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ملحق العدد الرابع
مقدمة

تطبق المواصفة القياسية الدولية الفنية اآليزو  2010-29001في قطاع األستخراج وتصفية النفط وصناعة الغاز والبتروكيمياويات.
الهدف من وضع هذه المواصفات الفنية هو تطوير نظام ادارة الجودة وضمان عملية التحسين المستمر للعمليات األنتاجية وتقليل العيوب
والتلف والتغيرات في سلسلة التوريد من موردي الخدمات .
الهدف من األهتمام بهذه المواصفة-:
يوفر تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية الفنية الخاصة على شركات القطاع النفطي العراقي النجاح المطلوب لتحقيق المنتج وتقديم الخدمة
والتحسين المستمر وأيجاد شروط المقارنة المرجعية مع الشركات القياسية العالمية التي تعمل في قطاع األستخراج وتصفية النفط وصناعة
الغاز والبتروكيمياويات التي أعتمدت هذه المواصفة الفنية الخاصة بشكل رئيسي أثناء عملية التأهيل.

مالحظة:
تتضمن هذه املواصفة القياسية الدولية كل بنود املواصفة القياسية الدولية العامة  2008-9001باألضافة الى بنود
املواصفة القياسية الدولية الفنية اخلاصة  2010-29001بتصفية النفط وصناعة الغاز والبتروكيمياويات واألستخراج .
واهلل املوفق.

حسن محمد تايه  -مسؤول ادارة اجلودة  -شركة مصافي الوسط  -مصفى الدورة

نظم إدارة الجودة ـ المتطلبات

1ـ اجملال Scop

1ـ1عام General
حتدد هذه املواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة
اجلودة للمنشأة حينما:
A.Aحتتاج الى إثبات مقدرتها على توفير منتج يفي مبتطلبات
الزبون واملتطلبات التنظيمية املعمول بها.
B.Bتهدف الى تعزيز رضاء الزبون من خالل التطبيق الفاعل
للنظام مبا يتضمنه من عمليات التحسني املستمر
للنظام وتأكيد املتطابقة ملتطلبات الزبون واملتطلبات
التنظيمية املعمول بها
مالحظة  :1يقصد مبصطلح «منتج» في هذه املواصفة
الدولية ما يلي:
1.1املنتج املوجه إلى أو املراد من قبل املستهلك.
2.2أي ناجت مقصود ينتج عن عمليات حتقيق املنتج .
مالحظة  : 2ميكن إطالق مصطلح املتطلبات والشروط
القانونية على املتطلبات التنظيمية والتشريعية.
 - 1-1-1حقل التطبيق(أضافي) Field of Application
تعرف هذه املواصفات التقنية نظام أدارة اجلودة لشركات
جتهيز منتجات وخدمة في تصفية النفط وصناعة الغاز
والبتروكيمياويات واألستخراج.
 2-1التطبيق : Application
جمع املتطلبات الواردة في هذه املواصفة القياسية الدولية،
عامة وتطبق على جميع املنشآت بصرف النظر عن نوعها

وحجمها وطبيعة منتجاتها .
حينما ال ميكن تطبيق أي من متطلبات هذه املواصفة
القياسية الدولية بسبب طبيعية املنشأة ومنتجها  ،ميكن
اعتبار هذا استثناء .
حينما يتم عامل استثناء  ،فإن املطالبة باملطابقة لهذه
املواصفة القياسية الدولية غير مقبول إال إذا اقتصر
هذا االستثناء على املتطلبات الواردة بالبند ( ، )7وأن هذه
االستثناءات ال تؤثر على مقدرة ومسؤولية املنشأة في
تقدمي منتج يفي مبتطلبات الزبون واملتطلبات التشريعية
والتنظيمية املعمول بها.
 - 1-2-1التطبيق األضافي : Application
عندما توضع األستثناءات  ,التكون حقوق املطابقة لهذه
املواصفة الدولية قابلة للتطبيق مالم حتدد أستثناءات
املتطلبات الواقعة ضمن قائمة البنود الثانوية املدونة أدناه
وان هذه األشتثناءات التؤثر على قدرة أو املسؤولية املنظمة
على توفير املنتج الذي يتفق مع متطلبات الزبون ومتطلبات
املنشاة القابلة التطبيق.
 - 3-7التصميم والتطوير.
- 1-5-7ضبط النتاج وتقدمي اخلدمة.
- 2-5-7أقرار صالحية العمليات لألنتاج وتقدمي اخلدمة.
 - 4-5-7ملكية الزبون .

 - 2املرجع القياسي Normative reference

الوثائق املرجعية التالية هي وثائق أساسية من اجل تطبيق
هذه الوثيقة وبالنسبة للمراجع املؤرخة ،يتم تطبيق اإلصدار
املذكور فقط
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أما بالنسبة للمراجع غير املؤرخة يتم تطبيق آخر اإلصدار
من الوثائق املرجعية (متضمنة ألي تعديالت ).
أيزو : 2005/9000نظم إدارة اجلودة ـ األسس واملصطلحات .

 3ـ العبارات والتعاريف Terms and definition

ألغراض هذه الوثيقة ،تطبق العبارات والتعاريف الواردة
باملواصفة القياسية الدولية أيزو - 9000وسوف جند أيضا أن
كلمة «املنتج « في هذه املواصفة القياسية الدولية ـ أينما
ترد ـ قد تعني كذلك «اخلدمة»
 - 1-3العبارات والتعاريف لتصفية النفط وصناعة الغاز
والبتروكيمياويات واألستخراج( .أضافي)
Terms and definition for petroleum,petrochemical
 and natural gas industriesألغراض هذه الوثيقة تطبق
العبارات والتعاريف املعطاة في اآليزو  2005-9000أضافة
للعبارات والتعاريف التالية-:
- 1-1-3معيار القبول .acceptance criteria
تطبيق حدود معينة من القبول على خصائص املنتج
اوالعمليات.
 - 2-1-3فحص القبولAcceptance inspection .
أعطاء دليل يثبت ان املنتج يلبي متطلبات محددة.
 - 3-1-3املعايرة .calibration
ضبط ومقارنة نسبة الى مواصفة ذات دقة معروفة.
 - 4-1-3خصائص الضبط control feature
طرق املنشاة املوثقة ألداء فعالية حتت ظروف مسيطرعليها
ألجناز مطابقة ملتطلبات محددة.
 - 5-1-3التسليم delivery
تعني مكان وزمان معينني لنقل ملكية متفق عليها.
- 6-1-3معيار قبول التصميم.
acceptance criteria design
يعرف بأنه احلدود املوضوعة خلصائص املواد واملنتجات واخلدمة
املقدمة من قبل املنشاة والزبون و /أو املواصفات القابلة
للتطبيق لتحقيق املطابقة مع تصميم األنتاج.
 - 7-1-3أقرار صالحية التصميم .design validation
هي عملية أثبات صحة التصميم من خالل برهنة مطابقة
األنتاج مع متطلبات التصميم.
 - 8-1-3حتقيق التصميم . design verification
هي عملية فحص نتيجة التصميم املعطى أو نشاط
التطوير لتحديد املطابقة مع املتطلبات املطلوبة.
- 9-1-3عدم املطابقة احلقلية. field nonconformity.
هي عملية عدم مطابقة املنتج الذي تكتشف بعد التسليم
أو بداية األستعمال.
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 - 10-1-3معيار قبول التصنيع
manufacturing acceptance criteria
يعرف بأنه احلدود املوضوعة على خصائص املواد و املنتجات
واخلدمات املنفذه من خالل املنشاة لتحقيق مطابقة مع
متطلبات التصنيع أو اخلدمة.
 - 11-1-3العطاء في املناقصات tender
ً
هو العرض الذي يقدم من قبل املنشاة ردا على دعوة لتوفير
منتج.

