مؤسسة المواصف ات والمق اييس
 مديرية شهادات المطابقة/

JSMO/ Certification Department

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

تجدٌد شهادة عالمة الجودة األردنٌة/الرجاء تسلٌم الوثائق التالٌة مع عقد منح
Please submit the following documents with the contract of granting/renewing JQM certificate
Organization:
:المنشأة
:تارٌخ استالم العقد

Date of receiving contract:
Document

التفقد* مالحظات
Notes Check

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

Copy of management systems certificates
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.
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.
Copy of external test results for the products.
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
Flow chart for the production process showing control
points.
Copy of testing procedure and testing and quality
control plan
List of laboratory tests undertaken in the organization
lab and reference standard
Document showing the identification and traceability of
the products
Copy of product label
Copy of complaints record/forms for the products
Copy of any brochures or flyers for products or the
organization
Date of receiving complete documents:
Notes on documents to be checked during the audit:

Signature of project coordinator:

* Check=  :Available, :Not available (Partially or completely)

الوثٌقة

#

ٌوثٌقةةة تسةةجٌل المنشةةأة فةةً الةةدوائر الحكومٌةةة تنةة
 التةةةةر ٌ للمنشةةةةأة جنتةةةةاا المنتجةةةةات والعالمةةةةات1
.التجارٌة المطلوب منحها عالمة الجودة
ً نس ة م الهٌكل التنظٌم2

 نس ة م شهادات أنظمة اجدارة3
نس ة ة م ة كتٌةةب نظةةام اجدارة ألحةةد أنظمةةة اجدارة
:المقنولة والمحددة فً تعلٌمات عالمة الجودة (مثال
4
)1009 كتٌب الجودة حسب المواصفة الدولٌة آٌةزو
فً حال أ المنشأة حاصلة على شهادة لهذا النظام
 الوصف الوظٌفً لموظفً الجودة والم تنر5
:ًقائمة نأسماء موظفً الجودة والم تنر تنٌ ما ٌل
 المؤهالت العلمٌة.2 ًالمسمى الوظٌف.9 6
الدورات التدرٌنٌة.4 عدد سنوات ال نرة.3
المنتجات
المنتجات

 نس ة م تقارٌر دا لٌة لفح7
 نس ة م تقارٌر ارجٌة لفح8

قائمةةة نمعةةدات القٌةةاز وأجهةةزة الفح ة المسةةت دمة
/ً فً الفح وضنط الجودة ومكا معاٌرتها (دا ل9
ارجً) ناجضافة إلى دقة كل جهاز وتدرٌجه
نس ة م إجراء المعاٌرة
م طط تفصٌلً للعملٌات التصنٌعٌة للمنةت موضةحا
علٌه نقاط الضنط
نس ة م إجراء الفح واال تنةار و طةة الفحة
وضنط الجودة للمنت
قائمة نالفحوصةات التةً ٌةتم إجراؤهةا فةً م تنةرات
المنشةةةأة ناجضةةةافة إلةةةى رقةةةم المواصةةةفة التةةةً ٌةةةتم
الفح ننا ًء علٌها

10
11
12
13

 وثٌقة توضح كٌفٌة ترمٌز المنتجات وتتنعها14
 نس ة م نطاقة نٌا للمنت15
نماذا الشكاوي على المنتجات/ نس ة م سجل16
نس ة ة ع ة أي نشةةرات تعرٌفٌةةة أو تسةةوٌقٌة للمنةةت
17
والمنشأة
:تارٌخ استالم الوثائق كاملة
:مالحظات على الوثائق ٌجب التأكد منها الل عملٌة التقٌٌم

:توقٌع منسق المشروع
)ً غٌر متوفر (جزئٌا ً أو كلٌا: ، متوفر: =* التفقد
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