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 كم عدد المدراء في المنشآت الذين يرغبون في

 استخدام أفضل للموارد•

 عمل المنشأة كفريق واحد•

 انجاز بدون تأخير •

 مسئوليات واضحة للموظفين•

 وضوح في عمليات المنشئة•

 الخدمة/تناسق وتطابق المنتج•

 عوائق أقل بين االدارات•



 :كم عدد الموظفين الذين يريدون

 معرفة مسئولياتهم وما هو المطلوب منهم•

 عدم تكرار نفس االخطاء•

 االحساس باالنتماء للفريق•

 فهم أفضل لطبيعة عملهم وكيف يساعد •

 ذلك المنشأة للوصول ألهدافها

 تقليل العمل الورقي•

 



 النظام االداري المتكامل

اذا كان المدراء والموظفين يريدون تحقيق تلك األشياء ، فلماذا اذن في معظم المنشآت ال •
 Integrated Management Systemيتم تشجيع أو تطبيق النظام االداري المتكامل 



 Management Systemالنظام االداري  

مجموعة من العناصر المترابطة لمنشأة النشاء السياسات واألهداف : النظام االداري •
 والعمليات بهدف تحقيق تلك األهداف

• management system : set of interrelated or interacting 
elements of an organization  to establish policies and objectives 
and processes to achieve those objectives 

 



 النظام االداري

الجودة ، البيئة ، )يشتمل النظام االداري على نظام واحد أو عدة أنظمة :  1مالحظة •
 (السالمة والصحة المهنية ، الطاقة ، الخ

عناصر النظام تشمل الهيكل التنظيمي للمنشأة ، المسئوليات ، التخطيط :  2 مالحظة•
 والتشغيل ، تقييم األداء والتحسين



 منظمة التقييس العالمية

 International Standardization Organization))منظمة التقييس العالمية أصدرت •

 ISO /IEC Directive االطار العام للمواصفات فيAnnex SL- High Level Structure  
 كالتالي

 المصطلحات والتعاريف. 3  المراجع. 2  المجال1.

 التخطيط. 6 القيادة. 5  اطار المنظمة/سياق. 4

 تقييم األداء. 9 التشغيل. 8  الدعم/المساندة. 7

 التحسين. 10



 المواصفات المشمولة 

• ISO 9001:2015, Quality management systems 

• ISO 14001: 2015, Environmental management systems 

• ISO/TS 16959:2016, Automotive quality management systems (will be based on ISO 
9001:2015) 

• AS9100C:2016, Aerospace quality management systems (will be based on ISO 
9001:2015) 

• ISO/IEC 27001, Information technology: Security techniques, Information security 
management systems 

• ISO 30301:2011, Information and documentation: Management systems for records 

• ISO 22301:2012, Societal security: Business continuity management systems 

• ISO 20121:2012, Event sustainability management systems 

• ISO 39001, Road-traffic safety (RTS) management systems 

• ISO 55001, Asset management 

 



 2015اصدار  14001و  9001نموذج للمواصفة ايزو 



 نموذج لنظام االدارة المتكامل



 (اتخذ القرار –افحص  –نفذ  –خطط )دائرة 



 (اتخذ القرار –افحص  –نفذ  –خطط )دائرة 



 أمثلة -االنظمة المتكاملة 

 سياسة الجودة•

 (العوامل الداخلية والخارجية)سياق المنظمة •

 التدقيق الداخلي•

 اجتماع االدارة•

 االجراءات التصحيحية•

 اجراءات التعامل مع المخاطر والفرص•



 فوائد االنظمة المتكاملة

 تخفيض النفقات •

 سهولة المتابعة والتطبيق•

 مجهود أقل في حالة الرغبة الضافة مواصفة أخرى•

 تحسين التواصل بين أفراد المنشأة•

 تواصل أفضل وفهم أكبر لالدارة العليا في•

 المنشأة مما يتوقع أن يؤثر ايجابيا في اجتماع االدارة 



 نظام االدارة المتكامل

بالنسبة لالجراءات %  95الى % 70تعتبر نظم االدارة متكاملة حينما تكون بنسبة •
((Procedures  بالنسبة ل تعليمات العمل % 30و((Work Instructions 

متكاملة يجب  Process))أو العملية  Work Instructions))كي تكون اجراءات العمل •
 Process Owner))أن تكون تحت مسؤلية شخص واحد 

 ليس ضروريا أن تكون كل العمليات متكاملة، يرجع ذلك الى تقدير المنشأة•

 



 مقارنة بين المواصفات









 دراسة حالة

و  14001:2004و  9001:2008شركة كانت حاصلة على شهادات االيزو •
18001:2007 

وايزو  9001:2015تم التواصل معي لعمل تدقيق بعد أن تم ترقية االنظمة ل ايزو •
14001:2015  

 :أثناء التدقيق وجدت التالي•

بعد السؤال عن األهداف وجدت أنها وضعت وقت االدارة القديمة، االدارة الجديدة لها توجه •
 (حالة عدم مطابقة)اذن يجب مراجعة االهداف . اخر

 (حالة عدم مطابقة. )تم انهاء عقد مدير السالمة ، ال يوجد أحد مسؤول عن السالمة•

 (حالة عدم مطابقة. )لم يتم عمل التدقيق الداخلي النشغال ممثل الجودة بتطوير النظام•

 

 



 دراسة حالة

 (حالة عدم مطابقة. )تم عمل اجتماع االدارة بدون تغطية جميع البنود كما تطلبت المواصفة•

 حالة عدم مطابقة. Legal Requirements))بعض التصاريح منتهية •

 حالة عدم مطابقة. سياسات البيئة والجودة المحدثة وجدت غير معروفة في المنشأة•

 .لم يتم ترقية النظام بطريقة صحيحة مما أدى لتلك النتائج•

 

 



 نظام االدارة المتكامل

 من أين نبدأ وما هي الخطة؟•

 

 

 


