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أثر االلتزام بمتطمبات معيار الجودة الدولية
( ) ISO / TS 29001:2010في تكاليف جودة المنتجات النفطية
يوسف العبد اهلل األحمد

قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد ،جامعة حمب

الممخص

يهددد

هددذا البحددث إل د دارسددة أثددر االلت دزام بمتطمبددات معيددار الجددودة الدوليددة
جدودة المنتجددات النفطيدة ،ولتحقيد هدذا الهددد

( )ISO/TS 29001:2010فد تكددالي

قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء مؤلفة مدن  40سدؤاالا لقيداس مدد إدراك أفدراد عيندة

البحث لمتطمبدات معيدار الجدودة الدوليدة ( )ISO/TS 29001:2010فد شدركات تصدفية
وتكريددر الددنفط العاممددة ف د سددورية .ومددن ثددم اخضدداع أسددئمة قائمددة االستقصدداء ألسدداليب

التحميل االحصائ وتفسير النتائج وعرض التوصيات.
تم التوصل إل النتائج اآلتية:

 وج ددود أث ددر لاللتد دزام بمتطمب ددات معي ددار الج ددودة الدولي ددة ( )ISO/TS 29001:2010فد دتكالي

جودة المنتجات النفطية ف شركات مصاف تكرير النفط السورية.

 انخفد د دداض درجد د ددة الت د د دزام مصد د دداف تكريد د ددر الد د ددنفط بمتطمبد د ددات معيد د ددار الجد د ددودة الدوليد د ددة( )ISO/TS 29001:2010ويرجع ذلك إل أن مصاف تكرير النفط ال تطبد متطمبدات
الجودة ومبادئ إدارة الجودة الشاممة فيها بشكل كامل وانما تطب بعض المتطمبات.
الكممات المفتاحية :متطمبات معيار الجودة الدولية ،تكالي

الجودة  ،المنتجات النفطية.

ورد البحث لممجمة بتاريخ دا 2017/10 /30
قبل لمنشر بتاريخ دا 2017/11 /29
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د .العبد اهلل األحمد

 -1مقدمة البحث
لك د ي ددتم تطبيد د معي ددار الجددودة الدولي ددة ( )ISO/TS29001:2010فدد قطدداع

االسددتخراج وتصددفية وتكريددر الددنفط وصددناعة الودداز والبتروكيمياويددات ال بددد مددن االلت دزام
بمتطمب ددات ه ددذا المعي ددار ،ونتيج ددة لاللتد دزام بمتطمب ددات المعي ددار س ددتتحمل ش ددركات ال ددنفط
تكالي

تسم تكالي

جودة المنتجات النفطية.

ازداد االهتم ددام بمتطمب ددات معي ددار الج ددودة الدولي ددة وأثره ددا فد د تحس ددين تك ددالي

ج ددودة المنتج ددات النفطي ددة نتيجد دةا لزي ددادة االهتم ددام الع ددالم بتك ددالي

الج ددودة م ددن ناحي ددة،

ولمعرفددة مددد مواكبددة شددركات تصددفية وتكريددر الددنفط ف د سددورية لمتطددورات ف د مجددال

الجودة وادارة الجودة الشاممة عم المستو اإلقميم والعالم مدن خدالل إنتداج منتجدات

نفطيددة مرتفعددة الجددودة تتناسددب والمتطمبددات اإلقميميددة والعالميددة مددن ناحيددة أخددر  ،حيددث

حظي ددت إدارة الج ددودة الش دداممة باهتم ددام الش ددركات التد د تس ددع إلد د تحقيد د أه دددافها بم ددا
يضمن لها التفو والتميز عم اآلخرين.

 -2مشكمة البحث

تتمحور مشكمة البحث حول التساؤل اآلت :
 .1هددل هندداك أثددر لاللت دزام بمتطمبددات معيددار الجددودة الدوليددة ()ISO/TS29001:2010
ف تكالي

جودة المنتجات النفطية؟.

 -3أهداف البحث
يهد

هذا البحث إل تحقي األهدا

 .1بيددان أهميددة تحسددين تكددالي
النفط العاممة ف سورية.

اآلتية:

جددودة المنتجددات النفطيددة فد شددركات تصددفية وتكريددر

 .2بي ددان أث ددر االلتد دزام بمتطمب ددات معي ددار الج ددودة الدولي ددة ( )ISO/TS29001:2010فد د
شركات تصفية وتكرير النفط العاممة ف سورية.

 -4أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من اآلت :
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حداث د ددة معي د ددار الج د ددودة الدولي د ددة ( )ISO/TS29001:2010وأهمي د ددة تطبيق د دده فد د د

شددركات تصددفية وتكريددر الددنفط  ،وقمددة األبحدداث العربيددة والد ارسددات األجنبيددة الت د
تناولت موضوع االلتزام بمتطمبات هدذا المعيدار فد شدركات تصدفية وتكريدر الدنفط
العاممة ف سورية.

ب .يددوفر االلت دزام بمتطمبددات معيددار الجددودة الدوليددة ف د شددركات تصددفية وتكريددر الددنفط
والقطاع النفط السوري النجاح المطموب تحقي المندتج وتقدديم الخدمدة والتحسدين
المستمر.
ت .التوصل إلد فهدم أعمد لتطبيد مبدادئ إدارة الجدودة الشداممة فد شدركات تصدفية
وتكرير النفط ،باإلضدافة إلد معرفدة أثدر االلتدزام بمتطمبدات معيدار الجدودة الدوليدة

ف تكالي

جودة المنتجات النفطية.

 -5الدراسات السابقة

اهتمت بعض الدراسات بموضوع البحث بشكل غير مباشر مثل:

 د ارسددة الحمددداني وعبددد الحسددين  ، 2013،بعن دوان "دور أدوات الجددودة الشدداممة ف دتخفيض التكالي

وتحسين النوعية"

ه دددفت الد ارس ددة إلد د الكشد د

ع ددن مش ددكمة ارتف دداع تك ددالي

النوعي ددة وامكاني ددة اس ددتعمال أدوات إدارة الج ددودة الش دداممة لمكشد د

تك ددالي

اإلنت دداج وانخف دداض
ع ددن مش ددكالت ارتف دداع

الفش ددل وانخف دداض ج ددودة المنتج ددات وتشخيص ددها ووض ددع الحم ددول المناسددبة له ددا.

