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)ISO19011:2002التدقیق الداخلي بموجب المواصفة القیاسیة الدولیة(

دراسة حالة في شركة الحفر العراقیة / وزارة النفط

*الجابيم. د. إسالم طالب محمد صالح 

المستخلص

تنطلق الدراسة من مشكلة أساسیة یجسدھا واقع حال تطبیق التدقیق الداخلي لنظام إدارة الجودة في شركة 
) ISO19011:2002الحفر العراقیة, تھدف الدراسة الى تسلیط الضوء على المواصفة اإلرشادیة( 

وتشخیص الفجوة بین متطلبات نظام إدارة الجودة والواقع الفعلي للشركة المبحوثة, وقد تم اختیار ھذه 
الشركة والتي ھي إحدى تشكیالت وزارة النفط الواقعة في بغداد كموقع إلجراء الدراسة. وكانت ابرز 

) عند إجراء التدقیق ISO 19011:2008بخطوات المعیار الدولي (تسترشدنتائج الدراسة ان الشركة ال
ISOالداخلي على نظام جودتھا, و یقترب تنفیذ وتوثیق نظام إدارة الجودة في الشركة من المعیار الدولي (

منھ.%)88.65() بنسبة تحقیق 9001:2008

):ISO19011:2002المواصفة االرشادیة(،الفجوة،تدقیق الجودة،الجودة: الكلمات المفتاحیة

___________________
الكلیة التقنیة األداریة*
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المقدمة:
لتطبیق ھذه الدراسة ھو -احدى تشكیالت وزارة النفط- كان الدافع وراء اختیار شركة الحفر العراقیة 

التھاون في تطبیق بعض جوانب التدقیق الداخلي فیھا. وقد تم اختیار التدقیق الداخلي على نظام إدارة 
ISOصفة القیاسیة (الجودة لمعرفة جوانب القصور بین الوقع الفعلي المطبق في الشركة والموا

), وقیاس مدى ھذه الفجوة واكتشاف فرص التحسین إن وجدت. وتكمن أھمیة الدراسة في 9001:2008
كونھا تساعد الشركة المبحوثة في تشخیص األخطاء في التدقیق الداخلي لھا وتقدیم مقترحات لمعالجة ھذه 

تتناول التدقیق بموجب اإلصدار الحدیث األخطاء. وتتمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونھا 
) في حین أن الدراسات السابقة كانت تتناول التدقیق على ISO 9001:2008للمواصفة القیاسیة   ( 

) وتعتمد ھذه الدراسة على قوائم التدقیق ( ISO 9001:2000المواصفة القیاسیة ذات االصدار السابق 
التي لم یتم اعتمادھا في الدراسات السابقة ولم یشر إلیھا في الجانب العملي. وتم اختیار دراسة الحالة 
كأسلوب لجمع البیانات ألنھا تتناسب مع طبیعة مشكلة الدراسة وأھدافھا للوصول إلى أفضل النتائج للشركة 

ر الوسائل اإلحصائیة (الوسط الحسابي المرجح, النسبة المئویة وحجم الفجوة) المبحوثة, وقد تم اختیا
كأسالیب لمعالجة البیانات.  

ولغرض اإلحاطة بالموضوع فقد تم تقسیم الدراسة إلى أربعة مباحث, وقُّسم المبحث األول إلى 
, أھمیتھا, حدودھا, محورین, األول یعرض منھجیة الدراسة التي تناولت مشكلتھا, أھداف الدراسة

واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة, أما الثاني فیتناول الدراسات السابقة ومجاالت االستفادة منھا, أما المبحث 
الثاني فیؤطر الجانب النظري للدراسة, للتعرف على موضوع التدقیق الداخلي. ویأتي المبحث الثالث 

جملة من االستنتاجات والتوصیات.لیؤطر الجانب العملي, ویختتمھا المبحث الرابع ب

المبحـث األول / منھجیـة الدراسـة

یعرض ھذا المبحث منھجیة الدراسة متضمنة (مشكلة الدراسة, أھدافھا، أھمیتھا، المنھج الذي سُیعتمد 
ھا) في إعدادھا, التعریف بموقع إجرائھا, الطرائق الُمعّول علیھا في جمع البیانات والمعلومات ومعالجت

-وكما یأتي:

والً: مشكلة الدراسةأ
ُتنفٌذ معظم المنظمات التي تروم النجاح في أعمالھا عملیات التدقیق الداخلي لنظام إدارة جودتھا لمعرفة 
جوانب القصور أو الخلل فیھ لمعالجتھا الحقاً من خالل األفعال التصحیحیة والوقائیة من جھة، أو إلیجاد 

ول على مطابقة نظام إدارة جودة فرص لتحسین النظام من جھة ثانیة، أو كونھ احد متطلبات الحص
, إال أّن عملیات التدقیق ھذه ال تجري بالشكل السلیم 9001:2008 (ISO)المنظمة للمعیار الدولي

المتكامل الذي یحقق الغرض منھ، بل كانت تعتریھ دوماً بعض الھفوات أو الزالت أثناء تنفیذه مما ال یؤدي 
فاءة. وفي ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة من خالل إلى تحقیق النتائج المرجوة منھ بفاعلیة وك

- اإلجابة عن األسئلة التالیة:
ما ھي مواطن الضعف في تنظیم برامج التدقیق الداخلي للجودة بموجب المواصفة اإلرشادیة -1

)(ISO 19011:2002التقنیات المستخدمة في ھذه المواصفة.و
المؤسسة التي تزید من كفاءة تطبیق النظام؟ماھي فرص تحسین نظام إدارة الجودة في-2
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أھمیة الدراسة-ثانیاً:
تتجلى أھمیة الدراسة في محاولة توظیف النتائج اإلیجابیة للبحث في ضمان وتحسین نظام جودة 

الشركة عبر وضع المعالجات المناسبة لتقلیص الفجوة بین الواقع الفعلي لنظام الجودة المطبق وبین 
ت القیاسیة الدولیة لذلك النظام بما یضع نظام جودة المنظمة ضمن سیاق تلبیة تلك المتطلبات. وفي المتطلبا

-ضوء ما سبق یمكن تحدید أھمیھ الدراسة في ما یأتي:
تعد بمثابة وثیقة تعریفیة للشركة في كیفیة إجراء التدقیق الداخلي للجودة وفق منھج علمي رصین -1

واألدوات التي یمكن استخدامھا عند إجراء التدقیق عملیاً.وتحدید مستلزمات التطبیق 
).ISO 19011:2002تسلیط الضوء على المواصفة اإلرشادیة ( -2

أھداف الدراسة-ثالثاً:
- انسجاماً مع مشكلة الدراسة، ترمي أھدافھا إلى بلوغ اآلتي:

العراقیة، وبین متطلبات نظام تشخیص الفجوة بین الواقع الفعلي لنظام الجودة في شركة الحفر -1
) عن طریق تشخیص حاالت عدم المطابقة مع تلك 2008إدارة الجودة بإصداره الحدیث لعام (

المتطلبات، بما یساعد على تحقیق التوافق معھا لتقلیص تلك الفجوة ما أمكن ذلك.
التدقیقین. وضع اإلجراءات التصحیحیة في حالة وجود أي فجوة تظھر خالل نتائج المقارنة بین-2

) ISO(9001:2008تقییم واقع حال نظام إدارة الجودة لشركة الحفر العراقیة مقارنة بالمعیار الدولي 
ومعرفة جوانب القوة والضعف فیھا من أجل ضبط تلك العملیة على الوجھ األكمل الذي یؤدي إلى ضمان 

التحسین المستمر في عمل نظام إدارة الجودة في الشركة.

