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  قائمة الوثائق الالزمة للحصول على عالمة الجودة األردنیة
List of Documents Necessary for JQM Certification 

  مؤسسة المواصفـات والمقـاييس
  مديرية شهادات المطابقة /

JSMO/ Certification Department 
 

  ألردنیةا عالمة الجودة الوثائق التالیة مع عقد منح/تجدید شھادةتسلیم الرجاء 
Please submit the following documents with the contract of granting/renewing JQM certificate  

 :Organization    المنشأة:
 :Date of receiving contract    :تاریخ استالم العقد

  *التفقد الوثیقة #
Check 

  مالحظات
Notes Document  

1 
ر الحكومیPPة تبPPین وثیقPPة تسPPجیل المنشPPأة فPPي الPPدوائ

ات مPPPPللمنشPPPPأة إلنتPPPPاج المنتجPPPPات والعال التPPPPرخیص
  التجاریة المطلوب منحھا عالمة الجودة.

   

The formal registration of the organization in  the 
governmental departments, which authorize the 
organization to produce the products and the 
trademarks intended for JQM certification 

 Copy of the organizational structure    نسخة من الھیكل التنظیمي 2
 Copy of  management systems certificates    أنظمة اإلدارةنسخة من شھادات  3

4 

نسPPخة مPPن كتیPPب نظPPام اإلدارة ألحPPد أنظمPPة اإلدارة 
ل: اثالمحددة في تعلیمات عالمة الجودة (مالمقبولة و

 )٩٠٠١آیPزو الدولیة مواصفة الكتیب الجودة حسب 
 لھذا النظام شھادةأن المنشأة حاصلة على في حال 

  

Copy of the manual for one of the  approved 
management systems defined in the JQM instructions, 
(e.g.: quality manual according to ISO 9001) in case 
that the management system is certified 

 .Job description for quality and laboratory employees    الوصف الوظیفي لموظفي الجودة والمختبر 5

6 
  ما یلي: بینقائمة بأسماء موظفي الجودة والمختبر ت

  المؤھالت العلمیة .٢   المسمى الوظیفي.١
  الدورات التدریبیة.٤ عدد سنوات الخبرة.٣

 
 
 
 

List of names of quality and laboratory employees 
showing the followings: 
1. Job title 2.Educational qualifications 
3.Experience years 4.Training 

 .Copy of internal test reports for the products    المنتجاتفحص داخلیة لنسخة من تقاریر  7
 .Copy of external test results for the products    نسخة من تقاریر خارجیة لفحص المنتجات 8

9 
قائمPPة بمعPPدات القیPPاس وأجھPPزة الفحPPص المسPPتخدمة 

(داخلي/  تھامكان معایرو في الفحص وضبط الجودة
   وتدریجھ باإلضافة إلى دقة كل جھاز خارجي)

  

List of measuring devices and testing equipments used 
in testing and quality control and determine the place of 
calibration (Internal/ External) in addition to the 
accuracy of each device and its division   

 Copy of calibration procedure    نسخة من إجراء المعایرة 10

یة للمنPتج موضPحا مخطط تفصیلي للعملیات التصنیع 11
 Flow chart for the production process showing control    علیھ نقاط الضبط

points. 

نسخة من إجراء الفحص واالختبPار وخطPة الفحPص  12
 Copy of testing procedure and testing and quality      وضبط الجودة للمنتج

control plan 

13 
Pتم إجراؤھPي یPات التPرات قائمة بالفحوصPي مختبPا ف

المنشPPPأة باإلضPPPافة إلPPPى رقPPPم المواصPPPفة التPPPي یPPPتم 
 الفحص بناًء علیھا

    
List of laboratory tests undertaken in the organization 
lab and reference standard  

 Document showing the identification and traceability of      توضح كیفیة ترمیز المنتجات وتتبعھاوثیقة  14
the products 

 Copy of product label   نسخة من بطاقة بیان للمنتج 15
 Copy of complaints record/forms for the products   الشكاوي على المنتجات /نماذجنسخة من سجل 16

نسPPخة عPPن أي نشPPرات تعریفیPPة أو تسPPویقیة للمنPPتج  17
 Copy of any brochures or flyers for products or the   والمنشأة

organization 
 :Date of receiving complete documents    :تاریخ استالم الوثائق كاملة

 :Notes on documents to be checked during the audit  مالحظات على الوثائق یجب التأكد منھا خالل عملیة التقییم:
  
 

 :Signature of project coordinator    توقیع منسق المشروع:
 