ولتحقي الهد

تم دراسة أدوات الجودة الشاممة وعالقتها مع التكدالي

وامكانيدة تحسدين

النوعية من خالل استخدام هدذ األدوات ،وأهدم مدا توصدمت إليده الد ارسدة هدو أن تحسدين
نوعيددة المنتجددات يعددد عنصددر أساس د إلدارة الجددودة الشدداممة حيددث يددؤدي إل د تخفدديض
التكالي

وتقميدل األخطداء وعددم تكرارهدا وتقميدل وقدت اإلنتداج ممدا يدؤدي إلد االسدتوالل

األمثل لموقت والموارد [.]1

 -د ارسد ددة جاسددددم وكامددددل ،2015،بعن د دوان "دور تحديد ددد تكد ددالي

الجد ددودة عم د د أسد دداس

األنشطة ف تحسين جودة المنتجات بالتطبي ف شركة مصاف الوسط"
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هدددفت الد ارسددة إل د بيددان اسددتخدام أسدداس األنشددطة ف د تحديددد تكددالي

الجددودة

ف شركة مصاف الوسط الت تساهم ف توفير المنتجات النفطية المختمفدة وبيدان أثرهدا
ف تحسين جودة هذ المنتجات.
خمصت الدراسة إل مجموعة من االسدتنتاجات أهمهدا :أن الشدركة قدد تحسدنت

جددودة منتجاتهددا ف د سددنة  2011مقارنددة بسددنة  2010مددن خددالل زيددادة تكددالي
الوقايددة والتقيدديم وانخفدداض تكددالي

أنشددطة

الفشددل ال دداخم وبالتددال زيددادة قيمددة المبيعددات ،وأن

استخدام أساس األنشطة فد تحديدد تكدالي

الجدودة لممنتجدات يدوفر معمومدات أكثدر دقدة

وتفصيل تساعد الشركة ف تحسين جودة منتجاتها [.]2
 -د ارسدة بدداديس ،2016،بعندوان " أثددر تطبيد مبددادئ إدارة الجددودة الشدداممة عمد جددودة

المنتجات النفطية  :دراسة ميدانية ف مؤسسة سوناطراك "
هددفت الد ارسدة إلد الكشد

عدن أثدر تطبيد مبدادئ إدارة الجدودة الشداممة عمد

جودة المنتجات النفطية ف مؤسسة سوناطراك ،وكذلك إل تقييم مد تبنيها لمفهوم إدارة
الجدودة الشداممة  ،وتدم التوصدل إلد عددد مدن النتدائج أهمهدا وجدود عالقدة ارتبداط ذات داللدة
إحصائية بين تطبي مبدادئ إدارة الجدودة الشداممة وجدودة المنتجدات النفطيدة ،ووجدود تدثثير
ذي داللدة إحصدائية لتطبيد مبدادئ إدارة الجدودة الشداممة مجتمعدة ومنفدردة عمد جدودة
المنتجات النفطية [.]3

يتميز هدذا البحدث عدن الد ارسدات السدابقة بثنده يتنداول د ارسدة أثدر االلتدزام بمتطمبدات معيدار
الجددودة الدوليددة ( )ISO/TS29001:2010ف د شددركات تصددفية وتكريددر الددنفط العاممددة ف د

س ددورية ،ود ارس ددة مس ددتو ج ددودة المطابق ددة لممنتج ددات النفطي ددة فد د س ددورية ،وم ددد مطابق ددة

المواصفات القياسية الوطنية السورية مع المواصفات القياسية الدولية.

 -6فروض البحث

يقوم البحث عم الفرض الرئيس اآلت :

" يوج ددد أث ددر ذو دالل ددة احص ددائية لمتطمب ددات معي ددار الج ددودة الدوليد دة فد د تك ددالي
المنتجات النفطية" .
ويتفرع عنه الفرضيات اآلتية:
4
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 .1الفرضدية الفرعيدة األولد " :يوجدد أثدر ذو داللدة احصدائية لدنظم الجدودة وادارة الجددودة
الشاممة ف تكالي

جودة المنتجات النفطية ".

 .2الفرضية الفرعية الثانية" :يوجد أثر ذو داللدة احصدائية اللتدزام االدارة العميدا بدالجودة
ف تكالي

جودة المنتجات النفطية ".

 .3الفرض ددية الفرعي ددة الثالث ددة" :يوج ددد أث ددر ذو دالل ددة احص ددائية ألهمي ددة معموم ددات نظ ددم
الجودة وادارة الجودة الشاممة ف تكالي

جودة المنتجات النفطية ".

 .4الفرضددية الفرعيددة الرابعددة" :يوجددد أثددر ذو داللددة احصددائية لثقافددة الجددودة فد تكددالي
جودة المنتجات النفطية ".
 .5الفرضية الفرعية الخامسة" :يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتخطيط االسدتراتيج فد
تكالي

جودة المنتجات النفطية ".

 .6الفرضددية الفرعيددة السادسددة" :يوجددد أثددر ذو داللددة احص دائية لمتحسددين المسددتمر ف د
تكالي

جودة المنتجات النفطية ".

 -7متغيرات البحث

 المتغير المستقل :متطمبات معيار الجدودة الدوليدة وادارة الجدودة الشداممة ويتفدرع عنهدا

عدددة محدداور وهد  :نظددم الجددودة وادارة الجددودة الشدداممة ،والت دزام اإلدارة العميددا بددالجودة،
أهميد ددة معمومد ددات نظد ددم الجد ددودة وادارة الجد ددودة الشد دداممة ،وثقافد ددة الجد ددودة ،والتخطد دديط

االستراتيج  ،والتحسين المستمر.
 المتغير التابع :تكالي

 -8حدود البحث

جودة المنتجات النفطية.

 اقتصد ددر هد ددذا البحد ددث عم د د د ارسد ددة أثد ددر االلت د دزام بمتطمبد ددات معيد ددار الجدددودة الدوليدددة( ) ISO/TS29001:2010ف د د شد ددركات تصد ددفية وتكريد ددر الد ددنفط ف د د سد ددورية ،ولد ددم
يتطر إل باق قطاع االستخراج وصناعة الواز والبتروكيمياويات.
 -اقتصر تطبي البحث عم الفترة الممتدة من  2017/3/6إل .2017/7/6

 -9منهج البحث

تم تقسيم البحث إل جانبين:
5
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 -1الجانب النظري :تم فيه استخدام المدنهج الوصدف وذلدك بد ارسدة مفهدوم معيدار الجدودة
الدولي دة( )ISO/TS29001:2010والهددد

مندده ،ومجددال تطبيقدده ،وتحديددد مددد إدراك

أفدراد عينددة البحددث لمتطمبددات هددذا المعيددار فد شددركات تصددفية وتكريددر الددنفط العاممددة
ف سورية وأثر ف تكالي

جودة المنتجات النفطية.

