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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
تعد صناعة المالبس الجاھزة واحدة من الصناعات التي تجذب األیدي العاملة فھي تشكل عامال أساسیا في حل 

ھذا باإلضافة إلى انخفاض رأس المال العامل بھا لآلالت مقارنة بالصناعات األخرى مما یجعل مشكلة البطالة 
وتكمن مشكلة ھذا البحث في عدم وجود برامج نستطیع معھا  العمل على تطویرھا والنھوض بھا ضرورة ملحة،

ن النظام والذي یعتبر من بما یشمل كافة بنود المواصفة وخاصة بند تحسی 9001تطبیق أنظمة الجودة مثل االیزو 
  .أھم البنود التي تسعي كافة المؤسسات للوصول الیھا

باستخدام بعض أدوات التحسین  9001ویھدف ھذا البحث إلى تصمیم برنامج یتم من خاللھ تطبیق نظام أیزو  
معلومات األساسیة المناسبة لطبیعة ھذه الصناعة، ھذا البرنامج قائم على استخدام نظم قواعد البیانات لمعالجة ال

حیث یتم إعداد وتنفیذ وتطبیق نظام جودة متكامل بشكل آلي، باإلضافة إلى إصدار وتوثیق وتطبیق واستخدام نظام 
ویسمح البرنامج بإمكانیة تحسین ھذا النظام بسھولة ویسر بما  2015/ 9001الجودة الخاص بالمواصفة أیزو 

، كما یوصي البحث باستمرار تطبیق البحث في كافة األقسام یخدم الخطط اإلنتاجیة وخطط الجودة بالمؤسسة
  .الخاصة بمصانع المالبس وكذلك بالصناعات الخدمیة التي تتبع أو تسبق صناعة المالبس الجاھزة
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  :Introductionمقدمة 
أصبحت الجودة في عصرنا الحاضر المعیار الرئیسي للتبادل 
التجاري في العالم فالمنشآت الصناعیة تسعي جاھدة لمواجھھ 

الشدیدة وضمان بقاء ھذه المنشآت لن  التحدیات والمنافسة العالمیة
یتم إال من خالل السعي إلى رفع جودة منتجاتھا وتطبیق نظم 

  )8(،)5(.الجودة والعمل على تحسینھا
العمل  البد منیتم ضمان استمراریة الجودة في المنشأة،  وحتى

المنتج، وعلي الرغم من أھمیة التحسین في نظام  على تطویر جودة
 یوجد حتى اآلن برامج متكاملة تشمل وضع النظام الجودة إال انھ ال
للمساعدة في بناء النظام والعمل ) 2015/ 9001(الخاص باألیزو 

  )2(.علي تحسینھ باستمرار بسھولة ویسر
على تصمیم برنامج یتكامل فیھ وضع وتطبیق نظام  یقوم البحثلذا 

مع استخدام أدوات التحسین )7()  2015/ 9001أیزو ( الجودة 
كصناعة یصعب فیھا  ة المالبس الجاھزةتي تتناسب مع صناعال

التحكم في مفردات كثیرة بھا، ولما كان ھذا القطاع من الصناعة 
یعاني نواحي قصور متعددة خاصة في مستوي جودة المنتج فإن 
ھذا البحث یعد اسھاما علمیا لحل ھذا القصور بما یساعد في إنتاج 

تھلك من حیث مطابقتھا منتجات ذات جودة تلبي حاجة المس
ھذه المنتجات  تصدیرللمواصفات والسعر، وتساعد في زیادة 

والدخول بقوة للمنافسة في السوق العالمي، وھو ما یضمنھ تطبیق 
والعمل علي تحسینھ  ،)6(9001نظام جودة فعال وقوي مثل االیزو 

  .باستمرار
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

ع صناعة المالبس الجاھزة عدم وجود برامج تبین من دراسة واق
بما یشمل  9001نستطیع معھا تطبیق أنظمة الجودة مثل االیزو 

كافة بنود المواصفة وخاصة بند تحسین النظام والذي یعتبر من 
أھم البنود التي تسعي كافة المؤسسات للوصول الیھا، كما أن 

صناعة  البرامج الموجودة حالیا لم یتم وضعھا خصیصا لتناسب
المالبس كصناعة لھا طابع خاص كما أنھا ال تشمل وضع نظام 
الجودة وتحسین النظام وأدوات التحسین وحتي ان وجدت في 

