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 مقدمة 
 

 إلى لھا مثیل ال التي واالبتكارات المنتجات تصمیم من  Kohler شركة تطورت  والصلب، للحدید كمسبك 1873منذ نشأتھا في عام 
 شركات مجموعة تصنع والیوم. قارات ست في التجاریة عملیاتھا تتوزع حیث المحترمة  التجاریة األسماء من  متنوعة مجموعة تقدیم

Kohler معیاراً  تعتبر التي المنتجات  ً  واألثاث الكھربائیة والمولدات والمحركات والحمامات  المطابخ مجاالت في لغیرھا  ومقیاسا
 .والعقارات الترفیھ ووسائل المنتجعات وكذلك والقرمید، والنجارة واإلكسسوارات

 
 Kohlerبیان رسالة شركة 

 على یحصلون الذین ألولئك الكریمة الحیاة من أعلى مستوى إلى الوصول في اإلسھام في وفروعھا  الشركة رسالة تتمثل
ً  تتمیز كما. الصدر ورحابة واألریحیة الرفیع  والذوق الجاذبیة بسمات الكریمة الحیاة وتتسم. وخدماتنا منتجاتنا  الذات بتحقیق أیضا

 من منتج كل في وكذلك المرجوة األھداف لتحقیق فریقنا  نھج وفي عملنا في  المھمة ھذه نعكس  أننا كما. بالطبیعة والنھوض
 .لعمالئنا نقدمھا التي والخدمات المنتجات

 
 تحقیق عن فضالً  برسالتھا Kohler شركة وفاء تدعم موردینا قدرات أن كما. التجاري العمل من  یتجزأ ال جزءاً  الموردون یعتبر

 والتكلفة والخدمة والتسلیم األداء لتحقیق بالجودة خاصة وممارسات مبادئ مجموعة على الموردین مع عالقاتنا وتقوم. الشركة أھداف
 .األفضل اإلجمالیة

 
 شركة  تدرك ).SQMللموردین العالمیین (وبناًء علیھ، یتعین على الموردین االلتزام بالسیاسات الموضحة في دلیل الجودة 

Kohler الموردین من  نوعھا  من فریدة جودة متطلبات الحاالت من العدید في  وتضع غیرھا عن تختلف التجاریة وأنشطتنا أعمالنا أن 
ً  Kohler لشركة التابعة المحلیة والمنظمات العمل وحدات تكون قد. بعینھا  أسواق متطلبات تراعي والتي  تقییداً  أكثر لتقدیرھا  وفقا

 .تقییداً  أقل األحوال من  حال  بأي تكون لن ولكنھا  قرارات من اتخاذه یتم ما  ودعم الموردین سیاسات تنفیذ عند
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 المحتویات  جدول
 

 مقدمة  - 1.0
 Kohlerسیاسة الجودة لشركة  1.01
 الھدف  1.02
 النطاق  1.03
 المسؤولیات 1.04
 التوقعات1.05
 وقبولھ المورد طلب استالم 1.06

 
 الرئیسیة الجودة متطلبات - 2.0

 الجودة  نظام متطلبات 2.01
 بالسجالت االحتفاظ متطلبات 2.02
 الضمان  2.03

 
 مؤھالتھ /المورد على الموافقة - 3.0

 المورد تقییم 3.01
 المورد  موقع  تقییم 3.02

 
 اإلنتاج أجزاء على الموافقة - 4.0

 التخطیط  مراجعة/األولیة المواد فحص  4.01
 اإلنتاج  أجزاء على الموافقة إجراءات4.02 

 
 التصحیحیة اإلجراءات - 5.0

 المواصفات  مع التطابق عدم 5.01
 الموردین رد 5.02
 المنتج في التصرف 5.03
 احتواء الموردین  5.04
 استرداد التكالیف  5.05

 
 الموردین تغییر وطلبات الموردین  انحراف طلبات - 6.0

 )SDR( مورد انحراف  طلب تتطلب التي القضایا 6.01
 ) SCRطلبات التغییر البادئة من الموردین ( 6.02
 SCRأو  SRDتقدیم  6.03
 Kohlerالتغییرات التي بدأتھا  6.04

 
 بطاقات أداء الموردین - 7.0
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 ) .تابع ( المحتویات جدول
 

دة لشركة  - 8.0  Kohlerإدارة المنتجات/األدوات/المقاییس المورَّ
 عامة متطلبات 8.01
 التتبع 8.02
 القیاس  وأجھزة األدوات متطلبات8.03 

 
 والمناولة  والتوسیم، والتغلیف، التعبئة - 9.0

 
 المنتج  خصائص - 10.0

 
 اللوائح الحكومیة والمتعلقة بالسالمة والبیئة واالمتثال  - 11.0

 
 المستوى الفرعي إلدارة الموردین - 12.0

 
 الملحق/  المسرد - 13.0

 المصطلحات 13.01
 الجودة سجالت 13.02
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 دلیل جودة الموردین 
 

 مقدمة  - 1.0
 

 Kohlerسیاسة الجودة لشركة  1.01
 

 في  بھا نتمتع التي الخبرة أوجھ من  وجھ  كل إسھام وضمان  وتطویرھا وتسلیمھا صنعھا عن فضالً  رائعة  بجودة منتجات تصمیم على سیاستنا تقوم
 .وخدماتنا بمنتجاتنا یتأثر شخص لكل كریمة حیاة من عال مستوى إلى الوصول

 
 الھدف 1.02

 
لتي  یحدد دلیل الجودة للموردین العالمیین الحد األدنى لمتطلبات الجودة لجمیع موردي مواد اإلنتاج والمنتجات والخدمات لمجموعة الشركات ا 

 .Kohler باسم یلي فیما إلیھا والمشار مباشر  غیر بشكل أو  مباشر  بشكل Kohlerتمتلكھا شركة  
 

 والشراء التورید وثائق في الموضحة  واألحكام الشروط محل تحل ال  فھي وإضافة تكملة  أنھا على الدلیل  ھذا في المذكورة المتطلبات تقدم
ً  العمل  وحدات تكون قد. علیھا تغییر أي تضفي أو Kohler بشركة  الخاصة المواصفات أو/و الھندسیة والرسومات   عند  تقییداً  أكثر  لتقدیرھا وفقا

 .تقییداً  أقل  األحوال من حال بأي تكون لن  ولكنھا قرارات  من اتخاذه یتم ما ودعم الموردین سیاسات  تنفیذ
 

 نقطة من أو العالمیة المشتریات قسم من اإلضافیة المعلومات على الحصول الحاجة عند للموردین ذلك، ومع العامة السیاسة الدلیل یحدد ذلك ومع
 .الجودة بقسم االتصال) نقاط(

 :األولویات سلم حسب یلي ما یسري  التفسیرات،  في  تضارب وجود حالة في
 

 الشراء أمر أو /و والشراء  التورید  اتفاقیة •
 الرسومات أو المواصفات •
 Kohlerمتطلبات جودة الموردین بوحدة العمل التابعة لشركة  •

supplier-http://www.kohlercompany.com/suppliers/engines :المحركات 
suppliers-ppliers/kpshttp://www.kohlercompany.com/su :السكنیة والطاقة الطاقة أنظمة   

 العالمیین  للموردین الجودة دلیل •
 

 النطاق 1.03
 

 ؛Kohlerینطبق على جمیع موردي المواد أو المنتجات أو الخدمات لشركة 
 .التورید سلسلة مراحل خالل االمتثال قواعد موردوھا یدعم أن ضمان الموردین  على  یجب

 
 المسؤولیات  1.04

 
المشتریات العالمیة والجودة مسؤولیة تنفیذ ما جاء بدلیل الجودة للموردین، ولدیھما السلطة لضمان تلبیة جمیع الموردین للمتطلبات  یتحمل قسما 
 ووفائھم بھا. 

 
. جودتھا عن الكاملة المسؤولیة  ویتحملون  المقررة بالمتطلبات المقدمة الخدمات أو/و  المنتجات تفي أن ضمان  عن  مسؤولون  الموردین أن كما

وتحققھا من منشآت المورد وأنظمتھ وسجالتھ ومنتجاتھ ال یعفي المورد من مسؤولیة تقدیم منتج متطابق كما أنھ ال یمنع   Kohlerموافقة شركة 
 الرفض الالحق من قبل العمیل. 

 
 التوقعات1.05

 
 :یلي ما المورد على  یتعین. یلي بما القیام العالمیین الموردین جمیع  من Kohlerتتوقع شركة 

 % مع ضمان كلي لتسلیمھا في الموعد المحدد؛100تقدیم قطع إنتاج/خدمات متوافقة بنسبة   01.

