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االرتقاء بالجودة واالداء المؤسسي وتقديم  وخدمات االيزو 

• أدارة الجودة الشاملة 

توافقا مع االهتمام الدولي والعربي بتحقيق الجوده الشاملة )TQM( في سوق عالمية تحتدم فيها 
المنافسة على العمالء ، سواء في المنتجات أو الخدمات ، ولضرورة تمكين المنظمات ) منشأت االعمال 
واالنواع االخرى من المنظمات ( من تحقيق المستويات العالية من أدارة الجودة الشاملة، فاننا نقدم 

الخدمات االستشارية االتية :

1. تنسيق المبادرات الهادفة لتحقيق التحسين الواسع والمتواصل 
في المجاالت االتية :

z  تفهم أحتياجات العميل والتحرك المستقبلي استنادا اليها
z  توحيد المعلومات عن العميل مع المتغيرات االخرى لصياغه

خطط شاملة تغطي كل أنشطة المنظمة لتمكينها من أدارة 
عملياتها بكفاية

z  من خالل حصول العميل على ، )Process( ادارة العملية
المنتجات والخدمات التي تستجيب الحتياجاته ، مع تقديمها له 

كما يتوقع ، أو باكثر مما يتوقع ، وباالسعار المناسبة 
z  التركيز على دور قيادة المنظمة واالدارة العليا فيها من حيث

تنفيذ وتدعيم الجوده الشاملة وزيادة دقتها 
z  بناء ثقافة شاملة في المنظمة لتحقيق الجودة
z  جعل تحقيق الجودة الشاملة مسؤولية كل فرد في المنظمة

وكل من يتعامل معها اماميا ) العمالء ( وخلفيا ) الموردون (

2. تمكين المنظمة من تطبيق القواعد االتية بخصوص ادارة الجودة
    الشاملة 

z  يجب أن تدار الجوده
z  التوكيد على العملية
z  االهتمام بمعالجة الخلل وليس مظاهرة أو أعراضه
z البد من أخضاع الجوده للقياس الدوري
z  البد من تحسين الجوده بشكل متواصل
z  البد ان تكون الجودة مسؤولية الجميع

3. االهتمام بقياس وتخفيض التكاليف في المجالت االتية :

z تخفيض تكاليف رداءة الجوده
z  تخفيض تكاليف تحقيق الجوده ، بما فيها من تكاليف مانعه

للرداءه ) تفادي رداءه الجوده قبل استالم العميل للمنتجات 
والخدمات (، وتكاليف التقييم المستمر للجودة

4. أنتهاج أساليب عمل الفريق في المجاالت االتية :

z  تمكين العاملين ومكافاتهم عن جهودهم في تحقيق
الجوده الشاملة 

z  اعتماد مبدا االستثمار طويل االجل في الجوده
z  انتهاج أساليب االدارة بالمشاركة
z اتحاذ القرارات المستنده للحقائق
z االستجابه السريعه والفاعلة للتغذية الراجعه
z  حصول العميل على القيمة مقابل السعر المدفوع
z تناسب المنتجات والخدمات مع االستعمال المستهدف
z  توافر الخدمات المسانده

5. االعتراف بالتفاوت بين المنظمات التي تقدم المنتجات ، وتلك 
التي تقدم الخدمات ، وصياغه ادارة الجوده الشاملة تبعا لذلك :

z  : )االهتمام بما ياتي في المنظمات االنتاجية )او الصناعية
التوافق مع المواصفات واالداء، واالعتمادية ، والخصائص ، 

والديمومة ، واالستخدام 
z  ،االهتمام بما ياتي في المنظمات الخدمية : التناسق

واالستجابة الحتياجات العمالء ، والمجامالت في بيئة صديقة 
للعميل ، والخدمة السريعة بالوقت المناسب ، والتفاعل مع 

العوامل الملموسة 

6. صياغة البرامج التدريبية وتنفيذها لتمكين االدارة وجميع 
العاملين, بحسب مستوياتهم في الهيكل التنظيمي وشرائحهم ، 

الكتساب الخبرات والمهارات الالزمة لما ياتي :

z  التوكيد على أدارة العملية
z  التوكيد على تحسين العملية
z  استخدام االدوات االساسية لتحسين الجودة
z  التاكد من أن الجوده المتحققه تلبي أحتياجات العمالء
z  تحمل مسؤولية التصميم الالزم في مستويات االداء



