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 مقدمة
 

 ِغّٛػخ رمل٠ُ اٌٝ ٌٙب ِض١ً ال اٌزٟ ٚاالثزىبهاد إٌّزغبد رظ١ُّ ِٓ Kohler شووخ رطٛهد ٚاٌظٍت، ٌٍؾل٠ل وَّجه 1873يُز َشؤتٓب فٙ ػبو 
 رؼزجو اٌزٟ إٌّزغبد Kohler شووبد ِغّٛػخ رظٕغ ٚا١ٌَٛ. لبهاد ٍذ فٟ اٌزغبه٠خ ػ١ٍّبرٙب رزٛىع ؽ١ش اٌّؾزوِخ اٌزغبه٠خ األٍّبء ِٓ ِزٕٛػخ
 ٚونٌه ٚاٌمو١ِل، ٚإٌغبهح ٚاإلوََٛاهاد ٚاألصبس اٌىٙوثبئ١خ ٚاٌٌّٛلاد ٚاٌّؾووبد ٚاٌؾّبِبد اٌّطبثـ ِغبالد فٟ ٌغ١و٘ب ِٚم١بٍب   ِؼ١بها  

 .ٚاٌؼمبهاد اٌزوف١ٗ ٍٚٚبئً إٌّزغؼبد
 

 Kohlerٛبٌ سعبنخ ششكخ ث
. ٚفلِبرٕب ِٕزغبرٕب ػٍٝ ٠ؾظٍْٛ اٌن٠ٓ ألٌٚئه اٌىو٠ّخ اٌؾ١بح ِٓ أػٍٝ َِزٜٛ اٌٝ اٌٛطٛي فٟ اإلٍٙبَ فٟ ٚفوٚػٙب اٌشووخ هٍبٌخ رزّضً
 إٔٔب وّب. ثبٌطج١ؼخ ٚإٌٙٛع اٌناد ثزؾم١ك أ٠ؼب   رز١ّي وّب. اٌظله ٚهؽبثخ ٚاأله٠ؾ١خ اٌوف١غ ٚاٌنٚق اٌغبمث١خ ثَّبد اٌىو٠ّخ اٌؾ١بح ٚرزَُ
 .ٌؼّالئٕب ٔملِٙب اٌزٟ ٚاٌقلِبد إٌّزغبد ِٓ ِٕزظ وً فٟ ٚونٌه اٌّوعٛح األ٘لاف ٌزؾم١ك فو٠مٕب ٔٙظ ٚفٟ ػٍّٕب فٟ اٌّّٙخ ٘نٖ ٔؼىٌ

 
. اٌشووخ أ٘لاف ١كرؾم ػٓ فؼال   ثوٍبٌزٙب Kohler شووخ ٚفبء رلػُ ِٛهك٠ٕب للهاد أْ وّب. اٌزغبهٞ اٌؼًّ ِٓ ٠زغيأ ال عيءا   اٌّٛهكْٚ ٠ؼزجو
 .األفؼً اإلعّب١ٌخ ٚاٌزىٍفخ ٚاٌقلِخ ٚاٌز١ٍَُ األكاء ٌزؾم١ك ثبٌغٛكح فبطخ ِّٚبهٍبد ِجبكة ِغّٛػخ ػٍٝ اٌّٛهك٠ٓ ِغ ػاللبرٕب ٚرمَٛ

 
 ٚأٔشطزٕب ّبٌٕبأػ أْ Kohler شووخ رلهن. اٌؼب١١ٌّٓ ٌٍّٛهك٠ٓ اٌغٛكح ك١ًٌ فٟ اٌّٛػؾخ ثب١ٌَبٍبد االٌزياَ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٗ ٚثٕبء

 رىْٛ لل. ثؼ١ٕٙب أٍٛاق ِزطٍجبد رواػٟ ٚاٌزٟ اٌّٛهك٠ٓ ِٓ ٔٛػٙب ِٓ فو٠لح عٛكح ِزطٍجبد اٌؾبالد ِٓ اٌؼل٠ل فٟ ٚرؼغ غ١و٘ب ػٓ رقزٍف اٌزغبه٠خ
 لواهاد ِٓ ارقبمٖ ٠زُ ِب ٚكػُ اٌّٛهك٠ٓ ١ٍبٍبد رٕف١ن ػٕل رم١١لا   أوضو ٌزمل٠و٘ب ٚفمب   Kohler ٌشووخ اٌزبثؼخ اٌّؾ١ٍخ ٚإٌّظّبد اٌؼًّ ٚؽلاد
 .رم١١لا   ألً األؽٛاي ِٓ ؽبي ثؤٞ رىْٛ ٌٓ ٌٚىٕٙب
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 اٌّؾز٠ٛبد علٚي
 

 ِملِخ - 1.0
 Kohlerعٛبعخ اندٕدح نششكخ  1.01
 اٌٙلف 1.02
 إٌطبق 1.03
 اٌَّئ١ٌٚبد 1.04
 اٌزٛلؼبد1.05
 ٚلجٌٛٗ اٌّٛهك ؽٍت اٍزالَ 1.06

 

 اٌوئ١َ١خ اٌغٛكح ِزطٍجبد - 2.0
 اٌغٛكح ٔظبَ بدِزطٍج 2.01
 ثبٌَغالد االؽزفبظ ِزطٍجبد 2.02
 اٌؼّبْ 2.03

 

 ِئ٘الرٗ/اٌّٛهك ػٍٝ اٌّٛافمخ - 3.0
 اٌّٛهك رم١١ُ 3.01
 اٌّٛهك ِٛلغ رم١١ُ 3.02

 

 اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ - 4.0
 اٌزقط١ؾ ِواعؼخ/األ١ٌٚخ اٌّٛاك فؾض 4.01
 اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد4.02

 

 اٌزظؾ١ؾ١خ عواءاداإل - 5.0
 اٌّٛاطفبد ِغ اٌزطبثك ػلَ 5.01
 اٌّٛهك٠ٓ هك 5.02
 إٌّزظ فٟ اٌزظوف 5.03
 اٌّزملَ اٌّٛهك اؽزٛاء 5.04

 

 اٌّٛهك٠ٓ رغ١١و ٚؽٍجبد اٌّٛهك٠ٓ أؾواف ؽٍجبد - 6.0
 (SDR) ِٛهك أؾواف ؽٍت رزطٍت اٌزٟ اٌمؼب٠ب 6.01
 االٔؾواف ؽٍجبد 6.02
 اٌّٛهك رغ١١و ؽٍجبد 6.03
 اٌطٍجبد رمل٠ُ 6.04
 اٌّزملَ اٌّٛهك اؽزٛاء 6.05

 

 اٌّٛهك٠ٓ ِٚوالجخ رظ١ٕف - 7.0

 اٌّٛهك٠ٓ أكاء 7.01
 األكاء ثطبلخ ِواعؼخ 7.02
 اٌّٛلغ فٟ اٌزم١١ُ ػ١ٍّبد 7.03
 اٌّٛهك٠ٓ رظ١ٕف 7.04
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 (.ربثغ) اٌّؾز٠ٛبد علٚي
 

 Kohlerإداسح انًُتح انًٕسد نششكخ  - 8.0
 ػبِخ ِزطٍجبد 8.01
 اٌززجغ 8.02
 اٌم١بً ٚأعٙيح األكٚاد ِزطٍجبد8.03

 

 ٚإٌّبٌٚخ ٚاٌز١ٍُٛ، ٚاٌزغ١ٍف، اٌزؼجئخ - 9.0
 

 إٌّزظ فظبئض - 10.0

 

 ٚاٌج١ئ١خ ثبٌَالِخ ٚاٌّزؼٍمخ اٌؾى١ِٛخ اٌٍٛائؼ - 11.0
 

 ثٗ ٚاإلشبكح اٌّٛهك أكاء رط٠ٛو - 12.0
 اٌَّزّو اٌزؾ12.01ٓ١َ
 Kohlerانًجبدئ انتٕخٛٓٛخ نششكخ  12.02

 

 اٌٍّؾك/  اٌَّوك - 13.0
 اٌّظطٍؾبد 13.01
 اٌغٛكح ٍغالد 13.02
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 دلٌل الجودة للموردٌن
 

 ِملِخ - 1.0
 

 Kohlerعٛبعخ اندٕدح نششكخ  1.01
 

 اٌٝ اٌٛطٛي فٟ ثٙب ٔزّزغ اٌزٟ اٌقجوح أٚعٗ ِٓ ٚعٗ وً اٍٙبَ ٚػّبْ ٚرط٠ٛو٘ب ٚر١ٍَّٙب طٕؼٙب ػٓ فؼال   هائؼخ ثغٛكح ِٕزغبد رظ١ُّ ػٍٝ ١ٍبٍزٕب رمَٛ
 .ٚفلِبرٕب ثّٕزغبرٕب ٠زؤصو شقض ٌىً وو٠ّخ ؽ١بح ِٓ ػبي َِزٜٛ

 

 اٌٙلف 1.02
 

نتٙ تًتهكٓب ششكخ ٚسذد دنٛم اندٕدح نهًٕسدٍٚ انؼبنًٍٛٛ انسذ األدَٗ نًتطهجبد اندٕدح ندًٛغ يٕسد٘ يٕاد اإلَتبج ٔانًُتدبد ٔانخذيبد نًدًٕػخ انششكبد ا

Kohler ًثبٍُ ٠ٍٟ ف١ّب ا١ٌٙب ٚاٌّشبه ِجبشو غ١و ثشىً أٚ ِجبشو ثشى Kohler. 
 

 أٚ/ٚ إٌٙل١ٍخ ٚاٌوٍِٛبد ٚاٌشواء اٌزٛه٠ل ٚصبئك فٟ اٌّٛػؾخ ٚاألؽىبَ اٌشوٚؽ ِؾً رؾً ال فٟٙ ٚاػبفخ رىٍّخ أٔٙب ػٍٝ اٌل١ًٌ ٘نا فٟ اٌّنوٛهح اٌّزطٍجبد رملَ
 ِٓ ارقبمٖ ٠زُ ِب ٚكػُ اٌّٛهك٠ٓ ١ٍبٍبد رٕف١ن ػٕل رم١١لا   أوضو ٌزمل٠و٘ب ٚفمب   اٌؼًّ لادٚؽ رىْٛ لل. ػ١ٍٙب رغ١١و أٞ رؼفٟ أٚ Kohler ثشووخ اٌقبطخ اٌّٛاطفبد

 .رم١١لا   ألً األؽٛاي ِٓ ؽبي ثؤٞ رىْٛ ٌٓ ٌٚىٕٙب لواهاد
 

 االرظبي( ٔمبؽ) ٔمطخ ِٓ أٚ ١ٌّخاٌؼب اٌّشزو٠بد لَُ ِٓ اإلػبف١خ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾظٛي اٌؾبعخ ػٕل ٌٍّٛهك٠ٓ مٌه، ِٚغ اٌؼبِخ ا١ٌَبٍخ اٌل١ًٌ ٠ؾلك مٌه ِٚغ
 .اٌغٛكح ثمَُ
 :األ٠ٌٛٚبد ٍٍُ ؽَت ٠ٍٟ ِب ٠َوٞ اٌزف١َواد، فٟ رؼبهة ٚعٛك ؽبٌخ فٟ
 

 اٌشواء أِو أٚ/ٚ ٚاٌشواء اٌزٛه٠ل ارفبل١خ 
 اٌوٍِٛبد أٚ اٌّٛاطفبد 
  يتطهجبد خٕدح انًٕسدٍٚ ثٕزذح انؼًم انتبثؼخ نششكخKohler 
 ًاٌؼب١١ٌّٓ ٌٍّٛهك٠ٓ اٌغٛكح ك١ٌ 

 

 إٌطبق 1.03
 

 ؛Kohlerُٚطجق ػهٗ خًٛغ يٕسد٘ انًٕاد أٔ انًُتدبد أٔ انخذيبد نششكخ 
 .اٌزٛه٠ل ٍٍٍَخ ِواؽً فالي االِزضبي لٛاػل ِٛهكٚ٘ب ٠لػُ أْ ػّبْ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ ٠غت

 

 اٌَّئ١ٌٚبد 1.04
 

 .ثٙب ٚٚفبئُٙ ٌٍّزطٍجبد اٌّٛهك٠ٓ ع١ّغ رٍج١خ ٌؼّبْ ٍٍطخ ٌٚل٠ٙب ك٠ٓ،ٌٍّٛه اٌغٛكح ثل١ًٌ عبء ِب رٕف١ن ػٓ اٌَّئٌٚخ ٟ٘ ٚاٌغٛكح اٌؼب١ٌّخ اٌّشزو٠بد ألَبَ
 
 شووخ ٚرؾمك ِٛافمخ. عٛكرٙب ػٓ اٌىبٍِخ اٌَّئ١ٌٚخ ٠ٚزؾٍّْٛ اٌّموهح ثبٌّزطٍجبد اٌّملِخ اٌقلِبد أٚ/ٚ إٌّزغبد رفٟ أْ ػّبْ ػٓ َِئٌْٚٛ اٌّٛهك٠ٓ أْ وّب

Kohler ِٓ اٌؼ١ًّ لجً ِٓ اٌالؽك اٌوفغ ٠ّٕغ ال أٔٗ وّب ِمجٛي ِٕزظ رمل٠ُ َِئ١ٌٚخ ِٓ اٌّٛهك ٠ؼفٟ ال رِٕٗٚزغب ٍٚغالرٗ ٚأٔظّزٗ اٌّٛهك ِٕشآد. 
 

 اٌزٛلؼبد1.05
 

 :٠ٍٟ ِب اٌّٛهك ػٍٝ ٠زؼ١ٓ. ٠ٍٟ ثّب اٌم١بَ اٌؼب١١ٌّٓ اٌّٛهك٠ٓ ع١ّغ ِٓ Kohlerتتٕقغ ششكخ 

 اٌّؾلك؛ ٚلزٙب فٟ ر١ٍَّٙب% 111 ثَٕجخ ػّبْ ِغ% 111 ثغٛكح فلِبد/أزبط أعياء رمل٠ُ 11.