السعي الدؤوب من أجل االرتقاء بجودة المنتج واإلنتاجیة الصناعیة لمجابھة الضغوط التنافسیة المتزایدة في االقتصادیات العالمیة   02.
 التي نعمل بھا؛ 

 الخاصة األمریكیة الجمارك أمان إرشادات اتباع فیرجى ،كة في استیراد سلع إلى الوالیات المتحدة األمریكیة)(في حالة المشار 03.
 الجمارك بین المشتركة المبادرة في Kohler شركة  وتشترك. )"C-TPAT" اإلرھاب  ضد التجاریة واألوساط الجمارك بشراكة

 .والشحنات الحموالت دخول على مشددة رقابة فرض طریق  عن وذلك للبالد القومي  األمن لتعزیز  التجاریة والشراكات األمریكیة

http://www.kohlercompany.com/suppliers/engines-supplier
http://www.kohlercompany.com/suppliers/kps-suppliers
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 .األخرى الدول في  بھا المعمول  األمان وإرشادات القوانین اتباع  04.

 االتفاق یتم لم ما  إشعاعیة مواد أي الموردون یشحن لن. االقتضاء عند اإلشعاعیة المواد من  خالیة  المواد كون من التأكد مسؤولیة  تحمل 05.
 ً  .  التحدید وجھ على  ذلك على  مسبقا

ً  العمل  06. )) CARB Rule( بكالیفورنیا الجویة الموارد مجلس قاعدة) (ATCM( جواً  المحمولة  السامة للمواد كالیفورنیا إلجراء وفقا
 .بھما العمل عند المركبة الخشبیة بالمنتجات تتعلق والتي 

ً  العمل  07. ) REACH( استخدامھا وتقیید باستخدامھا والتفویض وتقییمھا  الكیمیائیة  المواد وتسجیل) RoHS( الخطرة المواد قید لدلیل وفقا
 .بھما العمل عند

 .بھ العمل  عند األخشاب  تغلیف بأنظمة الخاص ISPM-15العمل وفقاً للمعیار الدولي رقم  08.

االطالع على مدونة السلوك الخاصة بالموردین والتوقیع علیھا وإعادتھا وااللتزام بھا؛ ویقدم إلى الطرف الثالث تدقیقات فیما یتعلق   09.
 . Kohler Coبالمسؤولیة االجتماعیة حسب الضرورة من قبل شركة  

نقل الوثائق وفھمھا داخل جمیع المنشآت التابعة  لضمان  Kohlerباللغة (اللغات) التي تدیرھا شركة تقدیم جمیع الوثائق والمعلومات  10.
  ھذا في موضح ھو  كما Kohler  لـ   المقدمة والوثائق   بالسجالت  الخاصة  الطلبات جمیع  على  الشرط ھذا وینطبق . Kohlerلشركة 

 ال یمكن التنازل عن ھذا الشرط إال بمعرفة وحدة العمل و/أو الموقع الذي یستلم الوثیقة. . الدلیل 

في تعاملھا مع حاالت اإلخفاق الداخلیة والخارجیة المتعلقة بمنتجات/خدمات الموردین لتشمل تسدید   Kohlerتقدیم الدعم لشركة   11.
 التكالیف المالیة ومساعدة العمالء؛

: البیانات إلرسال إلیكترونیتین  طریقتین Kohler شركة تدعم. الطرفین لكال مقصودة كفائدة Kohlerتبني االتصاالت اإللكترونیة مع  12.
 وأوامر المخازن ومواقع التخطیط جداول تبادل من یمكن الطریقتین إحدى استخدام. اإلنترنت وعبر اإللكترونیة البیانات تبادل  عبر 

حیث   Jaggaerبرنامج نظام إدارة المشتریات  Kohlerلقد اعتمدت  .المثال سبیل على الشراء  أوامر وفواتیر وتغییرات  الشراء
 یتضمن وحدة خاصة بجودة الموردین؛ 

یتم شرح طرق تخطیط الجودة للمواد المباشرة  . التصنیع عملیة وتحسین العیوب ومنع  المستمر، التحسین لتعزیز الجودة تخطیط إظھار 13.
 . Kohler (BU)بواسطة وحدات األعمال في  

على الفور بأي تغییرات تطرأ على قائمة   Kohlerیخطر المورد قسمي المشتریات والجودة في  االتصال الرئیسیة. تقدیم قائمة جھات   14.
 جھات االتصال الرئیسیة. 

قم بتوثیق العملیات المستخدمة لصیانة المعدات بما في ذلك سجالت الصیانة الوقائیة والجدولة وتحدید الھویة والتخزین وإجراء   15.
 ذه الخطط.الصیانة وفقًا لھ

 
 الجودة دلیل محتوى  وقبولھ المورد استالم  - 1.06

 
العالمیین والتأكید على   Kohler، یتعین على جمیع الموردین الجدد قراءة دلیل الجودة لموردي شركة Kohlerقبل منح أي عمل من شركة 

 االتفاق الذي سیلزمھم بالتقید بمحتواه وبمتطلباتھ. 
 

 یرجى الوثیقة ھذه من إصدار أحدث على الحصول أو المراجعة مستوى من  للتحقق. Kohlerقد یتم تحدیث الدلیل بشكل دوري من جانب شركة 
 على الحصول عن  مسؤولون الموردین أن كما .http://www.kohler.comالموقع على  العالمیین  للموردین الجودة دلیل  إلى الرجوع

على   Kohlerإذا كان المورد غیر قادر على االمتثال ألي عملیة مراجعة، فیجب على المورد إخطار  .واستخدامھا الوثیقة  لھذه الحالیة المراجعة
 الفور كتابیًا بالتفاصیل واألسباب التي دعت إلى ذلك. 

  

http://www.kohler.com/
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 دلیل جودة الموردین 
 

 الرئیسیة  الجودة  متطلبات - 2.0
 

 الجودة نظام  متطلبات 2.01
 

ء  یجب على الموردین وضع أنظمة للجودة وصیانتھا وإثباتھا بإجراءات داعمة لضمان أن تتوافق المنتجات والخدمات دائًما مع اتفاقیات الشرا
 فضالً عن المواصفات. Kohlerالموقعة مع 

 
یجوز أن تكون ھناك حاجة إلى مراجعة  . للمراجعة بھ الخاص الجودة دلیل  وتقدیم للمورد تعریف ملف  وتقدیم استكمال الموردین جمیع على  یجب

 قبل ترسیة األعمال.   Kohlerفي الموقع من قبل ممثلي 
 

ومن بینھا على   یجب على المورد إثبات قدرتھ في الحصول على شھادات المعاییر المناسبة المعترف بھا دولیًا والمطلوبة للمنتج/للعملیة ذاتھا.
  Lacey Actو ASSEو IAPMOو ASMEو  NFو ISOو SAIو CCCو CEو  ASTMو  CSAو  NSFو  UL GSو  ULسبیل المثال  

 . CARBو REACHو ROHSو
 

 المتطلبات الخاصة بموردي مواد اإلنتاج والمواد والخدمات غیر المتعلقة باإلنتاج  01.
فیھا بتقریر أن نظام  Kohlerفي الحاالت التي تقوم  إلدارة الجودة.یجب على الموردین تقدیم دلیل على وجود نظام فعَّال 

الجودة لدى المورد غیر مناسب، یجب على المورد تقدیم خطة عمل وجدول زمني من أجل الحصول على اعتماد 
Kohler. 

 
 النشاط تتبع متطلبات 001.

الخام أو العناصر المستخدمة في عملیة التصنیع یجب أن یضمن نظام الجودة الخاص بالمورد تتبع المنتجات سواء للمواد 
یجب أن تكون جمیع المنتجات  وعملیة اإلنتاج وتاریخ التصنیع ومستوى المراجعة وسجالت تقییم المطابقة للمواصفات.

فة الھویة دائًما بشكل قاطع في جمیع األوقات حتى یتسنى تتبعھا من خاللKohler Coالتي یتم شحنھا إلى شركة     . معرَّ
من المتوقع حدوث استثناءات ویجب اعتمادھا من قِبل   أرقام اللوط أو أكواد التواریخ أو غیرھا من الوسائل المعمول بھا.