• بطاقة الدرجات المتوازنة

تكامل  نحو  متزايد  توجه  مع  االستراتيجي،  االطار  في  وادارته  االداء  لقياس  المعاصرة  االساليب  تتعدد 
مجاالت القياس، وربطها سوية، والترابط مع تكنولوجيا المعلومات، على ان تكون تلك ثقافة منتشرة في 
كل ارجاء المنظمة ،مع التوكيد على دور القيادة ،وفرق العمل التي تتولى هذه المسؤولية  وضمان 

التواصل بينها في صياغة وتنفيذ اسلوب الدرجات المتوزنة. نحن نقدم استشارتنا على النحو اآلتي:

z  صياغة التوجه العام في المنظمة نحو ادارة االداء، بعد تكوين
واالهداف،  والقيم،  والرسالة،والغايات،  )الرؤية،  االستراتيجية 
واولوياتها ( والتوكيد على أهمية بطاقة الدرجات المتوازنة في 
قياس االداء كاداة ادارية مستدامه، وتحديد مبررات أستخدامها 

z  االبعاد خالل  من  االستراتيجي  االطار  في  االداء  قياس  كيفية 
االربع لبطاقة الدرجات المتوازنة وهي :

- المالي 
- العميل 

- العمليات الداخلية 
- التعلم والنمو 

           ثم ربط هذه االبعاد ضمن »البعد الخامس« باالستراتيجية،
           وهيكلتها ضمنه.

z  المفتوح مع الحوار  االستراتيجية من خالل  تكوين  أقتراح كيفية 
المنظمة ، والتوكيد على التوجهات االتية :

- تحقيق ربط االداء مع االستراتيجية من القمة الى القواعد
- صياغة مستويات االداء المستهدفة ، وتخصيص الموارد 

- بلورة المبادرات ، ووضع الموازنات 
- التغذية الراجعة وعملية التعلم االستراتيجي
- تنفيذ برنامج ادارة بطاقة الدرجات المتوازنة 

- بناء خارطة لبطاقة الدرجات المتوازنة 

z  االستخدام خالل  من  االداء،  ادارة  تفهم  من  المنظمة  تمكين 
اساليب  على  التوكيد  مع   ، المتوازنة  الدرجات  لبطاقة  الشامل 
وبوجه  النتائج،  وقياس   ، فيها  االدارة  وانخراط   ، االداء  قياس 

خاص على صعيد أداء الموارد البشرية .

z : تحديد مكونات بطاقة الدرجات المتوازنة بما في ذلك
 ، المكافات   ، التدريب   ، االهداف   ، االلتزام   ( الست  خطواتها   -

تذليل العقبات ، التنسيق(
التخطيط،  البيانات,  )جمع  المرجعي   االداء  مستلزمات  أعداد   -

التحليل ، التكييف(
- النظر لما هو خارج المنظمة 

- رسم خارطة العملية 

z  الدرجات بطاقة  أستخدام  لنجاح  الست  العوامل  تحقيق  ضمان 
المتوازنة :

- تفهم الذات 
- تفهم دورة حياة البطاقة 

- معرفة خارطة الطريق 
- معاملة البطاقة كمشروع

- استخدام التكنولوجيا لتمكين المنظمة من دقة التطبيق 
- نشر ثقافة البطاقة في كل أرجاء المنظمة 

z  من  ، االدارة  نظام  ضمن  المتوازنة  الدرجات  بطاقة  بناء  كيفية 
العاملين وفي كل المستويات  المتواصل لدى كل  خالل نشرها 
وربط   ، للموارد  االستراتيجي  التخصيص  في  واستخدامها   ،

المكافات والحوافز مع االداء المستند للبطاقة .

z  توجيه المنظمة لتفادي االخطاء الفادحة عند أستخدام بطاقة
الدرجات المتوازنة ، سواء تلك المتعلقة باالداء ، أو العملية ، أو 