 ثٙب؛ ٔؼًّ اٌزٟ اٌؼب١ٌّخ االلزظبك٠بد فٟ اٌّزيا٠لح اٌزٕبف١َخ اٌؼغٛؽ ٌّغبثٙخ اٌظٕبػ١خ ٚاإلٔزبع١خ إٌّزظ ثغٛكح ٌالهرمبء اٌلءٚة اٌَؼٟ 10.

 اٌغّبهن ثشواوخ طخاٌقب األِو٠ى١خ اٌغّبهن أِبْ اهشبكاد ارجبع ف١وعٝ ،(فٙ زبنخ انًشبسكخ فٙ اعتٛشاد عهغ إنٗ انٕالٚبد انًتسذح األيشٚكٛخ) 13.
 ٌزؼي٠ي اٌزغبه٠خ ٚاٌشواوبد األِو٠ى١خ اٌغّبهن ث١ٓ اٌّشزووخ اٌّجبكهح فٟ Kohler شووخ ٚرشزون. ("C-TPAT" اإله٘بة ػل اٌزغبه٠خ ٚاألٍٚبؽ

 .ٚاٌشؾٕبد اٌؾّٛالد كفٛي ػٍٝ ِشلكح هلبثخ فوع ؽو٠ك ػٓ ٚمٌه ٌٍجالك اٌمِٟٛ األِٓ
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 .األفوٜ اٌلٚي فٟ ثٙب ّؼّٛياٌ األِبْ ٚاهشبكاد اٌمٛا١ٔٓ ارجبع 10.

 مٌه ػٍٝ َِجمب   االرفبق ٠زُ ٌُ ِب اشؼبػ١خ ِٛاك أٞ اٌّٛهكْٚ ٠شؾٓ ٌٓ. االلزؼبء ػٕل اإلشؼبػ١خ اٌّٛاك ِٓ فب١ٌخ اٌّٛاك وْٛ ِٓ اٌزؤول َِئ١ٌٚخ رؾًّ 10.
 .  اٌزؾل٠ل ٚعٗ ػٍٝ

 رزؼٍك ٚاٌزٟ(( CARB Rule) ثىب١ٌفٛه١ٔب اٌغ٠ٛخ اٌّٛاهك ِغٌٍ حلبػل( )ATCM) عٛا   اٌّؾٌّٛخ اٌَبِخ ٌٍّٛاك وب١ٌفٛه١ٔب إلعواء ٚفمب   اٌؼًّ 10.
 .ثّٙب اٌؼًّ ػٕل اٌّووجخ اٌقشج١خ ثبٌّٕزغبد

 .ثّٙب اٌؼًّ ػٕل( REACH) اٍزقلاِٙب ٚرم١١ل ثبٍزقلاِٙب ٚاٌزف٠ٛغ ٚرم١١ّٙب اٌى١ّ١بئ١خ اٌّٛاك ٚرَغ١ً( RoHS) اٌقطوح اٌّٛاك ل١ل ٌل١ًٌ ٚفمب   اٌؼًّ 17.

 .ثٗ اٌؼًّ ػٕل األفشبة رغ١ٍف ثؤٔظّخ اٌقبص ISPM-10بس انذٔنٙ سقى انؼًم ٔفقبً نهًؼٛ 18.

 ثٙب ٚاالٌزياَ ٚاػبكرٙب ػ١ٍٙب ٚاٌزٛل١غ ثبٌّٛهك٠ٓ اٌقبطخ اٌٍَٛن ِلٚٔخ ػٍٝ اإلؽالع 19.

 ػٍٝ اٌشوؽ ٘نا ٠ٕٚطجك. Kohlerنضًبٌ َقم انٕثبئق ٔفًٓٓب داخم خًٛغ انًُشآد انتبثؼخ نششكخ  اإلنجليزية باللغة ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛصبئك ع١ّغ رمل٠ُ 11.

ال ًٚكٍ انتُبصل ػٍ ْزا انششط إال ثًؼشفخ ٔزذح انؼًم . اٌل١ًٌ ٘نا فٟ ِٛػؼ ٘ٛ وّب Kohler ٌـ اٌّملِخ ٚاٌٛصبئك ثبٌَغالد اٌقبطخ اٌطٍجبد ع١ّغ

 .أٔ انًٕقغ انز٘ ٚغتهى انٕثٛقخ/ٔ

 َِٚبػلح اٌّب١ٌخ اٌزىب١ٌف رَل٠ل ٌزشًّ اٌّٛهك ٠ملِٙب اٌزٟ اٌقلِخ/ٕزظثبٌّ اٌظٍخ ماد اٌؼّالء اففبلبد ِغ رؼبٍِٙب فٟ Kohlerتقذٚى انذػى نششكخ  11.
 اٌؼّالء؛

 رجبكي ػجو: اٌج١بٔبد إلهٍبي ا١ٌىزو١ٔٚز١ٓ ؽو٠مز١ٓ Kohler شووخ رلػُ. اٌطوف١ٓ ٌىال ِمظٛكح وفبئلح Kohlerتجُٙ االتظبالد اإلنكتشَٔٛخ يغ  21.
 أٚاِو ٚفٛار١و ٚرغ١١واد اٌشواء ٚأٚاِو اٌّقبىْ ِٚٛالغ اٌزقط١ؾ علاٚي رجبكي ِٓ ٠ّىٓ ٌطو٠مز١ٓا اؽلٜ اٍزقلاَ. اإلٔزؤذ ٚػجو اإلٌىزو١ٔٚخ اٌج١بٔبد
 .اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ اٌشواء

 فٟ اٌّجبشوح ٌٍّٛاك اٌّفؼٍخ اٌغٛكح رقط١ؾ ؽوق رفبط١ً ٚروك. اٌزظ١ٕغ ػ١ٍّخ ٚرؾ١َٓ اٌؼ١ٛة ِٕٚغ اٌَّزّو، اٌزؾ١َٓ ٌزؼي٠ي اٌغٛكح رقط١ؾ اظٙبه 13.
 ؽوق رشًّ ٚلل.  اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد ٚك١ًٌ اٌّووجبد طٕبػخ ػًّ ٌّغّٛػخ إٌّزظ ٌغٛكح اٌّزملَ ٚاٌزقط١ؾ ٌّوالجخا فطخ ك١ًٌ

 :٠ٍٟ ِب اٌؾظو ال اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ اٌغٛكح رقط١ؾ

 اإلؽظبئ١خ اٌؼ١ٍّخ ػٛاثؾ ِغ اٌؼ١ٍّخ اٌملهاد رؾ١ٍالد 
o ُٔٙبئٟ ثشىً إٌّزغبد ر١ٍَُ لجً اٌزظ١ٕغ ػ١ٛة ٚرظؾ١ؼ الوزشبف ٌٍؼ١ٍّخ ػٛاثؾ رؼغ اٌزٟ اٌّوالجخ فطؾ ِٓ االٔزٙبء ٚر. 
o رٛه٠ل٘ب ٠زُ اٌزٟ اٌّٛاك فٟ اٌغٛكح فؾض اإلٔزبع١خ غ١و اٌقطٛاد رٍغٟ اٌزٟ ٚاٌفؾض اٌّشغً رؼ١ٍّبد ؽٍجذ. 

 اٌزغ١ٍف فطخ 
 اٌؼ١ٍّخ رًٍََ ِقططبد 
 ًاٌٛلبئ١خ ادٚاإلعواء اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد األٍب١ٍخ، األٍجبة رؾ١ٍ 

 

 اٌغٛكح ك١ًٌ ِؾزٜٛ ٚلجٌٛٗ اٌّٛهك اٍزالَ - 1.06
 

 اٌنٞ االرفبق ػٍٝ اٌزؤو١ل مٌه ثؼل صُ اٌؼب١١ٌّٓ Kohler شووخ ٌّٛهكٞ اٌغٛكح ك١ًٌ لواءح اٌغلك اٌّٛهك٠ٓ ع١ّغ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ ،Kohlerقجم يُر أ٘ ػًم يٍ ششكخ 
 .Kohler ثشووخ اٌشوائ١خ االرظبي ٔمطخ ِغ ػ١ٍٙب االرفبق رُ زٟاٌ اٌطوق اؽلٜ ػجو ٚثّزطٍجبرٗ ثّؾزٛاٖ ثبٌزم١ل ١ٍٍيُِٙ

 
 ك١ًٌ اٌٝ اٌوعٛع ٠وعٝ اٌٛص١مخ ٘نٖ ِٓ اطلاه أؽلس ػٍٝ اٌؾظٛي أٚ اٌّواعؼخ َِزٜٛ ِٓ ٌٍزؾمك. Kohlerقذ ٚتى تسذٚث انذنٛم ثشكم دٔس٘ يٍ خبَت ششكخ 

 .ٚاٍزقلاِٙب اٌٛص١مخ ٌٙنٖ اٌؾب١ٌخ اٌّواعؼخ ػٍٝ اٌؾظٛي ػٓ َِئٌْٚٛ اٌّٛهك٠ٓ أْ وّب .http://www.kohler.comاٌّٛلغ ػٍٝ اٌؼب١١ٌّٓ ٌٍّٛهك٠ٓ اٌغٛكح

http://www.kohler.com/
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 دلٌل الجودة للموردٌن
 

 اٌوئ١َ١خ اٌغٛكح ِزطٍجبد - 2.0
 

 اٌغٛكح ٔظبَ ِزطٍجبد 2.01
 

 Kohlerشاءاد داػًخ نضًبٌ أٌ تتٕافق انًُتدبد ٔانخذيبد يغ اتفبقٛبد انششاء انًٕقؼخ يغ ٚدت ػهٗ انًٕسدٍٚ ٔضغ أَظًخ نهدٕدح ٔطٛبَتٓب ٔإثجبتٓب ثإخ
 . اٌزٛه٠ل ٍٍٍَخ ِواؽً ٚفالي اٌّٛهك٠ٓ ِٛالغ فٟ اٌّٛاطفبد ػٓ فؼال  

 
 فٟ ِواعؼخ اٌٝ ؽبعخ ٕ٘بن رىْٛ لل ه،مٌ اٌٝ ثبإلػبفخ. ٌٍّواعؼخ ثٗ اٌقبص اٌغٛكح ك١ًٌ ٚرمل٠ُ ٌٍّٛهك رؼو٠ف ٍِف ٚرمل٠ُ اٍزىّبي اٌّٛهك٠ٓ ع١ّغ ػٍٝ ٠غت
 .األػّبي رو١ٍخ لجً Kohler ِّضٍٟ لجً ِٓ اٌّٛلغ

 
 ث١ٕٙب ِٚٓ. مارٙب ٌٍؼ١ٍّخ/  ٌٍّٕزظ ٚاٌّطٍٛثخ ك١ٌٚب   ثٙب اٌّؼزوف إٌّبٍجخ اٌّؼب١٠و شٙبكاد ػٍٝ اٌؾظٛي ػٍٝ للهرٗ اصجبد اٌّٛهك ػٍٝ ٠غت مٌه، اٌٝ ٚثبإلػبفخ

 األِو٠ى١خ عّؼ١خ ٚشٙبكح SAI ٚشٙبكح CCC ٚشٙبكح CE ٚشٙبكح ASTM ٚشٙبكح CSA ٚشٙبكح NSF ٚشٙبكح UL GS ٚشٙبكح UL شٙبكح اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ
 ٚاٌزف٠ٛغ ٚرم١١ّٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌّٛاك( ROHS) اٌقطوح اٌّٛاك ل١ل ٚك١ًٌ Lacey Act ٚلبْٔٛ ASSE ٚشٙبكح IAPMO ٚشٙبكح ا١ٌّىب١ٔى١١ٓ ٌٍّٕٙل١ٍٓ
 (.CARB Rule) ثىب١ٌفٛه١ٔب اٌغ٠ٛخ اٌّٛاهك ِغٌٍ ٚلبػلح( REACH) قلاِٙباٍز ٚرم١١ل ثبٍزقلاِٙب

 
 اإلٔزبط ِٛاك ثّٛهكٞ اٌقبطخ اٌّزطٍجبد 11.

                  .ِٓ عٙخ ِؼزّلح ISO/TS 16949أٚ  ISO 9001أْ ٠ىْٛ ٌلٜ ِٛهكٞ ِٛاك اإلٔزبط شٙبكاد اصجبد اٌغٛكح ( Kohler)رفؼً شووخ 

. 
 

                    .ػ١ٍّٙب Kohlerدح انخبص ثبنًٕسد غٛش يُبعت، ٚتؼٍٛ ػهٗ انًٕسد تقذٚى خطخ ػًم ٔخذٔل صيُٙ نًٕافقخ فٙ زبنخ كٌٕ َظبو اندٕ

. 
 

 إٌشبؽ رزجغ ِزطٍجبد 111.
 ٚػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ ػ١ٍّخ فٟ اٌَّزقلِخ اٌؼٕبطو أٚ اٌقبَ ٌٍّٛاك ٍٛاء إٌّزغبد رزجغ ٠ؼّٓ أْ ثبٌّٛهك اٌقبص اٌغٛكح ٔظبَ ػٍٝ ٠ٕجغٟ
 شووخ اٌٝ شؾٕٙب ٠زُ اٌزٟ إٌّزغبد ع١ّغ رىْٛ أْ ٠ٕجغٟ. ٌٍّٛاطفبد اٌّطبثمخ رم١١ُ ٍٚغالد اٌّواعؼخ َِٚزٜٛ اٌزظ١ٕغ ٚربه٠ـ اإلٔزبط

Kohler اٌٍٛبئً ِٓ غ١و٘ب أٚ اٌزٛاه٠ـ أوٛاك أٚ اٌٍٛؽ أهلبَ فالي ِٓ رزجؼٙب ٠زَٕٝ ؽزٝ األٚلبد ع١ّغ فٟ لبؽغ ثشىً ا٠ٌٛٙخ ِؼوفخ 
 .ثٙب اٌّؼّٛي

 
 ٚاٌقلِبد اإلٔزبع١خ غ١و اٌّٛاك ثّٛهكٞ فبطخ ِزطٍجبد 10.