 -2الجانددب العممد د  :ت ددم في دده تص ددميم قائم ددة استقصدداء مكون ددة م ددن أربعد دين سد دؤاالا بهددد

التعر عم الجوانب المختمفة لموضوع البحث وأهدافه ،والتركيز عم ما يقدمده أثدر
االلتد دزام بمعي ددار الج ددودة الدولي ددة م ددن دع ددم لد د دارة فد د الرقاب ددة عمد د تك ددالي

ج ددودة

المنتجات النفطية داخل شركات تصفية وتكرير النفط.

اإلطار النظري لمبحث:

تعد ددد إدارة الجد ددودة الشد دداممة مد ددن أهد ددم المفد دداهيم اإلداريد ددة الحديثد ددة التد د تسد دداعد
الشركات عم االرتقداء بثدائهدا وتحقيد التميدز فد مسدتويات جدودة منتجاتهدا وخددماتها،
كما أن تطبي معدايير األيدزو والحصدول عمد شدهادة التثهيدل تعدد بمثابدة دليدل وضدمان
لممتعاممين مع هذ الشركات عم مستو الجودة الذي سيحصمون عميه.

أوالا :أنواع النفط والمنتجات النفطية
 -1أنواع النفط:

يختم

النفط الخام الموجود ف الطبيعة ف نوعه من منطقدة إلد أخدر  .وتتدثثر

أنواع النفط بالخصائص الطبيعية أو الكيمياوية أو بالكثافة أو بالمزوجة أو بحسب احتوائه
عم المادة الكبريتية.
إن هدذا االخدتال

والتبداين فد أندواع المدادة النفطيدة تدنجم عنده تدثثيرات متعدددة

عم الصناعة والنشاط االقتصادي النفط ومن أبرز هذ التدثثيرات :التدثثير عمد قيمدة
وسعر النفط ،والتثثير عم التكمفة اإلنتاجية من حيث نقاوته ،وكذلك عمد طريقدة التكريدر
ونوعية المصاف النفطية ،والتثثير عم العرض النفط من خالل تقدير ما يحصدل عميده
من مقدار ونسبة المنتجات النفطية الممكن الحصول عميها من ذلك النوع النفط ]4[.

ير الباحث أنه ال يمكدن اسدتعمال واسدتهالك الدنفط كمدادة خدام إال بعدد تصدفيته

أو تكريدر لتحويمده إلد منتجدات سدمعية نفطيدة مختمفدة ،بعضدها ذو قيمدة سدعرية وح ارريدة
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عالية مع سعة وتندوع فد االسدتهالك واالسدتعمال ،والدبعض األخدر منهدا مدنخفض السدعر

والح اررة مع محدودية وعدم تنوع استعماله واستهالكه.

 -2أنواع المنتجات النفطية:

يستخمص من النفط العديد من المنتجات النفطية المختمفة ف طبيعتها أو شكمها
أو قيمتهدا أو اسدتعمالها .فمنهدا المنتجدات النفطيدة الرئيسدة أو الثانويدة أو منهدا الخفيفدة أو

الثقيمدة أو المتوسدطة ،فالمنتجدات النفطيدة هد مدواد ذات اسدتخدامات متعدددة مشدتقة مدن
النفط الخام عند تكريرها ف مصاف النفط  ،وطبق ا لتركيب النفط الخدام والطمدب ،يمكدن
لممصد دداف أن تند ددتج نسد ددب مختمفد ددة مد ددن المنتجد ددات النفطيد ددة ،وأكبد ددر نصد دديب لممنتجد ددات

النفطيددة يسددتخدم فد إنتدداج الطاقددة بدددرجات مختمفددة مددن الددنفط هددو الوقددود والبندزين ،كمددا

أن المص دداف تن ددتج كيماوي ددات أخ ددر يس ددتخدم بعض ددها فد د العممي ددات الكيميائيددة إلنت دداج
المدائن وغيرها من المواد النافعة.
ويمكن عرض هذ المنتجات النفطية بحسب قيمتها كاآلت ]5[ :
أ .المنتجات الخفيفة :مثل الواز الطبيع  ،وبنزين الطائرات والسيارات ،والكيروسين.
ب .المنتجات المتوسطة :مثل زيت الواز ،وزيت الديزل ،وزيت التشحيم.
ت .المنتجات الثقيمة :مثل زيت الوقود ،واإلسفمت ،والشمع.

 -3أهمية تكايف جودة المنتجات النفطية:
عند ددد إنتد دداج الوقد ددود يد ددتم اعتم د داد تعري د د

الجد ددودة بثنهد ددا "المطابق د دة لالسد ددتخدام"

أو( ،)Fitness For Useوال يمددانع المسددتخدم مددن اسددتخدام الوقددود األقددل تكمفددة عم د
حسدداب الجددودة هددذا مددع العمددم بدثن الوقددود ذو تدثثير كبيددر عمد اآلالت ،ولكددن المسددتهمك
العددادي ال يمكددن أن يميددز مباشددرةا  ،كمددا أن ت دثثير الجددودة المنخفضددة ال يظهددر بصددورة
سدريعة عمد اآلالت ولكدن االسدتعمال المتكدرر لهدذا الوقدود ذو الجدودة المنخفضدة يددؤدي

ال تدهور سريع ف عمل اآلالت.

إن ت ارجددع جددودة المنتجددات النفطيددة يددؤدي إل د ارتفدداع نسددبة انبعاثددات الكبريددت
ف د تمددك المنتجددات ،ممددا يددؤدي إل د انبعدداث المموثددات مددن غددازات الع دوادم والناتجدة عددن
احت ار البنزين أو وقود الديزل ،وتتمتع أفضدل المنتجدات النفطيدة جدودة بنسدبة أدند مدن
7
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انبعاثات الكبريت ،وتعمل الدول المنتجة لمنفط جاهدة عمد إنتداج منتجدات نفطيدة خاليدة
من الكبريت.

كمددا أن حسدداب التكددالي

المتعمقددة بددالجودة وتحويمهددا إل د الموددة المشددتركة لددد

مديري الشركات يقدم المنافع اآلتية]6[ :

 تمثل مؤشر قوي لتحفيز اإلدارة العميا ف تطبي وتنفيذ مفهوم تكالي -إن أكثددر المنددافع هددو تخفدديض هددذ التكددالي

الجودة.

