانية 

ى تطبيؽ نظامي إدارة الجودة والبيئة في تطوير أداء معمؿ سمنت وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مد
حيث أنيا متغير تابع يشير إلى مدى قدرة .طاسموجة في  السميمانية مف وجية نظر العامميف فييا

 .النظاـ ونجاحاتو في تحقيؽ األىداؼ والفوائد المتواخاة مف تطبيؽ النظاميف في المعمؿ
ستبانة المرفقة ،آمبل التكـر باإلجابة عف جميع ع بيف أيديكـ اإليسر الباحث أف يضلذا          

يف لكؿ فقرة مف فقراتيا ، عمما الفقرات بوضع رقميا في خانة البديؿ الذي يعبر عف مدى تطبيؽ النظام
شاكرا لكـ تعاونكـ ومساىمتكـ في . ف إجابتؾ ستعامؿ بسرية وال تستعمؿ إال إلغراض البحث العمميأب
 . ستبانةاإل ستكماؿ ىذهإ

 الباحث                                                                                                                                                
 منير ألعمادي                                                                                

                                                                                       muneeramedy@yahoo.com Email:

                                       
Mobil: 0750 449 38 49                                                                                                             

 المعمومات العامة: القسم األول
:أمام الجابة المناسبة لك(  / ) الرجاء وضع عالمة   

       دبموـ فما دوف   س دكتوراه وماجستير     دبمـو عالي و بكالوريو     :المؤىل العممي  -ٔ
 سنة فأكثر   ٕٔ     سنة ٕٓ -ٔٔسنة      ٓٔ -ٔ    :خبرة في المعمل عدد سنوات ال -ٕ
 دورة ٘ٔ -ٔٔ    دورة  ٓٔ – ٙ     دورة   ٘ -ٔ    :عدد الدورات في مجال الجودة  -ٖ
 دورة ٘ٔ -ٔٔ   دورة   ٓٔ – ٙ     دورة   ٘ -ٔ     :عدد الدورات في مجال البيئة  -ٗ

   

   

   

   

mailto:muneeramedy@yahoo.com
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 جودةتطبيق نظام ال قياس: القسم الثاني

 المتطمبات ت

  ISO 9001 : 2008مدى المطابقة مع معيار التدقيق 
منفذ 
 كميا 

موثق 
 كميا

6 

منفذ 
 كميا 

موثق 
 جزئيا

5 

منفذ 
 كميا 

غير 
 موثق

4 

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

3 

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

2  

منفذ 
 جزئيا

غير 
  موثق

1 

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

0 
 التخطيط والتوثيق  –أول 
        المتطمبات العامة  -1 
        .تتبنى إدارة المعمؿ نظاـ موثؽ إلدارة الجودة ٔ

ستمرار مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة طبقًا لمتطمبات إتحس ف إدارة المعمؿ ب ٕ
        .ISO9001المواصفة الدولية 

        .يقاىاتحافظ إدارة المعمؿ عمى العمميات البلزمة لنظاـ إدارة الجودة وتطب ٖ

تستخدـ إدارة المعمؿ المعايير والطرؽ البلزمة بتنفيذ العمميات المتعمقة  ٗ
        .بنظاـ إدارة الجودة والسيطرة عمييا

تقـو إدارة المعمؿ باإلجراءات الضرورية لتحقيؽ النتائج المخطط ليا  ٘
        .لعمميات نظاـ إدارة الجودة وتحسينيا

عمؿ بالرقابة عمى العمميات المتعمقة بنظاـ إدارة الجودة مف تقـو  إدارة الم ٙ
        .حيث قياسيا وتحميميا

        يةمتطمبات الدار ال -2 
        لتزام الدارة العمياإ -أ 
        .تقـو اإلدارة العميا في المعمؿ بمراجعة نظاـ إدارة الجودة ٚ
        .ستمرارإنظاـ إدارة الجودة ب تقـو اإلدارة العميا في المعمؿ بتحسيف ٛ
        التركيز عمى الزبون -ب 
        .تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة تحديد متطمبات زبائنو ٜ
        .تؤكد إدارة المعمؿ عمى ضرورة تمبية متطمبات زبائنو بغية إرضائيـ ٓٔ
        سياسة الجودة  -ج 
        .لدى كافة العامميفسياسة إدارة المعمؿ واضحة  ٔٔ
        .سياسة إدارة المعمؿ متاحة لمجميور لئلطبلع عمييا ٕٔ
        .سياسة إدارة المعمؿ موثقة ومنفذة ٖٔ
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        .سياسة إدارة المعمؿ مناسبة لطبيعة أنشطتيا ٗٔ

لتزاـ مع متطمبات المواصفة تتضمػػف سػػياسة الجودة في المعمؿ اإل ٘ٔ
        .ISO 9001 ة الدولي

لتزاـ بالتحسيف المستمر لزيادة تتضمف سياسة الجودة في المعمؿ اإل ٙٔ
        .مف فاعمية نظاـ إدارة الجودة

        متطمبات التخطيط  -3 

        األىداف والغايات -أ 
        .أىداؼ وغايات إدارة المعمؿ تتوافؽ مع سياسة الجودة في المعمؿ ٚٔ

ىداؼ وغايات إدارة المعمؿ مناسبة لجميع المستويات اإلدارية أ ٛٔ
        .فيو

        .تتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ موثقة لكؿ مف وظائفو ٜٔ

تستخدـ إدارة المعمؿ المراجعات الدورية ألىداؼ نظاـ إدارة  ٕٓ
        .الجودة

        التشريعات القانونية والتنظيمية -ب 

دى إدارة المعمؿ المعرفة الكاممة بالتشريعات القانونية والتنظيمية ل ٕٔ
        .فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لتطبيؽ متطمبات التشريعات القانونية  ٕٕ
        .والتنظيمية المتعمقة بنظاـ إدارة الجودة

مى التشريعات القانونية تَتابع إدارة المعمؿ التعديبلت التي تطرأ ع ٖٕ
        .والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة

تعمـ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بتشريعاتيا القانونية  ٕٗ
        .والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة عمى موظفييا وعماليا

لتنظيمية تحافظ إدارة المعمؿ عمى إجراءات التشريعات القانونية وا ٕ٘
        .فيما يخص بنظاـ إدارة الجودة

        التخطيط  لبرامج إدارة الجودة -ج 

تخطط إدارة المعمؿ برامج نظاـ إدارة الجودة لتحقيؽ أىداؼ نظاـ  ٕٙ
        .إدارة الجودة

لدى إدارة المعمؿ وسائؿ تنفيذ برامج إدارة الجودة المطموبة لتحقيؽ  ٕٚ
        .أىدافيا

تحافظ إدارة المعمؿ عمى برامجيا المخططة لنظاـ إدارة الجودة  ٕٛ
        .لضماف تطويرىا
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        األدوار والمسؤوليات والصالحيات -د 

لكافة ( المسؤوليات والصبلحيات)تحدد إدارة المعمؿ األدوار  ٜٕ
        .العامميف ولكؿ المستويات اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة الفاعمة لمجودة

        .توث ؽ إدارة المعمؿ األدوار لكافة المستويات اإلدارية ٖٓ
        .األدوار معمومة لكؿ العامميف داخؿ معمؿ ٖٔ
        ممثل الدارة -ىـ  
        .لدى إدارة المعمؿ ممثؿ عف نظاـ إدارة الجودة ٕٖ

ات يمنح ممثؿ اإلدارة ،المسؤوليات والصبلحيات لضماف متطمب ٖٖ
        .إدارة الجودة لمحفاظ عمييا وفؽ المواصفة الدولية

معمؿ برفع تقارير حوؿ أداء نظاـ إدارة اليقـو ممثؿ اإلدارة في  ٖٗ
        .الجودة إلى إدارة المعمؿ لغرض مراجعتيا وتحسينيا

        تصالال  -و 

ي صاؿ الداخمي والخارجتلدى إدارة المعمؿ إجراءات مناسبة لئل ٖ٘
        .لمختمؼ المستويات والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة

تصاالتيا الداخمية إتقـو إدارة المعمؿ بتسجيؿ مبلحظاتيا حوؿ  ٖٙ
        .والخارجية فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة الجودة

        متطمبات التوثيق  -4 

        توثيق نظام إدارة الجودة -أ  
        .المعمؿ آلية واضحة لتوثيؽ نظاـ إدارة الجودةلدى إدارة  ٖٚ

 ISO وثائؽ نظاـ إدارة الجودة في معمؿ مطابقة لممواصفة الدولية ٖٛ
9001 .        

منتظـ وفي  بشكؿ مؿعمالوثائؽ نظاـ إدارة الجودة في تحتفظ  ٜٖ
        .مكاف آمف

        دليل الجودة -ب 
        .لنظاـ إدارة الجودة تمتمؾ إدارة المعمؿ دليؿ ٓٗ
        .تمتمؾ إدارة المعمؿ آليات واضحة لمحفاظ عمى دليؿ الجودة ٔٗ
        ضبط الوثائق والبيانات -ج 

لدى إدارة المعمؿ نظامًا يحرص عمى مراجعة جميع الوثائؽ  ٕٗ
        .ستخدامياإوالبيانات الخاصة بنظاـ إدارة الجودة التي ينفذىا قبؿ 

ٖٗ 
            لدى إدارة المعمؿ إجراءات لمسيطرة عمى كؿ الوثائؽ 
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 .والبيانات لنظاـ إدارة الجودة
        .يصادؽ المدير العاـ عمى الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة ٗٗ

تقـو إدارة المعمؿ بمراجعة الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة  ٘ٗ
        .دورياً 

ستخداـ غير المقصود لموثائؽ تضمف إدارة المعمؿ عدـ اإل ٙٗ
        .والبيانات لنظاـ إدارة الجودة الممغاة ألغراض قانونية أو معرفية

تقـو إدارة المعمؿ بسحب كافة الوثائؽ والبيانات لنظاـ إدارة الجودة  ٚٗ
        .التي فقدت أىميتيا فورًا مف كؿ المواقع

ٗٛ 
المعمؿ أماكف ومواقع خاصة لموثائؽ والبيانات لنظاـ  تمتمؾ إدارة

إدارة الجودة لممحافظة عمييا مف التمؼ و بأسموب مرتب ومخطط 
 .ولفترة محددة

     
  

إلدارة المعمؿ إجراءات خاصة لتحديث وتعديؿ الوثائؽ والبيانات  ٜٗ
        .ستدعت الضرورةإلنظاـ إدارة الجودة كمما 

عمؿ بالمحافظة عمى كافة اإلجراءات الموثقة الخاصة تقـو إدارة الم ٓ٘
        .بالسيطرة عمى وثائؽ نظاـ إدارة الجودة

        ضبط السجالت -د 

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت توفر أدلة عمى المطابقة مع متطمبات  ٔ٘
        .نظاـ إدارة الجودة

الجودة وتحافظ تمتمؾ إدارة المعمؿ السجبلت الخاصة لنظاـ إدارة  ٕ٘
جراءات العمؿ وتعميمات المعمؿ         .عمييا ،مثؿ دليؿ الجودة وا 

        .تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت مجازة ومحددة لنظاـ إدارة الجودة ٖ٘

تمتمؾ إدارة المعمؿ فترة محددة لصبلحية سجبلت نظاـ إدارة  ٗ٘
        .الجودة

ظ عمى سجبلت نظاـ إدارة لدى إدارة المعمؿ طرؽ وآليات لمحفا ٘٘
        .الجودة بشكؿ يقييا مف الضرر والتمؼ و الفقد

 تنفيذ وتشغيل لنظام إدارة الجودة -ثانيا
        متطمبات إدارة الموارد -1 
        توفير الموارد -أ 
        .توفر إدارة المعمؿ الموارد البلزمة لتنفيذ نظاـ إدارة الجودة ٙ٘
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ارة المعمؿ إجراءات لمحفاظ عمى الموارد لتنفيذ نظاـ إدارة لدى إد ٚ٘
        .الجودة

        إدارة الموارد البشرية -ب 

تشترط إدارة المعمؿ في العامميف الذيف يؤدوف أعماؿ تؤثر عمى  ٛ٘
        .جودة المنتج بالمشاركة في دورات التدريب الخاصة

        التدريب والتوعية ، لكفاءةا  -ج 

تتيح إدارة المعمؿ لمعامميف المشاركة في عممية اتخاذ القرارات  ٜ٘
        .بتقديـ اقتراحاتيـ وأفكارىـ لتحسيف نظاـ إدارة الجودة

تقـو إدارة المعمؿ بتوحيد اإلجراءات المتخذة بحؽ العامميف مف  ٓٙ
        .وحدة إدارية تابعة لنظاـ إدارة الجودة

مؿ الثقة والشعور بالفخر لدى العامميف لمحصوؿ تعزز إدارة المع ٔٙ
        .يزو لمجودةعمى شيادة اآل

تساىـ إدارة المعمؿ في انخفاض معدؿ دوراف العمؿ بيف العامميف  ٕٙ
        .الخاصة بإدارة الجودة

ٖٙ 
تخصص إدارة المعمؿ مكافآت مادية ومعنوية لمعامميف عند تعمميـ 

إدارة الجودة ترفع مف مستوى جودة  ميارات جديدة الخاصة بنظاـ
 .أدائيـ

     
  

توفر إدارة المعمؿ العدد المناسب مف العامميف في كؿ وحدة إدارية  ٗٙ
        .الخاصة بنظاـ إدارة الجودة بما يتناسب مع حجـ العمؿ فييا