 4ـ نظام إدارة اجلودة Quality management system

4ـ 1متطلبات عامة General requirment
يجب على املنشأة أن تنشئ وتوثق وتطبق وحتافظ على نظام
إلدارة اجلودة وحتسن باستمرار فاعليته طبقا للمتطلبات
الواردة في هذه املواصفة القياسية الدولية.
ويجب على املنشاة:
A.Aحتديد العمليات الالزمة لنظام ادارة اجلودة وتطبيقها
خالل املنشاة (انظر.)2-1
B.Bحتديد تتابع وتفاعل هذه العمليات.
C.Cحتديد املعايير واالساليب املطلوبة للتأكد من فاعلية
التشغيل والتحكم في هذه العمليات.
D.Dالتأكد من توافر املوارد واملعلومات الضرورية لتدعيم
تشغيل ومراقبة هذه العمليات.
E.Eمراقبة وقياس – اذا أمكن – وحتليل هذه العمليات.
F.Fاتخاذ االفعال الالزمة للوصول للنتائج اخملططة
والتحسني املستمر لهذه العمليات.
ويجب على املنشأة ادارة هذه العمليات طبقا ملتطلبات هذه
املواصفات القياسية الدولية.
وحينما تختار املنشأة جهة خارجية لتأدية اي عملية تؤثر
على مطابقة املنتج للمتطلبات فإنه يجب على املنشأة
ضمان مراقبة مثل هذه العمليات ويحدد في اطار نظام ادارة
اجلودة كل من نوع ومدى التحكم املطبق على هذه العمليات
املؤداة من اخلارج.
ملحوظة ( :)1يجب ان تغطى العمليات املطلوبة لنظام ادارة
اجلودة واملشار اليها عاليه ما يلي :عمليات انشطة االدارة،
توفير املوارد ،حتقيق املنتج ،وعمليات القياس والتحليل
والتطوير.
ملحوظة ( :)2يقصد بـ «العملية املؤداة من اخلارج» العملية
التي حتتاج اليها املنشأة من أجل نظام ادارة اجلودة التابع ولها
حيث تقوم باختيار طرف خارجي الداء هذه العملية.
ملحوظة ( :)3ال يعني قيام املنشأة بالتاكيد على مراقبة
العمليات املؤداة من اخلارج اعفائها من مسئولية مطابقة
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كافة املتطلبات والشروط اخلاصة بالزبون وكذلك التشريعية
والتنظيمية .ميكن ان يتأثر نوع ومدى املراقبة املطبقة على
العمليات املؤداة من اخلارج بالعناصر التالية:
A.Aإمكانية التأثير على قدرة املنشأة لتقدمي منتج يتالءم
مع املتطلبات.
B.Bالدرجة التي يتم عندها تشارك املراقبة.
C.Cالقدرة على حتقيق املراقبة الالزمة من خالل تطبيق .7,4
 - 1-1-4عملية و/او خدمة خارجية(أضافي)outsourced.
processes and/or services
يجب على املنشاة ان حتافظ على ألتزامها جتاه تطابق املنتج
مع املتطلبات املطلوبة عندما تكون العملية ذات مصدر
اخلارجي.
 2-4متطلبات التوثيق Documentation requirment
 1-2-4عام General
يجب ان تشمل وثائق ادارة اجلودة ما يلي:
A.Aبيان موثق لسياسة وأهداف اجلودة.
B.Bدليل اجلودة.
C.Cاالجراءات املوثقة والسجالت املطلوبة في هذه املواصفة
القياسية الدولية.
D.Dالوثائق – متضمنة السجالت -التي ترى املنشأة أنها
ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والضبط الفاعل
لعملياتها.
ملحوظة ( : )1عندما ترد عبارة «اجراء موثق» في هذه املواصفة
القياسية الدولية فانها تعني ان االجراء مت انشاؤه وتوثيقه
وتطبيقه واحملافظة عليه .وقد يتناول مستند واحد متطلبات
إجراء واحد أو أكثر .وميكن تغطية شرط واحد إلجراء موثق
بواسطة ما يزيد عن وثيقة واحدة.
ملحوظة ( :)2ميكن أن يختلف مدى توثيق نظام إدارة اجلودة
من منشأة ألخرى لالسباب التالية:
A.Aحجم املنشأة ونوع أنشطتها.
B.Bتعقد العمليات وتداخالتها.
C.Cكفاءة االفراد.
ملحوظة ( :)3ميكن ان يكون التوثيق في أي شكل أو نوع من
الوسائط.
 2-2-4دليل اجلودة Quality manual
يجب على املنشأة أن تنشئ دليل اجلودة وأن حتافظ عليه
ويشمل:
A.Aمجال نظام إدارة اجلودة متضمنا التفاصيل اخلاصة بأي
استثناءات ومبرراتها (انظر.)2-1
B.Bاالجراءات املوثقة التي مت انشائها لنظام ادارة اجلودة أو

االشارة لها.
C.Cوصف التداخل بني عمليات نظام إدارة اجلودة.
 - 1-2-2-4دليل اجلودة (أضافي)Quality manual .
يجب أن مييز دليل اجلودة األسلوب الذي حتدد فيه املنشاة
مواضع كل املتطلبات احملددة لهذه املواصفات التقنية
ويشمل كال من متطلبات اآليزو  2008-9001و املتطلبات
األضافية.
 3-2-4ضبط الوثائق Control of documents
يجب ضبط الوثائق املطلوبة لنظام ادارة اجلودة .والسجالت
هي نوع خاص من الوثائق يجب ضبطها طبقا للمتطلبات
الواردة في (.)4-2-4
ويجب انشاء إجراء موثق يحدد الضوابط الضرورية لـ :
A.Aاعتماد الوثائق للمالئمة قبل إصدارها.
B.Bمراجعة وحتديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها.
C.Cالتأكد من متييز التعديالت واملراجعات السارية للوثائق.
D.Dالتأكد ان االصدارات املناسبة للوثائق املطبقة موجودة
في أماكن استخدامها.
E.Eالتأكد ان الوثائق واضحة ومقروءة وميكن متييزها.
F.Fضمان أن الوثائق خارجية املصدر التي ترى املنشاة أنها
الزمة لعملية تخطيط وتشغيل نظام ادارة اجلودة ،قد مت
حتديدها ومت التحكم في اسلوب توزيعها.
G.Gمنع االستخدام غير املقصود للوثائق امللغاة واتباع
أسلوب مناسب لتمييزها في حالة احلاجة للتحفظ
عليها ألي سبب.
 - 1-3-2-4ضبط الوثائق(أضافي) .control of documents
يجب أن تستعمل خصائص ضبط القائمة الرئيسية أو ما
يكافئها لتعني الوثائق املطلوبة لنظام أدارة اجلودة و موقف
احلالي للتعديالت عليها .
تغيرات الوثائق(أضافي)
 - 2-3-2-4ضبط ّ
control of document changes
تغيرات الوثائق بنفس األسلوب
يجب أن تراجع وتقر صالحية ّ
الذي تقر فيه صالحية ومراجعة النسخ األصلية
 4-2-4ضبط السجالت Control of records
يجب مراقبة سجالت املنشأة لتقدمي البرهان على املطابقة
للمتطلبات والتشغيل الفعال لنظام إدارة اجلودة .ويجب أن
تقوم املنشأة بإنشاء إجراء موثق لتحديد الضوابط الالزمة
لتمييز وتخزين وحماية واسترجاع وحفظ والتخلص من
السجالت .
يجب أن تظل سجالت اجلودة واضحة وسهلة التمييز
واالسترجاع
ملحق مجلة عالم الجودة العدد الرابع يناير 2012
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 - 1-4-2-4ضبط السجالت(أضافي) .Control of records
يجب على املنشاة أنشاء أجراء موثق لتحديد املسؤول
الوظيفية عن جمع السجالت واحملافظة عليها .
مالحظة -:جمع الوثائق هو عملية تخزين وأسترجاع و/أو
تنظيم التوثيق القابل للتطبيق وفق متطلبات البند 4--2-4
من املواصفة .فالسجالت املطلوبة حتفظ فترة زمنية محددة
على األقل خمسة سنوات اوحسب املعايير املطبقة في
الشركات األنتاجية  .أي ميكن ان تكون الفترة أطول .ويجب أن
حتفظ السجالت املطلوبة لتوفير دليل مطابقة للمتطلبات
ولفعالية تشغيل نظام أدارة اجلودة على األقل خمسة
سنوات.