حدود الدراسة-رابعاً :
إحدى تشكیالت وزارة النفط الكائنة في بغداد، تقوم -الحدود المكانیة: تم اختیار شركة الحفر العراقیة -أ

-الشركة بتقدیم خدمات الحفر النفطیة والجوفیة سواء للقطاع الحكومي أو لشركات االستثمار الخارجیة 
لتمثل مجتمع الدراسة لألسباب اآلتیة:

(9001:2008من الشركات الوطنیة الحاصلة على شھادة المواصفة القیاسیة الدولتعد الشركة -1
ISO) من الشركة العالمیة المانحة للشھادة (Viucotte مما شجع على التدقیق لتوافر ,(

المرتكزات األساسیة والوعي بعملیة التدقیق. 
تطبیق متطلبات نظام إدارة تعد شركة الحفر العراقیة، احد الشركات التي قطعت شوطاً كبیراً في-2

) والتي تم اإلشادة بھا في المحاضرة التي أقامتھا الجمعیة ISO 9001:2008الجودة ( 
العراقیة للصحة والسالمة المھنیة من قبل الدكتور إسماعیل إبراھیم القزاز تحت عنوان التكامل 

).(ISO 19001,9001,14001بین
سعي إدارة الشركة وخاصة قسم ضبط الجودة فیھا, واالستعداد الذي أبداه منتسبوا الشركة -3

لتحسین نظام إدارة جودتھا بشكل مستمر. 
التزام اإلدارة العلیا للشركة بإجراء وتنفیذ التدقیق الداخلي على نظام إدارة جودتھا بھدف تحدید -4

ل حاالت عدم المطابقة فیھ و إیجاد فرص التحسین, وسعیھا لتطبیق نظام إدارة الجودة للوصو
لألداء المتمیز.

الحدود الزمانیة: إن مدة إعداد الدراسة في الشركة المبحوثة، بدأت بالزیارات األولیة لتشخیص مشكلة - ب
البحث، ومقابلة مدراء األقسام والشعب والوحدات وتدارس آرائھم ومقترحاتھم حول البحث، وأھدافھ، 

1/5/2015ومتغیراتھ للمدة من (  -7/11/2015.(
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أدوات جمع البیانات-:خامساً 
-جرى إستخدام عدة مصادر في جمع البیانات حول الدراسة  تمثلت باآلتي:

الجانب النظري : إعتمد الجانب النظري من الدراسة على إصدارات المنظمات المتخصصة مثل الجھاز -أ
األجنبیة من كتب ), المراجع واألدبیات العربیة وISOالمركزي للتقییس والسیطرة النوعیة, منظمة (

) فضالً عن الرسائل الجامعیة التي Internetودوریات وكذلك من التصفح في شبكة المعلومات العالمیة (
أُتیحت للباحثة والتي ساعدت في إغناء ھذا الجانب. 

-الجانب العملي (المیداني): جمعت البیانات والمعلومات في ھذا الجانب من خالل:- ب
): والتي ُتعد األداة الرئیسة لجمع البیانات وتحلیلھا والخاصة Check Listsص (إعتماد قائمة الفح-1

Gap analysisبتدقیق نظام إدارة الجودة, إذ یتم اإلعتماد على ما ُیعرف بقوائم فحص تحلیل الفجوة (
check Listsیاسیة ) والتي تھدف إلى تشخیص الفجوة القائمة بین الواقع الفعلي  ومتطلبات المواصفة الق

)ISO 9001:2008.(
المعایشة المیدانیة التي اعتمدتھا الباحثة في تقصي الحقائق واإلطالع على التفاصیل ذات الصلة -2

.7/11/2015إلى -1/5/2015بالجودة والتي تخص عملیة التدقیق وضبط الجودة والتي امتدت من 
دلیل الجودة ودلیل اإلجراءات الخاص بالشركة المبحوثة.-3

أدوات تحلیل البیانات -ادسا:س
من اجل توفیر منھجیة علمیة في تحلیل البیانات التي جمعت بشأن الواقع  التدقیقي, التوثیق, وتطبیق 

إعتماد ، تم )ISO19011:2002( نظام إدارة الجودة في الشركة المبحوثة وفق المواصفة اإلرشادیة
علي للمتطلبات في الشركة ومقارنتھا بالمواصفة القیاسیة, مع مقیاس ثالثي لبیان مدى مطابقة التنفیذ الف

تحدید أوزان اإلجابات لألسئلة الواردة في قوائم الفحص عن طریق تخصیص وزن محدد, لكل فقرة من 
ویوضح لغرض ترجمة اإلجابات والحصول على دقة أكبر في تحلیل البیانات الواردة فیھا,،فقرات القیاس

لقیاس وأوزانھا التي تتراوح بین مطبق ُكلّیاً  ( بوزن درجتین )، وغیر مطبق ( بوزن ) فقرات ا1الجدول (
.صفر)، وذلك بھدف الكشف عن واقع الفجوة بین نظام الجودة الحالي ومتطلبات المواصفة القیاسیة

) فقرات القیاس الكمیة وأوزانھا1جدول ( 
وزنھا (درجتھا) الفقرة  تـــــــ

2 مطبق كلیاً  1

1 مطبق غیر موثق 2
0 غیر مطبق 3

: 9002تصمیم نظام الجودة في ظل متطلبات االیزو ) "2001المصدر : (ال مصطفى، مھا كامل, (
" رسالة ماجستیرغیر منشورة دراسة حالة في شركة بعقوبة لتعلیب األغذیة وتصنیع التمور المحدودة

).88في علوم إدارة األعمال، جامعة بغداد : 
-تم استخدام التعابیر الكمیة لإلجابات الواردة في قوائم الفحص باعتماد المعدالت والنسب اآلتیة :

المعدل التقریبي لتوثیق وتطبیق متطلبات المواصفة الدولیة في الشركة باستخدام الوسط الحسابي -أ
المرجح والمعادلة اآلتیة:
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)التكرار× مجموع (الوزن الوسط الحسابي المرجح  =
مجموع التكرارات

)1984:40(الراوي، 
النسبة المئویة لمطابقة التنفیذ الفعلي للمتطلب من قبل الشركة قیاسا بالمواصفة القیاسیة وحسب المعادلة - ب

اآلتیة:
الوسط الحسابي المرجح=النسبة المئویة لمدى المطابقة 

اعلى وزن من األوزان
) وكاآلتي:1یمكن احتساب حجم الفجوة من خالل طرح النسبة المئویة للمطابقة من الرقم (- ت

النسبة المئویة لمدى المطابقة-1حجم الفجوة لكل قائمة فحص= 

متطلبات المواصفة القیاسیة، من تشخیص الجوانب السلبیة التي ادت الى حاالت عدم المطابقة مع - ث
خالل المعایشة المیدانیة في الشركة عینة الدراسة، ومالحظة أداء أنشطتھا وعملیة التوثیق فیھا .

