
 

 مشروع 
 إهشةء هـةم االدارة المجنةملة بمطلصة الرمةرك المطرِة

 
 
 
 
 

 ده جٍر 
  ؼةرق قلَ الكزب 

 اص                  جشةرى الرٍدة
 ومدِر وقغٍ مرلس ادارة مرهز عمةن الرٍدة واالقجمةد

                                                                  بمطلصة الرمةرك المطرِة                                                                                                

 الرٍدة الشةملة

 ةرهة     خّ 
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 الجدرِب والجٍقّة 
 ISO  9001-  2008 بةلمٍاضفة الدولّة 

 
 
 

 الرٍدة الشةملة

 ةرهة     خّ 
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 بشم هللا الرشمن الرشّم
ششن قملً 

 
ِنم ا

 
ٍهم ا  الذي خلق المٍت والصّةة لّبل

 ضدق هللا الكـّم
                                                                              :ضلَ هللا قلّي وصلم ولةل  (2سورة الملك آية رقم )  

                               
ن ِجكوي,,

 
شدهم قمًل ا

 
,, إن هللا ِصب إذا قمو  ا  

ضدق                                                                                                      
 رصٍل هللا

 الرٍدة الشةملة

 ةرهة     خّ 
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 الرٍدة  الشةملة ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

 المٍاضفة الكّةصّة 

9001-2008 
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 بوٍد مة ًَ
المٍاضفة 
الكّةصّة 
 الكةلمّ ة

ISO 
 ؟9001-2008

  ٍد  بوال
 
 2008 - 9001 زو     ِالراّشّة ال

 َظبو ادارح انجــــــــــــــٕدح -4

 يســـــــــــــــئٕنٛبد االدارح -5

 ادارح انًـــــــــــــــــــــٕارد -6

 رحقٛق انًُزـــــــــــــــــــــج -7

 انقٛبص ٔانزحهٛم ٔانزحسٍٛ -8

 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

 يقذيــــــــــــــــــــــــــــــــخ -0

 يجبل انزطجٛـــــــــــــــــــــق -1

 انًزاجــــــــــــــــــــــــــــــع -2

 رعبرٚـــــــــــــــــــــــــــــــف -3
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 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

0 

 مكدمة
هّد وِخجص قةم : االول الكشم

 
ة اى فَ الرٍدة ادارة هـةم ثؽبّق ان قلَ بةلجة

 
 لرار ِنٍن ان ِرب موشة

ة اصجراثّرَ
 
   للموشة

مٍل الوجةاذ ان وِؤهد : الدةهَ الكشم
 
   الشةملة الرٍدة ادارة هـةم ؿو فَ فةقلّة اه در بشنو ثجصكق ثصكّكٌة المة

   2000 : 9004 اِزو  بةلمٍاضفة المٍاضفة ًذى قللة ٍِعس : الدةلح الكشم

هّد : الرابف الكشم
 
    14001 اِزو  مدو االخرى  االدارة اهـمة مف المٍاضفة ًذى بّن والجوةغم الجنةمو قلَ الجة

 ارشةدات – الرٍدة ادارة اهـمة 2000 : 9004 المجؽلبةت - الرٍدة ادارة اهـمة 2008 : 9001
 االداء ّنشلجص

لشةم اربكة الَ البود ًذا ثكشّم ثم
 
 ا
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1 

 مرةل الجؽبّق
 عبو 1 - 1

  

 انزطجٛق2 - 1
       

 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 
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 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

 مرةل الجؽبّق

1 

إلَ زِةدة رعة الكمّو من خلل الجؽبّق الفكةل للوـةم بمة فُ  ثٌدف -ب
هّدذلم قملّةت الجصشّن المشجمر للوـةم 

 
المؽةبكة لمجؽلب   ةت  وثة

هـمة المكمٍل بٌة
 
 .الكمّو واال

1-1  

 قةم

  ثنٍن قودمة الرٍدة إدارة هـةم مجؽلبةت الكّةص      ّة المٍاضفة ًذى ثصدد
ة
 
 :الموشة

 
 
 الكمّو بمجؽلبةت ثفُ خدمة ثٍفّر قلَ مكدرث           ٌة إخبةت إلَ بصةزة -ا

هـمة
 
 .بٌة المكمٍل واال

http://www.customs.gov.eg/index.html


 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

 مرةل الجؽبّق

1 

1-2  

 الجؽبّق
فإن ادقةءات المؽةبك             ة لٌذى المٍاضفة الكّةصّة ثكجبر غّر  فُ شةلة وزٍد اصجدوةءات

ن ال  وبشرط (7)بةلبود رلم مكبٍلة إال إذا الجطر ًذا االصجدوةء قلَ المجؽلبةت الٍاردة 
 
ا

ة فُ ثكدِم موجذ ِفُ بمجؽلبةت الكمّو 
 
و مشؤولّة الموشة

 
ِؤخر ًذا االصجدوةء قلَ مكدرة ا

هـمة المكمٍل بٌة
 
 .  واال

 زمّف قلَ ثؽبّكٌة وِمنن قةمة الكّةصّة المٍاضفة ًذى فُ الٍاردة المجؽلبةت زمّف
ت
 
 .موجرةثٌة وؼبّكة وشرمٌة هٍقٌة قن الوـر بطرف الموشة

و مجؽلب ثؽبّق ِمنن لم إذا
 
ه در ا

 
 ؼبّكة بشبب الكّةصّة المٍاضفة ًذى مجؽلبةت من ا

ة
 
 .اصجدوةءً  ِكجبر ذلم فإن وموجرٌة الموشة
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 بمصلحة الجمارك المصرية2000 – 9001االيزو مشروع إنشاء نظام داخلي الدارة الجودة الشاملة والتأهيل للحصول على شهادة  بمصلحة الجمارك المصرية2000 – 9001االيزو مشروع إنشاء نظام داخلي الدارة الجودة الشاملة والتأهيل للحصول على شهادة  بمصلحة الجمارك المصرية2000 – 9001االيزو إنشاء نظام داخلي الدارة الجودة الشاملة والتأهيل للحصول على شهادة  مشروع بمصلحة الجمارك المصرية2000 – 9001االيزو مشروع إنشاء نظام داخلي الدارة الجودة الشاملة والتأهيل للحصول على شهادة 

 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

2 

المرزف 
 الكّةصَ

خر ًٍ المٍاضفة مرزف ِنٍن ان البود ًذا           
 
  لٌة اضدار ا

.   

 : ِشجرط
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 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

3 

 ثكةرِف

ِغًة خدمة" موجذ"قودمة ثرد هلمة 
 
ن ثكوُ ا

 
 .  فُ ًذى المٍاضفة الكّةص           ّة فإهٌة ِمنن ا

ِزو  من اإلضدار ًذا فُ المشجخدمة والمطؽلصةت الجكةرِف
 
 صلشلة لٍضف 9001 اال

ة ثم الجٍرِد ة    المٍرد  :شةلّةً  المشجخدمة النلمةت لجكنس ثغًّّر
 
 الكمّو       الموشة

ة" هلمة
 
ِزو  الكةلمّة المٍاضفة فُ المشجخدمة "المٍرد" هلمة مصو شلت "الموشة

 
  ا

 الكّةصّة المٍاض         فة ًذى قلٌّة ثؽبق الجُ الٍشدة إلَ وثشّر ,9001/1994

 .البةؼن مجكةلدي هلمة مصو "المٍرد" هلمة شلت همة
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4 

هـ  ةم ادارة 
  يزطهجبد عبيـــخ 1-4 الرٍدة

 

       يزطهجبد انزٕثٛق 4-2

 الرٍدة الشةملة ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 
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 بوـــَظ 

إدارح 

 انجٕدح 

4-1  

 مجؽلبةت قةمة

 تنشئ •

 توثق •

 تنفذ  •

 عهٗتحافظ  •

             تطور  •

   فعبنٛخباستمرار     

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ٔفقبً نًب رزطهجّ 

  انًٕاصفخ

 انذٔنٛخ

ISO 

 9001 - 2008  

ن 
 
  :قلَ الموـمة ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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 ثٍخّق