ٙ٘ 
تحرص إدارة المعمؿ بوضع الشخص  المناسب  مف العامميف بما 

ستخداـ األمثؿ ؿ فييا، لتحقيؽ مبدأ اإليتناسب مع طبيعة العم
 .لمموارد البشرية في نظاـ إدارة الجودة

     
  

إلدارة معمؿ الئحة إدارية واضحة الخاصة بنظاـ إدارة الجودة  ٙٙ
        .لمتعامؿ بيف الرئيس والمرؤوسيف

تحرص إدارة المعمؿ عمى توفير برامج الصحة والسبلمة المينية  ٚٙ
        .ف مف أخطار العمؿ الناجمة مف نظاـ إدارة الجودةلحماية العاممي

لدى إدارة المعمؿ آلية واضحة لتقييـ  أداء العامميف في مجاؿ نظاـ  ٛٙ
        .إدارة الجودة

زاء إتوفر إدارة المعمؿ برامج تدريبية لجميع العامميف لزيادة وعييـ  ٜٙ
        .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

ارة المعمؿ الحاجات التدريبية البلزمة إلقامة متطمبات نظاـ تحدد إد ٓٚ
        .إدارة الجودة بعد معرفة الجدارة المطموبة ليـ
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تحدد إدارة المعمؿ جميع األفراد الذيف قد ينشأ عف أعماليـ تأثير  ٔٚ
        .ممحوظ عمى نظاـ إدارة الجودة

لتدريبية المتعمقة بالجودة تحافظ إدارة المعمؿ عمى كافة اإلجراءات ا ٕٚ
        .وتقـو بتوثيقيا بالوسائؿ العصرية

تحتفظ إدارة المعمؿ بسجبلت مناسبة حوؿ التدريب والتعميـ،  ٖٚ
        .والميارات،والخبرات العممية والعممية الخاصة في مجاؿ الجودة

توثؽ إدارة المعمؿ الدورات التي دخؿ العامموف فيو في مجاؿ  ٗٚ
        .ة لتصبح ضمف رصيدىـ الوظيفيالجود

تحرص إدارة المعمؿ عمى إشراؾ العامميف في التخطيط لمبرامج  ٘ٚ
        .التدريبية لتطوير نظاـ إدارة الجودة في المعمؿ

        األسس الييكمية  -د 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى األسس الييكمية البلزمة لتحقيؽ نظاـ  ٙٚ
        .إدارة الجودة فيو

لدى إدارة المعمؿ بنايات وساحات العمؿ وممحقات إضافية كافية  ٚٚ
        .لممحافظة عمى متطمبات نظاـ إدارة الجودة

لدى إدارة المعمؿ معدات وأجيزة وبرامجيات متطورة لمحفاظ عمى  ٛٚ
        .متطمبات فيما يتعمؽ بالجودة

رية مثؿ النقؿ لدى إدارة المعمؿ الخدمات الداعمة والضرو  ٜٚ
        .تصاالت لمحفاظ عمى متطمبات فيما يتعمؽ بالجودةواإل

        بيئة العمل -ىـ 

توفر إدارة المعمؿ بيئة العمؿ البلزمة لتحقيؽ المطابقة مع  ٓٛ
        .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

 متطمبات الرقابة والقياس والتحميل -ثالثا
        الرقابة والقياس -أ 

تخطط إدارة المعمؿ عمميات الرقابة والقياس والتحميؿ لممنتج  ٔٛ
        .لضماف المطابقة مع متطمبات نظاـ إدارة الجودة

تحافظ إدارة المعمؿ عمى إجراءات الرقابة والقياس والتحميؿ لممنتج  ٕٛ
        .حسب متطمبات نظاـ إدارة الجودة

والقياس والتحميؿ إلحداث  تنفذ إدارة المعمؿ عمميات الرقابة ٖٛ
        .التحسينات في فاعمية نظاـ إدارة الجودة بشكؿ مستمر

        إرضاء الزبون وذوي العالقة -ب 

 لدى إدارة المعمؿ طرؽ حصوؿ عمى المعمومات المتعمقة  ٗٛ
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 .بالزبوف وذوي العبلقة 

بوف بنظر تأخذ إدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة بإرضاء الز  ٘ٛ
        .عتباراإل

        الرقابة والقياس عمى العمميات -ج 

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ مبلئمة لمرقابة عمى العمميات المتعمقة  ٙٛ
        .بنظاـ إدارة الجودة

تطبؽ إدارة المعمؿ طرؽ مبلئمة لمقياس عمى العمميات المتعمقة  ٚٛ
        .بنظاـ إدارة الجودة

         :طرة عمى أدوات الرقابة والقياس السي -ىـ 

تحدد إدارة المعمؿ أدوات الرقابة والقياس التي تستخدميا  لمطابقة  ٛٛ
        .أنشطتو مع نظاـ إدارة الجودة

تتأكد إدارة المعمؿ مف حيف آلخر مف أدوات الرقابة والقياس  ٜٛ
        .الخاصة بنظاـ إدارة الجودة مضبوطة القياس

قـو إدارة لمعمؿ بحماية أدوات الرقابة والقياس الخاصة بنظاـ إدارة ت ٜٓ
        .الجودة مف الضرر والتمؼ أثناء المناولة والصيانة والتخزيف

تسجؿ إدارة المعمؿ مصداقية نتائج القياس المسجمة في حاالت  ٜٔ
        .القياس غير المطابقة لمتطمبات نظاـ إدارة الجودة

        لبياناتتحميل ا  -ي 
تقـو إدارة المعمؿ بتحديد أساليب تحميؿ البيانات المناسبة لتقويـ  ٕٜ

        .إجراء تحسينات مستمرة لفاعمية نظاـ إدارة الجودة

تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة بمتطمبات  ٖٜ
        .مطابقة المنتج

مؿ معمومات متعمقة بإرضاء تحميؿ البيانات توفر إلدارة المع ٜٗ
        .الزبوف

        .تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة بالمجيزيف ٜ٘
تحميؿ البيانات توفر إلدارة المعمؿ معمومات متعمقة باإلجراءات  ٜٙ

        .الوقائية

 التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة -رابعا
         :الجراء التصحيحي -أ 

ٜٚ 

تقـو إدارة المعمؿ بإجراءات تصحيحية تحدد فييا مسؤوليات 
 شتطيا مع نوصبلحيات التعامؿ مع حاالت عدـ المطابقة أل
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 .متطمبات إدارة الجودة إلزالة أسبابيا ومنع تكرار حدوثيا

تقـو إدارة المعمؿ بإجراء تصحيح موثؽ يحدد متطمبات مراجعة  ٜٛ
        .نشتطيا مع نظاـ إدارة الجودةأل عدـ المطابقة

تقـو إدارة المعمؿ بإجراءات موثقة يحدد متطمبات تحديد وتنفيذ  ٜٜ
        .العمميات البلزمة المتعمقة بالمنتج

تقـو إدارة المعمؿ بإجراءات موثقة يحدد متطمبات مراجعة  ٓٓٔ
        .اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعمميات المتعمقة بالمنتج

تحافظ إدارة المعمؿ عمى اإلجراءات التصحيحية الموضوعة  ٔٓٔ
        .لعمميات المتعمقة بالمنتج

         :الجراء الوقائي -ب 

ٕٔٓ 
تقـو إدارة المعمؿ بإجراءات وقائية تحدد فييا مسؤوليات 

نشتطيا مع وصبلحيات التعامؿ مع حاالت عدـ المطابقة أل
 .ة المحتممة إلزالة أسبابيا ومنع حدوثيامتطمبات إدارة الجود

     
  

ٖٔٓ 
تقـو إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تقويـ الحاجة 

نشتطيا مع تخاذ فعؿ وقائي لمنع حدوث عدـ المطابقة ألإل
 .متطمبات نظاـ إدارة الجودة

     
  

ٔٓٗ 
يد وتنفيذ تقـو إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تحد

نشتطيا مع متطمبات الفعؿ الوقائي البلـز لحاالت عدـ المطابقة أل
 .نظاـ إدارة الجودة

     
  

تقـو إدارة المعمؿ بأجراء وقائي موثؽ يحدد متطمبات تسجيؿ نتائج  ٘ٓٔ
        .األفعاؿ الوقائية المتخذة تجاه متطمبات نظاـ إدارة الجودة

وقائي موثؽ يحدد متطمبات مراجعة  تقـو إدارة المعمؿ بأجراء ٙٓٔ
        .األفعاؿ الوقائية المتخذة تجاه متطمبات نظاـ إدارة الجودة

تتخذ إدارة المعمؿ تغييرات في اإلجراءات الموثقة نتيجة مراجعات  ٚٓٔ
        .لئلجراءات الوقائية فيما يخص متطمبات نظاـ إدارة الجودة

راءات الوقائية الموضوعة الخاصة تحافظ إدارة المعمؿ عمى اإلج ٛٓٔ
        .بمتطمبات نظاـ إدارة الجودة
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 تطبيق نظام البيئة قياس: لثالقسم الثا

 المتطمبات ت

  ISO 14001 : 2004مدى المطابقة مع معيار التدقيق 
منفذ 
 كميا 

موثق 
 كميا

6 

منفذ 
 كميا 

موثق 
 جزئيا

5 

منفذ 
 كميا 

غير 
 موثق

4 

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 كميا

3 

منفذ 
 جزئيا

موثق 
 جزئيا

2  

منفذ 
 جزئيا

غير 
  موثق

1 

غير 
 منفذ

غير 
 موثق

0 
 البيئية السياسة –أول 
        .سياسة إدارة المعمؿ واضحة لدى كافة العامميف ٔ
سياسة إدارة المعمؿ توفر إطار عمؿ لوضع ومراجعة األىداؼ  ٕ

        .والغايات البيئية

        .موثقة ومنفذة سياسة إدارة المعمؿ ٖ
        .سياسة إدارة المعمؿ مناسبة لطبيعة أنشطتيا ٗ
المتطمبات القانونية لتزاـ مع تتضمػػف سػػياسة البيئة لممعمؿ اإل ٘

        .متطمبات المواصفة الدوليةو 

ومنع لتزاـ بالتحسيف المستمر تتضمف سػػياسة البيئة لممعمؿ اإل ٙ
        .ية نظاـ إدارة البيئةلزيادة مف فاعمالتموث 

        .سياسة إدارة المعمؿ متاحة لمجميور لئلطبلع عمييا ٚ
   التخطيط  :ثانيا 

        الجوانب البيئية  -أ 
        .تحدد إدارة المعمؿ الجوانب البيئية التي ليا آثار ميمة عمى البيئة ٛ
رتبطة بالتأثيرات البيئة تتأكد إدارة المعمؿ بأف الجوانب البيئية الم ٜ

        .عتبار عند وضع األىداؼ البيئيةالميمة قد أخذت بنظر اإل

تقـو إدارة المعمؿ بتحديث وحفظ المعمومات المتعمقة بالجوانب  ٓٔ
        .لتمييزىا ضمف المجاؿ المحدد لنظاـ اإلدارة البيئية البيئية

         القانونية المتطمبات -ب 
رة المعمؿ المعرفة الكاممة بالتشريعات القانونية والتنظيمية لدى إدا ٔٔ

        .والمرتبطة بالذات بالجوانب البيئية فيما يخص بنظاـ إدارة البيئة
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التي تطرأ عمى واإلجراءات التعديبلت  بمتابعة إدارة المعمؿ تقـو ٕٔ
        .بالجوانب البيئيةالتشريعات القانونية والتنظيمية فيما يخص 

جراءات التشريعات بإإدارة المعمؿ المعمومات المتعمقة وتعمـ  تطبؽ ٖٔ
        .القانونية والتنظيمية فيما يخص بنظاـ إدارة البيئة

        والبرامجاألىداف والغايات  -ج 
        .لجميع المستويات اإلداريةتتبنى إدارة المعمؿ غايات وأىداؼ موثقة  ٗٔ
لمعمؿ بنظر اإلعتبار المتطمبات القانونية والمتطمبات تؤخذ إدارة ا ٘ٔ

        .األخرى عند وضع ومراجعة األىداؼ والغايات البيئية

األىداؼ والغايات البيئية لممعمؿ قابمة لمقياس والتطبيؽ والتحسيف  ٙٔ
        .المستمر ومبلئمة مع السياسة البيئية والمتضمف بمنع التموث

عمؿ برامج خاصة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تخصص إدارة الم ٚٔ
        .وغايات البيئية

تحدد إدارة المعمؿ الوسائؿ واإلطار الزمني لتحقيؽ البرامج المتعمقة  ٛٔ
        .باألىداؼ والغايات البيئية

لجميع المستويات موثقة الىداؼ األغايات و التتبنى إدارة المعمؿ  ٜٔ
        .اإلدارية

   والتشغيل  التنفيذ: ثالثا
        األدوار والمسؤوليات والصالحياتالموارد و  -أ 

        .توفر إدارة المعمؿ الموارد األساسية لممحافظة وتحسيف نظاـ اإلدارة البيئية ٕٓ

لكافة  المسؤوليات والصبلحياتو تحدد إدارة المعمؿ األدوار  ٕٔ
        .الفاعمة لمبيئةالعامميف ولكؿ المستويات اإلدارية لتحقيؽ اإلدارة 