التكنولوجيا وخاصة:
- نسيان الرؤية ، والرسالة ، والقيم ، والغايات 

- أستغراق الوقت لجمع البيانات 
- عدم جعل البطاقة جزءا أساسيا من االدارة 

- التوقف عن تثقيف المستخدمين 
- عدم التناسق في تفعيل االستراتيجية 

- الفشل في أدارة عملية تفهم البطاقة وتوفير االسناد لها 
- عدم مواجهة من يقاوم أستخدام البطاقة 

- البحث عن حلول آنيه أو آليه
- التوقف عن التجديد المتواصل 

- أفتراض عدم وجود تكاليف خفية 
- ممارسة االدارة من برج عاجي 

z  تمكين المنظمة من أستخدام البطاقة كمشروع شراكة مع كل
الدورية  التقارير  واعداد   ، أستدامته  واالدارة، وضمان  العاملين 

عن نجاح التطبيق .



االرتقاء بالجودة واالداء المؤسسي وتقديم  وخدمات االيزو 

• التقييم المرجعي

 : االصعده  على  التمييز  لتحقيق  والسعي   ، والموارد   ، االسواق  على  المحتدمة  المنافسة  أطار  في 
القطاعية ، المحلية والدولية ، مع استمرار المقارنة مع »االنداد«)Peers( من جهة ، والوفاء بالمعايير 
الدولية ، من جهة اخرى, فقد غدا من المهم اضطالع المنظمة باجراء المقارنة الدائمة مع الغير ، القريب 
من أنشطتها ، لمعرفة أين هي ، وماذا عليها ان تحقق ، وكيف ومتى تتحرك الحتالل المركز االول بين 

المتنافسين . نقدم في هذا الخصوص االستشارات االتية :

z  ،والعمل على نشره من خالل التدريب ،)Benchmarking( »خلق الوعي في جميع ارجاء المنظمة حول مفهوم« التقييم المرجعي
والمناسبات المهنية المختلفة التي يجري االعداد لها باستمرار 

z  التخطيط المهني للقيام بالتقييم المرجعي ، وذلك بعد االتفاق على طبيعة االحتياجات ، وتحديد االولويات ، وتنظيم فرق عمل
متخصصة ،تتولى التواصل مع شرائح المنظمة لوضع خطط عمل قابلة للتنفيذ 

z جمع وتحليل وتقييم المعلومات حول االستراتيجيات  والعمليات داخل المنظمة ، وعن مستويات االداء فيها

z  جمع وتحليل وتقييم البيانات عن »االنداد« المستهدفين في القياس والمقارنة ، وتحديد االبتعادات ) االنحرافات ( بين اداء المنظمة
وبين اداء ذلك الند 

z  البحث عن الفرص الواقعية لتنفيذ التحسين والتطوير متعدد الجوانب ، بعد دراسة جدواها والظروف التي تسمح بذلك داخل المنظمة

z  اعداد تقارير دورية تتضمن نتائج المقارنة مع الند الذي جرى اختيارة ، مصحوبة بمجموعة من التوصيات الهادفة الى ردم الفجوات
بين اداء المنظمة واداء الند

z  ، المراجعة المتواصلة بين االهداف المحددة في عملية التقييم المرجعي وبين فاعليتها وكفايتها في مجال بلوغ تلك االهداف 
واتخاذ االجراءات التصحيحية في ضوء ذلك 



• سته سغما 

يتزايد االهتمام بتحقيق الجوده ، من خالل تحسين العمليات االنتاجية ، وتشخيص اسباب المنتجات المعيبه 
،وتقليل التفاوت في العمليات ، مع تعزيز ذلك باالساليب االحصائية . )Sigma( هي االنحراف المعياري ، 
وبالتالي فأن وجود منتجات غير معيبه ضمن سته سغما ، يعني وجود وحدات معيبه بمقدار )3.4( فقط 
لكل مليون وحده ) كما استهدفته ذلك شركة موتوروال ، وتبعتها شركات عديده اخرى ( . نقدم مجموعة 