بعض البرامج فتكون في صورة برنامج منفصل لكل أداة من 
أدوات التحسین علي حدى إضافة إلى ارتفاع الثمن جدا كما أنھا ال 

  .تتیح التعامل باللغة العربیة
  :Objectivesف البحث ھد

تطبیق برنامج یتكامل فیھ وضع وتطبیق نظام یھدف البحث إلى 
بشكل آلي مع استخدام أدوات التحسین  9001/2015الجودة ایزو 

التي تتناسب مع صناعة المالبس الجاھزة من خالل التعرف على 
المتبع في تطبیق النظام فعلیا في ھذه الصناعة  األسلوبواقع 

حسین نظام أداء الجودة وتطبیق ذلك في العملیات والعمل علي ت
االنتاجیة وكذلك العمل علي تحسین ھذا النظام بسھولة ویسر بما 
یخدم الخطط اإلنتاجیة وخطط الجودة ویحقق تحسینات جوھریة 

 .في التكلفة والوقت والجھد
  : Methodologyالبحث  منھج

  زیع یسلك الباحث المنھج الوصفي التحلیلي لدراسة التو
المختلف إلضاءة األمثل الذي یساعد على تحقیق أمانة النقل 

  .اللوني عند تصویر قطع األثاث وإظھارھا بشكل جذاب
  ولتأكید الدراسة یوجد تطبیق عملى یظھر ویوضح التنوع فى

لقطة عبارة عن بعض قطع " كادر"توزیع اإلضاءة على 
وان األثاث موزعة فى مساحة بشكل مناسب و ذلك تغییر األل

 .والخلفیات فى اللقطات المختلفة
  یتبع البحث المنھج الوصفي والتحلیلي لدراسة الوضوع الحالي

ألحد مصانع المالبس والمطبق بھا نظام للجودة، والمنھج 
التجریبي بالنسبة للتطبیقات العملیة وذلك بدراسة أثر تطبیق 
برنامج حاسوبي یختص بأحد أنظمھ الجودة والعمل علي 

 .د العملیات بالمصنعتحسین أح
  : Hypothesis  فروض البحث

  سیزید من كفاءة ) 9001/2015أیزو (أن تطبیق نظام الجودة
  .اإلنتاج داخل المصنع

  استخدام األدوات السبع القدیمة للتحسین من الممكن أن یؤدي
  . إلي رفع جودة المنتج

  استخدام األدوات السبع الجدیدة بنظام للتحسین من الممكن أن
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 . دي إلي رفع جودة المنتجیؤ
 وإمكانیة إعطاء نتائج دقیقة وسریعة سھولة االستخدام. 

  )5(أدوات تحسین إدارة الجودة الشاملة:أوال 
إن إدارة الجودة الشاملة تشمل مجموعة كبیرة من األدوات 
والتقنیات العملیة التي تستعمل في عملیات التحسین المستمر وحل 

یفھا إلى ثالثة مجموعات رئیسیة مشاكل العملیات وقد تم تصن
  )2(،)3(ھي

األدوات السبع  -1
  األساسیة 

The Seven Basic Quality Tools  

األدوات السبع  -2
  للتخطیط

The Seven Management and 
Planning –Tools   

أدوات الجودة  -3
  األخرى

Other Quality Tools and 
Techniques  

  10(األدوات السبع األساسیة للجودة (                                           
The Seven Basic Quality Tools  

  )12(،)10(: ونستعرض ھنا األدوات السبع األساسیة
 Flow Charts خرائط التدفق )1
     Check Sheets قوائم االختبار )2
    Pareto Diagram  خریطة باریتو  )3
 Histogram  التكراري المدرج )4
  Cause and Effect Diagram خریطة السبب والنتیجة )5
 Scatter Diagramخریطة التبعثر أو االنتشار  )6
  Control Charts     خرائط المراقبة )7
           األدوات السبع الجدیدة لإلدارة والتخطیط Seven New 

Management and Planning Tool  
  Affinity Diagramأفینیتي      مخطط )1
            Relation Diagramمخطط العالقات      )2
  Tree Diagramمخطط الشجرة       )3
    Matrix Diagram مخطط المصفوفة   )4
                     Matrix Data Analysisتحلیل مصفوفة البیانات   )5
    Arrow Diagramمخطط السھم       )6
 Process Decisionخریطة برنامج قرار العملیة  )7