تحافظ إدارة المعمؿ عمى نظاـ اإلدارة البيئية وفقا لممتطمبات  ٕٕ
        .المواصفة الدولية البيئية

تقدـ تقارير إلى اإلدارة العميا بشأف أداء نظاـ اإلدارة البيئية مف  ٖٕ
        ..أجؿ المراجعة إلجراء التحسيف

         التدريب والتوعيةو الكفاءة  -ب 

ٕٗ 
تحرص إدارة المعمؿ بوضع الشخص  المناسب  مف العامميف بما 

ستخداـ األمثؿ يتناسب مع طبيعة العمؿ فييا،لتحقيؽ مبدأ اإل
 .لمموارد البشرية في نظاـ إدارة البيئة
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المرتبطة بجوانبيا البيئية تحدد إدارة المعمؿ الحاجات التدريبية  ٕ٘
        .ة وتحتفظ بالسجبلت ذات العبلقة ونظاـ اإلدارة البيئي

ٕٙ 
تخاذ القرارات إتتيح إدارة المعمؿ لمعامميف المشاركة في عممية 

جراءات  لممطابقة مع السياسة البيئية قتراحاتيـ وأفكارىـإبتقديـ  وا 
 .دارة البيئةاإلنظاـ  متطالبات

     
  

ٕٚ 
ية األساسية بتوعية العامميف بالجوانب البيئتقـو إدارة المعمؿ 

وتأثيراتيا المحتممة ومدى إرتباطيا بعمميـ و بالفوائد البيئية لتحسيف 
 .األداء البيئي

     
  

بتوعية العامميف بأدوارىـ ومسؤولياتيـ لتحقيؽ تحرص إدارة المعمؿ  ٕٛ
        .المطابقة مع متطمبات اإلدارة البيئية

حوؿ امميف لزيادة وعييـ توفر إدارة المعمؿ برامج تدريبية لجميع الع ٜٕ
        .العواقب المحتممة مف اإلنحرافات عف إجراءات التشغيؿ

        تصالال  -ج 

تصاؿ الداخمي والخارجي لدى إدارة المعمؿ إجراءات مناسبة لئل ٖٓ
        .لمختمؼ المستويات والوظائؼ فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة

تصاالتيا الداخمية إبلحظاتيا حوؿ تقـو إدارة المعمؿ بتسجيؿ م ٖٔ
        .والخارجية فيما يتعمؽ بنظاـ إدارة البيئة

        .لدى إدارة المعمؿ طرؽ لئلتصاالت الخارجية بشأف الجوانب البيئية األساسية ٕٖ
        توثيق ال -د 

        .توثؽ إدارة المعمؿ األىداؼ وغايات السياسية البيئية ٖٖ
        .رة المعمؿ آلية واضحة لتوثيؽ نظاـ إدارة البيئةلدى إدا ٖٗ
يتضمف نظاـ اإلدارة البيئية وصفا لمعناصر الرئيسية لمنظاـ لتحقيؽ  ٖ٘

        .تفاعؿ الوثائؽ المرتبطة بالجوانب البيئية

 ISOمعمؿ مطابقة لممواصفة الدوليةالوثائؽ نظاـ إدارة البيئية في  ٖٙ
14001 .        

وثائؽ وبضمنيا السجبلت المحددة والضرورية تضمف فاعمية ال ٖٚ
        .التخطيط وعمميات السيطرة والتشغيؿ المرتبطة بالجوانب البيئية

         ضبط الوثائق -ه 
        .وتأييد كفايتيا قبؿ اإلصدار عمى وثائؽ نظاـ إدارة البيئة يتـ المصادقة ٖٛ
        .وكمما كاف ضروريا ثائؽ نظاـ إدارة البيئة دورياً تقـو إدارة المعمؿ بمراجعة و   ٜٖ
  وتنقيح جراءات خاصة لتحديث وتعديؿبإ تقـو إدارة المعمؿ ٓٗ

 
 

     
  



267 
 

 .لنظاـ إدارة البيئةالمطبقة الوثائؽ 
        .توفر إدارة المعمؿ الوثائؽ المطبقة في نقاط اإلستخداـ ٔٗ
        .ؽ واضحة الكتابة وسيولة تمييزىاتضمف إدارة المعمؿ ببقاء الوثائ ٕٗ
تضمف إدارة المعمؿ بضبط وتوزيع الوثائؽ ذات األصؿ الخارجي  ٖٗ

        لتخطيط وتشغيؿ نظاـ إدارة البيئية 

ستخداـ غير المقصود لموثائؽ تضمف إدارة المعمؿ عدـ اإل ٗٗ
        .ةوالبيانات لنظاـ إدارة الجودة الممغاة ألغراض قانونية أو معرفي

        ضبط العمميات  -و 
تحدد إدارة المعمؿ العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية الميمة  ٘ٗ

        .المنسجمة مع سياستيا وغاياتيا وأىدافيا

ٗٙ 
تقـو إدارة المعمؿ بالمحافظة عمى اإلجراءات الموثقة لضبط 

راءات التي العمميات المتعمقة بالجوانب البيئية لمسيطرة عمى اإلج
 .تؤدي إلى اإلنحراؼ عف السياسة واألىداؼ والغايات البيئية

     
  

        تشترط إدارة المعمؿ لضبط العمميات معيارا لمتشغيؿ في اإلجراءات ٚٗ

تحافظ إدارة المعمؿ عمى العمميات المرتبطة بالجوانب البيئية  ٛٗ
        .لمخدمات التي يستفيد منيا المعمؿ ألساسيةا

        ستجابة لياستعداد لحالت الطوارئ والال -ىـ 

لدى إدارة المعمؿ إجراءات لتحديد الحوادث المحتممة وحاالت  ٜٗ
        .التي ليا تأثير عمى البيئة الطوارئ

  ارئةالط الفعمية لممواقؼ والحودثستجابة لدى إدارة المعمؿ اإل ٓ٘
        .أف تصاحبيا ولمحد مف التأثيرات البيئية التي يمكف

وتنقيح اإلجراءات الضرورية دورية ال المراجعةإدارة المعمؿ  لدى ٔ٘
خاصة بعد وقوع الحوادث أو  ستجابة لمطوارئستعداد واإلئلل

 .المواقؼ الطارئة
     

  

ستجابة ستعداد واإلئلاإلختبار الدوري عمى اإلجراءات الضرورية ل ٕ٘
        .أينما كانت في المعمؿ قابؿ لمتطبيؽ لمطوارئ

   الفحص: رابعا
        الرقابة والقياس -أ 

عمميات الرقابة والقياس لبيئة وأجيزة عمى الإدارة المعمؿ  حافظت ٖ٘
        .أىداؼ وغايات المعمؿالمعمؿ لضماف المطابقة مع 
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التي الرقابة والقياس  بالتحقؽ مف أجيزةإدارة المعمؿ  تقـو ٗ٘
        .انتيا واإلحتفاظ بالسجبلت المرتبطة بيايستخدميا لصي

        والوقائي الجراء التصحيحي -ب 

تخاذ اإلجراءات ب تقـو إدارة المعمؿ  ٘٘ تصحيح عدـ المطابقة وا 
        .لتخفيؼ تأثيراتيا البيئية

لتحري بشأف عدـ المطابقة وتحديد أسبابيا با تقـو إدارة المعمؿ ٙ٘
تخاذ اإلجراءات         .مف أجؿ تجنب تكرار حدوثيا وا 

الحاجة إلجراءات منع عدـ المطابقة وتنفيذ إدارة المعمؿ تقييـ  ٚ٘
        .اإلجراءات المناسبة المصححة لتجنب حدوثيا 

        .نتائج اإلجراءات التصحيحية و الوقائية المتخذةإدارة المعمؿ تسجؿ  ٛ٘

راءات التصحيحية واإلجراءات فاعمية اإلج إدارة المعمؿ  راجعت ٜ٘
        .الوقائة المتخذة

مف قبؿ إدارة المعمؿ اإلجراءات التصحيحية و الوقائية المتخذة  ٓٙ
        .مناسبة لحجـ المشكبلت وشدة تأثيراتيا البيئية

 تكوفبأف أي تغييرات ضرورية يتـ إجراءىا  تضمف إدارة المعمؿ ٔٙ
        .يئيةلوثائؽ نظاـ اإلدارة الب" طبقا

         ضبط السجالت -ج 

تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت توفر فييا أدلة عمى المطابقة مع  ٕٙ
        .ليا وفؽ لممواصفة الدولية لمبيئة متطمبات نظاـ إدارة البيئة

لدى إدارة المعمؿ طرؽ وآليات لمحفاظ عمى سجبلت نظاـ إدارة  ٖٙ
        .ؼ و الفقدالبيئة بشكؿ يقييا مف الضرر والتم

        . لنظاـ إدارة البيئةمميزة مجازة و قانونية تمتمؾ إدارة المعمؿ سجبلت  ٗٙ

        التدقيق الداخمي -د 

مع الترتيبات المخططة  إدارة المعمؿ التدقيقات الداخمية تطابؽ ٘ٙ
        .لمبيئة متطمبات المواصفة الدولية وفؽلئلدارة البيئية، 

        .وتحافظ عمييا بشكؿ صحيحإدارة المعمؿ التدقيؽ الداخمي  تنفذ ٙٙ
        .نتائج التدقيؽ ب المتعمقةالمعمومات المعمؿ  إدارة  تقييـ ٚٙ

ٙٛ 
المعمؿ عمى إجراءات التدقيؽ التي تشير إلى  إدارة تحافظ 

عداد تقارير النتائج  مسؤوليات ومتطمبات تخطيط وتنفيذ التدقيقات وا 
 .ت ذات الصمةو السجبل

     
  



269 
 

 

        .معيار مجاؿ طرؽ التدقيؽالمعمؿ  تحدد إدارة  ٜٙ
  مراجعة الدارة -خامسا

في أوقات مخططة لضماف  معمؿتراجع نظاـ اإلدارة البيئية لم  ٓٚ
        .إستمرارية مبلئمتو وكفايتو وفاعميتو

ٚٔ 
التحسيف و تقييـ فرص ل اإلدارية لمراجعةبا تقـو إدارة المعمؿ

إلجراء تغييرات في نظاـ اإلدارة البيئية بما في ذلؾ السياسة البيئية 
 .واألىداؼ والغايات البيئية

     
  

        .بالمحافظة عمى سجبلت مراجعة اإلدارة إدارة المعمؿ تقـو  ٕٚ

ٖٚ 
تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات نتائج التدقيقات الداخمية 

مع المتطمبات القانونية والمتطمبات األخرى التي وتقييـ التوافؽ 
 .تشترؾ بيا الشركة

     
  

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات اإلتصاالت مع   ٗٚ
        .األطراؼ المستفيدة الخارجية متضمنة شكاوييـ

        .لممعمؿتتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات األداء البيئي   ٘ٚ
        .مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات مدى تمبية األىداؼ والغاياتتتضمف   ٙٚ

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات الوضع الحالي   ٚٚ
        .الوقائية لئلجراءات التصحيحية و

تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات متابعة اإلجراءات مف   ٛٚ
        .المراجعات اإلدارية السابقة

التطورات في القوانيف و تتضمف مدخبلت مراجعة اإلدارة معمومات  ٜٛ
        .والمتطمبات األخرى

        .توصيات بشأف التحسيف ٓٛ
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 (6)ممحق 
 Definitions  اتفيالتعر 

 :Qualityالجودة  -1
 إذاعرض موجز لمجموعة مف المتطمبات التي ينبغي أف تتحقؽ في منتج أو عممية ما فيما  
 .بيذه المتطمبات ويجعؿ العممية ممكنة اإليفاءتحقيؽ لؾ أسموب كاف ىنا
 Quality Management System:الجودة  إدارةم انظ -2

دورة مستمرة مف  نوأي أ ،ذلؾ النظاـ المعني بتوجيو وضبط أنشطة المنظمة المتعمقة بالجودة
 .لتزاماتياإيفاء بلئل ةالتخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسيف لؤلعماؿ التي تقوـ بيا المنظم

 :Environmentalالبيئة   -3
وىى األوساط المحيطة بالمنظمة والتي تشمؿ اليواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والنبات 
والحيواف واإلنساف وتداخبلت جميع ىذه العناصر، وتمتد األوساط المحيطة مف ضمف المنظمة إلى 

 .النظاـ العالمي
  Environmental Management System (EMS)البيئية  الدارةنظام  -ٗ

وىو جزء مف النظاـ اإلداري الشامؿ، يتضمف الييكؿ التنظيمي ونشاطات التخطيط 
والمسؤوليات والممارسات واإلجراءات والعمميات والموارد المتعمقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقيا 

 .وتحقيقيا ومراجعتيا والمحافظة عمييا
 Total Quality Management  (TQM)مة الجودة الشام إدارة -5

جميع  يلمجودة ف األمدجؿ التحسيف المستمر والطويؿ أالمتكاممة مف  لئلدارةمدخؿ  بأنيا 
 .ورضا الزبوف الشركة بما يحقؽ ميزة تنافسية لمشركة يالمراحؿ والمستويات والوظائؼ ف

 :ISO 9001 2000 الدولية المواصفة -6
يحدد متطمبات المطابقة مع السياسات واألىداؼ  جودة،لإلدارة اعبارة عف نظاـ طوعي 

جراءات التعريؼ  والغايات، والنظـ اإلدارية، واإلدارة، والتخطيط، واإلجراءات التشغيمية، والتأثيرات وا 
 .األصولية، وحفظ السجبلت، والتدقيؽ