من االستشارات هنا كما ياتي :

z ) كيفية تكريس الجهود للتوصل الى عمليات مستقره وقابلة للتنبؤ ) تقليل التفاوت في العمليات
z  التوصل الى قياس ، وتحليل وتحسين ورقابة العمليات
z  تحقيق تحسين مستدام في الجودة مما يتطلب التزاما من قبل المنظمة ككل ، وبشكل خاص من قبل االدارة العليا فيها
z  ) تكوين بنية تحتية من العاملين في المنظمة هم رواد هذا التوجه وبمراتب مختلفة ) ذوي احزمه سوداء وخضراء
z  التوكيد على ضرورة أستناد عملية اتخاذ القرارات الى البيانات واالفتراضات التي يمكن اخضاعها لالختبار والتحقق
z : تطبيق أساليب خاصة للمشروعات بحسب كونها

- مشروعات حالية تهدف للتحسين العملي وذلك من خالل : التعريف ، القياس ، التحليل ، التحسين ، الرقابة 
- مشروعات جديده تهدف لتحسين عملياتها وذلك من خالل : التعريف ، القياس ، التحليل ، التصميم ، التحقق 

z : تكوين فرق العمل الالزمة لتنفيذ هذا التوجه من خالل

- القيادة والتنفيذ ) الرئيس التنفيذي ، وبعض أعضاء االدارة العليا (
- الرواد من رؤوساء االدارات ) رؤوساء باحزمه سوداء (

- الرواد م رؤوساء الوحدات ) مساعدين ذوي االحزمه السوداء (
- الرواد العاملين ) من ذوي االحزمه الخضراء( 

- ضمان عدم توجه العمليات نحو انتاج وحدات معيبه عبر االجل االطول تفوق )3.4( لكل مليون وحده 



• تقييم االداء المؤسسي

للمؤسسات  سواء   ، المؤسسي  االداء  وتقييم  بتحليل  والدولي  واالقليمي  المحلي  االهتمام  يتزايد 
، متعدده  بتقدير ومتابعة مجموعة من المؤشرات الموضوعية  ، وذلك  الخاصة  أو  العامه  )المنظمات( 
الجوانب واالبعاد، وربطها سوية في صورة متكاملة عن االداء الدوري . تقدم خدماتنا االستشارية على 

الوجه االتي :

z  ، وضع نظم الرقابة على االداء المؤسسي ، بما يتوافق مع طبيعة كل مؤسسة وخصائصها،  وذلك في أطار التوجهات المعاصرة
مع تحديد واضح الهداف الرقابة الداخلية ، وصياغة مكوناتها .

z  ادخال التوجه االستراتيجي في قياس االداء المؤسسي ، مع أقتراح قواعد تكوين االستراتيجية ، وعناصر التخطيط االستراتيجي
ومعوقاته وكيفية معالجتها  ، وكيفية تنفيذ االستراتيجية وتقييمها دوريا .

z  تحديد مراحل عملية تقييم االداء المؤسسي ومكوناتها ، بما في ذلك : تشخيص االداء في أطار التطورات المعاصرة ، وتقييم
عملية االداء ، وربطها بالمخاطر التي تواجه المؤسسة ، وكيفية االمتثال لمبادىء ومتطلبات الحوكمة المؤسسية .

z  اقتراح الكيفية التي تجمع بها البيانات ، واولوياتها ، وبناء معايير ومقاييس االداء ومؤشراته الدورية ، وذلك في أطار بناء قاعدة
البيانات ، وجعل مكوناتها تغطي االداء الفني ، والمالي ، واالداري ، والتشغيلي طويل االجل .

z  أقتراح خصائص مؤشرات االداء المؤسسي مع االخذ في االعتبار معايير الفاعلية ، والكفاية ، في أطارها االقتصادي والمالي
واالداري .

z  أقتراح مدخل االداء المتوازن ، وبطاقة الدرجات المتوازنه، مع تحديد المجاالت قيد التقييم ، وتقديم قواعد تنفيذ اساليب االداء
المتوازن ، وايجابياتها وكيفيه تفادي سلبياتها.

z . أقتراح كيفية المراجعه السنوية لالداء المؤسسي ، وتحديد االبتعادات بين المخطط والفعلي ، وكيفية معالجتها دوريا

االرتقاء بالجودة واالداء المؤسسي وتقديم  وخدمات االيزو 



• خدمات االيزو )بالتعاون مع المؤسسات المعتمده المؤتلفه معنا(

نتعاون مع مجموعة من المؤسسات التي تقوم بتحضير واعداد المنظمات  في العديد من القطاعات 
لغرض تحقيق إمتثالها لمعايير )ISO(، بسالسلها المختلفة ، وذلك بحسب تخصصها حيث نقدم، كمجموعة 

