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العدد ...

الٌوم نبدأ باإلعالن عن مرحلة جدٌدة نستكمل بها ما بدأناه منذ إرساء فكرة " الجودة للجمٌع " فً عام  7102والتً مرت
بمراحل عدٌدة بدأت من مجموعة عبر موقع التواصل االجتماعً بفٌس بوك ثم تطبٌق الواتس آب ثم بلوجر والذي مكننا من
الوصول المباشر للمعنٌٌن والخبراء بشكل مباشر ولحظٌا  ،وإٌمانا منا بؤهمٌة نظم الجودة والسالمة وسالمة الؽذاء فً حٌاة
الفرد والمجتمع  ،وما لها من بالػ األثر فً تطوٌر منظومة العمل فً المنشآت الصناعٌة والخدمٌة وتعد معٌارا مهما فً
تسوٌق المنتجات المختلفة وتمٌزها  ،لذا تم تؤسٌس مجلة الجودة للجمٌع للمساهمة فً التعرٌؾ بالمواصفات المختلفة
واستعراض المشكالت والتؽٌرات التً تواجهه الخبراء والمعنٌٌن بالجهات المختلفة علً مستوي الوطن العربً وإرساء قواعد
المعرفة المتخصصة من خالل عدة مقاالت تتدرج بٌن المعرفة وطرح حلول لبعض االستفهامات المتكررة عند تطبٌق نظم اإلدارة
المتكاملة بالمنشآت بجانب التعرٌؾ بؤسالٌب وقواعد التدقٌق الداخلً والذي ٌعد من الركائز األساسٌة فً مختلؾ الجهات
المتخصصة  ،مع االلتزام بالثوابت التً قامت علٌها فكرة " الجودة للجمٌع " من أنها ال تهدؾ للربح مطلقا وال تتبع أي كٌان
وتعمل علً مبدأ ثابت " نشر العلم صدقة " وقد توافق على هذا المبدأ العدٌد من الخبراء من مصر وتونس والسعودٌة والكوٌت
واالردن وشارك الجمٌع فً تفعٌل ذلك المبدأ بمشاركتهم لخبراتهم وتجاربهم من خالل المقاالت المتنوعة فً نظم الجودة
والسالمة وسالمة الؽذاء والجودة الطبٌة وتؤكٌد جودة المختبرات والتدقٌق الداخلً والحوكمة والمواصفات المتخصصة نسؤل هللا
أن ٌجعل كل ما ٌقدم خالصا لوجه هللا الكرٌم وأن ٌجد كل من ٌشارك فً هذا العمل ثمرة فً مٌزان حسناته إن شاء هللا .

احمد رشٌدي عبده محمود
مإسس الجودة للجمٌع
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القٌادة  ....المفهوم والتطبٌق وااللتزام

نظم الجودة والسالمة

حٌنما كنت امارس لعبة الشطرنج كنت اتساءل حول مدى مطابقة اللعبة للواقع
العملً الذى نمارسه ٌومٌا من خالل التفكٌر فً االستراتٌجٌات التً تإدي الى الفوز
مع دراسة نقاط القوة والضعف فً كل حركة تنفذ على الرقعة ودراسة المخاطر
والفرص واستثمار أي تقدم او أخطاء ٌقع فٌها الخصم ووضع االهداف وتنفٌذها قبل
انتهاء المخطط الزمنً للمباراة وقبل كل هذا تكامل كافة القطع باللعبة وتضافرهم

معا لكسب المعركة االفتراضٌة بالرقعة من خالل المشاركة الجماعٌة لتحقٌق الهدف
من المباراة ألٌس هذا ما نسعى لتعلمة وتطبٌقه بنظم الجودة والسالمة وغٌرها من
المواصفات حٌث قوام اللعبة األساسً المشكل من ( الشاه والوزٌر والرخ والفٌلة

احمد رشٌدي عبده
مراجع ومحاضر
نظم الجودة والسالمة
والبٌئة وسالمة الؽذاء
خبرة فً أعمال
المراجعة الداخلٌة
لنظام الجودة
والسالمة

مإسس منصة
الجودة للجمٌع

واألحصنة والبٌادق ) ٌتطابق تماما مع قوام الشركات التً تتكون من ربٌس مجلس
االدارة أو القٌادة بالمنشؤة ٌلٌه فرٌق اإلدارة العلٌا ثم العاملٌن نفس التطابق مع نفس
المهام ولكن الذى نجده بالرقعة قد ٌختلف عن الواقع هو أن تجد حرص شدٌد من

الشاه والقطع باللعبة على حماٌة البٌدق األخٌر ودعمه المستمر لٌصل فً نهاٌة
المسار لٌترقى إلى وزٌراً أو أًٌا من القطع االستراتٌجٌة األخرى باللعبة لٌمارس
ً
جدٌدا فً الحفاظ على المملكة والزود عن الشاه وحماٌته لٌخرج منتصرً ا
دورً ا قٌادٌا
من المعركة باللعبة فتبادر فً ذهنً هذا السإال هل من الممكن أن تجد قٌادة بشركة
ما تدفع وتحفز وتدعم وتؤخذ بٌد العاملٌن بالمنشؤة لٌصبح لهم دورً ا فعاالً فً
استمرارٌة المنشؤة ونجاحها ؟ وفى سبٌل التعرف على اإلجابة حول هذا السإال كان

البد من استعراض المفهوم األساسً للقٌادة وتوصٌفها وتناول المفهوم بالتوضٌح
والتحلٌل المستفٌض .

مإسس المجلة
االلكترونٌة
00201007065340
00201143080779
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مفهوم القٌادة :
ذهب العدٌد من العلماء والخبراء إلى تعرٌف القٌادة وفق تجاربهم فمنهم من ذهب إلى أنها  " :عملٌة التؤثٌر فً الناس
فً موقف معٌن " وأٌضا عرفها العالم أرداوي تٌد (  ) Teadعلى أنها  " :القدرة على التؤثٌر فً جماعة كً تتعاون
لتحقٌق هدف تشعر بؤهمٌته " بٌنما ذهب بٌجورس  Bigorsالى أنها " عملٌة تؤثٌر متبادل ٌإدي عن طرٌق تضافر
األفراد – رغم الفروق بٌنهم – إلى توجٌه النشاط اإلنسانً سعٌا وراء تحقٌق هدف مشترك "
ونستطٌع أن نستخلص من بٌن كل التعرٌفات العدٌدة لمفهوم القٌادة بؤن نقول أنها  " :هً عملٌة إٌحاء أو إلهام أو
تؤثٌر فً األخرٌن لجعلهم ٌعملون بالتزام عالً ومثابرة إلنجاز وتؤدٌة مهام مطلوبة منهم " وبهذا فهً تهتم بكٌفٌة بناء
االلتزام وتحفٌز االخرٌن لدفعهم الستخدام كافة مهاراتهم وقابلٌتهم لتنفٌذ األنشطة وتحقٌق األهداف  .ولما كان هذا الفكر
هو االتجاه المطلوب الوصول إلٌه فً المواصفات الدولٌة التً أوجدت مصطلح  Leadershipبشكل أساسً بعٌداً
عن استخدام مصطلح  Headshipأو غٌره من المصطلحات  ،حٌث أن ربٌس المنظمة تعتمد سلطته بشكل مطلق
على سلطة مفوضه من جهة أعلى تحدد آلٌة مباشرته لمهام وظٌفته وٌمكن أن ٌكون بشكل أو بؤخر مفروض على باقً
أفراد المنظمة مما قد ٌنشا بٌنهم تباعد عملً واجتماعً كبٌر لذا فاستخدام مصطلح  Leadershipكان فً سٌاقة
الصحٌح كعنواننا للبند الخامس لما لهذا البند شدٌد األهمٌة فً كافة المواصفات الالحقة
" كل قابد ٌمكن أن ٌصبح مدٌراً ولكن لٌس بالضرورة كل مدٌراً ٌصلح أن ٌكون قابداً " .
ولعل من أبرز األهداف لوضع القٌادة فً منتصف البنود العشرة للمواصفات  ISO 9001:2015بعد البند الرابع
الخاص ( بسٌاق المنظمة ) وما به من التزامات بشؤن ضرورة تحدٌد الموضوعات الخارجٌة والداخلٌة ذات العالقة
بتوجهات المنظمة االستراتٌجٌة مرورا ببند (ٗ )ٕ-من ضرورة فهم ورصد الجهات المهتمة أو أصحاب المصلحة ذات

العالقة بنظام الجودة وتحدٌد احتٌاجاتهم ثم تحدٌد حدود وإمكانٌة تطبٌق نظام الجودة وتحدٌد المجال للمنظمة طبقا لبند
(ٗ )ٖ-انتهاءا ببند (ٗ )ٗ-والذى ٌلزم المنظمة بإنشاء نظام إدارة الجودة وصٌانته وتحسٌنه باستمرار  ،وبعد االنتهاء
من التطابق مع التزامات البند الرابع بمعرفة المنظمة ممثلة فً قٌادة المنظمة تؤتى بعدها االلتزامات التً تبرز دور
القٌادة فً منظومة العمل والتً كانت مقصد مهم فً إطار المواصفة والتً على رأسها تطبٌق متسلسلة دٌمنج
(  ( ) PDCA Cycleخطط – نفذ – افحص – اتخذ إجراء ) والتً تتم من خالل وتحت إشراف االدارة العلٌا
بالمنظمة وتلك هً النقطة الفارقة فً تطبٌق وفاعلٌة نظام إدارة الجودة .
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فعند ؼٌاب دور القٌادة فً أي مرحلة من مراحل تطبٌق متسلسلة دٌمنج لن تجد بالضرورة ما ٌدلل على فاعلٌة نظام
إدارة الجودة بالمنظمة فعلى سبً المثال :
ٔ -غٌاب التخطٌط ٌإدى الى فشل آلٌة العمل بالمنظمة على المدي القرٌب .
ٕ -عدم مراقبة نواتج التنفٌذ ٌإدى الى وجود منتجات او خدمات معٌبه ال تستحوذ على رضاء العمالء .
 عدم اتخاذ االجراءات التً من شؤنها تصحٌح االخطاء سواء فً التنفٌذ أو فً عنصر التخطٌط حٌنها سوف تبتعدالمنظمة عن المسار السلٌم وٌصبح نظام الجودة لدٌها مجرد نمط روتٌنً ٌفتقر للمعاٌر والضوابط الصحٌحة .
ولٌس هذا فحسب بل لن تجد كذلك رإٌة استراتٌجٌة ٌنتج عنها خطة قصٌرة أو متوسطة أو بعٌدة المدى تساهم فً
ارتقاء المنظمة وكذلك من الممكن أن تجد عدم استغالل الفرص المتاحة وتحوٌلها إلى أهداف مخططة كذلك عدم وجود
إجراءات من شؤنها معالجة المخاطر ونقاط الضعف بالمنظمة كل تلك االمور وأكثر من نواتج غٌاب دور القٌادة فً

فاعلٌة نظام الجودة بالمنظمة لذا ٌعول على المنظمات اختٌار القٌادات التً تساهم بشكل أساسً فً تطبٌق متسلسلة
دٌمنج ال التً تعطلها وال تفكر فً منهجٌة المخاطر والفرص وطرق التحسٌن المستمر وتلك هً األسس الواجب
توافرها فً اإلدارة العلٌا بالمنظمة بشكل صرٌح .
ولعل تطبٌق مبدأ القٌادة الذى نصت علٌه المبادئ السبعة وتفعٌله بالشكل الصحٌح ٌحقق بعض الفوابد للمنظمة منها :
ٔ -إعداد رإٌة واضحة لمستقبل المنظمة ونشرها داخلها عند صٌاغة االستراتٌجٌات .

ٕ -ترجمة رإٌة المنظمة إلى أهداف ٌمكن قٌاسها عند إعداد األهداف والمستهدفات .
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ٌٖ -برز دور القٌادة فً تقوٌة مشاركة العاملٌن لتحقٌق أهداف المنظمة عند إدارة العملٌات المختلفة .
ٗ -تعزٌز وجود موارد بشرٌة قوٌة ومحفزة وعلى دراٌة بالمنظمة ومستقرة .
٘ – معالجة المخاطر والمشكالت بالمنظمة بحكمة وموضوعٌة وفق قواعد عملٌة مثمرة .
وال ٌختلف األمر حٌن النظر فً متطلبات القٌادة فً البند الخامس من المواصفة الدولٌة  ISO 45001:2018إال فقط
من ظهور إلزام بضرورة التشاور ومشاركة العاملٌن فً جمٌع المستوٌات والمهام المطبقة وفً عملٌة التخطٌط والتنفٌذ
وتقٌٌم األداء واإلجراءات الالزمة طبقا لما ورد فً البند الفرعً ٘ ٗ-وهنا ٌتجلى مفهوم القٌادة الحقٌقً الذى ترغب
المواصفة فً ظهوره وأٌضا ٌعد انعكاس للعبة الشطرنج من توفٌر سبل الحماٌة الكاملة لمختلف البٌادق والقطع لما لهم
من أهمٌة كبٌرة الستمرار المملكة ونجاحها مثلما ٌحدث من توفٌر كافة وسابل الحماٌة للعاملٌن بالمنظمة لنفس الهدف
وهنا تحدٌدا تتجلً إجابة السإال السابق ذكره حٌث أن غٌاب مشاركة العمال فً كافة نقاط بند ٘ ٗ-بؤي منظمة ٌعد
مإشر على وجود فجوه بٌن اإلدارة العلٌا والعمال تنعكس سلبا فٌما بعد على أداء العملٌات وتنفٌذها .

ودعونا نستعرض المظاهر التً تدلل على ؼٌاب دور القٌادة فً المنظمات :
ٔ – عدم وجود رإٌة وخطط استراتٌجٌة بالمنظمة والتً تنبثق منها األهداف التً تساهم فً االرتقاء بمسار المنظمة .
ٕ –عدم وجود رصد للعوامل الخارجٌة والداخلٌة التً تإثر بشكل كبٌر على المنظمة وتحدٌثها بشكل دوري .
ٖ –عدم االهتمام بدراسة شكاوي العمالء وتطلعات الجهات المهتمة بشكل دوري وفق قواعد علمٌة .
ٗ –عدم معرفة العمال بالمنظمة بالمخاطر التً تهدد المنظمة وكذلك عدم وجود خطط طوارئ معلنه بالمنظمة .
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 – ٙعدم فاعلٌة نظام إدارة الجودة بما ٌتطابق مع متطلبات المواصفة الدولٌة المطبقة بالمنظمة .
 – 7عدم فتح المجال لالبتكار والتطوٌر والتحسٌن المستمر بالمنظمة .
 – 8حٌنما تجد العالقة بٌن العمال والقٌادة اإلدارٌة والقٌادة العلٌا بالمنظمة قابمة على الخوف من البطش والتنكٌل
بهم وعدم النظر فً احتٌاجاتهم وتطلعاتهم بصفتهم الشرٌك األهم بوجود المنظمة .
 – 9عنما تجد اختٌار فرٌق اإلدارة العلٌا وفق آلٌة السن ولٌس من خالل معٌار الخبرة والكفاءة والجدارة .
ٓٔ – حٌنما ال تجد حل بناء للتهدٌدات التً تواجه المنظمة بشكل جذري واستمرار الوقوع بها كل فترة .
ٔٔ – حٌنما ٌحدث تجاهل آلراء العمال بالمنظمة وغلق قنوات التواصل معهم .
ٕٔ – حٌنما تجد عدم معاقبة المقصرٌن من فرٌق االدارة العلٌا والوسطى الذٌن ثبت فشلهم فً حل المشكالت البسٌطة
فً نطاق عملهم والتسبب فً مشكالت وأزمات كبرى بالمنظمة واستمرارهم فً مناصبهم بنفس المزاٌا العٌنٌة

واالتجاه فقط لمحاسبة العمال بالمنظمة عند كل خطؤ حتى وإن كانوا غٌر مسبولٌن عنه .
ما سبق وأكثر إن وجدت مجتمعة أو بعض منها بمنظمة ما تؤكد حٌنها أن تلك المنظمة ال تسٌر على الطرٌق الصحٌح
وفى طرٌقها إ لى الفشل والزوال على المدى القرٌب بسبب غٌاب وجود القٌادة وفشل دورها القٌادي الصحٌح بتلك
المنظمة مالم ٌحدث تغٌٌر ٌصحح من األخطاء الظاهرة من خالل قٌادة جدٌدة واعٌة تفكر وتخطط وتضع الرإي
والسٌاسات والخطط االستراتٌجٌة وتستغل الفرص وتتجنب التهدٌدات وتعمل على معالجتها وفق اإلجراءات المخططة
وتقٌم فاعلٌتها فٌما بعد وتعالج نقاط الضعف وتستفٌد من نقاط القوة وفق المعاٌر المتطورة حٌنها سوف تجد تطبٌق

وضمانه لفاعلٌة نظم الجودة والسالمة بالمنظمة  ،تستطٌع األن بنفسك أن تتبٌن موضع منظمتك الصحٌح وتعالج
االخطاء إن وجدت .

Ahmed.rashidy.88@gmail.com
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نظم الجودة والسالمة

فلسفة التؽٌٌر فً المواصفات القٌاسٌة الدولٌة لنظم
اإلدارة األٌزو  9110لسنة 7105
 فلسفة ترقٌم بنود المواصفةتم توحٌد أرقام بنود المواصفة لٌتناسب مع كل المواصفات القٌاسٌة الدولٌة التً
تم إصدارها بعد عام ٕٕٔٓ مما ٌسهل دمج المعلومات الموثقة للمواصفة مع
مثٌلتها من نظم اإلدارة اآلخرٌن مثل نظم إدارة البٌبة (األٌزو ٔٓٓٗٔ لسنة
ٕ٘ٔٓ) ونظم إدارة السالمة والصحة المهنٌة (األٌزو ٔٓٓ٘ٗ لسنة )ٕٓٔ8
 ....إلخ ،فٌما ٌسمى بنظام اإلدارة المتكامل

كٌمٌائً  /حمدي كرار
كبٌر مراجعً ومحاضري أنظمة
الجودة والبٌئة والسالمة
والصحة المهنٌة والطاقة
والمساءلة االجتماعٌة
خبره عملٌة فً مجال الصناعات
الكٌمائٌة – البترول – الدوائٌة –
الدخان والسجائر – طالء
وتشكٌل المعادن بالطرق
الكهربائٌة ( (0998 – 0987
خبره فً مراجعات وتدرٌب نظم
إدارة الجودة والبٌئة والسالمة
والصحة المهنٌة والطاقة
والمساءلة االجتماعٌة
(  : 0998حتى االن )
11710111153193
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System – IMS) .

