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تعتمد بع�ض املن�ش����آت �أثناء تطبيق نظم �إدارة اجلودة ،البيئة ،ال�سالمة وال�صحة
املهني���ة و�/أو �س�ل�امة الغذاء على موظفيها وبع�ض���ها الآخر ي�س���تخدم خرباء �أو
ا�ست�ش���اريني خارجيني .فعملية اختيار اال�ست�شاري هي عملية فعالة ل�ضمان �إن�شاء
نظام قادر على حتقيق الأهداف املخططة للمن�ش�آت ب�أكرب قدر ممكن من الفاعلية.
وحتى يف حالة ا�س���تخدام خدمات اال�ست�شاري ف�إن م�شاركة والتزام الإدارة
العليا للمن�ش�أة هو عامل �أ�سا�سي لإن�شاء نظام فعال.
ونظراً لالنت�ش���ار وزيادة طلب ال�سوق املحلي والعاملي �سواء كان من م�صنعني
�أو جت���ار التجزئة �أو امل�س���تهلكني �أواجلهات الرقابية ف�إن الأم���ر يتطلب تطبيق نظم
�إدارة اجلودة ،البيئة ،ال�س�ل�امة و ال�صحة املهنية و�/أو �سالمة الغذاء املختلفة يف
املن�ش����آت بكافة �أنوعها املختلفة (م�صنعي املنتجات النهائية �أو املواد الأولية ،فمن
هنا كانت احلاجة ملحة لإ�ص���دار دليل يهدف �إىل توفري التوجيه الإر�شادي ب�ش�أن
العوامل التي ينبغي �أخذها يف االعتبار عند اختيار ا�ست�ش���اري لإن�شاء نظم �إدارة
اجلودة ،البيئة ،ال�سالمة و ال�صحة املهنية و�/أو �سالمة الغذاء .)....
يهدف هذا الدليل �إىل م�س���اعدة املن�ش����آت يف االختيار الأمثل لال�ست�ش���اري
واال�س���تفادة الق�ص���وى من اخلدمات املقدم���ة لتحقيق وتلبي���ة رغباتها وتوقعات
املن�ش����أة و عمالئها احلاليني و امل�ستقبليني ،كذلك م�ساعدة املن�ش�آت يف التفرقة بني
اال�ست�ش���اري امل�ؤهل وغري امل�ؤهل ،و يعترب هذا الدليل �أداة مل�ساعدة اال�ست�شاريني
يف تقدمي خدمة متميزة تعود بالنفع على املن�ش�آت و بالتايل املجتمع.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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4.4نظام إدارة االستشارات
تعاريف

هو اال�شرتاك يف ت�صميم ،تطبيق� ،صيانة نظم �إدارة اجلودة ،ومنها :
�أ�	.إعداد �أو �إ�صدار دليل  ،اجراءات العمل ....

1.1إنشاء نظم إدارة الجودة*

ب .تقدمي �إر�شادات  ،تعليمات ،حلول ،لتطوير وتطبيق نظم �إدارة اجلودة.

هي عملية الإن�ش���اء والتوثيق والتطبيق وال�صيانة والتح�س�ي�ن امل�ستمر لنظم �إدارة �سالمة
الغذاء/اجلودة/البيئة /ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وتت�ضمن:

5.5الجدارة ()Competence

�أ .حتديد العمليات الالزمة لنظام �إدارة اجلودة وتطبيقها يف جميع �أنحاء املن�ش�أة.

6.6نظام اإلدارة المتكامل ()Integrated Management System

ب .حتديد ت�سل�سل وتفاعل العمليات املحددة.
ج .حتديد املعايري والأ�س���اليب الالزمة ل�ضمان �أن ك ًال من العمليات وطرق التحكم فيها
مت حتديدها وهي فعالة.
د� .ضمان توافر املوارد واملعلومات الالزمة لدعم عملية ر�صد وحتديد العمليات.
هـ .ر�صد وقيا�س وحتليل العمليات التي مت حتديدها.
و .تنفيذ الإجراءات الالزمة لتحقيق النتائج املخطط لها والتح�س�ي�ن امل�ستمر للعمليات
التي مت حتديدها.
2.2مستشار نظام إدارة الجودة

هو اجلهة �أو ال�ش���خ�ص الذي ي�س���اعد املن�ش����أة على حتقيق نظام �إدارة اجل���ودة ،و�إعطاء
امل�شورة �أو املعلومات ،وميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف حتقيق �أجزاء من نظام �إدارة اجلودة.
3.3النزاهة ()Impartiality

عدم وجود م�ص���الح �س���واء التعار����ض �أو التوافق ،وم���ن �أمثلة النزاهة (املو�ض���وعية،
اال�س���تقاللية ،التخل�ص من �أي ت�ض���ارب بامل�ص���الح ،التحرر من االنحياز ،العدل ،تفتح
الذهن ،الإن�صاف).

هي القدرة على �إثبات املعرفة و املهارات لتحقيق النتائج املطلوبة.

هو نظام الإدارة الذي يتكامل فية كافة عنا�صر النظم الأخرى املطبقة .