المبحـــــث الثانـــي / اإلطــــار النظــــــري
مفھوم تدقیق الجودة، أھمیتھ، أنواعھ، ومراحلھ

مفھوم تدقیق الجودة-وال ً:أ
ُیَعد التدقیق الداخلي للجودة وسیلة اإلدارة العلیا في المنظمة للتأكد من تنفیذ نظام إدارة الجودة فیھا 

بالشكل الذي یؤدي إلى تحقیق أھداف المنظمة بفاعلیة وكفاءة, وھو تقییم نظامي ومستقل لالنشطة المتعلقة 
كل مستمر للحفاظ على كفاءة نظام الجودة بوظیفة الجودة لغرض رفع كفاءة فعالیات الجودة وتطویرھا بش

أو انھ متطلب من متطلبات الحصول على شھادة المطابقة ).71:2002(العاني واخرون,في الشركة 
), وقد ( ISO 14001:2004) ونظم اإلدارة البیئیة ISO 9001:2008الدولیة لنظم إدارة الجودة (

تدقیق انظمة الجودة و/ أو أصدرت منظمة التقییس الدولیة المواصفة الخاصة ب
) لغرض إرشاد إدارات المنظمات على اختالف أنواعھا وأحجامھا ومجال (ISO19011:2002البیئة

عملھا إلى الطریقة السلیمة للتدقیق ولتكون مرشدا للمنظمات عند تدقیق أنظمتھا الخاصة بالجودة والبیئة 
).303:2013(علي, 

مل المراد تدقیقھ, والذي یھمنا ھنا تدقیق الجودة الذي عرفتھ وتعددت تعاریف التدقیق تبعا للع
بأنھ "التقییم واإلختبار النظامي والمستقل لتحدید فیما إذا كانت أنشطة الجودة )8402(المواصفة القیاسیة

ونتائجھا قد تمت ِوفقاً للمخطط وإذا كانت ھذه األنشطة قد ُنفذت بطریقة فّعالة ومناسبة لتحقیق األھداف".
تعریف في ISO) ,(( ISO 19011:2011( 9000:2000المواصفتین القیاسیتین وتتفق 

"اسلوب منھجي, مستقل, موثق, للحصول على دلیل التدقیق وتقییمھ بطریقة موضوعیة لتحدید لتدقیق بأنھ ا
.ISO19011:2011((ISO 9000:2000 ):1(مدى إستیفاءه لمعیار التدقیق"

-تالحظ الباحثة أن المفاھیم أعاله تقودنا إلى جملة نقاط أساسیة یتضمنھا مفھوم التدقیق ومنھا:
د التدقیق أحد األسالیب المھمة إلجراء التحسینات المستمرة للشركة.ُیع.1
ُینَفذ تدقیق الجودة لغایات داخلیة وخارجیة..2
یؤدي إستقاللیة المدقق عن األعمال أو األنشطة التي یتم تدقیقھا إلى نتائج موضوعیة..3
كفاءة وفاعلیة. اختزال الكثیر من األنشطة والفعالیات غیر الضروریة للوصول إلى األھداف ب.4
ھو العامل المساعد في دیمومة المنتوج واستمراره لكسب رضا الزبون...الخ..5
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ُیعد من أسالیب تقییم نظام الجودة في الشركة وذلك بمقارنتھ بنظام جودة قیاسي..6
یمكن عن طریقھ, تحدید مطابقة أوعدم مطابقة عناصر الجودة لالحتیاجات المحددة..7

.الجودة في الشركة قد تم تنفیذه ومستمر في اإلیفاء بحاجات الزبائنیمكن التأكد من أن نظام

أھمیة تدقیق الجودة-ثانیاً:
تبرز أھمیة تدقیق الجودة في جانبین رئیسیین ھما: الوقایة من انخفاض فاعلیة نظام الجودة، ورفع فاعلیة 

)278:2009وآخرون,(الطائي الجودة لضمان التحسین المستمر لجودة المنتجات أو الخدمات.
ثالثاً: أنواع التدقیق

لقد خاض الكتاب والباحثون في ھذا المجال, وقد تم تقسیمھم إلى مجموعتین:
)2001:22: (كوریل،وفیھا قسم تدقیق الجودة إلى قسمین تضمالمجموعة األولى:

ظة على نظام تقییم ینفذ داخلیا في الشركة للنظام واإلجراءات, لضمان المحافالتدقیق الداخلي:-1
الجودة وتحسینھ, ویعد التدقیق الداخلي للجودة أداة للسیطرة وتنبیھ اإلدارة للحاجة إلى القیام 

باإلجراءات التصحیحیة للعملیات.
ینفذ من قبل جھات خارجیة ویكون على نوعین:التدقیق الخارجي:-2

التدقیق على الموردین والمقاولین الفرعیین-أ
تدقیق الجھات المانحة للشركة- ب

)، (الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة Fereira,1987:27(: تضم كل من المجموعة الثانیة
وھؤالء قد قسموا  تدقیق جودة عملیات تنفیذ انشطة المنظمة )2001:23)، (كوریل،2002:91النوعیة،

إلى اربعة انواع:
ییم فاعلیة اجراءات نظام الجودة ویحدد درجة تحقیق أھداف النظام. وھو تقتدقیق نظام الجودة:–1
ویعد تحلیل لعناصر العملیة وتقییم مدى دقتھا وفاعلیتھا وتكاملھا مع الظروف. تدقیق عملیات اإلنتاج:-2
ھو تقییم مستقل لجودة المنتوج ومدى مالءمتھ لإلستخدام ومطابقتھ تدقیق جودة المنتجات الجاھزة:-3

- :) Juran,1993: 582(للمواصفات، وتجري ھذه العملیة بعد اإلنتھاء من عملیة التفتیش, ویتضمن
تحدید مستوى الجودة المقدمة..أ
تقییم فاعلیة قرارات التفتیش في تحدید مدى مطابقة المنتوج للمواصفات وتقدیم االرشادات .ب

والضمانات االضافیة لتحسین جودة المنتجات وفاعلیة التفتیش.
تدقیق سیاسة الجودة واھدافھا : -4

ما یأتي من التزامات ونھج عمل:  سیاسة الجودةمن الضروري تضمین 
أ. تعھد من اإلدارة العلیا باإلستجابة الدائمة لمتطلبات الزبائن واحتیاجاتھم ورغباتھم.

ب. التطبیق الكفوء لنظام إدارة الجودة وتحسینھ بصورة مستمرة.
العاملین بالتعاضد في تحقیق الجودة من منطلق الجودة مسؤولیة الجمیع.ج. إلزام جمیع 

د.اعتماد التحسین المستمر لألداء كنھج عمل ثابت ودائم.
وبناءاً على ماتقدم تؤكد الباحثة على األھمیة المتمیزة لسیاسة الجودة في قیادة الفعالیات النوعیة, 

لعلیا المحافظةعلى دیمومة كفاءة نظام ادارة الجودة وتحسین وتركز على أن یكون األھم بالنسبة لإلدارة ا
یتھ من خالل لفاع

التأكد من مالءمة سیاسة الجودة ألھداف المنظمة في الواقع التطبیقي..1
استیعاب العاملین كافة لمضمون سیاسة الجودة وفلسفتھا وااللتزام بتطبیقھا..2
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إدخالھ من تحسینات.استمرار كفاءة سیاسة الجودة وفاعلیتھا وما یتطلب .3
ضمان فاعلیة سیاقات وأطر العمل المعتمدة لمراجعة أھداف السیاسة..4
االطالع بشكل دائم على المعلومات الراجعة من الزبائن بصدد جودة المنتجات .5

والخدمات المقدمة لھا, عالوة على المستجدات في إحتیاجاتھم ورغباتھم ومتطلباتھم 
النوعیة.