 - 5مسؤولية اإلدارة Management responsibility

 1-5التزام اإلدارة Management commitment
يجب على اإلدارة العليا أن تبرهن على التزامها بتطوير
وتطبيق نظام أدارة اجلودة والتحسني املستمر لفاعليته عن
طريق:
A.Aإبالغ املنشأة مبدى أهمية الوفاء مبتطلبات الزبون،
واملتطلبات التشريعية والتنظيمية .
B.Bوضع سياسة اجلودة .
C.Cالتأكد من وضع أهداف للجودة .
D.Dتنفيذ مراجعات اإلدارة .
E.Eالتأكد من توافر املواد .
 2-5التركيز على الزبون Customer focus
يجب على اإلدارة العليا التأكد من أن متطلبات الزبون مت
حتديدها والوفاء بها بهدف تعزيز رضاء الزبون (انظر 1-2-7
و .)1-2-8
 3-5سياسة اجلودة Quality policy
يجب على االدارة العليا التأكد أن سياسة اجلودة
A.Aمناسبة ألغراض املنشاة
B.Bتتضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات والتحسني
املستمر لفاعلية نظام ادارة اجلودة
C.Cحتدد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف اجلودة
D.Dمعلنة ومفهومة جلميع العاملني باملنشأة
E.Eتراجع الستمرارية مالئمتها
 - 1-3-5سياسة اجلودة (أضافي).Quality policy
يجب أن توثق االدارة العليا مصادقتها على سياسة اجلودة.
 4-5التخطيط Planning
 1-4-5أهداف اجلودة Quality objective
يجب على اإلدارة العليا التأكد من أن أهداف اجلودة  ،شاملة
االحتياجات املطلوبة لتلبية متطلبات املنتج ،قد مت إعدادها
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للوظائف واملستويات اخملتلفة باملنشأة .ويجب ان تكون
أهداف اجلودة قابلة للقياس ومتوافقة مع سياسة اجلودة.
 2-4-5تخطيط نظام ادارة اجلودة
Quality managment system planning
يجب على االدارة العليا التاكد من:
A.Aان تخطيط نظام ادارة اجلودة يتم بغرض تلبية املتطلبات
الواردة في ( )1-4وايضا بغرض حتقيق أهداف اجلودة.
B.Bان تكامل نظام إدارة اجلودة قد مت احملافظة عليه عند
تخطيط وتنفيذ أي تغييرات على نظام إدارة اجلودة.
 5-5املسؤولية والصالحية واالتصال
Responsibility, authrity and communication
 1-5-5املسؤولية والصالحية
Responsibility and authority
يجب على االدارة العليا التأكد من حتديد املسؤوليات
والصالحيات ونشرها داخل املنشأة.
 2-5-5ممثل االدارة Management representative
يجب على اإلدارة العليا أن حتدد عضوا من إدارة املنشأة يتولى
املسؤوليات والصالحيات اآلتية بغض النظر عن مسؤولياته
األخرى:
A.Aالتأكد من أن العمليات املطلوبة لنظام إدارة اجلودة مت
انشاؤها وتطبيقها واحملافظة عليها.
B.Bرفع التقارير لإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة اجلودة وأي
احتياجات للتحسني.
C.Cالتأكد من رفع الوعي مبتطلبات الزبائن خالل املنشاة.
ملحوظة :ميكن ان تشمل مسؤوليات ممثل االدارة االتصال
باجلهات اخلارجية فيما يخص نظام إدارة اجلودة.
 3-5-5االتصال الداخلي Internal communication
يجب على اإلدارة العليا التأكد من أن عمليات اإلتصال املالئمة
خالل املنشاة قد مت انشاؤها .وأن االتصال يشمل فاعلية نظام
إدارة اجلودة.
 6-5مراجعة االدارة Managment review
 1-6-5عام General
يجب على االدارة العليا ان تراجع نظام ادارة اجلودة باملنشأة
على فترات مخططة لضمان استمرارية املالئمة والكفاية
والفاعلية.ويجب ان تشمل هذه املراجعة تقييم فرص
التحسني واحلاجة لتغيير نظام ادارة اجلودة متضمنا سياسة
وأهداف اجلودة.
سجالت مراجعة االدارة يجب احملافظة عليها (انظر .)4-2-4
- 1-1-6-5عام (أضافي) .General
يجب أن تنظم مراجعة األدارة على األقل سنويا ً
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مالحظة :البند ( )1-1-6-5تشمل مراقبة أهداف اجلودة كجزء
من مراجعة األدارة.
 2-6-5مدخالت املراجعة Review input
يجب ان تشتمل مدخالت مراجعة االدارة على معلومات عن:
A.Aنتائج التدقيق (السابقة).
B.Bالتغذية املرتدة من الزبون.
C.Cأداء العملية ومطابقة املنتج.
D.Dموقف األفعال التصحيحية والوقائية.
E.Eمتابعة افعال ناشئة من مراجعات االدارة السابقة.
F.Fالتغييرات التي ميكن أن تؤثر على نظام إدارة اجلودة.
G.Gتوصيات من أجل التحسني.
مالحظة ( )2-c-6-5( )1بالربط مع ( )4-c-8يشمل حاالت عدم
مطابقة املنتج.
مالحظة( )2-f-6-5( )2تشمل تغيرات النظام لكي يكون
قابل للتطبيق وفق معايير تصفية النفط و صناعة الغاز
والبتروكيمياويات واألستخراج.
مالحظة( )2-c-5( )3يشمل تقارير وحتليل عدم املطابقات
احلقلية(أنظر  )9--1-3أذا كانت قابل للتطبيق.
 3-6-5مخرجات املراجعة Review output
يجب ان تشتمل مخرجات اإلدارة على أي قرارات أو أفعال لها
عالقة باآلتي:
A.Aحتسني فاعلية نظام إدارة اجلودة وعملياته.
B.Bحتسني املنتج فيما يتعلق مبتطلبات الزبون.
C.Cاحتياجات املوارد.

 - 6إدارةاملوارد Resource managment

 1-6توفير املوارد Provision of resources
يجب على املنشأة حتديد وتوفير املوارد الالزمة لآلتي:
A.Aلتطبيق نظام ادارة اجلودة واحملافظة عليه مع التحسني
املستمر لفاعليته.
B.Bتعزيز رضاء الزبون بالوفاء مبتطلبات الزبون.
 2-6املوارد البشريةHuman resources.
 1-2-6عام General
يجب أن يكون األفراد القائمني بأعمال تؤثر على تطابق
متطلبات املنتج ذوي كفاءة على أساس التعليم والتدريب
واملهارات واخلبرة املناسبة.
ملحوظة :ميكن ان تتأثر مطابقة متطلبات املنتج بشكل
مباشر أو غير مباشر بواسطة أداء األفراد القائمني مبهام
ضمن إطار نظام إدارة اجلودة.
 2-2-6الكفاءة والتدريب والتوعية
Competence, training and awareness

يجب على املنشاة
A.Aحتديد الكفاءة الضرورية لألفراد القائمني بأعمال تؤثر
على تطابق متطلبات املنتج.
B.Bفي حالة تطبيق ذلك ،توفير التدريب أو اتخاذ افعال أخرى
لتحقيق الكفاءة الالزمة.
C.Cتقييم فاعلية ما أتخذ من أفعال.
D.Dالتأكد من أن األفراد على وعي بعالقة وأهمية أنشطتهم
وكيفية مساهمتهم في حتقيق أهداف اجلودة.
E.Eاحملافظة على السجالت املناسبة للتعليم والتدريب
واملهارات واخلبرة (انظر .)4-2-4
 - 1-2-2-6التدريب (أضافي ) training
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط(أنظر )4-1-3
ضرورية لتحديد األحتياجات التدريبية وتشترط لألفراد الذين
يؤدون نشاطات ترتبط بنظام أدارة اجلودة .ألنها من متطلبات
التدريب التي تشترطها املواصفة للعاملني على تطبيق
النظام والعاملني على األنتاج لكي ينجزوا أعمالهم مبهارة.
يجب أن حتدد فترات تكرار التدريب من قبل املنظمة.
مالحظة( :)1يشترط البند( )1-2-2-6التدريب على العمل
في أي عمل جديد وأي حتوير يؤثر في جودة األنتاج ويشمل
التدريب عمال املقاول واملكتب.
مالحظة( :)2يشمل البند ( )1-2-2-6التدريب على العمليات
احلالية و التوسعات لكي يطلع العاملني على حيويتها
وأهميتها في نشاطاتهم وكيفية مساهمتهم في أجناز
أهداف اجلودة(أنظر )2-d-2-6الذي ينصح بذلك:أن العاملني
الذين عملهم ميكن أن يؤثر على جودة املنتج يجب أن يعرفوا
بالعواقب التي تاتي على املنشاة من حتميل زبون عدم
مطابقة متطلبات اجلودة.
 3-6البنية التحتية Infrastructure
يجب على املنشأة أن حتدد وتوفر املوارد وحتافظ على البنية
التحتية الالزمة لتحقيق مطابقة املنتج للمتطلبات
وتتضمن البنية التحتية املالئم مما يلي:
A.Aاملباني وأماكن العمل واملرافق الالزمة لها.
B.Bمعدات العملية (االجهزة والبرامج).
C.Cاخلدمات املساعدة (مثل النقل واالتصاالت أو نظم
املعلومات).
 4-6بيئة العمل Work environment
يجب على املنشأة حتديد وإدارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق
مطابقة املنتج للمتطلبات
ملحوظة :يتعلق مصطلح «بيئة العمل» بالظروف التي يؤدى
العمل حتتها مشتملة الظروف البدنية والبيئية والعوامل
ملحق مجلة عالم الجودة العدد الرابع يناير 2012
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األخرى (مثل الضوضاء – درجة احلرارة – الرطوبة – اإلضاءة –
اجلو).