(Integrated Management

 فلسفة ترتٌب وترابط بنود المواصفةالمواصفة تعتبر مواصفة طولٌة أي أن كل بند من بنود المواصفة متصل بالبنود
األخرى بمعنً :

 بند ٗ ٔ/فهم المإسسة وسٌاقها ٌ :تطلب من المإسسة تحدٌد القضاٌا الداخلٌة
والخارجٌة التً قد تإثر سلبا ً ) (Riskأو إٌجابا ً ) (Opportunitiesعلً
قدرة المإسسة علً تحقٌق النتابج المرجوة من نظام إدارة الجودة المطبق
لدي المإسسة .
 بند ٗ ٕ/فهم واحتٌاجات وتوقعات األطراف المعنٌة ٌ :تطلب من المإسسة
تحدٌد األطراف المعنٌة ذات الصلة المرتبطٌن بالقضاٌا التً تم تحدٌدها فً
البند السابق (بند ٗ )ٔ/وكذلك تحدٌد احتٌاجاتهم وتوقعاتهم.
 بند ٗ ٖ/تحدٌد مجال نظام إدارة الجودة  :عند تحدٌد المجال ٌجب على
المإسسة األخذ فً االعتبار :
ٔ  -القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة المشار إلٌها فً البند رقم ٗٔ/
ٕ  -احتٌاجات وتوقعات األطراف ذات الصلة الشار إلٌهم فً البند رقم ٕٗ/
 بند ٗ ٗ/نظام إدارة الجودة وعملٌاته ٌ :تطلب من المإسسة مواجهة المخاطر
) (Riskواغتنام الفرص ) (Opportunitiesكما هو محدد وفقا ً لمتطلبات
البند رقم .ٔ/ٙ
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 بند  ٔ/ٙاألفعال الخاصة بمواجهة المخاطر ) (Riskواستغالل الفرص ) (Opportunitiesعند التخطٌط
لوضع نظام إدارة الجودة ٌجب على المإسسة مراعاة :
ٔ  -القضاٌا الداخلٌة والخارجٌة المشار إلٌها فً البند رقم ٗٔ/
ٕ  -احتٌاجات وتوقعات األطراف ذات الصلة الشار إلٌهم فً البند رقم ٕٗ/
ٖ  -دمج األفعال فً عملٌات نظام إدارة الجودة وتطبٌقها كما جاء فً البند رقم ٗ. ٗ/
 بند  ٖ/ٙالتخطٌط للتغٌٌر  :متً قررت المإسسة أن هناك حاجة للتغٌٌر فً نظام إدارة الجودة فإنه ٌجب علً
المإسسة أن تنفذ هذه التغٌٌرات بطرٌقة مخططة كما جاء فً بند ٗ.ٗ/
 بند  ٔ/8التخطٌط والرقابة التشغٌلٌة  :عند التخطٌط وتنفٌذ ومراقبة العملٌات ٌجب علً المإسسة :
ٔ  -األخذ فً االعتبار البند رقم ٗ.ٗ/
ٕ  -ضمان ضبط ومراقبة العملٌات ذات المصادر الخارجٌة – بند رقم ( ٗ/8ضبط العملٌات والمنتجات
والخدمات المقدمة من جهات خارجٌة ) .
 بند  ٕ/ٖ/9مدخالت مراجعة اإلدارة  :عند التخطٌط وتنفٌذ مراجعة اإلدارة ٌجب علً المإسسة األخذ فً
االعتبار فعالٌة األفعال المتخذة لمواجهة المخاطر ) (Riskواستغالل الفرص ) (Opportunitiesالتً تم
تحدٌدها فً البند رقم . ٔ/ٙ
 فلسفة تكرار بعض المصطلحات خالل بعض بنود المواصفة -:○ تكررت كلمة التخطٌط  Planningفً بندٌن :
 بند  : ٙوالذي ٌختص بالتخطٌط االستراتٌجً  Strategic Planningوالذي ٌقوم به اإلدارة العلٌا.
 بند  : ٔ/8والذي ٌختص بالتخطٌط التكتٌكً  Tactical Planningعلى مستوي المدٌرٌن  /اإلدارات
والتخطٌط التشغٌلً  Operational Planningعلً مستوي األقسام  /الفنٌٌن.
○ تكررت كلمة عدم التطابق  Nonconformityفً بندٌن :
* بند  7/8التحكم فً المخرجات غٌر المطابقة  :والذي ٌختص بجمٌع مخرجات العملٌات والذي ال ٌشترط اتخاذ إجراء
تصحٌحً
* بند ٓٔ ٕ/عدم المطابقة وإلجراء التصحٌحً  :والذي ٌتطلب البحث عن السبب  /األسباب الجزرٌة لحاالت عدم
المطابقة ٌتبعه اقتراح إجراء تصحٌحً ٌمنع تكرار المشكلة المكتشفة أو مشكلة مشابهه أو مشكلة محتملة ثم اتخاذ هذا
اإلجراء و التؤكد من فعالٌة تنفٌذه .

hkarrar@algi.comhamdy.karrar@neservices.co
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نظم الجودة والسالمة

د  .عالء جراد
أستاذ الجودة االستراتٌجٌة
بجامعة بورتسمٌث بإنجلترا
نائب رئٌس اللجنة الفنٌة
لمواصفات رأس المال البشري
بهٌئة المواصفات البرٌطانٌة
زمٌل الجمعٌة الملكٌة للفنون
والصناعة والتجارة بالمملكة
المتحدة
له أربعة كتب منشورة وأكثر من
 05بحث دولً

عىاهل النجبح في حطبيق الوىاصفبث العبلويت
حبلت عوليت  -بنك االححبد الىطني
خالل مساري الوظٌفً كمتخصص فً الجودة والتمٌز المإسسً مررت بعدة
محطات عملت خاللها كضابط جودة ومساعد مدٌر ثم مدٌر جودة كما عملت
بالتوازي كمقٌم وربٌس فرٌق تقٌٌم ثم كمحكم فً جوابز الجودة وعملت مع عدة
جوابز مثل جابزة دبً للجودة وجابزة الجودة الحكومٌة فً إمارة رأس الخٌمة
وكذلك جابزة الملك عبدالعزٌز بالسعودٌة خالل هذه الرحلة تعاملت مع أكثر
من ٓٓ٘ مإسسة فً مختلف القطاعات وبمختلف األحجام ،عندما أتذكر
التطبٌق العملً للجودة ٌخطر ببالً بل محفوراً بذهنً بعض المإسسات التً ال
ٌزٌد عددها عن أصابع الٌد من حٌث مدى تطبٌق الجودة وفعالٌة االلتزام
بالمعاٌٌر ،واخترت لكم من بٌن تلك المإسسات بنك االتحاد الوطنً والذي كان
مقره مدٌنة أبوظبً بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة والذي تم اندماجه مإخراً
مع بنك آخر.
سؤتناول فقط المنظومة اإلدارٌة ولٌس المعاٌٌر والمنظومة البنكٌة الفنٌة
كالوسابل النقدٌة أو المنتجات والسٌاسات البنكٌة ،اتحدث هنا عن نظام إدارة
الجودة بالبنك ،وقد شغلت فٌه منصب مدٌر الجودة وعملت لمدة ثالثة سنوات
من ٖٕٓٓ وحتى عام  .ٕٓٓٙاستثمر بنك االتحاد الوطنً فً بناء منظومة
متكاملة للجودة والتمٌز المإسسً باالعتماد على مجموعة من المعاٌٌر
والسٌاسات أهمها مواصفة األٌزو ٔٓٓ ،9والنموذج األوروبً للتمٌز،
والمعٌار الدولً لخدمة العمالء ومواصفة األٌزو ٕٓٓٓٔ إلدارة رضا
وشكاوى العمالء ،كما تبنى سٌاسة المقارنات المعٌارٌة والتً كان لها منهجٌة
موثقة ومطبقة ،باإلضافة لمنهجٌات أخرى فً غاٌة األهمٌة مثل منهجٌة قٌاس
رضا العمالء الداخلٌٌن Internal Customer Satisfaction Survey
ومنهجٌة اتفاقٌات الخدمة  Service Level Agreementsومنهجٌة
المتسوق السري  Mystery Shoppingوتم تدعٌم ذلك بجابزة داخلٌة
ألفضل فرع فً مستوى الخدمة .لقد نجح البنك نجاح منقطع النظٌر فً تحقٌق
رسالته وهً أن ٌكون البنك األول فً الجودة وفً تقدٌم الخدمة على مستوى
الدولة.
كٌفٌة تطبٌق بعض المواصفات :
سؤبدأ بمواصفات األٌزو ٔٓٓ 9و ٕٓٓٓٔ كمنظومة إدارٌة  ،حٌث تبنى
البنك بقٌادة األستاذ محمد نصر عابدٌن الربٌس التنفٌذي للبنك فً ذلك الوقت،
هذه المواصفات من منظور أنها خالصة الممارسات اإلدارٌة الناضجة وأنه ما
ال ٌمكن قٌاسه ال ٌمكن تحسٌنه أو إدارته وبالتالً تم تخصٌص المٌزانٌة
الالزمة لتفعٌل المواصفة والتعاقد مع واحدة من أفضل المإسسات المانحة وهً
"لوٌدز" للقٌام بعملٌات التدقٌق والتدرٌب والتقٌٌم .تم تضمٌن كافة المواصفات
والنماذج المتبناة فً البنك ضمن المادة التدرٌبٌة للموظفٌن الجدد وبالتالً من
الٌوم األول ٌعً الموظف جٌداً ماذا تعنً هذه األنظمة وما الذي ٌتعٌن عمله
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حتى ٌستوفً المتطلبات فً نطاق عمله .كانت كافة اجتماعات "مراجعة اإلدارة " الخاصة بمواصفة األٌزو تتم
بحضور الربٌس التنفٌذي شخصٌا ،وكذلك رإساء المجموعات .ولم ٌكن الحضور وتٌنً ولكن بمشاركة فعلٌة
وتفصٌلٌة بل أن بعض شكاوى العمالء كان ٌتعامل معها بنفسه .كانت تقارٌر الجودة تذهب إلٌه مباشرة وٌقوم
بمراجعتها فً نفس الٌوم لذلك كانت للجودة "هٌبة" كما نقول بالعامٌة .تم تدرٌب أكثر من ٓٗ مدقق داخلً للقٌام
بعملٌات التدقٌق فً كافة عملٌات البنك والجدٌر بالذكر أن البنك كان من أول المإسسات ربما عالمٌا ً التً تبنت مفهوم
التدقٌق المبنً على العملٌات ولٌس على اإلدارات .
مثال آخر للتطبٌق وهو منظومة التمٌز فً الخدمة ،حٌث تم التعاقد مع مإسسة مستقلة للقٌام بعملٌات التسوق السري
وهو مفهوم ٌعتمد على إرسال أشخاص للتعامل العادي فً فروع البنك كصرف شٌك أو إٌداع نقدي أو فتح حساب
وخالل ذلك ٌقوم العمٌل "السري" بتقٌٌم الخدمة بناء على معاٌٌر تم وضعها من قبل إدارة الجود الشاملة وتم استقاء تلك
المعاٌٌر من شركات عالمٌة تتمٌز بجودة الخدمة مثل فنادق الرٌتز كارلتون وفنادق مجموعة جمٌرا ،وهنا كان
للمقارنات المعٌارٌة دورا جوهرٌا فً التعلم المإسسً واالرتقاء بمستوى الخدمة ،وبجانب المتسوق السري كانت
تقارٌر األداء الشهري والربع سنوي بجانب تقارٌر التدقٌق وااللتزام بمنظومة خدمة اتفاقٌات الخدمة هً المدخالت
لجابزة أفضل فرع .كما هو موضح بالشكل التالً .

عوامل النجاح الرئٌسة لمنظومة الجودة والتمٌز:
أوظر اآلن للىراء أكثر مه  15عاما ً وبعيه األكاديمي والمتخصص في مجال الجىدة والتعلم المؤسسي ألستخلص
الذروس المستفادة والتي تضمه الىجاح والتميز ألجذ عذد كبير مه الذروس المستفادة وسأوتقي مىها خمست دروس كما
يلي :
 -1القيبدة الوخعلوت :
لقد كان األستاذ محمد نصر عابدٌن بمثابة الموجه والمعلم وفً نفس الوقت خبٌر اإلدارة المطلع على كل جدٌد فً
اإلدارة ولٌس فقط فً المجال المصرفً ،لذلك لٌس غرٌبا ً حصوله على عشرات من جوابز التمٌز والقٌادة على
مستوى الشرق األوسط والعالم  .وأذكر أننً سمعت ألول مرة فً حٌاتً مصطلح " الذكرة المإسسٌة " منه خالل
احد االجتماعات .وأذكر أننً بعد أن تركت البنك بخمس سنوات وحصلت على درجة الدكتوراه أرسلت له نسخة
من رسالة الدكتوراه وإذ بً أتلقى مكالمة منه بعد شهرٌن ٌعتذر لتؤخره فً التواصل معً ألنه لم ٌرد التواصل اال
بعد أن قرأ الرسالة كاملة ووجه بعمل نسخ منها لمكتبة البنك .لقد تعلمت منه الكثٌر عملٌا ً وأخالقٌاً.
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 -2العول كفريق :
تتحدث كل األدبٌات عن أهمٌة الفرٌق ولكن فً البنك لم ٌكن الموضوع حدٌثا ً ولكن فعال ،حٌث كان ٌتم تدرٌب كل
من لدٌه مهام إشرافٌه على أسالٌب القٌادة وإدارة البشر .كما كان البنك ٌولً عناٌة كبٌرة بالجانب النفسً واإلنسانً،
فمثال قبل أن نبدأ فً مشروع جدٌد ٌتم تشكٌل الفرٌق بناء على معاٌٌر محددة وبالتشاور ثم ٌتم تخصٌص وقت
لتعارف الفرٌق فمثال فً إحدى المرات كان عدد الفرٌق ٕٕ عضو وتم تخصٌص ٌوم ترفٌهً لتعارف أعضاء
الفرٌق وقضٌنا ذلك فً إحدى جزر أبوظبً وتم دعوة أسرة كل عضو بالفرٌق للمشاركة فً هذا الٌوم الترفٌهً.
 -3وجود نظام إدارة وتقٌٌم أداء فعال :

لم ٌكن تطبٌق منظومة الجودة مجرد شعارات أو " تستٌف ورق " ولكن كان هناك نظام فعال إلدارة وتقٌٌم األداء
بحٌث تقف اإلدارة على مستوى األداء اإلسبوعً وتتدخل عند الحاجة وٌتم التقٌٌم العادل والموضوعً وباتفاق
الربٌس والمرإوس ،وارتبط نظام التقٌٌم بالحوافر والترقٌات ،كما تنوعت أسالٌب التقدٌر والمكافؤة بحٌث تكون رأسٌة
وأفقٌة بمعنى أنه ٌمكن أن تجد على مكتبك فً الصباح رسالة شكر من الربٌس التنفٌذي ومعها هدٌة أو مكافؤة مالٌة
ألنك قمت بعمل تخطى مهام وظٌفتك وطبقت فٌه قٌم البنك ورسالته ،وقد أخبر احد زمالبك عن هذا التصرف وتم
التحقق منه من خالل آلٌة معٌنة وبالتالً فتستحق التقدٌر ،وبالتالً كان الجمٌع منهمك فً العمل %ٔٔٓ ،كان موجهؤ
للعمل المخلص ألن ال أحد بحاجة إلظهار أو " تلمٌع " نفسه أو إثبات أنه هو من قام بالعمل.
 -4وضوح الرإٌة والرسالة والقٌم المإسسٌة :
كانت اإلدارة تستثمر وبكرم فً رفع وعً الموظفٌن واالهتمام بتثقٌفهم وإشراكهم فً اتخاذ القرار بل وصٌاغة
وتنقٌح القٌم المإسسٌة واألهداف وكان من الطبٌعً أن تسؤل أي موظف من ال ٓٓ ٔٙموظف فً ذلك الوقت عن
رسالة البنك او اي واحدة من القٌم المإسسٌة لٌجٌبك فورا مع ذكر أمثلة على تطبٌق تلك القٌم .كما كان ذلك مدعوما
بوضوح أهداف ومإشرات األداء وكٌفٌة ارتباطها بتلك القٌم والرسالة واألهداف .وأثناء التقٌٌم النصف سنوي
والسنوي كان كل موظف مطالب بذكر مثالٌن قام بتطبٌقهم لكل قٌمة من القٌم المإسسٌة.
 -5االستثمار فً البشر :

كان بنك االتحاد الوطنً من أكثر المإسسات التً عملت بها إهتماما ً وجدٌة فً االستثمار فً التدرٌب والتعلم كان
لدى الجمٌع الفرصة لحضور دورات تدرٌبٌة داخل وخارج البنك بل وحضور مإتمرات وندوات ،وكان التعلم والنمو
أحد المحاور األربعة فً نظام بطاقة األداء المتوازن المستخدمة فً البنك وبالتالً لم ٌكن التعلم مجرد اختٌار بل البد
أن تتعلم ألنك ستسال خالل التقٌٌم السنوي ماذا تعلمت خالل السنة الماضٌة.
لقد كان البنك وبحق مإسسة مدفوعة بالتعلم وٌنطبق علٌه تعرٌف المإسسات المدفوعة بالتعلم وهً تلك المإسسة
التً ال ٌمكنك عدم التعلم فٌها ألن كل نشاط وكل فعالٌة ترتبط وتشجع على التعلم.
@Alaa_Garad | Garad@alaagarad.com
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Food Safety Talk

سالمة الؽذاء

The CDC estimated that 48 million people get sick
from various foodborne illnesses in the United States
each year. Of those, approximately 128,000 are
hospitalized and 3,000 die.
The Foodborne Diseases Active Surveillance Network
(FoodNet)
found
sicknesses
caused
by Campylobacter, Cyclospora, Shiga toxin-producing
Escherichia coli (STEC), Vibrio and Yersinia increased
in 2019 as compared to the three-year period between
2016 and 2018.
Foodborne illness can be managed through
establishing, implementing and maintaining food safety
requirments throughout the food chain, that is why
HACCP has become synonymous with food safety. It
is a worldwide-recognized systematic preventive
approach that addresses biological, chemical, physical
and allergenic hazards and establishing required
control measures to prevent those hazards or reduce it
to acceptable limit.
HACCP grew from two major developments tires. The
first tire was associated with W.E. Deming, whose
theories of quality management are widely regarded
as a major factor in turning around the quality of
Japanese products in the 1950s. Dr Deming and
others developed total quality management (TQM)
systems which emphasized a total systems approach
to manufacturing that could improve quality while
lowering costs. The second tire was the development
of the HACCP concept itself. The HACCP concept was
created in the 1960s by the Pillsbury Company, the
United States Army and the United States National
Aeronautics and Space Administration (NASA) as a
collaborative activities for the production of
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safe foods for the United States space programme. NASA wanted a "zero defects"
programme to guarantee the safety of the foods that astronauts would consume in
space. Pillsbury therefore introduced and adopted HACCP as a tool to control food
safety hazards during processing while reducing dependence on end product
inspection and testing.
Pillsbury presented the HACCP concept publicly at a conference for food protection
in 1971. The use of HACCP principles in the promulgation of regulations for lowacid canned food was completed in 1974 by the United States Food and Drug
Administration (FDA). In the early 1980s, the HACCP approach was adopted by
other major food companies.
The United States National Academy of Science recommended in 1985 that the
HACCP approach be adopted in food processing establishments to ensure food
safety. More recently, numerous groups, including for example the International
Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) and the
International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians (IAMFES),
have recommended the broad application of HACCP to food safety.
Recognizing the importance of HACCP to food control, the twentieth session of the
Codex Aliment Arius Commission, held in Geneva, Switzerland from 28 June to 7
July 1993, adopted Guidelines for the application of the Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) system
The commission was also informed that the draft revised General Principles of Food
Hygiene would incorporate the HACCP approach.
The revised Recommended International Code of Practice - General Principles of
Food Hygiene [CAC/RCP 1-1969, Rev 3 (1997)] was adopted by the Codex Aliment
Arius Commission during its twenty-second session in June 1997 ….. to be followed
References:
Center for disease control and Prevention – Estimates of foodborne Illness in the
united states.
FAO Org - THE HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP)
SYSTEM
elwakeelhaccp@yahoo.co.uk
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سالمة الؽذاء