تؤثر في تدني مستوى فاعلیة نظام  إدارة الجودة.متابعة التغیرات التي.6
االطالع بشكل مستمر على نتائج التدقیقات الداخلیة للجودة, ونوع اإلجراءات .7

التصحیحیة والوقائیة المتخذة.
وھنا تشیر الباحثة الى انھ یتعین على اإلدارة العلیا في أي منظمة القیام بمراقبة قدرة نظام إدارة الجودة 

اإلیفاء بمتطلبات سیاسة الجودة من خالل إجراء التدقیقات المیدانیة.على 

-, على اإلدارة العلیا التأكد میدانیا من أن اھداف الجودة تكون:تدقیق اھداف الجودةوفیما یخص 
)110:2010(القزاز,
منسجمة مع سیاسة الجودة ومطابقة لمتطلبات المنظمة..1
.ف الجودة بصیغ كمیة قابلة للقیاسقابلة للقیاس, اي إمكانیة وصف أھدا.2

رابعا: مراحل تخطیط التدقیق وتنفیذه
ُیَعد التدقیق من أھم الفعالیات للمحافظة على فاعلیة أنظمة إدارة الجودة والبیئة وتحسینھا باستمرار وذلك 

عة تقییم یتطلب التخطیط ألنشطتھ والتنظیم لفعالیاتھ وتوفیرمستلزماتھ المادیة والبشریة، فضال عن متاب
)112: 2010(القزاز, -:نتائجھ. و لتنفیذ التدقیق تتبع المراحل اآلتیة

المرحلة األولى: اإلعداد األولي للتدقیق
ویتضمن اختیار رئیس فریق التدقیق, تحدید أھدافھ ومجالھ ومعیاره وتعیین احتیاجاتھ, اختیار فریق 

التدقیق, واالتصال األولي مع (المدقق علیھ).
الثانیة: مراجعة وثائق التدقیقالمرحلة 

القیام بمراجعة دقیقة للوثائق المتعلقة بالتدقیق والموجودة لدى (المدقق علیھ) قبل المباشرة بالتدقیق في 
الموقع, لتسھیل عملیة تحدید الفروقات بین ما ھو موثق وما تحقق فعال. 

-لفاعلیة المراجعة وأسلوب التصرف إزائھا:ومن المفید والمناسب ھنا أن أبین بعض الحاالت العملیة 
عند مراجعة الوثائق وثبوت ضعف فاعلیة التدقیق, ینبغي االستمرار بالمراجعة لحین المباشرة بالتدقیق -أ

في الموقع والقیام بزیارات لھ لالطالع على مایتحقق فیھ.
الم زبون التدقیق ومدیر برنامج في حالة التأكد من عدم مالءمة الوثائق, على رئیس فریق التدقیق إع- ب

التدقیق والمدقق علیھ تحریریا بذلك التخاذ قرار المباشرة بالتدقیق أم تأجیلھ لحین معالجة الخلل.
المرحلة الثالثة: تھیئة أنشطة التدقیق في الموقع

تھیئة خطة التدقیق-1
توزیع األعمال بین اعضاء فریق التدقیق -2

لتدقیق في الموقع المرحلة الرابعة: تنفیذ انشطة ا
وتتضمن اجراء  

, المقابلة االفتتاحیة-1
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(االتصال في أثناء التدقیق, أدوار األدالء والمراقبین ومسؤولیاتھم, جمع المعلومات تنفیذ التدقیق-2
والتحقق منھا, تھیئة تقاریر التدقیق), 

إجراء المقابلة الختامیة-3
مقترحات التحسین في حالة كون ذلك محددا في أھداف التدقیق. وتشیر الباحثة الى امكانیة تقدیم 

وھذه المقترحات غیر ملزمة لحین مصادقة متخذ القرار النھائي علیھا.
المرحلة الخامسة: تھیئة تقریر التدقیق وتصدیقھ وتوزیعھ

وتتضمن كتابة تقریر التدقیق وتصدیقھ وتوزیعھ.
المرحلة السادسة: إتمام التدقیق

kل مرحلة اتمام التدقیق المباشرة بتوزیع تقریر التدقیق على من حددھم زبون التدقیق.تمث

المرحلة السابعة: متابعة نتائج التدقیق
یشیر تقریر التدقیق إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة أو الوقائیة أو التصحیحیة الوقائیة, فضال 

دقیق وبما ینسجم مع إستنتاجاتھ. وھنا یقوم المدقق علیھ عن مقترحات التحسین طبقاً لما تحقق نتیجة الت
بتنفیذ ھذه المقترحات ضمن سقف زمني متفق علیھ. وال تحتسب فترة المتابعة جزء من مدة التدقیق.

ومما یتعین َعلّي التنویھ إلیھ بصدد متابعة النتائج التدقیقیة ھذه, تكلیف فریق التدقیق بمھمة المتابعة 
خبرتھم التي تضمنتھا مقترحاتھم ستساعد في تسھیل تحقیقھا طبقا لما أكده الواقع العملي.ھذه الن 

المبحـث الثالـث / اإلطــار العملــي
تدقیـق نظـام الجــودة

لكي نتمكن من تحلیل واقع نظام الجودة الذي یعیشھ المعمل, ومدى اقترابھ أو بعده عن نظام 
9001:2008 )ISO ینبغي إن نستعرض نشاط الشركة عن طریق تدقیق انشطتة بالفحص النظري ,(

لمدى تطبیق أو عدم تطبیق لفقرات النظام مع إمكانیة توثیقھ لذلك سنتبع ما یلي :
)  ووضع قوائم تدقیق خاصة بھ.ISO 9001:2008نظام إدارة الجودة( اعتماد-1
تحلیل واقع حال الشركة, عن طریق تحدید إمكانیة تطبیق كل فقرة من الفقرات الواردة في -2

القوائم(مطبق كلیا), أو عدم إمكانیة تطبیقھ بـ(مطبق جزئیا أو غیر مطبق). مع إعطاء الوزن النسبي لكل
:فقرة وكالتالي

درجة :مطابق كلیا لما ورد بالمواصفة.2*
درجة:مطابق وغیر موثق لما ورد بالمواصفة.1*
درجة:غیر مطبق لما ورد بالمواصفة.0*

).ISO 9001:2008مع استخراج نسبة اقتراب الشركة من المطابقة مع ( 
ISOیان اإلجراءات التي ینبغي أن تتخذھا الشركة للوصول إلى نظام إدارة الجودة( ب-3

حسب المتطلبات التي یقتضي تطبیقھا. وبالتالي یكون لدى الشركة نظام مكتوب وموثق ),9001:2008
في عملھا.

أوالً: المقابلة االفتتاحیة
-اآلتي:تم إجراء المقابلة االفتتاحیة مع مسؤولي األقسام والموضحة في منھجیة البحث ونوقش فیھا

تحدید تاریخ ومكان التدقیق وتحدید األقسام المشمولة بعملیة التدقیق وعلى وفق مصفوفة المسؤولیات 
ي تطرح على تلك األقسام بشكل المعتمدة في دلیل الجودة للشركة والمعمل التابع لھاوكذلك تحدید األسئلة الت
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استمارات خاصة لمعرفة مدى توثیق وتطبیق النظام في الشركة والمعمل إذ إن ھذه األسئلة ھي التي 
) إذا 2تحدید الدرجات بـ(ثم اعتمدھا الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة في تدقیق نظام الجودة.

تحدید تاریخ ومكان واخیرا )إذا كان غیر مطبق. 0()إذا كان مطبق وغیر موثق و1كان مطبق كلیا و(
المقابلة الختامیة.