 - 7حتقيق املنتج Product realization

 1-7التخطيط لتحقيق املنتج
Planning of product realization
يجب على املنشأة أن تخطط وتطور العمليات الالزمة
لتحقيق املنتج  .يجب أن يتوافق التخطيط لتحقيق املنتج
مع متطلبات العمليات األخرى لنظام إدارة اجلودة «(انظر
.)1-4
يجب على املنشأة عند التخطيط لتحقيق املنتج أن حتدد
املناسب مما يلي:
A.Aأهداف اجلودة ومتطلبات املنتج.
B.Bاحلاجة إلى إنشاء العمليات والوثائق وتوفير املوارد اخلاصة
باملنتج.
C.Cاألنشطة املطلوبة للتحقق وإقرار الصالحية واملراقبة
والقياس والتفتيش واالختبار اخلاصة باملنتج ومعايير
قبوله.
D.Dالسجالت املطلوبة لتوفير البراهني على أن عمليات
التحقيق واملنتج الناشئ عنها تفي باملتطلبات انظر (-4
.)4-2
ويجب أن يكون ناجت هذا التخطيط في شكل يتناسب مع
أسلوب العمل باملنشأة.
ملحوظة  :1الوثيقة التي حتدد عمليات نظام إدارة اجلودة (
تتضمن عمليات حتقيق املنتج ) واملوارد الالزمة ملنتج معني أو
مشروع أو عقد تسمى خطة اجلودة.
ملحوظة  :2املنشأة ميكن أن تطبق أيضا ً املتطلبات الواردة
في ( )3-7لتطوير عمليات حتقيق املنتج.
 - 1-1-7التخطيط لتحقيق املنتج
( ()Planning of product realizationاضافي)
عندما جتهز متطلبات األنتاج من مصدر خارجي ,يجب على
املنشاة ان تعرف الطرق و تنشأ خصائص ضبط للمتطلبات
املستعملة(أنظر( ))4-1-3لوضع هذه املتطلبات ضمن
عمليات حتقيق املنتج.
 2-7العمليات ذات العالقة بالزبون.
Customer_ related processes
 1-2-7حتديد املتطلبات ذات العالقة باملنتج.
Determination of requirements related to the the pro
.duct
يجب على املنشأة أن حتدد:
A.Aاملتطلبات احملددة بواسطة الزبون متضمنة متطلبات
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التسليم وأنشطة ما بعد التسليم.
B.Bاملتطلبات غير احملددة من قبل الزبون ولكنها ضرورية
لالستخدام املوصف او املقصود.
C.Cاملتطلبات التشريعية والتنظيمية املطبقة على املنتج.
D.Dاي متطلبات إضافية يتم اعتبارها ضرورية من قبل
املنشاة.
ملحوظة :تتضمن أنشطة ما قبل النقل على سبيل املثال:
التصرفات احلادثة مبوجب نصوص الضمان وااللتزامات
التعاقدية مثل خدمات الصيانة واخلدمات التكميلية مثل
إعادة التصنيع أو التخلص النهائي.
 2-2-7مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملنتج
Review of requirment related to the product
يجب على املنشأة أن تراجع املتطلبات ذات العالقة باملنتج
ويجب أن تتم هذه املراجعة قبل أن ترتبط املنشأة مع الزبون
على توريد املنتج (أي مثل :قبل تقدمي العطاءات – قبول العقود
أو أوامر التوريد – قبول أي تعديالت على عقود أو أوامر توريد).
ويجب على املنشأة التأكد من اآلتي:
A.Aتعريف متطلبات املنتج.
B.Bمتطلبات العقد أو أمر التوريد التي تختلف عن تلك
التي مت التعبير عنها مسبقا قد مت حلها.
C.Cقدرة املنشأة على الوفاء باملتطلبات احملددة
يجب احملافظة على سجالت بنتائج املراجعة واألفعال
الناشئة عن املراجعة (أنظر .)4-2-4
حينما ال يقدم الزبون نصا موثقا باملتطلبات يجب على
املنشأة أن تؤكد متطلبات الزبون قبل القبول.
في حالة تغيير متطلبات املنتج فإنه يجب على املنشأة
أن تضمن تعديل الوثائق بذات العالقة بهذا التغيير وأيضا
توعية األفراد املعنيني باملتطلبات التي مت تغييرها.
ملحوظة :في بعض احلاالت مثل عمليات البيع من خالل
شبكة االنترنت فإن املراجعة الرسمية لكل أمر توريد ليست
عملية ،وتستبدل مبراجعة املعلومات املتعلقة باملنتج مثل
الكاتالوجات أو مواد الدعاية.
 - 1-2-2-7مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملنتج(أضافي)
Review of requirment related to the product
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط الحظ()4-1-3
ملراجعة املتطلبات املتعلقة باملنتج.
 3-2-7االتصال بالزبون Customer communication
يجب على املنشأة أن حتدد وتطبق ترتيبات فاعلة لالتصال
بالزبون فيما يتعلق باآلتي:
A.Aمعلومات املنتج.
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B.Bالطلبات وتداول العقود وأوامر التوريد متضمنة
تعديالتها.
C.Cالتغذية الراجعة من الزبون متضمنة شكاوي الزبون.
 3-7التصميم والتطوير Design and development
 1-3-7تخطيط التصميم والتطوير
Design and development planning
يجب على املنشأة أن تخطط وتراقب تصميم وتطوير املنتج.
أثناء عملية التصميم والتطوير يجب على املنشأة أن حتدد:
A.Aمراحل التصميم والتطوير.
B.Bاملراجعة والتحقق وإقرار الصالحية املالئمة لكل مرحلة
من مراحل التصميم والتطوير.
C.Cمسؤوليات وصالحيات التصميم والتطوير.
يجب على املنشأة ان تدير العالقات املتداخلة بني اجملموعات
اخملتلفة املعنية بالتصميم والتطوير للتأكد من فاعلية
االتصال ووضوح املسؤوليات.
يجب حتديث مخرجات التخطيط مبا يتالئم مع تقدم أعمال
التصميم والتطوير.
مالحظة :يكون لتصميم وتطوير املراجعة والتأكيد والسريان
أغراض معينة حيث ميكن عملها وتسجيلها بشكل منفصل
أو مجتمع كما يتناسب مع املنتج واملنشأة.
 - 1-1-3-7تخطيط التصميم والتطوير(أضافي)
Design and development planning
يجب على املنشاة ان تنشأ خصائص ضبط أنظر()4-1-3
لتصميم املنتج.وعندما يكون التصميم والتطوير من مصدر
خارجي  ,يجب على املنشاة أن تضمن مطابقة املورد مع
املتطلبات في ( )3-7وتشترط الدليل املوضوعي الذي يؤيد
مؤهالت املورد لهذه املتطلبات.
 - 2-1-3-7توثيق التصميم(أضافي)
Design documentation
يجب أن يشمل توثيق التصميم األسلوب التصميم
واألفتراضات و املعادالت واحلسابات.
 2-3-7مدخالت التصميم والتطوير
Design and development inputs
يجب حتديد املدخالت املرتبطة مبتطلبات املنتج واحملافظة
على سجالتها (انظر  ،)4-2-4ويجب ان تتضمن هذه املدخالت
ما يلي:
A.Aاملتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء.
B.Bاملتطلبات التشريعية والتنظيمية الواجب تطبيقها.
C.Cاملعلومات املتوفرة من تصميمات سابقة مشابهة كلما
أمكن.