أحمد حسٌن أبو راضً
استشاري سالمة
وجودة الؽذاء
مدٌر ادارة الجودة والمعامل
للشركة العربٌة لحفظ
وتصنٌع الحاصالت الزراعٌة
سابقا
دبلومة دراسات علٌا فً
مراقبة الجودة لألؼذٌة
واأللبان كلٌة الزراعة جامعة
عٌن شمس
دبلومة البٌوتكنولوجٌا
الزراعٌة كلٌة الزراعة جامعة
عٌن شمس
بكالورٌوس زراعة قسم
الصناعات الؽذائٌة كلٌة
الزراعة جامعة القاهرة

المستهلك ودوافع تطوٌر وتحدٌث أنظمة سالمة الؽذاء
كل منا ٌعرف سالمة الغذاء على أنها تعنً خلو الغذاء من مسببات األمراض
التً تنتقل عن طرٌق الغذاء نفسه وتسبب ضرر أثناء األعداد أو التناول
للمستهلك طبقا لالستخدام المقصود  ،وهذا التعرٌف طبقا للمواصفات الدولٌة
 ISO 22000/2018و مواصفة . BRC V5.1
وكثٌر منا أٌضا ٌعرف أن هذا التعرٌف خاص بمقدمً المنتج ( المصنع /
القابم باألعداد ) فقط  ،أي أن خلو الغذاء من مسببات األمراض هو مسبولٌة
مقدمً المنتج ( المصنع  /القابم باألعداد ) وعلى مقدمً المنتج أخذ تدابٌر
خاصة من أجل تحقٌق ذلك  ،ولكن قلٌل منا ٌعرف أن للمستهلك منظور خاص
بـسالمة الغذاء أي أنه ٌرى سالمة الغذاء ال تشمل فقط خلوه من مسببات
األمراض و لكن سالمته أٌضا من الغش بغرض اإلحتٌال علٌه بصفة شخصٌة
قبل كونها جرٌمة قانونٌة سواء كان دافع الغش واإلحتٌال اقتصادي أو سلوك
عدوانً بهدف االنتقام أو الربح بخسارة المنافس من هنا ٌظهر لنا متطلب
لسالمة الغذاء الخاص بالمستهلك والذي ٌعد هو المحرك األول للقوانٌن الخاصة
بالغذاء بل هو الدافع الذي جعل وجود القوانٌن وتحدٌثها ضرورة لتلبٌة متطلباته
لٌست كل متطلبات المستهلك متعلقة بـسالمة الغذاء من مسببات االمراض فقط
التً ٌطلق علٌه باإلنجلٌزٌة  FOOD SAFETYوالمتمثلة فً تطبٌق نظام
تحلٌل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HAZARD ANALYSIS AND
 ،CRITICAL CONTROL POINTSمن ضمن متطلبات المستهلك
أٌضا ضمان سالمة الغذاء من الغش واالحتٌال ما كان الدافع الً تحدٌث
القوانٌن والمواصفات العالمٌة الخاصة بـسالمة الغذاء وتركٌز النظر علً
برامج الغش واالحتٌال وأضافتها الً مصادر الخطر الخاصة بالغذاء ووضع
خطة خاصة من أجل تقلٌل تؤثٌر هذا الخطر على سلسة األمداد بالغذاء مما نتج
عنه ظهور متطلبات كانت قدٌمة وتم تحدٌثها لتتوافق مع التحدٌثات العالمٌة
لقانون سالمة الغذاء FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT
)  ( FSMAلسنة ٕٔٔٓ بواسطة منظمة الغذاء والدواء FOOD AND
 DRUG ADMINISTRATIONوهم برنامج سالمة الغذاء من الغش
وٌطلق علٌه باإلنجلٌزٌة  FOOD FRAUDوبرنامج سالمة وأمن الغذاء
من التهدٌدات وٌطلق علٌه باإلنجلٌزٌة  FOOD DEFENSEوقد تم
تجمٌع الثالث انظمة ( سالمة الغذاء من االمراض ، HACCPسالمة الغذاء
من الغش  ،VACCPواخٌرا سالمة وأمن الغذاء من التهدٌدات )TACCP
معا تحت مسمى

+2 010 20 30 1001
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تحلٌل المخاطر وتؤثٌرها مبنً علً النظام الوقابً HAZARD ANALYSIS , RISK BASED
 PREVENTIVE CONTROLو ٌطلق علٌها باختصار ) )HARPCو هو النظام المستخدم فً تطبٌق قانون
سالمة الغذاء الحدٌث  FSMAو ٌحتاج الً أشخاص مدربٌن من اجل تنفٌذ هذا النظام و ٌطلق علٌهم
 PREVENTIVE CONTROL QUALIFIED INDIVEDUALاي األشخاص المإهلٌن لتطبٌق التحكم
الوقابً و هم مثل الفرٌق الخاص بتطبٌق نظام سالمة الغذاء  /الهاسب و لكت تم تدرٌبهم علً متطلبات نظام الـ
 HARPCبنجاح .
قد ٌختلف البعض على أن قانون سالمة الغذاء ٌتم تحدٌثه طبقا للتطور العلمً والتكنولوجً فً صناعة األغذٌة وهو
المحرك االول لنظام سالمة الغذاء ولٌس متطلبات المستهلك أو أن التحدٌث ناتج ذاتٌا نتٌجة وجود قصور فً القانون منذ
البداٌة ولم ٌالحظ اال مع أتساع التجارة الخاصة بالغذاء وأصبحت القوانٌن ضمن معوقات التجارة العالمٌة ووجب
التحدٌث من أجل تذلٌل المعوقات التجارٌة لرفع االقتصاد  ،وقد ٌرى البعض األخر من المكن استبدال كلمة متطلبات
المستهلك بـمتطلبات العمٌل المتعارف علٌها بٌن الجمٌع فً سلسلة الغذاء .
لكن المستهلك النهابً الذي ال ٌختلف تعرٌفة فً جمٌع المواصفات وهو المستخدم النهابً للمنتج ومحرك التجارة
واالقتصاد عن طرٌق الطلب للمنتج ،والعلم والتكنولوجٌا الحدٌثة تعمل على تلبٌة احتٌاجاته من الغذاء وٌمثله العمٌل
داخل سلسلة الغذاء مما ٌشٌر إلى انه ال ٌوجد اختالف علً من هو المحرك الربٌسً لتحدٌث القانون أو أنظمة سالمة
الغذاء سواء كانت التجارة أم التكنولوجٌا أو العمٌل فـجمٌعا هدفهم رضاء المستهلك النهابً الذي لم ٌذكر سوى فٌما
ٌتعلق بمصلحة التجارة فقط حٌن اراد التفرقة بٌن مصطلح السحب واالستدعاء للمنتج و قال إذا وصلت للمستهلك فهو
استدعاء وتم ذكره فً نظام سالمة الغذاء عند تحلٌل مخاطر خطة الهاسب ألنه هو المتضرر إذا فشلت الخطة أو
المتضرر اذا فشل مقدم المنتج من تؤمٌن سالمة الغذاء من الغش واالحتٌال وأٌضا سالمة وأمن الغذاء من التهدٌدات
والضرر الناتج هنا أما متعلق بـسالمة الغذاء صحٌا أو سالمة جودة الغذاء والضرر النفسً من ذلك .
الغش واالحتٌال الغرض منه المكسب المالً مع أمن الغذاء من التهدٌدات بغرض العداء واالنتقام كان ضحٌتها هو
المست هلك النهابً وتقدم بالشكوى عن تلك الحوادث ضد العمٌل فً سلسلة الغذاء الذي ٌقوم بتوصلها إلً مقدم المنتج
الذي تصل إلٌه أٌضا الشكوى فً صورة قضابٌة وٌقوم المستهلك أٌضا باالمتناع عن استخدام المنتجات التً تم غشها
مما ٌإثر علً االقتصاد والتجارة بشكل كبٌر وٌعمل العلم والتكنولوجٌا معا لتقلٌل هذا الخطر إلً اقل حد ممكن مما
ترتب علٌه التعدٌل والتحدٌث للقانون العالمً لسالمة الغذاء لٌعمل علً منع حدوث المشاكل والوقاٌة منها لٌس فقظ رد
فعل بعد الحدوث .
سالمة الغذاء تتمثل فً سالمة الغذاء من تواجد مسببات األمراض بشكل غٌر مقصود وسالمة الغذاء من الغش
واالحتٌال المقصود من اجل مكسب مادي أو بدافع سلوك عدوانً من أجل االنتقام او التربح من خسارة المنافس .
( ٌتبع إن شاء هللا )
ahmedhusseinaborady@yahoo.com
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التحكٌم فً المجال الطبً
تطبٌق القوانٌن فً المنازعات الطبٌة

الجودة الطبٌة
مقدمة

أول قانون فً القطاع الصحً ٌرجع إلى عام ٕٓٓٓ قبل المٌالد وقانون
حمورابً ملك بابل ،حٌث ٌحتوي قانونه على أقدم قوابم عرفها االنسان تتعلق
بتكالٌف ورسوم الخدمات الطبٌة المقدمة والذي جمع بٌن الجودة وتكلفة الرعاٌة
الصحٌة كما تضمن قانون حمورابً بنوداً خاصة بالعقوبات المرتبطة باألخطاء
الجراحٌة والتقصٌر واإلهمال .
التحكٌم ،تلك الكلمة التً قد ٌظن كثٌرا من العامة والخاصة أنها مصطلح
جدٌد لنظام جدٌد لهذا العصر الحدٌث  ،إنما هً كلمة ومصطلح ونظام قد
عرفه اإلسالم قبل ما ٌربو على ٓٓٗٔسنه  ،فقد ذكره القرآن الكرٌم فً سورة
النساء

د  /إٌهاب زهران
استشاري الجودة الطبٌة
خبٌر العلوم االدارٌة
محاضر بجامعة القاهرة
11710773446138

بسم هللا الرحمن الرحٌم َوإِنْ ِخ ْف ُت ْم شِ َق َ
اق َب ٌْن ِِه َما َفاب َْع ُثوا َح َكمًا مِّنْ أَهْ لِ ِه َو َح َكمًا مِّنْ
أَهْ لِ َها إِن ٌ ُِرٌدَ ا إِصْ َالحً ا ٌ َُوفِّ ِق ه
ان َعلٌِمًا َخ ِبٌرً ا (ٖ٘) صدق
هللا َك َ
هللاُ َب ٌْ َن ُه َما ۗ إِنه ه َ
هللا العظٌم
وعرفه العرب قبل اإلسالم كما مارس المسلمون األولون التحكٌم على نطاق
واسع باعتباره وسٌلة ناجحة لحل المنازعات فً جمٌع األمور هذا ولقد أدرك
العالم الٌوم ومعظم الدول ما لهذا النظام من أهمٌة خاصة لنوعٌة من النزاعات
التً ٌتمٌز بها هذا العصر .
تعرٌؾ التحكٌم -:
عرف التحكٌم قدٌما بانه " اتخاذ الخصمٌن حكما برضابهما للفصل فً
خصومتهما ودعواهما " وهو االمر الذي ٌعنً ان االستغناء االتفاقً عن
االلتجاء للقضاء المختص لم ٌكن ولٌد العصر الحدٌث  ،وإنما منذ القدم وقع
اختٌار االفراد للتحكٌم كطرٌق رضابً لفض النزاعات التً تنشؤ بٌنهم
والتوصل لحل لها كذلك عرف الفقه الحدٌث التحكٌم بانه ( نظام لتسوٌة
المنازعات عن طرٌق افراد عادٌٌن ٌختارهم الخصوم إما مباشرة او عن طرٌق
وسٌلة اخري ٌرتضونها ) ٌ ،قوم التحكٌم بمفهومه المبسط على اتفاق طرفً
عالقة قانونٌة معٌنة فً إطار القانون الخاص  ،على تسوٌة نزاعهم المالً عن
طرٌق شخص خاص أو أكثر ٌتم تعٌٌنهم من الطرفٌن مباشرة أو بطرٌقة غٌر
مباشرة إلصدار حكم نهابً ( ملزم ) بشؤن هذا النزاع بدال من القضاء الرسمً
 ،وٌنفذ هذا الحكم كاألحكام القضابٌة إذا توفرت فٌه الشروط القانونٌة.
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 حقائق عن سالمة المرضى -:
واحد من بٌن كل ٓٔ مرضى قد ٌصاب باألذى أثناء تلقٌه الرعاٌة فً المستشفى وتبٌن التقدٌرات أن واحدا من
بٌن كل ٓٔ مرضى فً البلدان المتقدمة ٌصاب باألذى أثناء تلقٌه الرعاٌة فً المستشفى ،وٌمكن أن ٌنجم األذى
عن مجموعة أخطاء وأحداث ضارة .
 التحكٌم الطبً :
ٌعتبر التحكٌم الطبً احدي فروع التحكٌم فً المجاالت العامة  ،من الطرق البدٌلة لحل المنازعات بصفة عامة ،
والمنازعات المتعلقة بالحالة الصحٌة للمرضً بصفة خاصة  ،وذلك فً حالة وقوع نزاع بٌن المرٌض من جهة
والطبٌب من جهة أخرى  ،واٌضا حل النزاعات بٌن مالك المستشفى او المشروعات الطبٌة وبٌن الشركات
"المقاول" المنفذ للمشروع
 التحكٌم طرٌق استثنائً لفض المنازعات :
الرغبة فً الحصول على حكم سرٌع ٌكون فاصالً للنزاع وقابالً للتنفٌذ والتحكٌم ٌضمن فً الغالب للخصوم
تحقٌق هذه الرغبة أكثر من القضاء نظراً لتفرغ المحُ ّكم للفصل فً النزاع ،إضافة إلى أن المحُ ّكم ٌكون ملزما ً
بؤداء مهمة التحكٌم خالل وقت محدد ٌتفق علٌه الخصوم ،فً حٌن ال ٌتقٌد القاضً بؤي مهلة  .كما ٌكون المحُ ّكم
من أهل الخبرة فال ٌحتاج إلى خبرة غٌره لمعاونته على حل النزاع وٌساعده ذلك على اختصار الوقت ،بٌنما
نجد أن القاضً ال ٌستطٌع الفصل فً بعض المنازعات إال باالستعانة برأي أهل الخبرة فً موضوع المنازعة .
وأخٌراً فإن قرار المحُ ّكم فً النزاع ٌكون واجب النفاذ ،بٌنما الحكم الذي ٌصدر عن القاضً ال ٌتم تنفٌذه إال بعد
صدوره نهابٌا ً أي بعد استنفاد كافة الطرق التً حددها القانون للطعن فٌه  ،وٌرجع تطبٌق التحكٌم بقوانٌن لكل
الدول العربٌة ،ومنها قانون التحكٌم المصري رقم  ٕ7لسنة ٗ ٔ99والبحته التنفٌذٌة وٌشمل عدد المواد بالقانون
 ٘8مادة ،وترجع قوانٌن التحكٌم الً اتفاقٌة األمم المتحدة بشؤن االعتراف بقرارات التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها
(نٌوٌورك ٌ ٔٓ ،ونٌو .)ٔ9٘8
 قواعد التحكٌم الطبً القانون رقم  29لسنة -: 0925
 المواد ٔ 89 ، 88 ، 8٘ ، ٕٙ ، ٙمن قانون  79لسنة ٘ ٔ97الذى ٌحكم بالتحكٌم بٌن المرٌض والهٌبة،وكٌفٌة تظلم المإمن علٌه من قرار الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً فً هذا الخصوص أمام لجنة التحكٌم الطبً
المشكلة لهذا الغرض إال أن ذلك ال ٌعدو أن ٌكون تقرٌراً لقواعد تنظٌمٌة للتٌسٌر على العامل فً اقتضاء
حقوقه ال ٌحرمه من حقه األصلً فً االلتجاء إلى القضاء إذا لم ٌرغب فً التحكٌم ال سٌما وأنه لم ٌرد فً
تلك النصوص أو غٌرها من مواد القانون ما ٌحرمه من هذا الحق وال ٌغٌر من هذا النظر ما نصت علٌه
المادة ٕ ٙمن القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكٌم الطبً نهابً وغٌر قابل للطعن إذ أن مجال إعمال
هذا النص ٌكون فً حالة ما إذا طلب العامل التحكٌم الطبً وصدر قرار التحكٌم فً موضوع النزاع .
 حق اعتراض المإمن علٌه على قرار اللجنة الطبٌة أمام لجنة التحكٌم الطبً ،المادتان ٔ ٕٙ ،ٙمن قانونالتؤمٌنات االجتماعٌة رقم  79لسنة ٘ . ٔ97اعتبار قرار اللجنة نهابٌا ً وملزما ً لطرفً النزاع فً
خصوص ما عرض علٌها فقط
 أجازت المادة ٔ ٙمن القانون رقم  79لسنة ٘ ٔ97المعدلة بالقانون رقم ٕ٘ لسنة  ٔ977للمإمن علٌه أنٌتقدم إلً الهٌبة العامة للتؤمٌنات بطلب إلعادة النظر فً قرار اللجنة الطبٌة المختصة بعدم اصابته بمرض
مهنً ،وأوجبت المادة  67من ذات القانون علً الهٌئة احالة الطلب إلً لجنة تحكٌم ٌصدر بتشكٌلها
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مهنً ،وأوجبت المادة ٕ ٙمن ذات القانون علً الهٌبة احالة الطلب إلً لجنة تحكٌم ٌصدر بتشكٌلها وتنظٌم أعمالها
قرار من وزٌر التؤمٌنات لتصدر قراراً ملزما ً لطرفً النزاع ،مما مفاده أن االلتجاء الً التحكٌم الطبً لٌس إلزامٌا
علً المإمن علٌه ولكنه إذا اختار هذا الطرٌق القتضاء حقوقه ،فإن قرار لجنة التحكٌم الصادر فً موضوع المنازعة
ٌكون نهابٌا وغٌر قابل للطعن فٌه منه وٌتعٌن علٌه التزامه وعدم التحلل منه.
 المواد  ٕٙو  ٕ7و ٕ٘ و ٖ٘ و ٗ٘ من القانون رقم ٕ 9لسنة  ٔ9٘9قد بٌنت طرٌقة إثبات العجز الحاصل للعاملمن إصابة عمله وتقدٌر مداه ـ وكٌفٌة تظلم العامل من قرار مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة فً هذا الخصوص أمام لجنة
التحكٌم الطبً المشكلة لهذا العرض ،إال أن ذلك ال ٌعدو أن ٌكون تقرٌرا لقواعد تنظٌمٌة للتٌسٌر على العامل فً
اقتضاء حقوقه وال ٌحرمه من حقه األصلً فً اإللتجاء إلى القضاء إذا لم ٌرغب فً التحكٌم.
 مادة ( ٔ ) ٙللمإمن علٌه أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فً قرار جهة العالج وذلك خالل أسبوع من تارٌخ إخطارهبانتهاء العالج أو بتارٌخ العودة للعمل ،أو بعدم إصابته بمرض مهنً  ،وخالل شهر من تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت
العجز أو بتقدٌر نسبته  ،كما ٌكون لإلبن أو األخ أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فً قرار الجهة الطبٌة بعدم ثبوت عجزه
عن الكسب ،وذلك خالل شهر من تارٌخ إخطاره بعدم ثبوت العجز .
وٌقدم الطلب إلى الهٌبة مرفقا ً به الشهادات الطبٌة المإٌدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنٌهات كرسم تحكٌم.
 مادة ( ٕ ) ٙعلى الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً إحالة الطلب إلى لجنة تحكٌم ٌصدر بتشكٌلها وتنظٌم عملها قرارمن وزٌر التؤمٌنات باالتفاق مع وزٌر القوى العاملة .
وعلى الهٌبة القومٌة للتؤمٌن االجتماعً إخطار المصاب بقرار التحكٌم الطبً بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول خالل
ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ وصول اإلخطار إلٌها وٌكون القرار ملزما ً لطرفً النزاع  ،وعلٌها تنفٌذ ما ٌترتب
علٌه من التزامات .
 قواعد فض النزاع القانون رقم  048لسنة -: 7109
 مادة ( ٖ ) 8تثبـت حاالت العجز المنصوص علٌها فً هذا القانون بشهادة من الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً ٌحددبٌاناتها قرار من ربٌس الهٌبة بناء على موافقة مجلس اإلدارة .
وٌكون للهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً أن تفوض المجالس الطبٌة فً إثبات حاالت العجز المشار إلٌها .
وفى حالة تعارض قرار الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً مع قرار مجلس طبى آخر مختص ٌرفع األمر إلى لجنة ٌصدر
بتشكٌلها وتنظٌم عملها قرار من ربٌس الهٌبة باالتفاق مع ربٌس مجلس إدارة الهٌبة المعنٌة بالتؤمٌن الصحً وٌكون
قرارها فً هذه الحالة ملزما للجانبٌن.
 مادة ( ٖٗٔ ) تنشؤ بالهٌبة لجان لفحص المنازعات الناشبة عن تطبٌق أحكام هذا القانون وٌصدر بتشكٌلها ونظامعملها ومكافآت أعضابها قراراً من ربٌس الهٌبة بعد موافقة مجلس ادارة الهٌبة.
وعلى أصحاب األعمال والمإمن علٌهم وأصحاب المعاشات والمستحقٌن وغٌرهم من المستفٌدٌن قبل اللجوء إلى
القضاء تقدٌم طلب إلى الهٌبة لعرض النزاع على اللجان المشار إلٌها لتسوٌته بالطرق الودٌة.
ومع عدم اإلخالل بؤحكـام المادة ( )ٔٔ8من هذا القانون ال ٌجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثالثون ٌوما ً من تارٌخ
تقدٌم الطلب المشار إلٌه .
( وهللا ولً التوفٌق )
ehab_zahran2010@yahoo.com
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دواء آمن
من أجل
ٍ