Program Chart      
  1(األخرى  الجودةأدوات    ( Other Quality Tools   

ھي أدوات فعالة لتولید األفكار التي تؤدي إلى التحسین المستمر في 
  :أھمھامن العملیات، 

 Quality circlesحلقات الجودة      )1
 Brainstorming    تقنیة العصف الذھني  )2
 5Why     عالمات االستفھام )3
 Mind Maps    خرائط العقل  )4
  التجارب العملیة : ثانیا

التقني الذي قام علیھ البحث في تصمیم وتنفیذ النظام  األساس
  )4(،)2(المقترح

یتم من خاللھ تحویل ) software(قام البحث علي وضع برنامج 
بأحد مصانع  9001النظام الورقي الخاص بنظام الجودة ایزو 

المالبس الجاھزة إلي نظام آلي وتم تصمیم النظام باستخدام برنامج 
، مع االستعانة )Microsoft access(میكروسوفت أكسیس

الملحق بھ في إضافة ) (Microsoft visual basicببرنامج 
  . بعض الشاشات واألكواد البرمجیة المطلوبة عند الضرورة

 Databaseوذلك عن طریق استخدام نظم قواعد البیانات
Systems)  ( لمعالجة المعلومات األساسیة التي تعتمد علیھا عملیة

جودة والعمل علي تحسینھ طبقا للمواصفة إیزو إنشاء نظام لل
وذلك عن طریق استخدام الحاسب اآللي  2015/ 9001

  ).الكمبیوتر(
وقد تم تحلیل ھذه المعلومات إلي مكوناتھا األولیة وعمل ترابط بین 

ى، ثم إنشاء النماذج والتقاریر لكل عملیة علي حد تلك المكونات
النظام الخاص بالمصنع، الخاصة بكل عملیة من العملیات داخل 

باإلضافة إلي االستعانة باستخدام األدوات اإلحصائیة المختلفة 
لعمل تحلیل للنتائج الخاصة ببعض العملیات سواء اإلداریة أو 

  )4(. اإلنتاجیة

 الوضع الحالي بالمصنع : ثالثا
قام البحث بدراسة نظام الجودة بالمصنع حیث وجد انھ مقسم إلى 

اإلداریة بالبنود الملزمة لمواصفة االیزو  جزء خاص بالوثائق
والمتمثلة في وجود ستة إجراءات أساسیة تختص بتنظیم  )7(9001

العمل مع ممثل اإلدارة ومدیر الجودة بالمصنع وعالقتھا باألقسام 
واإلدارات األخرى و بكافة العملیات بالمصنع، ووجود إجراءات 

ر عملیة التصنیع أخري تمثل اإلجراءات اإلنتاجیة الخاصة بسی
بكافة فروعھا وأقسامھا ، وقد وجدت كل الوثائق علي شكل 
مستندات ورقیة فقط وال یوجد أي نظام توثیق آلي لھا، كما أن العدد 

ورقة موزعة علي كافة األقسام  1500الكلي لھذه الوثائق یتجاوز 
باإلضافة الي المستندات التي سیتكاثر عددھا مع تطبیق نظام 

تي ستصل إلي اآلالف مع مرور الوقت، وسنتناول ھنا الجودة وال
 .االھداف المرجوة من وضع البرنامج 

  رابعا األھداف المرجوة من ھذا النظام 
  :یھدف إنشاء قاعدة بیانات الخاصة بھذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي

تصمیم برنامج متكامل یساعد في إنشاء وتطبیق وتحسین  )1
  .ضح النتائجنظام الجودة سھل التطبیق ووا

إنشاء قاعدة بیانات تحتوي على الوثائق الالزمة لتطبیق نظام  )2
، وتشمل كافة المعلومات التي تفید نظام إدارة 9001إیزو 

 . الجودة وتغطي جمیع بنود المواصفة
تخزین كم ھائل وكبیر من المعلومات الخاصة بكل العملیات  )3

م الموجودة بالمصنع بشكل آلي، ومراعاة سھولة استخدا
البرنامج على أجھزة الكمبیوتر وعلى الشبكات الخاصة 

 .بالمصنع وأن یكون ذلك باللغة العربیة
استخدام األدوات اإلحصائیة المختلفة للمساعدة في تحسین   )4

نظام إدارة الجودة، وذلك عن طریق الحصول على نتائج 
البیع  –المشتریات  –الفحص  –الجودة  –أقسام اإلنتاج 