7.7استشاري نظام اإلدارة المتكامل (Integrated Management
)System Consultant

هو ال�شخ�ص الذي ي�ساعد املن�ش�أة على حتقيق التكامل بني �أنظمة �إدارة اجلودة املختلفة،
و�إعطاء امل�شورة �أو املعلومات .
8.8المنشآت الصغيرة و المتوسطة (Small and Medium-sized
)Enterprise (SME

هي املن�ش�آت ذات عمالة �أقل من  250عام ًال و ذات عائد �سنوي �أقل من  50مليون يورو/
ميزانية �سنوية ال تزيد على  43مليون يورو.
9.9المنشآت الصغيرة

هي املن�ش����آت ذات عمالة �أقل من  50عامل و ذات عائد �س���نوي  /ميزانية �سنوية ال تزيد
عن  10مليون يورو.
 1010المنشآت متناهية الصغر

هي املن�ش����آت ذات عمالة �أقل من  10عمال و ذات عائد �سنوي  /ميزانية �سنوية ال تزيد
على  2مليون يورو.

* كلما ذكرت نظم اجلودة  :يُعنى بها نظم �إدارة اجلودة �أو �سالمة الغذاء�أو البيئة �أو ال�سالمة وال�صحة املهنية .
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كيفية اختيار
استشاري نظم
إدارة جودة
مدخالت عملية اختيار استشاري نظم الجودة

احتياجات وتوقعات املن�ش�أة

ز) امل�س���اعدة يف الرتويج لنهج عملية التح�س�ي�ن امل�س���تمر لنظ���م �إدارة اجلودة داخل
املن�ش�أة.
ح) امل�ساعدة يف حتديد االحتياجات التدريبية لتمكني املن�ش�أة للحفاظ على نظم �إدارة
اجلودة.
ط) م�س���اعدة املن�ش����أة ،كلما �أمكن ،لتحديد العالقة بني نظم �إدارة اجلودة وغريها من
�أي نظم �إدارة ذات ال�صلة (مثل ال�صحة البيئية وال�سالمة املهنية) وتي�سري �إدماج هذه
النظم.

قبل البدء يف اختيار اال�ست�ش���اري على املن�ش�أة حتديد احتياجاتها و توقعاتها من اال�ست�شاري
بن���ا ًء عل���ى الأهداف العامة من �إن�ش���اء نظم �إدارة اجل���ودة ،وعلى الإدارة العليا �ض���رورة
امل�شاركة يف عملية االختيار و تقييم اال�ست�شاري.

عوامل تقييم جدارة اال�ست�شاري

دور اال�ست�شاري

عند تقييم جدارة اال�ست�شاري البد من الأخذ يف االعتبار العوامل التالية :

�إن عملية اختيار اال�ست�ش���اري يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار دوره يف حتقيق نظم �إدارة اجلودة
والتي ت�شمل ب�صفة عامة ما يلي:
�أ) م�ساعدة املن�ش�أة للت�أكد من �أن ت�صميم وتطبيق نظم �إدارة اجلودة هي منا�سبة لثقافة،
وخ�صائ�ص ،وم�ستوى التعليم ونطاق البيئة وعمل املن�ش�أة.
ب) تو�ض���يح املفاهيم املتعلقة بنظم �إدارة اجلودة بطريقة وا�ض���حة ومفهومة يف جميع
�أنحاء املن�ش�أة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص لفهم واعتماد مبادئ �إدارة اجلودة.
ج) التوا�ص���ل مع جميع الأفراد ذو ال�ص���لة ،على جميع امل�ستويات� ،إ�شراكهم بفاعلية
يف �إن�شاء وحتقيق نظم �إدارة اجلودة.
د) تقدمي امل�ش���ورة والدعم للمن�ش����أة يف حتديد العمليات املالئم���ة الالزمة لنظم �إدارة
اجلودة وحتديد الأهمية الن�سبية ،وت�سل�سل و تفاعل تلك العمليات.
هـ) م�ساعدة املن�ش�أة يف حتديد االحتياجات الأ�سا�سية للتوثيق ل�ضمان التخطيط الفعال،
الت�شغيل ،وال�سيطرة على عملياتها.
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و) تقييم فعالية وكفاءة نظم �إدارة اجلودة وحتفيزاملن�ش�أة للبحث عن فر�ص للتح�سني.

•ال�سمات ال�شخ�صية.
•التعليم.
•املعرفة و املهارات ال�ضرورية لتحقيق �أهداف املن�ش�أة من تطبيق نظم �إدارة اجلودة.
•اخلربة العملية.
•املمار�سات االخالقية.
من هو االستشاري الجدير (الكفء)

عند اختيار اال�ست�ش���اري ينبغي على املن�ش����أة تقييم ما �إذا كان اال�ست�شاري لدية من الكفاءة
واملهارات املنا�سبة ملجال عمل املن�ش�أة؟