اإلجماليددة لممنددتج أو الخدمددة والرقابددة

عميها بفعالية وبالتال زيادة األرباح.
 إن تحوي ددل الج ددودة إلد د أرق ددام بس دديطة يس دداعد اإلدارة والم ددوظفين لفه ددم أهمي ددة عم ددلالش ء صحيحا من المرة األول .

 يعدد وسدديمة اتصددال مهمددة بددين المددوظفين ف د أقسددام الجددودة واإلدارة العميددا والشددركاتاألخر .

 تمثددل أداة تحسددين مسددتمر لمجددودة فه د تسدداعد عم د تحديددد وتمييددز مندداط الفشددلوالعيوب ومصادرها المباشرة باستخدام بعض أدوات اإلحصاء.
ثاني ا :معيار إدارة الجودة في مجال الصناعات النفطية ISO/TS29221:2212

عن ددد تطبيد د المواص ددفات القياس ددية الدولي ددة الخاص ددة ب ددالجودة عمد د الش ددركات

المختمفددة ف د جميددع أنحدداء العددالم بدددأت تظهددر الحاجددة إل د وجددود مواصددفة لنظددام إدارة
الجدودة موجهددة إلد بعددض القطاعدات التد تحتدداج إلد بعددض المتطمبدات الخاصددة التد

قد ال تكون واضحة ف المواصفة القياسية الدولية األيزو  ،9001:2000ولدذلك صددرت

بعددض المواصددفات عددن نظددام إدارة الجددودة والتد يمكددن تطبيقهددا فد المجدداالت المختمفددة
ومد د د د ددن هد د د د ددذ المواصد د د د ددفات المهمد د د د ددة :معيد د د د ددار إدارة الجد د د د ددودة لمصد د د د ددناعات النفطيد د د د ددة

 ISO/TS29001:2003والذي تم تحديثه ف اإلصدار الثان

ISO/TS29001

 ، :2007ثم اإلصدار الثالدث  ، ISO/TS29001:2010وتحددد هدذ المواصدفة القياسدية

الدولية متطمبات نظام إدارة الجودة لمشركة عندما]7[ :

أ .تحتدداج إل د إثبددات مقدددرتها عم د ت ددوفير منددتج يف د بمتطمبددات العمي دل والمتطمبددات
التنظيمية المعمول فيها.
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إل تعزيز رضاء العميل من خالل التطبي الفاعدل لمنظدام بمدا يتضدمنه مدن

عمميددات التحسددين المسددتمر لمنظددام وتثكيددد المطابقددة لمتطمبددات العميددل والمتطمبددات

التنظيمية المعمول فيها.
تسد ددتخدم هد ددذ المواصد ددفة إلنشد دداء وتطبي د د ومراجعد ددة نظد ددام إدارة الجد ددودة ف د د

الشددركات اإلنتاجيددة والخدميددة لمصددناعات النفطيددة والودداز الطبيع د ويالحددظ أندده يمكددن
اسددتبعاد بعددض العناصددر مددن المواصددفة المددذكورة ف د حالددة تطبيقهددا مددع التثكيددد بعدددم
تثثيرهددا عم د متطمبددات العمددالء عمم دا بثندده يوجددد أربعددة عناصددر فقددط يمكددن اسددتبعادها
وه د د  :التصد ددميم والتطد ددوير ،مراقبد ددة الخد دددمات ،واق د درار صد ددالحية العمميد ددات الخاصد ددة،

وممتمكات العمالء.

أمد ددا بد دداق متطمبد ددات نظد ددام إدارة الجد ددودة – األيد ددزو9001:2008-9001:2000

فتطبد د د كم د ددا هد د د م د ددع بع د ددض اإلض د ددافات التد د د تخ د ددص المواص د ددفات الخاص د ددة به د ددا

( )ISO/TS29001:2010وهد خاصددة بمتطمبددات الصددناعات النفطيددة والودداز الطبيعد

وه ددذ اإلض ددافات م ددذكورة فد د عناص ددر المواص ددفة األساس ددية وهد د  :متطمب ددات التوثيد د ،

ومسؤولية اإلدارة ،وتحقي المنتج ،والقياس والتحميل والتحسين.
يعتمد ددد معيد ددار29001

 ISO/TSعم د د معياااا  ISO9001كمد ددا أنددده يتضد ددمن

متطمبات ثانوية تركدز عمد الوقايدة مدن العيدوب وتقمديص حجدم االخدتال
مقدم الخدمات.

والنفايدات مدن

وقددد وضددعت هددذ المتطمبددات بصددورة منفصددمة لمتثكددد مددن أنهددا واضددحة وقابمددة
إلج دراء عمميددات التدددقي عميهددا ،ويحدددد المعيددار متطمبددات نظددام إدارة الجددودة لمتصددميم
والتطوير واإلنتاج والتركيب وخدمة منتجات النفط والبتروكيماويات والواز الطبيع .
إن الهد

من وضع هذ المواصفة الفنية هدو تطدوير نظدام ادارة الجدودة وضدمان

عمميددة التحسددين المسددتمر لمعمميددات االنتاجيددة وتقميددل العيددوب والتم د
التوريد ومقدم الخدمات.
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ي ددر الباح ددث أن حص ددول ش ددركات ال ددنفط عمد د ش ددهادة المواص ددفات الخاص ددة

بالص ددناعات النفطي ددة يض ددمن له ددا التوحي ددد القياسد د (المع ددايرة) والتحس ددين داخ ددل قط دداع
الصناعات النفطية.
ثالثا :أهمية استخدام المواصفات الخاصة بالصناعات النفطية:
وضد ددعت شد ددروط هد ددذ المواصد ددفات بشد ددكل منفصد ددل لضد ددمان أن تكد ددون واضد ددحة

ومس ددموعة ،كم ددا أنه ددا ت ددوفر ض ددمان االتس ددا الع ددالم وتحس ددين الج ددودة فد د مج ددال توري ددد
المنتجات والخددمات مدن مقددم الخددمات ولهدذا األمدر أهميدة خاصدة عندد فشدل المنتجدات
أو الخدمات الت قد يترتب عميها أثار شديدة لمشركات والصناعات المعنية.

إن المواصددفات التقنيددة الجديدددة متاحددة لالسددتخدام مددن قبددل الشددركات المصددنعة

لمع دددات ص ددناعة ال ددنفط والو دداز ومق دددم الخ دددمات لص ددناعة ال ددنفط والو دداز ،والمش ددترين
لممعدددات والم دواد والخدددمات وهيئددات إصدددار الشددهادات الت د يمكددن أن تسددتخدم معيددا ار

لتقييم ومنح الشهادات.