الخ، على ھیئة أشكال ومنحنیات مما ....  وشكاوى العمالء
یساعد على مقارنة النتائج مع بعضھا البعض علي مر فترات 
زمنیة طویلة بمنتھي الیسر ویوفر في الوقت والجھد ویقلل 

 .الخطأ
توفیر المعلومات الدقیقة لمتخذي القرار في ظل نظام إداري  )5

 .بشكل صحیح سلیم، مما یساعد في اتخاذ القرارات الالزمة
سھولة وسرعة التعامل مع المعلومات داخل النظام من حیث  )6

االستعالم واإلضافة والتعدیل والحذف، إلى جانب الحصول 
 .علیھا ورقیا بسھولھ ویسر أیضا

النظام الفعلي الموجود بالمصنع )  1:4من (وتوضح أشكال رقم 
وھو  9001ألحد االجراءات الستة الملزمة لمواصفة الجودة ایزو 

اجراء المراجعة الداخلیة ویتضح ان وثائق ومستندات االجراء 
موجودة على شكل دفاتر ونماذج وتقاریر ورقیة مما یصعب معھ 

  .جدا تطبیق نظام الجودة
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  بالنتائج والمناقشات وسیتم عرض وتوضیح شكل ھذه النماذج بعد استخدام البرنامج علي الكمبیوتر بالجزء الخاص )4(شكل

  
  الفكرة األساسیة لقاعدة البیانات الخاصة بالبرنامج: خامسا 

تقوم الفكرة األساسیة للبرنامج على قائمة رئیسیة مكونة من   
ثماني عناصر رئیسیة تغطي كافة العملیات اإلنتاجیة واإلداریة 
للمصنع وكذلك تغطي كافة البنود الخاصة بمواصفة االیزو 

  :لعناصر ھي، وا9001
 –الموردین  -  العمالء -الموارد البشریة  –عام عن المصنع 
االجراءات اإلداریة الست الملزمھ بمواصفة  -  العملیات االنتاجیة

أدوات التحلیل وتحتوي على ادوات تحسین  -9001االیزو 
وتحتوي على قائمة العناصر الثماني . مساعد البرنامج - الجودة

یة تحتوي على النماذج الخاصة بھذه الرئیسیة على قوائم فرع
". القائمة والتي تشتمل على نماذج وتقاریر كل إجراء تفصیلیا

  .ھذه القائمة )5(.ویوضح شكل 

  
 )5( شكل

  :وتختلف طبیعة الوظائف التي تقوم بھا ھذه النماذج فتنقسم إلي
نماذج تمثل البنیة االساسیة للمعلومات التي یعتمد علیھا نظام  -

 . راءات االساسیة للعملیات التي تغطي بنود االیزووضع اإلج
 .علي بناء قاعدة البیانات داخل النظامنماذج تعمل  -
نماذج تقوم باجراء بعض العملیات الحسابیة للتقاریر  -

المساعدة في تحلیل بعض النتائج، وتحویلھا مباشرة الي 
 .اشكال احصائیة لتساعد في متابعة نقاط معینة بالنظام

 ح مبسط ألحد اإلجراءات اإلداریةشر: سادسا
تم   Six Mandatoryاإلجراءات الستة األساسیة اإللزامیة 

علي  لتحتوي) 6(تصمیم ھذه القائمة الرئیسیة من البرنامج شكل 

في بنود ) الالزمة التطبیق (اإلجراءات الستة األساسیة الواجبة 
  :وھي  9001/2015ایزو 
 .إجراء ضبط وثائق الجودة -
 .سجالت الجودة أجراء ضبط -
 .إجراء المراجعة الداخلیة -
 .إجراء ضبط المنتج غیر المطابق -
  .        إجراء األفعال التصحیحیة والوقائیة -
 المراجعة الداخلیة (تقاریر الجراء اداري(  

كیفیة ادخال بیانات االجراء ) 11(الي) 7(توضح األشكال من 
یث أنھ تم والحصول علي تقاریر نھائیة لھ عن طریق البرنامج، ح
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تحویل كل النماذج والدفاتر الخاصھ بھذا االجراء الي بیانات علي 
) الكمبیوتر(قاعده بیانات البرنامج وادخالھا علي الحاسبات 