:)ISO( مؤتلفة, الخدمات المشتركة االتية ، للمنظمات التي تطلب الحصول على أعتماد

z .)ISO( أجراء » تحليل الفجوة » بشكل شامل، بين أوضاع المنظمة حاليا ، وبين متطلبات معايير
z .)ISO( أعداد وتطوير نظم الجودة في تخصصاتها المتنوعة ، داخل المنظمة ، بما يتوافق مع متطلبات
z .)ISO( تشكيل فرق العمل الداخلية بهدف أستدامه أحتفاظ المنظمة باعتماد
z . بناء قدرات المنظمة الستدامة تطبيقها معايير الجودة ، وتحسينها باستمرار، من خالل التدريب المستمر
z .)ISO( تنفيذ دورة التدقيق الشامل للتاكد من مدى أستعداد المنظمة الجراء التدقيق الالحق المطلوب للحصول على شهادة
z . للتاكد من فاعلية النظم االدارية )ISO( متابعة تنفيذ المنظمة لمواصفات

ISO 9000 )2008( مجموعة معايير الجودة

z  المتطلبات الالزمة لمنتجات وخدمات محددة ، أنما هي مجموعة من المتطلبات االساسية ISO 9001 )2008( ال تعالج معايير الجودة
المرتبطة بعمليات )Processes( تطوير االنتاج ، وكيفية أدارتها، ومراجعتها، وتحسينها بهدف تحقيق رضا العميل .

z  تتطلب هذه المعايير التدقيق الشامل للعمليات كاجراءات يلتزم بتنفيذها جميع العاملين ، لتحقيق رضا العمالء ، ومساعدة
المنظمات لالمتثال لالنظمة والتعليمات ، حيث يتطلب هذه التنفيذ جعل االجراءات واضحة ، وموثقة ،مع ضمان أتباعها والتاكد من 

فاعليتها.  ويتم تدقيق نظام أدارة الجودة من قبل طرف ثالث.

z : تتكون هذه السلسلة من المعايير الفرعية االتية

z : تتألف القواعد الثمانية الدارة الجودة مما يأتي
- التركيز على العميل 

- القيادة
- أنخراط العاملين
- مدخل العمليات

- مدخل االدارة كمنظومة 
- التحسين المستمر

- مدخل االعتماد على الحقائق عند أتخاذ القرارات 
- توكيد العالقات ذات المصلحة المتبادلة مع الموردين

z : )ISO 9000( الخطوات الالزمة للحصول على
- تأمين تفهم االدارة والتزامها بمراحل أدارة الجودة .

- تعريف نطاق االنشطة المشمولة بنظام أدارة الجودة .
- تعريف الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العاملين، ضمن نطاق 

  نظام أدارة الجودة .
- تدقيق النظم واالجراءات الحالية مقابل متطلبات المعيار 

- إعداد خطة لتدوين االجراءات الضرورية .
- تدريب عدد كاف من العاملين لكي يتمكنوا من تدوين

  أجراءاتهم .
- كتابة االجراءات بهدف تأمين االتفاق عليها .

- أعداد دليل الجودة .
- تنفيذ النظام بشكل تجريبي

- تدريب المدققين الداخلين لتنفيذ مهمات تدقيقية للنظام 
  وكيفية عمله .

- أعادة النظر في النظام في ضوء نتائج التدقيق والمعلومات 
  االخرى .

- تقديم الطلب للحصول على التسجيل من قبل مؤسسة
  معتمدة ) طرف ثالث(.

ISO 9000 : أدارة الجودة ومعايير التاكد من الجودة ) دليل (.
ISO 9001 / 9002 / 2003 : ISO 9000  دليل تطبيقات .

ISO 9000 : يطبق في تطوير البرمجيات ، والتوريد ، والصيانة.
ISO 9000 : دليل أدارة برامج االعتمادية .

ISO 9001 : نظم الجودة ، التصميم ، التطوير ، االنتاج ، التركيب ، الخدمة.
ISO 9002 : نظم جودة االنتاج والتركيب .