رابع ا :الحاجة إلى صدور مواصفات خاصة بالصناعات النفطية:

بسد ددبب الطبيعد ددة الحساسد ددة لممنتجد ددات والخد دددمات والعمميد ددات داخد ددل الصد ددناعة

النفطية والصناعات البتروكيماوية والواز الطبيع واالحتياجات اإلضدافية الالزمدة لدنظم

إدارة الج ددودة م ددن م ددوردي المنتجد ددات ومق دداول الخ دددمات داخد ددل القط دداع ،دف ددع منظمدددة
المواص ددفات القياس ددية الدولي ددة لمقي ددام بتط ددوير نظ ددام إدارة الج ددودة ليش ددمل ه ددذ الص ددناعة

الخط درة ،وذلددك مددن أجددل خدمددة مصددالح هددذا القطدداع بشددكل أفضددل ،وكوسدديمة لضددمان
سالمة األفراد والمحافظدة عمد البيئدة ،واالسدتجابة لتمبيدة احتياجدات أصدحاب المصدالح،

وينبو د أن تُعتَمددد هددذ المواصددفة ف د شددركات الددنفط وذلددك باعتبارهددا أساس د ا لددنظم إدارة

الجودة ف الصناعات النفطية.

جد د د د د دداء المعيد د د د د ددار نتيجد د د د د ددة لمتعد د د د د دداون بد د د د د ددين معهد د د د د ددد البتد د د د د ددرول األمريك د د د د د د

 (API( Petroleum Institute Americanوالمجندة الفنيدة لآليدزو Technical 67

 ، Committee ISO/TCويركز تحديدا عمد سمسدمة التوريدد فد قطداع الدنفط والوداز،
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ويوفر أساس ا لتثهيل شركات المعددات النفطيدة ،ومدوردي الخددمات لمحصدول عمد نظدام

إدارة الجودة .

خامس ا :الشركات التي يمكن أن تطبق معيار الجودة الدولية

وضددع المعيددار لجميددع المؤسسددات العاممددة ف د سمسددة التوريددد ف د قطدداع الددنفط

والواز ،وتشمل قائمة المستخدمين النهائيين المحتممين لممعيار ما يثت ]8[ :

 الش ددركات التد د تعم ددل فد د التنقي ددب واالنت دداج وخط ددوط األنابي ددب ،والنق ددل ،وتص ددفيةوتكرير النفط  ،ومنتجات الواز الطبيع .

 الش ددركات المش دداركة فد د التص ددميم  ،والتص ددنيع  ،والتركي ددب  ،واص ددالح المع ددداتالمسددتخدمة فد د التنقي ددب واإلنت دداج والنق ددل وتصددفية وتكري ددر ال ددنفط ومنتجددات الودداز
الطبيع .

 الشددركات الت د تددوفر الدددعم التقن د  ،والعمميددات التشددويمية  ،وتقددديم الخدددمات إل دمختم

قطاع النفط.

وحيدث أن شددركات الدنفط فد سددورية تطبد نظددم الجددودة العالميدة ،فإنهددا تحتدداج
حالي ا إل تطوير أنظمة الجودة حت تتطاب مع هذ المواصفة القياسية الدولية.
سادس ا :منافع تطبيق معيار الجودة الدولية[]9

 يظهددر االلت دزام بالسددالمة المهنيددة :تتضددمن صددناعة الددنفط والودداز مجموعددة متنوعددةمن العمميات المحتوية عم السوائل والوازات الخطرة  ،مما يجعل مدن االعتبدارات

المتعمقة بسالمة العاممين لها أهمية أساسية ف الشركات.
 األمددان :حمايددة البيئددة واسددتم اررية األعمددال بحاجددة إل د مسددتو عددال مددن السددالمةالتشويمية.
 المرونة :تم تصميم المعيدار ليكدون متوافد مدع غيدر مدن نظدم إدارة المعدايير الحاليدةمما يجعل إدماج النظم الخاصة بالشركة أسهل.

-

التكامل :يوفر منهج مشترك لنظام إدارة الجودة ف شركات صدناعة الدنفط والوداز

الطبيع د د والبتروكيماويد ددات .حيد ددث يعتمد ددد عم د د التكامد ددل بد ددين متطمبد ددات المعيد ددار
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وشهادة األيزو  9001الخاصة بالجودة بحيدث تتضدمن تفاصديل محدددة عدن قطداع

النفط وذلك لتصميم وانتاج وتركيب وخدمة المنتجات النفطية.

المواصد ددفات التقني ددة الجديد دددة إل د د تطد ددوير نظدددام إدارة

 -التحس ددين المسد ددتمر :تهد ددد

الجدودة الددذي يددوفر التحسدين المسددتمر ،وتركددز عمد الوقايددة مددن العيدوب والحددد مددن

التب دداين والض ددياع ض ددمن سمس ددمة التوري ددد ومق دددم الخ دددمات النفطي ددة  ،مم ددا يق ددود
التحسينات نحو األفضل.
 تبسدديط العمميددات وخفددض النفايددات :يركددز التقيدديم عم د عمميددات التشددويل الخاص دةبالشركة ،والذي يشجعها عم تحسين نوعية المنتجات والخدمات ،ويسداعدها عمد
الحددد مددن النفايددات ،وتخفدديض شددكاو العمددالء ،مددع امكانيددة ايجدداد مجموعددة مددن
اإلجراءات المتسقة وواضحة المعالم.

 تددرخيص لمتددداول فد صددناعة الددنفط والودداز :يضددمن لمعديددد مددن الشددركات فد مجددالسمسددمة التوريددد فد قطدداع الددنفط والودداز الحصددول عمد رخصددة تجاريددة ،والتصدددي

عم د هددذا المعيددار ،والحصددول عم د زيددادة العقددود وفددرص النجدداح واكتسدداب مي دزة

تنافسية.

اإلطار العممي لمبحث:

أوالا :لمحة عن شركات مصافي تكرير النفط في سورية]10[ :

 -1شركة مصفاة حمص :ه إحد شدركات القطداع العدام تتبدع إداريدا إلد المؤسسدة

العامددة لتكريددر وتوزي دع المشددتقات النفطيددة لددد و ازرة الددنفط والثددروة المعدنيددة فد سددورية،
وض ددعت مصد دفاة حم ددص باالس ددتثمار فد د ع ددام  1959ك ددثول مص ددفاة لتكريد در الددنفط فد د

سورية بطاقة تبمغ  5.45مميون طن سنوي ا ،ثدم ارتفعدت طاقتهدا التكريريدة إلد  5.7مميدون
طن سنوي ا من النفط الخام الخفي

والثقيل.