 . Kohlerقسم جودة الموردین في  
 

 الحالة  في التغییر 02.
وفي حالة تغییر    موردي مواد اإلنتاج مع وجود إثبات بشھادات ألنظمة الجودة المعترف بھا من قِبل المسجل المعتمد. Kohlerتفضل  

حالة تسجیل جودة المورد أو تعلیقھا، یجب على المورد إخطار جمیع وحدات األعمال والمواقع التي یتم توفیر المنتج لھا، في خالل  
 بما الحالة تغییر فیھا  یشرح مستندات تقدیم منھ  یطلب قد أو /و المورد بمراجعة Kohler شركة تقوم ربما الحالة، ھذه في ) ساعة.48(

 .تصحیحیة بإجراءات للقیام المقترحة الخطة  فیھا
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 بالسجالت  االحتفاظ متطلبات 2.02
 

المنتجات/الجودة حتى تظل مقروءة ومتاحة للمراجعة عند الطلب وربما تكون متاحة في  یجب االحتفاظ بسجالت التحكم في العملیات/التحكم في  
 یجب أن تشمل السجالت بیانات جودة دقیقة ومحدثة وكاملة.  أي وسیلة مثل النُسخ اإللكترونیة أو الورقیة.

 
) أو وثائق العملیات أو غیرھا من  Aمن    Cلیل (االحتفاظ بصحائف بیانات سالمة المواد أو الوثائق الدولیة المعمول بھا أو شھادات التح 

 واتجاھات نقاط على  الضوء لتسلیط التجمیع وعملیات المعیبة  بالعناصر الخاصة السجالت تحفظ المعلومات كما ھو معمول بھ وحسب الضرورة. 
 .المشكالت

 
ً  أو  میالدیة سنوات سبع) 7( عن تقل  ال لمدة اإلنتاج مواد بسجالت یحتفظ ً  أو المقبولة الصناعة معاییر  لمتطلبات وفقا  أیھما العمیل لمتطلبات وفقا

 .أكبر
 

ً  أو میالدیة  سنوات ثالث) 3( عن تقل ال لمدة اإلنتاجیة غیر المواد بسجالت یحتفظ ً  أو المقبولة الصناعة  معاییر  لمتطلبات وفقا  العمیل لمتطلبات وفقا
 .أكبر أیھما 

 
 الضمان 2.03

 
 بمتطلبات الوفاء حول مصداقیتھم یظھروا أن الموردین من  یتوقع . المنتج حیاة دورة متطلبات دعم على  القدرة لدیھم تكون أن الموردین على یتعین

Kohler ذلك من أكثر أو. 
 

 المعلومات  واستخدام وتحلیلھا الضمان مطالبات  أسباب یتتبع  أن المورد على  یجب یتعین على الموردین المشاركة في تقلیل حجم مخاوف الضمان.
بالمساعدة الفنیة والدعم المیداني والدعم المالي من أجل تصحیح أي   Kohlerیجب على الموردین تزوید شركة  .المنتج وجودة العملیات  لتحسین

 .وللموردین Kohler ة شرك لصالح العمل واستمرار العمالء رضا  مسألة وزیادة دعم  من یزید أن  ھذا شأن  ومن  حاالت عدم توافق جوھریة. 
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 دلیل جودة الموردین 
 

 مؤھالتھ /المورد  على الموافقة - 3.0
 

. منھم المواد شراء سیتم الذین المحتملین الشركاء وتحدید تقییم أجل من الغیر من المواد وشراء الموردین الختیار  إجراءات عمل وحدة كل تطبق
 .الجوانب ھذه من كل على تقییمھم وینبني المستمر والتطویر  والتكلفة والتسلیم الجودة بأھداف  الوفاء على قادرین  یكونوا  أن الموردین على یتعین

 
 

 الجدد البائعین  تأھیل 3.01
 

 قسم خالل من الموردین تسجیل إكمال یتم .واإلطالع للمراجعة بھم الخاص الجودة دلیل وتقدیم أسمائھم تسجیل الموردین جمیع  على یتعین
 .یعادلھ ما أو  Kohler.com بموقع" الموردین"
 

 الموردون یخضع قد للموردین، التعریفي  الملف  ونتائج الجودة دلیل  ومراجعة ) الخ االئتمان، تحلیالت المرجعیة، المقارنة( األعمال تقییم جانب إلى
ً  الموقع  في  إجراؤه یتم تقییم عن فضالً  ذاتي وتقییم الستبیان أیضا المرشحون   فعالیة  تقییم بغیة األعمال بوحدة الشراء أعمال إلجراءات  وفقا
 على الحصول  المورد على  یجب ذلك، إلى باإلضافة. والجودة والتصنیع  والھندسة المشتریات  مثل الرئیسیة  الوظیفیة المجاالت في الموردین 
 .ذاتھا للعملیة /  للمنتج  والمطلوبة) الخ ASTM - CSA - UL - IAPMO - NSF شھادات ( المناسبة التنظیمیة الموافقات 

 
 على الموافقة وتعتمد. Kohlerبناء على تقییم إیجابي للمعلومات المذكورة أعاله، یمكن وضع المورد في قائمة الموافق علیھم للتعامل مع 

 :منحھا یتم التي الموافقات من نوعان ھناك. المتطلبات من األدنى بالحد المورد) موقع ( یفي عندما وتتحقق الموقع خصائص على  الموردین 
 معتمد  •
 شركة تمكن المشروطة الموافقة الجانبین؛ من  علیھ متفق زمني جدول إطار في محددة تصحیحیة إلجراءات تخضع -- مشروط  •

Kohler  من. المسح ھذا عن ینتج تصحیحي إجراء  أي  أو /و للموقع مسح إجراء ینتظرون الذین الموردین  أحد مع التعاقد  من 
 .أشھر ستة الفترة ھذه تتجاوز ال أن المفترض 

 
 .المعتمدین الموردین قائمة  من المورد حذف یتم ربما الموافقة، متطلبات المورد یلبي ولم أشھر الستة فترة  مرت فإذا

 
 الوضع تحقیق  من  المورد تمكن تصحیحیة إجراءات اتخاذ یتم حتى الخدمات أو المواد استالم أو  بالتعاقد یسمح  لن معتمداً، المورد یكن لم وإذا

 .أدنى كحد المشروط 
 

 الجدد البائعین  تأھیل 3.02
 

 على ینبغي. للشحن الجاھز والمنتج والسجالت الجودة وألنظمة المورد لمنشأة الموقع في  دوریة بتقییمات  القیام في بحقھا Kohlerتحتفظ شركة 
یجب تلبیة جمیع توقعات المسؤولیة االجتماعیة   .بھا المعمول والبیئیة الحكومیة السالمة  لوائح لجمیع االمتثال لضمان عملیة لدیھ تكون بأن  المورد

 .للمراقبة المطلوب  النحو  على  لالختبارات  ومرافق قیاس وأدوات للموردین موظفون یتاح المطبقة.
 التطویر خطة أو للقدرات مرض تصنیف وجود ویعتبر مواد أو خدمات اإلنتاج. Kohlerیتم التقییم قبل أن تطلب : الجدد الموردون •

 ً ً  شرطا  .الطلب لھذا أساسیا
 لتحدید قدرتھم قبل أن یسند لھم أي عمل جدید.   Kohlerیتم التقییم من شركة : الحالیون الموردون •

 

اختیار المورد 
 التحدید والتقییم تقییم المورد والموافقة علیھ
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 لیل جودة الموردین د
 

 اإلنتاج أجزاء على الموافقة - 4.0
 

 المواصفات بجمیع  الوفاء مسؤولیة المورد ویتحمل . لإلنتاج توریدھا یتم التي العناصر أو اإلنتاج أجزاء  على  الموافقة العمل وحدة على یتعین
 كمیات فقط ویستثنى. العملیة/اإلنتاج  أجزاء على الموافقة قبل  Kohler شركة إلى  اإلنتاج مواد شحن في البدء للموردین یسمح ال. بھا المعمول
 المواصفات/للرسومات مراجعة إجراء سیتم. العینات واحتیاجات ھندسیة اختبارات  وإلجراء /المصداقیة  اختبار في  الستخدامھا المواد من صغیرة

 . اإلنتاج أجزاء على الموافقة إجراءات قبل 
 

 :التالیة اآللیات أحد عبر  المواد على العمل  وحدة ستوافق
 

 اإلنتاج أجزاء على الموافقة إجراءات 4.01
 

 .Kohler) على قدرة الموردین دائماً على تصنیع المنتجات التي تفي بجمیع متطلبات شركة PPAPتؤكد عملیة الموافقة على قطع اإلنتاج ( 
 

) فضالً  PPAPوتتوقف أي منتجات جدیدة أو أي تغییرات تطرأ على أي منتج/عملیة على تقدیم طلبات خاصة بعملیة الموافقة على قطع اإلنتاج (
 إجراءات طلبات مستوى متطلبات Kohler شركة  وستحدد من ھذا الدلیل. 6.0القسم عن طلبات انحراف وتغییر الموردین كما ھو موضح في  

 .اإلنتاج أجزاء  على الموافقة
 

 :التالي النحو على  الوضع  وتحدید بمراجعة  Kohlerوفور استالم طلب إجراءات الموافقة على أجزاء اإلنتاج، ستقوم شركة 
 

یسمح للمورد بشحن  . Kohlerتفي أجزاء اإلنتاج أو المواد والتي یدخل فیھا جمیع المكونات الفرعیة بكافة المتطلبات التي تضعھا شركة   :معتمد
 كمیات كبیرة مصنوعة من المنتج. 