الجودة الطبٌة
مقدمة :

غال ًبااا مااا ٌتمٌااز مسااتخدم الاا هدواء بالساامع والطاعااة لمااا ٌملٌااه علٌااه
األطبااء والصاٌادلة باعتباارهم متخصصاون مإتمناون علاى صاحة المارٌض
وحٌاته و لهذه الثقة ٌتضح القصور المبرر لدى المرضى فً معرفتهم للدواء
الموصوف وطبٌعته وأثره علاى الجسام والكثٌار مانهم ال ٌفكارون فاٌمن أناتج
ال هدواء وكٌفٌة وظروف إنتاجه وأن ما ٌهمهم هو األمل والتطلع فً الشفاء .

د /إبراهٌم محمد ظافر أمٌن
أستاذ التؤمٌن المتفرغ

عمٌد الجامعة العمالٌة بؤسٌوط

ومن هذا المنطلق تبدأ رحلة الصٌدلً مع هاذا الا هدواء اآلمان والفعاال
بدراسااة مستفٌضااة للماارض المااراد القضاااء أو السااٌطرة علٌااه ثاام تااؤتً فكاارة
التصنٌع بمالحظة النباتات الطبٌة أو األحٌااء البحرٌاة أو الساموم مثال ساموم
الثعابٌن وغٌرهاا أو أي ماادة سابق اساتخدامها فاً أٌاة منطقاة وفاً أي وقات
وتجري علٌها االختبارات المختلفة داخل مراكاز األبحااث الدوابٌاة بشاركات
ومصانع إنتاج ال هدواء .
وٌعتمد تصمٌم (أدوٌة جدٌدة) على مدي معرفة التداخل باٌن الا هدواء
وباااٌن النظاااام البٌولاااوجً .وكلماااا توصااال علمااااء الكٌمٌااااء والفرمااااكولوجً
والفسااٌولوجً إلااى نقاااط محااددة لهااذا التااداخل أمكاان إحااداث التحااوٌرات فااً
تصاامٌم األدوٌاااة لتتفاعاال ماااع هااذه النقااااط بطرٌقااة تاااإدي إلااى التغٌٌااار فاااً
المسارات الخلوٌة وفً االتجاه المستهدف(عالج مرض أو تغٌٌر فاً وظٌفاة
من وظابف الجسم) ثام ٌاتم تطاوٌر المستحضارات المختلفاة الساابق اكتشاافها
بحٌث تزٌد الفعالٌة وتقل اآلثار الجانبٌة وٌتم ذلاك وفاق نظام علمٌاة متعاارف
علٌها فً صناعة ال هدواء .
ومن الفكرة إلى االستخدام تبرز التزامات الصٌدلً ومسإولٌته
المدنٌة فً مجال صناعة ال هدواء وسوف نسردها علٌكم على جزأٌن أألول
منها ٌختص بااللتزامات الثالثة األولى والجزء الثانً ٌختص بااللتزام
الرابع وااللتزامات هً -:
 التزامات الصانع فً مرحلة ما قبل التشغٌل.
 التزامات الصانع فً مرحلة التشغٌل.
 التزامات الصانع بعد اإلنتاج.
التزام الصانع بالمراقبة فً جمٌع المراحل إلى ما بعد البٌع.
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أوال  :التزامات الصانع فً مرحلة ما قبل التشؽٌل :
ال ٌقتصر دور الطبٌب على تشخٌص المرض ووصف العالج ،وال ٌقتصر دور الصٌدلً على صناعة روتٌنٌة
أو توزٌع وبٌع للدواء ،بل ٌتعدى دورهم وتستمد أهمٌتهم الحقٌقٌة فً التزامهم بالدراسة والبحث لتوفٌر دواء آمن وفعال
وسهل االستخدام وبالسعر المناسب .
وتؤتً عملٌة البحث العلمً كالتزام أدبً واجتماعً بالدرجة األولً من قبل الشركات والمصانع المنتجة والدول
ممثلة فً الحكومات من أجل التوصل إلى مستحضرات جدٌدة وتطوٌر المستحضرات المكتشفة مسبقا ً وتصنٌعها لتحقٌق
الفابدة القصوى من المادة الدوابٌة و العمل على شفاء األمراض ووقاٌة المرضً وتخفٌف آالمهم و لضمان دواء خالً
من العٌوب والسلبٌات واآلثار الجانبٌة .
كما أن اختالل العملٌة البحثٌة وتؤثٌرها بالسلب على إنتاج ال هدواء كمًا أو كٌ ًفا إنما ٌمثل خطؤ ٌوجب المسبولٌة
على كافة أطراف البحث العلمً .
كما ٌلتزم الصانع فً هذه المرحلة بتوفٌر المادة الخام الالزمة لصناعة مضمونة الجودة والفعالٌة واألمان ،وفً
حالة التمكن من إثبات عدم جودة المادة الخام ،أو كانت صالحة وساءت بسبب الخطؤ فً التخزٌن ،أو ألي سبب آخر
ٌصبح الصٌدلً الصانع مسبوال عن أي ضرر لمستخدمً األدوٌة من المرضى سواء أدى ذلك إلى تؤخر فً حالة
المرٌض الصحٌة أو عدم استجابته للعالج.
كما ٌلتزم الصانع فً هذه المرحلة بتوفٌر جمٌع أدوات اإلنتاج سواء األجهزة المستخدمة فً التصنٌع ،أو
التحلٌل ،أو الرقابة ،أو الحفظ وأن تكون فً حالة صالحة لالستخدام واالطمبنان لنوعٌة العاملٌن والفنٌٌن ،ودرجة
إجادتهم ،وإدراكهم ،ومإهالتهم العلمٌة ،ودقة تخصصهم حتى ال ٌحدث قصور ٌوجب المسبولٌة علٌهم كل حسب درجته
.
ثانٌا  :التزامات الصانع فً مرحلة التشؽٌل :
تبدأ التزامات الصانع فً مرحلة التشغٌل بإعداد الملف الخاص للمنتج الدوابً من حٌث :
نسب مكونات العناصر الداخلة فً تصنٌع وتصمٌم و شكل المنتج ( سابل شرب ،أقراص ،كبسوالت ،حقن ،مراهم،
لبوس ..الخ) وشروط ومعدالت وكٌفٌة االستخدام ،واألثر الطبً الفعال ،وموانع االستعمال واآلثار الجانبٌة وذلك بغرض
تسجٌله لدى وزارة الصحة ولو ثبت التقصٌر فً هذه االلتزامات فإن ذلك ٌثٌر المسبولٌة ضد الصٌدلً الصانع فً
مواجهة المضرورٌن .
"ولتؤكٌد الجودة ،واإلتقان والخواص العالجٌة الفاعلة عن طرٌق خلق الوعً ،وإثارة الطلب لدى المتعاملٌن مع ال هدواء"
ٌلتزم الصٌدلً (الصانع) "بتقدٌم وبٌع أدوٌة صالحة وسلٌمة ،وال تشكل خطرا على حٌاة المرضى الذٌن ٌتعاطونها"
،وبؤن ٌكون المنتج الدوابً مالبم لما صنع من أجله .
إال أن المنتج الدوابً قد تتمكن خصابصه العالجٌة من مواجهة المرض ،بٌنما ال نجد نفس األثر على مرٌض آخر فقد
"ٌصاب المرٌض ببعض األضرار نتٌجة العوامل الداخلٌة أو الحساسٌة الخاصة بجسمه وال دخل للدواء فً ذاته
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فً إحداثها وفً هذه الحالة ال تثور مسإولٌة الصٌدلً ،بٌنما قد تثور مسإولٌة الطبٌب الذي وصف ال هدواء دون القٌام
بالفحص األولً لجسم المرٌض للتؤكد من مدى قابلٌته لتعاطً هذا النوع من ال هدواء".
وقد ٌثور تساإل عن مسإولٌة الصانع تجاه عدم ضمان فاعلٌة ال هدواء ،وٌفرق المشرع تجاه هذه الحالة بٌن
ضمان الفاعلٌة المطلقة ،وبٌن عدم الضرر المطلق من ال هدواء فإن تؤكد الضرر قامت المسبولٌة ضد الصانع ،وإن تؤكد
عدم الضمان المطلق للفاعلٌة قامت أٌضا المسبولٌة ضد الصانع ،بما ٌجب علٌه ضمان حد أدنى من الفاعلٌة ،ودون
حدوث ضرر أو خطؤ من جانبه ،وفً هذا السٌاق تثور مسإولٌة الصٌدلً إذا استمر تداول دواءه الذي ٌحدث آثاراً
جانبٌة معٌنة إذا ما تم "اكتشاف دواء آخر أكثر فاعلٌة وأقل إثارة للحساسٌة ،وال ٌعفٌه من المسبولٌة سابقة تسجٌل ال هدواء
أو بمعنى آخر أنه أنتجه بعد موافقة الدولة والمختصٌن" ،وإذا وضعنا فً االعتبار أن الصٌدلً بما له من علم ودراٌة فً
مجال تخصصه ٌجب علٌه أن ٌقدم مستحضرا صٌدلٌا خالٌا من أي نقص أو شاببة".
كما ٌلتزم الصانع فً هذه المرحلة بعدم مخالفة ما ورد بدساتٌر األدوٌة المصرٌة ،والدساتٌر الخاصة بدولة
المنشؤ لألدوٌة المستوردة ،وتلك المصرح بإنتاجها محلٌا أو األدوٌة الخاصة بعد الموافقة علٌها وتسجٌلها لدى وزارة
الصحة عند الصناعة ،للحد من مخالفات الصانع لما هو مدون بالسجالت .
وال ٌملك الصانع من تلقاء نفسه إجراء أٌة تعدٌل فً مكونات المنتج أو فً خصابصه وإن تؤكد له صحة التعدٌل
بناء على أبحاث علمٌة أجراها أو خلطه ألدوٌة مختلفة وإن سبق تسجٌلها طالما أن الخلط نتج عنه شكالً جدٌداً من
المستحضرات الصٌدالنٌة لم ترد بالدساتٌر أو السجالت ففً هذه الحالة علٌه أن ٌتقدم ال إلعاَدة تسجٌل ال هدواء بدواء
معدل ولكن بتسجٌل دواء جدٌد بمواصفات جدٌدة ،وإذا تم هذا التصرف من الصٌدلً البابع بناء على تعلٌمات الطبٌب
فإن هذه التعلٌمات ال تعفً الطبٌب أو الصٌدلً من المسبولٌة عند ثبوت الضرر .
ومن أهم االلتزامات على الصانع تلك النشرة الداخلٌة المرفقة بال هدواء ،والتً تمثل كافة البٌانات من حٌث تركٌب
ال هدواء ،وخواصه المختلفة ،ودواعً ،وموانع ،وتحذٌرات االستعمال ،و أٌة مخاطر محتملة ،وأٌة آثار جانبٌة متوقعة،
والجرعة المستخدمة ،وطرٌقة الحفظ ،واالستعمال ،وحجم العبوة ،وأن تكون لغة التخاطب بالنشرة واضحة ،ومفهومة،
ودقٌقة ،وإن كانت بلغة غٌر مفهومة انتقل االلتزام بتفسٌر النشرة الطبٌة على عاتق الصٌدلً البابع والذي ال تعفٌه هذه
النشرة من توضٌح كل ما ٌراه مهما عند تناول أو استخدام ال هدواء ،كما ال ٌعفً التزام الصٌدلً البابع مسإولٌة الصٌدلً
الصانع .
وٌلتزم المنتج فً هذه المرحلة بإعداد سجل تصنٌع لكل تشغٌلة ٌتم إنتاجهاٌ ،تضمن اسم المستحضر الدوابً،
ورقم التشغٌلة ،وتارٌخ التصنٌع ،وتفاصٌل العملٌات اإلنتاجٌة ،ورقم التحلٌل لكل مادة أولٌة تستخدم فً التركٌب،
وتسجٌل الخطوات الرقابٌة المرحلٌة المتبعة ،والنتابج التً ٌحصل علٌها ،وتوقٌع المسبول عن العملٌات اإلنتاجٌة،
وتارٌخ توقٌعه ،وأٌة أرقام تساعد على استرجاع هذه المعلومات .
( ٌتبع إن شاء هللا فً العدد التالً )
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دور المواد المرجعٌة الكٌمٌائٌة

تؤكٌد جودة المختبرات

فً الجودة المعملٌة ( المخبرٌة )
ال ٌخفى على احد من قرابنا الكرام أهمٌة الفحوصات التً تجرى ٌومٌا فً
انحاء العالم فً

تحدٌد صالحٌة المنتجات وتصنٌفها وتحدٌد خصابص

العناصر البٌبٌة من مٌاه وتربة وهواء وغٌرها وتشخٌص األمراض البشرٌة

الكشف الدوري الصحً وسالمة الغذاء وصالحٌته وغٌرها .
وامام هذا التحدي الهابل والمتضمن فً مالٌٌن الفحوصات التً تجرى

الخبٌر الكٌمٌائً

ٌومٌا تبرز أهمٌة ضبط نوعٌة الفحوصات ومعرفة مدى الدقة التحلٌلٌة لكل
عملٌة قٌاس ،لو عدنا فً التارٌخ قرن من الزمان لوجدنا مشكله كبٌره كانت

عماد عبد اللطٌؾ الددو

تتضمن فً االختالف الكبٌر بٌن النتابج لنفس العٌنة بٌن المعامل

جامعة الٌرموك

(المختبرات) ،حٌث تنبه العالم المتقدم ألهمٌة حل هذه المشكلة وضرورة

( إربد  /األردن ) عام 0983

ضبطها ،سٌما وان دقة الفحوصات المخبرٌة تعنً سهولة انسٌاب السلع بٌن
دول العالم وتسهٌل التجارة

خبره فً إجراء التحالٌل الكٌمٌائٌة
وإدارة الجودة فً المختبرات والتدرٌب
مدرب فً مجال المواصفة
 iso 17025ومتطلباتها
عمل بالعدٌد من المإسسات باألردن
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الدولٌة  ،وقبول النتابج بٌن جمٌع الدول

tested once accepted everywhere
وفً مقالتً هذه سؤلقً الضوء على أحد الجوانب المهمة فً ضبط الجودة
المعملٌة ( المخبرٌة ) وهو االستخدام الدوري للمواد المرجعٌة
(reference materials).
ما هً المادة المرجعٌة ؟
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عرفت المواد المرجعٌة األولٌة )  ( primary standardsفً مختبرات التحلٌل الكٌمٌابً مع نشؤة علم الكٌمٌاء
التحلٌلٌة  ،وتعنً على األغلب مواد كٌمٌابٌة ذات نقاوة عالٌة تستخدم فً تقٌٌس  standardizationطرق التحلٌل،
وتقع فً أعلى هرم المواد المرجعٌة  ،أما مٌزات هذه المواد فٌمكن إجمالها كما ٌلً:








ٌمكن الحصول علٌها بسهوله
ذات نقاوة عالٌة (ٓٓٔ )% ٓ.ٕٓ±
ثباتٌه عالٌة
متجانسه
ال تتؤثر بالرطوبة او بالضوء
تذوب بسهوله
ذات كتله جزٌبٌه عالٌة

ٌوجد العدٌد من المواد التً ٌمكن اعتبارها مواد مرجعٌه أولٌه  ،وفٌما ٌلً أمثله علٌها  :كلورٌد الصودٌوم  ،كلورٌد
البوتاسٌوم  ،أٌودات البوتاسٌوم  ،كربونات الصودٌوم  ،فثاالت الهٌدروجٌن والبوتاسٌوم  ، KHPحامض
السلفامٌك وغٌرها .
أنواع المواد المرجعٌة :
ٔ .المواد المرجعٌة ذات المادة الواحدة ( single substanceشاملة المواد األولٌة )primary standards
ٕ .المواد المرجعٌة التً تمثل عٌنات حقٌقٌه matrix reference materials
النوع األول من المواد المرجعٌة وهً ذات المادة الواحدة  single substanceهً مواد نقٌه سواء كانت عناصر او
مركبات وهً ذات خصابص مرجعٌه محدده بعناٌه ،مثل النقاوة الكٌمٌابٌة  ،التركٌز  ،درجة االنصهار ،
اإلٌصالٌة الكهربابٌة  ،اللزوجة ...،الخ.
النوع الثانً هً عٌنات حقٌقٌه تحتوي المادة المراد فحصها فً الوسط الذي توجد فٌه ،مثل عٌنة غذاء أطفال تحتوي
على تركٌز معروف من فٌتامٌن  ،Aمصل بشري بتركٌز معروف من فٌتامٌن .D
من المهم التركٌز على ان النوع األول من المواد ٌستخدم عادة لمعاٌرة أجهزة القٌاس  ،اما النوع الثانً فهو لعمل ضبط
على نوعٌة التحلٌل للتؤكد من كفاءة المعمل (المختبر) فً إجراء فحص معٌن .
صوره لمواد مرجعٌه قٌاسٌه
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استخدامات المواد المرجعٌة :






معاٌرة أجهزة التحلٌل
التؤكد من فعالٌة أداء أجهزة التحلٌل
تقٌٌم المعمل (المختبر) والعاملٌن فٌه
التثبت من طرق التحلٌل
ضبط الجودة داخل المعمل (المختبر)