يعمدل بمصددفاة حمددص نحددو  3860عامدل ،وهد تعمددل بطاقددة  110,000برميددل

يومي د ا ،والمصددفاة مسددتمرة بالعمددل حت د اآلن ،ولكنهددا تعمددل بثقددل مددن الطاقددة اإلنتاجيددة
الت تعمل بها لتكرير  16أل

برميل نفط خام يوميا بمدا يعدادل نحدو  %20مدن الطاقدة

اإلنتاجية ،بعد انخفاض مستويات اإلنتاج ف حقول النفط الخام السورية.
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 -2شركة مصفاة بانياس :ه إحد شركات القطاع العام تتبدع إداريدا إلد المؤسسدة

العامدة لتكريدر وتوزيدع المشدتقات النفطيدة لدد و ازرة الدنفط والثدروة المعدنيدة فد سدورية،
وتعتبر من الصناعات التحويمية ،وأحدثت بالمرسوم رقم /1035/تاريخ ،1975/7/3بهد

تكرير النفط الخام وانتاج المشتقات النفطية بطاقدة تكريريدة سدنوية مقددارها  /6/مميدون طدن
متري من النفط الخام المزيج بين نفط خفي

ونفط سوري ثقيل بنسدب تكريدر تتدراوح بدين

 %80وزنا خفيفا و %20وزنا ثقيالا وحت  %50وزنا خفيفا و %50وزنا ثقيالا أو مدزيج

بين نفط خفي

مستورد ونفط سوري ثقيل.

يعمل بمصفاة بانياس نحو  2968عامدل ،وهد تعمدل بطاقدة إنتاجيدة 130,000

برميل يومي ا ،والمصفاة مستمرة بالعمل حت اآلن.

ثانيا :مجتمع وعينة البحث
 -1مجتمع البحث:

يتمثددل مجتمددع البحددث ف د شددركات مصدداف تكريددر الددنفط ف د سددورية ،وقددد وقددع
اختيار الباحث لهذ الشركات ألن صناعة النفط وتكرير ف سورية تعد مدن الصدناعات
التد د تحظد د بثهمي ددة كبيد درة ،ف ددالنفط ه ددو عص ددب االقتص دداد وه ددو ث ددروة قومي ددة مح دددودة

االحتياط  ،مجرد استخراجه من باطن األرض يعد مستهمكا .وألهمية دورها الفعدال فد

االقتصاد القوم ؛ حيث يشكل قطاع الصناعة النفطية ف سورية نحو  ٪23مدن النداتج

المحم اإلجمدال وتمثدل عوائدد تصددير الدنفط ومشدتقاته  ٪70مدن عوائدد القطدع األجنبد
وتمول  ٪45من موازنة الدولة[.]11
 -2عينة البحث:
اس ددتخدم الباح ددث طريق ددة الحص ددر الش ددامل فد د تحدي ددد عين ددة البح ددث والتد د بم ددغ

عددها ( )2مصفاة لتكرير النفط ف سدورية همدا مصدفاة حمدص ومصدفاة بانيداس  ،وتدم
توزيددع ( )50قائمددة استقصدداء ( لك ددل مصددفاة  25قائمددة) بطريق ددة قصدددية حيددث وزعددت
عمد اإلدارات واألقسددام ف د كددل مصددفاة ( المدددير العددام -المدددير المددال  -مدددير الجددودة

والسددالمة المهنيددة -مدددير اإلنتدداج -مدددير إداري  -ورؤسدداء األقسددام فد تمددك اإلدارات)،
وتددم اسددترجاع ( )47قائمددة تبددين وجددود( )3منهددا غيددر صددالحة لالسددتخدام لعدددم اكتمددال
13
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اإلجابة وبالتال يبق ( )44قائمدة استقصداء صدالحة لمتحميدل اإلحصدائ  ،وبدذلك تكدون

النسبة المئوية لمردود ( )٪88وه نسبة جيدة ف األبحاث االجتماعية.

ثالث ا :دراسة ثبات متغيرات محاور البحث:

تددم اسددتخدام معامددل ألفددا كرونبدداخ ( )Cronbach's alphaالختبددار مددد ثبددات

ومصددداقية إجاب ددات مفددردات عين ددة البحددث ،وألف ددا كرونبدداخ عب ددارة عددن مقي دداس الختبددار

معام ددل االرتب دداط ب ددين إجاب ددات مف ددردات عين ددة البح ددث عمد د أس ددئمة قائم ددة االستقص دداء،

ويتراوح هذا المقياس بين الصدفر والواحدد (صدفر ،)1،ويكدون هدذا المقيداس ذو مصدداقية
ويمكن االعتماد عميه إذا كانت القيمدة المحسدوبة تسداوي( )0.70فدثكثر ،وهدذا يددل عمد

أن قائمددة االستقصدداء تتمتددع بثبددات داخم د  .ويوضددح الجدددول رقددم ( )1قيمددة معامددل ألفددا
كرونباخ لمحاور البحث.

الجدول رقم ( )1قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور البحث الرئيسة
عدد العبارات

قيمة معامل ألفا كرونباخ

محاور البحث
1

متطمب نظم الجودة وادارة الجودة الشاممة

6

0.876

2

متطمب التزام اإلدارة العميا بالجودة

4

0.887

3

0.885

4

متطمب ثقافة الجودة

4

0.724

5

متطمب التخطيط االستراتيج

6

0.863

6

متطمب التحسين المستمر

7

0.910

10

0.936

 3متطمب أهمية معمومات نظم الجودة وادارة الجودة الشاممة

تكالي

7
ن

جودة المنتجات النفطية
 40مفردة

0.969

أوضددحت النتددائج ف د الجدددول السدداب أن جميددع متوي درات محدداور البحددث يمكددن
االعتماد عميها حيدث تراوحدت درجدة الثبدات لمتويدرات محداور البحدث مدا بدين ()٪ 72.4
و ( )٪ 93.6مما يعكس ارتفاع درجة الثبات لمتويدرات محداور البحدث ،وقدد بمودت قيمدة

معامل ألفا كرونباخ لجميدع عبدارات قائمدة االستقصداء ( )٪ 96.9وهد أكبدر مدن %70

وتعددد مرتفعددة جدددا وبالتددال فددإن قائمددة االستقصدداء تتمتددع بالصددد والثبددات .وهددذا يؤكددد

جددودة األداة المسددتخدمة ف د التحميددل ودرجددة االعتمدداد عميهددا باعتبارهددا األداة األساسددية
ف البحث.
14