  الخاصة بشبكة المصنع 

  
  )6(شكل رقم 

  
  )7(شكل رقم 

  
  )8(شكل رقم 
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  )9(شكل رقم 

  
  )10(شكل رقم 

  
  )11(شكل رقم 
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  )12(شكل رقم 

ناول النموذج الخاص بالحصول علي حاالت عدم المطابقة وسنت
عن بعض منتجات المصنع كنتیجھ لتطبیق اجراء المراجعھ 

  الداخلیھ 
  تطبیق أحد ادوات القیاس علي عملیة المراجعھ الداخلیھ: سابعا 

            Measurement Divesأدوات القیاس والتحلیل    
ات اإلحصائیة الالزمة لتحلیل تتیح ھذه القائمة إدخال كافة األدو

البیانات والتقاریر الخاصة بكل العملیات بالمصنع وھي تشمل 
ومن : شقین رئیسیین ھما األدوات اإلحصائیة القدیمة والجدیدة

 - مخطط افنیتي –باریتو  –عظمة السمكة  –خرائط التدفق : أمثلتھا
  .الخ......مخطط التبعثر

جود أدوات التحلیل والقیاس وفي ھذا الجزء من البرنامج یتیح و
القدیمة والجدیدة، ویتم استخدامھا بكل سھولة ویسر مما یوفر 
الوقت والجھد ویعطي دقة ھائلة في نتائج تحلیل أي بیانات ألي 

ویمكن ) الخ ..........جودة  –صیانة  –إنتاج  –شراء ( عملیة 

  .تخزین واسترجاع عدد ال نھائي من التقاریر الخاصة بأي عملیة
وسنتناول ھنا استخدام المخطط البیاني الظھار نسبة عدد 
الوحدات غیر المطابقة لفتره زمنیة محددة والذي تم االستعانة بھ 
أثناء اجراء المراجعة الداخلیة وھویوضح عدد الوحدات غیر 
المطابقة إلحدى عینات القماش مقارنة بعدد مرات التورید ویبین 

 .كلین مختلفینامكانیة الحصول على التقریر بش
1.  (Report 1)  باریتو(یظھر التقریر علي شكل منحني (

 )13(ویوضح ذلك شكل
2. (Report 2) یظھر التقریر علي شكل منحنيPie)  (

  ..التقریر الخاص بھ) 14(ویوضح شكل 
ویظھر بالطبع مدي دقة وسھولة الحصول على الشكل البیاني من     

الجھد عند استخدام خالل البرنامج والذي كان یستغرق الوقت و
  .االسلوب القدیم بالمصنع

 
  )13(شكل رقم 
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  )14(شكل رقم 

  تطبیق البرنامج في أحد العملیات اإلنتاجیة للمصنع:ثامنا 
سنتناول ھنا ادخال البیانات الخاصة بعملیة االنتاج كعملیة رئیسیة 
وكیفیة االستفادة من البرنامج في تناول كافة المعلومات بسھولة 

  . ویسر
إدخال تقریر لعملیة اإلنتاج بما یتوافق مع متطلبات نظام  -1

بدایة شاشة ) 15(ویوضح شكل رقم 9001 الجودة األیزو
ونجد أنھا تنقسم لثالث مكونات  .إدخال اإلجراءات األساسیة

  :أساسیة تظھر بالشریط األفقي أعلي الشاشة ھي

         معلومات تخص اإلجراءProcedure Data        
 ات اإلجراء      مكونProcedure Framework             
   مالحظات ومرفقاتComments & Attachments    

) الدفاتر(تم إدخال كافة ھذه البیانات من واقع السجالت    -2
الخاصة بإجراء عملیة االنتاج من وثائق نظام الجودة 

 .بالمصنع

 
  )15(شكل رقم 

اریر اإلجراء من إدخال بیانات وتق) 16(ویوضح شكل رقم 
عن كل خطوة ) المسئول(عنوان االجراء واإلطار العام لھ والقائم 

بھ، وتاریخ كل خطوة منھ، والغرض من االجراء، والتقاریر 
والنماذج التابعة لھ والتي تستخدم في إتمام وتوثیق عملیة االنتاج 

وذلك من التقاریر التي كانت قبل ذلك علي ھیئھ دفاتر أو نماذج 
بما كان یعیق أي مسئول من تتبع أو الحصول على معلومة  ورقیة