    ISO 14001 :2004 الدولية المواصفة  -ٚ
د متطمبات المطابقة مع السياسات واألىداؼ عبارة عف نظاـ طوعي لئلدارة البيئية يحد

جراءات التعريؼ  والغايات، والنظـ اإلدارية، واإلدارة، والتخطيط، واإلجراءات التشغيمية، والتأثيرات وا 
 .والتدقيؽ البيئي خصوصاً  األصولية، وحفظ السجبلت، والتدقيؽ
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 :Continual Improvementالتحسين المستمر   -8
إلدارة لتحقيؽ التحسينات في األداء اإلداري اإلجمالي وبالخط نفسو وىو عممية تعزيز نظاـ ا

 .حيث ال تحتاج وال تتطمب العممية أف تحتؿ مكانا في جميع مجاالت النشاط معا. لمنظمةسياسة امع 
 :Environment Aspectالمظير الجانب البيئي   -9

ؿ وتتداخؿ مع عناصر نشاطات المنظمة كالسمع أو الخدمات التي تتفاعإنو عنصر مف 
 .ثر بيئي ىاـىو جانب بيئي يمكف أف يكوف لديو أوالمظير البيئي الياـ . البيئة

 :Environmental Impactاألثر البيئي  -10
أي تغيير في البيئة، فيما إذا كاف معاديا معاكسا، أو مفيدا بحيث ينتج بشكؿ كمى أو جزئي 

 .عف النشاطات المنظمة وسمعيا وخدماتيا
 :Environmental Management System auditلدارة البيئية مراجعة نظام ا -11

ىي عممية التحقؽ واإلثبات الموثقة والمنتظمة بشكؿ موضوعي لمحصوؿ عمى دليؿ وتقييـ 
ذا كاف نظاـ اإلدارة البيئية في المنظمة يطابؽ معيار مراجعة نظاـ اإلدارة إليذا الدليؿ، لتحديد ما 

يصاؿ نتائج ىذه العممية لئلدارةالبيئية الموضوع مف قبؿ المنظم  .ة ، وا 
 : Environmental Objective ياليدف البيئ -12

ىو الغاية البيئية الشاممة التي تنشا مف السياسة البيئية والتي تضعيا بنفسيا لتتحقؽ فيما إذا 
 .كانت مقاسة وقابمة لمممارسة

 :Environmental Performanceاألداء البيئي  -13
داري البيئي المرتبط برقابة المنظمة بجوانبيا البيئية النظاـ اإل مقياس فيىو النتائج القابمة ل

 .والمحددة بناء عمى سياستيا البيئية ، واألىداؼ والغايات أيضا
 :Environmental Policyالسياسة البيئية  -14

كؿ ىو بياف مف قبؿ المنظمة ألىدافيا ومبادئيا المتعمقة بأدائيا البيئي اإلجمالي والذي يقدـ ىي
 .العمؿ ووضع األىداؼ والغايات البيئية لممنظمة

 :Environmental Targetالغايات البيئية  -15
أو . والتطبيؽ في المنظمة ةلمممارس ىي متطمب األداء التفصيمي المقاس فيما إذا كاف قاببل

حقؽ عف األىداؼ البيئية، والتي تحتاج الف تكوف موضوعة وممتقاة كي ت تنشأ األطراؼ والجيات التي
 .ىذه األىداؼ

 :Organizationالمنظمة  -16
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شركة أو مؤسسة أو منشاة أو مشروع أو مصمحة أو ىيئة أو جزء أو حتى مجموعة منيا،  ىي
دارتيا الخاصة وبالنسبة . سواء أكانت مشتركة أـ ال، عامة أـ خاصة، بحيث يكوف لدييا وظائفيا وا 

أو التي تحتوى وحدة تشغيؿ واحدة يمكف أف  لممنظمات التي تكوف فييا أكثر مف وحدة تشغيؿ واحدة،
 .تحدد كمنظمة

 : Prevention of Pollutionمنع التموث  -17
ستعماؿ العمميات أو الممارسات أو المواد أو السمع التي تتجنب أو تخفض أو تراقب وىو إ

وء ماؿ الكفستع، واإلليات الرقابةماؿ والمعالجة وتغيرات العممية وآستعاإل والتي تتضمف إعادة. التموث
وتتضمف الفوائد المحتممة لمنع التموث تخفيض اآلثار البيئية المعاكسة، . حبلالت الموادلمموارد وا  

 .وتحسيف الكفاءة وتخفيض التكاليؼ
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 (7)ممحق 
 (1990)التعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية لعام 

 
 :التفسيرات

ر ختياإعتبار عند التي يجب أخذىا بنظر اإل لمواصفاتىي ا :المحددات الموقعية -
اوز ىذه خر لو تأثير ضار عمى البيئة وتجآموقع صناعي أو نشاط مف أي نوع 

ضرار بالصحة العامة والبيئة بشكؿ مباشر أو لى اإلإالمحددات الموقعية يؤدي 
 .غير مباشر

لتي يجب ضافات في أساليب العمؿ والوحدات التقنية اىي اإل: المتطمبات البيئية -
قبلؿ لى اإلإنتاجية مما يؤدي ط كجزء مف المشروع أو العممية اإلتوفيرىا في النشا

 ".مف خطر التموث أو الحد منو نيائيا
ساسية بالتصاميـ األ –ينما وجدت أ –ويقصد بيا : ساسيةحدود التصاميم األ -

ستيطاف والتطوير رى المرشحة لمتطوير بموجب خطة اإللممدف والقصبات والق
 .ريفيال

 1967لسنة ( 25)نيار رقـ يقصد بو نظاـ صيانة األ: نيار النافذنظام صيانة األ  -
 ".خر تعديؿ لو مقر رسمياآبموجب 

ا المحددات لنوعية اليواء ويقصد بي: المحددات النافذة لنوعية اليواء المحيط -
 .خر تعديؿ لياآبموجب 

طوؿ فترة زمنية ياح أتجاه الذي تيب منو الر يقصد بو اإل: تجاه الريح السائدةإ -
خرى عمى أف التقؿ الزاوية التي يحسب بيا تجاىات األلى اإلإخبلؿ العاـ نسبة 

 .درجة( 45)تجاه قدرىا إتجاه الريح ضمف زاوية إدرجة أي ( 45)مف 
الجيات التي تمنح لغرض تسييؿ ميمة : التصنيف البيئي لمصادر التموث -

لنظاـ الزراعية أو الخدمية يعتمد انشطة الصناعية أو قامة األإالموافقات عمى 
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مف حيث ( ج)و ( ب)و ( أ)أصناؼ رئيسية ىي  ةلى ثبلثإالتالي الذي يقسـ األنشطة 
 :لما يمي" شدة تمويثيا لمبيئة وفقا

وىي النشاطات شديدة التموث لمبيئة وتشمؿ المشاريع (: أ)انشطة المموثة لمبيئة صنف أا -"أول
والتي ليا تأثيرات عديدة عمى نوعية البيئة وعمى مساحات واسعة  الصناعية أو الزراعية الكبيرة

قضية والنواحي ساسية وتوسعاتيا لممدف واألبعادىا مسافات بعيدة عف التصاميـ األإلذا يجب 
ستيطاف الريفي مع شرط  توفير كافة المعالجات التي والقرى المرشحة لمتطوير بموجب خطة اإل

 .توفر حماية كافية لمبيئة
 مشاريع التنموية لمصناعات الكيمياوية والبتروكيمياويات والنفطيةال 

نتاج المواد الكيمياوية ا  نتاجية العالية لصناعة و المصانع الكبرى ذات الطاقات اإل: يقصد بيا
سمدة الكيمياوية النتروجينية أو المركبة األ: ولية مثؿمف موادىا األ" بتداءاإوالبتروكيمياوية 
نتاج الحوامض العضوية أو وية بأنواعيا ومعامؿ الورؽ والمعامؿ الكبرى إلوالمبيدات الكيميا

مبلح المعدنية والصناعات البتروكيمياوية بمختمؼ أشكاليا ومصافي البلعضوية والقواعد واأل
نتاج غاز الكمور ومعامؿ إستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية ومعامؿ ا  النفط و 

 .أسود الكربوف
 :يف البيئيالتصن

 (أ)نشاطات مموثة لمبيئة صنؼ 
 :المحددات الموقعية

كـ ( 15)ساسية التقؿ عف عف حدود التصاميـ األ" أف يكوف الموقع المخصص بعيدا -ٔ
 .خرىتجاىات األكـ في األقؿ لئل( 10)تجاه الريح السائدة و إب

قامتيا إمنع كما ي. قامة ىذه المشاريع في الودياف والمنخفضات الطبيعية الضيقةإيمنع  -ٕ
تؿ أو ىضبة )ذا كاف يصد الرياح السائدة عنيا مصدر طبيعي ٳراضي المنبسطة في األ

 (.أو غابات تعمؿ كمصد رياح لمريح السائدة
تجرى دراسة لتقييـ األثر ( ٖ)في حاالت الضرورة القصوى حوؿ تجاوز ما ورد في  -ٖ

 .البيئي لممشروع المقترح بموجب بيانات تفصيمية
 كـ عف مأخذ مياه ( 5)ريؼ المياه المعالجة بمسافة التقؿ عف تحدد نقطة تص -ٗ
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 .الشرب
ستخراج النفط والغاز والخامات المعدنية متعمقة بطبيعة المكاف الطبيعية إبما أف  -٘

 .لى الجيات المعنية بالتنسيؽ مع دائرة حماية وتحسيف البيئةإمر بذلؾ يترؾ األف
 :المتطمبات البيئية

يضمف مطابقتيا  الجة الفضبلت الصناعية السائمة بماتضاؼ وحدات متكاممة لمع -ٔ
ومحطات المعالجة مع  نيار وتحدد تفاصيؿ المعالجاتمع نظاـ صيانة األ

ستشارية بؿ الشركة المجيزة أو المكاتب اإلولية لممشروع مف قالدراسات األ
 .اليندسية المعتمدة في القطر

ي اليواء لمختمؼ أشكاليا بما نبعاثات الغازية والصمبة فتضاؼ وحدات لمعالجة اإل -ٕ
يضمف مطابقة نوعية اليواء خارج حدود المشروع لممواصفات المحمية لنوعية 

 .اليواء
مسؤولة ( ستشارية اليندسية المعتمدة في القطرأو المكاتب اإل)وف الجية المنفذة تك -ٖ

وتكوف الجية المالكة لممشروع ( ٕو  ٔ)عف دقة التصاميـ والحسابات لما ورد في 
الصرؼ وتطابؽ مياه . المشغمة لو مسؤولة عف كفاءة التشغيؿ والمعالجات أو

 .1967لسنة  25نيار في العراؽ رقـ المعالجة مع نظاـ صيانة األ
تتـ معالجة الفضبلت الصمبة بالطمر الصحي أو الحرؽ أما الفضبلت الصمبة  -ٗ

 .لذلؾ" الخطرة أو السامة فتطمر في المواقع المخصصة رسميا
ـ حماية وتحسيف البيئة في بغداد والمحافظات مسؤولة عف المتابعة تكوف أقسا -٘

البيئية لكافة أشكاؿ التموث الناتجة عف المعمؿ أو المشروع وكفاءة المعالجات 
 .وتطابؽ المواصفات لممياه واليواء مع التشريعات والمحددات النافذة

كد أالمعالجة لمت لمياه الصناعية بعدجراء الفحوصات عمى اتوفير مختبر متكامؿ إل -ٙ
 .مف مطابقتيا لممحددات البيئية

 .42-32" : التشريعات البيئية( " 1998)دائرة حماية وتحسيف البيئة : المصدر
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 (8)ممحق 
 (1997)لعام ( 3)قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

 
 ولالفصل األ 

 ىداف والتعاريفاأل
- 1-المادة 

قميمية ، مف التموث والحد مف ينيا بما في ذلؾ المياه اإللى حماية البيئة وتحسإييدؼ ىذا القانوف 
عداد الخطط البلزمة لذلؾ بما ا  تأثيراتو عمى الصحة والبيئة والموارد الطبيعية ووضع السياسة البيئية و 

 .ستمراريحقؽ التنمية القابمة لئل
- 2-المادة 

 :فتية المعاني المبينة إزائيا ألغراض ىذا القانو يقصد بالمصطمحات اآل
 .مجمس حماية وتحسيف البيئة: المجمس ":أول
 .مجمس حماية وتحسيف البيئة في المحافظة: مجمس المحافظة": ثانيا
 .دائرة حماية وتحسيف البيئة: الدائرة ":ثالثا
 .المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية: البيئة ":رابعا

ائمة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وىج أية مواد صمبة أو س: مموثات البيئة": خامسا
 .لى تموث البيئةإحيائية تؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر إىتزازات أو ما شابييا أو عوامؿ إأو 

وجود أي المموثات في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي : تموث البيئة": سادسا
ضرار باإلنساف أو الكائنات الحية األخرى أو البيئة التي توجد لى اإلإبطريؽ مباشر أو غير مباشر 