ثانیاً: إعداد خطة التدقیق
) خطة تدقیق نظام إدارة الجودة في الشركة2جدول ( 

1:العدد
2015/9/8:التاریخ : شركة الحفر العراقیة / شركة عامةاسم المنظمة

: التدقیق على نظام إدارة الجودة واكتشاف مجاالت التحسین .أھداف التدقیق ونطاقھ.1
)ISO 9001:2008: المواصفة القیاسیة ( معیار التدقیق (الوثائق المرجعیة ).2
: كافة أقسام الشركة .مجال التدقیق/ الوحدات التنظیمیة والوظیفیة والعملیات التي ستدقق.3
إسالم طالب الجابي: د. لتدقیقرئیس وأعضاء فریق ا.4
, في مقر الشركة في بغداد, ولثالثة 7,8,9/9/2015:.تاریخ التدقیق ومكانھ والفترة الزمنیة المتوقعة5

أیام 
:محمد مصطفى حسن.اسم ممثل المدقق علیھ.6
7/9/2015:*المقابلة االفتتاحیة :تاریخ كل من.7

9/9/2015-7*عملیة التدقیق :
9/9/2015*المقابلة الختامیة :

: ال توجد.متطلبات السریة.8
المصدر: إعداد الباحثة

: التدقیقثالثاً: تنفیــــذ
نظامھا تم تنفیذ عملیة تدقیق نظام الجودة على وفق نظام األیزو الذي اعتمدتھ الشركة في توثیق وتطبیق

)ISO 9001:2008من المواصفة ( فقرات المتطلب الرابعلذا فان تنفیذ ھذا الجزء یأتي على وفق 
-المعتمدة وھو:

نظام إدارة الجودة
) متطلبات عامة 1-4البند(

) من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق مسؤولیة اإلدارة, 1من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات المتطلبات العامة كما حددتھا متطلبات المواصفة 

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق 2) من أصل(1.7) قد حصلت على(ISO 9001:2008القیاسیة(
ة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة وتوثیقھا الكلي للمتطلبات العامة الخاصة بالمواصفة, ألنشط

) من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم 85.7%وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(
أن الشركة ملتزمة )الناتج من تطبیق الشركة الكلي وتوثیقھا الكلي، وھذا یشیر إلى 14.3%الفجوة ھو(

بتنفیذ اغلب أنشطة النظام لھذا المتطلب.
) متطلبات التوثیق2-4البند(

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات التوثیق, 2من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
مواصفة القیاسیة( وسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات متطلبات التوثیق كما حددتھا متطلبات الظھر أن ال

ISO 9001:2008)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق أنشطة ھذا 2)من أصل(1.76)قد حصلت على(
البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة الكلي لمتطلبات التوثیق الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق 
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حجم الفجوة )من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان 88.5%وصلت(
)وھذا یشیر إلى أن الشركة ملتزمة بتنفیذ جزء كبیر من األنشطة في ھذا المتطلب.11.5%ھو(

المتطلب الخامس: مسؤولیة اإلدارة
)التزام اإلدارة1- 5البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات بند التزام 3من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة( اإلدارة,

ISO 9001:2008)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, 2)من أصل(2)قد حصلت على(
وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات التوثیق الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق 

ند.)من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا, وبالتالي التوجود فجوه في تطبیق ھذا الب100%وصلت(

) التركیز على الزبون2- 5البند (
)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند , 4من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:

ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, 2أصل()من 1.6)قد حصلت على(9001:2008

وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق 
)وھذا یشیر 20%)من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبتالي فان حجم الفجوة ھو(80%وصلت(

مة بتنفیذ معظم أنشطة النظام في متطلبات ھذا البند.إلى أن الشركة ملتز
) سیاسة الجودة3-5البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق البند, ظھر أن 5من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
) قد ISO 9001:2008الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات متطلباتھ حسب المواصفة القیاسیة(

)درجة في تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة 2)من أصل(2على(حصلت 
) من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا 100%لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة وصلت (

وتوثیقھا مما یعني انعدام الفجوة في تطبیق سیاسة الجودة.
) التخطیط4- 5البند (
)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 6خالل النتائج المستخرجة من جدول(: من التحلیل

ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, 2)من أصل(1.4)قد حصلت على(9001:2008

یر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق وھذا یش
)وھذا 30%)من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبتالي فان حجم الفجوة ھو(70%وصلت(

التخطیط.یشیر إلى أن الشركة ملتزمة بتنفیذ جزء البأس بھ من أنشطة النظام في متطلبات 
) المسؤولیة والصالحیة واالتصال5- 5البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند , 7من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة 

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة 2)من أصل(2) قد حصلت على(ISO9001:2008القیاسیة(
ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة 

) من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي التوجود فجوة في 100%تطبیق وتوثیق وصلت (
تطبیق ھذا المتطلب.

) مراجعة اإلدارة6- 5(البند 
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)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 8من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقراتھ كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(

ثیق أنشطة ھذا البند, )درجة في مستوى تطبیق وتو2)من أصل(1.5) قد حصلت على(9001:2008
وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة وتوثیقھا الكلي للمتطلبات الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق 

)وھذا 15%)من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم الفجوة ھو(75%وصلت(
یشیر إلى أن الشركة ملتزمة بتنفیذ معظم األنشطة لھذا البند.

المتطلب السادس: إدارة المواد
) توفیر الموارد1- 6البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 9من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ISO(ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة 

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا 2)من أصل(2على() قد حصلت 9001:2008
)من 100%یشیر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند  وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(

إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي عدم وجود فجوة في تطبیق متطلبات توفیر المواد.
) الموارد البشري2- 6البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 10من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(

وتوثیق ألنشطة ھذا البند, )درجة في مستوى تطبیق 2)من أصل(1.6) قد حصلت على(9001:2008
)من إجمالي 78.6%وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة الكلي لمتطلبات, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(

)وھذا یشیر إلى أن الشركة ملتزمة 21.4%الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم الفجوة ھو(
نوعا ما بتنفیذ أالنشطة لھذا البند.

یة التحتیة) البن3- 6البند (
)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 11من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:

ISOظھر إن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة(
ا البند, )درجة في مستوى تطبیق وتوثیق أنشطة ھذ2)من أصل(1.9) قد حصلت على(9001:2008

)من إجمالي الفقرات 93.8%وھذا یشیر إلى تطبیق لمتطلبات ھذا البند وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(
)مما یعني إن الشركة ملتزمة بتنفیذ معظم 6.2%الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم الفجوة ھو(

أنشطة النظام في ھذا البند. 
) بیئة العمل4- 6البند (

)من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند, ظھر أن 12ل النتائج المستخرجة من جدول(من خالالتحلیل:
) قد ISO 9001:2008الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة(

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق أنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق 2)من أصل(0.9حصلت على(
)من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم 45.5%تطبیق وتوثیق وصلت(وبنسبة 

)وھذا یشیر إلى أن الشركة بعیدة عن تنفیذ اغلب أنشطة النظام في ھذا البند.54.5%الفجوة ھو (
المتطلب السابع :تحقیق المنتوج

) التخطیط لتحقیق المنتوج1-7البند (
)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 13من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:

ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, 2)من أصل(1.4) قد حصلت على(9001:2008
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)من إجمالي 70%ھذا یشیر إلى تطبیق الشركة لمتطلبات ھذا البند وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(و
)وھذا یشیر إلى التزام الشركة بتنفیذ 30%الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم الفجوة ھو(

الجزء االغلب ألنشطة النظام لھذا البند.
لزبون) العملیات ذات العالقة با2- 7البند (

)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 14من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة(

ذا البند, وھذا )درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھ2)من أصل(2) قد حصل على(9001:2008
یشیر إلى تطبیق الشركة الكلي لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق 

)من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي عدم وجود فجوة في تطبیق متطلبات 100%وصلت(
العملیات ذات العالقة بالزبون.