ISO 9003  : نظم الجودة : توكيد الجودة ، والتفتيش النهائي ،واالختبار

ISO 9004 : أدارة الجودة، ومكونات نظم الجودة .
ISO 9004 : أدارة الجودة ،ومكونات نظم الجودة : دليل الخدمات.

ISO 9004 : المواد المحولة : دليل .
ISO 9004 : تحسين الجودة .

ISO 9004  : خطة الجودة ) دليل (.
ISO  9004: توكيد الجودة الدارة المشروع ) دليل (.

.) Configuration( أدارة الهيكلة : ISO 9004



االرتقاء بالجودة واالداء المؤسسي وتقديم  وخدمات االيزو 

• خدمات االيزو )بالتعاون مع المكاتب والشركات المعتمده المؤتلفه معنا(

)10006 ISO(-2003)E( معيار أدارة الجودة في المشروعات

يهدف هذا المعيار الى تحقيق ما ياتي :
z  تحديد المواصفات العامة للمشروع ، بما في ذلك الجهة المؤسسة له ، والمسوؤله عن أدارته ، وعملياته ، ومراحلها ، وعمليات

االدارة ، ونظم أداره الجودة ، وخطة الجودة.

z  تحديد مسوؤليه االدارة ، شامال ذلك العملية االستراتيجية، وكل من :العمليات المستنده الى الموارد، والعمليات المستنده
للعاملين .

z  كيفية تنفيذ المنتج ، بما في ذلك: العمليات المعتمده على بعضها، والعمليات المرتبطة بنطاق المشروع ، والمرتبطة بالجدولة
الزمنية ، والعمليات المرتبطة بالتكلفة ، والعمليات المرتبطة بالمخاطر ، والعمليات المرتبطة بالشراء .

z . تحديد كيفية أجراء القياس والتحليل، والتحسين ، وهي عمليات مستنده للقياس، والتحليل،  والتحسين المستمر

z : تقدم المواصفة ألربعة موارد الزمة لتوفير الوقت والجهد والمال هي

- تفسير واضح لقواعد تدقيق النظم االدارية 
- االرشادات حول تنفيذ برامج التدقيق

- االرشادات حول تنفيذ التدقيق الداخلي والخارجي
- النصح حول أقتدار المدفقين وتقييمهم 

)14000 ISO(-2004 معايير الجودة الشاملة للبيئة

 

تهتم هذه المجموعة من المعايير بالمواصفات القياسية للبيئة ، لما لها من تأثير مباشر على جودة 
االغذية. وهي تستهدف تحقيق ما ياتي :

z أدارة البيئة
z ) كفاية االداء البيئي ) حماية البيئة
z  أصدار البطاقات البيئية بعد التحقق من الجودة البيئية
z  تحديد المصطلحات والتعريفات ذات العالقة
z  تقييم دورة البنية
z  تحديد المواصفات القياسية للمنتج الغذائي من الناحية البيئية
z  كيفية التفتيش والرقابة البيئية
z  أنتاج منتجات ال تفسد السباب البيئة ، أي منتج صحي آمن
z  حل مشكالت االدارة في كيفية التصرف بمخلفات االنتاج
z     ، حل المشكالت المتعلقة بالعبوات وعمليات التعبئة ، أي أستخدام العبوات الصديقة للبيئة
z . حل مشكالت العبوات الحيوية والقابلة لالكل
z    : تضم هذه المجموعة من المواصفات سلسلة من عدة فروع ، اهمها ما ياتي

ISO 14001 نظم االدارة البيئية – المتطلبات مع دليل أرشادي 
ISO 14004 نظم االدارة البيئية – أرشادات عامه حول القواعد

                  والنظم واساليب االسناد
ISO 14015 التقدير البيئي للمواقع ) االماكن ( والمنظمات 

ISO 14020 السلسلة لغاية )ISO 14025( حول العالقات واالعالنات 
ISO 14030 حول التقدير البيئي بعد االنتاج
ISO 14031 تقييم االداء البيئي - ارشادات

ISO 14040 سلسلة )14049-14040( وتقدير دورة الحياة و )LCA( حول
                   التخطيط لما قبل االنتاج وتحديد الهدف البيئي

ISO 14050 المصطلحات والتعريفات
ISO 14062 ادخال التحسينات على أثار االهداف البيئية 