ال�سمات ال�شخ�صية
�إن ال�سمات ال�شخ�صية هي �أحد اال�سباب امل�ساهمة يف جناح �أداء اال�ست�شاري ومنها :
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�أ) ال�سمات الأخالقية :كا ل�صدق ،الإخال�ص ،ال�سرية.
ب) القدرة على املالحظة :علية �أن يتمتع بالقدرة على مالحظة ثقافة و�أن�ش���طة املن�ش�أة
با�ستمرار ،وكذلك كل ما يحيط باملن�ش�أة.
ج) الإدراك :على دراية وعلموقادر على فهم احلاجة �إىل التغيري والتح�سني.
د) التن���وع :لديه من القدرة على التكيف م���ع املواقف املختلفة وتوفري احللول البديلة
والإبداعية.
هـ) مثابر :قادر على الرتكز يف حتقيق الأهداف.
و) حا�سم :قادر على التو�صل �إىل ا�ستنتاجات يف الوقت املنا�سب و يعتمد على التفكري
املنطقي والتحليلي.
ز) القدرة على االعتماد على الذات :القدرة على الت�ص���رف والعمل ب�ش���كل م�ستقل
�أثناء التفاعل مع الآخرين ب�شكل فعال.
ح) التوا�ص���ل :القدرة على اال�س���تماع والتعامل بفعالية مع جميع م�س���تويات املن�ش�أة
بثقة.
ط) عملي :القدرة على العمل بواقعية ومرونة مع �إدارة للوقت.

التعليم واملعرفة واملهارات
يجب على اال�ست�شاري �أن يتحلى بقدر من التعليم املالئم والالزم وتوافر املعرفة واملهارات
ذات ال�صلة باخلدمات اال�ست�شارية (مرفق املعايري اخلا�صة باال�ست�شاري).

املعارف واملهارات ذات العالقة لنظم �إدارة اجلودة
املوا�صفات ذات ال�صلة
يجب على اال�ست�شاري �أن يتمتع بالقدرة على فهم وتطبيق املوا�صفات الدولية ذات ال�صلة
والتي ميكن �أن ت�ؤثر على املن�ش�أة ،مثل:
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•نظم �إدارة اجلودة  -الأ�سا�سيات واملفردات ""ISO 9000
•متطلبات نظام �إدارة اجلودة -

"" ISO 9001

•نظم �إدارة اجلودة  -دليل حت�سني الأداء"ISO 9004" -
•الدليل الإر�ش���ادي بعملية التدقي���ق طبقاً ملتطلبات نظام �إدارة اجل���ودة و� /أو البيئة
""ISO 19011
•متطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء"ISO 22000" -
ينبغي لال�ست�شاري معرفـة املوا�ص���فــات الأخـــرى وال�ضرورية لتقدمي اخلدمـــة اال�ست�شارية
بكفاءة وهي:
�أ) املوا�صفات اخلا�صة بطبيعة ال�صناعة.
ب) معايري و�أنظمة القيا�س والتحكم.
ج) معايري االعتماد.
د) معايري تقييم املطابقة.
هـ) معايريوخ�صائ�ص املنتجات.
و) املعايري املتعلقة بجوانب �سالمة املنتج.
ز) الأدلة ال�ص���ادرة من قبل املنظمة العاملية للتقيي�س ذات العالقة ،وكذلك املمار�سات
اجلديدة العاملية اخلا�صة بال�صناعة.

نظم منح ال�شهادات  /الت�سجيل و االعتماد املحلية والدولية
يجب على اال�ست�ش���اري الإملام بـنظم منح ال�ش���هادات واالعتماد على ال�ص���عيدين املحلي
والدويل� ،آخذاً يف االعتبار متطلبات املوا�ص���فة الدولية " ،"ISO 17021ودليل االحتاد
الدويل لالعتماد �أرقام (. )66 ، 65،62
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املعارف واملهارات املحددة للمن�ش�أة

اخلربة العملية

املتطلبات القانونية والتنظيمية

البد �أن يقدم اال�ست�ش���اري الدليل على اخلربة يف العمل ذي ال�ص���لة بطبيعة ن�ش���اط املن�ش�أة
مت�ض���مناً اجلوانب والوظائف الفنية والإدارية .وهذا ميكن �أن ي�شتمل على خربة يف العمل
وممار�سة حل امل�شكل ،والتوا�صل مع جميع الأطراف املعنية.

�إن معرفة املتطلبات القانونية والتنظيمية لأن�ش���طة املن�ش����أة وجمال اال�ست�ش���ارة �أمر �ضروري
لال�ست�شارات لنظم �إدارة اجلودة.

متطلبات املنتج والعمليات واملن�ش�أة

على اال�ست�شاري تقدمي اخلربات العملية ال�سابقة التي قام بها واملدعمة مبراجع ميكن الرجوع
�إليها عند احلاجة ،وقد تت�ضمن خربة اال�ست�شاري �إحدى �أو بع�ض من:

يجب على اال�ست�ش���اري �أن يتحل���ى باملعرفة الكافية ملنتجات وعمليات املن�ش����أة ،وتوقعات
العمالء قبل البدء يف تقدمي اخلدمة اال�ست�شارية للمن�ش�أة ،وكذلك فهم العوامل امل�ؤثرة على
املنتج و بيئة العمل ال�ض���رورية لإنتاج منتج طبقاً للمتطلبات القانونية والت�شريعية ومتطلبات
العمالء.

