 ISO 9001نمو تطويري مستمر لوزارة االقتصاد الوطني
تس ع و ازارة االقتصععاد الععوطني ا ععم مشععراب انععاق التععلراو الممععوح م ع االت ععاد ا اراععي
لتطبيع ناعاا الموااع او ال الميع  ، ISO9001:2008اهعل

ت ييعي مسةسع ازارة االقتصعاد

الععوطني ،تطععوير ة ععاقة ادععودة وععلماو الععوزارة ،تت ي ع التكععاليا المصععالب لتتععليم ال ععلماو،
امساعلة الوزارة فعي ت تيع داعلافها اتن يعط وططتهعا اتةعتراتيتي  ،ات ييعي الشع افي االترةيعي
ع و النتائج ،اتوفير نااا عم موث يمك الردوب إليه في دي اقت لت ليل ا وطاق ام التتهعا
ا اع ي  ،ااو م دام ددااو النمو التطويري المستمر داو ازارة االقتصاد الوطني.
التطبي نااا المواا او قاا المشراب ا ارااي في الوزارة االت اقل مع وبير م تمل في متعاح
المواا ال المي  ISO 9000االطي الارة اعل تترير ع الو عع ال عالي لناعاا إدارة التعودة
اي م والله ال تواو اةطلك فرص الت سي اوطع ال مع المتترلع لتطبيع الناعاا ،اقعل اععل
التترير انعاقا ع عو دراةع ميلانيع لم ت عا العلاائر االولعلاو االمكاتعف ال رعيع اهعل

ف ع

نااا التودة ال الي.
اي ل اطا التترير ال طوة ا الو في عم ي تطبي نااا المواا او ال الميع ليعت تعم مع واللعه
تتييم ات ليل ال تعواو التعي ةعيتم تصعميم وطع عمع لسعلاا فتعل تعم تشعكي فريع امماع االدراة
ل تععودة مع ازارة االقتصععاد الععوطني ،ليععت ةععيتم تععلريبهم اتععساي هم مع قبع وبيععر  ISOل مع
ع و تطبي النااا في الوزارة ،ام ثم تلريف متموع م ال ري ع و التلقي العلاو ي اهعل
اناق نااا داو الوزراة ي افظ ع و اةعتمراري المشعراب ،اا عل كلعك ةعيتم إدعراق ف ع

دالعي

لتطبيع المواا ع او ال الميع فععي ازارة االقتصععاد الععوطني – مععا قب ع النهععائي لالةترشععاد انتععاط
الضع ا المتبتيع اتطويراعا إج ادعلو  ،االمرل ع النهائيع تتماع اط عف ال ع
ياهر نتيت تطبي نااا التودة ال المي في ازارة االقتصاد الوطني.

النهعائي العطي