نوعٌة المواد المرجعٌة :
تتدخل العدٌد من العوامل فً تحدٌد نوعٌة المواد المرجعٌة وعلى العموم تإخذ المور التالٌة بعٌن االعتبار  :الكمٌه ،
تارٌخ الصالحٌة  ،ارتٌاب القٌاس للقٌم المصدقة ،مالبمة قٌم المواد المرجعٌة للمدٌات التً نعمل علٌها ،تقارب ماهٌة
المادة وتركٌبها من عٌناتنا الروتٌنٌة  ،السعر.
رب سابل ٌسؤل ،وماذا عن كفاءة منتج هذه المواد المرجعٌة ؟ حقٌقة ٌصعب اإلجابة بدقه على هذا السإال لكن ٌنصح
بالشراء ممن هو معتمد ).(ISO/IEC 17034 accredited

(ٌتبع إن شاء هللا)
addadu@gmail.com
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تؤكٌد جودة المختبرات

المهندس  /طارق أمٌن ناٌؾ ذٌاب
 بكالورٌوس هندسة مدنٌة – جامعةالعلوم والتكنولوجٌا األردنٌة -

7116

 سبتمبر  – 7112مارس 7119مهندس فحص مواد و ضبط جودة
لألعمال المدنٌة فً المركز العربً
للدراسات الهندسٌة فرع عمان-
األردن
 أبرٌل  – 7119أكتوبر 7102مدٌر مختبرات فحوص المواد فً
الشركة العربٌة للمختبرات و التربة
– جدة – السعودٌة

التقنٌات اإلحصائٌة لضبط جودة القٌاسات المخبرٌة
حسب المواصفة القٌاسٌة أٌزو 02175:7102
من المعروف لدى العاملٌن و المتعاملٌن مع مجال الفحوصات المخبرٌة و
التجارب المعملٌة بشتى أنواعها و مجالتها و على اختالف طرقها و
أدواتها ،فإنها مهما بلغت من التطور و التحدٌث و الكفاءة فً إجراء الفحص
فلن تصل مخرجاتها النهابٌة إلى دقة ٓٓٔ %و ال بد ان تحتوي على نسبة
من الخطؤ ،و جمٌع التحدٌثات و التطوٌرات بطرق الفحص تهدف إلى تقلٌل
نسبة الخطؤ وال ٌمكن إلغاءه ،باإلضافة الى تطور المفاهٌم العلمٌة و
التحلٌالت الهندسٌة الخاصة بطرق الفحص و التً تغٌر جذرٌا فً بعض
األحٌان كامل خطوات الفحص و أدواته و بالتالً ٌصبح هناك متغٌرات
إضافٌة تإثر فً الفحص مما ٌستدعً تحٌل دقة و خطؤ قٌاس جدٌدٌن ،أي
أن عملٌة تحلٌل الدقة و الخطؤ فً أي عملٌة قٌاس مخبري عملٌة متجددة و
دابمة و تتطلب مراجعة و تحلٌل باستمرار .
مما سبق أعاله تبرز أهمٌة التقنٌات اإلحصابٌة وعلم اإلحصاء و دورهما
الفعال فً تحلٌل الخطؤ و الدقة للقٌاسات المخبرٌة ،و هذا ما تبٌن بشكل
واضح فً التحدٌث الذي تم فً النسخة المحدثة لعام  ٕٓٔ7من أٌزو
ٕ٘ٓ ،ٔ7حٌت تم تحدٌث العدٌد من البنود الخاصة فً تحلٌل الدقة والخطؤ
للقٌاس المخبري و تم التؤكٌد على متطلبات و إجراءات إضافٌة بهذا الشؤن .
من هذا المنطلق أصبح من المهم جدا لدى مدراء الجودة و العاملٌن فً
مجال جودة المختبرات و طرق الفحص فهم المبادئ و المرتكزات
اإلحصابٌة الخاصة بضبط الجودة وتحلٌل الدقة و الخطؤ للقٌاسات المخبرٌة
و وضع اإلجراءات الخاصة بضبط جودة الفحوصات المخبرٌة و التً
تحقق متطلبات أٌزو  ،ٔ7ٕٓ٘:ٕٓٔ7حٌث تبرز هذه المتطلبات بشكل
ربٌسً فً البنود التالٌة :
ٔ-

 نوفمبر  -7102حتى اآلنمدٌر إقلٌمً لدائر تؤكٌد الجودة فً
الشركة العربٌة للمختبرات والتربة
– المنطقة الؽربٌة – السعودٌة

ٕ-
ٖ-

رقم الجوال 11966593029586 :

ٗ-

٘-
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البند ٕ 7.ٕ.التثبت من الطرق (Validation of testing
)method
البند ٖ 7.أخذ العٌنات )(Sampling
البند  7.ٙتقدٌر قٌمة االرتٌاب (Evaluation of measurement
)uncertainty
البند  7.7ضمان صحة النتابج (Ensuring the validity of
)results
البند  7.8.ٙتقرٌر بٌان المطابقة (Reporting statement of
)conformity
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و هناك بنود أخرى تطبق فٌها تقنٌات إحصابٌة مثل تقارٌر المعاٌرة و متطلبات خاصة لتقارٌر الفحص
حٌث أن هذا المقال هو الجزء األول الذي تم نشره فً هذه المجلة المتمٌزة فسوف ٌكون مقدمة أولى عن المفاهٌم
اإلحصابٌة األولٌة فً ضبط جودة الفحوصات المخبرٌة و سٌتم نشر مقاالت أخرى فً األعداد القادمة أكثر تفصٌال عن
تطبٌقات التقنٌات اإلحصابٌة فً البنود الواردة فً المواصفة القٌاسٌة أٌزو  ٔ7ٕٓ٘:ٕٓٔ7كما هو موضح أعاله .
عند إجراء قٌاس مخبري هناك أمران ربٌسٌان ٌجب مراعاتهما لضمان صحة نتٌجة القٌاس )  ( Turnessوهما دقة
القٌاس و ضبط القٌاس ) ،(Accuracy and precisionتعرف دقة القٌاس حسب أٌزو ٔ ٘7ٕ٘-على أنها اقتراب
نتٌجة القٌاس من القٌمة الحقٌقٌة ،بٌنما ٌعرف ضبط القٌاس على انه اقتراب انسجامٌه مجموعة من النتابج ( اقتراب
مجموعة من نتابج القٌاس من بعضها عند تكرار عدد من القٌاسات) ،وبناءا علٌه و كمقدمة أولٌة فإن درجة ارتٌاب
القٌاس ) ، (Uncertaintyتمثل بشكل مبسط الخطؤ التجمٌعً الناتج من نقصان دقة القٌاس و ضبط القٌاس و الرسم
البٌانً أدناه ٌوضح المفاهٌم المذكورة كاملة ،حٌث ٌوضح كٌف ٌجب العمل على ضمان صحة النتٌجة و تقلٌل االرتٌاب
من خالل زٌادة الدقة والضبط )(Trend line of measurement

Trend line of
measurement
(high trueness
and low
uncertainty

حتى ٌتم تحدٌد دقة و ضبط القٌاس ٌتم االعتماد على نوعٌن رئٌسٌٌن من المقاٌٌس اإلحصائٌة :
 مقاٌٌس النزعة المركزٌة )  ، ( Measures of Central Tendencyو التً تعبر عن نقطة تجمعالقٌاسات ،و تشمل
 المتوسط الحسابً )  ( Arithmetic Averageوالذي ٌتمثل بمجموع القٌم على عددها الوسٌط )  ( medianو الذي ٌمثل القٌمة التً ٌقل عنها أو ٌساوٌها ٓ٘ %من القٌاسات -و المنوال )  ( Modeو الذي ٌمثل القٌمة األكثر تكرارا ( ٌستخدم أكثر للبٌانات النوعٌة و لٌس الكمٌة )
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هذه المقاٌٌس جمٌعها تعبر بشكل تقرٌبً عن قٌمة القٌاس األقرب للقٌمة الصحٌحة  ،و ٌستخدم منها بشكل ربٌسً
المتوسط الحسابً  ،باقً المقاٌٌس لها استخدامات أخرى سٌتم التحدث عنها فً المقاالت القادمة ،هناك مقاٌٌس أخرى
غٌر شابعة االستخدام مثل الوسط التوافقً ) ،(Harmonic Averageو الوسط الهندسً (Geometric
).Average
حسب المواصفة العالمٌة أٌزو ٌٗ ٘7ٕ٘-تم التعبٌر عن دقة القٌاس من خالل مفهوم االنحٌاز ) ،(Biasو الذي ٌمثل
الفرق بٌن المتوسط الحسابً للقٌاسات و القٌمة الصحٌحة ) ،(True Valueو ٌتم تقدٌر االنحٌاز من إجراء الفحص
على مواد الفحص المرجعٌة ) (Certified reference Materialsحٌث تعتبر نتٌجة القٌاس لهذه المواد الواردة
فً الشهادة الخاصة بها هً القٌمة الصحٌحة و ٌمكن أٌضا االعتماد على تقارٌر و عٌنات برامج الكفاءة المخبرٌة
) ،(PTPو اعتبار النتٌجة الواردة بها قٌمة مرجعٌة ٌحسب االنحٌاز نسبة لها
 مقاٌٌس التشتت ) ،(Measures of dispersionو التً تعبر عن مدى تباعد القٌاسات عن بعضها  ،وتشمل
 المدى ) (Rangeو الذي ٌمثل الفرق بٌن أعلى قٌمة و أكبر قٌمة االنحراف المعٌاري ) ،(Standard Deviationو الذي ٌحسب من خالل الجذر التربٌعً لمجموعمربعات انحرافات القٌم مقسوما على عدد القٌم
 التباٌن ) (Varianceو الذي ٌساوي مربع االنحراف المعٌاري معامل التغٌر ) ،(Variation coefficientو الذي ٌحسب من خالل قسمة االنحراف المعٌاري علىالوسط الحسابً
جمٌع هذه القٌاسات تعد مقٌاسا ً لضبط القٌاس حٌث ٌجب العمل عل تقلٌل قٌمتها لضمان ضبط النتٌجة و بالتالً تقلٌل
التشتت
ٌكون هناك عادة حدود و قٌم قصوى لكل من االنحٌاز و مقٌاس الضبط (أحد مقاٌٌس التشتت المذكورة أعاله)،
موضحة فً مواصفة الفحص المعٌارٌة ضمن بند بٌان االنحٌاز و الضبط (Precision and Bias
) ،Statementو هذا البند ٌعد إحدى األدوات األساسٌة و المبسطة لضمان صحة النتابج و ٌمكن االعتماد علٌه كؤحد
اإلجراءات لتوثٌق البند  7.7من المواصفة القٌاسٌة أٌزو  ،17025:2017مع مالحظة أمر هام و هو أن متطلبات
الضبط فً مواصفة الفحص ٌتم عادة وصفها و تحدٌد حدودها من خالل مفهومٌن ربٌسٌٌن:
 التكرارٌة ) :(Repeatabilityو التً تحسب من خالل أحد مقاٌٌس التشتت لعدد من القٌاسات التً ٌتمإجراءها ضمن نفس الظروف و نفس المعدات و نفس المشغلٌن لنفس الفحص على نفس العٌنة على فترة
زمنٌة قصٌرة و العمل على تقلٌل التشتت فٌها ٌعبر عن عدالة نتٌجة الفحص
 اإلنتاجٌة المكررة ) :(reproducibilityو التً تحسب من خالل أحد مقاٌٌس التشتت لعدد من القٌاسات التًٌتم إجراءها ضمن ظروف و معدات و مشغلٌن مختلفٌن لنفس الفحص على نفس العٌنة على فترة زمنٌة
طوٌلة و العمل على تقلٌل التشتت فٌها ٌعبر عن أمانة نتٌجة الفحص
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و من الطبٌعً أن ٌكون مقٌاس التشتت لإلنتاجٌة المكررة أكبر من مقٌاس التشتت للتكرارٌة .
إن عملٌة التحلٌل اإلحصابً لنتابج القٌاس المخبرٌة تتطلب توحٌدا لبعض المفاهٌم و الحسابات و آلٌات الوصف
اإلحصابً ،لٌكون هناك مرجعا موحدا لمدراء الجودة عن كٌفٌة تطبٌق التقنٌات و بالتالً تكون عملٌة التواصل بٌن
األطراف المختلفة واضحة و موحدة للجمٌع ،و من أبرز هذه المفاهٌم الموحدة التوزٌع الطبٌعً المعٌاري للقٌاسات
) ،(Standard Normal distributionحٌث أن هذا التوزٌع ٌستخدم كتقرٌب أولً للقٌاسات العشوابٌة التً
تتمركز حول قٌمة متوسطة وحٌدة ،و ٌعتمد على مفهوم موحد لجمٌع القٌاسات ٌسمى العالمة المعٌارٌة ) ،(Z-Scoreو
التً ٌتم حسابها من خالل قسمة انحراف القٌاس عن الوسط الحسابً للقٌاسات على االنحراف المعٌاري للقٌاسات ،وهذا
المفهوم وحد خصابص التوزٌع لجمٌع القٌاسات حٌث ان الوسط الحسابً له ٌساوي صفر و االنحراف المعٌاري له
ٌساوي ٔ لجمٌع العالمات المعٌارٌة المحسوبة مهما كانت قٌمة القٌاسات ،و ٌعد هذا التوزٌع هو األمثل لوصف القٌاسات
حٌث أنه متماثل و تتساوى فٌه قٌمة المنوال مع الوسٌط مع الوسط الحسابً و من الطبٌعً ان تكون نقطة تمركز
القٌاسات واحدة مهما اختلف نوع مقٌاس النزعة المركزٌة المستخدم كما هو موضح فً الرسم أدناه (القٌمة على محور
التماثل تمثل الوسط الحسابً و المنوال و الوسٌط)
ٌستخدم هذا التوزٌع كمرجع ربٌسً لقٌاس دقة النتٌجة من خالل حساب العالمة المعٌارٌة للقٌاس حٌث أنها كلما اقتربت
من قٌمة محور التماثل (قٌمة الصفر) فهذا ٌدل على زٌادة فً دقة القٌاس ،و تعد برامج الكفاءة المخبرٌة من أبرز
التطبٌقات لهذا التوزٌع ،حٌث أنه من المتعارف علٌه فً معظم المراجع العالمٌة أن الحد األعلى المسموح للعالمة
المعٌارٌة ألي نتٌجة فحص فً برنامج كفاءة مخبرٌة هٌا ٖ و ٌتم االعتماد على هاد الحد لتقٌٌم كفاءة المختبرات فً
برامج الكفاءة المخبرٌة و المقارنة البٌنٌة و التً تعد إحدى أبرز و أهم أدوات ضمان صحة النتابج حسب البند  7.7من
أٌزو ٔ7ٕٓ٘:ٕٓٔ7

مما سبق أعاله  ،تتبٌن األهمٌة المتنامٌة لعلم اإلحصاء  ،و التقنٌات اإلحصابٌة فً ضبط جودة نتابج الفحوصات
المخبرٌة  ،إن ما ذكر أعاله هو مفاهٌم مبسطة و أساسٌات لتطبٌقات اإلحصاء فً المواصفة القٌاسٌة اٌزو
 ، 17025:2017و سٌتم التفصٌل بشكل أكبر و أعمق فً مقاالت أخرى قادمة بإذن أهلل.
أتمنى أن ٌساهم هذا المقال المتواضع فً تعمٌق دور اإلحصاء فً ضبط جودة النتابج  ،و ان ٌقدم الفابدة للقراء األعزاء
 ،و الزمالء الكرام العاملٌن فً مجال إدارة جودة المختبرات  ،حٌث أنه لن ٌكون المقال األخٌر فً هذا الموضوع الهام
و العمٌق  ،وبارك هللا فٌكم و فً كل من ٌساهم فً اإلثراء المعرفً و العلمً فً أحد أهم مجاالت اإلدارة و هً إدارة
eng83tariq@gmail.com
( ٌتبع إن شاء هللا )
الجودة .
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الحىكوت ونظن إدارة الجىدة

الحوكمة والتدقٌق الداخلً
مقدمة :

تواجه المإسسات باختالف أنوعها العدٌد من التحدٌات حتى تتمكن من
تحقٌق مستوٌات عالٌة من الجودة فً أداء األنشطة والخدمات التً تقوم
بتقدٌمها وذلك سعٌا لتحقٌق المتطلبات المختلفة والمتغٌرة لعمالءها
إلمكانٌة كسب رضاء العمالء عن الخدمات المقدمة وبمستوى الجودة
المتوقع ،األمر الذي ٌنتج عنه ارتباط العمٌل ووالءه لهذه المإسسة التً
تحقق له متطلبات وتوقعاته تجاه المنتج او الخدمة التً تقدمها .
لذا نجد أن الكثٌر من المإسسات تعمل على االلتزام بتطبٌق أطار منهجً
منظم لسٌاسات وأسالٌب العمل لدٌها من خالل وضع مجموعة من المعاٌٌر
والمقاٌٌس المحددة لضمان تحقٌق المستوى المقبول لجودة األداء .