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ن 
 
خرى ِمنن ا

 
و ًّبة  ثنٍن فُ اإلزراءات المٍخكة والٍخةاق اال

 
ي ضٍرة ا

 
و “ا

 
إلن جروهّة ا

 ”ورلّة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

  ثؽبّق -ثٍخّق -إقدادِجؽلب  فةن ذلم ,فُ المٍاضفة" الجٍخّ        ق”ذهر  قود
 مة ثم ثٍخّكيقلَ   والمصةفـة

 :ِكجمد مرةل ثٍخّق هـةم إدارة الرٍدة قلَ مة ِلُ
                        

 
 .الموـمة شرم وهٍقّة  -ا

 .مدى الجككّد والجداخو بّن الكملّةت - ب            
ًلّة وإدراك - ز            

 
 .الكةملّن ا
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4-1  

 مجؽلبةت قةمة

 .الجصشّن المشجمر•

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 هّفّة ثوفّذ الموـمة لوـةم ادارة الرٍدة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

زو من المؽلٍبة الكملّةت  ثصدِد•    الرٍدة إدارة هـةم ا 

 .الكملّةت ًذى بّن البّوّة والكللةت (َالججةبك) الجشلشو ثصدِد•

هد  مكةِّر ثصدِد•
 
 .الكملّةت ًذى واهغبةط فكةلّة من الجة

 الكملّةت ًذى ومرالبة ثشغّو لدقم اللزمة والمكلٍمةت المٍارد ثٍفّر•

 .بةلموـمة المؽلٍبة الكملّةت ثؽبّق•

 .الكملّةت ًذى وثصلّو ومرالبة لّةس•

  لٌة المخؽػ الوجةاذ ثصكّق•
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4-1  

 مجؽلبةت قةمة

 

 .إدارة الرٍدة ثكرِف وصةاو عبػ ًذى الكملّةت من خلل هـةم•

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ةت المؽلٍبة لوـةم ادارة   ِرب قلَ الموـمة فّمة ِخص الكملّ
 :  الرٍدة مراقةة االثَ 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ثدِر •  .الدولّةوفكًة لمجؽلبةت المٍاضفة ًة ا 

ن• هش  قملّةت ثجغمن ا   .الموجذ ولّةس الموجذ ثصكّق المٍارد, ثٍفّر اإلدارة, ؽة      ا 

هد•
 
دااٌة ثكٍم الجُ الكملّةت ػ       عب من الجة

 
خرى  موـمةت بة ة لطةلس ا 

 
خّر لٌة ِنٍن والجُ الموشة

 
 ثة

   .المصددة والمجؽلبةت المٍاضفةت مف الموجذ ثؽةبق مدى قلَ
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4 

هـ  ةم ادارة 
  عـــــــــــــــــــــــــــبو 1-2-4       الرٍدة

 دنٛم انجــــــــــــــٕدح       4-2-2

 ضجظ انٕثــــــــــــبئق       4-2-3

 ضجظ سجالد انجٕدح       4-2-4

 الشةملةالرٍدة  ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

4-2  

مجؽلبةت 
 الجٍخّق
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4-2  

مجؽلبةت 
 الجٍخّق

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 (4-2-4) الدولّةصرلت الرٍدة الجُ ثجؽلبٌة المٍاضفة  -و  

مجؽلبةت الجٍخّق الكةمة  1 – 2 – 4  

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ِجغمن ثٍخّق هـةم
 
 :إدارة الرٍدة ِرب ا

  
 
ًداف -ب  الرٍدة صّةصة  - ا

 
 .الرٍدة ا

 الرٍدة دلّو  -ز 

 (إزراءات صجة) الدولّة المٍاضفة ثؽلبجٌة مٍخكة إزراءات -  د

ةوخةاق ثصجةزٌة  -ً  
 
هد من الجخؽّ الموشة

 
زو الجة

 
الفكةل  ػ والجشغّو  من ا

           .لكملّةثٌة والغبػ
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 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

صّةصة 
  الرٍدة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ًداف  ًَ رص
 
ةلة مٍزٌي من اإلدارة الكلّة ثصدد ا

ة
 
وثٍلكةت قملاٌة وشةزةثٌم فّمة ِجكلق  الموشة
 .بةلرٍدة
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 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

من ًم 
 الكملء؟ 

المشجٍردِن 

المطدرِن 

زمٌٍر الكةمة 

 (الكملء الداخلّة ) االدارات االخرى داخو مطلصة الرمةرك 

الرٌةت الجشرِكّة 

  الرٌةت الكةهٍهّة 

وغّر الصنٍمّة المجكةوهة وذات الطلة بةلكمو الرمرهَ ًّائت شنٍمّة 

الٌّائت الرلةبّة 

اضصةب المطةهف 

 الرٌةت المةهصة 

  الرٌةت المةهصة للشٌةدات 

 م  غًّر

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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  :  اًداف هـةم الرٍدة

 .رحقٛق يزطهجبد انًٕاصفخ انذٔنٛخ •

 رحقق انعًٛم يٍ جـٕدح انعًم انذٖ  •

ادٖ انٗ انًُزـــج انُٓبئٗ أ رحقٛق        

 .انخذيخ 

مة ًَ اًداف 
هـةم الرٍدة 

 ؟ 

 الشةملةالرٍدة  ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 
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4-2  

مجؽلبةت 
 الجٍخّق

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

دلّو الرٍدة  2 – 2 – 4  

فّمة         لشو الكملّةت المجغموة فُ هـةم إدارة الرٍدة والكللة  وضف لجش- ز
  .بّوٌة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

 :ِلُ مة قلَ جمو    ِش بصّح الرٍدة دلّو -قلَ والمصةفـة -إقداد :ِرب

 
 
 بكظ ملامة لكدم ومبررات ثفةضّو ِجغمن بصّح الرٍدة إدارة هـةم هؽةق -ا

 الموـمة لوشةط المٍاضفة مجؽلبةت

و -ب
 
اإلشةرة إلَ منةن  اإلزراءات المٍخكة الخةضة بوـةم إدارة الرٍدة ا

 .ثٍازدًة
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4-2  

مجؽلبةت 
 الجٍخّق

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

عبػ الٍخةاق  3 – 2 – 4  

 .صالحية الوثائق قبل إصدارها -  أ

 .مراجعة وتحديث إعادة اعتماد الوثائق إذا لزم األمر -  ب

 .عريف حالة الوثائق الحالية بالنسبة للتعديالت الساريةد -ـ ج

 .توافر جميع إصدارات الوثائق السارية في المواقع المستخدمة فيها - د 

التأكد من احتفاظ الوثائق بصالحيتها، على أن تكون قابلة للتعرف عليها واستخراجها  -ـ ه

 .متى لزم األمر

التأكد من تعريف الوثائق القادمة من جهات خارجية وضبط عملية توزيعها داخل   - و

 .المنظمة

منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة مع تطبيق وسائل التمييز المناسبة إذا ما  - ز

 .دعت الضرورة إلى اإلحتفاظ ببعض الوثائق الملغاة ألسباب معينة

داء
 
 الرٍدة فُ اال

 خّةرهة 

 , 4-2-4 البود مجؽلبةت ششب عبؽٌة وِجم الٍخةاق من خةضة هٍقة الرٍدة صرلت ثكجبر
 :ثغمن مٍخكة إزراءات إقداد بوِر
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4-2  

 مجؽلبةت قةمة

4 
هـ  ةم ادارة 
 الرٍدة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

عبػ صرلت الرٍدة  4 – 2 – 4  

زو الجكرِف ب *  
 
 مدة -شمةِة -فٌرصة -زمف -ِرب إهشةء إزراء مٍخق من ا

 .من صرلت الرٍدة والجخلص االشجفةظ

داء
 
 الرٍدة فُ اال

 خّةرهة 

  : ِرب

 الرٍدة إدارة وـةمل المؽلٍبة الشرلت عبػ *
 مف الجٍافق قلَ الدلّو ؿٌةرإل الشرلت ًذى قلَ الصفةظ ِرب *