 
 تمنح وال.  متقطعة كمیات أساس على أو محدد وقت في اإلنتاج بمتطلبات تفي التي المواد أو  اإلنتاج أجزاء  بشحن تسمح :المشروطة الموافقة
 :قد المورد یكون عندما إال المشروطة الموافقة
 حدد بوضوح حاالت عدم االمتثال التي تحول دون الموافقة، ویمكن  .1
 وضع إلى للحصول أخرى مرة  اإلنتاج أجزاء  على الموافقة إجراءات  طلب تقدیم ویتعین .Kohlerوقد أعد خطة عمل توافق علیھا  .2

 .یعادلھ ما أو الموردین انحراف طلب تقدیم یتعین بالمواصفات، یفي  ال المنتج كان إذا". معتمد"
 

وإذا كان مطلوبًا الحصول على وقت إضافي، فیقع على عاتق المورد مسؤولیة االتصال بمھندس جودة  أن یتم تمدید الموافقة المشروطة.
 لالنتھاء من األعمال. ) المعني إلبالغھ بالتاریخ المتوقع  SQEالموردین (

 
 یجب .المصاحبة الوثائق أو/و منھ  أخذت الذي اإلنتاج  لوط على بناء  بالمتطلبات اإلنتاج أجزاء  على الموافقة إجراءات  طلب یفي ال :مرفوض
 .بالمتطلبات للوفاء الطلبات تقدیم عملیة  تقدیم تصحیح

 
 

 تأھیل المنتجات والعملیات  4.02
 

المناسب غیر ممكن، یجوز أن تتم الموافقة على المنتجات والعملیات وفقًا لتقدیر مھندس جودة الموردین    PPAPفي حاالت نادرة عندما یكون  
)SQE.وفي ھذه الحاالت االستثنائیة، سیتم توصیل متطلبات الموافقة الواضحة إلى المورد من قِبل مھندس جودة  ) وتحت رقابة صارمة منھ

 قد تكون ھناك حاجة إلى الحصول على موافقة إضافیة من أعضاء فریق وحدة األعمال اآلخرین.   ).SQEن (الموردی
  



 GPI 2004وثیقة رقم:  العالمیین Kohlerالعنوان:  دلیل الجودة لموردي شركة  
 2022 مایو 16تاریخ السریان:  المورد األصلي:  مجالس المشتریات والجودة العالمیة 4.0مراجعة:  

 للحصول على أحدث نسخة. Kohler.comوربما ال تكون حدیثة. یرجى الرجوع إلى موقع   غیر خاضعة للتحكم النسخ المطبوعة  
 

 دلیل جودة الموردین 
 

 التصحیحیة اإلجراءات - 5.0
 

إذا حدثت مشكلة من مشاكل الجودة، یُطلب   مسؤولیة تقدیم منتجات وخدمات متوافقة مع المتطلبات.  Kohlerیقع على عاتق الموردین إلى شركة 
 المساعدة تقدیم خالل من Kohler شركة الموردون سیدعم من المورد تحدید السبب الرئیسي واإلجراء التصحیحي لحلھا ولضمان عدم تكرارھا. 

 استعادة في بالحق Kohler شركة وتحتفظ .المواصفات مع التطابق  أو التوافق  عدم حاالت  من مؤكدة حالة أي لتدارك المیداني والدعم الفنیة 
 . والتسلیم بالجودة خاصة بمسائل المتعلق  األداء في  لفشلھم الموردین  من المبررة النفقات

 
 المواصفات مع التطابق عدم  5.01

 
المتوافقة في أي مرحلة من مراحل العملیات بما في ذلك مرحلة المعاینة القادمة أو االستخدام أو االستھالك  قد یتم تحدید المواد أو الخدمات غیر 

كما یمكن اكتشاف حاالت عدم التوافق خالل المراقبة أو أثناء فترة سریان التشغیل أو عند العمیل النھائي أو من خالل   أو التجمیع أو التغلیف.
 مطالبات الضمان. 

 
 أو( للمواصفات  مطابقة غیر خدمة  أو/و مادة اكتشاف عند تصحیحي إجراء طلب أو  التالفة المواد  تقریر  بیان  خالل من الموردین إخطار سیتم

 ).التشغیل  خط إیقاف إلى المتأخر التسلیم یؤدي عندما
 

وحدة العمل و/أو  /Kohlerبالطرق التالیة ووفق تقدیر مجموعة   Kohlerربما یمكن التعامل مع حاالت عدم التوافق المكتشفة في شركة 
 المرفق: 
 المورد  إلى وإعادتھ  بالكامل  اللوط رفض •
 .التشغیل إعادة یدعم أن  الثالث الطرف أو المورد) مصادر( مصدر من یطلب قد تشغیلھا وإعادة وفحصھا فرزھا بعد •
 .االنحراف على الموافقة قبل  استھالكھ أو المنتج  شحن یمكن ال  االنحراف. •

 
 الموردین رد 5.02

 
 منصوص ھو  كما الجودة بقسم مباشر  بشكل  االتصال فیھا یدخل والتي تصحیحي إجراء طلب استالم عند فوریة  خطوات اتخاذ المورد على یتعین
ساعة وخطة   24إجراء تصحیحي في غضون  یتعین على المورد أن یقر باستالم طلب ". فقط للمعلومات" عبارة الطلب في ینص  لم ما - علیھ

 ساعة فضالً عن تقدیم خطة كاملة لتنفیذ إجراءات تصحیحیة دائمة بمجرد اكتمال تحلیلھم.  24احتواء في عضون  
تحدید خطة احتواء على المدى القصیر والشروع فیھا لمنع وجود أي حالة أخرى من حاالت عدم التطابق مع المواصفات في شركة    •

Kohler .شركة منشآت في المخزون ھذا إدراج یتم دوق Kohler الموردین منتجات وفي المورد  ولدى التوزیع، نظام في. 
 .للمواصفات مطابقة بمواد المطابقة غیر  المواد الستبدال محددة زمنیة  بفترة األجل قصیرة تصحیحیة عمل خطة تحدید •
 الجودة قسم إلى وترسل المورد قبل من كتابة تنفیذھا وتاریخ األجل  قصیرة التصحیحیة واإلجراءات االحتواء إجراءات توثیق  یجب •

 . التصحیحي اإلجراء  طلب في علیھ المنصوص النحو على المورد لدى
 

 یجب). الجودة ومھندس المشتري: المثال سبیل على( المناسبة  االتصال نقاط إلى وإرسالھ تصحیحي إجراء طلب على رد تقدیم المورد على یتعین
 :یلي ما یوثق أو  الرد یشمل أن

 الدراسة؛  نتائج  أو /  و  داعمة بیانات تقدیم ذلك  في بما منھ والتحقق للمواصفات مطابقتھ  لعدم األساسي السبب تحدید •
  المنتج؛ لجودة المتقدم للتخطیط  محدثة ووثائق  التنفیذ وتواریخ الداعمة، البیانات ذلك في بما الدائمة التصحیحیة  اإلجراءات من  التحقق  •
 خطة بأي Kohler شركة إبالغ یتعین. المدى طویلة التصحیحیة اإلجراءات تنفیذ بتاریخ الخاص السریان  تاریخ/اللوط  رقم ذكر یجب •

 .األعمال من االنتھاء تواریخ  مثل التصحیحیة لإلجراءات
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 المنتج  في التصرف 5.03
 

  Kohlerوفي حالة عدم ورود أي استجابة، ستقوم شركة  ) أیام عمل.5المشتبھ بھا تقدیم تقریر بالتخلص خالل ( یجب على مورد المواد 
لن   وینبغي على المورد التأكد من عدم وجود إخالل بمعاییر الجودة عند التخلص من المنتجات المشتبھ بھا أو غیر المطابقة.  بالتخلص من المواد.