د  /هيرفج حسين السيذ
دكخىراه في إدارة األعوبل
جبهعت القبهرة
هراجع داخلي هعخوذ CIA
هراقب الخزام هعخوذ CCO
خبرة  23عبم في هجبل الخذقيق
الذاخلي والخبرجي وحقيين
وهراجعت نظن الرقببت الذاخليت
وقىاعذ الحىكوت

اال أن تطبٌق أنماط ومعاٌٌر الجودة على المدى الطوٌل قد ٌعرض
المإسسات الى الجمود والعزلة عن المتغٌرات الحدٌثة واالفتقار الى
االبتكار واالبتعاد التدرٌجً عن احتٌاجات السوق والتوقعات المتغٌرة
للعمالء .فمع مرور فإن الكثٌر من المتغٌرات قد تطرأ على احتٌاجات
وتوقعات المستهلكٌن لذا فإنه ٌجب تطوٌر طرق ونظم التشغٌل والعمل
على توافق معاٌٌر ونظم الجودة وفقا لمتطلبات وتوقعات العمالء حتى
تظل المإسسة داخل سباق المنافسة .
وهناك العدٌد من أنماط ومعاٌٌر الجودة العالمٌة التً تصدرها الجهات
والمنظمات المانحة والتً أصبح لها الطابع اإللزامً فً التطبٌق حتً ٌتم
السماح للمإسسة بمزاولة أنشطتها والسماح لها بتقدٌم منتجاتها باألسواق
العالمٌة ،ونستعرض فٌما ٌلً االطار التطبٌقً لحوكمة جودة االداء
والمبادئ االساسٌة المستخدمة لتطبٌق معاٌٌر جودة االداء المتعلقة
بالمواصفة . ISO 9001: 2015

أوال -اطار الحوكمة لتطبٌق معاٌٌر جودة األداء :
تقع مسبولٌة جودة اداء االعمال داخل أي مإسسة على مجلس االدارة،
وهو المسبول عن تحقٌق الجودة على مستوى المنظمة ككل ،من خالل
كافة االنشطة والخدمات التً تقدمها  ،وٌتحقق ذلك من خالل تفوٌض
المسبولٌة الى المستوي التشغٌلً بالمإسسة ،وهً المسبولة عن ادارة
وتنفٌذ االنشطة والخدمات بمستوٌات عالٌة من الجودة ،ومن مسبولٌة
مجلس االدارة
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خلق ثقافة تنظٌمٌة داخل المإسسة ووضع الترتٌبات الالزمة لقٌاس ومراقبة مستوى الجودة والعمل على حل المشكالت
والقضاٌا المتعلقة بها ،بحٌث تمكن كافة المستوٌات االدارٌة المختلفة من العمل على تقدٌم االداء بمستوٌات جودة
عالٌة .كما ٌعمل المجلس على اٌجاد ثقافة التحسٌن المستمر لألنشطة والخدمات المقدمة وتشجٌع المستوٌات االدارٌة
المختلفة على تحدٌد مجاالت وفرض التحسٌن بدون قٌود والتشجٌع على التعلم من األخطاء السابقة وكٌفٌة معالجتها.
وٌتكون اطار حوكمة جودة االداء من أربع مكونات اساسٌة وهً :
ٔ .االستراتٌجٌة

ٕ  -الثقافة التنظٌمٌة والقدرة على التطبٌق

ٖ  -العملٌات وهٌكل االجراءات

ٗ  -القٌاس

وٌوضح الشكل التالً اطار ومكونات حوكمة جودة االداء :

ثانٌا  -أهمٌة تطبٌق معاٌٌر الجودة :
-

العمل على تحسٌن مستوى األداء بما ٌحقق رضاء العمالء
االلتزام بمعاٌٌر واسس ثابتة ٌمكن استخدامها فً قٌاس االداء.
تحقٌق مستوٌات عالٌة من جودة االداء .
العمل على تحقٌق متطلبات العمالء بتقدٌم مستوى أداء متمٌز ٌفوق مستوى توقعاتهم.
زٌادة مستوى المصداقٌة والشفافٌة عن الخدمات المقدمة.
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ثالثا المبادئ االساسٌة لفعالٌة ادارة الجودة األداء :
 .0مبدأ التركٌز على العمٌل :
 .0.0الهدؾ منه :
أن الهدف االساسً من مبدأ التركٌز على العمٌل هو العمل على تحقٌق المتطلبات المختلفة للعمالء والسعً دابما لتحقٌق
أداء أفضل بشكل ٌفوق مستوى توقعات العمٌل ،وهو ما ٌدعم نجاح واستمرارٌة نشاط المإسسة وتحسٌن قدرتها
التسوٌقٌة ،وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل :
 العمل على اكتساب ثقة العمالء وأصحاب المصالح .
 تحسٌن مستوى الخدمات واالنشطة التً تقدمها المإسسة .
 اٌجاد قنوات فعالة للتواصل مع العمالء ،واالطراف ذات الصلة األخرى .
 التعرف على احتٌاجاتهم إلمكانٌة تقدٌم المزٌد من التحسٌنات التً تمس متطلباتهم الحالٌة والمستقبلٌة .
.0.7

الفوائد المستهدفة من التطبٌق :
 فهم متطلبات وتوقعات العمالء .
 تحقٌق رضاء العمٌل .
 زٌادة قٌمة العمٌل .
 تحسٌن والء العمالء للمنتجات والخدمات المقدمة .
 توسٌع قاعدة العمالء وزٌادة الحصة السوقٌة للمإسسة .
 تعزٌز سمعة المإسسة وقدرتها التنافسٌة .

 .0.3االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :
 التعرف على طبٌعة ونوعٌة العمالء سواء (المباشرٌن – غٌر المباشرٌن).

 فهم احتٌاجات وتوقعات العمالء الحالٌة والمستقبلٌة والعمل على التطوٌر المستمر لألعمال المقدمة بما ٌتوافق مع
هذه المتطلبات .
 ربط أهداف المإسسة باحتٌاجات وتوقعات العمالء .
 القدرة على التخطٌط والتطوٌر إلدارة العالقات مع العمالء بفاعلٌة .
 تقدٌم الدعم الكافً للخدمات والسلع المقدمة.
 الحرص على قٌاس ومراقبة رضاء العمالء واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على النجاح واستمرارٌة األعمال.

(والمشار إلٌها بالبنود  ) 9.1.2 ، 8.2.1 ، 5.1.2بالمواصفة . ISO 9001:2015
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 .7تطبٌق مبدأ القٌادة الفعالة :
 .7.0الهدؾ منه :
تعزٌز مبدأ وحدة الهدف على جمٌع المستوٌات االدارٌة ،وتهٌبة المناخ المناسب إلمكانٌة التوجٌه والمشاركة الفعالة
والعمل نحو تحقٌق االهداف المرجوة للمإسسة بؤداء متمٌز وجودة عالٌة وكفاءة فً استخدام الموارد ،مما ٌساعد على
اٌجاد التوافق بٌن أهداف العاملٌن بالمستوٌات المختلفة واستراتٌجٌات وأهداف المإسسة والفعالٌة فً تحقٌق هذه االهداف
 .7.7الفوائد المستهدفة من التطبٌق :
 الكفاءة والفعالٌة فً تحقٌق أهداف جودة االداء للمإسسة .
 تنسٌق أفضل لعملٌات وأنشطة المإسسة .
 تحسٌن التواصل بٌن المستوٌات المختلفة .
 تطوٌر وتحسٌن قدرة المإسسة والعاملٌن بها فً تحقٌق األهداف والنتابج المرجوة .
 .7.3االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :
 القدرة على توصٌل رسالة ورإٌة المإسسة واستراتٌجٌاتها والسٌاسات التً تهدف إلٌها على المستوٌات المختلفة
داخل المإسسة .
 القدرة على وضع القٌم والمبادئ المشتركة والحفاظ على تطبٌقها .
 تعزٌز مبدأ العدالة والسلوك االخالقً داخل المإسسة .
 خلق ثقافة النزاهة والثقة .
 تدعٌم المثل والقٌم االٌجابٌة التً ٌحتذى بها من خالل اٌجاد النماذج القٌادٌة والفعالة بكافة المستوٌات .
 تزوٌد العاملٌن بالتدرٌب والموارد الالزمة وتشجٌعهم على المشاركة فً تحقٌق األهداف .
 تعزٌز مبدأ المساءلة عن االداء .
( والمشار إلٌها بالبنود  ) 5.3 ، 5.1بالمواصفة . ISO 9001: 2015
 .3االخخيبر الونبسب لألفراد الوسئىلت عن األداء.
.3.0

الهدؾ منه :
اٌجاد وتشجٌع العاملٌن ذوي الكفاءات والمهارات العالٌة بجمٌع المستوٌات التنظٌمٌة داخل المإسسة القادرٌن
على تعزٌز القدرات التشغٌلٌة للمإسسة وزٌادة قٌمتها وقدرتها السوقٌة من خالل :



تعزٌز المشاركة بٌن كافة المستوٌات االدارٌة للعمل على تحقٌق أهداف المإسسة بكفاءة وفعالٌة .

 دعم وتعزٌز الكفاءات المختلفة داخل المنظمة لتمكٌنهم وتحفٌزهم نحو المشاركة فً تحقٌق أهداف جودة األداء.
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الفىائذ الوسخهذفت هن الخطبيق :

.3.2

 تحسٌن وفهم أهداف المنظمة المتعلقة بجودة االداء وتحفٌز العاملٌن نحو تحقٌقها .
 تعزٌز المشاركة بٌن العاملٌن للعمل على تحسٌن االداء .
 تنمٌة وتطوٌر المهارات الالزمة لتحسٌن االداء .
االهتمام بالثقافة التنظٌمٌة والقٌم االخالقٌة البناءة .



 تعزٌز العمل التشاركً والتعاون بٌن العاملٌن .
العمل على تحقٌق رضاء العاملٌن .


.3.3

االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :

 التواصل مع كافة االفراد بالمستوٌات االدارٌة المختلفة لتعزٌز وفهم مساهمتهم ومشاركتهم فً تحقٌق االهداف
 تعزٌز التعاون على جمٌع المستوٌات االدارٌة داخل المإسسة .
 تشجٌع المشاركة باألراء والمناقشات المفتوحة لتبادل الخبرات والمعرفة بٌن المستوٌات المختلفة .
 تشجٌع وتحفٌز العاملٌن على المشاركة وحرٌة ابداء اراءهم بدون قٌود نحو تحسٌن االداء وخطط التطوٌر .
 تعزٌز التقٌٌم الذاتً لالداء فً مقابل تحقٌق األهداف الفردٌة .
 اجراء استقصاء عن تقٌٌم مستوى رضاء العاملٌن وابالغ النتابج التخاذ االجراءات المناسبة للتحسٌن .
( والمشار إلٌها بالبنود ٖ ) ٘.ٖ ، 7.بالمواصفة . ISO 9001: 2015
 .4تطبٌق اسلوب منهجً لتنفٌذ العملٌات
.4.0

الهدؾ منه :

 فهم وادارة العملٌات التشغٌلٌة بتطبٌق نظام مترابط ومتماسك لتنفٌذ وادارة العملٌات لتحقٌق النتابج المرجوة وتحسٌن
مستوى جودة أداء األعمال .
.4.7

الفوائد المستهدفة من التطبٌق :

 التركٌز على العملٌات الربٌسٌة والعمل على اٌجاد فرص الستمرارٌة تحسٌن لألداء .
 وضع نظام متسق لتنفٌذ العملٌات وامكانٌة التنبإ بنتابج تنفٌذ العملٌات وتصحٌح االنحرافات .
 االدارة الفعالة فً تنفٌذ العملٌات وتحسٌن االداء بمستوى متمٌز .
 كفاءة استخدام الموارد المتاحة على مستوى الوظابف والعملٌات المختلفة داخل المإسسة .

 تعزٌز فعالٌة وكفاءة أداء االعمال بما ٌدعم مستوى الثقة لدى العمالء واالطراف ذات العالقة.
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.4.3

االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :

 تحدٌد االهداف والعملٌات الالزمة لتحقٌقها.
 تحدٌد السلطات والصالحٌات الالزمة لتعزٌز مبدأ المساءلة عن اداء العملٌات المنفذة .
 فهم القدرات التشغٌلٌة للمإسسة وتحدٌد القٌود المختلفة المتعلقة باستخدام الموارد قبل اتخاذ القرارات .
 تحدٌد أوجه الترابط والتداخل بٌن العملٌات المختلفة لتحلٌل األثار المترتبة على قرارات التغٌٌر على مستوى
المإسسة ككل .
 ادارة العملٌات والعالقات المتبادلة بٌن العملٌات المختلفة بهدف تحسٌن جودة األداء بكفاءة وفعالٌة على مستوى
المإسسة .
 التحقق من توفر المعلومات الالزمة لتشغٌل ولتحسٌن عملٌة متابعة وتحلٌل وتقٌٌم مستوى اداء العملٌات بنظام
التشغٌل .
 ادارة المخاطر التً ٌمكن ان تإثر على مستوى االداء ونظام ادارة الجودة .
( والمشار إلٌها بالبنود ٗ ) 8.ٗ ، 7.ٔ ، ٗ.بالمواصفة . ISO 9001: 2015
 - 5عملٌة التحسٌن المستمر للعملٌات
5.0

الهدؾ منه :

التركٌز على أٌجاد الفرص المناسبة الستمرارٌة تحسٌن االداء والحفاظ على المستوى المقبول لالداء ومواكبة
المتطلبات والمتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة والتً قد تساعد على اٌجاد فرص جدٌدة للحفاظ على استمرارٌة االعمال .
 - 5.7الفوائد المستهدفة من التطبٌق :





تحسٌن أداء العملٌات والقدرات التشغٌلٌة لألداء .
تحسٌن مستوى رضاء العمالء .
تحلٌل االجراءات والتعرف على االسباب الجذرٌة لالنحرافات عن مستوى االداء المرجو ألمكانٌة دعم نظم اتخاذ
القرارات واالجراءات التصحٌحٌة المناسبة .
القدرة على دراسة المخاطر المحتملة التً تإثر على العملٌات سواء داخلٌا او خارجٌا وامكانٌة اٌجاد الفرص

المناسبة للتغٌٌر والتحدٌث فً اداء االعمال استجابة لهذه المتغٌرات .
 - 5.3االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :


اٌجاد ووضع االهداف التحسٌنٌة المناسبة على جمٌع المستوٌات التنظٌمٌة داخل المإسسة .

 العمل على تدرٌب وتعلٌم العاملٌن بحمٌع المستوٌات لكٌفٌة تطبٌق االدوات واألسالٌب المنهجٌة لتحقٌق أهداف
التحسٌن .

العدد األول – ٌناٌر 7170

35

الجودة للجمٌع

 اٌجاد العاملٌن المإهلٌن لضمان نجاح المشروعات وتحقٌق أهداف التحسٌن .
 تطبٌق و تطوٌر عملٌات لتحسٌن اداء المشروعات والعملٌات المختلفة فً أنحاء المإسسة .
 فحص ومراجعة عملٌات التخطٌط والتنفٌذ لنتابج األعمال للتؤكد من تحقٌق األهداف .
 ادارج نظم التحسٌن والتطوٌر المستمر بنظم ادارة العملٌات إلمكانٌة الحفاظ على استمرارٌة األعمال .
( والمشار إلٌها بالبنود ٕ ) ٔٓ.ٖ ، ٘.بالمواصفة . ISO 9001: 2015
 6نظم فعالة لدعم اتخاذ القرارات
 6.0الهدؾ منه:
 اسناد النظم المطبقة التخاذ القرارات الى عملٌات تحلٌل وتقٌٌم البٌانات والمعلومات المتعلقة بتحقٌق النتابج المرجوة .
 عملٌة اتخاذ القرارات قد تتضمن على احتمالٌة حدوث مجموعة من العوامل الغٌر مإكدة باالضافة الى االعتماد على
تفسٌر أنواع ومصادر متعددة من المدخالت والتً قد ٌصاحبها الحكم الذاتً لتفسٌر بعض هذه الجوانب .لذا فمن
الهام التعرف على العالقات المتداخلة بٌن هذه العوامل والنتابج واألثار المترتبة على حدوث أي من هذه العوامل .
فعملٌة تحلٌل البٌانات والنتابج لألحداث السابقة تإدي الى تحقٌق قدر أكبر من الموضوعٌة فً صنع واتخاذ
القرارات المستقبلٌة .
6.3

 .االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :

 تحدٌد وقٌاس ومتابعة المإشرات الربٌسٌة الداء المإسسة
 تحدٌد واتاحة كافة البٌانات الالزمة لالفراد المعنٌٌن وفقا لمقتضٌات الحاجة إلٌها .
 التحقق من تؤمٌن وكفاٌة ووثوقٌة البٌانات والمعلومات التً ٌتم االعتماد علٌها .
 استخدام االسالٌب واالدوات المناسبة لتحلٌل وتقٌٌم البٌانات والمعلومات المتاحة .


التؤكد من وجود المهارات والموهالت الالزمة لدى القابمٌن بتحلٌل البٌانات والمعلومات التً تمكنهم من تحلٌل
وفحص البٌانات والمعلومات وفقا لألغراض واالحتٌاجات المطلوبة .

 امكانٌة اتخاذ القرارات المناسبة مستندة الى عامل الخبرة ونتابج تحلٌل البٌانات واالدلة التً ٌمكن االعتماد علٌها
.

( والمشار إلٌها بالبنود ٘ ) 9.ٔ ، 8.ٙ ، 7.ٔ.بالمواصفة . ISO 9001: 2015

 . 2ادارة العالقات
2.0

 .الهدؾ منه :
ٌعتبر من أحد العوامل الهامة للحفاظ على نجاح المإسسة واستمرارٌة أعمالها هو وجود ادارة فعالة لتنظٌم

ومتابعة العالقات مع االطراف المرتبطة مثل الموردٌن وكبار العمالء واالطراف التً لها تؤثٌر هام على أعمال.
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المإسسة ،والحرص على تنمٌة هذه العالقات بما ٌتوافق مع أهداف المإسسة والعمل على تحقٌقها
2.7

 .الفوائد المستهدفة من التطبٌق :

 تعزٌز أداء المإسسة من خالل االستجابة لمتطلبات وتوقعات االطراف المرتبطة والتعرف على القٌود والفرص
المتاحة الممكن االستفادة منها .
 فهم واستٌعاب األهداف والقٌم المشتركة بٌن االطراف ذات العالقة .

 القدرة على تحقٌق قٌمة مضافة من خالل مشاركة الموارد والكفاءات بٌن االطراف المرتبطة والعمل على ادارة
المخاطر المتعلقة بها .
 االدارة الجٌدة لسالسل االمداد  ،supply chainبما ٌساعد على استقرار وتؤمٌن عملٌات التورٌد للموارد
الالزمة للعمل .
2.3

 .االجراءات التً ٌمكن أتخاذها :

 تحدٌد طبٌعة العالقات المشتركة بٌن االطراف ذات الصلة مع المإسسة (الموردٌن – الشركاء -العمالء-

المستثمرٌن -العاملٌن  )...-وتحدٌد األولوٌات بٌن هذه االطراف .
 تنمٌة وتطوٌر العالقات المشتركة مع االطراف ذات الصلة بؤنحاء المإسسة والعمل على اٌجاد عالقات متوازنة
بٌن االطراف المختلفة .
 تجمٌع وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة باالداء وتزوٌد االطراف ذات العالقة بالتغذٌة المرتدة للمعلومات.
( والمشار إلٌها بالبنود ٔ ) 9.ٔ.ٖ ، 9.ٔ.ٕ ، 8.ٕ.بالمواصفة . ISO 9001: 2015
المراجع المستخدمة :
 ISO 9001 Standard and Organization's Performance
 Quality management principles
 Quality Governance in the NHS- National Quality Board

Mervat_cia@yahoo.com
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الحوكمة والتدقٌق الداخلً

قراءة فً تعرٌؾ الرقابة الداخلٌة وفق اطار COSO
ٌعتبر بناء نظام للرقابة الداخلٌة أحد أهم اإلجاراءات التاً تقاوم بهاا
المإسسات فً مواجهة المخاطر والحد منهاا ،حٌاث أن تصامٌم نظاام رقاباة
داخلٌة ٌمتاز بالكفاءة والفاعلٌة وٌتم تطبٌقه من قبال األفاراد واإلدارة ٌشاكل
حماٌة للمإسسة من المخاطر التً تواجهها وٌقلل احتمالٌة التعرض لها إلى
أدناى حاد ممكان .وقاد قامات لجناة The Committee Of COSO
Sponsoring Organization of The Tradeway
 ، ، Commissionوالتاااً تقاااوم علاااى رعاٌتهاااا اكبااار خمساااة جمعٌاااات
ومعاهد مهنٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بإصدار اطااراً عاماا ً للرقاباة
الداخلٌة عام ٕ ٔ99ثم قامت سنة ٖٕٔٓ بإصادار نساخة محدثاة مان اطاار
نظام الرقابة الداخلٌة وتم العمل به اعتبارا من شهر دٌسمبر ٕٗٔٓ

الدكتور زاهر الرمحً
خبٌر ومستشار فً مجال
الرقابة والتدقٌق الداخلً
( االردن )
( )34سنة خبرة مهنٌة فً
مجال المراجعة الداخلٌة
والرقابة شملت العمل الفعلً فً
مٌدان التدقٌق اضافة الى
التدرٌب فً مجال التدقٌق
والرقابة والحوكمة وتقدٌم
االستشارات لعدد من
المإسسات فً القطاعٌن العام
والخاص فً مختلؾ دول الوطن
العربً .