 .فييا
 الفصل الخامس

 حكام حماية وتحسين البيئةأ
- 16-المادة 

 :عمى الجيات التي ينتج عف نشاطيا تموث بيئي القياـ بما يأتي
 

ت ، وفي توفير أجيزة قياس ومراقبة التموث وحسب طبيعتو وتزويد الدائرة بنتائج القياسا ":أول
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ستشارية والمختبرات التي تعتمدىا حالة عدـ توافرىا إجراء الفحوصات لدى المكاتب والجيات اإل
 .الدائرة
توفير وسائؿ ومنظومات معالجة التموث وتشغيمو والتأكد مف كفاءتيا ومعالجة الخمؿ حاؿ  ":ثانيا

عبلـ الدائرة بذلؾ  .حدوثو وا 
دامتيا خ": ثالثا اصة بحماية البيئة وتراكيز ومستويات المموثات الناتجة بناء قاعدة معمومات وا 

 .  عف المصدر وحسب طبيعتيا
- 17-المادة 

تخضع جميع النشاطات المؤثرة عمى البيئة لمرقابة البيئية وعمى الجية المسؤولة عف ىذه 
 .ة البيئةالنشاطات إبداء التسييبلت البلزمة لفرؽ الرقابة البيئية لمقياـ بواجباتيا لمتأكد مف سبلم

- 18-المادة 
لؤلثر البيئي يتضمف ما " قتصادية ألي مشروع تقريرايجب أف تتضمف دراسة الجدوى الفنية واإل

 :يأتي
 .يجابية والسمبية لممشروع عمى البيئةتقويـ التأثير البيئي والتأثيرات اإل: أول
متثاؿ لمضوابط الوسائؿ المقترحة لتبلفي ومعالجة مسببات التموث بما يحقؽ اإل ":ثانيا

 .والتعميمات البيئية
 .تخاذىاإحاالت التموث الطارئة والمحتممة والتحوطات الواجب ": ثالثا
 .ستخداـ المواردإوترشيد " ستخداـ تقنيات أنظؼ بيئياالبدائؿ الممكنة إل": رابعا

 .ستخدامياإعادة إتقميص المخمفات وتدويرىا أو ": خامسا
 .ضرار البيئية التي يحدثيا المشروعتقدير كمؼ المنافع واأل": سادسا
- 19-المادة

 :يمنع القياـ بما يأتي
نيار أو المسطحات لى األإتصريؼ أية مخمفات صناعية أو زراعية أو منزلية أو خدمية ": أول

جراء المعالجات البلزمة عمييا بما يضمف إبعد  الإرض المائية أو المياه الجوفية أو اليواء أو األ
 نظمة والتعميمات والمحددات البيئية ويشمؿ مطابقتيا لؤل
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 ".أـ مؤقتا" أـ متقطعا" ذلؾ التصاريؼ كافة سواء كاف التصريؼ مستمرا
لى إتصريؼ المخمفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة لمناقبلت النفطية ": ثانيا
محطات ثابتة أـ قميمية سواء كاف التصريؼ مف ه السطحية الداخمية أو المياه اإلالميا

 .مصادر متحركة
رمي النفايات وفضبلت الحيوانات وجثثيا ومخمفاتيا في المصادر المائية بما في ": ثالثا

 .ذلؾ المبازؿ
 .ستخداـ المواد السامة أو المتفجراتإخرى بسماؾ والطيور والحيوانات األاأل صيد": رابعا

لثقيمة يدات والمعادف اتصريؼ أية مخمفات حاوية عمى مواد سامة كالمب": خامسا
ت المائية وعناصر البيئة لى شبكات المجاري والمسطحاإوالمركبات السامة األخرى 

 .ال بعد معالجتيا وجعميا بما يطابؽ الضوابط والمحددات البيئيةإاألخرى 
لى شبكات تصريؼ مياه إت آريؼ مجاري الدور والمصانع والمنشربط وتص": سادسا

 .  مطاراأل
   

، السنة الثامنة والثبلثوف  ، العدد ( 1997)وزارة العدؿ ، جريدة الوقائع العراقية  :المصدر
(3662:)90-95 
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 (9)ممحق 
 الربوتوكول الدولي للتدقيق البيئي

 :قائمة التدقيق المستخدمة من قبل المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير

 المحتويات

 الصفحة الموضوع ت

 ٖ-ٔ معمومات عامة ٔ

 ٖ تاريخية عف موقع العمؿلمحة  ٕ

 ٘-ٖ الخصائص البيئية ٖ

 ٙ-٘ النفث في اليواء ٗ

 ٛ-ٙ صرؼ المياه والمياه العادمة ٘

 ٓٔ-ٛ معاممة النفايات و خزنيا ونقميا والتخمص منيا ٙ

 ٔٔ-ٓٔ معاممة المواد وخزنيا ٚ

 ٔٔ صياريج الخزف واألحواض ٛ

 ٔٔ سبستوساإلسبستوس والمواد التي تحتوي اإل ٜ

 ٕٔ الضوضاء ٓٔ

 ٕٔ إدارة النفايات ٔٔ

 ٗٔ-ٖٔ السبلمة المينية والصحية ٕٔ

 ٘ٔ-ٗٔ خطط الطوارئ ٖٔ

 ٙٔ-٘ٔ أمف الموقع والسبلمة مف الحرائؽ ٗٔ

 ٙٔ الموائمة مع التشريعات البيئية ٘ٔ
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 : معلومات عامة  -1

 : إسـ الشركة 

 : عنوانيا 

 (:الممموكة أو الممتمكات األبنية المستأجرة أو ) عناويف أخرى 

 :أرقاـ اليواتؼ

 :مدير الشركة 

-----------------------------: األفراد المسؤولوف عف السبلمة المينية والصحية والشؤوف البيئية 
------------------------------------- 

 : المعني بمتابعة التدقيؽ

ؽ الشػػػركة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ طبيعػػػة            إنتسػػػابيـ وعنػػػاويف األفػػػراد المستشػػػاروف بإعتبػػػارىـ جػػػزءا مػػػف عمميػػػة تػػػدقي
----------------------------------------:وظائفيـ والمواضيع المقرر مناقشتيا 

--------------------------- 

 : عدد المستخدميف 

 :ثذٚاَ وبًِ           ·        

 :ثذٚاَ عضئٟ           ·        

 :فراد المتواجديف في موقع العمؿ في أي وقت  أقصى عدد مف األ   

 .رؼ١١ٓ األفشاد  اٌّزٛاعذ٠ٓ فٟ اٌّٛلغ اٌز٠ٓ ١ٌغٛ ثّغزخذ١ِٓ            ·        

 :جدوؿ التشغيؿ 

 :عدد الورديات -    

 :عدد الساعات  في اليـو           ·        

 :عدد األياـ في األسبوع           ·        
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 :عدد األسابيع في السنة           ·        

 :إجازات العمؿ المجدولة           ·        

 ىؿ أف المصنع مؤجر أـ ممموؾ ؟  1-12

 :إسـ المالؾ  1-13

 :المساحة الكمية لمموقع  1-14

 :مجمؿ عدد األبنية  1-15

 :مجمؿ المساحة األرضية لؤلبنية  1-16

 :  صؼ ما يمي  1-17

 : حة خزف المواد الخاـمسا          ·       

 :المصنع  اإلنتاجي           ·      

 :مناطؽ معالجة البيانات / اإلدارة / المكاتب           ·      

 : البحوث والتطوير / المختبرات           ·     

 :مستودعات المنتجات المصنعة           ·     

 :في ذلؾ البحيرات الضحمة  مناطؽ خزف القمامة الصناعية بما          ·     

 :الورش           ·     

 :مصنع معالجة المياه العادمة           ·     

 :باحات الوقوؼ والوصوؿ           ·                  

 :بيت الحراسة / سياج المحيط الخارجي           ·                  

 :الكافتيريا           ·     
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  الخ  ……مركز الرعاية الصحية والتمريض ) المباني األخرى           ·                   

-------------------------------------:قائمة بالمنتجات المصنعة أو المخزونة في المصنع 
------------------------------------- 

 :وصؼ موجز لمعمميات التشغيمية ،حيثما تيسر ذلؾ 

        البحوث والتطوير -ٔ

 العممية اإلنتاجية   -ٕ

 السيطرة النوعية   -ٖ

 الطباعة  / التعبئة  -ٗ

 النقؿ                -٘

 ( .الخ .. ………معالجة البيانات  . البخار . الطاقة ) العمميات المساعدة  -ٙ

                                                                           ما ىو مصدر الطاقة في المصنع ؟                                                        

 :                                                                                                            حاليا   

 : المقرر   

 :المعالجة بالبخار  

 اشر التسخيف المب          ·        

 التسخيف غير المباشر           ·        

 ىؿ يوجد برنامج لتأميف الطاقة الكامنة  ؟ صؼ ذلؾ  ؟

 

  :لمحة تاريخية عن موقع العمل  - 2
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 ىؿ توجد مرافؽ تصنيعية أو مخازف  مستخدمة بموجب العقود أو اإليجار عدا الموقع الذي نحف بصدده  ؟

مػػع بيػػاف التػػواريخ والشػػاغميف لػػو واإلسػػتخدامات مػػع المشػػاكؿ . فتػػرة الحاليػػة تتبػػع تػػاريخ الموقػػع والمصػػنع قبػػؿ ال 
 .الخ  …والبحيرات ومناطؽ السفح ( التسرب)البيئية المعروفة أو المشكوؾ بيا بما في ذلؾ 

 :مثاؿ عمى ذلؾ          

 المشاكؿ البيئية التاريخ الصناعة/العمؿ المشغؿ/ المالؾ 

ABC إلى الوقت  – ٜ٘ٙٔ صناعة أدوات السيارات
 الحالي

 نفايات مف الزيوت

 مذيبات

 حالة حريؽ

 -:وأية تحويرات في طبوغرافية   الموقع ( Demolition)صؼ ىيكمية المصنع وأنشطة  اليدـ 

 : وفر خارطة لموقع العمؿ وأية صور تاريخية أو صور جوية حالية تبيف الموقع واألطراؼ المحيطة بو

ستخداـ   :البنى القائمة اآلف أو السابقة في الموقع صؼ قدـ وا 

صؼ اإلستخدامات السابقة لمموقع ألية مواد كيماوية والمبيدات والمواد الخطػرة والزيػوت أو أيػة مػواد خػاـ أخػرى 
: 

ألية عمميات تاريخية وال سيما منػاطؽ خػزف المػواد والبحيػرات وميػاديف , ضمف المراجعة خطط المصنع السابقة 
 :رسيب واآلبار الجافة وعمميات الصرؼ والصياريج الترشيح والت

 :الخصائص البيئية_  3

 :صؼ طبوغرافية المنطقية 

بجانػػب مصػػدر مػػاء  كبيػػر تسػػاعد عمػػى . وديػػاف . تػػبلؿ متموجػػة . رض منبسػػطة أ:  )موقػػع المصػػنع  
 ( نمو النباتات 

  

 :األرصاد الجوية 
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 والشتاء في الصيؼ  –إتجاه الريح السائدة                ·

 ( القصوى والدنيا ) درجة الحرارة                ·

 المعدؿ السنوي لؤلمطار                ·

 ىؿ أف المنطقة معرضة إلى تغيير مناخي دوري ؟                ·

 ىؿ أف المنطقة معروفة بتموث الجو ؟                ·

 عاصير أو أية تغيرات سنوية في الطقس؟ ىؿ أف المنطقة معرضة لمزالزؿ واأل               ·

 :تحديد إستخدامات األرض المجاورة         3-3

 ( مدني ، شبة مدني ، صناعي ، ريفي )  إستخداـ األرض المجاورة                 ·

 المرافؽ المجاورة ونوع المجتمعات الصناعية بإتجاه الريح وعكس إتجاه الريح                 ·

 حجـ و مواقع أقرب التجمعات السكنية بإتجاه الريح وعكسيا                 · 

كيمػػو  ٘أمػػاكف المػػدارس والمستشػػفيات ومراكػػز رعايػػة الطفولػػة وبيػػوت التمػػريض ضػػمف                      · 
  متر

مػػػػف    كيمػػػػو متػػػػر ٘أمػػػػاكف المتنزىػػػػات والمنػػػػاطؽ الطبيعيػػػػة واألراضػػػػي الرطبػػػػة ضػػػػمف حػػػػدود                ·
 لمصنع ا

 األماكف األقرب إلى مراكز الشرطة وفرؽ الطوارىء                · 

 موقع المناطؽ المحافظ عمييا بما في ذلؾ المواقع األثرية                 · 

 الجيولوجيا / التربة         3-4

 ىؿ يقع المرفؽ في أو بالقرب مف صدع في األرض ؟    ·  
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 ؟( ىؿ توجد فجوات في األرض )في المنطقة  ىؿ جرت أنشطة لمتعديف    ·  

 ىؿ توجد ثقوب وشظايا؟ دوف المعطيات والنتائج إذا كانت متوفرة ؟.صؼ تربة الموقع    ·  

مشػػػيرا إلػػػى مصػػػدر التربػػػة المزاحػػػة عػػػف ) ىػػػؿ جمبػػػت تربػػػة إلػػػى الموقػػػع ؟ صػػػؼ عمميػػػات ردـ الحفػػػر    ·  
 ؟( الموقع 