 الرٍدة إدارة لوـةم الفكةل والجوفّذ لبةت المجؽ
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5 

   ةمشبٍلّ

 اإلدارة

  الجزام اإلدارة 5-1

  الكمّو الجرهّز قلَ 5-2

  صّةصة الرٍدة 5-3

  الجخؽّػ 5-4
  المشبٍلّةت, الشلؽةت, واالثطةالت 5-5

 اإلدارة مرازكة 5-6 

داء ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 
 
 الرٍدة فُ اال

 خّةرهة 
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5-1  

 الجزام االدارة

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

لبات العميل وكذلك ـــنقل أهمية تحقيق متط•

 .العاملين داخل المنظمة المتطلبات القانونية إلى كافة

 .وضع سياسة الجودة •
 

 .الجودة التأكد من وضع أهداف •
 

 .القيام بمراجعة نظام إدارة الجودة •
 

  .الضرورية التأكد من توافر الموارد •

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

 إدارة لوـةم والجؽبّق الجؽٍِر ثرةى الجزامٌة ةر  إؿٌ الكلّة اإلدارة قلَ
 :ؼرِق قن للوـةم المشجمر ّن والجصش الرٍدة
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5-2  
الجرهّز قلَ 
 الكمّو

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ن
 
هد اإلدارة الكلّة من ا

 
ن ثجة

 
ؽلبةت الكمّو لد ثم ثصدِدًة   مج ِرب ا

زو الصط
 
 ةء الكمّو  ٍل قلَ رع    وثصكّكٌة من ا

  (1-2-8و  7-2-1)

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-3  

 صّةصة الرٍدة

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 .يُبسجخ رجعبً نهغزض انذ٘ أَشئذ يٍ أجهّ انًُظًخ - أ 

     ٍٛ ــرزضًٍ االنزشاو رجبِ رحقٛق انًزطهجبد ٔانزحس - ة 

 .انًسزًز

       بء ٔيزاجعخ أْذاف ـرٕفز اإلطبر انًُبست يٍ أجم إَش -ـ ج

  .انجٕدح 

      داخم  قذ رى إثالغٓب ٔرٕضٛحٓب نكم انًسزٕٚبد انًعُٛخ  - د 

 .انًُظًخ  

       زًزح ألْذاف ـٚزى يزاجعزٓب ٔانزأكذ يٍ يالءيزٓب انًس  -ـ ْ

 .انًُظًخ  

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ِرب
 
ن من الكلّة اإلدارة ثجّكن ا

 
 :الرٍدة صّةصة ا
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5-4  

 الجخؽّػ

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

أْذاف انجٕدح 1 – 4 – 5  

ادارح انجٕدحرخطٛظ َظبو  2 – 4 – 5  

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-4  

 الجخؽّػ

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ًداف الرٍدة 1 – 4 – 5
 
ا  

ًداف -
 
ن ثنٍن ا

 
ةس وهذلم مجفكة مف صّةصة         الرٍدة لةبلة للكّ ِرب ا
  . الرٍدة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ِرب-
 
هد ا

 
هي الكلّة اإلدارة ثجة

 
ًداف ف وع ثم لد ا

 
 فُ بمة الرٍدة, ا

ًداف ذلم
 
 لرمّف ,(1-7) الموجذ مجؽلبةت لجصكّق الغرورِة اال
   الموـمة داخو والمشجٍِةت الٍؿةا ف
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5-4  

 الجخؽّػ

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

ثخؽّػ هـةم ادارة الرٍدة 2 – 4 – 5  

المصةفـة قلَ صلمة مطدالّة هـةم إدارة الرٍدة قود ثخؽّػ وثؽبّق الجغّّرات  -ب 
  .الجَ لد ِلزم إدخةلٌة قلَ هـةم إدارة الرٍدة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ِرب
 
هد ا

 
ن من الكلّة اإلدارة ثجة

 
 :ا

 
 
 وهذلم 1-4 فُ المذهٍرة المجؽلبةت ثصكّق بغرض ِجم الرٍدة إدارة لوـةم الجخؽّػ -  ا

ً
 
 .الرٍدة داف   ا
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5-5  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 السلطة والمسئولية 5-5-1

  اإلدارةممثـــــــــــــل  5-5-2

  ال الداخليــــــاالتص 5-5-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

http://www.customs.gov.eg/index.html


5-5  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 الشلؽة والمشبٍلّة 5-5-1

هد اإلدارة الكلّ 
 
ن ثجة

 
ن الشلؽةت و المشبٍلّةت               ِرب ا

 
 ة من ا

ة     بكغٌة ببكظ داخو الموـمة لد ثم ثكرِفٌة وإبلغٌ جٌةوقلل
فراد داخو

 
 .الموـمة إلَ زمّف اال

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-5  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  دو اإلدارة           مم 5-5-2

 .غرس الٍقُ بمجؽلبةت الكمّو داخو الموـمة -  ز 

ن ِرب
 
خرى  مشبٍلّةثي قن الوـر بغظ -لي ثنٍن ٍ    قغ بجكّّن الكلّة اإلدارة ثكٍم ا

 
 -اال

 :قن المشبٍلّة وهذلم الشلؽة

 .ة بوـةم إدارة الرٍدة       وثؽبّق والمصةفـة قلَ الكملّةت الخةض عمةن إهشةء - ا  

داء قن الجكةرِر إقداد -  ب  ذلم فُ بمة الكلّة اإلدارة إلَ ٌة      ورفك الرٍدة إدارة هـةم ا 
زو من اللزمة االشجّةزةت  .الجصشّن ا 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-5  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  دو اإلدارة           مم 5-5-2

ةو بّن     ِكٍم ممدو اإلدارة بدور شلكة الٍض
 
والرٌةت الخةرزّة فُ  الموشة

مٍر 
 
  .ذات قللة بوـةم إدارة الرٍدة ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-5  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  االثطةل الداخلُ 5-5-3

هد
 
ن ثجة

 
ةء قملّةت االثطةل   اإلدارة الكلّة من إهش ِرب ا
ن االثطةالت ثجم  الموةص

 
فّمة ِجكلق  بة داخو الموـمة و ا

  بفةقلّة هـةم إدارة الرٍدة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-6  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  عام 5-6-1

  مدخالت المراجعة 5-6-2

  مخرجات المراجعة 5-6-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-6  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  قةم 5-6-1

ن ثجغمن ًذى المرازكة ثكّّم
 
فرص الجصشّن ومدى الصةزة إلَ إشداث  ِرب ا
ًداف الر رات فُ هـةم إدارة الرٍدة بمة فُ ذلم صّةصة ثغّّ

 
ٍدة همة ِرب المصةفـة  وا

   (4-2-4)  قلَ صرلت ًذى المرازكةت

ن ِرب
 
هد شجَ زموّة فجرات قلَ الرٍدة إدارة هـةم بمرازكة الكلّة اإلدارة ثكٍم ا

 
 من ثجة

  .وفكةلّجي وضلشّجي ملءمجي جمرار       اص

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-6  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  مدخلت المرازكة 5-6-2

ن ثجغمن مدخلت مرازكة اإلدارة
 
 :مكلٍمةت قن ِرب ا

 .هجةاذ المرازكةت -ا   

 .المكلٍمةت الٍاردة من الكمّو -ب 

داء الكملّةت لإلزراءات المخؽؽة مؽةبكة الموجذ مدى - ز   .وا 

 .والجطصّصّة مٍلف اإلزراءات الٍلةاّة -د 

 .الشةبكة مجةبكة مة ثم اثخةذى من إزراءات بوةءًا قلَ مرازكةت اإلدارة - ً 

ن ثؤخر قلَ هـةم إدارة -و   .الرٍدة الجغّّرات المخؽؽة الجُ من الممنن ا 

 .ثٍضّةت الجصشّن -ز 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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5-6  

المشبٍلّةت 
والشلؽةت 
 واالثطةالت

5 
مشبٍلّة 
 االدارة

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

  مخرزةت المرازكة 5-6-3

ن ثجغمن مخرز
 
 :المرازكة الكرارات الجُ ثشمو ةت ِرب ا

  
 