إذا وافق المورد على أن المادة غیر مطابقة،   دون وجود انحراف معتمد. Kohlerتكون ھناك شحنة من المنتجات المشبوھة مرسلة إلى شركة 
 ) أیام عمل. 5) في غضون (RMAفیجب معالجة ترخیص إعادة المواد ( 

 
 احتواء الموردین  5.04

 
واء بھدف احتواء المنتجات المعیبة ولحمایة الشركة من استالم مواد إضافیة غیر  بتحدید مستویین من مستویات االحت  Kohlerقامت شركة 

 مطابقة للمواصفات. 
 

 ) DMR/SCAR(المستوى االفتراضي لجمیع    1مستوى االحتواء  01.
 عن المسؤول ھو  فالمورد .التورید موقع في مالئم دوري  فحص بإجراء المورد یقوم أن Kohlerبخصوص ھذا المستوى، تطلب  

 مطابقة غیر إضافیة مواد/أجزاء ألي Kohler استالم عدم وضمان التصحیحیة  اإلجراءات  وتنفیذ المطابقة، عدم من  التحقق 
 المورد موظفي یضطلع أن على للمورد، العادیة اإلنتاج عملیة  ضوابط إلى  باإلضافة  الدوري الفحص إجراء یجب كما .للمواصفات

 .المھام بتلك
 

   العینات:معاییر 
 المطابقة  عدم تكرار  •
 الكبیرة  االختالالت  •
 اإلنتاج  خط تعطل  •
 اإلنتاج  في النقص •
 بالمتطلبات  االلتزام لضمان كافیة لیست للموارد الحالیة الضوابط •
 ) SLPالتحضیر المسبق، كجزء من خطة التشغیل اآلمن (  •

 
 :المطلوبة اإلجراءات 
 1 االحتواء  بمستوى  اإلخطار من ساعة 24إجراء عملیة احتواء منفصلة في منشأة المورد خالل  •
 موحدة فحص تعلیمات إعداد •
 الموحدة الفحص تعلیمات  لتنفیذ مناسبة وأدوات أرضیة مساحة توفیر •
 للمواد التوقف  نقاط تحدید من  للتأكد التخزین مواقع  جمیع وفي النقل  مرحلة في بھا المشتبھ المواد من التورید سلسلة  تطھیر •

 للمواصفات المطابقة غیر 
 أو األجزاء  تتبع یكون أن  على ،Kohlerیتم تحدید األجزاء والمواد والحاویات الفردیة، على النحو المتفق علیھ من قبل   •

 .لإلنتاج معتمدًا القطع 
 .الفترة ھذه  خالل Kohlerالمصادقة على جمیع شحنات المواد لـ   •
 كل الحالة بتحدیثات Kohler وموافاة یومي بشكل) CL1( 1یجب على المورد توثیق نتائج الفحص لمستوى االحتواء  •

 .تقدیر أقل على أسبوع
 

 :الخروج معاییر
 .المشكلة ھذه حل من للتمكن منھ  والتحقق المشكلة لھذه الجذري السبب  تحدید تم •
لفترة من الوقت أو كمیة المواد التي یحددھا مھندس   Kohlerیتم استالم الشحنات الخالیة من العیوب من خالل منشأة  •

 ) SQEجودة الموردین (
 مستوى نشاط وقف قبل ) CL1( 1یجب على واضع اإلجراءات التصحیحیة الموافقة على الخروج من مستوى االحتواء  •

 ).CL1( 1 االحتواء
  1إذا لم یتم استیفاء معاییر الخروج المحددة في الجدول الزمني المتفق علیھ أو إذا اعتُبرت عملیة مستوى االحتواء  •

)CL12ورد في مستوى االحتواء ) غیر فعَّالة، فسیتم وضع الم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 GPI 2004وثیقة رقم:  العالمیین Kohlerالعنوان:  دلیل الجودة لموردي شركة  
 2022 مایو 16تاریخ السریان:  المورد األصلي:  مجالس المشتریات والجودة العالمیة 4.0مراجعة:  

 للحصول على أحدث نسخة. Kohler.comوربما ال تكون حدیثة. یرجى الرجوع إلى موقع   غیر خاضعة للتحكم النسخ المطبوعة  
 

 ) 3CPR -(احتواء الطرف الخارجي وحل المشكالت   2مستوى االحتواء  02.
 طرف  یجریھا إضافیة فحص عملیة  مع  ،1 االحتواء  مستوى عملیات نفس  تتضمن التي Kohlerیقع ھذا المستوى ضمن اشتراطات 

 الخاص حسابھ على  المورد وسیقوم.   االحتواء نشاط یخص فیما Kohler مصالح یمثل  الصیاغة وإعادة بالفحص یضطلع آخر
 .  أخیر كإجراء ھذا االحتواء مستوى وسیُستخدم.  مستحقاتھ بدفع المورد یقوم أن على علیھ Kohler موافقة بعد اآلخر، الطرف باختیار

 
   معاییر العینات:

 1المورد لم یفي بمعاییر الخروج من مستوى االحتواء  •
 بینما لم یتم اكتشاف حاالت عدم مطابقة)   Kohlerالتحضیر المسبق لعملیات اإلطالق عالیة المخاطر (على حساب  •

 
 

 :المطلوبة اإلجراءات 
 .2 االحتواء مستوى مع جنب إلى جنبًا 1یجب أن یستمر نشاط مستوى االحتواء  •
 ) إلى شركة الطرف الخارجي POشراء ( تقدیم طلب  •
 .خارجي مفتش  إلى المواد توفیر یجب •
 24یتم إجراء عملیة احتواء منفصلة في منشأة المورد أو من خالل مفتش خارجي وشركة إعادة صیاغة في غضون  •

 ).CL2( 2 االحتواء بمستوى اإلخطار  من ساعة
 ).CL2( 2یتم إعداد تعلیمات فحص موحدة لمستوى االحتواء  •
یتم توفیر مساحة أرضیة وأدوات مناسبة لتنفیذ تعلیمات الفحص الموحدة للمفتش الخارجي وشركة إعادة الصیاغة فیما  •

 . 2یخص مستوى االحتواء 
 أو األجزاء  تتبع یكون أن  على ،Kohlerیتم تحدید األجزاء والمواد والحاویات الفردیة، على النحو المتفق علیھ من قبل   •

 .لإلنتاج معتمدًا القطع 
 . Kohler إلى  فقط 2یجب تسلیم مواد مستوى االحتواء  •
بتحدیثات الحالة كل   Kohler) بشكل یومي وموافاة  2و1سیقوم الطرف الخارجي بتوثیق نتائج الفحص (مستوى االحتواء   •

 أسبوع على أقل تقدیر. 
  

 :الخروج معاییر
 .المشكلة ھذه حل من للتمكن منھ  والتحقق المشكلة لھذه الجذري السبب  تحدید تم •
لفترة من الوقت أو كمیة المواد التي یحددھا مھندس   Kohlerیتم استالم الشحنات الخالیة من العیوب من خالل منشأة  •

 ) SQEجودة الموردین (
 االحتواء مستوى نشاط وقف  قبل 2یجب على واضع اإلجراءات التصحیحیة الموافقة على الخروج من مستوى االحتواء  •

2. 
منح المورد أعماالً أو عقود جدیدة  إذا لم یتم استیفاء معاییر الخروج المحددة في الجدول الزمني المتفق علیھ، فلن یتم  •

 ویمكن أن یؤدي ذلك إلى إلغاء العقود مع المورد. 
 
 

 استرداد التكالیف  5.05

قد یتم فرض  بحقھا في استرداد جمیع التكالیف اإلداریة المتكبدة بسبب مشكالت الجودة في المنتجات التي تم شراؤھا. .Kohler Coتحتفظ 
 من ھذا الدلیل لالطالع على التعریفات).  13وانحراف من أجل تعویض ھذه التكالیف (راجع القسم  SCARو DMRرسوم رمزیة لكل  

في ھذه   أو الضمان العالي السترداد التكالیف.  Kohlerدة التي تتسبب في اضطراب كبیر في عملیات یجب تقییم حاالت اإلخالل بمعاییر الجو
 الحاالت، سیتم وضع التكالیف المحددة المتكبدة في عناصر والسعي نحو استردادھا.
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 دلیل جودة الموردین 
 

 القضایا التي تتطلب طلب انحراف مورد - 6.0
 

 )SDR( مورد انحراف طلب تتطلب التي القضایا 6.01
 

یتوافق مع   یقوم المورد كتابة بإخطار جمیع وحدات األعمال والمواقع التي یتم تورید المنتجات إلیھا، حالما یشتبھون في أن المنتج المراد شحنھ ال 
یجب   .األدوات تعدیل أو  العملیة على  تغییر  أي إجراء قبل المشتریات وقسم الموردین جودة  قسم بإخطار كتابة المورد یقوم كما متطلبات التصمیم.