D.Dأي متطلبات أخرى ضرورية للتصميم والتطوير.
ويجب مراجعة املدخالت للتحقق من كفايتها.
ويجب أن تكون املتطلبات كاملة وواضحة وليس بها أي
غموض أو تعارض فيما بينها.
 - 1-2-3-7مدخالت التصميم والتطوير(أضافي)
Design and development inputs
يجب على املنشاة أن تعينّ وتوثق وتراجع متطلبات مدخالت
تصميم األنتاج.
يجب أن تتضمن مدخالت التصميم والتطوير متطلبات
الزبون احملددة أنظر(.)2-2-7
 3-3-7مخرجات التصميم والتطوير
Design and development outputs
يجب أن تقدم مخرجات التصميم والتطوير بشكل يتناسب
مع مدخالت التصميم والتطوير كما يجب إعتمادها قبل
السماح بتداولها.
مخرجات التصميم والتطوير يجب أن:
A.Aتفي مبتطلبات مدخالت التصميم والتطوير.
B.Bمتد باملعلومات املناسبة للشراء واالنتاج وتقدمي اخلدمة.
C.Cتتضمن أو تشير الى معايير قبول املنتج.
D.Dحتدد خصاص املنتج األساسية الستخدامه اآلمن
والسليم.
ملحوظة :تتضمن املعلومات اخلاصة باالنتاج وتقدمي اخلدمة،
التفاصيل بحفظ وحماية املنتج.
 - 1-3-3-7مخرجات التصميم والتطوير(أضافي)
Design and development outputs
يجب أن توثق مخرجات التصميم والتطوير
 4-3-7مراجعة التصميم والتطوير
Design and development review
يجب إجراء مراجعات نظامية للتصميم والتطوير عند
مراحل مناسبة طبقا لترتيبات مخططة (انظر :)1-3-7
A.Aلتقييم قدرة نتائج التصميم والتطوير على الوفاء
باملتطلبات.
B.Bلتحديد أي مشاكل واقتراح األفعال الالزمة.
C.Cيجب أن يشارك في مثل هذه املراجعات ممثلني للوظائف
املعنية مبرحلة (أو مراحل) التصميم والتطوير التي يتم
مراجعتها .ويجب احملافظة على سجالت نتائج املراجعات
وأي أفعال ضرورية (انظر .)4-2-4
 - 1-4-3-7مراجعة التصميم والتطوير(األضافي)
Design and development review
يجب أن توثق و تنظم مراجعة التصميم النهائية .
ملحق مجلة عالم الجودة العدد الرابع يناير 2012
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يجب أن يصادق طرف آخر علي التصميم النهائي بدال من
الشخص او األشخاص الذين أعدوا املراجعة.
مالحظات -:
A.Aتأكيد دقة نتائج التصميم من خالل أداء حسابات بديلة.
B.Bمراجعة وثائق مخرجات التصميم أعتمادا ً على
الفعاليات في()4-3-7
C.Cمقارنة التصميم اجلديد مع تصميم معتمد مشابهة
له.
 5-3-7التحقق من التصميم والتطوير
Design and development verification
يجب أن يتم اجراء التحقق طبقا لترتيبات مخططة
(انظر  )1-3-7للتأكد ان مخرجات التصميم والتطوير تفي
مبتطلبات مدخالت التصميم والتطوير .ويجب احملافظة على
سجالت نتائج التحقق وأي أفعال ضرورية(انظر .)4-2-4
 6-3-7اقرار صالحية التصميم والتطوير
Design and development validation
يجب أن يتم اقرار صالحية التصميم والتطوير طبقا لترتيبات
مخططة (انظر  )1-3-7للتأكد أن املنتج الناجت قادر على
الوفاء مبتطلبات التطبيق املعني أو االستخدام املقصود كلما
أمكن .يجب أن يتم اقرار الصالحية قبل تسليم أو استخدام
املنتج كلما أمكن ذلك .يجب احملافظة على سجالت بنتائج
إقرار الصالحية وأي أفعال ضرورية (انظر .)4-2-4
مالحظات-:
تشمل أقرار صالحية التصميم واحد أو أكثر من مايلي-:
A.Aأختبارات النموذج األصلي.
B.Bاألختبارات التشغيلية والوظيفية ملنتوجات األنتاج.
C.Cأختبارت محددة من خالل معايير صناعية و/أو متطلبات
بشكل منتظم.
D.Dمراجعات وأختبارات األداء احلقلية.
 7-3-7ضبط تغييرات التصميم والتطوير
Control of design and development changes
يجب حتديد تغييرات التصميم والتطوير واحملافظة على
السجالت .يجب مراجعة التغييرات والتحقق منها وإقرار
صالحيتها كلما أمكن واعتمادها قبل التطبيق .يجب أن
تتضمن مراجعة تغييرات التصميم والتطوير تقييم تأثير
هذه التغييرات على األجزاء املكونة للمنتج واملنتج الذي
مت تسليمه .يجب احملافظة على سجالت بنتائج مراجعة
التغييرات وأي أفعال ضرورية (أنظر .)4-2-4
 - 1-7-3-7ضبط تغييرات التصميم والتطوير(أضافي)
Control of design and development changes
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تتطلب تغييرات التطوير والتصميم مبا فيها التغييرات في
وثائق التصميم نفس الضوابط ك التي طبقت على التطوير
والتصميم األصلي وكذلك توثيق التصميم.
 4-7الشراء Purchasing
 1-4-7عملية الشراء Purchasing process
يجب على املنشأة أن تتأكد من تطابق املنتج املشترى مع
متطلبات الشراء احملددة .إن نوع ومدى املراقبة املنفذة على
املزود واملنتج املشترى يجب أن يعتمد على مدى تأثير املنتج
املشترى في حتقيق املنتج التالي أو املنتج النهائي.
ويجب على املنشأة تقييم واختيار املزودين على أساس
قدرتهم على توريد منتج طبقا ملتطلبات املنشأة .يجب
وضع معايير االختيار والتقييم وإعادة تقييم املزودين .ويجب
احملافظة على سجالت نتائج التقييم وأي أفعال ضرورية
تنشأ عن التقييم (أنظر.)4-2-4
 - 1-1-4-7عملية الشراء(أضافي) Purchasing process
يجب على املنشاة ان تنشأ خصائص ضبط الحظ()4-1-3
لعملية الشراء وأختيار املزود.
مالحظة:
تشمل املنتجات املشتراة كل املنتجات واخلدمة الذي تؤثر في
ألتزام مع متطلبات الزبون.
تقيم املوردين (أضافي)
- 2-1-4-7معيار أختيار
وتقيم وأعادة ّ
ّ
criteria for supplier selection ,evaluation and re.evaluation
تقيم املوردين
يجب ان يشمل معيار أختيار وتقّ ّيم وأعادة ّ
واحد أو أكثر من ما يلي-:
A.Aفحص املنتجات النهائية للمورد بواسطة املنشاة من
خالل تسهيالته.
B.Bفحص املنتجات النهائية للمورد بواسطة املنشاة عند
األستالم.
C.Cمراقبة مطابقة املورد ملتطلبات شراء املنشاة.
D.Dالتحقق بواسطة املنشاة من أن املورد يطبق مواصفة
نظام أدارة اجلودة املعمول به دوليا ً /املواصفات الفنية
مالحظة -:عندما يوجد هناك دمج أو أستمالك أو شراكة بني
املوردين،يجب أن تركز املنشاة نظرها على ثبات وأستمرارية
فعالية موردين نظام أدارة اجلودة..
 - 3-1-4-7مورد -عمليات مجهزة تتطلب أقرار صالحية
(أضافي).
supplier- provided processes that require validationعندما تختار املنشاة توريد خارجي ألي عمليات تتطلب أقرار
صالحية  .يجب على املنشاة أن تطلب من ذلك املورد أن ميتثل
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للمتطلبات في البند( )2-5-7كبند قابل للتطبيق الحظ (-4
.)1
- 2-4-7معلومات الشراء Purchasing information
يجب أن توصف معلومات شراء املنتج املطلوب شراؤه
متضمنا ً بقدر اإلمكان:
A.Aاملتطلبات اخلاصة باعتماد املنتج واإلجرءات والعمليات
واملعدات.
B.Bمتطلبات تأهيل األفراد.
C.Cمتطلبات نظام إدارة اجلودة.
يجب على املنشأة أن تتأكد من كفاية متطلبات الشراء
احملددة قبل نشرها على املزود.
 - 1-2-4-7معلومات الشراء(أضافي)
Purchasing information
أن معلومات الشراء تشترط على املورد وجوب ثوثيق وتوصيف
املنتوجات املطلوب شراءها بحيث يتضمن هذا التوثيق
معلومات عن مالئمة أستخدام املنتج (أين يكون أستخدام
املنتج مالئم؟)حسب الفقرات في البند( )2-4-7باألضافة
الى حتديد النوع والصنف والدرجة وأي متييز دقيق .والعنوان
وأي معلومات أيجابية أخرى تعني الهوية بشكل واضح.
واألصدارات التطبيقية من املواصفات والرسوم ومتطلبات
العمليات ومعلومات الفحص والبيانات الفنية احليوية
األخرى.
 3-4-7التحقق من املنتج املشترى
Verification of purchased product
يجب على املنشأة أن تنشئ وتطبق التفتيش أو أي أنشطة
أخرى ضرورية للتأكد أن املنتج املشترى يفي مبتطلبات الشراء
احملددة.
حينما تنوي املنشأة أو زبونها إجراء حتقق لدى املزود .يجب
على املنشأة أن تنص على ترتيبات التحقق املطلوبة وأسلوب
قبول املنتج ضمن معلومات الشراء.
 - 1-3-4-7التحقق من املنتج املشترى(أضافي)
Verification of purchased product
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط أنظر()4-1-3
للتحقق من املنتجات املشتراة.
يجب على املنشاة أن حتافظ على سجالت فعاليات التحقيق
أنظر (.)4-2-4
 5-7اإلنتاج وتقدمي اخلدمة
Production and service provision
 1-5-7ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمة
Control of production and service provision