 .ثصشّن فكةلّة هـةم إدارة الرٍدة وقملّةثي -ا

 .ثصشّن الموجذ ثبكًة لمجؽلبةت الكمّو -ب 

 .ثصدِد المٍارد المؽلٍبة - ز 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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6 

ادارة 
 المٍارد

 توفير الموارد 6-1
 

 الموارد البشرية  6-2
 

 التسهيالت والعوامل المساعدة 6-3

  )البنية األساسية  (      
 

 بيئة العمل  6-4

 الشةملةالرٍدة  ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

http://www.customs.gov.eg/index.html


6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-1  

ثٍفّر 
  .بمجؽلبةثي الٍفةء جٍى رعةء الكمّو قن ؼرِق   رفف مش -ب المٍارد

زو ِرب قلَ الموـمة
 
 :ثصدِد وثٍفّر المٍارد المؽلٍبة من ا

 
 
 المشجمر والجصشّن الر ٍدة إدارة هـةم قلَ والمصةفـة ثؽبّق -  ا

 .لفةقلّجي

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-2  

المٍارد 
 البشرِة

 عام 6-2-1

 الكفاءة، الوعي، و التدريب 6-2-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-2  

المٍارد 
 البشرِة

 قةم 6-2-1

شخةص 
 
ن ِجصلَ اال

 
قم ِرب ا

 
ةل ثؤخر قلَ   الذِن ِكٍمٍن بة

 بةلمؤًلت النةفّة من شّح المؤًو مشجٍى زٍدة الموجذ 

  المٌةرات والخبرة -الجدرِب -الدراصُ

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-2  

المٍارد 
 البشرِة

 الن فةءة, الٍقُ, و الجدرِب 6-2-2

  
 
فراد الذِن ِكٍمٍن بمٌةم ثؤخر -ا

 
 .قلَ الرٍدة ثصدِد مشجٍى الن فةءة اللزم لل

 .ثٍفّر الجدرِب اللزم لجصكّق ًذى االشجّةزةت -ب  

فراد ثكّّم مدى - ز 
 
 .فكةلّة الجدرِب الذي ثم إقؽةؤى لل

هشؽة  - د 
 
ًمّة اال

 
ًداف  عمةن إدراك الكةملّن ال

 
الجُ ِكٍمٍن بٌة ومدى مشةًمجٌم فُ ثصكّق ا

 .الرٍدة

الجدرِب والمؤًلت  -الخبرة  -الموةصبة الخةضة بةلدرزة الكلمّة الصفةظ قلَ الشرلت - ً 
 (.(4-2-4الكةمة لنو فرد 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ة قلَ ِرب
 
 :الموشة
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6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-3  
االمنةهّةت والكٍامو 

البوّة )المشةقدة 
 (االصةصّة

 المرثبؽة بذلم المبةهُ ومصّػ الكمو والجشٌّلت - ا   
   
دوات والمكدات والمشجلزمةت المةدِة والفنرِة -ب 

 
  .اال

 
  .الخدمةت المكةوهة مدو الوكو واالثطةالت - ز

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ة قلَ ِرب
 
صةصّة البوّة قلَ والمصةفـة ثٍفّر -ثكرِف الموشة

 
 من اللزمة اال

زو
 
 : (المدةل صبّو قلَ) ذلم وِجغمن مؽةبق,  موجذ إلَ الٍضٍل ا
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6 

ادارة 
 المٍارد

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

6-4  

 بّبة الكمو

ة  ِرب قلَ
 
بّبة الكمو المؽلٍبة  وإدارة, ثصدِدالموشة

زو الصطٍل قلَ موجذ مؽةبق
 
 من ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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7 

ثصكّق 
 الموجذ

زٌزة الكّةس والمجةبكة  7-6
 
 عبػ ا

 الشةملةالرٍدة  ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 

  الموجذ ثصكّق قملّةت ثخؽّػ 7-1

 بةلكمّو المجطلة الكملّةت 7-2

 الجؽٍِر و الجطمّم 7-3

 المشجرِةت 7-4

 والخدمة اإلهجةج قملّةت 7-5
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7 

ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-1  

ثخؽّػ قملّةت 
 ثصكّق الموجذ

 انعًهٛبد انًطهٕثخ نزحقٛق انًُزج ٔرطٕٚز رخطٛظانًُظًخ  ٚجت عهٗ -

بد انعًهٛبد ــــرحقٛق انًُزج يع يزطهج ٔٚجت أٌ ٚزٕافق رخطٛظ عًهٛبد -

ٔعهٗ انًُظًخ عُـــذ  ( 1-4) األخزٖ نُظبو إدارح انجٕدح داخم انًؤسسخ

 :أيكٍ كهًب -انزخطٛظ نزحقٛق انًُزج رحذٚذ يب ٚهٙ

 .أْذاف ٔيزطهجبد انجٕدح نهًُزج -   أ 

      ٔرٕفٛز انًٕارد انالسيخ  ،انحبجخ إنٗ إعذاد عًهٛبد ٔٔثـبئق - ة 

 .نهٕصٕل إنٗ انًُزج

    ٔانزفزٛش ٔاالخزجبر انالسيخ  الحٛخ ٔانزصذـأَشطخ انزحقق ٔانص -ـ ج

 .نهًُزج ٔكذنك يعٛبر انقجٕل  

      ج ــأجم انزأكذ يٍ رٕافق انعًهٛبد ٔانًُز انسجالد انالسيخ يٍ  -  د

 (4 -2-4)انُٓبئٙ 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-1  

ثخؽّػ قملّةت 
 ثصكّق الموجذ

   (:2)ملشـة 
 فُ ثؽٍِر قملّةت ثصكّق 3-7للموـمة ثؽبّق المجؽلبةت المذهٍرة فُ البود  ِمنن

 .الموجذ

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ِرب -
 
صلٍب ملامة الجخؽّػ قملّة مخرزةت ثنٍن ا

 
 إدارة فُ الموـمة ال

 .قملّةثٌة

   : (1) ملشـة

ُ ثطف هّفّة ثؽبّق قملّةت إدارة هـةم الرٍدة لموجذ  من الممنن ثشمّة الٍخةاق الج
و مشروع

 
و ثكةلد مكّن والمٍارد المؽلٍبة لي, بخؽة الرٍدة -ا

 
 .ا
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

 تحديد المتطلبات الخاصة بالمنتج 7-2-1    

 

 مراجعة المتطلبات الخاصة بالمنتج 7-2-2    

  

   االتصال بالعميل 7-2-3    

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

        ثصدِد المجؽلبةت الخةضة بةلموجذ 7-2-1    

ي مجؽلبةت إعةفّة ثصددًة-د  
 
 .الموـمة ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ثُ ثصدِد الموـمة قلَ ِرب
 
 :اال

 
 
 الخةضة المجؽلبةت ذلم فُ بمة هفشي, الكمّو بمكرفة المصددة المجؽلبةت-  ا

 .الجشلّم بكد المؽلٍبة والخدمةت الكمّو إلَ بةلجشلّم

و الخةضة للصجخدامةت الغرورِة المجؽلبةت -  ب
 
 لم والجُ للموجذ المصجملة ا

 الكمّو ِصددًة

 الرصمّة واللٍااس الكةهٍهّة المجؽلبةت ذلم فُ بمة بةلموجذ المجكلكة االلجزامةت - ز
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

 مرازكة المجؽلبةت الخةضة بةلموجذ 7-2-2     

ةقلَ  ِرب - 
 
 .مرازكة المجؽلبةت الخةضة بةلموجذ الموشة

ن ثررى ًذى المرازكةت لبو االلجزام  -
 
ثكدِم : مدةل)الموجذ إلَ الكمّو  بجٍرِد ِرب ا

مر الجشغّو    موةلط
 
و ا
 
هد من وهذلم( ة, لبٍل الككد ا

 
 :ثجة

    
 