وقد تم تعرٌؾ الرقابة الداخلٌة حسب اطار  COSOكما ٌلً :
" الرقابة الداخلٌة هً عملٌات تتؤثر بمجلس إدارة المإسسة
واإلدارة واألفراد اآلخرٌن فً المإسسة ٌتم تصمٌمها لتعطً تؤكٌداً معقوالً
حول تحقٌق المإسسة ألهدافها التشغٌلٌة والمالٌة واالمتثال
من خالل قراءة هذا التعرٌف والتمعن فً مضمونه ٌالحظ أن
هناك مجموعة من القواعد الربٌسٌة لمفهوم الرقابة وفقا لما وردت
فً التعرٌف هً :
-0

الرقابة الداخلٌة هً عملٌات :

ان الرقابة الداخلٌة عملٌة دٌنامٌكٌة ومتكررة ،وتتضمن ضوابط
ضمن السٌاسات واإلجراءات الخاصة بالمإسسة .علما ً بؤن الرقابة تكون
جزءاً من عملٌات المإسسة ولٌست عملٌات مضافة لإلجراءات االعتٌادٌة
بحٌث ٌتعامل معها األفراد كجزء من العملٌات ولٌس كجزء إضافً ٌعٌق
العملٌات ،وهً إجراءات مكملة للعملٌات التً تتم داخل المنشؤة سواء من
خالل التخطٌط أو التنفٌذ أو الرقابة ،وحتى تكون الرقابة فاعلة ٌجب بناءها
ضمن إجراءات العمل ولٌس بعد انتهابها.
-7

ان الرقابة الداخلٌة تتؤثر باألفراد :

تتؤثر الرقابة الداخلٌة باألفراد داخل المإسسة سواء كانوا أعضاء
مجلس اإلدارة الذٌن ٌعتبرون جزءاً مهما ً من نظام الرقابة الداخلٌة والذٌن
ٌقومون بإصدار التوجٌهات الالزمة ووضع االستراتٌجٌات والسٌاسات
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العامة ،أو اإلدارة العامة واألفراد فً المإسسة حٌث أنهم ٌقومون بتنفٌذ السٌاسات والتوجٌهات الصادرة عن مجلس
اإلدارة ،لذلك ٌساهم نظام الرقابة الداخلٌة فً تحدٌد مهامهم وواجباتهم وصالحٌاتهم ونطاق مسإولٌاتهم والتً ٌجب أن
ٌكونوا على اطالع بها.
-3

ان الرقابة الداخلٌة تزود مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا بتؤكٌد معقول Reasonable Assurance
ولٌس مإكد تماما ً حول تحقٌق األهداؾ وذلك لألسباب التالٌة:
*

إمكانٌة وجود عٌوب فً نظام الرقابة الداخلٌة قد ال ٌمكنه من اكتشاف االنحرافات كونه ٌتم وضعه من
قبل األفراد.

*

هناك بعض الجوانب قلٌلة األهمٌة قد ال ٌتم شمولها ضمن نظام الرقابة وفقا ً لمبدأ الكلفة والمنفعة وذلك
إذا تجاوزت كلفتها المنافع المتوقعة.

*

إمكانٌة اختراق نظام الرقابة الداخلٌة فً حالة وجود تواطإ بٌن موظفٌن اثنٌن أو أكثر.

*

إمكانٌة تجاوز نظام الرقابة الداخلٌة من قبل اإلدارة العلٌا.

*

ٌمكن تعدٌل الرقابة الداخلٌة بما ٌتناسب مع هٌكل المإسسة ،بمعنى أنها تتمتع بالمرونة من حٌث
التطبٌق ،حٌث ٌمكن تطبٌقها على المإسسة كاملة أو على فرع أو قسم أو إدارة أو شركة تابعة أو
إجراءات عمل معٌنة.

 -4أهداؾ الرقابة الداخلٌة :
أشار مفهوم نظام الرقابة الداخلٌة وفق  COSOإلى أن أهداف الرقابة الداخلٌة ثالثة هً:
ٔ-

األهداف المتعلقة بالعملٌات " : Operation Objectivesإن العملٌات ذات كفاءة وفاعلٌة" حٌث ان هذه
األهداف تتعلق بطبٌعة عمل المإسسة وغاٌاتها ،وتتفرع هذه األهداف إلى أهداف فرعٌة ذات عالقة بالعملٌات
التً تتم فً دوابر ومراكز واقسام وفروع المإسسة والتً تهدف إلى تعزٌز كفاءة المإسسة فً تحقٌق أهدافها

ٕ-

األهداف المتعلقة باالمتثال " :Compliance Objectivesإن هناك التزام باألنظمة والقوانٌن والتشرٌعات
واللوابح واإلجراءات" .وهً أهداف ٌتم وضعها لتوجٌه المإسسة نحو االلتزام باألنظمة والقوانٌن واللوابح
والسٌاسات واإلجراءات ،وتتطلب هذه األهداف أن ٌكون هناك فهم لدى العاملٌن بالقوانٌن والقواعد واللوابح
التً تختص بنشاط المإسسة حتى ٌتم التطبٌق بشكل أمثل.

ٖ  -األهداف المتعلقة بالتقارٌر " :Reporting Objectivesان التقارٌر مالبمة وٌمكن االعتماد علٌها".
وتختص هذه األهداف بإعداد تقارٌر ٌتم استخدامها من قبل المإسسة نفسها والجهات التً لها مصالح مع المإسسة،

وتتضمن التقارٌر الداخلٌة والخارجٌة سواء مالٌة أو غٌر مالٌة .
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نظرة متعمقة على تضارب املصالح

الحوكمة والتدقٌق الداخلً

الخبٌر  /عالء عبد العزٌز أبونبعه
مستشار وخبٌر فً الحوكمة
MACC, CIA, CPA, CRMA,
CICP
ماجستٌر فً المحاسبة من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن ()KFUPM
ٌعمل حالٌا كرئٌس للتدقٌق الداخلً
والتمٌز المإسسً فً شركة كوٌتٌة
قابضة كبرى فً الكوٌت تضم مجموعة
كبٌرة من الشركات االستثمارٌة
والعقارٌة والتجارٌة والخدماتٌة .عالء
لدٌه خبرة أكثر من  77سنة فً الحوكمة
وإدارة المخاطر والتدقٌق الداخلً
والخارجً واإلدارة المالٌة فً األردن
والسعودٌة والكوٌت ،وعمل سابقا فً
شركات استثمارٌة وصناعٌة وإنشائٌة
كبرى ،وبدأ مشاره المهنً كمدقق
خارجً فً إحدى شركات التدقٌق
العالمٌة (األربعة الكبار).
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فً محاضراتً العامة ودوراتً التدرٌبٌة فً الحوكمة المإسسٌة أسؤل
الحضور السإال األساسً التالً  :ما السبب الربٌسً لفشل نظرٌة الوكالة
( )Agency Theoryوالذي كان السبب فً نشؤة أطر الحوكمة المإسسٌة
المختلفة؟ وبعد االستماع إلجابات الحضور؛ أخبرهم بؤن الجواب هو :
الفشل فً حل مشكلة تضارب المصالح(ٔ) ( )Conflict of Interestبٌن
أصحاب المصالح وعلى رأسهم أعضاء الجمعٌة العمومٌة (المالك)،
ومجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفٌذٌة نتٌجة وجود اختالف بٌن أهداف
وأولوٌات وأفضلٌات كل طرف والتً قد ٌنتج عنها مشاكل كثٌرة مثل :
مشكلة االختٌار المعاكس ،ومشكلة عدم تماثل المعلومات ،ومشكلة تحمل
المخاطر.
بعد مناقشة جواب السإال السابق أنتقل إلى السإال الثانً  :ما هو الهدف
الربٌسً ألي نظام أو إطار للحوكمة ؟ وبعد االستماع إلجابات الحضور؛
أخبرهم بؤن الجواب هو  :تحقٌق تكامل مصالح جمٌع أصحاب المصالح.
أكد الكثٌر من المنظرٌن فً الحوكمة المإسسٌة على أن أحد أهم أهداف نظم
الحوكمة المإسسٌة هو تقلٌل تضارب المصالح ،حتى أن بعضهم ضمّن هذا
الهدف فً تعرٌفهم للحوكمة المإسسٌة ،فعلى سبٌل المثال عرّف الدكتور
خالد أمٌن السر الحوكمة المإسسٌة ِبـ "تغلٌب مصلحة المإسسة على
المصالح الفردٌة لإلدارة التنفٌذٌة والمساهمٌن والدابنٌن والعاملٌن وغٌرهم
من أصحاب المصالح ،والعدل بٌنهم بما ٌضمن استمرارٌة المإسسة وعدم
تصفٌتها" ،والدكتورٌن دٌفٌد الركر وبرٌان تٌان (عضوي برنامج أبحاث
حوكمة الشركات فً جامعة ستانفورد) عرفا حوكمة الشركات بؤنها
"مجموعة من آلٌات الرقابة والتً تتبناه المإسسة حتى تمنع أو تثنً
المدٌرٌن المحتمل أنهم من ذوي المصالح الذاتٌة عن المشاركة فً أنشطة
تضر بمصالح المساهمٌن وباقً أصحاب المصلحة" .فً بداٌة الحوكمة فً
برٌطانٌا ورد من ضمن أبرز توصٌات لجنة كادبري فً مجلس العموم عام
ٕ ٔ99توصٌة بضرورة تقلٌص تضارب المصالح ،وفًِ بداٌة الحوكمة فً
الوالٌات المتحدة ورد من ضمن المتطلبات لتحسٌن رقابة الشركات فً
قانون "ساربٌنز  -أوكسلً" عام ٕٕٓٓ التؤكٌد على ضرورة التخفٌف من
تضارب المصالح.
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من خالل متابعتً للعدٌد من أنظمة ولوائح الحوكمة فً عدة دول عربٌة الحظت التالً :
ٔ) عدم وضع تعرٌف واضح وبسٌط لتضارب المصالح.
ٕ) عدم التفرٌق بٌن تضارب المصالح وتضارب الوظابف أو الصالحٌات ( .)Conflict of Dutiesفً اعتقادي
ٌجب التفرٌق بٌنهما ألن طرٌقة إدارة مخاطر كل منهما مختلفة.
ٖ) عدم التطرق لكٌفٌة التعامل مع حاالت تضارب المصالح المتصورة ( ،)Perceivedوالتركٌز فقط على حاالت
تضارب المصالح الفعلٌة ( ،)Actualوالمحتملة (.)ٔ()Potential
ٗ) التركٌز أكثر على تضارب المصالح المالٌة ( ،)Financial interestsوقلة التركٌز على تضارب المصالح غٌر
المالٌة ( )Non-financial interestsمثل الصداقة والعداوة أو الكراهٌة.
٘) عدم تقدٌم أمثلة توضٌحٌة لحاالت تضارب المصالح تتناسب مع طبٌعة األنشطة .فً اعتقادي ٌجب إعطاء أمثلة
لحاالت تضارب المصالح فً الشركات المساهمة العامة فً البحة أو نظام حوكمة الشركات المساهمة العامة ،وأمثلة
لحاالت تضارب المصالح فً المإسسات والهٌبات الحكومٌة فً البحة أو نظام حوكمة القطاع الحكومً ،وهكذا.
 )ٙعدم وضع ضوابط لتوضٌح كٌفٌة التعامل حاالت تضارب المصالح المبررة وغٌر المبررة.
 )7التركٌز بشكل أكبر على حاالت تضارب المصالح لدى أعضاء اإلدارة العلٌا فً المإسسة ،مع أن تضارب المصالح
فً المستوٌات اإلدارة الوسطى والدنٌا ولدى األطراف الخارجٌة التً تتعامل مع المإسسة (مثل المستشارٌن،
والمحامٌن ،والموردٌن ،وغٌرهم) أكثر تكراراً وقد ٌكون تؤثٌرها مجتمعة أكبر.
 )8عدم التطرق ال من قرٌب وال من بعٌد لتضارب المصالح والواجبات لدى العاملٌن فً كافة الجهات الرقابٌة
الخارجٌة والداخلٌة (تم فقط التركٌز على استقاللٌة مراجع الحسابات الخارجً عن المإسسة).
فً الجدول التالً أمثلة على ما تم سرده أعاله :
تضارب المصالح

تضارب الواجبات

مالً

ؼٌر مالً

فعلً

عضو مجلس إدارة هو شرٌك
فً مإسسة أخرى تقدم خدمات
للمإسسة

الشرٌك السابق لعضو مجلس
اإلدارة ٌملك مإسسة أخرى
تقدم خدمات للمإسسة

أحد أعضاء مجلس اإلدارة هو ممثل
العاملٌن فً المإسسة فً المجلس،
وٌنوي المجلس مناقشة خطط تقاعد
العاملٌن فً المإسسة

محتمل

عضو مجلس اإلدارة ٌملك أسهم
فً شركة تنافس المإسسة فً
خدماتها

صدٌق أحد أعضاء مجلس
اإلدارة ٌعمل كمدٌر تنفٌذي فً
نفس المإسسة وهو مرشح
لشؽل منصب الرئٌس التنفٌذي
(ٌتم تعٌٌنه من قبل المجلس)

أحد أعضاء مجلس اإلدارة هو مسإول
كبٌر فً البلدٌة ،وتنوي المإسسة
استخراج تصارٌح من البلدٌة

متصور

أحد أعضاء مجلس اإلدارة
معروؾ فً مجتمع األعمال أنه
شرٌك فً شركة تقدم خدمات
للمإسسة ،ولكن قبل قبوله
عضوٌة المجلس أنهى شراكته
فً هذه الشركة

ابن عم أحد أعضاء مجلس
اإلدارة (العالقة بٌنهما ضعٌفة)
معروؾ بنشاطه المجتمعً ضد
أنشطة المإسسة
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خاتمة
مجلس اإلدارة هو المسإول األول عن إدارة تضارب المصالح فً أي مإسسة ،وفً رأًٌ ٌجب أن على المجلس مساءلة
كل من لجنة المراجعة ،والربٌس التنفٌذي ،والمراجع الداخلً ،والمدٌر المالً ،ومراجع الحسابات الخارجً عن هذا
الموضوع الهام والذي فً األساس هو كان السبب الربٌس لنشؤة الحوكمة قبل ٖٓ سنة فً المملكة المتحدة.
فً النهاٌة أوصً الجهات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة التوسع فً القوانٌن واألنظمة المفروضة على المإسسات بحٌث:
أوالً :تركز أكثر على إدارة مخاطر تضارب المصالح.
ثانٌاً :تركز أكثر على تضارب المصالح ؼٌر المالٌة.
ثالثاً :تؽطً الحاالت التالٌة بكافة صورها الشائعة:
ٔ) الجمع بٌن عضوٌة مجلس إدارة أكثر من مإسسة (لها صورتٌن شابعتٌن :العضوٌة فً مإسسات غٌر متنافسة،
والعضوٌة فً مإسسات متنافسة).
ٕ) الجمع بٌن عضوٌة مجلس اإلدارة ومنصب تنفٌذي (لها ثالثة صور شابعة :عضوٌة مجلس اإلدارة فً مإسسة ما
وشغل منصب تنفٌذي فً مإسسة أخرى وكالهما غٌر متنافستٌن ،وعضوٌة مجلس اإلدارة فً مإسسة ما وشغل
منصب تنفٌذي فً مإسسة أخرى وكالهما متنافستٌن ،وعضوٌة مجلس اإلدارة فً مإسسة ما وشغل منصب تنفٌذي
فً نفس المإسسة).
ٖ) الجمع بٌن أكثر من منصب تنفٌذي فً نفس المإسسة أو فً أكثر من مإسسة (لها صورتٌن شابعتٌن :شغل أكثر من
منصب تنفٌذي فً مإسسات غٌر متنافسة ،وشغل أكثر من منصب تنفٌذي فً مإسسات متنافسة) .
وأوصً مختلؾ المإسسات بالتالً أٌضا ً :
ٔ) رفع مستوى الشفافٌة لتجنب تضارب المصالح أو الواجبات المتصور .
ٕ) إعداد واستخدام نماذج خاصة لإلقرار بوجود أو عدم وجود أي تضارب فً المصالح والوظابف لكافة المستوٌات
اإلدارٌة ،وتجدٌد اإلقرار على األقل مرة كل سنة .
ٖ) عمل تدرٌب لجمٌع المعنٌٌن عن كٌفٌة إدارة مخاطر تضارب فً المصالح والوظابف مع طرح سٌنارٌوهات وأمثلة

عملٌة وواقعٌة وذات صلة وثٌقة بطبٌعة عمل المإسسة .
ٗ) إعداد واعتماد السٌاسات التالٌة التً تدعم منظومة إدارة مخاطر تضارب المصالح والوظابف :
 سٌاسة أخالقٌات العمل والسلوك المهنً.
 سٌاسة تضارب المصالح.
 سٌاسة اإلبالغ عن المخالفات.
 سٌاسة تنظٌم العالقة مع أصحاب المصالح.
 سٌاسة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
٘) تضمٌن السٌاسات أمثلة عملٌة ذات صلة ببٌبة عمل المإسسة الخارجٌة والداخلٌة .
( )1في بعض الدول العربية يطلق عليها تعارض املصالح.
ً
( )2يمكن أن يطلق على تضارب املصالح املتصورة أيضا تضارب املصالح في الظاهر (.)In Appearance
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الحوكمة والتدقٌق الداخلً

الجودة ومهنة التدقٌق الداخلً
مثل التقدم التكنولوجً المتسارع تحدٌا كبٌرا لعدٌد المهن ومنها مهنة التدقٌق
الداخلً  ،حٌث طالبت المنظمات والهٌبات والجمعٌات والمعاهد الدولٌة
وأكدت على ضرورة توسٌع صالحٌات وظٌفة التدقٌق الداخلً وتدعٌم
استقاللٌتها من أجل ضمان تحقٌق الجودة والتحسٌن المستمر ألعمال التدقٌق
الداخلً  ،إذ ٌنبغً أن ٌكون نشاط التدقٌق الداخلً متوافقا مع األهداف التً
صمم من أجلها بهدف غزو أسواق جدٌدة وكسب ثقة فبة جدٌدة من العمالء
للحفاظ على بقاءه وعدم خروجه من دابرة المنافسة  ،فضال على تدعٌم قدرته
فً تلبٌة الخدمات التً تحتاج إلٌها اإلدارة العلٌا ومجلس اإلدارة ولجنة
التدقٌق وأصحاب المصالح (العمالء -الموردٌن – المساهمٌن – الدابنٌن . ) .