ISO 14063 التواصل البيئي – ارشادات وامثله 
ISO 14064 القياس ، والتكييم ، وتقليل االنبعاثات الغازية 

)14000 ISO( و)9000 ISO(تحديد برتوكول التدقيق لكل من ISO 19011



z : تتمتع هذه المجموعة من المواصفات بالمزايا االتية

- توكيد الجودة فيما يخص قضايا البيئة ذات العالقة بالمشاركين أو) أصحاب المصلحة( )Stakeholders( ، مثل العمالء, والعاملين ،
  والموردين, والمجتمع ، والهيئات الرقابية 

- االمتثال للنظم والتعليمات البيئية 
- دعم توجهات المنظمة وما تنشرة للجمهور حول سياساتها البيئية ووضع اطار للتوكيد على الجودة للموردين ، والعمالء والهيئات 

  الرقابية .

z  ال تفرض هذه المواصفات متطلبات مطلقة لالداء البيئي ، بل تقدم هيكال يساعد المنظمات على تطوير نظام ادارة البيئة الخاص
بها . فهي ال تحدد مستويات االداء البيئي بل تضع االطار الكلي والمدخل االستراتيجي لها وتحدد عملياتها ، وهي تشجع على 

ممارسة االدارة الفاعلة والكفئة على استخدام االدوات النافعة ، التي تؤدي الى تقليل التكاليف بشكل فاعل ومرن ، وتمكنها من 
جمع وتحليل البيانات البيئية وتوصيلها .

z  واتخاذ ، )Check(والرقابة والتفتيش ،)Do( وتنفيذ العمليات ،)Plan( تحديد الخطوات أو المنهجية لتطبيق المواصفات : التخطيط
.)Act( االجراءات

z : تحقيق المزايا االتية من تطبيق المواصفات

- تمثل خيارا أستراتيجيا في مجال تطوير نظام أدارة البيئة 
- تدنية مخاطر عدم االمتثال للتشريعات واالنظمة

- تفادي التسجيل والفحص المتكرر في حالة عمل المنظمة في عده دول 
- تلبية طلبات العمالء في تطبيق المواصفات

- تقليل العقبات بوجه تعامل المنظمات
- تقديم محفظة واسعه النطاق من أدوات ووسائل الفحص والتحليل 

- تقديم المواصفات الالزمة لحماية البيئة من قبل المنشات الصغيرة والمتوسطة

18000 OHSAS معيار جودة الخدمات الصحية

z  الهدف من هذا المعيار هو مساعدة المنظمات على رقابة المخاطر المهنية ومخاطر االمان، وقد تم تطويره أستجابة الى الطلب
المتزايد لمعيار تقاس به جودة االداء في هذا المجال. وهو يضم معيارين هما :

- OHSAS 18001، الذي يحدد مواصفات النظم ، ويغطي قضايا مثل : التخطيط لتعريف المخاطر ، وتقدير ورقابتها ، وادارتها ، والوعي 
  بها ، وما يتطلب ذلك من أستعداد ، وتدريب ، وتواصل ، واستجابة للطوارىء ، وقياس االداء وتحسينه.

- OHSAS 18002، الذي يحدد االرشادات حول كيفية تنفيذ OHSAS 18001، وكيفية التسجيل للحصول على المعيار، وكيفية تنفيذه.

z : يحقق تنفيذ الميعار مجموعة منافع منها
- تخفيض المخاطر من خالل تحسين أدارة االمان الصحي، ومخاطر االمان 

- الميزة التنافسية ، من خالل التوكيد على االلتزام باالمان الصحي 
- االداء االحسن ، من خالل الكفاية التشغيلية ، وتقليل الحوادث وادارتها ، وتقليل الوقت النجاز ذلك .

- تخفيض التكاليف من خالل تخفيض أقساط التامين، والتعويضات، والعقوبات الناشئة عن المخالفات .

z . ضرورة الوفاء بخمس متطلبات عامة فيما يخص النظام االداري وهي: وضع النظام ، وتوثيقه ، وتنفيذه ، وصيانته ،وتحسينه المتواصل
z  : يتطلب تنفيذ المعيار

- التزام القياده ) تحديد سياسه المنظمة واعتمادها ( وتامين الموارد ، وتحديد االدوار ، وتامين أدارة النظام ، والمراجعه الدورية .
- أنخراط العاملين الدائميين من خالل توسيع مشاركتهم واستشارتهم ، باالضافة الى مشاركة العاملين المؤقتين وغيرهم .