) الشراء4- 7البند (
)من الملحق التي ظھرت أثناء تدقیق متطلبات البند, 15من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:

ISOظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة القیاسیة( 
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند,2)من أصل(1.42) قد حصل على(9001:2008

)من إجمالي 71.42%وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة لمتطلبات ھذا البند وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت (
)وھذا یشیر إلى ان الشركة 28.58%الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي فان حجم الفجوة ھو(

ملتزمة بتنفیذ معظم أنشطة ھذا البند.
)اإلنتاج وتقدیم الخدمة5- 7البند (
)من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند, ظھر أن 16من خالل النتائج المستخرجة من جدول(:التحلیل

) قد ISO 9001:2008لتطبیق الشركة لفقرات البند وفق متطلبات المواصفة القیاسیة(الوسط الحسابي
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق أنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق 2)من أصل(2حصل على(

)من إجمالي الفقرات 100%الشركة وتوثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(
الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي التوجود فجوة في تطبیق متطلبات بند اإلنتاج وتقدیم الخدمة.

) ضبط معدات المراقبة والقیاس6- 7البند (
)من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند, ظھر أن 17ن جدول(من خالل النتائج المستخرجة مالتحلیل:

) حصل ISO 9001:2008الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند وفق متطلبات المواصفة(
)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة 2)من أصل(2على(

)من إجمال 100%لخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند ا
الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبتالي عدم وجود فجوة في تطبیق متطلبات بند ضبط المراقبة والقیاس.

المتطلب الثامن: القیاس والتحلیل والتحسین
) عام1-8البند (

من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند, ظھر أن )18من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
) ISO 9001:2008الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند بموجب متطلبات المواصفة القیاسیة(

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق 2)من أصل(2قد حصلت على(
)من 100%بند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا ال

إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا بالتالي عدم وجود فجوة في تطبیق متطلبات البند العامة.
) القیاس والمراقبة2- 8البند (
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, ظھر أن )من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند19من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
) قد حصلت ISO9001:2008الوسط الحسابي لتطبیق الشركة لفقرات البند بموجب متطلبات المواصفة(

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة 2)من أصل(2على(
)من إجمال 100%ت(توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند الخاصة بالمواصفة, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصل

الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي عدم وجود فجوة في تطبق متطلبات بند القیاس والمراقبة.
) التحكم في المنتج غیر المطابق3- 8البند (

)من الملحق أثناء تدقیق متطلبات البند, ظھر أن 20من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
) قد ISO 9001:2008طبیق الشركة لفقرات البند وفق متطلبات المواصفة القیاسیة(الوسط الحسابي لت

)درجة في مستوى تطبیق وتوثیق ألنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق 2)من أصل(2حصلت على(
)من إجمال الفقرات 100%الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند, وبنسبة تطبیق وتوثیق وصلت(

تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي عدم وجود فجوة في تطبیق متطلبات بند التحكم في المنتج غیر المطابق.الواجب 
) تحلیل البیانات4- 8البند (

)من الملحق, ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة 21من خالل النتائج المستخرجة من جدول(التحلیل:
)درجة 2)من أصل(2) قد حصل على(ISO 9001:2008لفقرات البند كما حددتھا متطلبات المواصفة(

في مستوى تطبیق وتوثیق أنشطة ھذا البند, وھذا یشیرلتطبیق الشركة لمتطلبات وبنسبة تطبیق وتوثیق 
)من إجمال الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبالتالي التوجد فجوة في تطبیق متطلباتھ. 100%وصلت (

)التحسین5- 8البند (
)من الملحق, ظھر أن الوسط الحسابي لتطبیق الشركة 22النتائج المستخرجة من جدول(من خاللالتحلیل:

)درجة في مستوى 2)من أصل(1.8) قد حصلت على(ISO 9001:2008لفقرات البند وفق المواصفة(
تطبیق وتوثیق أنشطة ھذا البند, وھذا یشیر إلى تطبیق الشركة توثیقھا الكلي لمتطلبات ھذا البند, وبنسبة 

)من إجمالي الفقرات الواجب تطبیقھا وتوثیقھا وبتالي فان حجم الفجوة 91.7%بیق وتوثیق وصلت(تط
)وھذا یشیر إلى أن الشركة ملتزمة بتنفیذ معظم األنشطة في ھذا البند. %8.3(

لھا, خالل النتائج التي أظھرتھا الجداول السابقة لعملیة تدقیق نظام الجودة وفق األسئلة المعدة تبین من
نسب التطبیق لكل فقرة من فقرات المواصفة. وبالنسبة للنسبة الكلیة لتطبیق وتوثیق نظام إدارة الجودة 

%).88.65المطبق حالیاً فقد كانت(
ویمكن إظھار النتائج التي أظھرھا التدقیق كما في المبحث األول من الفصل الثالث لكل عنصر من عناصر 

).2ل بند من البنود الرئیسة كما في الشكل(), ولك1المواصفة كما في الشكل (

) النسب المئویة لكل بند من بنود المواصفة3جدول ( 
النسبة المئویةالبنود الفرعیةالنسبة المئویةالبنود الفرعیة

%45.5. بیئة العمل12%85.7. متطلبات عامة1
%70. التخطیط لتحقیق المنتوج13%88.5. متطلبات التوثیق2
%100. العملیات المتعلقة بالزبون14%100التزام اإلدارة.3
مستثنى. التصمیم والتطویر15%80الزبونتركیز على .4
%71.42الشراء.16%100. سیاسة الجودة5
%100. عملیات اإلنتاج والخدمة17%70. التخطیط6
%100. ضبط أدوات القیاس والمراقبة18%100. المسؤولیات والصالحیات7
%100. فقرة عامة19%75. المراجعة اإلداریة8
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%100. القیاس والمراقبة20%100. توفیر الموارد9

. السیطرة على المنتجات غیر 21%78.6. الموارد البشریة10
%100المطابقة

%100. تحلیل البیانات22%93.8. البنیة األساسیة11
%91.7. التحسین23

المصدر: إعداد الباحثة 
یتبین من الجدول أعاله أن البنود التي تم تطبیقھا بشكل كامل بما یتناسب مع متطلبات المواصفة ھي 
(التزام اإلدارة, سیاسة الجودة, المسئولیات والصالحیات, توفیر المواد,العملیات المتعلقة بالزبون, عملیات 

والمراقبة,فقرة عامة, القیاس والمراقبة, السیطرة على المنتجات اإلنتاج والخدمة, ضبط أدوات القیاس
وغیر المطابقة, تحلیل البیانات) أما البنود التي لم تطبق بشكل كامل(متطلبات عامة, متطلبات التوثیق, 
یط التركیز على الزبون, التخطیط ,المراجعة اإلداریة, الموارد البشریة, البنیة األساسیة, بیئة العمل, التخط

لتحقیق المنتوج, الشراء, التحسین) وھذا ما یبینھ الشكل اآلتي:

المصدر: اعداد الباحثة

) مدرج النسب المئویة لكل بند من بنود المواصفة القیاسیة1(شكل

) النسب المئویة للبنود الرئیسیة للواصفة4جدول ( 

النسبة المئویةالبند الرئیسي
87.1%نظام إدارة الجودة
87.5%مسؤولیة اإلدارة

79.5%إدارة المواد
%88.3تحقیق المنتوج

%98.34القیاس والتحلیل والتحسین
المصدر: إعداد الباحثة 
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یتبین من الجدول اعاله ان البنود الرئیسة لم یتم تطبیقھا بشكل كامل طبقا لمتطلبات المواصفة 
وھذا ما یبینھ الشكل التالي:(ISO9001:2008)القیاسیة 

المصدر: إعداد الباحثة 
) مدرج النسب المئویة للبنود الرئیسیة للمواصفة2(شكل

رابعاً : المقابلة الختامیة
تمت المقابلة الختامیة في المكان نفسھ الذي تم فیھ إجراء المقابلة االفتتاحیة وتمت مناقشة النتائج 

المستخرجة من عملیة التدقیق, ولم یكن ھناك تعارض لرأي المدقق والشركة بخصوص نتائج وخالصة 
التدقیق وتم تدارس توصیات التحسین.