يجب على املنشأة أن تخطط وتنفذ متطلبات االنتاج وتقدمي
اخلدمة حتت ظروف خاضعة للتحكم  .وتتضمن الظروف
اخلاضعة للتحكم اآلتي كلما أمكن:
A.Aإتاحة املعلومات التي توصف خصائص املنتج.
B.Bإتاحة تعليمات التشغيل عند الضرورة.
C.Cاستخدام املعدات املناسبة.
D.Dإتاحة واستخدام معدات املراقبة والقياس.
E.Eتطبييق املراقبة والقياس.
F.Fوتطبيق أنشطة االفراج للمنتج والتسليم وما بعد
التسليم.
 - 1-1-5-7ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمة(أضافي)
Control of production and service provision
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط أنظر
التعريف( )4-1-3الذي يصف ضبط املنتجات واخلدمة.
 - 2-1-5-7ضبط العمليات(أضافي) process cotrols
يجب أن يوثق ضبط العمليات بشكل روتيني اجلوالت
امليدانية وقوائم التدقيق وصفحات العمليات أو أي نوع آخر
من اخلصائص واملعايير املرجعية والرموز.
يجب أن تشمل وثائق ضبط العمليات أو املعلومات املرجعية
معايير القبول والتصنيع واألختبارات والفحص و فحص
ملكية الزبون أو نقاط التطابق.
 2-5-7اقرار صالحية عمليات االنتاج وتقدمي اخلدمة
Validation of processes for production and service
provision
يجب على املنشأة أن تقر صالحية أي عمليات لالنتاج وتقدمي
اخلدمة اذا كان ناجت العمليات ال ميكن التحقق منه باملراقبة
والقياس الحقا ونتيجة لذلك تصبح العيوب ظاهرة فقط
بعد استخدام املنتج أو تقدمي اخلدمة.
وإقرار الصالحية يجب أن يبرهن على قدرة هذه العمليات
على حتقيق النتائج اخملططة.
يجب على املنشأة أن تضع ترتيبات لهذه العمليات بحيث
تتضمن اآلتي كلما أمكن:
A.Aمعايير محدَّدة ملراجعة واعتماد العمليات.
B.Bاعتماد املعدات وتأهيل األفراد.
C.Cاستخدام أساليب واجراءات موصفة.
D.Dمتطلبات التسجيل (انظر .)4-2-4
E.Eإعادة إقرار الصالحية.
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- 1-2-5-7اقرار صالحية عمليات االنتاج وتقدمي
اخلدمة(أضافي).
Validation of processes for production and service
provision
يجب أن تقر املنشاة توصيف هذه العمليات من خالل
مواصفات انتاج قابلة للتطبيق كما يتطلب أقرار الصالحية،
اذا لم توصف هذه العمليات أو وال يوجد هناك مواصفات
انتاج معتمدة .
يجب ان يشمل طلب أقرار صالحية للعمليات ،أجراء فحوصات
الأتالفية ،حلام ،معاجلة حرارية أذا كانت قابلة للتطبيق على
األنتاج كحد أدنى.
 3-5-7التمييز والتتبعية Identification and traceability
يجب على املنشأة أن متيز املنتج بالوسائل املناسبة خالل
مراحل حتقيقه كلما كان ذلك ممكنا.
يجب على املنشأة متييز حالة املنتج فيما يتعلق مبتطلبات
القياس واملراقبة من خالل حتقيق املنتج.
اذا كانت التتبعية متطلبا فانه يجب على املنشأة أن تراقب
التمييز الفريد للمنتج وتقوم بحفظ السجالت
(انظر .)4-2-4
ملحوظة :في بعض قطاعات الصناعة تكون ادارة املكونات
وسيلة يتم بواسطتها احملافظة على التمييز والتتبعية.
 - 1-3-5-7التمييز والتتبعية(أضافي)
Identification and traceability
يجب على املنشاة ان تنشأ خصائص ضبط(أنظر -1-3
 )4للتمييز والتتبعية للمنتج من خالل وسائل مناسبة
من مرحلة أستالم املواد األولية الى كافة مراحل األنتاج
كاألستالم والتنصيب كما هو مطلوب من قبل املنشاة
والزبون و مواصفات املنتج القابلة للتطبيق.
 - 2-3-5-7صيانة وتبديل التمييز والتتبعية(أضافي)
Identification and traceability maintenance and
replacement
يجب أن تشمل خصائص الضبط متطلبات صيانة أو تبديل
السجالت والعالمات التجارية للتمييز والتتبعية.
- 3-3-5-7حالة املنتج (أضافي) product status
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط (أنظر)4-1-3
لتمييز حالة املنتج.
 4-5-7ملكية الزبون Customer property
يجب على املنشأة أن تولي عناية مبلكية الزبون حينما تكون
حتت سيطرة املنشأة أو تستخدم بواسطتها .ويجب على
املنشأة أن متيز وتتحقق من وحتمي وتؤمن ملكية الزبون
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املوجودة لديها بغرض االستخدام أو إدخالها في املنتج.
وفي حالة فقد أو تلف أي ملكية للزبون أو عدم صالحيتها
لالستخدام تقوم املنشأة بإبالغ املستهلك مع االحتفاظ
بالسجالت (انظر .)4-2-4
ملحوظة :ميكن أن تتضمن ملكية الزبون ملكية فكرية
واملعلومات الشخصية.
- 1-4-5-7ملكية الزبون (أضافي) .Customer property
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط (أنظر)4-1-3
لعمليات التحقق واخلزن والصيانة وضبط ملكية الزبون.
 5-5-7احملافظة على املنتج Preservation of product
يجب على املنشأة أن حتافظ على املنتج أثناء عمليات
التشغيل الداخلي والتسليم للجهة املعنية من أجل
احملافظة على مطابقة الشروط واملتطلبات .وكلما أمكن،
يجب أن تتضمن احملافظة على التمييز والتناول والتغليف
والتخزين واحلماية .ويجب أن تطبق احملافظة أيضا على األجزاء
املكونة للمنتج.
 1-5-5-7احملافظة على املنتج(أضافي)
Preservation of product
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط (أنظر)4-1-3
تصف الطرق املستعملة للمحافظة على مطابقة املنتج
للفعاليات في البند(.)5-5-7
 - 2-5-5-7التقييم الدوري للخزين(أضافي)
periodic assessment of stock
يجب أن تقييم حالة خزين املواد األولية او املنتجات خالل
فترات زمنية محددة لكي يكشف التلف وظروف خزن املنتج
أو اجزاء مكوناته.
مالحظة:
يشمل البند( )2-5-5-7أمكانية أستعمال نظام أدارة
املوجودات اخملزنية نسبة الى أفضل معدل زمني ألستبدال
املوجودات اخملزنية وفقا لدورة اخلزين حسب قاعدة (يدخل أول
يخرج أول).
 6-7ضبط معدات املراقبة والقياس
Control of monitoring and measuring equipment
يجب على املنشأة أن حتدد املراقبة والقياسات املطلوب
تنفيذها وأيضا معدات املراقبة والقياس الالزمة إلعطاء
البرهان على مطابقة املنتج للمتطلبات احملددة.
ويجب على املنشأة أن تنشئ عمليات تتضمن امكانية
تنفيذ املراقبة والقياس وأن التنفيذ يتم بأسلوب يتوافق مع
متطلبات املراقبة والقياس.
وعند الضرورة ،ولتأكيد صحة النتائج فإن معدات القياس
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يجب أن:
a.aتعاير أو يتم التحقق منها – أو كال األمرين – على فترات
محددة أو قبل االستخدام مقارنة مبقاييس معيارية ذات
تتبعية قياسية دولية أو قومية.
b.bوفي حالة عدم توفر مثل هذه املقاييس فإنه يجب
تسجيل األسس املستخدمة في املعايرة أو التحقق.
(c.cأنظر .)4-2-4
d.dتضبط أو يعاد ضبطها عند الضرورة.
e.eمتيز حتى يتم حتديد حالة املعايرة اخلاصة بها.
f.fتكون مؤمنة ضد أي تعديل قد يؤدى لعدم صحة نتائج
القياس.
g.gتكون محمية ضد الكسر والتلف أثناء التناول والصيانة
والتخزين.
وباإلضافة إلى ذلك يجب على املنشأة أن تقيم وتسجل
صالحية نتائج القياسات السابقة عندما يكتشف عدم
املع ّدة للمتطلبات.
مطابقة ِ
ويجب على املنشأة أن تأخذ الفعل املناسب بشأن هذه املعدة
وأي منتج تأثر باستخدامها .ويجب احملافظة على سجالت
نتائج املعايرة والتحقق (أنظر .)4-2-4
عند استخدام برامج احلاسب في مراقبة وقياس متطلبات
محددة ،فإنه يجب التأكد من قدرة هذه البرامج على الوفاء
بالتطبيق املقصود .ويجب أن يتم ذلك قبل االستخدام األولي
ويعاد تأكيده عند الضرورة.
ملحوظة :تأكيد قدرة برنامج احلاسب اآللي على توفير
التطبيق املراد سوف يتضمن تأكيد وإعداد إدارتها من أجل
اإلبقاء على مالءمتها لالستخدام.
 - 1-6-7ضبط معدات املراقبة والقياس(أضافي)
Control of monitoring and measuring equipment
يجب على املنشاة أن تنشأ خصائص ضبط (أنظر )4-1-3
لضبط ومعايرة وصيانة معدات املراقبة والقياس.
يجب أن تشمل خصائص الضبط نوع املعدات ومتييزها اخلاص
و املوقع وتكرار التحقق وطريقة التحقق ومعيار القبول.
 - 2-6-7الظروف البيئية(أضافي)
Environmental conditions
يجب على املنشاة أن تضمن الظروف البيئية املناسبة
للمعايرة والقياس والفحص واألختبارات املشروط أجراءها.
مالحظة:
يتطلب ذلك حفظ سجالت فعاليات املعاييرة والتحقق لكل
مقاييس ومعدات االختبار والقياس لتوفير دليل مطابقة
منتج للمتطلبات احملددة ،ويشمل هذا موظفني ومعدات