ج) اخلربة يف جمال نظم �إدارة اجلودة.

ينبغي تطبيق هذة املعرفة على النحو التايل:

د) اخلربة يف جمال التدقيق.

�أ) القدرة على حتديد اخل�صائ�ص الرئي�سية لعمليات املن�ش�أة واملنتجات ذات ال�صلة.
ب) فهم ت�سل�سل وتفاعل العمليات داخل املن�ش�أة وخارجها وت�أثريها على تلبية متطلبات
املنتج ،العمالء ،واملجتمع.
ج) فهم امل�صطلحات امل�ستخدمة باملن�ش�أة.
د) فهم طبيعة املهام وبناء العالقات داخل املن�ش�أة.

�أ) خربة عملية.
ب) اخلربة يف الإدارة.

هـ) خربة يف تنفيذ نظم �إدارية اجلودة ،يف واحد �أو �أكرث من القدرات التالية:
 )1تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.
)2العمل كممثل �إدارة نظام �إدارة اجلودة.
 )3وظيفة تتعلق بنظم �إدارة اجلودة.

هـ) فه���م العالقة الإ�س�ت�راتيجية بني �أه���داف العم���ل واالحتياجات من امل���وارد ذات
الكفاءة.

�إدارة املمار�سات
يجب �أن يكون لدى اال�ست�شاري املعرفة بالنظم الأخرى وفهم كيفية عملها ودجمها وتفاعلها
معا يف نظام متكامل لإن�ش���اء نظام الإدارة ال�ش���املة باملن�ش����أة ،مبا يف ذلك املوارد الب�شرية،
وكذلك القدرة على ن�شر النظام املتكامل ل�ضمان حتقيق �أهداف املن�ش�أة.
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�شكل  1يو�ضح مفهوم اجلدارة (الكفاءة) ال�ست�شاري النظم

احلفاظ على وتطوير كفاءة اال�ست�شاري
ينبغي لال�ست�شاري املحافظة على والتطوير من كفائته الفنية من خالل و�سائل عدة مثل:
�إ�ضافة اخلربة يف العمل ،التدقيق ،والتدريب ،والتعليم امل�ستمر ،الدرا�سة الذاتية ،وح�ضور
االجتماعات املهنية وور�ش العمل وامل�ؤمترات والأن�شطة الأخرى ذات ال�صلة.

الكفاءة
مهارات ومعرفة ذات عالقة
بن�شاط املن�ش�أة

االعتبارات الأخالقية
ينبغ���ي �أن تنظر املن�ش����أة يف الق�ض���ايا الأخالقية التالية عن���د اختيار ا�ست�ش���اري نظم �إدارة
اجلودة .وعلى اخلبري اال�ست�شاري :

مهارات ومعرفة ذات عالقة
بنظام �إدارة اجلودة

�أ) جتنب �أو �إعالن �أي ت�ضارب يف امل�صالح قد ي�ؤثرعلى العمل الذي يتعني القيام به.
ب) املحافظة على �سرية املعلومات التي يقدمها �أو يح�صل عليها من املن�ش�أة.
ج) احلفاظ على اال�س���تقالل عند منح /ت�سجيل �ش���هادة نظام �إدارة اجلودة �أو هيئات
االعتماد.

ال�سمات ال�شخ�صية

د) احلفاظ على احليادية يف اختيار اجلهة املانحة /ت�سجيل ال�شهادات.
هـ) تقدمي تقديرات واقعية لتكلفة اخلدمات اال�ست�شارية املقدمة.
و) عدم تقدمي اخلدمات يف ما �إذا كان اال�ست�شاري ال ميلك الكفاءة الالزمة.

ا�ستخدام خدمات ا�ست�شاري نظم �إدارة اجلودة

التعليم

املعرفة

املهارات اخلربة العلمية

اخلدمات اال�ست�شارية
قد ت�ستخدم املن�ش�أة اخلدمات اال�ست�ش���ارية للم�ساعدة يف واحد �أو �أكرث من الأن�شطة التالية
�ضمن �أعمال نظم �إدارة اجلودة:
�أ) حتديد الأهداف واملتطلبات.
ب) التقييم الأويل.
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ج) التخطيط.
د) ت�صميم والتطوير.
هـ) التطبيق.
و) التقييم.
ز) التدريب امل�ستمر وال�صيانة.
ح) التح�سني و التطوير.