 أال یتم شحن المنتج حتى یتم استالم تقریر بالتخلص. 
 

یجب أن تتضمن جمیع طلبات االنحراف األسباب التي أدت إلى انحراف المنتج عن المواصفات، أي یجب على المورد إظھار فھم للمدخالت التي  
 تسببت في حدوث عدم المطابقة. 

 
وإذا لزم األمر، فقد یطلب المورد تمدید  عند انتھاء صالحیة االنحراف، ال یمكن شحن أي منتج إضافي حتى یلبي المنتج متطلبات الطباعة.

 االنحراف. 
 

  Kohlerفي إذا كان المورد قادًرا على توفیر المنتج المطابق قبل تاریخ انتھاء صالحیة االنحراف، فمن مسؤولیة المورد االتصال بقسم الجودة 
 قد تكون البیانات اإلضافیة ضروریة وفقًا لمدى شدة عدم المطابقة.  لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى بیانات التقدیم أو األوراق المطلوبة. 

 
إرجاع   أو  Kohlerقبل الحصول على وثیقة انحراف معتمد، فرز المنتج في شركة  Kohlerقد یُطلب من أي مورد یقوم بشحن منتج إلى شركة 

بسبب احتیاجات اإلنتاج وكان المورد غیر قادر على توفیر الدعم في   Kohlerإذا كانت عملیة الفرز مطلوبة في شركة  المنتج على نفقة المورد.
 . أو أي طرف خارجي عملیة الفرز وسیكون المورد مسؤوالً عن جمیع الرسوم المتكبدة Kohlerخالل اإلطار الزمني المطلوب، فستكمل شركة 

 
 ینبغي على المورد توفیر التاریخ و/أو رقم أمر الشراء و/أو رقم اللوط للشحنة األولى من المنتج التي تلبي متطلبات الطباعة. 
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 طلبات التغییر البادئة من الموردین 6.02
 

دة موثقة بشكل سلیم ومعتمدة كتابیًا من قبل شركة  وإذا لم   قبل التنفیذ. Kohlerیجب أن تكون جمیع التغییرات المقترحة على مواد اإلنتاج المورَّ
ى  تكن متأكدًا مما إذا كان الطلب ضروریًا، فیجب على المورد استشارة جھة االتصال ذات الصلة لدى قسم جودة الشراء أو قسم الجودة لد

 المورد. 
 

یعادلھ   تتطلب التغییرات في المنتجات والعملیات التي لھا تأثیر على النموذج أو المالءمة أو الوظیفة مستند "طلب مورد للتغییر" رسمیًا أو ما 
 ). PPAPوكإجراء افتراضي، یجب إعادة تقدیم موافقة على القطعة ( بھدف المراجعة والموافقة. Kohlerلتقدیمھ إلى شركة  

 
 تتضمن أمثلة التغییرات المقترحة التي تتطلب الحصول على موافقة، ما یلي:

 
 :العملیة
 اإلنتاج  خط معدات  حركة •
 اإلنتاج  خط معدات/آالت تغییرات  •
 التصنیع  موقع  تغییرات  •
 نقل األدوات أو تجدیدھا أو إصالحھا أو استبدالھا أو األدوات اإلضافیة  •
 األسلوب المتبع في ذلكأي تغییر في تردد اختبار المنتج أو   •
 التعاقد من الباطن على عملیة تجري عادة داخل المنزل  •
 التغییرات التي تحدث في الموردین من المستوى الفرعي  •

 
 :التصمیم
 التجمیع أسالیب أو التصمیم في التغییرات  •
 العبوات  في بما االختیاریة  التصمیم مواد أو األسلوب تغییر •
 األساسیة  الجوھریة  التغییرات  •
 األساسیة  الجوھریة  التغییرات  •
 تغییرات األبعاد  •
 التغییرات الجمالیة  •

 
 تقدیم طلب االنحراف أو التغییر  6.03

 
http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting- الرابط  عبر  الطلب نموذج على  الحصول یمكن 

business.html األعمال وحدة قبل من العتمادھا المناسبة االتصال جھة إلى وتقدیمھ النموذج  إكمال ویجب األعمال وحدات  خالل من  أو 
 .والمواقع

 
 

 Kohlerتغییرات  6.04
 

 علیھ والموافقة التغییر مراجعة المورد عاتق على ویقع.  المواصفات في تغییر  لطلب مختلفة أسالیب استخدام Kohlerیمكن لوحدات األعمال لدى 
بتوافر مخزون للقطع التي قد ال تفي بالمتطلبات    Kohlerیجب على الموردین إبالغ قسم المشتریات لدى شركة  .PPAP حزمة  تقدیم وإعادة

 الجدیدة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html
http://www.kohler.com/corporate/supplier/conducting-business.html
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 دلیل جودة الموردین 
 

 بطاقات أداء الموردین  7.0
 

 مكون الجودة  7.01
 

وبطاقات األداء ھي أداة لكل   نظاًما لبطاقات األداء بھدف مراقبة أداء الموردین في مختلف المجاالت بما في ذلك الجودة.   Kohlerتستخدم شركة  
یمكن استخدام بطاقة األداء كمرجع عند اتخاذ القرارات    والمورد من أجل تحدید مجاالت الفرص لتحسین األداء. Kohlerمن شركة  

 ھم للموردین مراقبة بطاقات أدائھم واتخاذ اإلجراءات الالزمة على الفور لمعالجة أي مجاالت تتطلب االنتباه. اإلستراتیجیة وبالتالي من الم
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 دلیل جودة الموردین 
 

دة لشركة  -  8.0  Kohlerإدارة المنتجات/األدوات/المقاییس المورَّ
 

 العامة  المتطلبات 8.01
 

 لم ما Kohler منتجات مع فقط تستخدم أن  یجب عمالئھا أو Kohlerجمیع األدوات أو معدات التصنیع أو االختبارات أو الفحص التابعة لشركة  
 . بذلك خطیًا تفویًضا ھناك یكن

 
، تحمل التأمین وتقدیم دلیل على التأمین الذي یغطي  Kohlerیجب على جمیع الموردین ذوي األدوات المنشورة في المواقع والمملوكة لشركة 

لك  یجب أیًضا تضمین أحداث مثل تلك الناتجة عن الطبیعة أو سوء االستخدام أو إھمال الصیانة أو المالءمة لالستخدام، وذ تكلفة استبدال األدوات.
 في التأمین الذي یحملھ المورد. 

 
 التتبع  8.02

 
بالتقاط ھذه   Kohlerینبغي أن تقوم شركة  . لتتبعھا محدد أصول رقم لھا یكون أن  یجب  لھا الرأسمالیة األصول  أو Kohlerجمیع أدوات 

 الموردة والمعدات المنتجات وتتبع لتحدید المناسبة اإلجراءات وضع المورد على یجب المعلومات وتسجیلھا في سجل معامالت أوامر الشراء.
 .األصول برقم االحتفاظ ذلك  في بما دائم بشكل Kohler لشركة 

 
 القیاس وأجھزة األدوات متطلبات 8.03

 
 القیاس  أجھزة أو األدوات من التخلص یجوز ال بالتقاط ھذه المعلومات وتسجیلھا في سجل معامالت أوامر الشراء.  Kohlerینبغي أن تقوم شركة 

 . Kohler من كتابي إذن على الحصول دون Kohler لشركة  الموردة
 

وكجزء من   التخزین السلیم، وما إلى ذلك لجمیع أجھزة القیاس واألدوات.فالمورد ھو المسؤول عن إجراء المعایرة في الوقت المناسب وكذا  
  متطلبات المعایرة، یجب على المورد االحتفاظ بسجالت للمعدات التي تمت معایرتھا ووضع عالمات على المعدات وعملیات المعایرة المستخدمة

ة ألي معدات، شھادة موقعة للمختبر أو خدمة المعایرة ورقم تتبع  یجب أن یكون لدى أي مختبرات معایرة خارجیة مستخدم  وتكرار المعایرة.
NIST  .واعتماد المختبر 

 
 . قبل ستة أسابیع على األقل من تاریخ التجدید المطلوب.Kohler Coیجب إرسال متطلبات تجدید األدوات إلى شركة 

 
 . Kohler Coبالحق في أن تطلب، في أي وقت، المطبوعات والوثائق ونماذج األدوات وأجھزة القیاس المملوكة لشركة  Kohlerتحتفظ شركة 

 
 وعند اكتمال البرنامج، یجب على المورد التأكد من تخزین األدوات بشكل صحیح لمنع أي ضرر ومتاح بسھولة لمتطلبات اإلنتاج أو الخدمة. 
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 والمناولة  والتوسیم، والتغلیف، التعبئة - 9.0
 

 قوانین جمیع مع  والتغلیف التعبئة مواد تتفق أن یجب إذ. التلف من  لحمایتھا مناسب بشكل والمكتملة إكمالھا الجاري المنتجات وتغلیف تعبئة  یتم
 قسائم ترفق . ذلك خالف على یُنص لم ما جدید وعاء في وضعھا أو الشحنات جمیع وتغلیف تعبئة  ویتم. بھا المعمول الشحن ولوائح وتشریعات

 اآلمن للمرور الدولیة الرابطة اختبار بمعاییر والتغلیف التعبئة مواد جمیع تفي أن  یجب. الشحن مظاریف  في للكرتونة الخارجي بالجزء التعبئة
)ISTA (االقتضاء حسب. 