 .رمل٠ُ ك١ًٌ ٔظبَ اكاهح فؼبي ٌٍغٛكح Kohlerٚطهت يٍ يٕسد٘ انخذيبد ٔانًٕاد غٛش اإلَتبخٛخ نششكخ 

 
                    .ّبػ١ٍٙ Kohlerفٙ زبنخ كٌٕ َظبو اندٕدح انخبص ثبنًٕسد غٛش يُبعت، ٚتؼٍٛ ػهٗ انًٕسد تقذٚى خطخ ػًم ٔخذٔل صيُٙ نًٕافقخ 

. 
 

 اٌؾبٌخ فٟ اٌزغ١١و 13.
 ا١ٌٙب إٌّزظ رٛه٠ل ٠زُ اٌزٟ ٚاٌّٛالغ اٌؼًّ ٚؽلاد ع١ّغ افطبه اٌّٛهك ػٍٝ ٠زؼ١ٓ رؼ١ٍمٙب، أٚ ثبٌّٛهك اٌقبطخ اٌغٛكح رَغ١ً ؽبٌخ فٟ رغ١١و ؽلٚس ػٕل
 اٌؾبٌخ رغ١١و ف١ٙب ٠شوػ َِزٕلاد رمل٠ُ ِٕٗ ٠طٍت لل أٚ/ٚ اٌّٛهك ثّواعؼخ Kohler شووخ رمَٛ هثّب اٌؾبٌخ، ٘نٖ فٟ. ػًّ أ٠بَ فَّخ( 0) غؼْٛ فٟ
 .رظؾ١ؾ١خ ثبعواءاد ٌٍم١بَ اٌّمزوؽخ اٌقطخ ف١ٙب ثّب
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 ثبٌَغالد االؽزفبظ ِزطٍجبد 2.02
 

 اٌَغالد رشًّ أْ ٠ٕجغٟ. اٌٛهل١خ أٚ ١ٔٚخاإلٌىزو إٌَـ ِضً ١ٍٍٚخ أٞ فٟ ِزبؽخ رىْٛ ٚهثّب اٌطٍت ػٕل ٌٍّواعؼخ ِٚزبؽخ ِموٚءح رظً ؽزٝ اٌغٛكح ثَغالد ٠ؾزفع
 ِٓ غ١و٘ب أٚ اٌؼ١ٍّخ ٚصبئك أٚ( C of A) اٌزؾ١ًٍ شٙبكاد أٚ ثٙب اٌّؼّٛي اٌل١ٌٚخ اٌٛصبئك أٚ اٌّٛاك ٍالِخ ث١بٔبد طؾبئف. ٚوبٍِخ ِٚؾلصخ كل١مخ عٛكح ث١بٔبد

 .اٌّشىالد ٚارغب٘بد ٔمبؽ ػٍٝ اٌؼٛء ٌز١ٍَؾ اٌزغ١ّغ ٚػ١ٍّبد ّؼ١جخاٌ ثبٌؼٕبطو اٌقبطخ اٌَغالد رؾفع. اٌؼوٚهح ٚؽَت ثٗ ِؼّٛي ٘ٛ وّب اٌّؼٍِٛبد
 

 .أوجو أ٠ّٙب اٌؼ١ًّ ٌّزطٍجبد ٚفمب   أٚ اٌّمجٌٛخ اٌظٕبػخ ِؼب١٠و ٌّزطٍجبد ٚفمب   أٚ ١ِالك٠خ ٍٕٛاد ٍجغ( 7) ػٓ رمً ال ٌّلح اإلٔزبط ِٛاك ثَغالد ٠ؾزفع
 

 .أوجو أ٠ّٙب اٌؼ١ًّ ٌّزطٍجبد ٚفمب   أٚ اٌّمجٌٛخ اٌظٕبػخ ِؼب١٠و ٌّزطٍجبد ٚفمب   أٚ ١ِالك٠خ ٍٕٛاد صالس( 3) ػٓ رمً ال ٌّلح اإلٔزبع١خ غ١و اٌّٛاك ثَغالد ٠ؾزفع
 

 اٌؼّبْ 2.03
 

 أوضو ٚأ Kohler ثّزطٍجبد اٌٛفبء ؽٛي ِظلال١زُٙ ٠ظٙوٚا أْ اٌّٛهك٠ٓ ِٓ ٠زٛلغ. إٌّزظ ؽ١بح كٚهح ِزطٍجبد كػُ ػٍٝ اٌملهح ٌل٠ُٙ رىْٛ أْ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ
 .مٌه ِٓ
 

 أٍجبة ٠ززجغ أْ اٌّٛهك ػٍٝ ٠غت. اٌؼّبْ ِقبٚف ؽغُ رم١ًٍ فٟ اٌّشبهوخ ِشزون أٚ أؽبكٞ ثشىً إٌّزغبد رظ١ُّ َِئ١ٌٚخ ٠زؾٍّْٛ اٌن٠ٓ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ
 ٌظبٌؼ اٌؼًّ ٚاٍزّواه اٌؼّالء هػب َِؤٌخ ٚى٠بكح ُكػ ِٓ ٠ي٠ل أْ ٘نا شؤْ ِٚٓ. إٌّزظ ٚعٛكح اٌؼ١ٍّبد ٌزؾ١َٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٍزقلاَ ٚرؾ١ٍٍٙب اٌؼّبْ ِطبٌجبد
 .ٌٍّٚٛهك٠ٓ Kohler شووخ
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 .لحصول على أحدث نسخةل Kohler.comٌرجى الرجوع إلى موقع . وربما ال تكون حدٌثة غٌر خاضعة للتحكم النسخ المطبوعة 

 23ِٓ  10طفؾخ 

 

 دلٌل الجودة للموردٌن
 

 ِئ٘الرٗ/اٌّٛهك ػٍٝ اٌّٛافمخ - 3.0

 
 ػٍٝ ٠زؼ١ٓ. ُِٕٙ اٌّٛاك شواء ١ٍزُ اٌن٠ٓ اٌّؾز١ٍّٓ اٌشووبء ٚرؾل٠ل رم١١ُ أعً ِٓ اٌغ١و ِٓ اٌّٛاك ٚشواء اٌّٛهك٠ٓ الفز١به اعواءاد ػًّ ٚؽلح وً رطجك

 .اٌغٛأت ٘نٖ ِٓ وً ػٍٝ رم١١ُّٙ ٠ٕٚجٕٟ اٌَّزّو ٚاٌزط٠ٛو ٚاٌزىٍفخ ٚاٌز١ٍَُ اٌغٛكح ثؤ٘لاف اٌٛفبء ػٍٝ لبكه٠ٓ ٠ىٛٔٛا أْ اٌّٛهك٠ٓ

 
 

 اٌغلك اٌجبئؼ١ٓ رؤ١ً٘ - 3.01
 

 ثّٛلغ" اٌّٛهك٠ٓ" لَُ فالي ِٓ اٌّٛهك٠ٓ رَغ١ً اوّبي ٠زُ.  ؽالعٚاإل ٌٍّواعؼخ ثُٙ اٌقبص اٌغٛكح ك١ًٌ ٚرمل٠ُ أٍّبئُٙ رَغ١ً اٌّٛهك٠ٓ ع١ّغ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ
Kohler.com ٚ٠ؼبكٌٗ ِب أ. 

 
 أ٠ؼب اٌّوشؾْٛ اٌّٛهكْٚ ٠قؼغ لل ٌٍّٛهك٠ٓ، اٌزؼو٠فٟ اٌٍّف ٚٔزبئظ اٌغٛكح ك١ًٌ ِٚواعؼخ( اٌـ االئزّبْ، رؾ١ٍالد اٌّوعؼ١خ، اٌّمبهٔخ) األػّبي رم١١ُ عبٔت اٌٝ

 اٌوئ١َ١خ اٌٛظ١ف١خ اٌّغبالد فٟ اٌّٛهك٠ٓ فؼب١ٌخ رم١١ُ ثغ١خ األػّبي ثٛؽلح اٌشواء أػّبي إلعواءاد ٚفمب   اٌّٛلغ فٟ اعواإٖ ٠زُ رم١١ُ ػٓ فؼال   مارٟ ٚرم١١ُ الٍزج١بْ
 - ASTM - CSA - UL دشٙبكا) إٌّبٍجخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌّٛافمبد ػٍٝ اٌؾظٛي اٌّٛهك ػٍٝ ٠غت مٌه، اٌٝ ثبإلػبفخ. ٚاٌغٛكح ٚاٌزظ١ٕغ ٚإٌٙلٍخ اٌّشزو٠بد ِضً

IAPMO - NSF مارٙب ٌٍؼ١ٍّخ/  ٌٍّٕزظ ٚاٌّطٍٛثخ( اٌـ. 
 

 فظبئض ػٍٝ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ اٌّٛافمخ ٚرؼزّل. Kohlerثُبء ػهٗ تقٛٛى إٚدبثٙ نهًؼهٕيبد انًزكٕسح أػالِ، ًٚكٍ ٔضغ انًٕسد فٙ قبئًخ انًٕافق ػهٛٓى نهتؼبيم يغ 
 :ِٕؾٙب ٠زُ اٌزٟ اٌّٛافمبد ِٓ ٔٛػبْ ٕ٘بن. اٌّزطٍجبد ِٓ األكٔٝ بٌؾلث اٌّٛهك( ِٛلغ) ٠فٟ ػٕلِب ٚرزؾمك اٌّٛلغ
 ِؼزّل 
 شووخ رّىٓ اٌّشوٚؽخ اٌّٛافمخ اٌغبٔج١ٓ؛ ِٓ ػ١ٍٗ ِزفك ىِٕٟ علٚي اؽبه فٟ ِؾلكح رظؾ١ؾ١خ إلعواءاد رقؼغ -- ِشوٚؽ Kohler ِٓ ِغ اٌزؼبلل 

 .أشٙو ٍزخ اٌفزوح ٘نٖ رزغبٚى ال أْ اٌّفزوع ِٓ. اٌَّؼ ٘نا ػٓ ٠ٕزظ رظؾ١ؾٟ اعواء أٞ أٚ/ٚ ٌٍّٛلغ َِؼ اعواء ٠ٕزظوْٚ اٌن٠ٓ اٌّٛهك٠ٓ أؽل
 
 .اٌّؼزّل٠ٓ اٌّٛهك٠ٓ لبئّخ ِٓ اٌّٛهك ؽنف ٠زُ هثّب اٌّٛافمخ، ِزطٍجبد اٌّٛهك ٠ٍجٟ ٌُٚ أشٙو اٌَزخ فزوح ِود فبما
 

 .أكٔٝ وؾل اٌّشوٚؽ اٌٛػغ رؾم١ك ِٓ اٌّٛهك رّىٓ رظؾ١ؾ١خ اعواءاد ارقبم ٠زُ زٝؽ اٌقلِبد أٚ اٌّٛاك اٍزالَ أٚ ثبٌزؼبلل ٠َّؼ ٌٓ ِؼزّلا ، اٌّٛهك ٠ىٓ ٌُ ٚاما
 

 اٌغلك اٌجبئؼ١ٓ رؤ١ً٘ - 3.02
 

 رىْٛ ثؤْ اٌّٛهك ػٍٝ ٠ٕجغٟ. ٌٍشؾٓ اٌغب٘ي ٚإٌّزظ ٚاٌَغالد اٌغٛكح ٚألٔظّخ اٌّٛهك ٌّٕشؤح اٌّٛلغ فٟ كٚه٠خ ثزم١١ّبد اٌم١بَ فٟ ثؾمٙب Kohlerتستفظ ششكخ 
 اٌّطٍٛة إٌؾٛ ػٍٝ ٌالفزجبهاد ِٚوافك ل١بً ٚأكٚاد ٌٍّٛهك٠ٓ ِٛظفْٛ ٠زبػ. ثٙب اٌّؼّٛي ٚاٌج١ئ١خ اٌؾى١ِٛخ اٌَالِخ ٌٛائؼ ٌغ١ّغ االِزضبي ٌؼّبْ ١ٍخػّ ٌل٠ٗ

 .ٌٍّوالجخ
 ْٚرطٍت أْ لجً فؾظُٙ ٠زُ هثّب: اٌغلك اٌّٛهك Kohler شوؽب   اٌزط٠ٛو طخف أٚ ٌٍملهاد ِوع رظ١ٕف ٚعٛك ٠ٚؼزجو. اإلٔزبط فلِبد أٚ ِٛاك 

 .اٌطٍت ٌٙنا أٍب١ٍب  
 ْٚشووخ ِٓ فؾظُٙ ٠زُ هثّب: اٌؾب١ٌْٛ اٌّٛهك Kohler عل٠ل ػًّ أٞ ٌُٙ ٠َٕل أْ لجً للهرُٙ ٌزؾل٠ل. 