 دءا مف السطح ونزوال إلى الحوض الصخري ؟ صؼ وحدد جيولوجية الموقع ب ·        

 ىؿ سبؽ أف قاـ المصنع أو السمطات بأخذ نماذج مف التربة أو المياه الجوفية ؟  ·        

 وضح ذلؾ ؟. ىؿ أنؾ عمى عمـ بالتربة أو المياه الجوفية المموثة في المنطقة   ·        

 ىيدروجيولوجي / المياه الجوفية         3-5

تجاه جرياف المياه الجوفية الضحمة ؟مد   ·   ى العمؽ وا 

تجاه جرياف الماء المستخدـ في الطبقة الصخرية العميا ؟    ·   مدى العمؽ وا 

 مواضع وعدد إستخداـ أي مف اآلبار في الموقع ؟    · 

 معدالت العمؽ والضخ ؟     · 

 البيانات التحميمية  ؟     · 

لى أي     ·   عمؽ  ؟  ىؿ أف اآلبار مبطنة وا 

مػاء الشػرب لمبمديػة والػري لممنتجػات ) كيمػومتر مػف المصػنع ٘صؼ إستخداـ المياه الجوفية ضمف قطػر     · 
 ؟ ( الغذائية وغير الغذائية ، سقي الماشية ، األغراض التجارية والصناعية 

 .الخاصة والبمدية الموقع واإلتجاه والقاطنيف المستفيديف وعمؽ الطبقة الصخرية المائية ألقرب اآلبار   · 

 الخ ؟..  أيف يصرؼ الماء الجوفي في النير في المستنقعات    · 

 : ذكر أي تموث لمماء الجوفي المعروؼ أو المشكوؾ فيو محميا أ   · 
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 المياه السطحية     3-6

ىػػػؿ أف أي جػػػزء مػػػف الموقػػػع يقػػػع فػػػي السػػػيؿ المعػػػرض لمفيضػػػاف ؟ ىػػػؿ جػػػرى تسػػػجيؿ حالػػػة  ·   
 النتائج واإلجراءات المتخذة ؟ لمفيضاف ؟ ما ىي 

مػػػف  كيمػػػومتر ٘لجميػػػع المصػػػادر لمميػػػاه السػػػطحية ضػػػمف ( سػػػـ والموقػػػع والمسػػػافة اإل) حػػػدد   ·   
 :رض رطبة وأذكر أية أ. نوعية الماء  وعميؾ مبلحظة حدود. المرفؽ 

 .إلى الماء السطحي مف المرفؽ ( معروؼ أو مشكوؾ فيو ) حدد أي صرؼ  ·  

نػػػػوات الصػػػػرؼ واألحػػػػواض الجافػػػػة لمميػػػػاه وبالوعػػػػات ميػػػػاه األمطػػػػار والمسػػػػتنقعات أف موقػػػػع ق ·   
 . عف الموقع والذي يتمقى صرؼ مياه المصنع  مترا ٓ٘ٔالمنخفضة ضمف 

 ىؿ توجد مصادر لممياه السطحية مموثة بأي مصدر في المنطقة ؟   ·   

 يف يتـ صرفيا ؟       كيؼ يتـ معالجة مياه األمطار والعواصؼ في موقع العمؿ وأ    ·   

 النفث في الجو -4

, تحديد القوانيف الوطنية المتعمقة بالنفث في الجو والتشريعات القابمة لمتطبيؽ عمى ىذا المصنع   ٔ-ٗ
 .وحاوؿ أف تجمع نسخا مف التراخيص . وقـ بتدويف األقساـ التي تخضع ليذه التشريعات

 (:الروتيني أو المفاجئ)عتيادي عف النفث غير اإل تحديد مستمزمات اإلشعار بوجوب اإلخبار    ٕ-ٗ

والحػظ تػاريخ .التي تنفث فػي الجػو (المداخف والمنافذ )مجمؿ عدد مصادر النفث في المصنع     ٖ-ٗ
 .التغيرات عمى مصادر النفث 

 دورة الصرؼ لمختمؼ المصادر      ٗ-ٗ

 المستمر   ·        

 بشكؿ نوبات     ·        
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 كبلىما      ·        

وعميػؾ أف تراجعيػا , صؼ تكرار ونطاؽ برامج مراقبة النفث التي تتطمبيا القػوانيف أو طوعيػًا      ٘-ٗ
: 

 ىؿ أف المصنع يتطابؽ مع المقاييس المسموح بيا لمنفث ؟    ٙ-ٗ

 : وجود روائح قابمة لمكشؼ وجسيمات صمبة وقطرات سائمة أو ضباب في الجو    ٚ-ٗ

 بنية ضمف األ    ·        

 خارج األبنية ولكنو في حدود المصنع      ·        

 خارج المصنع      ·        

 :المسافة ،الموقع بالنسبة إلى المصنع وطبيعة المصادر األخرى في المنطقة  لمتموث الجوي    ٛ-ٗ

 :طبيعة وعدد الشكاوي مف المجاوريف    ٜ-ٗ

 -------------------------------------:ستجابة المصنع ليا إ    · 

 صؼ ذلؾ ؟ , ستجابة لمتحرر المفاجئ ولشكاوى الجيرافىؿ لممصنع إجراءات قياسية لئل  ٓٔ-ٗ

 :تاريخ أية حوادث غير طبيعية لمنفث    ٔٔ-ٗ

 .في الموقع و الخطوات المتخذة لمسيطرة عميو( نفبلتيإ)طبيعة أي نفث    ٕٔ-ٗ

التحريريػػػػة أو       )الجػػػو بػػػالتموث مثػػػػؿ توجيػػػو اإلنػػػذارات نتيػػػاؾ دوف فػػػي قائمػػػة جميػػػع إشػػػػعارات إ  ٖٔ-ٗ
تخػػػػػاذ أو عقػػػػػد المقػػػػػاءات غيػػػػػر الرسػػػػػمية أو إوالمقاضػػػػػاة فػػػػػي المحػػػػػاكـ وفػػػػػرض الغرامػػػػػات (الشػػػػػفوية 

 .اإلجراءات  الفعمية ضد ىذا المرفؽ في السنوات الثبلث األخيرة وبياف األسباب لكؿ منيا ودرجتيا 

ويرافػؽ . ية الني يتعامؿ معيا المصنع حوؿ قضايا التموث الجػوي دوف جميع الوكاالت النظام  ٗٔ-ٗ
 :تراخيصذلؾ نسخ مف ال
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 الياتؼ الشخص المسؤوؿ العنواف سـ الوكالةإ

    

---------------------------------:المشػػاريع المسػػتقبمية لتقميػػؿ التمػػوث الجػػوي    ٘ٔ-ٗ
----------------------------------------------- 

 صرف المياه والمياه العادمة -5

ىػػػؿ توجػػػد بيانػػػات لنوعيػػػة ىػػػذه . صػػؼ مصػػػادر المػػػاء الصػػػالح لمشػػػرب ومػػػاء التبريػػػد مػػف دوف تمػػػاس     ٔ-٘
 .المصادر ؟ ينبغي مراجعة ذلؾ 

 :تحديد مصدر الماء الصالح لمشرب في المصنع    ٕ-٘

وىؿ يتطػابؽ المػاء الصػالح لمشػرب ,صؼ تموث الماء الصالح لمشرب في الماضي أو الوقت الحاضر     ٖ-٘
 مع القياسات الوطنية ؟

 :وضع قائمة بالمكونات لمياه الصرؼ . صؼ جميع مصادر وأحجاـ المياه العادمة     ٗ-٘

 :مراجعة البيانات المتيسرة لنوعية المياه العادـ    ٘-٘

 ( :سبدوف تما+تبريد+ مختبر+معالجة )ىؿ أف منظومة جمع مياه الصرؼ مركبة     ٙ-٘

 مستمرة  ·

 بشكؿ نوبات    ·   

 كبلىما    ·   

 .يرجى توفير ووصؼ النتائج ألي إختبار إحيائي لمياه الصرؼ مف أجؿ تحديد درجة السمية  ٚ-٘

 :غير المعالجة إلى /صرؼ مياه المعالجة     ٛ-٘

 النير أو الجدوؿ       ·

 بالوعة المدينة       ·
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 البحر -المحيط       ·

 (عدـ الصرؼ )لخزف ا      ·

 حوض المياه الثقيمة       ·

 بالوعة األمطار       ·

 أخرى      ·

ىؿ سبؽ صرؼ المياه العادمة إلى بحيرات في موقػع العمػؿ ، ميادينػو الترشػيح منظومػات الميػاه الثقيمػة    ٜ-٘
ا جػرى الخ ؟ ىؿ جرى تنظيؼ أي مف ىذه المنظومات أو ردميا ؟وعدد  المػرات ؟إذ…بالرش ،الري 

 التنظيؼ ما ىو مصير الطيف أو المواد الصمبة األخرى المزاحة ؟

حتوائيا في موقع العمؿ ؟    ٓٔ-٘  كيؼ جرى معاممة مياه الصرؼ وا 

دوف فػػي القائمػػة جميػػع إنػػذارات اإلنتيػػاؾ التحريريػػة منيػػا والشػػفوية والمقاضػػاة والغرامػػات واإلجتماعػػات    ٔٔ-٘
 .د المرفؽ مبينا األسباب والعقوبات غير الرسمية والدعاوى القضائية ض

كتابػػػة أسػػػماء الوكػػػاالت المنظمػػػة التػػػي يتعامػػػؿ معيػػػا المرفػػػؽ الصػػػناعي بشػػػاف قضػػػايا ميػػػاه الصػػػرؼ    ٕٔ-٘
 :مصحوبة بالتراخيص 

 الياتؼ الشخص المسؤوؿ العنواف إسـ الوكيؿ 

    

 يؼ المياهالصرؼ إلى مصنع المعالجة في المدينة عف طريؽ قنوات تصر     ·        

 

 إسـ المرفؽ البمدي لمعالجة مياه الصرؼ          ٖٔ-٘

 المكاف                 ·        

 طاقة التصميـ            ·        
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 لمحة تاريخية عف المرافؽ           ·        

 حدود الرافد في المدينة          ٗٔ-٘

 تاريخ التماثؿ لممرفؽ الصناعي          ٘ٔ-٘

 :تواريخ تفتيش المرافؽ الصناعية مف قبؿ السمطات الحكومية          ٙٔ-٘

 : التراخيص بصرؼ المياه العادمة           ٚٔ-٘

 الوكالة الحكومية          ·        

 التواريخ الصادرة           ·        

 نفاذىا           ·        

 : تصاميـ طاقة المصنع قبؿ المعالجة         ٛٔ-٘

 التاريخ           ·        

 نوعية المعالجة            ·        

 مصمـ المصنع           ·        

 مف أنجز التحميؿ المطموب لممراقبة ؟         ٜٔ-٘

 مف كاف مسؤوال عف حفظ السجبلت ؟         ٕٓ-٘

 :تاريخ التماثؿ          ٕٔ-٘

 صادر المجاورة تصب في منظومة المياه الثقيمة لؾ ؟ىؿ أف المياه العادمة مف الم     ٕٕ-٘

 ىؿ كانت ىنالؾ مشاكؿ حقيقية أو محتممة بسبب عدـ     التماثؿ ؟ ( نعـ)إذا كاف الجواب    ٖٕ-٘

 مصير المخمفات قبؿ المعالجة    ٕٗ-٘
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 .الخطط لتحسيف معالجة مياه الصرؼ      ٕ٘-٘

 خمص منيا ونقميا ، والت, معاممة النفايات ،وخزنيا_ 6 

تحديد التشريعات الوطنيػة واإلقميميػة والمحميػة التػي تعػالج التعامػؿ مػع خػزف ونقػؿ والػتخمص مػف النفايػات الخطػرة   ٔ-ٙ
 .وغير الخطرة بما في ذلؾ راسب مياه الصرؼ 

 .إعداد قائمة بالوكاالت التي يتعامؿ معيا المصنع بشاف النفايات    ٕ-ٙ

 الياتؼ مسؤوؿالشخص ال العنواف إسـ الوكيؿ   

    

 

 توليد النفايات الخطرة -    أ

 .تحديد جداوؿ النفايات الخطرة المتولدة حاليا وفي الماضي مع بياف مصادر النفايات وحجميا بالتفصيؿ   ٖ-ٙ

 .ىؿ أف ىذا المصنع مسجؿ كمولد لمنفايات الخطرة ؟ إف كاف كذلؾ فينبغي تحديد ذلؾ  ٗ-ٙ

 ات معموؿ بو يحوي تحميبل لمنماذج قبؿ الخزف أو التخمص منيا ؟ ىؿ يوجد تحميؿ بالنفاي  ٘-ٙ

ىػؿ حصػؿ .صػؼ  ذلػؾ .ىؿ سبؽ لممصنع أف عالج أو خزف أو تخمص مف النفايػات الخطػرة فػي موقػع العمػؿ    ٙ-ٙ
 عمى ترخيص بذلؾ ؟

 :صؼ ذلؾ . الزاؿ ساري المفعوؿ في الموقع(مذكرة التحديد)ىؿ إف نظاـ متابعة النفايات   ٚ-ٙ

 

 خزن النفايات الخطرة -       ب

إستعراض خزف النفايات الخطرة بالنسػبة إلػى تصػميـ الخػزف و تمتثػؿ النفايػات والبنػى الثانويػة إلحتوائيػا وحالػة      ٛ-ٙ
 .البراميؿ وبطاقات العنونة وعرض المماشي وطوؿ فترة الخزف 

لى البراميؿ أو الصياريج ؟   ٜ-ٙ  كيؼ جرى نقؿ النفايات مف وا 
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 :صؼ مبازؿ األمطار والسدود والحاويات الثانوية في منطقة النقؿ   ٓٔ-ٙ

 