 . ISPM15یجب أن تمتثل مواد التعبئة والتغلیف الخشبیة للوائح 
 

 رفض یتم وقد. والضرر الغریبة  والمواد والحطام األوساخ من  وخالیة نظیفة Kohlerیضمن المورد أن تكون جمیع مواد التعبئة والتغلیف لـ  
 .غریبة ومواد وحطام أوساخ وبھا نظیفة لیست التي لإلرجاع القابلة والتغلیف التعبئة  ومواد المنتج  حمایة مواد جمیع

 
 أو مواصفات والتوسیم التعبئة  عملیة  تلبي أن یجب.  ذلك خالف على یُنص لم ما ،Kohlerیجب أن تكون العبوة موسومة وفقًا لجمیع معاییر 

 موقع واسم اللوط ورقم والكمیة التصنیع جزء ورقم شحنة، كل على  Kohler بشركة الخاص الجزء رقم وضع یجب. Kohler متطلبات
Kohler یجب على الموردین إخطار شركة . الحال مقتضى حسب  أخرى  محددة متطلبات وأیة  بالجنیھ اإلجمالي  والوزن والعنوانKohler   عند

 تغییر أسالیب وضع العالمات أو المستندات المتعلقة باألكواد و/أو المعاییر و/أو المتطلبات التنظیمیة. 
 

 مع جنب إلى جنبًا الصالحیة انتھاء تاریخ  أو التصنیع  تاریخ مع محددة صالحیة فترة  لھا التي المواد عبوات أو/و األصناف بتحدید المورد یتعھد
 ٪ 75 عن یقل ال ما یتبقى أن یجب فإنھ ذلك، خالف  على ینص لم ما . العادیة التعریف متطلبات إلى باإلضافة خاصة، ومناولة  تخزین شروط أي
 .للمنتج Kohler استالم لدى الصالحیة فترة  من

 
تتطلب أي استثناءات الحصول على موافقة محددة من شركة   یجب أن یتم شحن المنتج بكمیات قیاسیة محددة، وفي عبوة معتمدة، لكل شحنة. 

Kohler . 
 

  ANSI MH10.8Mعند االقتضاء، ینبغي أن تكون ملصقات الباركود الموجودة على المنتجات المتجھة إلى الوالیات المتحدة مطابقة لمعیاري 
 األعمال ممارسة" قسم في المطبقة  الباركود ملصقات متطلبات تفاصیل على  االطالع ویمكن  .39وأن یكون مدون علیھا الكود  AIAGأو 

  .Kohler موردي موقع على" التجاریة 
 
  



 GPI 2004وثیقة رقم:  العالمیین Kohlerالعنوان:  دلیل الجودة لموردي شركة  
 2022 مایو 16تاریخ السریان:  المورد األصلي:  مجالس المشتریات والجودة العالمیة 4.0مراجعة:  

 للحصول على أحدث نسخة. Kohler.comوربما ال تكون حدیثة. یرجى الرجوع إلى موقع   غیر خاضعة للتحكم النسخ المطبوعة  
 

 دلیل جودة الموردین 
 

 المنتج  خصائص  - 10.0
 

 واللوائح والقوانین والتشریعات السالمة على تؤثر التي الرئیسیة المنتجات خصائص تحدید أجل من الرموز استخدام على Kohlerتحرص 
ویجب تحدید ھذه الخصائص على المخططات قبل استخدامھا  . للمنتج الخارجي والشكل  والوظیفة، والشكل  والكفاءة، الناتج، والضرر القیاسیة،

 .األعمال وحدة إجراءات حسب الرموز تختلف  قد وتعریفھا برموز ممیزة.
 

 واالتفاق مشترك  بشكل  ومناقشتھا الھامة  والخصائص العمالء خصائص استعراض  أجل من العملیة  أثناء مبكر وقت في  المورد مع  مناقشات تُجرى
 ویجب على المورد اإلبالغ عن أیة مخاوف بشأن قدرتھ على تلبیة االحتیاجات في أقرب وقت ممكن. . علیھا

 
 یكون أن المرجح من یكون فإنھ تضارب، وجود حال في . عادیة خصائص تعتبر الرئیسیة الخصائص من أنھا على تصنف ال التي  المیزات
 .المواصفات مع تتوافق أن  یجب عادیة أنھا على المصنفة المیزات. للمنتج  الخارجي الشكل أو  الوظیفة  على بسیط  تأثیر للخاصیة 

 
 النظر  بغض تجاوزھا یتم أال ویجب مطلقة،  قیمة عن عبارة تفاوت  فكل. الرسم على  أخرى خاصیة أي أھمیة من یقلل ال الرئیسیة الخصائص تعیین

 .التصنیف عن
 

یكون كل مستوى تسامح مطلقًا وال یجوز تجاوزه بغض النظر عن   تعیین الخصائص الرئیسیة من أھمیة أي خاصیة أخرى في الرسم. ال یقلل 
 التصنیف. 

 
  

 
 

 اللوائح الحكومیة والمتعلقة بالسالمة والبیئة واالمتثال  - 11.0
 

الحالیة والقیود الحالیة المتعلقة بالسالمة واالمتثال على المواد المحظورة والسامة  یجب أن تلبي جمیع المواد التي تم شراؤھا القیود الحكومیة  
 إرشادات  اتباع  المورد على یجب  والخطرة، فضالً عن االعتبارات البیئیة والكھربائیة والكھرومغناطیسیة المعمول بھا في بلدان التصنیع والبیع.

 .األمریكیة المتحدة الوالیات إلى  البضائع استیراد في شارك إذا C -TPAT معیار بخصوص األمریكیة  الجمارك أمان
 

 .العامة المتطلبات تتجاوز قد المحددة Kohlerمتطلبات 
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 دلیل جودة الموردین 
 

 المستوى الفرعي إلدارة الموردین  - 12.0
 

وأثناء تطویر المنتج،   من المستوى األول المسؤولیة الكاملة عن جودة قاعدة التورید من المستوى الفرعي الخاصة بھم. Kohlerیتحمل موردو 
بالتحقق من أن جمیع الموردین ضمن المستوى األول لدیھم خطط إدارة قویة مطبقة في المستوى   Kohlerسیقوم قسم جودة الموردین لدى 

 یلي: تكمن التوقعات في ما  الفرعي. 
 
بعملیات المستوى الفرعي (ال یجب أن یكون الموردین في المستوى األول   معرفة أساسیةینبغي أن یكون لدى الموردین في المستوى األول  -

 خبراء)؛ 
إذا لزم األمر؛    Kohlerاطلب التوضیح من شركة   -التحقق من أن جمیع المواصفات مفھومة وأنھ یتم الوفاء بھا على جمیع المستویات  -

 باإلضافة إلى أنھ 
)، وخطة التحكم، إجراءات  PFMEAتحلیل تأثیرات وضع فشل العملیة (  -یجب أن یكون لدى جمیع المستویات الفرعیة نظام جودة مفعَّالً  -

تتحمل جمیع موافقات العملیة   ، إلخ.PPAP، وتعلیمات العمل القیاسیة، والتعامل مع القطع، والصیانة الوقائیة، وعملیة 5Sتدقیق العملیات، و
 ؛ 1من المستوى الفرعي مسؤولیة المستوى 

 
توى األول المسؤولیة النھائیة عن ضمان توافق  حتى في الحاالت التي یكون فیھا استخدام المستوى الفرعي موجھاً أو ُمرسالً، یتحمل المورد المس

 في أقرب وقت ممكن من أجل إیجاد حل.  Kohlerیجب تصعید أي مخاوف إلى شركة   المنتج النھائي تماًما.
 