 

اختٛبس انًٕسد 

 انتسذٚذ ٔانتقٛٛى تقٛٛى انًٕسد ٔانًٕافقخ ػهّٛ
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 اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ - 4.0

 
 ٠َّؼ ال. ثٙب اٌّؼّٛي اٌّٛاطفبد ثغ١ّغ اٌٛفبء َِئ١ٌٚخ اٌّٛهك ٠ٚزؾًّ. ٌإلٔزبط ٛه٠ل٘بر ٠زُ اٌزٟ اٌؼٕبطو أٚ اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌؼًّ ٚؽلح ػٍٝ ٠زؼ١ٓ

 افزجبه فٟ الٍزقلاِٙب اٌّٛاك ِٓ طغ١وح و١ّبد فمؾ ٠َٚزضٕٝ. اٌؼ١ٍّخ/اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ لجً Kohler شووخ اٌٝ اإلٔزبط ِٛاك شؾٓ فٟ اٌجلء ٌٍّٛهك٠ٓ
 . اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد لجً اٌّٛاطفبد/ٌٍوٍِٛبد ِواعؼخ اعواء ١ٍزُ. اٌؼ١ٕبد ٚاؽز١بعبد ٕل١ٍخ٘ افزجبهاد ٚإلعواء/اٌّظلال١خ

 
 :اٌزب١ٌخ ا١ٌ٢بد أؽل ػجو اٌّٛاك ػٍٝ اٌؼًّ ٚؽلح ٍزٛافك

 

 اٌزقط١ؾ ِواعؼخ/األ١ٌٚخ اٌّٛاك فؾض4.01 
 

 :٠ٍٟ ِب ٠ؼُ اٌنٞ اٌزقط١ؾ ِواعؼخ/  األ١ٌٚخ اٌّٛاك فؾض
 األثؼبك رقط١ؾ/  شرفز١ 
 اٌّٛاك ِٓ اٌزؾمك 
 اٌغّب١ٌخ اٌَّبد 

 

 اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد 4.02
 

يتطهجبد ششكخ  انغشع يٍ إخشاءاد انًٕافقخ ػهٗ أخضاء اإلَتبج ْٕ تسذٚذ إرا يب كبٌ انًٕسدٌٔ ٚغتطٛؼٌٕ دائًبً ٔأثذاً تظُٛغ انًُتدبد انتٙ تفٙ ثدًٛغ

Kohler. 
 

 أؾواف ؽٍجبد ػٓ فؼال   اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ ثبعواءاد فبطخ ؽٍجبد رمل٠ُ ػٍٝ ػ١ٍّخ/ِٕزظ أٞ ػٍٝ رطوأ رغ١١واد أٞ أٚ عل٠لح دِٕزغب أٞ ٚرزٛلف
 .اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد ؽٍجبد َِزٜٛ ِزطٍجبد Kohler شووخ ٍٚزؾلك.  0.1 اٌمَُ فٟ ِٛػؼ ٘ٛ وّب اٌّٛهك٠ٓ ٚرغ١١و

 
 :اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ اٌٛػغ ٚرؾل٠ل ثّواعؼخ Kohlerهت إخشاءاد انًٕافقخ ػهٗ أخضاء اإلَتبج، عتقٕو ششكخ ٔفٕس اعتالو ط

 
 وج١وح و١ّبد ثشؾٓ ٌٍّٛهك ٠َّؼ.  Kohlerتفٙ أخضاء اإلَتبج أٔ انًٕاد ٔانتٙ ٚذخم فٛٓب خًٛغ انًكَٕبد انفشػٛخ ثكبفخ انًتطهجبد انتٙ تضؼٓب ششكخ   :ِؼزّل

 .اٌشواء ث١بٔبد أٚ ألٚاِو ٚفمب   ظإٌّز ِٓ ِظٕٛػخ
 

 اال اٌّشوٚؽخ اٌّٛافمخ رّٕؼ ٚال.  ِزمطؼخ و١ّبد أٍبً ػٍٝ أٚ ِؾلك ٚلذ فٟ اإلٔزبط ثّزطٍجبد رفٟ اٌزٟ اٌّٛاك أٚ اإلٔزبط أعياء ثشؾٓ رَّؼ  :اٌّشوٚؽخ اٌّٛافمخ
 لل اٌّٛهك ٠ىْٛ ػٕلِب

 ٚ اٌّٛافمخ كْٚ رؾٛي اٌزٟ االِزضبي ػلَ ؽبالد ثٛػٛػ ؽلك .1
 وبْ اما". ِؼزّل" ٚػغ اٌٝ ٌٍؾظٛي أفوٜ ِوح اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد ؽٍت رمل٠ُ ٠ٚزؼ١ٓ.  Kohlerٔقذ أػذ خطخ ػًم تٕافق ػهٛٓب  .0

 .٠ؼبكٌٗ ِب أٚ اٌّٛهك٠ٓ أؾواف ؽٍت رمل٠ُ ٠زؼ١ٓ ثبٌّٛاطفبد، ٠فٟ ال إٌّزظ
 
 اٌّزٛلغ ثبٌزبه٠ـ إلثالغٗ اٌّؼٕٟ اٌغٛكح ثّٕٙلً االرظبي َِئ١ٌٚخ اٌّٛهك ػبرك ػٍٝ ف١مغ اػبف١ب ، ٚلزب   اٌّٛهك ؽٍت فبما.  اٌّشوٚؽخ اٌّٛافمخ رغل٠ل ٠ّىٓ وّب

 .األػّبي ِٓ ٌالٔزٙبء
 

 ػ١ٍّخ مل٠ُر رظؾ١ؼ ٠غت.  اٌّظبؽجخ اٌٛصبئك أٚ/ٚ ِٕٗ أفند اٌنٞ اإلٔزبط ٌٛؽ ػٍٝ ثٕبء ثبٌّزطٍجبد اإلٔزبط أعياء ػٍٝ اٌّٛافمخ اعواءاد ؽٍت ٠فٟ ال  :ِوفٛع
 .ثبٌّزطٍجبد ٌٍٛفبء اٌطٍجبد رمل٠ُ
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 اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد - 5.0

 
 رؾل٠ل اٌّٛهك ِٓ ٠طٍت اٌغٛكح، ِشبوً ِٓ ِشىٍخ ؽلٚس ػٕل. اٌؼ١ٛة ِٓ فب١ٌخ ٚفلِبد ِٕزغبد رمل٠ُ َِئ١ٌٚخ Kohlerٚقغ ػهٗ ػبتق انًٕسدٍٚ إنٗ ششكخ 

 أٞ ٌزلاهن ا١ٌّلأٟ ٚاٌلػُ اٌف١ٕخ اٌَّبػلح رمل٠ُ فالي ِٓ Kohler شووخ اٌّٛهكْٚ ١ٍلػُ. رىواه٘ب ػلَ ٌٚؼّبْ ٌؾٍٙب اٌزظؾ١ؾٟ ٚاإلعواء اٌوئ١َٟ اٌَجت
 اٌّزؼٍك األكاء فٟ ٌفشٍُٙ اٌّٛهك٠ٓ ِٓ اٌّجوهح إٌفمبد اٍزؼبكح فٟ ثبٌؾك Kohler شووخ ٚرؾزفع.  اٌّٛاطفبد ِغ اٌزطبثك أٚ اٌزٛافك ػلَ ؽبالد ِٓ ِئولح ؽبٌخ

 . ٚاٌز١ٍَُ ثبٌغٛكح فبطخ ثَّبئً
 

 اٌّٛاطفبد ِغ اٌزطبثك ػلَ 5.01
 

 ٠ّىٓ وّب. اٌزغ١ٍف أٚ اٌزغ١ّغ أٚ االٍزٙالن أٚ االٍزقلاَ أٚ اٌمبكِخ اٌّؼب٠ٕخ ِوؽٍخ مٌه فٟ ثّب اٌؼ١ٍّخ فٟ ِوؽٍخ أٞ فٟ اٌّؼ١جخ اٌقلِبد أٚ اٌّٛاك رؾل٠ل ٠زُ هثّب
 .اٌؼّبْ ِطبٌجبد فالي أٚ إٌٙبئٟ اٌؼ١ًّ ػٕل أٚ اٌزشغ١ً ٍو٠بْ فزوح أصٕبء أٚ اٌّوالجخ فالي اٌؼ١ٛة اوزشبف

 
 اٌز١ٍَُ ٠ئكٞ ػٕلِب أٚ) ٌٍّٛاطفبد ِطبثمخ غ١و فلِخ أٚ/ٚ ِبكح اوزشبف ػٕل رظؾ١ؾٟ اعواء ؽٍت أٚ اٌزبٌفخ اٌّٛاك رمو٠و ث١بْ فالي ِٓ اٌّٛهك٠ٓ افطبه ١ٍزُ

 (.اٌزشغ١ً فؾ ا٠مبف اٌٝ اٌّزؤفو
 

 :اٌّوفك أٚ/ٚ اٌؼًّ ٚؽلح/Kohler ِغّٛػخ رمل٠و ٚٚفك اٌزب١ٌخ اٌطوق ِٓ ثؤٞ ِؼٗ اٌزؼبًِ ٠ّىٓ هثّب Kohlerنتطبثق انًكتشف فٙ ششكخ ػذو ا
 اٌّٛهك اٌٝ ٚاػبكرٗ ثبٌىبًِ اٌٍٛؽ هفغ 
  االَسشاف يٍ قجم قغى انًشتشٚبد انؼبيخ ٔتى اػتًبدِ ٔفقبً إلخشاء ششكخKohler ٍٟهلُ ثبالٔؾواف اٌقبص اٌلاف KQMS-0 GQ-0-110 .٠ّىٓ ال 

 .االٔؾواف ػٍٝ اٌّٛافمخ لجً اٍزٙالوٗ أٚ إٌّزظ شؾٓ
 اٌزشغ١ً اػبكح ٠لػُ أْ اٌضبٌش اٌطوف أٚ اٌّٛهك( ِظبكه) ِظله ِٓ ٠طٍت لل رشغ١ٍٙب ٚاػبكح ٚفؾظٙب فوى٘ب ثؼل. 

 

 اٌّٛهك٠ٓ هك 5.02
 

 ٠ٕض ٌُ ِب - ػ١ٍٗ ِٕظٛص ٘ٛ وّب اٌغٛكح ثمَُ ِجبشو ثشىً االرظبي ف١ٙب ٠لفً ٚاٌزٟ رظؾ١ؾٟ اعواء ؽٍت اٍزالَ ػٕل فٛه٠خ فطٛاد ارقبم اٌّٛهك ػٍٝ ٠زؼ١ٓ
 رظؾ١ؾ١خ اعواءاد ٌزٕف١ن وبٍِخ فطخ ٚرمل٠ُ ٍبػخ 00 غؼْٛ فٟ رظؾ١ؾٟ اعواء ؽٍت ثبٍزالَ ٠مو أْ اٌّٛهك ػٍٝ ٠زؼ١ٓ". فمؾ ٌٍّؼٍِٛبد" ػجبهح اٌطٍت فٟ

 .مٌه فالف ػٍٝ ٠ٕض ٌُ ِب ػًّ، ٠َٛ 10 فٟ كائّخ
   تسذٚذ خطخ ازتٕاء ػهٗ انًذٖ انقظٛش ٔانششٔع فٛٓب نًُغ ٔخٕد أ٘ زبنخ أخشٖ يٍ زبالد ػذو انتطبثق يغ انًٕاطفبد فٙ ششكخKohler .٠زُ ٚلل 

 .اٌّٛهك٠ٓ ِٕزغبد ٚفٟ اٌّٛهك ٌٚلٜ اٌزٛى٠غ، ٔظبَ فٟ Kohler شووخ ِٕشآد فٟ اٌّقيْٚ ٘نا اكهاط
 ٌٍّٛاطفبد ِطبثمخ ثّٛاك اٌّطبثمخ غ١و اٌّٛاك الٍزجلاي ِؾلكح ى١ِٕخ ثفزوح األعً لظ١وح رظؾ١ؾ١خ ػًّ فطخ رؾل٠ل. 
 ػٍٝ اٌّٛهك ٌلٜ اٌغٛكح لَُ اٌٝ ٚروًٍ اٌّٛهك لجً ِٓ وزبثخ رٕف١ن٘ب ٚربه٠ـ األعً لظ١وح اٌزظؾ١ؾ١خ ٚاإلعواءاد االؽزٛاء اعواءاد رٛص١ك ٠غت 

 . اٌزظؾ١ؾٟ اإلعواء ؽٍت فٟ ػ١ٍٗ إٌّظٛص إٌؾٛ
 
 أٚ اٌوك ٠شًّ أْ ٠غت(. اٌغٛكح ِٕٚٙلً اٌّشزوٞ: اٌّضبي ٍج١ً ػٍٝ) إٌّبٍجخ االرظبي ٔمبؽ اٌٝ ٚاهٍبٌٗ رظؾ١ؾٟ اعواء ؽٍت ػٍٝ هك رمل٠ُ اٌّٛهك ػٍٝ زؼ٠ٓ١

 :٠ٍٟ ِب ٠ٛصك
 هاٍخ؛اٌل ٔزبئظ أٚ/  ٚ كاػّخ ث١بٔبد رمل٠ُ مٌه فٟ ثّب ِٕٗ ٚاٌزؾمك ٌٍّٛاطفبد ِطبثمزٗ ٌؼلَ األٍبٍٟ اٌَجت رؾل٠ل 
 إٌّزظ؛ ٌغٛكح اٌّزملَ ٌٍزقط١ؾ ِؾلصخ ٚٚصبئك اٌزٕف١ن ٚرٛاه٠ـ اٌلاػّخ، اٌج١بٔبد مٌه فٟ ثّب اٌلائّخ اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد ِٓ اٌزؾمك  
 شووخ اثالؽ ٠زؼ١ٓ. اٌّلٜ ؽ٠ٍٛخ اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد رٕف١ن ثزبه٠ـ اٌقبص اٌَو٠بْ ربه٠ـ/اٌٍٛؽ هلُ موو ٠غت Kohler ٞادٌإلعواء فطخ ثؤ 

 .األػّبي ِٓ االٔزٙبء رٛاه٠ـ ِضً اٌزظؾ١ؾ١خ
 

 إٌّزظ فٟ اٌزظوف 5.03
 

 إٌّزغبد ِٓ شؾٕخ رٛه٠ل ٠زُ ٌٓ ام.  ٌٍّٛاطفبد ِطبثمزٗ ػلَ اوزشبف أٚ ثٗ االشزجبٖ ػٕل إٌّزظ فٟ ثبٌزظوف ٠مَٛ ؽ١ش ثبٌغٛكح، اإلفالي ثؼلَ اٌّٛهك ٠زؼٙل
 .ِؼزّل فأؾوا ٚعٛك كْٚ Kohler شووخ اٌٝ ثٙب اٌّشزجٗ
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 اٌّزملَ اٌّٛهك اؽزٛاء 5.04
 