- تنفيذ أدارة المخاطر ، من خالل تعريف المخاطر بشكل دقيق ، وتقديرها ، وتعيين مستوى المخاطره المقبولة .



االرتقاء بالجودة واالداء المؤسسي وتقديم  وخدمات االيزو 

• خدمات االيزو )بالتعاون مع المكاتب والشركات المعتمده المؤتلفه معنا(

IEC / ISO 2700 x معيار أمن نظم وتكنولوجيا المعلومات

z  بسبب تزايد أهمية توفير االمن والحماية لنظم وتكنولوجيا المعلومات فقد أصبح وجود مواصفات دولية مطلبا جديا . تغطي
هذه المواصفة ، بنوعيها )20071(و)20072( كال من تكنولوجيا المعلومات ، واالساليب االمنية ، ونظم ادارة أمن المعلومات، 

ومتطلباتها.

z : يتطلب هذه المعيار من االدارة تحقيق ما ياتي

- الفحص المنظم لمخاطر أمن معلومات المنظمة ، اخذا في االعتبار التهديدات، والتقلبات ، واثارها .
- تصميم وتنفيذ أطار متناسق وشامل من ضوابط أمن المعلومات / أو االشكال االخرى لمعالجة مخاطرها ) مثل تفادي المخاطرة ، 

وتحويل المخاطرة ( وذلك للتصدي لتلك المخاطر التي تعتبر غير مقبولة 
- انتهاج عملية أدارية واسعة النطاق للتاكد من أن ضوابط أمن المعلومات تواصل تلبيتها الحتياجات أمن معلومات المنظمة 

z  )Code(»يختص المعيار 27001 بالتاكد من وجود وفاعلية نظم أدارة أمن المعلومات ، في حين أن المواصفة 27002 هي »مدونة
تغطي كيفية ممارسة ادارة أمن المعلومات هدفها التاكد من المستوى الحالي المن المعلومات في المنظمة .

z : يتم تنفيذ المعيار 27001 بثالث مراحل هي

- المرحلة االولى :  المراجعة االولية غير الرسمية لنظام أدارة أمن المعلومات ، مثل وجود توثيق لسياسة أمن المعلومات ، وخطة 
معالجة المخاطر ، وذلك بهدف تعريف المدققين بواقع أمن المعلومات في المنظمة 

- المرحلة الثانية : هي التدقيق المفضل لمدى أمتثال المنظمة لمتطلبات نظام أدارة أمن المعلومات ، من حيث التصميم والتنفيذ 
السليم ، حيث تحصل المنظمة في نهاية هذه المرحلة على االعتماد ، أذا كانت ممتثلة لمتطلباته .

- المرحلة الثالثة : وهي المراجعات والمتابعات الدورية المجدولة للتاكد من أستمرار أمتثال المنظمة لهذه المواصفة .

ISO 31000 )2009( المعيار

z  يحدد هذا المعيار االسس ، واالطار ، ويعرض العملية الالزمة الدارة المخاطر ذات العالقة باية منظمة ، سواء أكانت في القطاع
العام أو الخاص . وهو ال يحدد المتطلبات الموحده لكل نوع من أنواع المنظمات ، بل  يوكد على ضرورة تكييف أدارة المخاطر بحسب 

أحتياجات وهيكل كل منظمة ، بحسب خصوصياتها .

z  تتضمن المخاطر التي يغطيها هذا المعيار أثار المخاطر المجتمعية ، والبيئية ، والتكنولوجيه ، واالمان ، واالمن ، وتحديد أثارها
التجارية ، والمالية ، واالقتصادية ، والثقافية ، واالجتماعية ، والسياسيه على سمعه المنظمة .

z  يؤدي تنفيذ المعايير من قبل المنظمة ، مع التزامها بادارة المخاطر، الى تمكينها من تعظيم الفرص ، وتدنية الخسائر، أثناء تنفيذ
أهدافها ، وتفادي تعرضها للمخاطر المالية   و االقتصادية في المستقبل .