إال بصعوبة شدیدة وضیاع للوقت والجھد وعدم الدقة في اتخاذ 
  .قرارت عند حدوث مشكلة
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  )16(شكل رقم 

 خطھ االنتاج الرئیسیة للمصنع  -3
تم ادخال خطط االنتاج علي نفس النماذج بمنتھي السھولة والیسر، 

د كبیر من االصناف بالمصنع حیث قام علي الرغم من وجود عد
البرنامج بترتیب كل صنف ووضعھ بالخطة االنتاجیة في االوقات 
المطلوبة من العمیل ومع توضیح كل مسئول باالسم والمسمي 

حیث انھ قد تم ادخال كافة ھذه البیانات من اسماء (الوظیفي لھ 
سیة االصناف والمسئولین والموظفین بالمصنع من القائمة الرئی

وكذلك اسماء العمالء وتحدید كل عمیل واالصناف ) للبرنامج 
 .الخاصة بھ 

 خطة اإلنتاج العامة للمصنع) 17(ویوضح شكل رقم 

  
  )17(شكل رقم 

 الخاصة بانتاج قماش مفروشات للتصدیر 1خطھ االنتاج رقم  -4

  
  )18(شكل رقم 
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 طةنموذج ھذه الخ) 19(،)18(ویوضح شكل رقم  2خطھ االنتاج رقم  -5

  
  )19(شكل رقم 

 ھذا النموذج ) 20(تشغیل أقمشھ لحاف ویوضح شكل رقم  –تقریر لبرنامج االنتاج 

  
  )20(شكل رقم 

الحصول علي التقریر الخاص بذلك بمجرد ) 21(ویوضح شكل رقم  Att7تقریر لعیوب ثبات اللون واالنكماش لدفعة من القماش بكود  -
 ) repotتقریر او ( الضغط علي زرار 

  
 )21(شكل رقم 
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 ھذا النموذج) 22(ویوضح شكل رقم Ait 11/14  تقریر لعیوب ثبات اللون واالنكماش لدفعة من القماش -6

  
  )22(شكل رقم 

  تطبیق ألحد أدوات القیاس والتحلیل علي عملیھ االنتاج: ثامنا      

  
)23(شكل

لون خطأ الحد ( وقام البرنامج بمساعدتنا في تحلیل اسباب المشكلة 
عن طریق تحلیل االسباب المحتملة لھذا اللون عن ) صنافاال

ویوضح )   fish bone(طریق استخدام اداة عظمة السمكھ 
  .النموذج الخاص بھذه األداة ) 23(شكل

  :Results النتائج
  تطبیق برنامج باستخدام نظم قواعد البیانات لمعالجة المعلومات

بیق نظام جودة األساسیة التي یعتمد علیھا إعداد وتنفیذ وتط
متكامل بشكل آلي، واالعتماد بشكل أساسي وفعال على 
الحاسب اآللي في إصدار وتوثیق وتطبیق واستخدام نظام 

وكذلك العمل  9001/2015الجودة الخاص بالمواصفة ایزو 
علي تحسین ھذا النظام بسھولة ویسر بما یخدم الخطط 

 .اإلنتاجیة وخطط الجودة بالمؤسسة
 عة معالجة المعلومات داخل النظام المقترح سھولة ودقة وسر

مقارنة بالنظام التقلیدي الذي ال یعتمد على الحاسب اآللي 
 .واألنظمة التكنولوجیة الحدیثة

  وجد أن البرنامج لھ القدرة على تجمیع البیانات وحفظھا
وتحدیثھا مع سھولھ االستخدام في جمیع عناصره وإمكانیة 

 .استرجاع أي معلومات
 د على الحاسب اآللي لضمان سرعة ودقة تحسین نظام االعتما

الجودة والذي ھو من أھم االشتراطات الالزمة لتفعیل أي نظام 
 .جودة

  ساعد النظام في سرعھ وجودة اتخاذ القرار لدي صانعي القرار
في ظل توفیر المعلومات الدقیقة الموجودة مع استخدام النظام 

 .حدیثةالجدید المستخدم فیھ التكنولوجیا ال
  حقق البرنامج تحسینات جوھریة في معاییر األداء مثل التكلفة

 . والجودة والوقت والجھد

   Recommendationsالتوصیات
استكمال تطبیق البحث بكافة األقسام وما یخصھا من عملیات 

  .ومتابعھ تحسن نظام الجودة المطبق بالمنشأه
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