مروان الشرٌؾ بن علً
مهندس برامج ومدقق حكومً
جمهورٌة تونس العربٌة
الهاتف+216 93 024 177 :

لذلك سنحاول فً هذه المقالة ،تناول مفهوم الجودة بعالقتها مع مهنة التدقٌق
الداخلً استنادا على المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً
الصادرة عن معهد المدققٌن الداخلٌٌن ( IIAنسخة )ٕٓٔ7

 .0التعرٌؾ واألهداؾ
ٌمثل برنامج ضمان وتحسٌن الجودة

& Quality Assurance

 Improvement Program QAIPجملة السٌاسات واإلجراءات التً
اقرتها المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق التً تهدف إلى تحقٌق درجة
معقولة من االقتناع لممارسً مهنة التدقٌق الداخلً بااللتزام بالمعاٌٌر المهنٌة
واألنظمة ذات العالقة التً تحكم تقدٌم خدمات التدقٌق الداخلً .
وقد ربط معهد المدققٌن الداخلٌٌن جودة التدقٌق الداخلً بالمهارات والعناٌة
المهنٌة الالزمة أثناء تؤدٌة مهام التدقٌق الداخلً ،حٌث ٌنص المعٌار ٕٕٓٔ
على أنهٌ" :جب أن ٌبذل المدققون الداخلٌون العناٌة المهنٌة الالزمة فً
أعمالهم " ،وذلك بؤخذ بعٌن االعتبار العناصر التالٌة :
 مدى العمل الالزم لتنفٌذ المهمة.
 درجة التعقٌد أو األهمٌة النسبٌة أو أهمٌة المسابل التً ٌتم تطبٌق
إجراءات التؤكٌد علٌها.
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 مالءمة وفاعلٌة مسار الحوكمة واإلدارة المخاطر والرقابة.
 احتمال حدوث أخطاء جسٌمة أو االحتٌال أو عدم االمتثال.
 تكلُفة أعمال التطمٌن مقارنة بالمنافع الكامنة.
مما ٌدل على ضرورة التزام المدققٌن الداخلٌن بالجودة أثناء تؤدٌة مهامهم ،لتلبٌة احتٌاجات وتوقعات جمٌع األطراف
التً لها مصلحة بالشركة.
 .7نطاق البرنامج وأهدافه :
ٌشمل نطاق برنامج ضمان وتحسٌن الجودة جمٌع جوانب نشاط التدقٌق الداخلً بما فً ذلك الخدمات االستشارٌة حٌث
ٌت ّم تصمٌم هذا البرنامج لٌم ّكن من تقٌٌم :
 مدى توافق نشاط التدقٌق الداخلً مع المعاٌٌر.
 مدى التزام المدققٌن الداخلٌٌن بمٌثاق الواجبات األخالقٌة.
 فعالٌّة وكفاٌة نشاط التدقٌق الداخلً وتحدٌد فرص التحسٌن.
حسب المعٌار ٌٖٓٔٔ ،جب أن ٌحتوي برنامج ضمان وتحسٌن الجودة على تقٌٌمات داخلٌة وخارجٌة على السواء
 التقٌٌمات الداخلٌة Internal Quality Assessment
ٌجب أن تتضمن التقٌٌمات الداخلٌة ما ٌلً :
 اإلشراف المستمر على أداء نشاط التدقٌق الداخلً .
 عملٌات دورٌة عن طرٌق التقٌٌم الذاتً أو بواسطة أشخاص آخرٌن من داخل المنشؤة على أن تتو ّفر لدٌهم
معرفة كافٌة بممارسات التدقٌق الداخلً
تعرض نتابج التقٌٌم الداخلً على لجنة التدقٌق واإلدارة العلٌا على األقل مرة كل سنة .
 التقٌٌمات الخارجٌة External Quality Assessment
ٌجب إجراء تقٌٌمات خارجٌة على األقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة تدقٌق أو فرٌق تدقٌق مإهّل ومست ّقل من
خارج المنشؤة  .وفً هذا اإلطار ٌجب أن ٌناقش الربٌس التنفٌذي للتدقٌق مع المجلس النقاط التالٌة :
 شكل وتٌرة التقٌٌم الخارجً .
 مإهالت واستقاللٌة المدقق أو فرٌق التدقٌق الخارجً بما فً ذلك احتمال وجود أي تضارب فً المصالح .
تعرض نتابج التقٌٌم الخارجً فً شكل تقرٌر على لجنة التدقٌق واإلدارة العلٌا ٌشتمل على خطة عمل مكتوبة توضح
كٌفٌة االستجابة للتعلٌقات والمقترحات الهامة التً ٌتضمنها التقرٌر.
 .3تحدٌد المسإولٌات
أ كدت المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً الصادرة عن معهد المدققٌن الداخلٌٌن (نسخة  )ٕٓٔ7فً المعٌار
ٖٓٓٔ على أن على الربٌس التنفٌذي للتدقٌق أن ٌع ّد وٌحافظ على برنامج ضمان وتحسٌن الجودة بحٌث ٌغطً كافة
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جوانب نشاط التدقٌق الداخلً .كما ٌجب علٌه حسب المعٌار ٕٖٓٔ رفع نتابج برنامج تؤكٌد وتحسٌن الجودة اآلتً ذكرها
الى اإلدارة العلٌا ومجلس المإسسة وتشجٌع هذا األخٌر على اإلشراف على ومراقبة البرنامج:
 نطاق ووتٌرة التقٌٌم الداخلً والخارجً.
 مإهالت واستقاللٌة المدقق أو فرٌق التدقٌق بما فٌها تضارب المصالح المحتمل.
* الخطط التصحٌحٌة.
 استنتاجات المدققٌن.
 .4العوامل المإثرة على جودة التدقٌق الداخلً
ترتبط العوامل المإثرة على جودة التدقٌق الداخلً ،حسب المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً الصادرة عن
معهد المدققٌن الداخلٌٌن (نسخة  )ٕٓٔ7بـــــــــــ :
أ .المبادئ األساسٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلً
ترتبط هذه العوامل بسلوك وصفات ومهارات ممارس مهنة التدقٌق الداخلً ومن أهمها :
 إظهار نزاهة كاملة .تعنً أداء مهام التدقٌق بؤمانة وحذر ومسإولٌة ،مما ٌجعل وظٌفة التدقٌق الداخلً محل ثقة
ٌؤخذ بآرابها ونتابج تقارٌرها.
 إظهار الكفاءة والعناٌة المهنٌة الالزمة ،تعنً استخدام المعرفة والمهارات والخبرة الالزمة عند تؤدٌة المهام.
 التطوٌر المهنً المستمر الذي ٌساعد المدقق الداخلً على اكتساب الكفاءة والتؤهٌل الالزمٌن كمتطلبات
ضرورٌة ألداء عملٌة التدقٌق بصورة تحقق جودتها.
 أن ٌكون موضوعٌا ومتحررا من أي تؤثٌرات غٌر مناسبة (مستقل) من خالل إقرار صلة تبعٌة مزدوجة تربطه
بكل من اإلدارة العلٌا (تبعٌة إدارٌة) ومجلس اإلدارة (تبعٌة مهنٌة).
* ٌدعم تطوٌر وتحسٌن المإسسة.
 ذو بصٌرة ،مبادر وذو نظرة مستقبلٌة .
ب .طبٌعة وأهداف مهنة التدقٌق الداخلً -
 تحقٌق قٌمة مضافة للشركة واألطراف المعنٌة عندما ٌؤخذ فً االعتبار االستراتٌجٌات واألهداف والمخاطر وٌجتهد
لتوفٌر سبل تحسٌن مسارات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وتقدٌم تؤكٌدات ذات صلة بطرٌقة موضوعٌة .
 الحوكمة ٌ :جب على نشاط التدقٌق الداخلً تقٌٌم مسار الحوكمة فً المإسسة وتقدٌم التوصٌات المناسبة لتحسٌن
أسالٌب الحوكمة المنشؤة.
 إدارة المخاطر ٌجب على نشاط التدقٌق الداخلً تقٌٌم فاعلٌة عملٌات إدارة المخاطر والمساهمة فً تحسٌنها.
 الرقابة الداخلٌة ٌجب على نشاط التدقٌق الداخلً الحفاظ على إجراءات وضوابط رقابٌة داخلٌة فعالة وتقٌٌم
فاعلٌتها وكفاءتها وتعزٌز التحسٌن المستمر فٌها.
فً الختامٌ ،ظهر جلٌا أهمٌة برنامج ضمان وتحسٌن الجودة فً مهنة التدقٌق الداخلً وما ٌحققه من ضمان وكسب
ً
تعقٌدا وأكثر صرامة ،مع تنظٌمات
لثقة كافة عمالء المإسسة والحفاظ على أعمال مستدامة تعمل فً سٌنارٌوهات أكثر
benali.marwen@gmail.com
جدٌدة وتطورات تكنولوجٌة متسارعة ومعاٌٌر دولٌة محدثة .
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مواصفات تخصصٌة

م  /محمد عبد الرإؾ
كلٌة الهندسة جامعة
الزقازٌق – كهرباء
ماجستٌر فً إدارة الجودة
مراجع معتمد لشهادات
الجودة والطاقة والبٌئة
والسالمة وصناعة السٌارات
مراجع معتمد لشهادة
المطابقة االوربٌة لإلنشاءات
وااللكترونٌات واآلالت
مدرب معتمد فً IATF
ISO 22301
ISO 27001
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الطرٌق إلً استدامة األعمال
بعد تجربة أزمة كورونا الحالٌة فً عام ٕٕٓٓ وتوقف العالم فجؤة عن
الحٌاة نتٌجة لإلجراءات الوقابٌة التً اتخذتها الدول والحكومات للحد من
االنتشار الرهٌب لهذا الفٌروس اللعٌن وتوقف بعض الدول عن العمل
والخروج إلً الحٌاة الطبٌعٌة  ،ولكن هذه األزمة أظهرت قدرة بعض
الدول والحكومات والشركات علً االستمرار بل وفً بعض االحٌان تحقق
مكاسب وتطبٌق المفهوم الحقٌقً ل risk and opportunity .
وقد قصدت فً هذا المقال اإلشارة ألهمٌة التطبٌق الفعال للمواصفة
 iso 22301التً ٌغفل عن أهمٌتها الكثٌرٌن واردت أن تكون هذه
مقدمة لسلسله من المقاالت عنها وكٌفٌة التطبٌق لها وربطها بالحٌاة العملٌة
من حولنا  .بدأنا نسمع فً وسابل االعالم المختلفة ان من اهداف الدول
االستراتٌجٌة هو تحقٌق االستدامة لألعمال و حٌث إن تحقٌق االستدامة أمر
صعب ٌحتاج لرإٌا واضحة وقٌادة رشٌده ومعرفه لقدره المنظمات والدول
التقنٌة والمالٌة والبشرٌة والعلمٌة أٌضا وكذا إلمامها بالمخاطر ( الداخلٌة
والخارجٌة ) حولها .

لذا دعونا نتعرف علً تلك المواصفة وكٌف نستفٌد من تطبٌقاتها التً
سارعت معظم دول العالم الً تطبٌقها دون علم بها او حتً بعلم بها .
تعتمد هذه المواصفة علً قدرة المإسسة علً فهم المخاطر سواء كان
الداخلً منها أو الخارجً وكذا التنبإ بالمخاطر وتحدٌد الخطط البدٌلة
الستمرار هذه المإسسات بالعمل وتقدٌم المنتجات والخدمات لعمالبها فً
أحلك الظروف بل وأقصاها علً االطالق .
عندما بدأت األزمة فً الصٌن كل المإشرات والمنطق ٌقودنا أنها علً
وشك اإلفالس لماذا ؟ بالطبع ألنها أول دولة ٌظهر بها الوباء وٌضرب
مدٌنة اوهان والتً تعد من اكبر المناطق الصناعٌة وتبدأ الحٌاه فً شلل تام
سواء لالقتصاد والتصدٌر او الحٌاه الطبٌعٌة لكن مع وجود خطط استباقٌة
وخطط للطوارئ قابمه علً التنبإ باألزمات واالهم التصرف فً اثنابها
أذهلت الصٌن العالم بمفهوم  Contingency planواستخدام
 . Digitizationوطوعت كل مواردها المالٌة ،العلمٌة  ،البشرٌة
والتكنولوجٌة ورأٌنا كٌف استمرت المصانع وكٌف استمر التصدٌر
بالتوازي مع عملٌة محاصرة الوباء والقضاء علٌه فً غضون ثالثة
شهور  ،والبدء فً الدراسة والبحث عن عالج واألن ٌقتحم اللقاح الصٌنً
األسواق فتحول  riskالخطر الى فرصه  opportunityوتم تطبٌق
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الخطط البدٌلة  Contingency planهذا علً المستوي الفرد وعلً مستوى المإسسات .
وهنا نتساءل هل توقفت شركة أمازون عن العمل ؟ هل توقفت شركة جوجل عن العمل أو عن تقدٌم الخدمات المختلفة
لعمالبها خالل االزمه وحتً االن ؟ االجابة  :ال بل تضاعفت أرباحها  .لماذا ؟ لوجود لدى تلك الشركات خطط
استراتٌجٌة ). (Strategic ,Tactical and operational plans
كٌف استطاعت هذه المإسسات زٌادة أرباحها لو لم تكن مستعدة مسبقا ألي طارئ  ..وكلنا منذ سنوات كنا نشاهد
موظفً جوجل وبٌبة العمل المتمٌزة والرفاهٌة وأن بعضهم ٌعمل من المنزل وكلنا تمنى لو وجد احد منا فرصة للعمل
معهم  ،لكن كلها خطط مدروسة علً سبٌل المثال تحوٌل جمٌع العاملٌن للعمل من المنزل والتنسٌق بٌنهم فً العمل لٌس
فً مبنى واحد لكن علً مستوي العالم وتم تدرٌب العاملٌن علً خطط طوارئ مماثلة مرارا وتكرارا بناء على المخاطر
المتوقعة إلً أن حدث الطارئ ونجحت الشركة فً تخطى األزمة  ،لم ٌجدوا مدٌرا ٌمنع التجربة بحجه توفٌر النفقات او
انه توقع مستحٌل الوقوع .
تخٌل للحظه توقف سٌرفرات البنك المركزي ألي دوله لمده ساعات او فقدان البنك للـ  backupلمده ساعه واحده او
اقل هل ٌستطٌع الناس صرف أموالهم  ،مدي اهمٌه الحصول علً المعلومات فً الزمن المطلوب ومصٌبه فقدانها وعدم
استعادتها .
قصدت بهذا المقال إعطاء نماذج حقٌقٌة وواقعٌه لتطبٌق تلك المواصفة تطبٌقا ً ملموسا ً وفعاالً وهذه تعد مقدمة بسٌطة
عن أهمٌة المواصفة  ISO 22301وسوف نستكمل استعراضها والحدٌث عنها بتفصٌل كبٌر فً العدد التالً إن شاء
هللا .
Mohamed.raouf338@gmail.com
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IATF 16949 : 2016

مواصفات تخصصٌة

هً مواصفة صممها اكبر مصنعً السٌارات فً العالم وهم ( جنرال
موتورز ومرسٌدس ورٌنو وفٌات وفورد وفولكس وبٌجو وجاجوار الند
روفر وبً ام دابلٌو وفولكس ) وتم تصمٌمها لتلبٌة اغلب متطلبات هإالء
العمالء وضمان ارضاء العمٌل عن طرٌق تقلٌل المرفوضات وتطبٌق عملٌة
االنتاج الرشٌق والتطوٌر المستمر وأصبحت هذه المواصفة مإخرا من
المتطلبات االساسٌة لجمٌع مصنعً السٌارات لبدء تعامل مع اي مورد
للصناعات المغذٌة لصناعة السٌارات واٌضا مجمعً السٌارات .

م  /احمد سعٌد حمزه
كلٌة الهندسة عٌن شمس قسم
مٌكانٌكا تصمٌم وانتاج
خبره  03عام فً مجال جودة
صناعة السٌارات ومجال التفتٌش
والتدقٌق على مواصفات االٌزو
العالمٌة
واحد من ثالثة مصرٌٌن
معتمدٌن عالمٌا فً التفتٌش وفقا
للمواصفة الفنٌة لجودة صناعة
السارات
IATF16949
والمواصفة االلمانٌة
 VDA6.3لدى الشركة االٌطالٌة
العالمٌة
CISQ – NES Partner
Ahmed.hamza@neservices.co
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• وتعد تلك المواصفة السبٌل لفتح اسواق مع الشركات العالمٌة ومواكبة
كل ما هو جدٌد فً مجال صناعة السٌارات واي متطلب جدٌد ألي
عمٌل فهً معٌار ٌجمع بٌن معاٌٌر إدارة جودة صناعة السٌارات
األمرٌكٌة واأللمانٌة والفرنسٌة واإلٌطالٌة فً قطاع صناعة السٌارات
على مستوى العالم .
• المواصفة تحدد المتطلبات الخاصة بنظام الجودة لعملٌات
التصمٌم/التطوٌر واإلنتاج والتثبٌت والصٌانة الخاصة بالمنتجات
المرتبطة بالسٌارات وهً مواصفة الزامٌة من قبل مصنعٌن السٌارات
لتشجٌع التطوٌر فً كل من سلسلة التورٌد .
 المواصفة قابلة للتطبٌق فقط على المواقع التً ٌكون فً اإلنتاج أو قطع
الغٌار مصنعة ألسواق المعدات األصلٌة فعلى المإسسات التً ترغب
فً اقتحام أسواق صناعة السٌارات االنتظار حتى تكون على قابمة
الموردٌن المحتملٌن الخاصة بعمالء قطاع السٌارات قبل أن تسٌر فً
إجراءات االعتماد على هذه المواصفات .

 وتعتبر من اكبر الفوابد االقتصادٌة العابدة على تطبٌق هذه المواصفة
هو التحدث بنفس اللغة العالمٌة المتفق علٌها وتشجٌع مصنعً السٌارات
لفتح اسواق كبٌرة لتجمٌع وتصنٌع السٌارات العالمٌة وفً اآلونة
األخٌرة اصبحت هذه المواصفة ملزمه على جمٌع الموردٌن لمصنعٌن
السٌارات المذكورٌن اعاله .
• ولهذه المواصفة الفنٌة لصناعة السٌارات عدة فوابد منها تطوٌر سٌر
العملٌات بغرض تقلٌل حجم التالف ولتجنب وقوع االخطاء والبعد عن
الحاجة الى وجود اعتمادات متعددة لصناعة السٌارات واثبات القدرة
على االمتثال للحصول على اعمال وفرص استثمارٌه جدٌدة .
( ٌتبع إن شاء هللا فً العدد التالً )
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Business Continuity
Management – ISO22301

مواصفات تخصصٌة

Cyber-attacks, Fire, IT breakdowns, Natural disasters,
supply chain issues, Pandemic outbreaks or loss of skilled
staff are just some of the possible threats to business
continuity. If not addressed effectively, they can cause
disruption or even business failure which in turn can result
in negative impacts on reputation, image, brand of any
organization. Consistent planning for what to during
disruptions means a more effective response and a quicker
recovery.
ISO 22301 Business continuity management systems
(BCM) standard is the world’s first International Standard
for implementing and maintaining an effective business
continuity plans, systems and processes. ISO22301 was
published in 2012 and updated to a new version in 2019. It
enables an organization to have a more effective response
and a quicker recovery, thereby reducing any impact on
people, products and the organization’s bottom line.
ISO22301 was revised and updated in 2019 to replace the
version of 2012. The new version provides more clarity
and consistency in the business continuity management
system requirements with greater clarification of what is
required.
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ISO22301 was one of the first standards to apply High level structure – HLS to be easily
integrated with other management system such as ISO9001:2015 – Quality management
system (QMS) standard, ISO14001:2015 – Environmental management system (EMS)
standard, and ISO45001:2018 – Health and safety management (OHSMS) standard.
ISO22301 is applicable to all organizations regardless of size, nature, or industry sector. It is
applicable for private, public sectors, governmental and semi-governmental bodies
organizations. ISO22301 can also be used for certification purposes.

ISO22301 was developed by globally recognised business continuity experts bringing
together some of the world’s best practice to help organizations of any kind respond to, and
recover from, disruptions effectively.
Business continuity management system helps organizations to be resilient and to be able to
adapt to changes, it also helps organizations to recover from disruptions quickly through
defined response plans, thereby providing reassurance to their clients, suppliers, regulators
and other stakeholders that they are not only prepared for disruption, but in shape for the
future.
Mokhtar.ma@outlook.com
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