 .ٌٍّٛاطفبد ِطبثمخ غ١و اػبف١خ ِٛاك اٍزالَ ِٓ اٌشووخ ٌٚؾّب٠خ اٌّؼ١جخ إٌّزغبد الؽزٛاء اٌّزملَ االؽزٛاء َِز٠ٛبد ِٓ اص١ٕٓ Kohlerنذٖ 
 

 1يغتٕٖ االزتٕاء  11.
 ػلَ ِٓ اٌزؾمك ػٓ اٌَّئٚي ٘ٛ فبٌّٛهك.  اٌزٛه٠ل ِٛلغ فٟ ِالئُ كٚهٞ فؾض ثبعواء اٌّٛهك ٠مَٛ أْ Kohlerثخظٕص ْزا انًغتٕٖ، تطهت 

 اٌفؾض اعواء ٠غت وّب.  ٌٍّٛاطفبد ِطبثمخ غ١و اػبف١خ ِٛاك/أعياء ألٞ Kohler اٍزالَ ػلَ ٚػّبْ اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد ٚرٕف١ن اٌّطبثمخ،
 .اٌّٙبَ ثزٍه هكاٌّٛ ِٛظفٟ ٠ؼطٍغ أْ ػٍٝ ٌٍّٛهك، اٌؼبك٠خ اإلٔزبط ػ١ٍّخ ػٛاثؾ اٌٝ ثبإلػبفخ اٌلٚهٞ

 
 :  اٌّؼب١٠و
 اٌّطبثمخ ػلَ رىواه 
 اٌىج١وح االفزالالد 
 ًاإلٔزبط فؾ رؼط 
 اإلٔزبط فٟ إٌمض 
 ثبٌّزطٍجبد االٌزياَ ٌؼّبْ وبف١خ ١ٌَذ ٌٍّٛاهك اٌؾب١ٌخ اٌؼٛاثؾ 

 
 :اٌّطٍٛثخ اإلعواءاد

  1 الؽزٛاءا ثَّزٜٛ اإلفطبه ِٓ ٍبػخ 00إخشاء ػًهٛخ ازتٕاء يُفظهخ فٙ يُشؤح انًٕسد خالل 
 ِٛؽلح فؾض رؼ١ٍّبد اػلاك 
 اٌّٛؽلح اٌفؾض رؼ١ٍّبد ٌزٕف١ن ِٕبٍجخ ٚأكٚاد أهػ١خ َِبؽخ رٛف١و 
 اٌّطبثمخ غ١و ٌٍّٛاك اٌزٛلف ٔمبؽ رؾل٠ل ِٓ ٌٍزؤول اٌزقي٠ٓ ِٛالغ ع١ّغ ٚفٟ إٌمً ِوؽٍخ فٟ ثٙب اٌّشزجٗ اٌّٛاك ِٓ اٌزٛه٠ل ٍٍٍَخ رط١ٙو 

 ٌٍّٛاطفبد
  ٚتى تسذٚذ األخضاء ٔانًٕاد ٔانسبٔٚبد انفشدٚخ، ػهٗ انُسٕ انًتفق ػهّٛ يٍ قجمKohler، ٍٝا اٌمطغ أٚ األعياء رزجغ ٠ىْٛ أْ ػ  ِؼزّل 

 .ٌإلٔزبط
  انًظبدقخ ػهٗ خًٛغ شسُبد انًٕاد نـKohler اٌفزوح ٘نٖ فالي. 
  1ٚدت ػهٗ انًٕسد تٕثٛق َتبئح انفسض نًغتٕٖ االزتٕاء (CL1 )ًِٚٛافبح ٠ِٟٛ ثشى Kohler ألً ػٍٝ أٍجٛع وً اٌؾبٌخ ثزؾل٠ضبد 

 .رمل٠و
 

 :اٌقوٚط ِؼب١٠و
 ُاٌّشىٍخ ٘نٖ ؽً ِٓ ٌٍزّىٓ ِٕٗ ٚاٌزؾمك اٌّشىٍخ ٌٙنٖ اٌغنهٞ اٌَجت رؾل٠ل ر. 
  ٚتى اعتالو انشسُبد انخبنٛخ يٍ انؼٕٛة يٍ خالل يُشؤحKohler. 
 ٔ1ج يٍ يغتٕٖ االزتٕاء ٚدت ػهٗ ٔاضغ اإلخشاءاد انتظسٛسٛخ انًٕافقخ ػهٗ انخش (CL1 )ً1 االؽزٛاء َِزٜٛ ٔشبؽ ٚلف لج 

(CL1.) 
  1إرا نى ٚتى اعتٛفبء يؼبٚٛش انخشٔج انًسذدح فٙ اندذٔل انضيُٙ انًتفق ػهّٛ أٔ إرا اػتُجشد ػًهٛخ يغتٕٖ االزتٕاء (CL1 )فؼبٌخ، غ١و 

 .0 االؽزٛاء َِزٜٛ فٟ اٌّٛهك ٚػغ ف١َزُ
 

 0يغتٕٖ االزتٕاء  10.
 ٠ؼطٍغ آفو ؽوف ٠غو٠ٙب اػبف١خ فؾض ػ١ٍّخ ِغ ،1 االؽزٛاء َِزٜٛ ػ١ٍّبد ٔفٌ رزؼّٓ اٌزٟ Kohlerًغتٕٖ ضًٍ اشتشاطبد ٚقغ ْزا ان
 ِٛافمخ ثؼل ا٢فو، اٌطوف ثبفز١به اٌقبص ؽَبثٗ ػٍٝ اٌّٛهك ١ٍٚمَٛ.   االؽزٛاء ٔشبؽ ٠قض ف١ّب Kohler ِظبٌؼ ٠ّضً اٌظ١بغخ ٚاػبكح ثبٌفؾض

Kohler ٗأف١و وبعواء ٘نا االؽزٛاء َِزٜٛ ١ٍَُٚزقلَ.  َِزؾمبرٗ ثلفغ اٌّٛهك ٠َٛم أْ ػٍٝ ػ١ٍ  . 
 

 :  اٌّؼب١٠و
  1انًٕسد نى ٚفٙ ثًؼبٚٛش انخشٔج يٍ يغتٕٖ االزتٕاء 

 
 

 :اٌّطٍٛثخ اإلعواءاد
  0 االؽزٛاء َِزٜٛ ِغ عٕت اٌٝ عٕج ب 1ٚدت أٌ ٚغتًش َشبط يغتٕٖ االزتٕاء. 
 فبهعٟ ِفزش اٌٝ اٌّٛاك رٛف١و ٠غت. 
  ٌٕاإلفطبه ِٓ ٍبػخ 00ٚتى إخشاء ػًهٛخ ازتٕاء يُفظهخ فٙ يُشؤح انًٕسد أٔ يٍ خالل يفتش خبسخٙ ٔششكخ إػبدح طٛبغخ فٙ غض 

 (.CL0) 0 االؽزٛاء ثَّزٜٛ
  0ٚتى إػذاد تؼهًٛبد فسض يٕزذح نًغتٕٖ االزتٕاء (CL0.) 
 نهًفتش انخبسخٙ ٔششكخ إػبدح انظٛبغخ فًٛب ٚخض يغتٕٖ  ٚتى تٕفٛش يغبزخ أسضٛخ ٔأدٔاد يُبعجخ نتُفٛز تؼهًٛبد انفسض انًٕزذح

 .0االزتٕاء 
  ٚتى تسذٚذ األخضاء ٔانًٕاد ٔانسبٔٚبد انفشدٚخ، ػهٗ انُسٕ انًتفق ػهّٛ يٍ قجمKohler، ٍٝا اٌمطغ أٚ األعياء رزجغ ٠ىْٛ أْ ػ  ِؼزّل 

 .ٌإلٔزبط
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  اٌٝ فمؾ 0ٚدت تغهٛى يٕاد يغتٕٖ االزتٕاء Kohler. 
 ِٚٛافبح ٠ِٟٛ ثشىً( 1ٚ0 االؽزٛاء َِزٜٛ) اٌفؾض ٔزبئظ رٛص١ك هكاٌّٛ ػٍٝ ٠غت Kohler رمل٠و ألً ػٍٝ أٍجٛع وً اٌؾبٌخ ثزؾل٠ضبد. 

  
 :اٌقوٚط ِؼب١٠و
 ُاٌّشىٍخ ٘نٖ ؽً ِٓ ٌٍزّىٓ ِٕٗ ٚاٌزؾمك اٌّشىٍخ ٌٙنٖ اٌغنهٞ اٌَجت رؾل٠ل ر. 
  ٚتى اعتالو انشسُبد انخبنٛخ يٍ انؼٕٛة يٍ خالل يُشؤحKohler. 
  0 االؽزٛاء َِزٜٛ ٔشبؽ ٚلف لجً 0ٚدت ػهٗ ٔاضغ اإلخشاءاد انتظسٛسٛخ انًٕافقخ ػهٗ انخشٔج يٍ يغتٕٖ االزتٕاء. 
 اٌٝ مٌه ٠ئكٞ أْ ٠ّٚىٓ عل٠لح ػمٛك أٚ أػّبي اٌّٛهك ِٕؼ ٠زُ فٍٓ ػ١ٍٗ، اٌّزفك اٌيِٕٟ اٌغلٚي فٟ اٌّؾلكح اٌقوٚط ِؼب١٠و اٍز١فبء ٠زُ ٌُ اما 

 .هكاٌّٛ ِغ اٌؼمٛك اٌغبء
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 Kohlerدنٛم اندٕدح نًٕسد٘ 
 

 اٌّٛهك٠ٓ رغ١١و ٚؽٍجبد اٌّٛهك٠ٓ أؾواف ؽٍجبد - 6.0

 

 (SDR) ِٛهك أؾواف ؽٍت رزطٍت اٌزٟ اٌمؼب٠ب 6.01
 

 ِغ ٠زٛافك ال شؾٕٗ اٌّواك زظإٌّ أْ اٌٝ رش١و ؽمبئك أٞ ٌٗ رظٙو ؽبٌّب ا١ٌٙب، إٌّزغبد رٛه٠ل ٠زُ اٌزٟ ٚاٌّٛالغ األػّبي ٚؽلاد ع١ّغ ثبفطبه وزبثخ اٌّٛهك ٠مَٛ
 .األكٚاد رؼل٠ً أٚ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ رغ١١و أٞ اعواء لجً اٌّشزو٠بد ٚلَُ اٌّٛهك٠ٓ عٛكح لَُ ثبفطبه وزبثخ اٌّٛهك ٠مَٛ وّب. اٌزظ١ُّ ِزطٍجبد

 

 االٔؾواف ؽٍجبد 6.02
 

 ِغ ٠زٛافك ال شؾٕٗ اٌّواك إٌّزظ أْ اٌٝ رش١و ؽمبئك أٞ ٌٗ رظٙو ؽبٌّب ١ٌٙب،ا إٌّزغبد رٛه٠ل ٠زُ اٌزٟ ٚاٌّٛالغ األػّبي ٚؽلاد ع١ّغ ثبفطبه وزبثخ اٌّٛهك ٠مَٛ
 .األكٚاد رؼل٠ً أٚ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ رغ١١و أٞ اعواء لجً اٌّشزو٠بد ٚلَُ اٌّٛهك٠ٓ عٛكح لَُ ثبفطبه وزبثخ اٌّٛهك ٠مَٛ وّب. اٌزظ١ُّ ِزطٍجبد

 

 (SCR) اٌّٛهك رغ١١و ؽٍجبد 6.03
 

 إٌّزظ رغ١١واد وً أْ وّب. رطج١مٙب لجً Kohlerد انًذخهخ ػهٗ يٕاد اإلَتبج انًٕسدح يٕثقخ ثشكم طسٛر ٔيؼتًذح كتبثخ يٍ قجم ٚدت أٌ تكٌٕ كم انتغٛٛشا
 ٌزمل٠ّٙب َِزٕلاد ِٓ ٠ؼبكٌٗ ِب أٚ اٌزغ١١و اعواء أعً ِٓ اٌّٛهك ِٓ هٍّٟ ؽٍت ػٍٝ اٌؾظٛي رزطٍت اٌٛظ١فخ أٚ اٌىفبءح أٚ اٌشىً ػٍٝ رئصو أْ ٠ّىٓ اٌزٟ ٚاٌؼ١ٍّخ

 اٌزٟ اٌزغ١واد رٍه أٚ اٌشووخ كافً ػبكح رُغوٜ ػ١ٍّخ ػٍٝ اٌجبؽٓ ِٓ اٌزؼبلل فٟ اٌّٛهك ف١ٙب ٠وغت اٌزٟ اٌؾبالد ٠شًّ ٚ٘نا. ٚاػزّبك٘ب ٌّواعؼزٙب Kohler اٌٝ
ب ٠ٍيَ ٚلل. اٌفوػ١١ٓ اٌّٛهك٠ٓ ػٍٝ رُغوٜ  اٌّٛهك فؼٍٝ رغ١١و، ؽٍت اٌٝ ؽبعخ ٕ٘بن وبٔذ اما ّبف١ شه ٕ٘بن وبْ اما.  اٌمطؼخ أٚ اٌغيء اػزّبك رمل٠ُ اػبكح أ٠ؼ 

 .اٌّؼٕٟ اٌّٛهك٠ٓ عٛكح لَُ أٚ اٌّشزو٠بد لَُ ِٓ االٍزفَبه
 

 (:اٌفؼ١ٍخ اٌّٛافمخ ِٚزطٍجبد َِز٠ٛبد األػّبي ٚؽلاد رؾلك أْ ػٍٝ) اٌّٛافمخ رزطٍت لل اٌزٟ اٌزغ١واد ػٍٝ األِضٍخ ثؼغ ٠ٍٟ ف١ّب
 

 :اٌؼ١ٍّخ
 طاإلٔزب فؾ ِؼلاد ؽووخ 
 اإلٔزبط فؾ ِؼلاد/آالد رغ١١واد 
 اٌزظ١ٕغ ِٛلغ رغ١١واد 
 ًاإلػبف١خ األكٚاد أٚ االٍزجلاي أٚ اٌزغل٠ل، أٚ األكٚاد، ٔم 
 إٌّزغبد افزجبه فٟ اٌزغ١١و أٚ اٌؾل 