 .مجؽلبةت الموجذ لد ثم الجكرف قلٌّة -ا

مر الجشغّو  ثشٍِة االخجلف بّن -ب    
 
و ا
 
والمجؽلبةت الذي ذهرت  مجؽلبةت الككد ا

و الكؽةء :مدةل)فُ مٍاعف صةبكة 
 
 .(الموةلطة ا

  .لدرة الموـمة قلَ الٍفةء بةلمجؽلبةت المصددة - ز 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

 مرازكة المجؽلبةت الخةضة بةلموجذ 7-2-2     

 .(4-2-4 )     رارات للمجةبكة ثشرّو هجةاذ المرازكة ومة ِجرثب قلٌّة من ل ِرب - 
ة ِرب قلَ    , ة       قودمة ال ِكٍم الكمّو بجكدِم مجؽلبةثي فُ ضٍرة ه جةبّ -

 
 الموش  ة

هد من
 
 .الجكةلد  ًذى المجؽلبةت لبو لبٍل الجة

ن -
 
هد  قودمة ِجم ثغّّر مجؽلبةت الموجذ, ِرب ا

 
ةثجة

 
ن الٍخةاق    الموشة

 
ذات  من ا

هد 
 
ن ثجة

 
ة   الطلة لد ثم ثكدِلٌة وا

 
ّكةب الكةملّن للجغّّر الذي    واصج من إدراكالموشة

 .المجؽلبةت ثم فُ

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

 مرازكة المجؽلبةت الخةضة بةلموجذ 7-2-2     

المبّكةت قن ؼرِق اإلهجرهت, ثنٍن المرازكة  فُ بكظ الصةالت, مدو: ملشـة
مر بّف

 
ن ثغؽُ  و قن هبدِ الرصمّة غّر قملّة لنو ا

 
ذلم ِمنن ا

  .الدقةِة المرازكة المكلٍمةت المرثبؽة بةلموجذ مدو الن جةلٍزةت ومٍاد

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

http://www.customs.gov.eg/index.html


7 

ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-2  

الكملّةت المجطلة 
 بةلكمّو

   االثطةل بةلكمّو 7-2-3

ةِرب قلَ 
 
االثطةل الفكةل مف الكملء  ثرثّبةت وثوفّذ ثكرِف الموشة
 :بةلوشبة لمة ِلُ

 .مكلٍمةت قن الموجذ -

وامر الجشغّو -االصجفشةرات -
 
و ثداول ا

 
 .بمة ِشمو الجكدِلت  الككٍد ا

داء بمة هلكَ ملشـةت -
 
  .ِشمو شنةوى الكمّو الكمّو قن مشجٍى اال

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

   تخطيط التصميم والتطوير  1-3-7

 مدخالت التصميم والتطوير 7-3-2

 مخرجات التصميم والتطوير  7-3-3

 مراجعة التصميم والتطوير  7-3-4

    التحقق من التصميم والتطوير 7-3-5

   التأكد من صالحية التصميم والتطوير  6-3-7

 ضبط تغييرات التصميم والتطوير 7-3-7

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 ثخؽّػ الجطمّم والجؽٍِر 1-3-7

ةِرب قلَ  -
 
ن ثخؽػ وثغبػ الموشة  .الموجرةت  م وثؽٍِر  قملّةت ثطمّ ا 

ن ِصدد ثخؽّػ الجطمّم والجؽٍِر مة-
 
 :ِلُ ِرب ا

 .مراشو قملّةت الجطمّم والجؽٍِر -        

هشؽة المرازكة, الجصكق والطلشّة       -  .الجطمّم والجؽٍِر  من الموةصبة لنو مرشلة  ا 

هشؽة       -
 
  .الجطمّم والجؽٍِر المشبٍلّةت والطلشّةت ال

ن ثدار الكللةت بّن المرمٍقةت المخجلفة فُ الجطمّم -  هد من ه فةءة االثطةل  ِرب ا 
 
والجؽٍِر للجة

ٍح المشبٍلّةت  .ووع

منن -الجخؽّػ ِرب ثصدِح مخرزةت-    .إهرةز الجطمّم والجؽٍِر ؼبكًة لمراشو  -هلمة ا 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 مدخلت الجطمّم والجؽٍِر 7-3-2
  :ِلُ المدخلت المجكلكة بمجؽلبةت الموجذ بمة ِشمو مة وثٍخّق ثكرِفِرب - 

داء و ثصكّق الٍؿةا ف المؽلٍبة       -
 
 .مجؽلبةت اال

 .والجوـّمّة المجؽلبةت الكةهٍهّة       -

 .صةبكةً  ممةخلة ثمت المكلٍمةت الجُ ثم اصجخلضٌة من قملّةت ثطمّم        -

خرى عرورِة لكملّة الجطمّم والجؽٍِر       -
 
ي مجؽلبةت ا

 
 .ا

 .(4-2-4)الشرلت الخةضة بٌذى المكلٍمةت  ِرب شفؾ - 
هد - 

 
ن ثنٍن المجؽلبةت  من ضصجٌة وملءمجٌة وِرب ِرب مرازكة ًذى المدخلت للجة

 
ا

و مجغةربة
 
  .هةملة وغّر مبٌمة ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 مخرزةت الجطمّم والجؽٍِر  7-3-3

الجصكق من مؽةبكجٌة  ِمنن ِرب ثٍخّق مخرزةت قملّة الجطمّم والجؽٍِر بصّح - 
 .للمدخلت

ن ثصكق مخرزةت الجطمّم والجؽٍِر مة -  :ِلُ ِرب ا 

 .مجؽلبةت مدخلت الجطمّم والجؽٍِر      -

 .والخدمة الشراء واإلهجةج ثٍفّر مكلٍمةت هةفّة قن قملّةت      -

و اإلشةرة      -  .إلٌّة ثصدِد مكةِّر الكبٍل المؽلٍبة ا 

زو اص      - من وصلّم ثصدِد خطةاص الموجذ اللزمة من ا 
 
  .جخدام ا

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 مرازكة الجطمّم والجؽٍِر 7-3-4

زو للجطمّم   -بة قود المراشو الموةص -ِرب الكّةم بمرازكةت دورِة-
 
 :والجؽٍِر من ا

 .بةلمجؽلبةت ثكّّم لدرة هجةاذ قملّة الجطمّم والجؽٍِر قلَ الٍفةء    -

 .ثصدِد المشةهو والجراح اإلزراءات اللزمة لصلٌة   -

ن- 
 
ِشةرك فُ ًذى المرازكةت ممدلٍن لرمّف الٍؿةا ف المجكلكة بمرشلة الجطمّم  ِرب ا
 .مرازكجٌة الجُ ِجم  والجؽٍِر

 (4-2-4)قوٌة  الوةثرة  ِرب ثشرّو هجةاذ مرازكة الجطمّم وإزراءات المجةبكة -

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 الجصكق من الجطمّم والجؽٍِر 7-3-5

هد  الجطمّم  ِرب إزراء الجصكق من-
 
زو الجة

 
والجؽٍِر من ا

 .والجؽٍِر م  المخرزةت لمدخلت الجطمّ من ثصكّق

 
ِرب ثشرّو هجةاذ الجصكق وإزراء المجةبكة الوةثرة قوٌة   -
(4-2-4) 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

هد من ضلشّة الجطمّم والجؽٍِر 6-3-7
 
 الجة

هد من ضلشّة  -
 
ن ثجم قملّة الجة

 
الجؽٍِر, بمة ِجفق مف والجطمّم  ِرب ا

ن(1-3-7)   الجرثّبةت المخؽؽة 
 
الموجذ ِفُ بمجؽلبةت  , وذلم لغمةن ا

 .االصجخدام

هد من الطلشّة لبو ثٍرِد -
 
و اصجخدام الموجذ هلمة  ِرب إثمةم قملّة الجة

 
ا

 .هةن ذلم ممنوة

هد من- 
 
وإزراء المجةبكة الوةثرة  الطلشّة ِرب ثشرّو هجةاذ قملّة الجة

  .(4-2-4 ( قوٌة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-3  

 الجطمّم والجؽٍِر

 عبػ ثغّّرات الجطمّم والجؽٍِر 7-3-7

  .ثغّّرات الجطمّم والجؽٍِر وعبػ ثٍخّق -ثصدِدِرب 
هد ثصكّق ِرب

 
قلٌّة لبو  والجطدِقلشّة ًذى الجغّّرات     من ض والجة

 .الجوفّذ

خّر ًذا الجغّّر قلَ المٍاد المشجبدلة والموجرةت  ِجغمن ذلم 
 
ثكّّم ثة

 .المٍردة

ذ مرازكة ًذى الجغّّرات وإزراءات المجةبكة الوةثرة  هجةا ثٍخّقِرب  
  .(4-2-4)قوٌة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-4  