الزبون أيضاً.
•متييز املعدات يشمل معيار القياس وكيفية معاييرة
املعدات.
•تنقيح التعديالت الهندسية الالحقة.
•أي قراءات خارج املواصفات مستلمة أثناء املعاييرة
والتحقق.
•تقييم تأثير ظروف خارج املواصفات.
•أشعار الزبون عند الشك باملنتج أو املواد املشحونة.

 - 8القياس والتحليل والتحسني
Measurement, analysis and improvement

 1-8عام General
يجب على املنشأة أن تخطط وتطبق عمليات املراقبة
والقياس والتحليل والتحسني املطلوبة.
A.Aلتبرهن على مطابقة متطلبات املنتج.
B.Bلتؤكد مطابقة نظام إدارة اجلودة.
C.Cلتحسن باستمرار فاعلية نظام إدارة اجلودة.
ويجب أن يتضمن هذا حتديد األساليب املطبقة مشتملة
على التقنيات اإلحصائية ومدى استخدامها.
 2-8املراقبة والقياس Monitoring and measurement
 1-2-8رضاء الزبون Customer satisfaction
كأحد قياسات أداء نظام إدارة اجلودة ،يجب على املنشأة أن
تراقب املعلومات املتعلقة بتوقعات الزبون حتى تستشعر
إلى أي مدى قامت بالوفاء مبتطلباته .ويجب حتديد أساليب
احلصول على وأستخدام هذه املعلومات.
ملحوظة :ميكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات الزبون،
احلصول على مدخالت من مصادر مثل استقصاءات رضاء
الزبون ،بيانات الزبون حول جودة املنتج املسلم ،استقصاءات
أراء املستخدمني ،حتليل األعمال التجارية املفقودة ،الشكاوى
ومطالبات الضمان وكذلك تقارير التجار.
 2-2-8التدقيق الداخلي Internal audit
يجب على املنشأة تنفيذ تدقيقات داخلية على فترات
مخططة لتحدد ما إذا كان نظام إدارة اجلودة:
A.Aمطابق للترتيبات اخملططة (أنظر  ،)1-7ومتطلبات هذه
املواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام ادارة اجلودة
احملددة بواسطة املنشأة.
B.Bمطبق بفاعلية ويتم احملافظة عليه.
يجب أن يتم تخطيط برنامج تدقيق ،مع األخذ في االعتبار
حالة وأهمية العمليات واألماكن التي سيتم تدقيقها،
باإلضافة إلى نتائج التدقيق السابقة .ويجب أن حتدد معايير
ومجال ودورية وأساليب التدقيق املتبعة ،ويجب أن يكون
ملحق مجلة عالم الجودة العدد الرابع يناير 2012
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اختيار املدققني وتنفيذ التدقيق موضوعيا وحياديا .املدققون
ال يجب أن يدققوا أعمالهم.
يجب انشاء االجراء املستندي /املوثق لتعريف املسؤوليات
واملتطلبات من أجل تخطيط وعمل التدقيقات وعمل
السجالت وإبالغ النتائج.
يجب حفظ السجالت والتدقيقات والنتائج اخلاصة بهم
(انظر .)4-2-4
يجب أن تتأكد اإلدارة املسؤولة عن األماكن التي مت تدقيقها
من إتخاذ التصحيحات واألفعال التصحيحية الالزمة الزالة
حاالت عدم املطابقة وأسبابها بدون أي تأخير .ويجب أن
تتضمن أنشطة املتابعة التحقق من األفعال املتخذة ورفع
تقارير بنتائج التحقق (انظر .)2-5-8
ملحوظة :انظر (آيزو  )19011لألسترشاد.
 - 1-2-2-8التدقيق الداخلي(األضافي) Internal audit
يجب أن ينظم جدول زمني للتدقيق الداخلي بشكل دوري
على األقل كل سنة ويؤدي هذه الفعالية موظفني مستقلني
أو يشرفون بشكل مباشر عليها.
 - 2-2-2-8أوقات رد الفعل (أضافي) Response of times
يجب على املنشاة ان متييز أوقات رد الفعل لتعني مكان عدم
املطابقة املكتشفة.
 3-2-8مراقبة وقياس العمليات
Monitoring and measurment of processes
يجب على املنشأة أن تطبق األساليب املناسبة ملراقبة وكلما
أمكن قياس عمليات نظام إدارة اجلودة ،ويجب أن تبرهن هذه
األساليب على قدرة العمليات على حتقيق النتائج اخملططة،
وفي حالة عدم حتقيق النتائج اخملططة
يجب التصحيح واتخاذ األفعال التصحيحية «كلما أمكن «
ملحوظة :عند حتديد الوسائل املناسبة ينصح بأن تأخذ
املنشأة في اعتبارها نوع ومدى املراقبة أو القياس الذي يالءم
كل من عملياتهم فيما يتعلق بتأثيرهم على مطابقة املنتج
للمتطلبات وعلى فاعلية نظام إدارة اجلودة.
مالحظة:يشمل البند( )3-2-8احملافظة على سجالت التواريخ
املؤثرة.
 4-2-8مراقبة وقياس املنتج
Monitoring and measurment of product
يجب على املنشأة مراقبة وقياس خصائص املنتج للتحقق
من الوفاء مبتطلبات املنتج ،وتنفيذ ذلك عند املراحل املناسبة
من عملية حتقيق املنتج طبقا لترتيبات مخططة (انظر
 .)1-7يجب احملافظة على برهان املطابقة ملعايير القبول.
ويجب أن توضح السجالت الشخص /األشخاص املسؤولني
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عن االفراج عن املنتج لتوصيله الى الزبون (انظر .)4-2-4
يجب أن ال يتم االفراج عن املنتج وان ال يتم تقدمي اخلدمة الى
الزبون إال بعد التأكد من اكتمال الترتيبات اخملططة (انظر
.)1-7بصورة مرضية ،وخالف ذلك يتم االعتماد من السلطة
اخملتصة وفي بعض االحيان بواسطة الزبون.
 - 1-4-2-8مراقبة وقياس املنتج(أضافي)
.Monitoring and measurment of product
يجب ان تنشأ املنشأة خصائص ضبط (أنظر  )4-1-3ملراقبة
وقياس خواص املنتج.
 - 2-4-2-8فحص القبول(األضافي)
.Acceptance inspection
أن األشخاص الذين ينفذون فحص القبول النهائي هم
غير األشخاض الذين يؤدون او يشرفون بشكل مباشر على
عمليات األنتاج (أنظر )2-1-3في مراحل مخططة عمليات
حتقيق األنتاج.
 3-8التحكم في املنتج غير املطابق
Control of nonconforming product
يجب على املنشأة أن تضمن متييز ومراقبة املنتج غير
املطابق ملتطلبات املنتج حتى متنع االستخدام غير املقصود
