
 

  
 

 

 
QM F 27 

 الجْدٍ  ّأُداف س٘بسة 

 م   2018/ 2  / 1: تبزٗخ االصداز

         1زلن االصداز : 

 ببسنتحدا  ّتْي٘نك ّتيال٘نك هٌـْهةةنةة يدازٗةةنةة  شسكَ التعلب للصنٌباب  الالسسنت٘هًَ٘لتصم ًحي 

 ةةّفمةةةةةةةبً لوتيلالةةةب  الوْاصفب  الم٘بس٘ةة الدّل٘   للجْدة

 (ISO 9001:2015   ) 

 

بوننب ٗتْافننك هننا المننْاً٘ي ّالتلننسٗعب  الوحل٘ننة الوسادفننة هننا اسننتوسازٗة التيننْٗس ّالتح نن٘ي بوننب  

ٗحمنك ُندفٌب امسننؤ لسفنا كفنبنة العٌصننس الاللنسٕ ّتعـن٘ن االسننتفبدة هٌنَ لندفا اجلننة التمندم فننٖ 

خنسل  ّذلن  هنيّيًتبج هٌنت   سنل٘ن  ّتمدٗن اكالس ل٘وة هضبفة لدفا اجلة التٌو٘ة الوجبل الصٌباٖ

 االتٔ :

   ّزضنننبن العو٘نننع ُنننٖ شنننعبز ةو٘نننا العنننبهل٘ي فنننٔ اللنننسكة  ابل٘نننَأى تهنننْى ةنننْدة الوٌنننت

 هي خسل ًلس ال ٘بسة ّاى تهْى هعسفَ لدٓ الجو٘ا .

  هْاكالنننة التينننْٗس التهٌْلنننْةٖ ّالتمٌنننٖ فنننٖ هجنننبل أاوبلٌنننب ّالعونننع النننٔ تحم٘نننك أُنننداف

 اللسكة خسل الفتسة الصهٌ٘ة الوْضْاة لهع ُدف هي امُداف . 

  تننننْف٘س الوننننْازد السشهننننة هنننني خننننسل اًتمننننبن أفضننننع العٌبصننننس الاللننننسٗة  ّتننننْف٘س الالٌ٘ننننة

بل٘ننننة  ّالتننننٔ تتْافننننك هننننا التحت٘ننننة ّكبفننننة الوننننْازد لتحم٘ننننك الوٌتجننننب  ذا  الجننننْدة الع

 ّالتلسٗعب  ّالو وْحب . هتيلالب  المْاً٘ي

  التيننننببك هننننا المننننْاً٘ي ّالتلننننسٗعب  اللبصننننة بجننننْدة   ّكننننرل  الوْاصننننفب  اللبصننننة

 ببلوٌت  ّكرل  المْاً٘ي ّالتلسٗعب  اللبصَ بتٌـ٘ن العولَ٘ االًتبةَ٘ .



 

  
 

 

 

    ّالتيننننْٗس الو ننننتوس ّزفننننا التسك٘ننننص الننننٔ اتلننننبذ امةننننسانا  السشهننننة لحفنننن  الوٌننننت

 ه تْٓ العٌبصس ّالهْادز الاللسٗة ببلتدزٗب.

  ّلهنننٖ ٗ نننتوس ُنننرا امدان الوتهبهنننع ًلتنننصم بوساةعنننة ُنننرٍ ال ٘بسنننة ّامُنننداف الوسادفنننة

 .بصفة دّزٗة  هي خسل الوساةعة الداخل٘ة بوب ٗحمك الفعبل٘ة الوٌلْدة

 

 

 

 

 اُداف الجْدٍ

 
   ّزضبن العو٘ع ُٖ شعبز ةو٘ا العبهل٘ي فٔ اللسكة هي  %100تصع الٔ  أى تهْى ةْدة الوٌت

 خسل ًلس ال ٘بسة ّاى تهْى هعسفَ لدٓ الجو٘ا .

  تْف٘س الوْازد السشهة هي خسل اخت٘بز أفضع العٌبصس الاللسٗة  ّتْف٘س الالٌ٘ة التحت٘ة ّكبفة

هتيلالب  المْاً٘ي الوْازد لتصٌ٘ا هٌتجب  ذا  ةْدة ابل٘ة  ّحوبَٗ العبهل٘٘ي  ّالتٔ تتيببك ها 

 ّالتلسٗعب  .

 . ٍالوٌبف َ فٔ االسْاق الوحلَ٘ ّفتح اسْاق ةدٗد 

   ْالتيْٗس الو توس لٌـن االًتبج ّالجْدٍ ّالتمل٘ع هي الحْاد  ّاالصببب  ّأٗضب الحد هي التل

 الال٘ئٔ  .

 . تلال٘ة زغالب  ّتْلعب  العوسن ّشٗبدة يمتِن فٔ اللسكَ ّهٌتجبتِب 

  ٍّٗلالٔ هتيلالب  االٗص اًلبن ًـبم للجْد ISO 9001:2015     .ّالتح ٘ي بصفَ ه توسة 
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