 المشجرِةت

 قملّة الشراء 7-4-1

 
 بّةهةت الشراء 7-4-2

 
هد من ضلشّة الموجذ الذي ثم7-4-3

 
 شراؤى الجة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

http://www.customs.gov.eg/index.html


7 

ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-4  

 المشجرِةت

 قملّة الشراء7-4-1

ن الموج ِرب قلَ الموـمة - 
 
هد من ا

 
 .المجؽلبةت المخؽؽة  رةت المشجراة ثؽةبق  الجة

ٍع ومدى -  خّر ًذا الموجذ قلَ  المرالبة المفروعة قلَ المٍرد والموجذ ِكجمد ه
 
المشجرى قلَ ثة

 .ق الموجذ الجةلّة وقلَ الموجذ الوٌةاُ ثصكّ قملّةت

ن بصشب لدرثٌم قلَ الجٍرِد ششبمة زةء فُ  المٍردِ ِرب قلَ الموـمة ثكّّم واخجّةر - 
 .مجؽلبةثٌة

 .االخجّةر والجكّّم الدوري لٌؤالء المٍردِن ِرب ثصدِد مكةِّر - 

  (4-2-4)قوٌة  وإزراءات المجةبكة الوةثرة ِرب ثشرّو هجةاذ قملّة الجكّّم - 

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-4  

 المشجرِةت

 بّةهةت الشراء 7-4-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن
 
المزمف شراؤى, الخدمة / ثصجٍى وخةاق الشراء قلَ مكلٍمةت ثطف الموجذ  ِرب ا

 :ششب الغرورة وِشمو ذلم مة ِلَ
 
 
و الطلشّة  - ا

 
 (4) الكملّةت( 3)راءات   اإلز( 2)الموجذ ( 1)مجؽلبةت االقجمةد ا

 .المكدات
فراد- ب 

 
 .مجؽلبةت المؤًلت لل

 .مجؽلبةت هـةم إدارة الرٍدة -   ز
هد 

 
ن ثجة

 
ةِرب ا

 
وذلم لبو  فة فُ وخةاق الشراء   بةت المٍضمن ملءمة المجؽل الموشة

  .إرصةلٌة للمٍرد
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-4  

 المشجرِةت

هد من ضلشّة الموجذ الذي ثم شراؤى7-4-3
 
 الجة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ 
 
هد من  الموشة

 
زو الجة

 
هشؽة اللزمة من ا

 
ثصدِد وثوفّذ اال

 .مؽةبكة الموجذ الذي ثم شراؤى لمجؽلبةت الشراء المصددة
ةفُ شةلة الجراح  

 
و الكمّو إزراء الموشة

 
هشؽة فُ مكر المٍرد  ا

 
ثلم اال

ِرب ثٍضّف ؼرِكة الجصكق المؽلٍبة والجرثّبةت اللزمة ووصّلة لبٍل 
  .الموجذ وذلم فُ بّةهةت الشراء
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

 ضبط عمليات اإلنتاج والخدمة  7-5-1

 

 التأكد من صالحية عمليات اإلنتاج والخدمة7-5-2

 

 التمييز والتتبع7-5-3

 

 ممتلكات العميل 7-5-4

 

  المحافظة على المنتج7-5-5

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

 عبػ قملّةت اإلهجةج والخدمة 7-5-1

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ 
 
ةت اإلهجةج والخدمة فُ ؿروف مغبٍؼة وذلم من   قملّ ثخؽّػ وثوفّذ الموشة

 :خلل
 
 
 الخدمة/ ثٍفّر البّةهةت اللزمة قن ثكرِف خطةاص الموجذ - ا

  ًً  (ةمجَ هةن عرورِ)ثٍفّر ثكلّمةت الكمو  - ب
 .الخدمة/  جخدام المكدات اللزمة لكملّةت اإلهجةج اص -  ز
زٌزة الكّةس والرضد  - د 

 
 .ثٍفّر واصجخدام ا

هشؽة الكّةس والرضد اللزمة -   ً
 
 .ثوفّذ ا

هش  -  و
 
  الجٍرِد ومة بكد الجٍرِد -ؽة الخةضة بةلكبٍل ثوفّذ اال
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

هد من ضلشّة قملّةت اإلهجةج والخدمة7-5-2
 
 الجة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  
 
هد من ضلشّة الكملّةت الخةضة بةإلهجةج الموشة

 
والخدمة  الجة

وذلم فُ شةلة قدم وزٍد وصةاو الجصكق بٍاصؽة الكّةس والرضد بكد إثمةم 
و 
 
ي قملّةت ثـٌر فٌّة الكٍّب بكد اصجخدام الموجذ ا

 
الكملّةت, وِشمو ذلم ا

 .ثٍرِد الخدمة

ن ِرب
 
هد قملّة ثٍعس ا

 
  إلَ الٍضٍل قلَ الكملّةت لدرة الطلشّة من الجة

 .المخؽؽة الوجةاذ
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

هد من ضلشّة قملّةت اإلهجةج والخدمة7-5-2
 
 الجة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ 
 
هد من الموشة

 
زو الجة

 
ضلشّة  ثصدِد الجرثّبةت اللزمة من ا

 :الكملّةت بمة ِجغمن
 
 
 .االشجراؼةت المصددة لمرازكة واقجمةد الكملّة - ا

زٌزة ومؤًلت الكةملّن - ب
 
 .اقجمةد اال

 .اصجخدام اإلزراءات والموةًذ المصددة -  ز
 (4-2-4)مجؽلبةت اصجخدام الشرلت  - د
هد من الطلشّة -  ً

 
  .إقةدة الجة
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

 الجمّّز والججبف7-5-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  -
 
عبػ وثشرّو مةِجمّز بي الموجذ شّومة ِنٍن الججبف  الموشة

 (4-2-4)المجفق قلٌّة  ِكجبر من المجؽلبةت

ة قلَ ِرب -
 
خوةء موةصبة وؼرق  وصةاو ؽة بٍاص الموجذ ثمّّز الموشة

 
 ا

 .والخدمة اإلهجةج قملّةت

ةِرب قلَ  -
 
الموجذ فّمة ِخجص بمجؽلبةت الكّةس  ثمّّز شةلة الموشة

 .والرضد
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

 ممجلنةت الكمّو 7-5-4

 الشةملة الرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  - 
 
و اصجخدامٌة داخو    المصةفـة قلَ ممج الموشة

 
لنةت الكملء فجرة ثٍازدًة ا

ة
 
 .الموشة

 

ةقلَ  ِرب-
 
هد وشمةِة والمصةفـة قلَ ممجلنةت الكملء اللزمة من   ثصدِد والج الموشة

 
ة

زو االص
 
و داخو الموجذ       ا

 
 .جخدام مف ا

هٌة غّر-
 
و ِن جشف ا

 
و ثلف ا

 
ي ملنّة للكمّو ثفكد ا

 
بة للصجكمةل, ِرب       موةص ا

 .ثشرّلٌة وإرصةل ثكرِر بٌة إلَ الكمّو
ن ثش: ملصٍؿة

 
 مو ملنّة فنرِة  ملنّة الكمّو ِمنن ا

  .(صرِة المكلٍمةت: مدةل)                

http://www.customs.gov.eg/index.html


7 

ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-5  

قملّةت االهجةج 
 والخدمة

  المصةفـة قلَ الموجذ7-5-5

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ثصةفؾ 
 
ةِرب ا

 
َ اصجمرار مؽةبكة الموجذ لمجؽلبةت الكمّو الموشة  قل

مةهن المصددة وِجغمن ذلم 
 
خلل الكملّةت الداخلّة والجٍرِد إلَ اال

 .الجخزِن والصفؾ -الجغلّف -الموةولة -الجمّّز
ززاء المنٍهة

 
ِغًة الكؽف واال

 
  .للموجذ ِشمو ذلم ا
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-6  

زٌزة الكّةس  عبػ ا 
 والمجةبكة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ -
 