عقد اخلدمات اال�ست�شارية
ينبغي للمن�ش����آت توثيق العقد مع اال�ست�ش���اري وحتديد نطاق العمل بو�ض���وح (مبا يف ذلك
املخرجات) ،ومعامل واقعية وفعالة من حيث التكلفة  ،ومن �أهم املو�ض���وعات التي تو�ضع
بالعقد :
�أ) حتديد الأهداف املتفق عليها التي تت�ص���ف بكونها :حم���ددة وقابلة للقيا�س ،ميكن
حتقيقها ،واقعية وحمدودة بفرتة زمنيه.
ب) و�ضع خطة مف�صلة مع العقد املتفق عليه ومعامل خمرجات امل�شروع.
ج) خطة التوا�صل بني جميع الأطراف املعنية.
د) حتدي���د احتياجات التدريب للموظفني ذات ال�ص���لة حتى يتمكنوا من �أداء التقييم
امل�ستمر� ،صيانة وحت�سني نظم �إدارة اجلودة.
هـ) تنفيذ اخلطة.
و) ر�صد وتقييم فعالية اخلطة وتنفيذ الإجراءات الطارئة ،كلما اقت�ضت احلاجة.
ز) �ضمان تلبية املعامل املتفق عليها �أو �إعادة التعريف.
ح) حتديد عملية املوافقة على نتائج العقد.
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ط) االتف���اق على عق���د اجتماع���ات لتقييم التق���دم املح���رز يف تنفيذ النظ���ام و�أداء
امل�ست�شار.
ي) ينبغي �إعادة النظر يف �أن�شطة حتقيق النظام.
ك) ينبغي تقدمي تقارير مرحلية موثقة �إىل الإدارة العليا.

اعتبارات مهمة عند احل�صول على خدمات ا�ست�شارية
ينبغي الأخذ يف االعتباراملعايري التالية عند ا�ستخدام خدمة ا�ست�شاري نظم �إدارة:
�أ) جناح نظام �إدارة اجلودة يعتمد ب�شكل رئي�سي على م�شاركة والتزام �إالدارة العليا
ولي�س على اال�ست�شاري وحده.
ب) ينبغ���ي للمن�ش����أة تعي�ي�ن موظ���ف لتن�س���يق وتقيي���م الأن�ش���طة جمال عم���ل اخلبري
اال�ست�شاري.
ج) م�ش���اركة العامل�ي�ن على جميع امل�س���تويات ،من �أج���ل دمج نظ���م الإدارة املطبقة
باملن�ش�أة.
د) متكني اال�ست�ش���اري من التوا�صل مع �إدارة املن�ش�أة والعاملني يف جميع امل�ستويات
من �أجل تقييم عمليات املن�ش�أة.
هـ)	�إذا كان���ت نظم �إدارة اجلودة هو ا�س���تجابة ملتطلبات تعاقدية �أو �س���وقية ،فالبد من
اغتنام الفر�صة لتحقق نظام �إدارة فعال وكفء.
و) العمل على �إتاحة الفر�صة لنظام �إدارة اجلودة لتوفري �أ�س�س التح�سني امل�ستمر لأداء
املن�ش�أة.
ز) ينبغ���ي �أن تكون اخلدمات اال�ست�ش���ارية متوافقة مع ثقافة املن�ش����أة ،و اخت�ص���ا�ص
العاملني ،والعمليات القائمة و� /أو الوثائق امل�ستخدمة باملن�ش�أة.
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البداية

تقرير مف�صل
عقد

التعاقد

�إخطار الإدارة العليا مبتطلبات
النظام ودور كل من املن�ش�أة
واال�ست�شاري يف ت�صميم النظام
•حتديد نقاط القوة وال�ضعف
والتهديدات وفر�ص التح�سني
•حتديد �أهداف و�سيا�سة املن�ش�أة
•حتديد املوارد املطلوبة

حتليل الفجوة
حتديد ممثل الإدارة
وو�ضع الأهداف وال�سيا�سة

20

خطط عمل

حتليل عميق لتحديد الهيكل الإداري،
العمليات ،قنوات االت�صال ،التداخل يف
العمليات ،حتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات
�إن�شاء وتوثيق خطة عمل مف�صلة لإن�شاء
الإجراءات وتعليمات العمل ،وطرق قيا�س
حتقيق الأهداف للمن�ش�أة
مراجعة خطة العمل والت�أكد من توافقها
مع نتائج التحليل
حتديد املوارد الداخلية لتحقيق �أهداف
املن�ش�أة

تدريب العاملني
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احلد الأدين من امل�ؤهالت املطلوبة لال�ست�شاري
املتطلبات
حتديد ومتييز العمليات والتداخل بينها
و�إن�شاء الإجراءات ال�ضرورية
التن�سيق بني العمليات وبع�ضها والإجراءات
و�إخراج الوثائق يف ال�صورة النهائية

تدريب كافة العاملني على النظام والوثائق

تطبيق النظام

تنفيذ مراجعة داخلية من خالل فريق
مدرب وحتت �إ�شراف اال�ست�شاري

جودة

بيئة

�سالمة و�صحة
مهنية

�سالمة �أغذية

الو�ضع القانوين

�شركة ذات كيان قانوين وتعمل طبقاً للقوانني واللوائح املنظمة

املهام الرئي�سية

تقدمي املعونة وامل�ساعدة الفنية للمن�ش�آت للتوافق مع متطلبات نظم اجلودة طبقا
لطبيعة و ن�شاط املن�ش�أة.

امل�ستوي العلمي

ب�شكل عام اليقل امل�ؤهل الدرا�سي لال�ست�شاري عن م�ؤهل عال ذي �صلة بالن�شاط.