خامساً : تقریر التدقیق

87.187.5
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Series1
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) تقریر التدقیق في الشركة5جدول ( 
1:العدد

8/9/2015:التاریخ : شركة الحفر العراقیة /شركة عامةاسم المنظمة

:التدقیق على نظام إدارة الجودة واكتشاف مجاالت التحسین.أھداف التدقیق.1
: كافة أقسام الشركة .مجال التدقیق/الوحدات التنظیمیة والوظیفیة.2
: د. اسالم طالب الجابيرئیس وأعضاء فریق التدقیق.3
7,8,9/9/2015: مقر الشركة في بغداد /الموقعمكان التدقیق وزمانھ في.4
.ISO 9001:2008:المواصفة القیاسیة معیار التدقیق.5
:محمد مصطفى حسن .ممثل المدقق علیھ.6
:اكتشافات التدقیق.7
لم تحدد المھام المستثناة من النظام-1
على اإلیفاء بمتطلبات التطبیق للنظاملم یتم قیاس النتائج التنفیذیة للمھام للتأكد من مقدرة المنظمة -2
لم یتم حصر وتوحید كافھ االستمارات والنماذج المتعلقة بھا -3
ال تمتلك المنظمة سجالت لتوثیق نتائج تطبیقات األنشطة المتعلقة بالجودة كاإلجراءات العالجیة. -4
ا عن الحاجة لم تحدد الظروف المالئمة لخزن سجالت لتفادي تلفھا وسھولة استرجاعھ-5
لم تتم عملیة تقییم مقدرة المنظمة على تلبیة متطلبات الزبون -6
أن أھداف الجودة غیر ممكنة التحقیق ضمن إمكانیات الوظائف ذات العالقة بالجودة في المنظمة-7
لم یتم تحدید اإلجراءات الخاصة بمصادقة الزبون على خطط الجودة -8
ال تتضمن اتخاذ إجراءات لتطویر جودة المنتجات فیما یفي بمتطلبات مخرجات المراجعة اإلداریة -9

الزبائن ویفوق توقعاتھم وتوفیر المواد الالزمة لذلك 
ال یتمتع األفراد في مواقع ذات التأثیرعلى الجودة في المنظمة في التعلیم المتخصص والمھارة - 10

والخبرة 
ال تقوم المنظمة بإعداد برامج توعیة وتدریب لمواجھة متطلبات ومشكالت الجودة - 11
ال تتوفر في األبنیة وواقع العمل ظروف العمل المالئمة النجاز األعمال مما یزید من األداء - 12
لبیولوجیة ال تمتلك المنظمة نظاما للتأكد من تطبیق متطلبات بیئة العمل الفیزیاویة والكیمیاویة وا- 13
ال تطبق المنظمة نظام عالقة اإلنسان بالماكنة لتامین بیئة عمل خالیة من الحوادث واإلصابات - 14
ال تقوم المنظمة بإجراء تفتیش دوري على متطلبات بیئة العمل السلیمة بموجب قوائم فحص مقرة - 15

لكل نوع  
ال تعتمد المنظمة برنامج سنویا للسالمة المھنیة - 16
ال تقوم المنظمة بالفحوصات الطبیة الدوریة بالتشخیص المبكر لإلصابة باألمراض المھنیة والتأكد - 17

من سالمة األجھزة والمعدات ووسائل الوقایة الشخصیة التي تتطلبھا الصحة المھنیة 
ال یوجد سیاق ینظم أوقات الراحة في أثناء وقت العمل - 18
رجي والداخلي لبیئة العمل ال تراعي المنظمة المظھر الخا- 19
ال یتم وضع خطة تفصیلیة للعملیات لتحقیق أھداف الجودة ومتطلباتھا قبل المباشرة باالنتاج وأثناء - 20

تنفیذه 
ال یتم التأكد من أن المخرجات العملیة التخطیطیة متوافقة مع التكنولوجیا المعتمدة والمعدات وطرائق - 21

العمل 
معاییر محددة وموثقة الختیار وتقییم وعادة تقییم الموردینال تعتمد المنظمة- 22
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ال توثق نتائج التقییم وأي إجراءات ناتجة عن عمل التقییم لسجل یعتمد لھذا الغرض - 23
ال تقوم المنظمة بالمحافظة على المنتج بالمؤثرات الداخلیة أثناء تنفیذ العملیات اإلنتاجیة والخارجیة - 24

والتداول والخزن والنقل ولغایة وصولھ الى الموقع المحدد في أثناء التعبئة
ال تشمل إالجراءات التصحیحیة تحدید مسببات عدم التطابق- 25
مقترحات التحسین في حالة تحدید ذلك في أھداف التدقیق :.8
.إخضاع محضر استالم المواد الخارجیة للضبط من خالل طلب ترقیمھ بموجب وثیقة ترسل إلى قسم 1
جودة.ال
.تصمیم وثیقة یتم استخدامھا من شعبة استالم المواد الخارجیة تبین حالة المواد قبل استالمھا وإدخالھا 2

للمخزن 
.إعداد نظام الكتروني ألرشفة الوثائق لقسم المشتریات الختصار وقت استخراج الوثائق المطلوبة.3

المصدر: إعداد الباحثة

سادساً : متابعة التدقیق

) حاالت عدم المطابقة6جدول رقم ( 
1:العدد

7/11/2015:التاریخ : شركة الحفر العراقیة /شركة عامةاسم المنظمة 

1:التدقیقرقم :                                      رئیس فریق التدقیق
:                                                           جھة التدقیق

7/11/2015:تاریخ التدقیقISO9001:2008:أساس التدقیق
:حاالت عدم المطابقة

لم تحدد المھام المستثناة من النظام-1
مھام للتأكد من مقدرة المنظمة على اإلیفاء بمتطلبات التطبیق للنظاملم یتم قیاس النتائج التنفیذیة لل-2
لم یتم حصر وتوحید كافھ االستمارات والنماذج المتعلقة بھا -3
ال تمتلك المنظمة سجالت لتوثیق نتائج تطبیقات األنشطة ذات العالقة بالجودة واإلجراءات العالجیة -4

المتخذة 
لخزن سجالت لتفادي تلفھا وسھولة استرجاعھا عن الحاجة لم تحدد الظروف المالئمة -5
لم تتم عملیة تقییم مقدرة المنظمة على تلبیة متطلبات الزبون -6
إن أھداف الجودة غیر ممكنة التحقیق ضمن إمكانیات الوظائف المتعلقة بالجودة في المنظمة-7
لم یتم تحدید اإلجراءات الخاصة بمصادقة الزبون على خطط الجودة -8
مخرجات المراجعة اإلداریة ال تتضمن اتخاذ إجراءات لتطویر جودة المنتجات ویفي بمتطلبات الزبائن -9

ویفوق 
توقعاتھم وتوفیر المواد الالزمة لذلك 

ي المنظمة في التعلیم المتخصص والمھارة ال یتمتع األفراد في مواقع ذات التأثیر على الجودة ف- 10
والخبرة 
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ال تقوم المنظمة بإعداد برامج توعیة وتدریب لمواجھة متطلبات ومشكالت الجودة - 11
ال تتوفر في األبنیة ومواقع العمل ظروف العمل المالئمة النجاز األعمال مما یزید من األداء - 12
ال تمتلك المنظمة نظاما للتأكد من تطبیق متطلبات بیئة العمل الفیزیاویة والكیمیاویة والبیولوجیة - 13
ال تطبق المنظمة نظام عالقة اإلنسان بالماكنة لتامین بیئة عمل خالیة من الحوادث واإلصابات - 14
مة بموجب القوائم فحص مقرةال تقوم المنظمة بإجراء تفتیش دوري على متطلبات بیئة العمل السلی- 15
ال تعتمد المنظمة برنامج سنویا للسالمة المھنیة. - 16
ال تقوم المنظمة بالفحوصات الطبیة الدوریة بالتشخیص المبكر لإلصابة باألمراض المھنیة والتأكد - 17