ن الموشة

 
هد من ا

 
هشؽة الكّةس  إهشةء قملّةت للجة

 
ا

صلٍب ِجؽةبق مف مجؽلبةت 
 
والرضد ِمنن وِجم الكّةم بٌة بة

  .الكّةس والرضد

ةِرب قلَ -
 
هش الموشة

 
زٌزة  ؽة ثكرِف ا

 
الكّةس والرضد اللزمة واال

هد من مؽةبكة الموج  ةس والرضد لنُ ثج   المؽلٍبة للكّ
 
  ذ للمجؽلبةت    ة

 (1-2-7)المصددة 
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ثصكّق 
 الموجذ

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

7-6  

زٌزة الكّةس  عبػ ا 
 والمجةبكة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

زٌزة الكّةس والرضد 
 
ن ثنٍن ا

 
هد من ضصة الوجةاذ ِرب ا

 
 ( :ذلم عرورِة هلمة هةن)للجة
 
 
و لبو االص- ا

 
و  مكةِرة ومغبٍؼة دورًِة ا

 
زٌزة ثجبف المكةِّر المصلّة ا

 
الدولّة, وفَ شةلة قدم وزٍد مدو ًذى    جخدام مف ا

ص
 
 .المشجخدمة فُ قملّة المكةِرة  س   المكةِّر فّرب ثشرّو اال

و إقةدة عبؽٌة ششب الصةزة- ب 
 
 .ِجم عبؽٌة ا

ة إلمنةن ثصدِد شةلة المكةِرة -  ز  .ِجم ثمًّّز
 .هجةاذ الكّةس ِجم المصةفـة قلٌّة من الغبػ الخةؼئ والذي لد ِشبب قدم ضلشّجٌة من - د 
و الفشةد خلل الموةولة والطّةهة والجخزِن -  ً

 
 .ِجم المصةفـة قلٌّة من الجلف ا

هد من ضلشّة الكّةصةت الشةبكة وذلم فُ شةلة - و 
 
زٌزة الكّةس غّر مؽةبق  ِرب قلَ الموـمة ثكّّم و الجة

 
شد ا

 
ن ا

 
اه جشةف ا

خرة بٌة للمجؽلبةت وِرب قلَ الموـمة
 
زٌزة والموجرةت المجة

 
 .اثخةذ اإلزراءات اللزمة شّةل ًذى اال

هد من الطلشّة       
 
 )4-2-4( همةِرب االشجفةظ بشرلت هجةاذ قملّةت المكةِرة والجة

هد من ضلشّة برامذ النمبٍّثر المش - ز 
 
 .جخدمة فُ لّةس ورضد المجؽلبةت المصددة لبو اصجخدامٌة  ِرب الجة

http://www.customs.gov.eg/index.html


8 

الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 عام  8-1
 

 القياس والمتابعة  8-2
 

 ضبط حاالت عدم المطابقة 8-3
    

 تحليل البيانات  8-4
 

 التحسين  8-5

 الشةملةالرٍدة  ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

 خّةرهة 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-1  

 قةم

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

هشؽة الكّةس والرضد والجصلّو  ِرب قلَ الموـمة
 
ثخؽّػ وثوفّذ ا
هد من

 
 :والجصشّن اللزمة شجَ ثجة

 
 
 .ثؽةبق الموجذ مف المجؽلبةت - ا

 .ثؽةبق هـةم إدارة الرٍدة مف المجؽلبةت - ب 
 .الجصشّن المشجمر لفةقلّة هـةم إدارة الرٍدة -  ز

ن ِرب
 
صةلّب ذلم فُ بمة المجبكة, للٍصةاو ثصدِد ذلم ِجغمن ا

 
 اال

  .جخدامٌة  اص ومدى اإلشطةاّة,
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 رضاء العميل 8-2-1

 

 المراجعة الداخلية 8-2-2

 

 القياس والرصد للعمليات 8-2-3

 

 القياس والرصد للمنتج8-2-4

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 رعةء الكمّو   8-2-1

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

الٍفةء  د المكلٍمةت الجُ ثٍعس مدى        ِرب قلَ الموـمة رض
داء هـةم إدارة الرٍدة, 

 
بمجؽلبةت الكمّو هإشدى وصةاو لّةس ا

  .بة للصطٍل قلَ ًذى المكلٍمةت  وِرب ثصدِد الٍصةاو الموةص
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 المرازكة الداخلّة  8-2-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةقلَ  ِرب
 
ن  الموشة

 
هد من ا

 
إزراء مرازكة داخلّة دورِة شجَ ثجة

 :هـةم إدارة الرٍدة
 
 
المٍاضفة  , ومجؽلبةت ًذى(1-7)مجؽةبق مف الجرثّبةت المخؽؽة  - ا

 .هـةم إدارة الرٍدة الجُ شددثٌة الموـمة ةت الدولّة, مجؽلب
  .ِجم ثوفّذى والصفةظ قلّي بطٍرة فكةلة- ب 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 المرازكة الداخلّة  8-2-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ 
 
خذ فُ االقجبةر   الجخؽّ الموشة

 
ػ لبرهةمذ المرازكة مف اال

هشؽة والمرةالت الجُ ثش شةلة
 
ًمّة اال

 
ملٌة قملّة المرازكة, مف  وا

االصجكةهة بوجةاذ المرازكةت الشةبكة, وِرب قلَ الموـمة ثكرِف 
صةلّب المرازكة

 
 .الوؽةق وقدد المرات وا
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 المرازكة الداخلّة  8-2-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ن ثجم المرازكةت بٍاص
 
لشةم الجُ   ِرب ا

 
فراد مشجكلّن قن اال

 
ؽة ا

 .المرازكة قلٌّة ثجم
  ِرب إهشةء إزراء مٍخق ِجغمن المشبٍلّةت والمجؽلبةت اللزمة

لجخؽّػ وإزراء المرازكةت, وه جةبة ثكرِر ِجغمن هجةاذ المرازكة, 
  (4-2-4 )  واالشجفةظ بشرلثٌة
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 المرازكة الداخلّة  8-2-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

هد  ِرب قلَ اإلدارة المشبٍلة قن المنةن الذي ثجم-
 
مرازكجي الجة

راء الجطصّصُ اللزم فُ شّوي لكلج شةلة قدم  ةإلزبمن الكّةم 
صبةبٌة

 
 .المؽةبكة وا

ن ثجغمن إزراءات المجةبكة الجصكق من ثوفّذ اإلزراء-
 
  ِرب ا

 ( 2-5-8)الجطصّصَ وقمو ثكرِر قن هجةاذ الجصكق 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 الكّةس والرضد للكملّةت  8-2-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

بة لكّةس ورضد قملّةت   الموةص ِرب قلَ الموـمة ثؽبّق الؽرق 
ن هو قملّة لدٌِة . هـةم إدارة الرٍدة

 
ن ثٍعس ًذى الؽرق ا

 
وِرب ا

وفُ شةلة قدم الجٍضو إلَ . الكدرة لجصكّق الوجةاذ المخؽؽة لٌة
منن, 

 
الوجةاذ المخؽؽة ِرب اثخةذ اإلزراءات الجطصّصّة, هلمة ا

هد من مؽةبكة الموجذ للمجؽلبةت
 
  .للجة
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 الكّةس والرضد للموجذ 8-2-4