 التخمص من النفايات الخطرة     - ج

 .إعداد قائمة بجميع النفايات الخطرة التي تخمص منيا المصنع     ٔٔ-ٙ

حػػػدد بقػػػدر اإلمكػػػاف جميػػػع التسػػػييبلت المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ المصػػػنع لمػػػتخمص مػػػف النفايػػػات    ٕٔ-ٙ
وىػػػػؿ إف مثػػػػؿ ىػػػػذه الوسػػػػائؿ مرخصػػػػة بيػػػا ؟ وىػػػػؿ جػػػػرت زيػػػػارة ليػػػػا لمتحقػػػػؽ وتقيػػػػيـ . الخطػػػرة 

 الممارسات في التخمص مف النفايات ؟ 

صػػؼ أي تخمػػص خطػػر لمنفايػػات فػػي موقػػع العمػػؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ البحيػػرات مواضػػع الطمػػر     ٖٔ-ٙ
 ـ   أخرى ؟ ونظـ معالجة األرض ومعالجة النفايات موقعيا في مواقد إحراؽ القمامة أو أية نظ

 ىؿ أف طريقة التخمص مف النفايات تتوافؽ مع المقاييس أو المستمزمات الوطنية والبيئية؟  ٗٔ-ٙ

ىػػؿ أف ىػػذه العجػػبلت ممػػؾ . صػػؼ عمميػػة شػػحف النفايػػات الخطػػرة إلػػى خػػارج موقػػع العمػػؿ     ٘ٔ-ٙ
 الشركة و مرخصة لنقؿ النفايات الخطرة ؟

موقع العمؿ بواسطة العناويف الممصقة عمييا أو أية طريقة  ىؿ يمكف متابعة أية نفايات تترؾ   ٙٔ-ٙ
 أخرى في المصنع ؟

ستخداـ النفايات في الموقع ؟  ينبغي إعداد مثؿ ىذه القائمة ىؿ يجري إعادة تدوير أو إعادة إ  ٚٔ-ٙ
 .بعممية اإلعادة 

 :ذلؾ ىؿ توجد خطط لموقاية مف التموث أو تقميؿ النفايات أو اإلنتاج النظيؼ صؼ  ٛٔ-ٙ

 

 النفايات الخطرة المعينة والمميزة -   د
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جػػراءات التعامػػؿ والخػػزف والػػتخمص مػػف النفايػػات    ٜٔ-ٙ إعػػداد قائمػػة بالمصػػادر واألحجػػاـ المنتجػػة وا 
 :المتولدة في المصنع (الخ …الشحـو والييدروليؾ ومعدات التنظيؼ والمولدات )الزيتية 

 .ائؿ واألجساـ الصمبة والرواسب الطينية السو : مصير معالجة النفايات           ٕٓ-ٙ

 كيؼ وأيف يتخمص المصنع مف القمامة ؟         ٕٔ-ٙ

 كيؼ عالج المصنع مواد خاـ معينة ؟         ٕٕ-ٙ

 النفايات الغير خطرة –ىـ 

جػػراءات الخػػزف والػػتخمص مػػف القمامػػة غيػػر الخطػػرة بمػػا فػػي     ٖٕ-ٙ اإلشػػارة إلػػى مصػػادر وأحجػػاـ وا 
 .العامة لممصانع والمتعمقة بالمعالجة ذلؾ النفايات 

 معاممة المواد وخزنيا  - 7

ىؿ أف ىناؾ قوائـ بالمواد تحدد فييا كمياتيا  وأماكف خزنيا ؟ كـ عػدد المػرات التػي يجػري فييػا   ٔ-ٚ
 تحديث الجرد لممواد ؟

 (يرجى إرفاؽ ذلؾ )ىؿ قاـ المصنع بإجراء جرد منفصؿ لممواد الخطرة ؟  ٕ-ٚ

حدد أقصى ,لمواد السمية الخطرة أو النفايات المخزونة أو المستخدمة في موقع  العمؿ حدد ا  ٖ-ٚ
 :الكميات المستخدمة أو المخزونة في موقع العمؿ في الماضي

 مف جراء ىذه المواد ؟(الخ…إصابات,حرائؽ ,تسرب )ىؿ جرت حوادث   ٗ-ٚ

صػياريج ,راميػؿ ب)خزنيػا فػي المواقػع و (بالشػاحنات ,بػالبواخر )ستبلـ ىذه المواد كيؼ يجري إ     ٘-ٚ
 ؟( أوعية , سراديب تحت األرض , سطواناتسايموات إ,صناديؽ ,

 ىؿ تنقؿ الشركة ىذه المواد مباشرة أو عف طريؽ المقاوليف والمجيزيف ؟  ٙ-ٚ

 ىؿ يجرى عزؿ المواد الغير متجانسة ؟   ٚ-ٚ
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 ئة جدوؿ بالمحتويات    تيي,صؼ خطط خزف أية مواد خطرة والتدريب عمى إدارتيا   ٛ-ٚ

 :حتمالية لمخطط اإل      

 ىؿ أف مثؿ ىذه الخطط تشمؿ حفظ السجبلت ومواد تدريب المستخدميف ؟            ٜ-ٚ

 :صؼ حالة البراميؿ وحالة ومنطقة خزف البراميؿ   ٓٔ-ٚ

 (الخ…التآكؿ )حالة البراميؿ           ·        

  رتفاع األكداسإ          ·        

 متصاصية والسكب وجود العدد اإل           ·        

 عزؿ المواد الغير متجانسة           ·        

 العناويف           ·        

جراءات السيطرة اإل          ·          حتواء الثانوي وا 

ي حػػػدد أ,ىػػؿ ىػػي  مبمطػػة .ىػػؿ ىػػػي فػػوؽ أو دوف الدرجػػة .صػػؼ ترتيػػب أرصػػفة التحميػػؿ     ٔٔ-ٚ
 :تصريؼ لمياه األمطار في المنطقة 

 صياريج الخزن واألحواض  -8 

ستخداـ وتنظػيـ والمحمية النافذة في التحكـ في إ صؼ القوانيف والتشريعات الوطنية واإلقميمية     ٔ-ٛ
 ؟.وىؿ إنيا منظمة حسب وصايا الحريؽ,صياريج الخزف تحت األرض وفوؽ األرض ؟ 

وتصػػػميـ الصػػػياريج  ,فػػػي الصػػػياريج وفػػػي األقبيػػػة تحػػػت األرض  صػػػؼ النفايػػػات المخزونػػػة     ٕ-ٛ
 .وطاقتيا والمواد المصنوعة منيا وعمرىا ومنظومات النضوح أو مراقبة المياه الجوفية المستخدمة 

 ىؿ تمبي الصياريج مستمزمات التصميـ ؟  ٖ-ٛ
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رة عمػى المخػزوف فػي ىػذه ىؿ يجػرى إختبػار لتكامػؿ الصػياريج أو التحػري عػف النضػوح أو وضػع سػجبلت سػيط  ٗ-ٛ
 الصياريج ؟

 :ينبغي أف تحصؿ عمى نسخ حديثة مف خطط توزيع الصياريج بما في ذلؾ   ٘-ٛ

 .الصياريج الموجودة           ·        

 .الصياريج المزاحة           ·        

 .(بما في ذلؾ الصياريج التي لـ تعد تستعمؿ )الصياريج المتروكة           ·        

 .ربط خطوط األنابيب والحفر           ·        

 . الحصوؿ عمى جرد لمصياريج   ٙ-ٛ

 .السبست والمواد التي تحوي السبست  - 9

مثػػؿ المػػواد العازلػػة التػػي تحػػيط باألنابيػػب والمراجػػؿ )ىػػؿ تسػػتخدـ مػػواد تحػػوي عمػػى اإلسبسػػتوس فػػي مواقػػع العمػػؿ  ٔ-ٜ
و السقوؼ و األنابيب اإلسبستوس وقرميد السقوؼ واألرضيات وأبراج الميػاه ومثؿ األسمنت اإلسبستوس في الجدراف 

 ؟ ما ىو مدى وحالة ىذه المواد ؟

حدد التشريعات الوطنية واإلقميمية والمحمية المتعمقة بالمستمزمات اإلجرائيػة الخاصػة لعمميػات المعالجػة والػتخمص   ٕ-ٜ
 . مف المواد اإلسبستية وغير اإلسبستية

عممية إلزالة أو التخمص مف المواد التي تحوي اإلسبستوس ؟ وما ىو مصير تمؾ المواد ؟ صؼ عممية  ىؿ جرت ٖ-ٜ
 ىؿ قاـ بيا مقاوؿ ؟ ما ىي الكمية المزاحة ؟. اإلزالة 

 :صؼ                           ذلؾ.ىؿ جرى تغطية المواد الحاوية لئلسبستوس أو جرى تأمينيا في الموقع  ٗ-ٜ

 :  ـــوضـــاءالضــ -10   

 ما ىي مستويات الضوضاء في المناطؽ المجاورة التي يجب تمبيتيا ؟  ٔ-ٓٔ

 خبلؿ النيار           ·        
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 خبلؿ الميؿ          ·        

 .ىؿ يتماثؿ الموقؼ مع مستمزمات مستوى الضوضاء   01-2

 صؼ أية مناطؽ غير متماثمة ؟          ·        

 ما ىي المعدات المسببة لعدـ التماثؿ ؟          ·        

 ما ىي اإلجراءات والخطط المتخذة لمعالجة ذلؾ ؟          ·        

 ؟.ىؿ لممصنع خارطة حديثة لمتطابؽ مع مستويات الضوضاءٖ-ٓٔ

 عدد المواقع التي تجري فييا القياسات ؟          ·        

 ؟ ىؿ يتمقى المصنع الشكاوى مف الجميور ٗ-ٓٔ

 إذا كاف كذلؾ فما عددىا في السنة الواحدة ؟          ·        

 كيؼ يجري معالجتيا ؟          ·        

 ما ىي المعدات المسببة لمضوضاء ؟          ·        

 تخاذىا لمعالجتيا ؟ما ىي اإلجراءات المقرر إ          ·        

يعات اإلقميمية والمحمية المتعمقػة بمسػتويات الضوضػاء ىؿ أف المصنع يعمؿ بالتوافؽ مع التشر  ٘-ٓٔ
 في مكاف العمؿ ؟ 

 ما ىي المعدات الوقائية المطموبة ؟ ٙ-ٓٔ

 ىؿ ىي متوفرة لمعامميف ؟وىؿ ىي مستخدمة ؟          ·        

 :إدارة النفايات الصناعية   -11

 الخزف  ٔ-ٔٔ
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 جديدة والنفايات ؟ىؿ توجد أماكف مخصصة لممواد ال          ·        

 ىؿ توجد بطاقات معنونة عمى الحاويات ؟          ·        

ىؿ يوجد دليؿ عمى تسرب السوائؿ والمواد الصمبة عمى األماكف المبمطة و الغيػر مبمطػة إف كػاف األمػر  ٕ-ٔٔ
 كذلؾ صؼ طبيعة ذلؾ ومداه ؟

 أية دالئؿ عمى الطمر  ٖ-ٔٔ

 . لمناطؽ المبمطة والغير مبمطةأية دالئؿ عمى اإلحتراؽ عمى ا ٗ-ٔٔ

 ىؿ يوجد دليؿ عمى المعدات الزائدة عف الحاجة والنفايات المطروحة داخؿ  وخارج مباني المصنع ؟ ٘-ٔٔ

 .أذكر بإيجاز درجة إدارة المواد في المؤسسة الصناعية    

 السالمة المينية والصحية  -12

ميميػة والمحميػة والتػي تعػالج سػبلمة العامػؿ وصػحتو بمػا فػي حدد القوانيف واألنظمػة المطبقػة الدوليػة واإلق ٔ-ٕٔ
 .ذلؾ تدريب العامؿ 

 :ىؿ إشتمؿ التدريب عمى    

 طرؽ التحري عف التسرب ؟           ·        

 معدات الوقاية الشخصية ؟          ·        

 اإلجراءات الصحية والمضادة لمتموث ؟           ·        

سسة الصناعية لمستخدمييا الذيف يعمموف بالمواد الخطػرة أو إدارة النفايػات التػدريب عمػى ىؿ وفرت المؤ  ٕ-ٕٔ
 السبلمة المينية والصحية ؟

صؼ المناطؽ والعمميات في المصنع وفي موقع العمؿ التي قػد يتعػرض فييػا العمػاؿ إلػى مػواد  ٖ-ٕٔ
 .خطرة أو مواد كيماوية 
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ية العػػامميف أو وقػػايتيـ مػػػف التعػػريض وطػػوؿ الفتػػرة صػػؼ مجمػػؿ آليػػة السػػبلمة المصػػممة لحمػػػا ٗ-ٕٔ
 .الزمنية المسموح بيا 

ىؿ يتطمب القانوف تواجد فرد مف الكادر ذو مسػؤولية مخػزف كميػًا أو جزئيػًا عػف سػبلمة المينيػة  ٘-ٕٔ
 والصحية لمعامميف ؟

 (سـ والعنواف أذكر اإل)صنع مستشار  أو مدير لمسبلمة؟  ىؿ يوجد في الم ٙ-ٕٔ

 ما ىي مؤىبلتو  ؟   ما ىي الوظائؼ األخرى المسؤوؿ عنيا ؟  ٚ-ٕٔ

 :ف أجرى المصنع مسحا طبيا لمعامميف ؟ إذا كاف الجواب باإليجابيىؿ سبؽ وأ ٛ-ٕٔ

حتوى البرنامج فحوصات طبية قاعدية سنوية مف قبؿ طبيب مجاز لممستخدميف الذيف إ ىؿ    ·   
 لنفايات أو الذيف يستخدموف بصورة روتينية الكمامات؟يتعرضوف بصورة روتينية لممواد الخطرة أو ا