  بحقھا في طلب التحقق من عملیات الموردین من المستوى الفرعي في الموقع. Kohlerبالنسبة للمشروعات الحرجة أو المعقدة، تحتفظ شركة 
 مع المورد من المستوى األول التخاذ الترتیبات.  Kohlerوفي ھذه الحاالت، ستعمل شركة 

 
ر في توقعات الجودة لدى شركة  المستویات الفرعیة  ال تقبل أي شيء أقل من   -فیما تقدمھ  Kohlerبصفتك موردًا ضمن المستوى األول، فّكِ

 لدیك. 
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 دلیل جودة الموردین 
 

 ملحق/المسرد - 13.0
 

 المصطلحات  13.01
 

 .األجل طویلة  Kohler ورؤیة خطط دعم أجل من والتوافق القدرة  لتحدید مسبقة ترسیة عملیة  – المورد اعتماد
 

  الموردین  ألداء المستمر والتحسین التطویر أجل من استباقي  برنامج  – الموردین أداء تطویر 
 المشتركة  التحسین مشاریع  •
 المستمر  التحسین أدوات تحدید •
 الموردین  تدریب •
 الموردین  مؤتمرات •

 
 یشیر وقد. الشحن قبل تجرى والتي المنتجات بشأن المحددة االختبارات  نتائج إلى یشیر  الموردین أحد من استالمھ  یتم جودة سجل – التحلیل شھادة
 .شراؤھا تم التي  المنتجات أو السلع  إلعداد المستخدمة  العملیة  أداء إلى أیًضا السجل

 
 --).C-TPAT( اإلرھاب  ضد التجارة  وقطاع الجمارك بین الشراكة 

 : C-TPATلمزید من المعلومات حول مجاالت التركیز، یرجى زیارة موقع  
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_re

com mendations.xml 
 

 --)EDI( للبیانات اإللكتروني التبادل
 )بالفاكس اإلرسال ولیس ( والفواتیر الشراء  ألوامر  اإللكتروني النقل
 التبادل أھمیة  زادت  اإلنترنت، بشبكة تتصل الشركات من العدید ألن ونظًرا   اإلنترنت  مثل  الشبكات، باستخدام الشركات مختلف  بین  البیانات نقل

 .التجاریة والمعلومات والبیع الشراء معلومات  على الحصول أجل  من للشركات سھلة كآلیة  للبیانات اإللكتروني
 

 --).LEP( المتقدمة المشتریات
 ضروري ھو لما  التصنیع  موقع في المواد مخزونات توافر من العملیات  ھذه تعزز حیث ) المخزون ( األصول في  للتحكم تستخدم تخطیط تقنیات
 الوقت  في ' التصنیع المورد  یستخدم وقد. السحب/والطلب  المتجر إلى والنقل  الشحنة على  LEP عملیات وتشتمل . ضروري ھو وكم ووقتھ

:  بالیابانیة) (Kanban( كانبان مثل أدوات  تطبیق  التقلیدي  الضخم اإلنتاج" دفع" نظام من بدالً  لإلكمال المنتج" سحب" یتم حیث) JIT' (المناسب 
 .بالكامل التصنیع  عملیة مراحل جمیع في للمواد والفعال  المنظم التدفق على  ویحافظ والمواد اإلنتاج  تجدید دورة إلى یشیر) إشارة 

 
 -- ) PPAPعملیة الموافقة على قطعة اإلنتاج (

. PPAPبناًء على طلب وحدة األعمال أو المنشأة، یمكن أن یُطلب من المورد الحصول على اعتماد الجزء أو الجزء المكون من خالل تقدیم 
 أجزاء إنتاج على القدرة تثبت المورد عملیات كانت إذا وما Kohler متطلبات جمیع یدرك المورد كان إذا ما  تحدید ھو الجزء اعتماد من والغرض

 .المتطلبات تلبي
 .العمل وحدة/المجموعة  ومتطلبات AIAGلمزید من المعلومات، راجع  

 
AIAG: السیارات صناعة  عمل  مجموعة )http://www.aiag.org/ ( 

 
ISPM15:  دولیة  تصدیق عالمة تحمل والتي المیثیل  لبرومید تعریضھا أو حراریًا معالجتھا یتم التي الخشبیة التعبئة  بمواد تتعلق دولیة  معاییر 

. المعاملة على للتصدیق معتمدة
https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzM5OSY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recom%20mendations.xml
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/foreign_manuf/security_recom%20mendations.xml
http://www.aiag.org/
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 -- المتحدة الوالیات إلى الخشبیة  والتغلیف  التعبئة مواد  الستیراد  لوائح
 عالمة تحمل  والتي المیثیل لبرومید تعریضھا أو حراریًا معالجتھا یتم التي  الخشبیة التعبئة  بمواد المتعلقة  الدولیة  المعاییر اآلن تتضمن  لوائح

 اإللكتروني  الموقع  على  االطالع یرجى المعلومات من لمزید.  المعاملة على للتصدیق معتمدة دولیة تصدیق
http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html 

 
 ،Kohler ومحركات  ،)Plumbing Americas( باألمریكتین السباكة  قسم مثل ،Kohler في القانونیة  الكیانات أو األقسام – األعمال وحدة

 الخ ،Ann Sacksو
 

 الطاقة مجموعة ؛)Kitchen and Bath Group( والحمام المطبخ  مجموعة مثل الصلة، ذات  األعمال وحدات  تنظیم – األعمال  مجموعة 
 Hospitality( العقاریة والمجموعة  الضیافة مجموعة ؛)Interiors Group( الداخلیة  المجموعة  ؛)Global Power Group( العالمیة

and Real Estate Group( 
 

 .المعیبة المواد مشاكل لتسجیل المورد إلى إرسالھ یتم بالعیوب  إشعار  – )DMR( المعیبة  المواد تقریر
 

 SCAR طلب یتطلب ما عادة.  المورد یتخذھا التي التصحیحیة اإلجراءات بمتطلبات  إخطار – )SCAR( تصحیحیة إلجراءات المورد اتخاذ طلب
 . إصداره من ساعة 24 غضون في أولیًا ردًا

 
 الجودة سجالت 13.01

 
 ) SCAR( تصحیحیة إلجراءات المورد اتخاذ طلب •
 )DMR( المعیبة  المواد تقریر •
 )SDMR( المورد من المعیبة  المواد تقریر •
 :للمنتجات الرئیسیة الخصائص تصنیف رموز  •

o حسب الرموز  تختلف قد. ممیزة برموز وتعریفھا استخدامھا قبل المخططات على الرئیسیة الخصائص تحدید یتم 
 .حرجة/ھامة أو رئیسیة /الزبون مثل مصطلحات مع المحلي اإلجراء/القطاع/المجموعة

 

http://www.aphis.usda.gov/ppq/swp/import.html


 GPI 2004وثیقة رقم:  العالمیین Kohlerالعنوان:  دلیل الجودة لموردي شركة  
 2022 مایو 16تاریخ السریان:  المورد األصلي:  مجالس المشتریات والجودة العالمیة 4.0مراجعة:  

 للحصول على أحدث نسخة. Kohler.comوربما ال تكون حدیثة. یرجى الرجوع إلى موقع   غیر خاضعة للتحكم النسخ المطبوعة  
 

   GPI 2004    :الوثیقة رقم
 

 المراجعة  4.0  :المراجعة مستوى
 

 مایو 2022 16/  2020فبرایر  1/  2014ینایر  27/  2013یونیو  20   :المراجعة/اإلصدار تاریخ 
 

 العالمي  المشتریات مجلس   :االعتماد
 العالمي الجودة مجلس

 
 :المراجعة  تاریخ 

 التاریخ  المؤلف  التغییر  رقم المراجعة 

 08/30/2005 إل ماك آدم اإلصدار األولي  1.0

 طلب المورد من أجل  11.0تعزیز  1.1
 ) SRCالتغییر (

 11/14/2008 إل ماك آدم

 المورد أقسام معاد تنظیمھا حول طلب تغییر  2.0
 إضافة قسم جدید لالحتواء المتقدم 

 PPAPتعریف مفصل لعملیة 

مجلس المشتریات  
 العالمي 

 مجلس الجودة العالمي

06/20/2013 

 GPI # 3009-2004.  01/27/2014 تغیرت 2.1

) كي یعكس ممارسات جودة SQMتم تحدیث دلیل جودة الموردین ( 3.0
والمستخدمة في جمیع وحدات األعمال،   Kohlerالموردین الحالیة لدى 

، تمت مراجعة محتوى  5.05تمت إضافة قسم استرداد التكالیف بالرقم 
 12القسم 

G.C. Wilson  
 وآخرون 

1/15/2020  
 

 رابط ویب محدث للمحركات وأنظمة الطاقة ومجموعة موردي 4.0
 الطاقة السكنیة

G.C. Wilson  
 وآخرون 

5/16/2022          
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

    
 


