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  ان المفهوم السائد لدى العديد من الشركات التي تلقي رواجا كبيرا في االسواق العالمية هو عدم حاجتها
لتطبيق نظام الجودة والحصول على شهادة المطابقة لمواصفات االيزو.إن العديد من المنشآت الصناعية في
أوربا وأمريكا ذات الشهرة العالمية سعت على الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الدولية ( أال يزو
9001 ) تماشيا مع االتجاهات والمتغيرات العالمية في الوقت الراهن .وحتى اليابان التي تطبق نظم إدارة

الجودة الشاملة ( T .Q.M ) سعت وتسعى للحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية ( ايزو 9001)
من اجل زيادة حصتها في األسواق العالمية.ان جميع المراقبين والمتخصصين يؤكدون ان تلك المواصفات
ستكون اللغة العالمية المشتركة خالل السنوات القليلة القادمة واليمكن البدء بحديث تجاري مع شركات لم
تحصل على االيزو وخاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة العالمية في كافة انحاء العالم .ان تطور المفهوم

العالمي للجودة وفي ظل االهتمام العالمي المتزايدبالجودة وليس فقط جودة السلع والمنتجات والخدمات وانما
ايضا جودة العمليات ، وبعد ان تأكد الجميع ان الجودة ليست خيارا وانما ضرورة لنجاح اي نظام اقتصادي

في مختلف القطاعات حيث اهتمت المنظمة العالمية بهذا الموضوع واصدرت سلسلة المواصفات المعروفة بـ
( االيزو 9000 ) في مجال ادارة وتوكيد الجودة لتوطيد المفاهيم والمعايير على المستوى العالمي .هذه
المواصفات تقدم الشهادة على ممارستك لنظام إدارة الجودة الذي يمكن تطبيقه على العمليات واالنشطة
World : المختلفة في المؤسسات وليس على المنتج أو الخدمة نفسه .نبذة عن منظمة التجارة العالمية

Trade Organization ( W T O )1.ان االتفاقية العامة لسنة 1948 حول التعريفات والتجارة وتسمى ال
General Agreement on . كانت نتيجة الجهود لتبني قوانين تسيطر على التجارة الدولية ( GATT )

Traiffs and Trade ( GATT ) 2 . ظهرت منظمة التجارة العالمية الى الوجود في 1 كانون الثاني لعام
1995 كنتيجة لالتفاقية العامة للتعريفات الكمركية والتجارة ال ( GATT ) في جولة االورغواي

للمفاوضات التجارية ( 1986 – 1994 ) .
    يمكنك متابعة التصفح من خالل تحميل الملف المرفق مع هذا االصدار
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