ال�سمات
ال�شخ�صية
ب�شكل عام

�أ) ال�سمات الأخالقية :كا ل�صدق ،االخال�ص ،ال�سرية.
ب) القدرة على املالحظة :عليه �أن يتمتع بالقدرة على مالحظة ثقافة و�أن�شطة
املن�ش�أة با�ستمرار ،وكذلك كل ما يحيط باملن�ش�أة.
ج) الإدراك :على دراية وعلموقادرا على فهم احلاجة �إىل التغيري والتح�سني.
د) التنوع :لديه من القدرة على التكيف مع املواقف املختلفة وتوفري احللول
البديلة والإبداعية.
هـ) مثابر :قادر على الرتكز يف حتقيق الأهداف.
و) حا�سم :قادر على التو�صل �إىل ا�ستنتاجات يف الوقت املنا�سب ويعتمد على
التفكري املنطقي والتحليلي.
ز) القدرة على االعتماد على الذات :القدرة على الت�صرف والعمل ب�شكل م�ستقل
�أثناء التفاعل مع الآخرين ب�شكل فعال.
ح) التوا�صل :القدرة على اال�ستماع والتعامل بفعالية مع جميع م�ستويات املن�ش�أة
بثقة.
ط) عملي :القدرة على العمل بواقعية ومرونة مع �إدارة للوقت.

حتديد اجلهة املانحة واالتفاق على مرحلة
التدقيق اخلارجي
�إ�صدار �شهادة املطابقة
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املتطلبات

جودة

املهارات واملعرفة

ي����ج����ب ت���واف���ر
امل������ع������رف������ة يف
املجاالت التالية:
�أ�����س���������س ن���ظ���ام
�إدارة اجل����ودة
وامل���وا����ص���ف���ات
اخلا�صة للن�شاط
وب�����خ�����ا������ص�����ة
القطاعات التالية :
-1امل���ت���ط���ل���ب���ات
الإلزامية :الأكواد
املحلية والدولية،
ال�������ق�������وان���ي���ن
وال��ت�����ش��ري��ع��ات
الأخ��������رى ذات
ال�صلة مبتطلبات
املن�ش�أة.
-2امل��وا���ص��ف��ات
الأخ��������رى ذات
ال�صلة بنظام �إدارة
اجل�����ودة ،ومنها
على �سبيل املثال
ول��ي�����س احل�����ص��ر:
ن����ظ����ام �إدارة
ج���ودة واعتماد
امل������خ������ت���ب��رات
الأي����زو()17025
والأي���������������������زو
()17021
���س��ل�����س��ة الأي�����زو
()9000

بيئة

�سالمة و�صحة
مهنية
يجب توافر املعرفة
يف املجاالت التالية:
�أ�س�س نظام �إدارة
ال�سالمة و ال�صحة
املهنية واملوا�صفات
اخل��ا���ص��ة للن�شاط
وبخا�صة القطاعات
التالية:
-1امل���ت���ط���ل���ب���ات
الإل�������زام�������ي�������ة:
الأك������واد املحلية
والدولية ،القوانني
وال���ت�������ش���ري���ع���ات
الأخ����������رى ذات
ال�صلة مبتطلبات
املن�ش�أة.
-2امل���وا����ص���ف���ات
الأخ����������رى ذات
ال�������ص���ل���ة ب��ن��ظ��ام
�إدارة ال�سالمــــــــة
وال�������ص���ح���ـ���ـ���ـ���ة
املهنيــــــة ومنهــــــا
على �سبيل املثال
ول��ي�����س احل�����ص��ر:
ن��ظ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام �إدارة
ج��ـ��ودة واع��ت��م��اد
املختربات الأي��زو
( )17025الأي��زو
()17021
�سل�سة املوا�صفات
الربيطانية

ي���ج���ب ت��واف��ر
امل����ع����رف����ة يف
املجاالت التالية:
�أ����س�������س ن��ظ��ام
�إدارة البيئة
وامل��وا���ص��ف��ات
اخلا�صة للن�شاط
وب����خ����ا�����ص����ة
ال����ق����ط����اع����ات
التالية :
-1امل��ت��ط��ل��ب��ات
الإل�����زام�����ي�����ة:
الأك��واد املحلية
وال����دول����ي����ة،
ال������ق������وان���ي��ن
وال��ت�����ش��ري��ع��ات
الأخ�����رى ذات
ال�صلة مبتطلبات
املن�ش�أة.
-2املوا�صفات
الأخ�����رى ذات
ال�����ص��ل��ة بنظام
�إدارة البيئة
وم���ن���ه���ا ع��ل��ى
���س��ب��ي��ل امل��ث��ال
ولي�س احل�صر:
ن���ظ���ام �إدارة
جودة واعتماد
امل����خ����ت��ب�رات
الأي��������������������زو
( )1 7 0 2 5
الأي��������������������زو O H S A S
()17021
()18001