مجمة بحوث جامعة حمب

العدد 29لعام2017

سمسمة العموم االقتصادية

رابعا :اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات محاور البحث

تددم حسدداب المتوسددط الحسدداب الفرضد مددن خددالل تقسدديم مجمددوع بدددائل اإلجابددة

عم عددها ،وبما أنه استخدم مقياس ليكرت الخماس ف بنداء قائمدة االستقصداء فدإن:
عدد البدائل = 5ومجموع البدائل =15


المتوسط الحساب الفرض المطم = مجموع البدائل/عدد البدائل= 3=5÷15

تم تحديد طبيعة كل سؤال عند التحميل عدن طريد تحديدد الفئدة التد تقدع فيهدا

قيمة المتوسط الحساب  ،وتم حساب حدود الفئات عن طري حساب المد


المد = القيمة الكبر  -القيمة الصور = 4=1-5



طول الفئة  :المد /عدد التك اررات =0.80=5/4

ابتداء من الفئة األول وتكون كاآلت :
 تضا النتيجة  0.80بالتدريج إل الفئات
ا
الفئة األول ( )1.8-1تمثل عدم الموافقة الشديدة من قبل أفراد عينة البحث.
الفئة الثانية (  ) 2.6-1.8تمثل عدم موافقة أفراد عينة البحث.
الفئة الثالثة ( )3.4-2.6تمثل عدم تثكد أفراد عينة البحث.
الفئة الرابعة (  )4.2-3.4تمثل موافقة أفراد عينة البحث.

الفئة الخامسة (  )5-4.2تمثل الموافقة الشديدة من قبل أفراد عينة البحث.
بعددد تفريددغ البيانددات الموجددودة بق دوائم االستقصدداء المسددترجعة والقابمددة لمتحميددل تددم
الحصددول عم د النتددائج ف د الجدددول رقددم ( )2الددذي يوضددح قيمددة المتوسددطات الحسددابية
واالنحرافات المعيارية لمحاور واتجاهات اإلجابات ضدمن عبدارات كدل محدور فد قائمدة
االستقصاء وحسب كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخماس .
الجدول رقم ( )2المتوسطات واالنحرافات لمحاور البحث
المتطمب

المتوسط الحساب

االنح ار

المعياري

درجة التثييد

متطمب نظم الجودة وادارة الجودة الشاممة

3.7727

.78675

مواف

متطمب التزام اإلدارة العميا بالجودة

3.7614

.80866

مواف

3.6818

.67036

مواف

3.7045

.70972

مواف

3.3106

.81696

محايد

متطمب أهمية معمومات نظم الجودة وادارة
الجودة الشاممة
متطمب ثقافة الجودة
متطمب التخطيط االستراتيج
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متطمب التحسين المستمر
المتوسط واالنح ار
تكالي

3.4935

.78395

مواف

لمجموع المتطمبات

3.5955

.67271

مواف

الجودة

3.5409

.66937

مواف

يالح ددظ أن معظ ددم إجاب ددات قائم ددة االستقص دداء تتج دده نح ددو إجاب ددة موافد د أي أن
المبحددوثين لددديهم أراء متشددابهة تجددا أسددئمة المتطمبددات الخاصددة بمحدداور البحددث وعمي ده

فإن المتوسطات الحسابية كانت متقاربة وضمن مجال إجابة المواف .

خامسا :اختبار فرضيات البحث:

تد ددم اختبد ددار الفرضد ددية الرئيسد ددة مد ددن خد ددالل اسد ددتخدام أسد ددموب االنحددددار المتعد دددد

باستخدام نموذج  Enterلممتويرات المستقمة مجتمعة ثم بشكل منفرد.
الجدول رقم ( )3دراسة االنحدار المتعدد
معامل االرتباط معامل التحديد
R2
R
0.638
0.799

معامل التحديد المعدل
R2
0.579

اختبار فشر لقياس معنوية النموذج ككل
قيمة F
10.860

اختبار T

معامل

النموذج

قيمة المعنوية Sig
0.000

االنحدار B

القيمة

المعنوية

نظم الجودة وادارة الجودة الشاممة

.235-

1.268-

.213

التزام اإلدارة العميا بالجودة

.110-

.603-

.550

أهمية معمومات نظم الجودة وادارة الجودة الشاممة

.662

4.679

.000

ثقافة الجودة

.372

1.379

.176

التخطيط االستراتيج

.351-

1.900-

.065

التحسين المستمر

.482

2.578

.014

الثابت

0.504

يتبين من خالل دراسة العالقة بين متويرات البحث المسدتقمة والمتويدر التدابع أن
النموذج ككل معنوي حيث بموت قيمدة المعنويدة  0.000وهد أصدور مدن القيمدة 0.01

المقبولة ف الدراسات االجتماعية ،كما بموت قيمة معامل االرتباط لمنمدوذج ككدل 79.9

وهد عالقددة ارتبدداط شددديدة (قويددة) ،كمدا بموددت قيمددة معمددل التحديددد  %63.8وتعبددر عددن
ق دددرة المتطمب ددات المدروس ددة عمد د تفس ددير األث ددر ب ددين متطمب ددات معي ددار الج ددودة الدولي ددة

وتك ددالي

درس ددتها وبمو ددت قيم ددة
ج ددودة المنتج ددات ويع ددود ب دداق التب دداين ألس ددباب ل ددم ي ددتم ا

معامل التحديد المعدل أي باألخذ بعين االعتبار حجم العيندة وعددد الحداالت يالحدظ أن
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التباين يبمغ  %57.9وعميه:

ي ددتم قب ددول الفرض ددية الرئيس ددة "يوج ددد أث ددر ذو دالل ددة احص ددائية لمتطمب ددات معي ددار

الجددودة الدولي دة ف د تكددالي

جددودة المنتجددات النفطيددة" حيددث تددؤثر المتطمبددات المدروسددة

مجتمعةا معا ف تفسير التباين.

كما يالحظ أن معامالت االنحدار الجزئية لممتطمبات المستقمة كانت كما يثت :

 .1متطمددب نظددم الجددودة وادارة الجددودة الشدداممة ،ومتطمددب الت دزام اإلدارة العميددا بددالجودة،
ومتطمدب ثقافددة الجددودة ،ومتطمددب التخطدديط االسددتراتيج جميعهددا غيددر معنويددة ألن
قيمددة معامددل المعنويددة جميعهددا أكبددر مددن القيمددة  0.05لددذلك يالحددظ أن المتطمبددات
الجودة.