ب الفػػاحص ؟ إذا كػػاف لممصػػنع طبيػػب ىػػؿ تضػػمف الفحػػص الطبػػي فكػػرة تحريريػػة مػػف قبػػؿ الطبيػػ ·
 .ذكر ذلؾأ

 ما ىو طوؿ الفترة الزمنية التي تحفظ فييا ىذه السجبلت ؟ ·

 ؟حتفظ الموقع الصناعي بسجبلت كافية توثؽ المسح الطبي الجاري ىؿ إ·

اإلشػػعاعات )حػػدد مػػواد معينػػة فػػي المؤسسػػة الصػػناعية التػػي تحتػػاج إلػػى بػػرامج مراقبػػة طبيػػة     ·  
 (الخ…البنزيف ,

 :وىؿ جاء في البرنامج ,ىؿ لممصنع برنامج مدوف لمخطورة  ٜ-ٕٔ

كيفيػػة إشػػعار المسػػتخدميف والمقػػاوليف بالطبيعػػة الخطػػرة لكػػؿ مػػادة كيماويػػة تسػػتخدميا المؤسسػػة ·   
 ؟( إجراءات التشغيؿ أو أية مواد أخرى مكتوبة ,اإلعبلنات ,بواسطة بطاقات العنونة )ة الصناعي

تخػػذ المصػػنع التػػدابير لمحصػػوؿ عمػػى نشػػرة بيانػػات سػػبلمة المػػواد لكػػؿ مػػادة كيماويػػة ىػػؿ إ ·        
 خطرة يتعامؿ بيا المصنع ؟
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 حدد مواضع النشرات في المرافؽ الصناعية  ·        

اإلحتياطػػػات مػػػف قبػػػؿ المصػػػنع لتزويػػػد المسػػػتخدميف بالمعمومػػػات والتػػػدريب حػػػوؿ المػػػواد  ىػػػؿ إتخػػػذت  ·   
 الكيماوية الخطرة في منطقة عمميـ؟

 ىؿ لممرفؽ الصناعي برنامج لمصحة والسبلمة لمعامميف مع المواد الخطرة  والنفايات ؟ٓٔ-ٕٔ

 :إذا كاف الجواب باإليجاب فيؿ جرى تصميـ البرنامج لكي يتـ  -  

 .تحديد وتقييـ والسيطرة عمى األخطار التي تيدد السبلمة والصحة   ·        

 .توفر اإلستجابة لمحاالت الطارئة الخطرة في المرفؽ الصناعي مف أجؿ حماية المستخدميف    ·        

 كيؼ يجرى مراقبة ممارسات الصحة والسبلمة الصناعية المناسبة ؟ٔٔ-ٕٔ

 :ية والمعدات واإلجراءات المستخدمة مف قبؿ المستخدميف صؼ بإيجاز المبلبس الوقائٕٔ-ٕٔ

 مدى فحص حالة ىذه المعدات ؟ ٖٔ-ٕٔ

أذكػر أيػة ممارسػات ىزيمػػة وغيػر منسػجمة لمسػػبلمة لوحظػت والسػيما تمػػؾ المتعمقػة بالمعػدات الشخصػػية ٗٔ-ٕٔ
 .لموقاية والتطيير والصحة 

المػواد الكيماويػة الخطػرة .نوعيػة اليػواء .از اإلىتػز .الضوضػاء )لخص نتائج المسح الصحي الصػناعي  ٘ٔ-ٕٔ
 (الخ…

وما ىػي المشػاكؿ     البػارزة ؟ وكيػؼ يجػرى .لخص نتائج التفتيش الصحي والسبلمة لجميع العامميف  ٙٔ-ٕٔ
 تصحيحيا وتعديميا ؟

 خطط الطوارئ  -13

المحمية ؟ ىؿ لممرفؽ الصناعي خطة لمطوارئ تغطي الحاالت البيئية الطارئة وتشمؿ السمطات  ٔ-ٖٔ
 .أرفؽ نسخة مف جدوؿ المحتويات 

 :صؼ القضايا المعالجة بيذه الخطة   03-2
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 ىؿ تنسجـ الخطة مع منسقي خطط الطوارئ في المرافؽ الصناعي ؟  03-3

 (سـ والعنواف اإل)التطوير وتنفيذ خطة الطوارئ  حدد األشخاص المسؤوليف عف ٗ-ٖٔ

 كيؼ يجري تحديث خطة الطوارئ ؟  ٘-ٖٔ

سػػػتجابة لمطػػوارئ ؟ حػػدد مسػػػؤولياتيـ وقػػدـ مخططػػػا يبػػيف تنظػػػيـ ىػػؿ لممرفػػؽ الصػػػناعي فريػػؽ إ ٙ-ٖٔ
 .الفريؽ 

 .صؼ تجاوب معدات الطوارئ المتيسرة والتدريب المعد ألعضاء الفريؽ   ٚ-ٖٔ

الحريػػػػؽ والشػػػػرطة لمطػػػػوارئ وفريػػػػؽ اإلسػػػػتجابة وأوقػػػػات قػػػػرب مواقػػػػع لمخػػػػدمات الطبيػػػػة و أذكػػػر أ  ٛ-ٖٔ
 .ؽ الصناعية ستجابتيـ لممرفإ

سػتجابة لمحػاالت الطارئػة خػارج المرفػؽ الصػناعي وأقسػاـ الشػرطة ىؿ سػبؽ ألعضػاء فريػؽ اإل  ٜ-ٖٔ
 والحريؽ أف تجولوا في المرفؽ الصناعي ؟ ومتى حدث ذلؾ ؟

ىؿ أجرى المرفؽ الصػناعي ممارسػات لمطػوارئ أو التػدريب مػع ىػذه الفػرؽ البعيػدة عػف موقػع    ٓٔ-ٖٔ
 العمؿ ؟

تبادؿ المرفؽ الصناعي المعمومات مع ىذه الوكػاالت بشػاف حجػـ وشػكؿ وموضػع المػواد ىؿ ي ٔٔ-ٖٔ
جراء  الخ ؟…ات التجاوب مع  الحاالت الطارئةالكيماوية وشكؿ وموضع معدات الطوارئ وا 

 ىؿ لممرفؽ الصناعي خطة لئلخبلء؟ ٕٔ-ٖٔ

 ذ آخر تمريف ؟ىؿ يقـو المرفؽ الصناعي بتنفيذ ممارسات لئلخبلء ؟ ومتى جرى تنفي ٖٔ-ٖٔ

تحديػد المػواد وكيفيػة السػيطرة )نفجػارات والحرائػؽ يع الحػاالت الماضػية لمتسػربات واإلذكر جمأ ٗٔ-ٖٔ
والتػي تتطمػب تنفيػذ الخطػة أو طمػب المسػاعدة مػف خػارج (الػخ …عمييا ومصػير المػواد السػائمة والصػمبة 

 الموقع ؟

 .طوارئ وعمميات المرافؽ الصناعيحدد الوكاالت والسمطات الواعية بيذه اإلجراءات لم ٘ٔ-ٖٔ
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 أمن الموقع والسالمة من الحرائق -14

وبضػػمنيا األسػػيجة والحػػراس ,صػػؼ الخػػدمات األمنيػػة والطػػرؽ وإلجػػراءات المسػػتخدمة لحمايػػة المرفػػؽ الصػػناعي  ٔ-ٗٔ
 الخ …وفرؽ المراقبة ونظـ اإلنذار وكاميرات الفيديو 

لخسػائر التػي ال تحصػى مػف المػواد الخػاـ أو دخػوؿ األشػخاص غيػر صؼ أية مشاكؿ تتعمؽ باألمف والسيما مع إ-ٗٔ
 :المخوليف في المناطؽ الخطرة 

 ىؿ يعتبر المرفؽ الصناعي أو جزء منو منطقة خطرة لمنيراف ؟ ٖ-ٗٔ

 إف كاف الجواب باإليجاب فما ىو الصنؼ ؟ ٗ-ٗٔ

 صؼ معدات السيطرة عمى النيراف ؟ ٘-ٗٔ

 مى النار ؟ما ىو مصدر الماء لمسيطرة ع ٙ-ٗٔ

ىؿ أف منظومات اإلنذار في المرفؽ الصناعي أوتوماتيكية أـ يدوية ؟وىؿ ىي بإتصاؿ مباشػر مػع قسػـ مكافحػة  ٚ-ٗٔ
 الحرائؽ ؟

 (الخ …التدريب .الحجـ )أذكر التفاصيؿ ( نعـ)ىؿ يوجد مفرزة إلطفاء الحريؽ مدربة في موقع العمؿ ؟ إف كاف  ٛ-ٗٔ

 مكافحة الحريؽ ؟ أذكر تفاصيؿ التدريب عمى  ٜ-ٗٔ

 أيف يقع أقرب قسـ لمكافحة الحرائؽ  ؟ ٓٔ-ٗٔ

 ىؿ ىو قسـ يعمؿ بدواـ كامؿ أو قسـ متطوع؟          ·        

 ما ىو وقت اإلستجابة لطمب المرفؽ الصناعي ؟          ·        

 الموائمة مع التشريعات البيئية -15

لى مف يرفعوف التقارير ؟, تطابؽ البيئية مف ىـ األشخاص المسؤوليف عف العمميات ال ٔ-٘ٔ  وا 

 ما ىي الوكاالت القانونية التي تفتش المصنع ؟وما عدد المرات ؟  
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 ستطاعتؾ تقديـ نسخ مف تقارير التفتيش ؟ىؿ بإ.كر لمحة تاريخية عف تفتيش المصنعذأ ٕ-٘ٔ

رفؽ نسخا مف إ, المعنية التي تمنحيا الوكاالت ذكر مدى تحقيؽ الموائمة مع التراخيص البيئيةإ ٖ-٘ٔ
 .التراخيص 

نتياكػػات الشػػركة لمصػػحة والسػػبلمة أيػػة إجػػراءات متعمقػػة بالتطػػابؽ قػػد إسػػتخدمت ضػػد إىػػؿ أف  ٗ-٘ٔ
 .نتياكات مف اإلنذار بسبب تمؾ اإل البيئية ؟ يرجى تقديـ نسخ

ضػػػد المصػػػنع مػػػف قبػػػؿ الحكومػػػة أو المنظمػػػات أو ( الرسػػػمية وغيػػػر الرسػػػمية )صػػػؼ الشػػػكاوى ٘-٘ٔ
 : لجميورا

 كيؼ يتـ معالجة تمؾ الشكاوى ؟ ٙ-٘ٔ
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Abstract 
 

         This research includes the study of two international criteria 

ISO 14001 and 9001 through the concept and importance, all their 

directions, essential and development, the main factors which 

affect both of them, and it includes the study of the difference and 

similarity between both of them, and how we will record on both 

of them, and what is the main benefits of how we get them, In 

addition to, Knowing the cost of getting their certification in the 

record. This will improve a suitable theoretical back ground. This 

research includes the extension of “Tasloja Cement Factory” for 

practicing of systems quality Management and the environment 

according to the two international criteria ISO-9000 and ISO-

14000. 
 

         This will help the sponsor activities to treat with these two 

international criteria through an entrance which participate in 

decreasing the cost, the time and effort during the valuation, 

accuracy and the inspection prose’s. In addition to, it encourages 

the adoption of both international criteria as scientific answers to 

the contemporary challenges which become face it in the strong 

rivalry and a quick technical development. 
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           This research depends on case study which is done in            

( Tasloja Cement Factory). We have done the following: 

Knowledge the extension of practicing both system  (The quality 

and the environment) in developing the administrative unit 

performance. 
 

          The acquaintance to the differences between both systems 

(The quality and the environment) during the scientific practice in 

the factory. 
 

         Qualifying the factory to the requiring agreement with the 

new international description (ISO 9001 2008)> 

Qualifying the factory to the requiring agreement with 

international description ISO 14001 2004. 
 

           Participate in presenting a theoretical framework for the 

new entrance in having the quality and the system of 

administrating both of them especially the two international 

criteria (ISO 9001,ISO 14001) and how it provides the concerned 

people in manufacture ministry in Kurdistan region in general and 

in the factory in especial. 

Knowledge the environment situation in (Tasloja cement factory) 

and this will help to know the important environmental aspects 

inside it. 
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         A training program suggested by the research as a 

mechanical which help the factory to adopt an environment 

administrative system through its agreement with the 

international criteria requirements ISO 14001, and getting benefit 

from the existence elements of the factory to practice the 

international criteria ISO 9001. 

 

        So it is clear for the research through the results of this 

research that the  factory has a new system to administrate the 

quality and it is very easy for the factory to get the ISO 9001 

certification during a specific and a short period of time. This will 

done through doing and adjustment some administrative and 

technical in development. But the environment administer system 

is very weak and this will need a lot of time to do a lot of changes 

and additions  in this  aspect in order to reach a similar and 

acceptable environmental system in the first steps. It needs 

another period to do some improvements and practice the 

suggested programs from the researcher in developing this system 

and it will be mentioned in the recommendations in order to be 

approach from getting the ISO 14001 certification. 
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