 
 :اٌزظ١ُّ
 اٌزغ١ّغ أٍب١ٌت أٚ اٌزظ١ُّ فٟ اٌزغ١١واد 
 اٌؼجٛاد فٟ ثّب االفز١به٠خ اٌزظ١ُّ ِٛاك أٚ األٍٍٛة رغ١١و 
 األٍب١ٍخ اٌغٛ٘و٠خ ١واداٌزغ١ 
 األٍب١ٍخ اٌغٛ٘و٠خ اٌزغ١١واد 

 

 (SCR) اٌّٛهك٠ٓ رغ١١و ؽٍت أٚ( SDR) اٌّٛهك٠ٓ أؾواف ؽٍت رمل٠ُ 6.04
 

 فالي ِٓ أٚ .business.html-com/corporate/supplier/conductinghttp://www.kohler اٌواثؾ ػجو اٌطٍت ّٔٛمط ػٍٝ اٌؾظٛي ٠ّىٓ
 .ٚاٌّٛالغ األػّبي ٚؽلح لجً ِٓ الػزّبك٘ب إٌّبٍجخ االرظبي عٙخ اٌٝ ٚرمل٠ّٗ إٌّٛمط اوّبي ٠ٚغت األػّبي ٚؽلاد

 

 Kohlerتغٛٛشاد  6.05
 

 رمل٠ُ ٚاػبكح ػ١ٍٗ ٚاٌّٛافمخ اٌزغ١١و ِواعؼخ اٌّٛهك ػبرك ػٍٝ ٠ٚمغ.  ٌّٛاطفبدا فٟ رغ١١و ٌطٍت ِقزٍفخ أٍب١ٌت اٍزقلاَ Kohlerًٚكٍ نٕزذاد األػًبل نذٖ 
 .PPAP ؽيِخ

 

http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html
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 Kohlerدنٛم اندٕدح نًٕسد٘ 
 

 اٌّٛهك٠ٓ ِٚوالجخ رظ١ٕف 7.0

 

 اٌّٛهك أكاء 7.01
 
 . هئ١َ١خ فئبد فٌّ ؽ١ش ِٓ َِزّو ثشىً اٌّٛاك ِٛهكٞ أكاء ل١بً ٠زُ
 
 اٌم١بً   اٌٛىْ  اٌفئخ 

                                       ِؼطٍخ اإلٔزبط ِوالجخ شبشخ  %         31  اٌغٛكح
                         اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد ػلك

                   اٌزظؾ١ؾ١خ ٌإلعواءاد االٍزغبثخ
 

              اٌّقيْٚ ٔفبم طبفٟ -%  اٌّؾلك اٌٛلذ فٟ   %       00   اٌز١ٍَُ
                                             ٌإلٔزبط اٌّؾلك اٌٛلذ

 
                                                     االرغبٖ   %   00  اٌَؼو

                                                    اٌشوٚؽ
 

                                     االٍزغبثخ   %11األػّبي ِّبهٍخ ٌٍٙٛخ
                                            اٌؾٛوّخ
                                  اٌفٕٟ اٌلػُ

 االٍزلاِخ     
 

 (EDI) اإلٌىزو١ٔٚخ اٌج١بٔبد ٚاعٙخ   %     11 اٌّزملِخ اٌّشزو٠بد
 (LEP) اٌّزملِخ اٌّشزو٠بد

 
 ٌّٛهكٞ اٌز١ّي عبئيح ػٍٝ ٌٍؾظٛي ِئ١ٍ٘ٓ Kohler Coتطهجبد األداء أػالِ ٔتقذٚى إعٓبيبد كجٛشح إلَدبذ عٕف ٚكٌٕ انًٕسدٌٔ انزٍٚ ٚتفٕقٌٕ فٙ تسقٛق ي

Kohler. 
 

 األكاء ثطبلخ ِواعؼخ 7.02
 

 ِغ اٌلاػّخ اٌج١بٔبد ػٓ فؼال   اٌلهعبد ِواعؼخ ١ٍٚزُ. Kohlerعٕف ٚسظم انًٕسدٌٔ ػهٗ ثطبقبد األداء ػهٗ أعبط يُتظى يٍ انًشتشٍٚ انتبثؼٍٛ نششكخ 
 اٌزظ١ٕف فٟ اٌشه ؽبي فٟ األكاء ثطبلخ رظ١ٕف ػٍٝ ثبٌطؼٓ اٌّٛهك ٠مَٛ لل.  اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ رؼي٠ي أعً ِٚٓ ِؼبٌغخ اٌٝ رؾزبط لؼب٠ب أٞ ٌزؾل٠ل اٌّٛهك٠ٓ

 .اٌّواعؼخ ٘نٖ فالي
 

 ثبٌّٛلغ اٌزم١١ّبد 7.03
 

 رم١١ُ اعواء فٟ ثبٌؾك Kohler رؾزفع. اٌّطوٚؽخ اٌمؼب٠ب ٚثؾش اٌغل٠لح األػّبي ٚػغ ًلج للهارُٙ ػٍٝ ٌٍٛلٛف اٌؾب١١ٌٓ اٌّٛهك٠ٓ ثفؾض Kohlerقذ تقٕو 
 االفزجبهاد ِٚوافك ثٗ اٌقبطخ اٌم١بً ٚأعٙيح اٌّٛهك ِٛظفٟ رٛفو ٠غت. ٌٍشؾٓ اٌغب٘يح ٚإٌّزغبد ٚاٌَغالد اٌغٛكح ٚأٔظّخ اٌّٛهك ٌّٕشؤح اٌّٛلغ فٟ كٚهٞ
 .جخاٌّوال رؼي٠ي أعً ِٓ اٌؾبعخ ؽَت فبطزٗ

 

 اٌّٛهك٠ٓ رظ١ٕف 7.04
 

 فٟ ٚاٌز١ٍَُ اٌغٛكح ِضً ٚمار١خ ِٛػٛػ١خ ِغبالد فٟ اٌوئ١١َ١ٓ اٌّٛهك٠ٓ ِوالجخ ٠ٚزُ ٘نا. Kohlerيٍ انًتٕقغ أٌ ٚقذو انًٕسدٍٚ أداًء اعتثُبئًٛب ٔخذيبد يًٛضح نـ
 ثؤٍٍٛة اٌّؼٍِٛبد رٕظ١ُ ٠ٚزُ. اٌم١ّخ ٚرفبػالد اٌّب١ٌخ، ٚاٌمٛح اٌزغبه٠خ ػّبياأل ٚلٛح ٚاالٍزغبثخ، ٚاالثزىبه إٌّزظ/اٌؼ١ٍّخ ٚرؾ١َٓ اٌزىب١ٌف ٚففغ اٌّؾلك اٌٛلذ
 رؾل٠ل ِٓ Kohler شووخ اٌّٛهك٠ٓ رظ١ٕف ٠ُّّىٓ اٌّٛهك٠ٓ، اكاهح ِٓ ٠زغيأ ال وغيء. Kohler ثشووخ ٚػاللبرُٙ اٌّٛهك٠ٓ رم١١ُ أعً ِٓ اٌّٛهك ٌزظ١ٕف ِٕظُ

 رظ١ٕف ٔزبئظ ِٕبلشخ ٠ٚغت. مٌه اٌٝ ِٚب اإلػبف١خ، األػّبي ٚٚػغ ثُٙ ٚاإلشبكح اٌّٛهك٠ٓ أكاء رط٠ٛو أٚ ٓرؾ١َ أعً ِٓ ٚمٌه - اٌّٛاهك رقظ١ض أ٠ٌٛٚبد
 .ٚاٌّٛهك Kohler ث١ٓ رؼمل اٌزٟ اٌؼبك٠خ اٌّشزووخ األػّبي اٍزؼواع اعزّبػبد فالي اٌّٛهك٠ٓ
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 :اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ اٌّٛهك٠ٓ رظ١ٕف ٠زُ
 

 ِواعؼخ ٠ٕٚجغٟ. Kohler Co ٌشووخ ؽ٠ٛ١خ فلِبد أٚ/ٚ ِٕزغبد ٠ٚٛفو" اٌّفؼً" اٌّٛهك ِٚئ٘الد شوٚؽ ٠ٍجٟ نٞاٌ اٌّٛهك ٘ٛ - االٍزوار١غٟ اٌّٛهك
 (.األكاء رم١١ُ ٚثطبلبد األكاء رم١١ّبد أٞ) اٌّٛهك٠ٓ ٘ئالء ِغ األػّبي

 
 :اٌزب١ٌخ اٌّؼب١٠و ِٓ أوضو أٚ ِؼ١به فٟ مٌه ٠ٚزّضً اٌم١ّخ مٚ اٌّٛهك ِئ٘الد ٠ٍجٟ اٌنٞ اٌّٛهك ٘ٛ – اٌّفؼً اٌّٛهك
 ًٌٍٍّى١خ اعّب١ٌخ رىٍفخ أفؼ 
 اٌّزّب٠يح أٚ اٌؾظو٠خ اٌقلِخ أٚ إٌّزظ 
 ٜٛاٌغٛكح ِٓ ٚصبثذ ػبي َِز 
 ِز١ّي ر١ٍَُ أكاء 
 ْثبٌَٛق ٌٍّٕزظ كل١مخ ر١ٍَُ ٚأٚلبد اٌّقيْٚ كٚها 
 ِزملِخ رىٌٕٛٛع١ب 

 
 :Kohler Co شووخ ِٛهكٞ أؽل رغؼٍٗ اٌزٟ اٌّؼب١٠و ِٓ األكٔٝ اٌؾل ٠ٍجٟ اٌنٞ اٌّٛهك ٘ٛ – اٌم١ّخ مٚ اٌّٛهك
 اٌّبٌٟ اٌٛػغ ٍالِخ (ِٞئشو أ D&B <=8 *ٚاٌّبٌٟ ٌٍٛػغ أفوٜ رم١١ُ ؽو٠مخ أ) 
 ٟاٌٍَٛن ِلٚٔخ لٛاػل ٠ٍج 
 ًاٌغٛكح ِٓ اٌّطٍٛة ثبٌَّزٜٛ ٠ّزض 
 ً(االٔزؤذ ػجو ِؼزّل ِٛهك رَغ١ً) ِىزًّ ِٛهك٠ٓ ٍغ 

 
 ١ٍٚزُ.  ِؾلٚكح اٌغل٠لح األػّبي رىْٛ أْ ٠غت(.  اٌزىٌٕٛٛع١ب أٚ اٌزىٍفخ أٚ اٌقلِخ أٚ اٌغٛكح ؽ١ش ِٓ) ٘بِش١ ب أكاء   ٠ملَ اٌنٞ اٌّٛهك – اٌّؾلٚك االٍزقلاَ
 .كٚهٞ ثشىً ٚفؾظُٙ اٌّٛهك٠ٓ ٘ئالء ِواعؼخ

 
 ٠َّؼ ٚال.  رله٠غ١ ب أٚ ٔٙبئ١ ب ِٕٗ اٌزقٍض ٠ٚزُ( اٌزىٌٕٛٛع١ب أٚ اٌَؼو أٚ اٌقلِخ أٚ اٌغٛكح ؽ١ش ِٓ) ِوػ١ ب غ١و أكاء   ٠ملَ اٌنٞ اٌّٛهك ٘ٛ – اٌّم١ل اٌّٛهك
 ِٓ اٌّٛهك٠ٓ ٘ئالء افواط ٠ّىٓ أٔٗ ث١ل.   ٌٍؾنف رؾل٠ل٘ب ٠زُ ؽزٝ ِؾلٚكح ٌفزوح اٌَّزؾمخ اٌفٛار١و ػٍٝ اٌزغبهٞ إٌشبؽ ٠ٚمزظو عل٠لح شواء أٚاِو ثؤٞ

 .فؼب١ٌزٙب ٚرضجذ ِؼزّلح ػًّ فطخ ثزٕف١ن لبِٛا اما اٌّؼ١١ٕٓ Kohler ِٛظفٟ ٌزمل٠و ٚفم ب اٌّم١لح اٌؾبٌخ
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 Kohlerدنٛم اندٕدح نًٕسد٘ 
 

 Kohlerإداسح انًُتح انًٕسد نششكخ  - 8.0

 

 اٌؼبِخ اٌّزطٍجبد 8.01
 

برفٛ ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ ِب Kohler ِٕزغبد ِغ فمؾ رَزقلَ أْ ٠غت ػّالئٙب أٚ Kohlerخًٛغ األدٔاد أٔ يؼذاد انتظُٛغ أٔ االختجبساد أٔ انفسض انتبثؼخ نششكخ   ٠ؼ 
 . ثنٌه فط١ ب

 

 اٌززجغ 8.02
 

 ٍغً فٟ ٚرَغ١ٍٙب اٌّؼٍِٛبد ٘نٖ ثبٌزمبؽ Kohler رمَٛ أْ ٠غت. ٌززجؼٙب ِؾلك أطٛي هلُ ٌٙب ٠ىْٛ أْ ٠غت ٌٙب اٌوأٍّب١ٌخ األطٛي أٚ Kohlerخًٛغ أدٔاد 
 االؽزفبظ مٌه فٟ ثّب كائُ ثشىً Kohler ٌشووخ اٌّٛهكح ّؼلادٚاٌ إٌّزغبد ٚرزجغ ٌزؾل٠ل إٌّبٍجخ اإلعواءاد ٚػغ اٌّٛهك ػٍٝ ٠غت. اٌشواء أٚاِو ِؼبِالد

 .األطٛي ثولُ
 

 اٌم١بً ٚأعٙيح األكٚاد ِزطٍجبد 8.03
 

 أعٙيح أٚ األكٚاد ِٓ اٌزقٍض ٠غٛى ال. ٌالٍزقلاَ ِٕبٍجخ اٌغ١و أٚ اٌزبٌفخ أٚ اٌّفمٛكح اٌّٛهكح اٌم١بً أعٙيح أٚ ثبألكٚاد وزبثخ Kohlerٚقٕو انًٕسد ثإخطبس 
 .اٌـ ا١ٌٍَُ، اٌزقي٠ٓ ٚونا إٌّبٍت، اٌٛلذ فٟ اٌّؼب٠وح ػٓ اٌَّئٚي ٘ٛ فبٌّٛهك. Kohler ِٓ وزبثٟ امْ ػٍٝ اٌؾظٛي كْٚ Kohler ٌشووخ اٌّٛهكح م١بًاٌ
 