أو تسليمه .يجب إنشاء إجراء موثق يحدد أساليب التحكم
واملسؤوليات والصالحيات املتعلقة بالتعامل مع املنتج غير
املطابق.
اذا كان ذلك مطبقا ,يجب على املنشأة أن تتعامل مع املنتج
غير املطابق بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
A.Aاتخاذ فعل إلزالة عدم املطابقة التي مت اكتشافها.
B.Bالتصريح باستخدامه أو االفراج عنه أو قبوله بتجاوز من
السلطة اخملتصة وفي بعض االحيان بتجاوز من الزبون.
C.Cاتخاذ فعل مينع االستخدام أو التطبيق األصلي.
D.Dاتخاذ التصرف املناسب جتاه التأثيرات أو التأثيرات احملتملة
اخلاصة بعدم املطابقة في حالة اكتشاف منتج غير
مطابق بعد تسليمه أو البدء في استخدامه.
ويجب أن يخضع املنتج غير املطابق في حال تصحيحه إلعادة
التحقق للبرهان على مطابقته للمتطلبات.
يجب احملافظة على سجالت بطبيعة عدم املطابقة وأي
أفعال تالية اتخذت بشأنها متضمنة املوافقات بالتجاوزات
التي مت احلصول عليها (انظر .)4-2-4
- 1-3-8األفراج أو قبول ملنتجات غير مطابقة(أضافي)
Release or acceptance of noncoforming product
يجب ان تشمل عملية التقييم واألفراج والقبول للمنتج
غير املطابق واحد او أكثر من مايلي.
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1.1يشترط قبول املنتج غير املطابق لشروط معيار قبول
التصنيع ذلك-:
•منتج غير مطابق لشروط معيار قبول التصميم.
•اليصنف أنتهاك معيار قبول التصنيع كأنتهاك ملعيار
قبول التصميم بالضرورة.أو
•تصلح املنتجات أو يعاد تشغيلها لكي تفي بشروط
معيار قبول التصميم أو معيار قبول التصنيع.
2.2يشترط في قبول املنتجات التي التفي بشروط معيار
قبول التصميم األصلي اآلتي-:
•يغيير معيار قبول التصميم األصلي طبقا الى(. )7-3-7
•ويجب ان تفي املنتجات أو املواد مبعيار قبول تصميم
جديد.
 - 2-3-8حتليل عدم املطابقة احلقلية(أضافي)
. field nonconformity analysis
يجب أن تشمل األجراءات املوثقة للمنتج غير املطابق
متطلبات للتمييز والتوثيق وكتابة تقريرلعرض حالة عدم
املطابقة احلقلية(أنظر )9-1-3أواملنتجات غير املطابقة .
يجب أن تتضمن األجراءات املوثقة حتليل عدم املطابقة
احلقلية ،ويوفر منوذج من املنتج املطابق للمواصفات أو دليل
موثق يدعم عدم املطابقة لتسهيل مهمة حتديد سببها.
- 3-3-8أشعار الزبون (أضافي) .customer notification
يجب ان تشعر املنشاة الزبائن أذا كان املنتج اليتطابق مع
معيار التصميم(أنظر )1-6-3قبل التسليم.
ويجب ان حتافظ املنشاة على سجالت كل أشعار (أنظر-4
.)4-2
 4-8حتليل البيانات Analysis of data
يجب على املنشأة حتديد وجمع وحتليل البيانات املناسبة
لتبرهن على مالئمة وفاعلية نظام إدارة اجلودة ولتقييم أين
ميكن عمل التحسني املستمر لفاعلية نظام إدارة اجلودة.
ويجب أن يتضمن ذلك البيانات املتولدة نتيجة للمراقبة
والقياس ومن املصادر املعنية األخرى .ويجب أن يوفر حتليل
البيانات املعلومات املتعلقة بــ:
A.Aرضاء العميل (انظر 8ـ2ـ.)1
B.Bاملطابقة ملتطلبات املنتج ( انظر .)4-2-8
C.Cخصائص واجتاهات العمليات واملنتجات متضمنة فرص
للفعل الوقائي (انظر  3-2-8و .) 4-2-8
D.Dاملزودين (انظر .)4-7
مالحظة  -:في الفقرة (4--8ج) أنظر الى  3-5-8املنسوبة
للفعل الوقائي.
 - 1-4-8حتليل البيانات (أضافي) Analysis of data

يجب أن تنشأ املنشاة خصائص ضبط(أنظر )4-1-3للتمييز
وأستعمال التقنيات لتحليل البيانات.
 5-8التحسني Improvement
 1-5-8التحسني املستمر Continual improvement
يجب على املنشأة أن حتسن باستمرار فاعلية نظام إدارة
اجلودة من خالل استخدام سياسة اجلودة ,أهداف اجلودة ,نتائج
التدقيق ,حتليل البيانات ,األفعال التصحيحية والوقائية
ومراجعة اإلدارة.
 2-5-8الفعل التصحيحي Corrective action
يجب على املنشأة أن تتخذ فعال إلزالة أسباب عدم املطابقة
بغرض منع تكرار حدوثه .ويجب أن تكون األفعال التصحيحية
مناسبة لتأثيرات حاالت عدم املطابقة املكتشفة.
يجب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات لــ:
A.Aمراجعة حاالت عدم املطابقة ( متضمنة شكاوى الزبون).
B.Bحتديد أسباب عدم املطابقة.
C.Cتقييم احلاجة لفعل يضمن عدم تكرار حدوث عدم
املطابقة.
D.Dحتديد وتطبيق الفعل املطلوب.
E.Eسجالت بنتائج الفعل املتخذ (انظر 4ـ 2ـ.)4
F.Fمراجعة فاعلية الفعل التصحيحي املتخذ.
 1-2-5-8الفعل التصحيحي (أضافي) .Corrective action
يجب أن تضمن املنشاة أن يكون أي فعل التصحيحي فعال.
 2-2-5-8الفعل التصحيحي(األضافي)Corrective action .
يجب أن متييز املنشاة أوقات رد الفعل لتعني مكان الفعل
التصحيحي.
 3-5-8الفعل الوقائي Preventive action
يجب على املنشأة أن حتدد فعال ً إلزالة أسباب عدم املطابقة
املمكنة حتى متنع حدوثها .يجب أن تكون األفعال الوقائية
مناسبة لتأثيرات املشاكل املمكنة.
يجب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات لـــ:
A.Aحتديد عدم املطابقات املمكنة وأسبابها.
B.Bتقييم احلاجة لفعل مينع حدوث عدم املطابقة.
C.Cحتديد وتطبيق الفعل املطلوب.
D.Dسجالت بنتائج الفعل املتخذ (انظر 4ـ2ـ.)4
E.Eمراجعة فاعلية الفعل الوقائى املتخذ.
 - 1-3-5-8الفعل الوقائي(أضافي) .Preventive action
يجب أن تضمن املنشاة أن يكون أي فعل وقائي فعال.
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