�سالمة �أغذية

املتطلبات

جودة

بيئة

يجب توافر املعرفة
يف املجاالت التالية:
�أ���س�����س ن��ظ��ام �إدارة
البيئة واملوا�صفات
اخل���ا����ص���ة للن�شاط
وبخا�صة القطاعات
التالية :
-1امل����ت����ط����ل����ب����ات
الإل��زام��ي��ة :الأك���واد
املحليـــة والدوليـــة،
القوانني و ات�شريعات
الأخ��رى ذات ال�صلة
مبتطلبات املن�ش�أة.
-2امل����وا�����ص����ف����ات
الأخ��رى ذات ال�صلة
بنظام �إدارة �سالمة
ال��غ��ذاء ومنها على
�سبيل امل��ث��ال ولي�س
احل�صر :نظـــام �إدارة
جودة واعتماد املعامل
الأي����������زو()17025
الأيزو ()17021
���س��ل�����س��ة الأي��������زو
()22000
الد�ستور الغذائي،
ع��ل��اق�����ة ان����ت����ق����ال
الأم��������را���������ض ب�ين
الإن�����س��ان واحل��ي��وان،
امل��م��ار���س��ات العاملية
للتعامل يف ح��االت
تف�شي الأم���را����ض،
املوا�صفات العاملية
لنظم التميز والتتبع.

املهارات واملعرفة

ي����ج����ب ت���واف���ر
امل��ع��رف��ة لن�شاط
املن�ش�أة ومنها:
ال�������ق�������وان���ي���ن
وامل����ن����ت����ج����ات
وال���ع���م���ل���ي���ات
وامل���ت���ط���ل���ب���ات
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة،
ال�����������س�����ي�����اق،
الإج��������������راءات
الإداري���ة ،مبادئ
االقت�صاد ونظام
الإدارة.

�سل�سة الأي��زو
( )1 4 0 0 0
و()9000
ي��ج��ب ت��واف��ر
املعرفة لن�شاط
املن�ش�أة ومنها:
ال�����ق�����وان��ي��ن
وامل���ن���ت���ج���ات
وال��ع��م��ل��ي��ات
وامل��ت��ط��ل��ب��ات
امل����ن���������ش�����أة،
الإج��������راءات
الإداري������������ة،
م���������ب���������ادئ
االق���ت�������ص���اد
ون���������ظ���������ام
الإدارة.

�سالمة و�صحة
مهنية
الدليل الإر�شادي
لتطبيق نظم �إدارة
ال�سالمــة وال�صحــة
املهنية OHSAS
()18002
تطبيقات املمار�سات
اجليدة للعمل طبقا
للجمعية الأمريكية
لل�سالمة وال�صحة
املهنية
يجب توافر املعرفة
ل��ن�����ش��اط امل��ن�����ش ��أة
ومنها :
القوانني واملنتجات
وال����ع����م����ل����ي����ات
ومتطلبات املن�ش�أة ،
�إدارة الإجراءات،
م��ب��ادئ االقت�صاد
و�إدارة ال��ن��ظ��ام،
امل����ب����ادئ ال��ع��ام��ة
ل�ل��إدارة ،ال�سالمة
وامل����ن����ه����ج����ي����ات
املختلفة لتحليل
الأخطار والتقييم،
م����ن����ه����ج����ي����ات
وتقنيات التدقيق،
�آل����ي����ات ال��رع��اي��ة
ال�����������ص�����ح�����ي�����ة
واالج���ت���م���اع���ي���ة
والنف�سيــــة،بيئــــة
ال����ع����م����ـ����ـ����ـ����ل،
و����ض���ع وت��ط��ب��ي��ق
�إج��راءات العمل،
روتينية وح��االت
الطوارئ.

�سالمة �أغذية
يجب توافر املعرفة
ل��ن�����ش��اط امل��ن�����ش��اة
ومنها:
القوانني واملنتجات
وال����ع����م����ل����ي����ات
ومتطلبـــات املن�شـ�أة،
�إدارة الإج���راءات،
م���ب���ادئ االق��ت�����ص��اد
و�إدارة ال��ن��ظ��ام،
املبادئ العامة لإدارة
����س�ل�ام���ة ال���غ���ذاء
وامل����ن����ه����ج����ي����ات
امل��خ��ت��ل��ف��ة لتحليل
الأخ��ط��ار والتقييم،
منهجيات وتقنيـــات
ال����ت����دق����ي����ـ����ـ����ق،
ب����ي����ئ����ة ال����ع����م����ل،
و�����ض����ع وت��ط��ب��ي��ق
�إج������راءات العمل
روت��ي��ن��ي��ة وح���االت
الطوارئ.
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املتطلبات
مهارات
التدريب

جودة

بيئة

�سالمة و�صحة
مهنية

�سالمة �أغذية

يجب على اال�ست�شاري ،قبل البدء يف ن�شاط اال�ست�شارات للنظم �أن ي�ؤهل
باحل�صول على التدريب الالزم لكل ا�ست�شاري يرغب ب�أداء خدمة اال�ست�شارات
ومن هذه الربامج :
1 -1احل�صول على واجتياز برنامج كبري مطبقي يف كل نظام على حدة
�أ .كبري مطبقي نظم �إدارة اجلودة ، Lead implementer ISO 9001
ب.كبري مطبقي نظم �إدارة البيئة Lead implementer ISO 14001
ج .ك���ب�ي�ر م��ط��ب��ق��ي ن���ظ���م �إدارة ال�������س�ل�ام���ة وال�������ص���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة

املتطلبات
اخلربات العملية
لال�ست�شاري

• اخلربات العملية لال�ست�شاري:
ال تقل اخلربة العملية لال�ست�شاري عن (� )3سنوات عملية يف املجال �أو احل�صول
على درا�سات عليا متخ�ص�صة مع خربة عملية ال تقل عن �سنتني يف املجال.
اال�شرتاك على الأقل يف ت�صميم و تطبيق عدد ( )3م�شاريع يف كل جمال على الأقل
•اخلربات العملية لكبري ا�ست�شاريني:
ال تقل اخلربة العملية لال�ست�شاري عن (� )5سنوات عملية يف املجال واحل�صول
على درا�سات عليا متخ�ص�صة مع خربة عملية ال تقل عن �سنتني يف املجال.
الإ�شراف الكامل منفردا على ت�صميم و تطبيق عدد ( )3م�شاريع يف كل جمال
على الأقل.

قواعد ال�سلوك
املهني

على اال�ست�شاري التوقيع على قواعد ال�سلوك املهني للعميل قبل البدء يف تقدمي
اخلدمة مرفق �أ.

ال�شركات
اال�ست�شارية

يجب على ال�شركات اال�ست�شارية تطبيق وتفعيل نظام �إدارة اجلودة الأيزو( )9001
واحل�صول على �شهادة املطابقة ل�ضمان ا�ستمرار تطبيق النظام بفاعلية.
ينبغي على ال�شركات اال�ست�شارية تقدمي �صورة من تقرير جهات منح ال�شهادات
كدليل على فاعلية تطبيق نظام �إدارة اجلودة على �أن يكون �ضمن فرتة امل�شروع �أو
يتم حتديثة كلما تطلب الأمر ذلك.

Lead implementer OHSAS 18001
د .كبري مطبقي نظم �إدارة �سالمة الغذاء Lead implementer ISO 22000

على �أن يكون الربنامج معتمداً من �إحدي جهات االعتماد الدولية.
2 -2احل�صول على دورات تدريبية م�ؤهلة للعمل كا�ست�شاري وخا�صة يف
املجاالت التالية :
•جمال نظام �إدارة البيئة :يتطلب من اال�ست�شاري احل�صول على دورات
ذات العالقة بتحديد وتقييم الأث��ر البيئي ،التعامل مع امل��واد اخلطرة
وطرق حفظها طبقاً للأكواد العاملية.
•جمال نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية :يتطلب من اال�ست�شاري
احل�صول على دورات ذات عالقة بتحديد وتقييم الأخطار
ومنها ،حتليل ال�سالمة الوظيفية " ،"JSAدرا�سات حتديد املخاطر
" ،"HAZIDاملخاطر ودرا�سة قابلية الت�شغيل " ،"HAZOPحتليل
خماطر العمل "� "JHAأو ما مياثلها� ،أ�سا�سيات ال�سالمة املهنية ومنها
 OSHAاالو�شا� ،سواء يف املجال ال�صناعي �أو البناء �أو البحرية،
التعامل مع املواد اخلطرة وطرق حفظها طبقاً للأكواد العاملية.
•جمال نظام �إدارة �سالمة الغذاء :يتطلب من اال�ست�شاري احل�صول على
واجتياز دورات ذات عالقة بتحديد وتقييم الأخطار ،دورات متقدمة
يف تطبيق نظام حتليل الأخطار ونقاط التحكم احلرجة «»HACCP
امل�ستوى الرابع على الأقل.
املمار�سات الت�صنيعية اجليدة  ،املمار�سات ال�شخ�صية اجليدة  ،املمار�سات
املعملية اجليدة.
و ب�شكل عام البد لال�ست�شاري من احل�صول على واجتياز دورات كبري
مدققني طبقاً للنظام الراغب بالت�سجيل للعمل به كا�ست�شاري.
3 -3البد �أن يحافظ اال�ست�شاري على تطوير ذاته ومعارفه من خالل ح�ضور
دورات تدريبية وور�ش عمل وخالفه بحد �أدنى � 40ساعة �سنويا و�أن يحتفظ
بال�سجالت الدالة على ذلك وتقدميها للمن�ش�أة �أثناء مراحل التعاقد.
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قواعد السلوك
المهني

يجب على اال�ست�شاري التوقيع على دليل قواعد ال�سلوك املهني والقيام بالتايل:
•�إبالغ العمالء مبحتويات قواعد ال�سلوك املهني.
•التجنب والإعالن عن �أي ت�ض���ارب يف امل�ص���الح التي من �ش�أنها الت�أثري على العمل
الذي يتعني القيام بها.
•احلفاظ على �سرية املعلومات املقدمة من قبل �أو مت احل�صول عليها من املن�ش�أة.
•احلفاظ على اال�ستقالل عن جهات منح  /ت�سجيل �أو هيئات االعتماد.
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