 
 

 ٚإٌّبٌٚخ ٚاٌز١ٍُٛ، ٚاٌزغ١ٍف، اٌزؼجئخ - 9.0

 
 ٌٚٛائؼ ٚرشو٠ؼبد لٛا١ٔٓ ع١ّغ ِغ ٚاٌزغ١ٍف اٌزؼجئخ ِٛاك رزفك أْ ٠غت ام. اٌزٍف ِٓ بٌؾّب٠زٙ ِٕبٍت ثشىً ٚاٌّىزٍّخ اوّبٌٙب اٌغبهٞ إٌّزغبد ٚرغ١ٍف رؼجئخ ٠زُ

 فٟ ٌٍىورٛٔخ اٌقبهعٟ ثبٌغيء اٌزؼجئخ لَبئُ روفك. مٌه فالف ػٍٝ ٠ُٕض ٌُ ِب عل٠ل ٚػبء فٟ ٚػؼٙب أٚ اٌشؾٕبد ع١ّغ ٚرغ١ٍف رؼجئخ ٠ٚزُ. ثٙب اٌّؼّٛي اٌشؾٓ
 .االلزؼبء ؽَت( ISTA) ا٢ِٓ ٌٍّوٚه اٌل١ٌٚخ اٌواثطخ افزجبه ثّؼب١٠و ٚاٌزغ١ٍف اٌزؼجئخ كِٛا ع١ّغ رفٟ أْ ٠غت. اٌشؾٓ ِظبه٠ف

 .ISPM10ٚدت أٌ تًتثم يٕاد انتؼجئخ ٔانتغهٛف انخشجٛخ نهٕائر 
 

 ؽّب٠خ ِٛاك ع١ّغ هفغ ٠زُ ٚلل. ٚاٌؼوه اٌغو٠جخ ٚاٌّٛاك ٚاٌؾطبَ األٍٚبؿ ِٓ ٚفب١ٌخ ٔظ١فخ Kohlerٚضًٍ انًٕسد أٌ تكٌٕ خًٛغ يٕاد انتؼجئخ ٔانتغهٛف نـ 
 .غو٠جخ ِٚٛاك ٚؽطبَ أٍٚبؿ ٚثٙب ٔظ١فخ ١ٌَذ اٌزٟ ٌإلهعبع اٌمبثٍخ ٚاٌزغ١ٍف اٌزؼجئخ ِٚٛاك إٌّزظ

 
. Kohler ِزطٍجبد أٚ ِٛاطفبد ٚاٌز١ٍُٛ اٌزؼجئخ ػ١ٍّخ رٍجٟ أْ ٠غت.  مٌه فالف ػٍٝ ٠ُٕض ٌُ ِب ،Kohlerٚدت أٌ تكٌٕ انؼجٕح يٕعٕيخ ٔفقًب ندًٛغ يؼبٚٛش 

 ثبٌغ١ٕٗ اإلعّبٌٟ ٚاٌٛىْ ٚاٌؼٕٛاْ Kohler ِٛلغ ٚاٍُ اٌٍٛؽ ٚهلُ ٚاٌى١ّخ اٌزظ١ٕغ عيء ٚهلُ شؾٕخ، وً ػٍٝ Kohler ثشووخ اٌقبص اٌغيء هلُ ٚػغ ٠غت
 . اٌؾبي ِمزؼٝ ؽَت أفوٜ ِؾلكح ِزطٍجبد ٚأ٠خ

 
 رقي٠ٓ شوٚؽ أٞ ِغ عٕت اٌٝ عٕج ب اٌظالؽ١خ أزٙبء ربه٠ـ أٚ اٌزظ١ٕغ ربه٠ـ ِغ حِؾلك طالؽ١خ فزوح ٌٙب اٌزٟ اٌّٛاك ػجٛاد أٚ/ٚ األطٕبف ثزؾل٠ل اٌّٛهك ٠زؼٙل

 اٍزالَ ٌلٜ اٌظالؽ١خ فزوح ِٓ ٪ 70 ػٓ ٠مً ال ِب ٠زجمٝ أْ ٠غت فبٔٗ مٌه، فالف ػٍٝ ٠ٕض ٌُ ِب. اٌؼبك٠خ اٌزؼو٠ف ِزطٍجبد اٌٝ ثبإلػبفخ فبطخ، ِٕٚبٌٚخ
Kohler ٌٍّٕزظ. 

 
 رىْٛ ٚأْ AIAG أٚ ANSI MH11.8Mيهظقبد انجبسكٕد انًٕخٕدح ػهٗ انًُتدبد انًتدٓخ إنٗ انٕالٚبد انًتسذح يطبثقخ نًؼبٚٛش  ػُذ االقتضبء، ٚدت أٌ تكٌٕ

 . Kohler ِٛهكٞ ِٛلغ ػٍٝ" اٌزغبه٠خ األػّبي ِّبهٍخ" لَُ فٟ اٌّطجمخ اٌجبهوٛك ٍِظمبد ِزطٍجبد رفبط١ً ػٍٝ االؽالع ٠ّٚىٓ. 39 اٌىٛك فٟ
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 Kohlerًٕسد٘ دنٛم اندٕدح ن
 

 إٌّزظ فظبئض - 10.0

 
 ٚاٌؼوه اٌم١ب١ٍخ، ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشو٠ؼبد اٌَالِخ ػٍٝ رئصو اٌزٟ اٌوئ١َ١خ إٌّزغبد فظبئض رؾل٠ل أعً ِٓ اٌوِٛى اٍزقلاَ ػٍٝ Kohlerتسشص 
 رقزٍف لل. ١ِّيح ثوِٛى ٚرؼو٠فٙب اٍزقلاِٙب لجً اٌّقططبد ػٍٝ اٌقظبئض ٘نٖ رؾل٠ل ٠ٕٚجغٟ. ٌٍّٕزظ اٌقبهعٟ ٚاٌشىً ٚاٌٛظ١فخ، ٚاٌشىً ٚاٌىفبءح، إٌبرظ،
 .األػّبي ٚؽلح اعواءاد ؽَت اٌوِٛى

 
 ٠ٕٚجغٟ. ػ١ٍٙب ٚاالرفبق ِشزون ثشىً ِٕٚبلشزٙب اٌٙبِخ ٚاٌقظبئض اٌؼّالء فظبئض اٍزؼواع أعً ِٓ اٌؼ١ٍّخ أصٕبء ِجىو ٚلذ فٟ اٌّٛهك ِغ ِٕبلشبد رُغوٜ
 .ِّىٓ ٚلذ ألوة فٟ االؽز١بعبد رٍج١خ ػٍٝ للهرٗ ثشؤْ ِقبٚف أ٠خ ػٓ اإلثالؽ اٌّٛهك ػٍٝ

 
 ػٍٝ ث١َؾ رؤص١و ٌٍقبط١خ ٠ىْٛ أْ اٌّوعؼ ِٓ ٠ىْٛ فبٔٗ رؼبهة، ٚعٛك ؽبي فٟ. ػبك٠خ فظبئض رؼزجو اٌوئ١َ١خ اٌقظبئض ِٓ أٔٙب ػٍٝ رظٕف ال اٌزٟ ا١ٌّياد
 .اٌّٛاطفبد ِغ رزٛافك أْ ٠غت بك٠خػ أٔٙب ػٍٝ اٌّظٕفخ ا١ٌّياد. ٌٍّٕزظ اٌقبهعٟ اٌشىً أٚ اٌٛظ١فخ

 
 .اٌزظ١ٕف ػٓ إٌظو ثغغ رغبٚى٘ب ٠زُ أال ٠ٚغت ِطٍمخ، ل١ّخ ػٓ ػجبهح رفبٚد فىً. اٌوٍُ ػٍٝ أفوٜ فبط١خ أٞ أ١ّ٘خ ِٓ ٠مًٍ ال اٌوئ١َ١خ اٌقظبئض رؼ١١ٓ

 
  

 
 

 ٚاٌج١ئ١خ ثبٌَالِخ ٚاٌّزؼٍمخ اٌؾى١ِٛخ اٌٍٛائؼ - 11.0

 
 االػزجبهاد ػٓ فؼال   ٚاٌقطوح، ٚاٌَبِخ اٌّؾظٛهح اٌّٛاك ػٍٝ اٌؾب١ٌخ اٌَالِخ ٚل١ٛك اٌؾىِٛخ رفوػٙب اٌزٟ اٌم١ٛك شواإ٘ب رُ اٌزٟ اٌّٛاك ع١ّغ رٍجٟ أْ ٠غت
 C -TPAT بهِؼ١ ثقظٛص األِو٠ى١خ اٌغّبهن أِبْ اهشبكاد ارجبع اٌّٛهك ػٍٝ ٠غت. ٚاٌج١غ اٌزظ١ٕغ ثٍلاْ فٟ ثٙب اٌّؼّٛي ٚاٌىٙوِٚغٕبؽ١َ١خ ٚاٌىٙوثبئ١خ اٌج١ئ١خ

 .األِو٠ى١خ اٌّزؾلح اٌٛال٠بد اٌٝ اٌجؼبئغ اٍز١واك فٟ شبهن اما
 

 .اٌؼبِخ اٌّزطٍجبد رزغبٚى لل اٌّؾلكح Kohlerيتطهجبد 
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 Kohlerدنٛم اندٕدح نًٕسد٘ 
 

 ثٗ ٚاإلشبكح اٌّٛهك أكاء رط٠ٛو - 12.0

 
 فلِخ ٚرمل٠ُ اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ ٚرؼي٠ي ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب؛ اٌزظ١ُّ ل١بكح أعً ِٓ ٚمٌه ع١لح؛ ّخثم١ اٌغٛكح ػب١ٌخ ٚاٌقلِبد اٌغ١به لطغ رمل٠ُ اٌٝ عب٘لح Kohlerتغؼٗ 
 رظجؼ اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ ٚرؼي٠ي اٌؼّالء هػب ػٍٝ اٌؾفبظ أعً ِٓ ارجبػٙب ٠ٕجغٟ اٌزٟ ٔفَٙب اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبكة فٙنٖ. إٌٙبئٟ ٌٍَّزقلَ ٍٚو٠ؼخ ِزٕبٍمخ ر١ٍَُ

 ث١ئخ فٟ األكاء ٚى٠بكح ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍٕظبَ ٚاالِزضبي اٌّٛاطفبد، ِغ إٌّزظ رٛافك َِئ١ٌٚخ ٠زؾٍّْٛ فبٌّٛهك٠ٓ. ِٚٛهك٠ٙب Kohler ث١ٓ اٌّزجبكي اٌٙلف ثبٌؼوٚهح
 .اٌؼبٌّٟ اٌظؼ١ل ػٍٝ رٕبف١َخ

 
 رؾم١ك ِغ ثبٍزّواه ا١ٌّّي كاءاأل ػٍٝ اٌؾظٛي أعً ِٓ ثبٌّٛهك٠ٓ ٚاالػزواف اٌؾبي ِمزؼٝ ؽَت ِٛهك٠ٙب أكاء رط٠ٛو كػُ ػٍٝ Kohlerْزا ٔتؼتًذ عٛبعخ 

 .اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ
 

 اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ 12.01
 

 اٌز١ّٕخ" ػٍٝ ِٛػٛػٟ ك١ًٌ ؽٍت ٠ّىٓ. Kohlerيٍ انًتٕقغ أٌ ٚجشٍْ انًٕسدٌٔ ػهٗ انتضايٓى ثبنتسغٍٛ انًغتًش نهًُتدبد ٔانخذيبد انتٙ ٚقذيَٕٓب نششكخ 
 ػٍٝ اٌغٛكح ٔظبَ روو١ي ٠ٕظت. اٌؾبي ِمزؼٝ ؽَت اإلؽظبئ١خ اٌج١بٔبد ٚونا ٌٍزلل١ك، ٚٔزبئظ ؽل٠ضخ، رله٠ت ٍٚغالد اٌّواعؼخ، اإلعواءاد ِٓ َٔـ ِضً" اٌنار١خ
 .مٌه ثؼل ػٕٙب اٌىشف ِٓ ثلال   األٍبً ِٓ اٌّطبثمخ ػلَ ِٕغ

 
 رغبٚى رغٕت/ٚأقفبع اٌزلل١ك طؤف ٚػٍٝ ل١ّخ، رؼ١ف ال اٌزٟ األٔشطخ ِٓ رزقٍض اٌزٟ األػّبي أٔظّخ رطج١ك ػٍٝ اٌّٛهك٠ٓ رشغ١غ ػٍٝ Kohlerتسشص 
ا اٌزىب١ٌف أقفبع ٠ىْٛ أْ ٠غت. اٌزىب١ٌف  لٛرٙب ػٍٝ ٚاٌؾفبظ إٌّبفَخ كائوح فٟ اٌجمبء أعً ِٓ ِٚٛهك٠ٙب Kohler ٌشووخ اٌّلٜ ؽ٠ًٛ إٌغبػ ِٓ ٠زغيأ ال عيء 

 اٌغٛكح رؾ١َٓ ٌجواِظ اٌفؼبي اٌزطج١ك فالي ِٓ ػ١ٍٙب اٌؾفبظ أٚ اٌزىب١ٌف رغبٚى رغٕت/ففغ ػٍٝ للهرُٙ ثزط٠ٛو اٌّٛهك٠ٓ ٠مَٛ أْ اٌّزٛلغ ِٚٓ. اٌَٛق فٟ
 . اٌم١ّخ رؾ١ًٍ ٚرم١ٕبد اٌلاف١ٍخ

 