السابقة ال تساهم منفردةا لوحدها ف تفسير تكالي
 .2أما متطمب أهميدة معمومدات نظدم الجدودة وادارة الجدودة الشداممة ،ومتطمدب التحسدين
المستمر كانا معنويان حيث قيمة المعنوية فيهما أقل من  0.05ممدا يددل عمد أن
المتويران السابقان يساهمان بشكل منفصل ف تفسير تكالي

الجودة.

ولمعرفة أي المتويرات أشد تدثثي ار عمد المتويدر التدابع تدم اسدتخدام تحميدل االنحددار

التدريج  Stepwiseف قبول ونف الفرضيات الفرعية وكانت النتائج كما يثت :
الجدول رقم ( )4دراسة االنحدار المتعدد
معامل
المتوير

االنحدار
B

الثابت

الثابت االرتباط التحديد
R2
R

التحديد
المعدل
R2

المتويرات المستقمة
قيمة F

قيمة المعنوية
Sig

0.627

أهمية معمومات نظم الجودة 0.523
وادارة الجودة الشاممة
التحسين المستمر

معامل

معامل

معامل

اختبار فشر لقياس معنوية

0.594 0.771

0.574

29.997

0.000

0.283

لد ارس د ددة متويد د درات البح د ددث الجزئي د ددة باس د ددتخدام أس د ددموب  Stepwiseيالح د ددظ أن

المتوي د درين الفد ددرعيين (أهميد ددة معمومد ددات نظد ددم الجد ددودة وادارة الجد ددودة الشد دداممة ،التحسدددين
المستمر) هما فقط المعندويين ولهمدا أثدر معندوي فد معادلدة االنحددار حيدث بمودت قيمدة
المعنويددة لمنمددوذج  0.000وه د أصددور مددن القيمددة  0.05وبموددت قيمددة معامددل االرتبدداط
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الجودة  %77.1وتعبر عن ارتباط قوي ،كما بمودت قيمدة

لهما مع المتوير التابع تكالي

معامددل التحديددد  %59.4أي أن المتوي درين المسددتقمين السددابقين يسددتطيعان تفسددير األثددر

بنسبة  59.4والباق من تفسير األثر يعود ألسباب أخر وعميه:
 .1يددتم رفددض الفرضددية الفرعيددة األول د " يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية ل دنظم الجددودة
وادارة الجودة الشاممة ف تكالي
ال تؤثر ف تكالي

جدودة المنتجدات النفطيدة" لعددم معنويتهدا إذا فهد

جودة المنتجات النفطية.

 .2يددتم رفددض الفرضددية الفرعيددة الثانيددة" يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية اللت دزام اإلدارة
العميا بالجودة ف تكالي
ف تكالي

جودة المنتجات النفطية" لعدم معنويتهدا إذا فهد ال تدؤثر

جودة المنتجات النفطية.

 .3يتم قبدول الفرضدية الفرعيدة الثالثدة" يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية ألهميدة معمومدات
نظم الجدودة وادارة الجدودة الشداممة فد تكدالي

معنوي عم تكالي

جودة المنتجات النفطية.

جدودة المنتجدات النفطيدة" ألن أثرهدا

 .4يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة" يوجد أثر ذو داللة إحصدائية لثقافدة الجدودة فد
تكالي

جودة المنتجات النفطية" لعدم معنويتها إذا فه ال تؤثر فد تكدالي

جدودة

المنتجات النفطية.

 .5ي ددتم رف ددض الفرض ددية الفرعي ددة الخامس ددة" يوج ددد أث ددر ذو دالل ددة إحص ددائية لمتخط دديط
االستراتيج ف تكدالي
ف تكالي

جدودة المنتجدات النفطيدة" لعددم معنويتهدا إذا فهد ال تدؤثر

جودة المنتجات النفطية.

 .6يد ددتم قبد ددول الفرضد ددية الفرعيد ددة السادسد ددة" يوجد ددد أثد ددر ذو داللد ددة إحصد ددائية لمتحسد ددين
المس ددتمر فد د تك ددالي

ج ددودة المنتج ددات النفطي ددة" ألن أثره ددا معن ددوي عمد د تك ددالي

جودة المنتجات النفطية.

سادسا :االستنتاجات والتوصيات
 -1االستنتاجات

توصل البحث إل النتائج اآلتية:
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 وجددود أثددر لاللت دزام بمتطمبددات معيددار الجددودة الدوليددة (أهميددة معمومددات نظددم الجددودة،والتحس ددين المس ددتمر) فد د تك ددالي

ج ددودة المنتج ددات النفطي ددة فد د ش ددركات مص دداف

تكرير النفط السورية .
 عدددم وجددود أثددر لاللتدزام بمتطمبددات معيددار الجددودة الدوليددة (نظددم الجددودة وادارة الجددودةالشاممة ،والتزام اإلدارة العميا بدالجودة ،وثقافدة الجدودة ،والتخطديط االسدتراتيج ) فد

تكالي

جودة المنتجات النفطية ف شركات مصاف تكرير النفط السورية .

 -2التوصيات

 يوصد الباحدث بتدوفير المنداخ التنظيمد المالئدم فد مصداف تكريدر الدنفط السدوريةالذي يتسم بالمرونة ف العمل لتحقي متطمبات معيار الجودة الدولية ،لما لهدا مدن
أثر إيجاب عم تحسين تكالي

جودة المنتجات النفطية.

 يوص د الباحددث ب دثن تعمددل مصدداف تكريددر الددنفط والشددركات المنتجددة لمبتددرول عم دالتركي د د ددز بمتطمب د د ددات الج د د ددودة وهد د د د التد د د دزام االدارة العمي د د ددا ب د د ددالجودة ،والتخط د د دديط
االستراتيج  ،وثقافة الجودة لما لهم من دور مهم ف التثثير بتكالي

الجودة.

 يوص د د الباحد ددث بتوضد دديح أهميد ددة االلت د دزام بمتطمبد ددات معيد ددار الجد ددودة وادارة الجد ددودةالش دداممة لك ددل عام ددل فد د مص دداف تكري ددر ال ددنفط الس ددورية م ددن ط ددر قس ددم الج ددودة
بالتعاون مع كافة اإلدارات المختمفة ،وتنظيم دورات تدريبية لمعاممين.

 يوص الباحث بالعمل عم تحسدين جدودة المنتجدات النفطيدة السدورية (بندزين ،ديدزل ،زيددت الودداز ،الكيروسددين) بهددد

االرتقدداء بهددا إل د مسددتو أفضددل ومقاربتهددا مددع

التطور السريع ف المواصفات العالمية.
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