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ة ِرب قلَ -
 
خطةاص الموجذ للجصكق من اصجّفةء  لّةس ورضد الموش   ة

ن ثررى ًذى الكّةصةت قود المراشو المخجلفة  المجؽلبةت المخؽؽة همة ِرب ا 
الجُ ِمر بٌة الموجذ خلل الكملّةت المججةلّة بمة ِجٍافق مف الجرثّبةت 

 (1-7)المخؽؽة 
 
ن ثشمو  ِرب ثٍخّق الدلّو قلَ ثٍافق الموجذ مف مكةِّر- الكبٍل لي همة ِرب ا 

 (4-2-4)الشرلت الشلؽةت والمشبٍلّة قن المٍافكة قلَ إِرةز الموجذ 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-2  

 الكّةس والمجةبكة

 الكّةس والرضد للموجذ 8-2-4

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ال ثجم المٍافكة قلَ إِرةز الموجذ المؽلٍب -
 
هشؽة المخؽؽة     ِرب ا

 
ة شجَ ثجم زمّف اال

و (1-7 )بطٍرة مرعّة 
 
, إال إذا مة ثم الكبٍل بغّر ذلم من لبو الشلؽة المخٍلة ا

  .من لبو الكمّو

ةِرب قلَ  -
 
هد من ثكرِف وعبػ الموجذ غّر المؽةبق للمجؽلبةت الج الموش  ة

 
ف    لمو ة
و ثٍرِدى

 
 .اصجخدامي ا

ق فُ  الموجذ غّر المؽةب بٍلّةت والطلشّةت الخةضة بةلجكةمو مف      ِرب ثصدِد المش -
 .إزراء مٍخق
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-3  

عبػ شةالت قدم 
 المؽةبكة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ة ِرب قلَ -
 
ثّة المؽةبق بإشدى الؽرق  الجكةمو مف الموجذ غّر الموشة

 
 :اال

 
 .اثخةذ اإلزراءات اللزمة إلزالة شةلة قدم الجؽةبق - ا 

و ثٍرِدى بجصفـةت - ب  الشلؽة  من لبو الجرخّص بةصجخدامي, لبٍلي, ا 
منن, الكمّو  .المخٍلة و, هلمة ا 

 .اثخةذ اإلزراءات اللزمة لموف اصجخدامي -  ز
 
االشجفةظ بشرلت لوٍقّة قدم المؽةبكة واإلزراءات الجُ ثم اثخةذًة  ِرب -

4-2-4)  ) 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2008الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-3  

عبػ شةالت قدم 
 المؽةبكة

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

إلؿٌةر  فُ شةلة ثطصّس الموجذ غّر المؽةبق ِرب إقةدة الجصكق موي قكب ثطصّصي-
 .مؽةبكجي للمجؽلبةت

و ثٍرِدى فكلَ      اص فُ شةلة اه جشةف الموجذ غّر المؽةبق بكد البدء فُ -
 
جكمةلي ا

ة
 
خةر الوةشبة قن قدم المؽةبكة اثخةذ اإلزراء الم الموشة

 
  .لام فّمة ِخجص بةال

ةِرب قلَ -
 
ةهةت اللزمة لجصدِد فكةلّة وثٍافق   وثصلّو البّ ثصدِد وزمف الموشة

مةهن الجُ ِمنن بٌة الكّةم بةلجصشّن المشجمر   هـةم إدارة الرٍدة وهذلم لجكّّ
 
م اال

 .لوـةم إدارة الرٍدة
خرى  ثجغمن ًذى

 
ي مطةدر ا

 
هشؽة الرضد والكّةس وا

 
 .الكملّة البّةهةت الوةثرة قن ا
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-4  

 ثصلّو البّةهةت

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

زو اص ِرب قلَ
 
 :جخراج مكلٍمةت قن  الموـمة ثصلّو ًذى البّةهةت من ا

 
 
و قدم رعةء الكمّو /رعةء و - ا

 
 (1-2-8)ا

 (1-2-7)الجؽةبق مف مجؽلبةت الموجذ  - ب 
ة بمة فُ  هلًم         الموجذ واثرةًةت  –خطةاص الكملّةت  -  ز

 .ذلم فرص اإلزراءات الٍلةاّة
داء المٍردِن - د 

 
  .ا
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-5  

 الجصشّن

 التحسين المستمر            8-5-1

 

 اإلجراء التصحيحى           8-5-2

 

 اإلجراء الوقائي           8-5-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-5  

 الجصشّن

 الجصشّن المشجمر            8-5-1

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  
 
ٍدة قن    ّن المشجمر لفةقلّة هـةم إدارة الر       الجصش الموشة

 :ؼرِق إثبةع
 صّةصة الرٍدة -
ًداف-
 
 الرٍدة ا
 هجةاذ المرازكة-
 ثصلّو البّةهةت-
 اإلزراء الجطصّصَ والٍلةاُ -
  .مرازكة اإلدارة-
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-5  

 الجصشّن

 اإلزراء الجطصّصَ           8-5-2

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  -
 
زو إزالة ص الكّةم بةإلزراء الموشة خرى     الجطصّصَ من ا   .بب قدم المؽةبكة شجَ ثموف شدوخي مرة ا 

ن ِنٍن اإلزراء الجطصّصُ موةص- خر الوةثذ قن شةلة قدم المؽةبكة ِرب ا 
 
 .بة لل

ن ِكرف داخو-  :اإلزراء المٍخق لإلزراء الجطصّصَ المجؽلبةت ل  ِرب ا 
 (بمة فُ ذلم شنةوى الكملء)  ثٍضّف شةالت قدم المؽةبكة - ا  

صبةب قدم المؽةبكة - ب   .ثصدِد ا 
خرى   -  ز ن قدم المؽةبكة لن ِصدث مرة ا  هد من ا 

 
 .ثكّّم الصةزة إلَ إزراءات موةصبة للجة

 .ثصدِد واثخةذ اإلزراء المؽلٍب- د 
 (4-2-4)ثشرّو هجةاذ اإلزراء المجخذ  -  ً

  .مرازكة اإلزراء الجطصّصَ المجخذ -و       
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الكّةس 
والجصلّو 
 والجصشّن

 ISO 9001-2000الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة 

8-5  

 الجصشّن

 اإلزراء الٍلةاُ           8-5-3

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 

ةِرب قلَ  - 
 
ص الموشة بةب قدم المؽةبكة الجُ من المجٍلف شدوخٌة لموف  ثصدِد اإلزراء الٍلةاُ اللزم إلزالة ا 

 .شدوخٌة
 
خر الوةثذ قن المش -

 
 .المجٍلف شدوخٌة ةهو  ِرب ملامة اإلزراءات الٍلةاّة المجخذة لل

   
ن ِكرف داخو اإلزراء المٍخق لإلزراء الٍلةاُ المجؽلبةت -  :ل  ِرب ا 

صبةب الجُ لد ثؤدي إلَ شدوخٌة - ا  
 
 .ثكرِف شةالت قدم المؽةبكة المجٍلف شدوخٌة واال

 .ثكّّم الصةزة إلَ اثخةذ إزراءات لموف شدوث شةلة قدم المؽةبكة- ب 
هد من ثوفّذ اإلزراء الٍلةاُ اللزم -  ز

 
 .ثصدِد والجة

 (4-2-4 )  ثشرّو هجةاذ اإلزراء المجخذ - د 
  .مرازكة اإلزراء الٍلةاُ المجخذ -  ً
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  9001ISO-2008 الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة   

و االصجفشةراتٔ 
 
   لمزِد من المكلٍمةت ا

 :ًزاجعخ عهٗان رجبء

Email Address: 

tarek.elazab@hotmail.com 

Phone#: 066-3251500 -3251300 

 0127352525 

 وبدأنا اولى الخطوات على الطريق الصحيح... هصن زةدون 

  عجلة التطوير لن تتوقف عن الدورانالن  

 الشةملةالرٍدة 

 خّةرهة 
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 هشنره  م

 قلَ ششن اصجمةقنم 

 الشةملةالرٍدة   9001ISO-2008 الجدرِب والجٍقّة بةلمٍاضفة الدولّة   

 خّةرهة 
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