 Kohlerانًجبدئ انتٕخٛٓٛخ نششكخ  12.02
 

ب اٌّٛهك٠ٓ أكاء رط٠ٛو ػ١ٍّخ رزطٍت ب أ٠ؼ  ا اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ ٌغٙٛك إٌبعؼ إٌشو فٟ اٌّٛهك٠ٓ َِبػلح أٚ/ٚ ٌزشغ١غ اٍزجبل١ ب ٔٙغ   اٌّالؽظبد رمل٠ُ ِغوك ِٓ ثلء 
 .ِؼملح ِشزووخ ِشبه٠غ ٚرٕف١ن اؽالق ٚؽزٝ( اٌزؾ١َٓ فوص) اٌّٛهك٠ٓ أكاء ثطبلبد ثشؤْ

 
 أكٚاد/ِٕٙغ١خ ػٍٝ ٚاٌزله٠ت اإلٌىزو١ٔٚخ، اٌزغبهح ٚرّى١ٓ إٌّزغبد، ٚرط٠ٛو اٌف١ٕخ، اٌّشىالد ؽً ػٍٝ، رمزظو ال ٌٚىٕٙب ٌزشًّ، اٌز١ّٕخ فوص رؾل٠ل ٠ّىٓ
 اٌؼب١ٌّخ اٌّشزو٠بد لَُ ٠مَٛ(. KOS ِضً) اٌّزٕٛع اٌزظ١ٕغ ٚٔظبَ ٌٍطٛاهة، ٚاٌزقط١ؾ اٌّبٌٟ ٚاٌلػُ اٌٍٛعَز١خ، ٚاٌقلِبد ٚاٌّٛاك ،(Six Sigma ضًِ) اٌغٛكح
 .اٌقبهع١خ لػُاٌ ِٛاهك ػٍٝ اٌؾظٛي ثشؤْ االرظبي ثّؼٍِٛبد اٌّٛهك ري٠ٚل أٚ/ٚ اٌلػُ ثّٛاهك اٌقبطخ اٌطٍجبد ثز١َٕك Kohler ٌلٜ اٌّٛهك٠ٓ ٚعٛكح
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 Kohlerدنٛم اندٕدح نًٕسد٘ 
 

 ٍِؾك/اٌَّوك - 13.0

 

 اٌّظطٍؾبد 13.01
 

 .األعً ؽ٠ٍٛخ Kohler ٚهإ٠خ فطؾ كػُ أعً ِٓ ٚاٌزٛافك اٌملهح ٌزؾل٠ل َِجمخ رو١ٍخ ػ١ٍّخ – اٌّٛهك اػزّبك
 

  اٌّٛهك٠ٓ ألكاء اٌَّزّو ٚاٌزؾ١َٓ اٌزط٠ٛو أعً ِٓ اٍزجبلٟ ثؤبِظ – اٌّٛهك٠ٓ أكاء رط٠ٛو
 اٌّشزووخ اٌزؾ١َٓ ِشبه٠غ 
 اٌَّزّو اٌزؾ١َٓ أكٚاد رؾل٠ل 
 اٌّٛهك٠ٓ رله٠ت 
 اٌّٛهك٠ٓ ِئرّواد 

 
ب اٌَغً ٠ش١و ٚلل. اٌشؾٓ لجً رغوٜ ٚاٌزٟ إٌّزغبد ثشؤْ اٌّؾلكح االفزجبهاد ٔزبئظ اٌٝ ٠ش١و اٌّٛهك٠ٓ أؽل ِٓ اٍزالِٗ ٠زُ عٛكح ٍغً – اٌزؾ١ًٍ شٙبكح  اٌٝ أ٠ؼ 
 .شواإ٘ب رُ اٌزٟ إٌّزغبد أٚ اٌٍَغ إلػلاك اٌَّزقلِخ اٌؼ١ٍّخ أكاء

 
 --(.C-TPAT) اإله٘بة ػل اٌزغبهح ٚلطبع اٌغّبهن ث١ٓ اٌشواوخ

 :C-TPATنًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد زٕل يدبالد انتشكٛض، ٚشخٗ صٚبسح يٕقغ 
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recom 

mendations.xml 
 

 --(EDI) ٌٍج١بٔبد اإلٌىزوٟٚٔ اٌزجبكي
 (ثبٌفبوٌ اإلهٍبي ١ٌٌٚ) ٚاٌفٛار١و اٌشواء ألٚاِو اإلٌىزوٟٚٔ إٌمً
ا  اإلٔزؤذ ِضً اٌشجىبد، ثبٍزقلاَ اٌشووبد ِقزٍف ث١ٓ اٌج١بٔبد ٔمً  ٌٍج١بٔبد اإلٌىزوٟٚٔ بكياٌزج أ١ّ٘خ ىاكد اإلٔزؤذ، ثشجىخ رزظً اٌشووبد ِٓ اٌؼل٠ل ألْ ٚٔظو 
 .اٌزغبه٠خ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١غ اٌشواء ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾظٛي أعً ِٓ ٌٍشووبد ٍٍٙخ وآ١ٌخ

 
 --ٌٍٍَؼخ رقط١ؾ/فؾض ِواعؼخ أٚي

 األثؼبك ثبٍزضٕبء) ثؼبك،األ ع١ّغ اكهاط ٠زُ وّب. Kohlerٚتى فسض خًٛغ األثؼبد نظُف أٔ قطؼخ يب ٔانتسقق يُٓب قجم اإلَتبج انكبيم ٔاعتالو انقطؼخ فٙ يشفق 
 اٌشبٍِخ اٌّطبثمخ ث١بٔبد.  اٌَّغٍخ اٌفؼ١ٍخ األثؼبك ٔزبئظ ِغ اٌؼ١ٍّخ ِوالجخ ٚفطخ اٌزظ١ُّ/اٌزقط١ؾ ٍغً ػٍٝ ٌٛؽع وّب ٚاٌّٛاطفبد، ٚاٌقظبئض، ،(اٌّوعؼ١خ

 .ِمجٌٛخ ١ٌَذ
 

 --(.LEP) اٌّزملِخ اٌّشزو٠بد
 ٘ٛ ٚوُ ٚٚلزٗ ػوٚهٞ ٘ٛ ٌّب اٌزظ١ٕغ ِٛلغ فٟ اٌّٛاك ِقيٚٔبد رٛافو ِٓ اٌؼ١ٍّبد ٘نٖ رؼيى ؽ١ش( ْاٌّقيٚ) األطٛي فٟ ٌٍزؾىُ رَزقلَ رقط١ؾ رم١ٕبد

" ٍؾت" ٠زُ ؽ١ش( JIT)' إٌّبٍت اٌٛلذ فٟ' اٌزظ١ٕغ اٌّٛهك ٠َزقلَ ٚلل. اٌَؾت/ٚاٌطٍت اٌّزغو اٌٝ ٚإٌمً اٌشؾٕخ ػٍٝ LEP ػ١ٍّبد ٚرشزًّ. ػوٚهٞ
 ٠ٚؾبفع ٚاٌّٛاك اإلٔزبط رغل٠ل كٚهح اٌٝ ٠ش١و( اشبهح:  ثب١ٌبثب١ٔخ( )Kanban) وبٔجبْ ِضً أكٚاد رطج١ك  اٌزم١ٍلٞ اٌؼقُ اإلٔزبط" غكف" ٔظبَ ِٓ ثلال   ٌإلوّبي إٌّزظ
 .ثبٌىبًِ اٌزظ١ٕغ ػ١ٍّخ ِواؽً ع١ّغ فٟ ٌٍّٛاك ٚاٌفؼبي إٌّظُ اٌزلفك ػٍٝ

 
 -- اإلٔزبط عيء اػزّبك ػ١ٍّخ

 اػزّبك ِٓ ٚاٌغوع. PPAPشؤح، ًٚكٍ أٌ ُٚطهت يٍ انًٕسد انسظٕل ػهٗ اػتًبد اندضء أٔ اندضء انًكٌٕ يٍ خالل تقذٚى ثُبًء ػهٗ طهت ٔزذح األػًبل أٔ انًُ
 .اٌّزطٍجبد رٍجٟ أعياء أزبط ػٍٝ اٌملهح رضجذ اٌّٛهك ػ١ٍّبد وبٔذ اما ِٚب Kohler ِزطٍجبد ع١ّغ ٠لهن اٌّٛهك وبْ اما ِب رؾل٠ل ٘ٛ اٌغيء

 .اٌؼًّ ٚؽلح/اٌّغّٛػخ ِٚزطٍجبد AIAGاخغ نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد، س
 

AIAG: ا١ٌَبهاد طٕبػخ ػًّ ِغّٛػخ (http://www.aiag.org/) 
 

ISPM15: ػٍٝ ٌٍزظل٠ك ِؼزّلح ك١ٌٚخ كرظل٠ ػالِخ رؾًّ ٚاٌزٟ ا١ٌّض١ً ٌجو١ِٚل رؼو٠ؼٙب أٚ ؽواه٠ ب ِؼبٌغزٙب ٠زُ اٌزٟ اٌقشج١خ اٌزؼجئخ ثّٛاك رزؼٍك ك١ٌٚخ ِؼب١٠و 
 https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND1xMzM0OSY0PWVuJjMzPSomMzc9a09z. اٌّؼبٍِخ

 
 -- اٌّزؾلح اٌٛال٠بد اٌٝ اٌقشج١خ ٚاٌزغ١ٍف اٌزؼجئخ ِٛاك الٍز١واك ٌٛائؼ
 ِؼزّلح ك١ٌٚخ رظل٠ك ػالِخ رؾًّ ٚاٌزٟ ا١ٌّض١ً ٌجو١ِٚل رؼو٠ؼٙب أٚ ؽواه٠ ب ِؼبٌغزٙب ٠زُ اٌزٟ اٌقشج١خ اٌزؼجئخ ثّٛاك اٌّزؼٍمخ اٌل١ٌٚخ اٌّؼب١٠و ا٢ْ رزؼّٓ ٌٛائؼ

 import.htmlhttp://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/ اإلٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ ػٍٝ االؽالع ٠وعٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٌّي٠ل.  اٌّؼبٍِخ ػٍٝ ٌٍزظل٠ك

http://www.aiag.org/
http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html
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 ،Kohler، ٚAnn Sacks ِٚؾووبد ،(Plumbing Americas) ثبألِو٠ىز١ٓ اٌَجبوخ لَُ ِضً ،Kohler فٟ اٌمب١ٔٛٔخ اٌى١بٔبد أٚ األلَبَ – األػّبي ٚؽلح
 اٌـ
 

 Global) اٌؼب١ٌّخ اٌطبلخ ٛػخِغّ ؛(Kitchen and Bath Group) ٚاٌؾّبَ اٌّطجـ ِغّٛػخ ِضً اٌظٍخ، ماد األػّبي ٚؽلاد رٕظ١ُ – األػّبي ِغّٛػخ
Power Group)اٌلاف١ٍخ اٌّغّٛػخ ؛ (Interiors Group)اٌؼمبه٠خ ٚاٌّغّٛػخ اٌؼ١بفخ ِغّٛػخ ؛ (Hospitality and Real Estate Group) 

 
 .اٌّؼ١جخ اٌّٛاك ِشبوً ٌزَغ١ً اٌّٛهك اٌٝ اهٍبٌٗ ٠زُ ثبٌؼ١ٛة اشؼبه – (DMR) اٌّؼ١جخ اٌّٛاك رمو٠و

 
ا SCAR ؽٍت ٠زطٍت ِب ػبكح.  اٌّٛهك ٠زقن٘ب اٌزٟ اٌزظؾ١ؾ١خ اإلعواءاد ثّزطٍجبد افطبه – (SCAR) رظؾ١ؾ١خ إلعواءاد ٌّٛهكا ارقبم ؽٍت  فٟ أ١ٌٚ ب هك 

 . اطلاهٖ ِٓ ٍبػخ 00 غؼْٛ
 

 اٌغٛكح ٍغالد 13.01
 

 رظؾ١ؾ١خ إلعواءاد اٌّٛهك ارقبم ؽٍت (SCAR ) 
 اٌّؼ١جخ اٌّٛاك رمو٠و (DMR) 
 اٌّٛهك ِٓ ّؼ١جخاٌ اٌّٛاك رمو٠و (SDMR) 
 ٌٍّٕزغبد اٌوئ١َ١خ اٌقظبئض رظ١ٕف هِٛى: 

o ُاإلعواء/اٌمطبع/اٌّغّٛػخ ؽَت اٌوِٛى رقزٍف لل. ١ِّيح ثوِٛى ٚرؼو٠فٙب اٍزقلاِٙب لجً اٌّقططبد ػٍٝ اٌوئ١َ١خ اٌقظبئض رؾل٠ل ٠ز 
 .ؽوعخ/٘بِخ أٚ هئ١َ١خ/ اٌيثْٛ ِضً ِظطٍؾبد ِغ اٌّؾٍٟ
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 GPI 2004   :اٌٛص١مخ هلُ

 

 اٌوئ١َ١خ اٌّواعؼخ    2.1  :اٌّواعؼخ َِزٜٛ
 

 0113 ١ٔٛ٠ٛ 01/  0118 ٔٛفّجو 10/  0110أغغطظ  30  :اٌّواعؼخ/اإلطلاه ربه٠ـ
 

 اٌؼبٌّٟ اٌّشزو٠بد ِغٌٍ   :االػزّبك
 اٌؼبٌّٟ اٌغٛكح ِغٌٍ

 
 :اٌّواعؼخ ربه٠ـ

 التارٌخ المؤلف التغٌٌر رقم المراجعة

 08/30/2005 مإل ماك آد اإلصدار األولً 1.0

 طلب المورد من أجل 11.0تعزيز  1.1
 (SRC)التغٌٌر 

 11/14/2008 إل ماك آدم

 أقسام معاد تنظٌمها حول طلب تغٌٌر المورد 2.0
 إضافة قسم جدٌد لالحتواء المتقدم

 PPAPتعريف مفصل لعملية 

 مجلس المشترٌات العالمً
 

 مجلس الجودة العالمً

06/20/2013 
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