مھنیة سالمة األجھزة والمعدات ووسائل الوقایة الشخصیة التي تتطلبھا الصحة المن    
ال یوجد سیاق ینظم أوقات الراحة في أثناء وقت العمل - 18
ال تراعي المنظمة المظھر الخارجي والداخلي لبیئة العمل - 19
ال یتم وضع خطة تفصیلیة للعملیات الالزمة لتحقیق أھداف الجودة قبل المباشرة باالنتاج وأثناء - 20

تنفیذه. 
لعملیة التخطیطیة متوافقة مع التكنولوجیا المعتمدة والمعدات وطرائق ال یتم التأكد من أن المخرجات ا- 21

العمل  
ال تعتمد المنظمة معاییر محددة وموثقة الختیار وتقییم وعادة تقییم الموردین- 22
ال توثق نتائج التقییم وأي إجراءات ناتجة عن عمل التقییم لسجل یعتمد لھذا الغرض - 23
حافظة على المنتج بالمؤثرات الداخلیة أثناء تنفیذ العملیات اإلنتاجیة والخارجیة ال تقوم المنظمة بالم- 24

في أثناء التعبئة والتداول والخزن والنقل ولغایة وصولھ إلى الموقع المحدد 
ال تشمل إالجراءات التصحیحیة تحدید مسببات عدم التطابق- 25

:اإلجراءات التصحیحیة والوقائیة المطلوبة
المھام المستثناة من النظام في الشركة بشكل شامل, ومن ثم تتابع المھام المشمولة.. تحدید 1
.قیاس وتحلیل النتائج التنفیذیة للمھام في الشركة, للتأكد من مقدرة المنظمةعلى تطبیق للنظام. 2
الشركة . اعتماد نظام خاص بحصر وتوحید كافة االستمارات والنماذج المتعلقة بالنظام في كافة أقسام3
. إعداد سجالت لتوثیق اإلجراءات العالجیة المتخذة عند ظھور حاالت عدم المطابقة , باإلضافة إلى 4

سجالت توثیق تطبیقات األنشطة المختلفة ذات العالقة بالجودة المنفذة في الشركة.
جاعھا..تحدید النظام الذي یوفر الظروف المالئمة لخزن السجالت لتفادي تلفھا, وسھولھ استر5
. اعتماد نظام خاص بحصر وتوحید كافة االستمارات والنماذج المتعلقة بالنظام في كافة أقسام الشركة 6
. اعتماد نظام محدد من اجل قیاس مقدرة المنظمة على تلبیة متطلبات الزبون الحالیة والمستقبلیة.7
الجودة التي تم وضعھا من قبل الشركة.. جعل الوظائف المتعلقة بالجودة مالئمة ومتوافقة مع أھداف 8
. إعداد وتحدید معاییر القبول لكافة المتطلبات والخصائص النوعیة الواجبة في المنتج المقدم.9

. اعتماد إجراءات خاصة لمصادقة الزبون على خطط الجودة في الشركة.10
,شكاوي المستھلكین ونسبة األخطاء, . تضمین في مدخالت نتائج التدقیقات الداخلیة للجودة والمعلومات 11

باإلضافة إلى نتائج مدى مطابق المنتجات المواصفات الموفرة لدیھم.
. تضمین في مخرجات المراجعة اإلداریة  القیام باتخاذ اإلجراءات لتطویر جودة المنتجات بما یفوق 11

مة لذلك.توقعاتھم باإلضافة إلى إیفائھم بمتطلبات الزبائن, وتوفیر المواد الالز
.إعداد برامج التوعیة والتدریب المناسب لمنتسبي الوظائف ذات العالقة بالجودة من اجل مواجھة 12

متطلبات والمشكالت الجودة التي قد تحدث في حالیا أو مستقبال .
ء .إعداد االختبارات لتقییم فعالیة برامج التوعیة والتدریب لمواجھة مشكالت الجودة, وانعكاسھا على أدا13
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المنظمة .
.توفیر الظروف المالئمة في األبنیة ومواقع العمل النجاز األعمال بما یزید من األداء.14
.إعداد نظام خاص لتحدید وقیاس متطلبات بیئة العمل الفیزیاویة ( الحرارة, الضوضاء, اإلضاءة, 15

ة (الجراثیم, الفطریات).واإلشعاعات) والكمیائیة (األتربة, الرمال, الغازات, واألبخرة) والبیولوجی
. اعتماد نظام عالقة اإلنسان بالماكنة من اجل تأمین بیئة وظروف عمل خالیة من الحوادث 16

واإلصابات, 
بجانب التفتیش على مخاطر في مواقع ومحیط العمل.

. خلق جو عمل یضمن الراحة البدنیة والذھنیة للعاملین لتجدید نشاطھم وزیادة فعالیة النظام.17
.إعداد قوائم الفحص مقرة واعتمادھا بإجراء التفتیش الدوري على متطلبات بیئة العمل السلیمة.18
.تطبیق تعلیمات السالمة المھنیة والتفتیش ومتابعة تطبیقھ لتحسینھ باستمرار طبقا لخصوصیة العمل 19

ومستجداتھ.
مراض المھنیة والتأكد من سالمة . القیام بالفحوصات الطبیة الدوریة للتشخیص المبكر لإلصابة باأل20

األجھزة والمعدات ووسائل الوقایة الشخصیة التي تتطلبھا الصحة المھنیة.
. مراعاة المظھر الخارجي والداخلي لبیئة العمل من حیث التشجیر وتنظیم الحدائق واكتساء األبنیة 21

صوصیات المنتوج.واألسیجة باأللوان التي تكتسب الجمالیة المتناسبة مع طبیعة العمل وخ
. التأكد من وضع تفاصیل للعملیات الالزمة لتحقیق الجودة ومتطلباتھا والتأكد من االلتزام بھا قبل 22

المباشرة 
باإلنتاج وأثناء تنفیذه .

. إعداد نظام خاص للتأكد من أن مخرجات العملیة التخطیطیة متوافقة مع التكنولوجیا المعتمدة 23
والمعدات 

ل في المنظمة .وطرائق العم
. وضع معاییر محددة وموثقة من اجل تقیم وإعادة تقیم الموردین.24
. إعداد سجالت خاصة بالموردین من حیث عملیة تقیمھم وأي إجراءات أخرى مرتبطة بھم.25
. تحدید وتوثیق مسببات عدم التطابق عند القیام باإلجراءات التصحیحیة .26

المصدر: إعداد الباحثة
المبحـث الرابـع / االستنتاجـات والتوصیـات 

االستنتاجات-المحور األول:
في ضوء العرض في الجانب النظري للبحث وتحلیل نتائج البحث واختبار فرضیاتھ توصل الباحث إلى 

- عدد من االستنتاجات یمكن إیجازھا فیما یأتي:
) عند إجراء التدقیق ISO19011:2008بخطوات المعیار الدولي (شركة الحفر العراقیة ال تسترشد -1

الداخلي على نظام جودتھا.
یتجاوز تنفیذ وتوثیق نظام إدارة الجودة في الشركة المبحوثة ثلثي ما نص علیھ المعیار الدولي -2

)ISO9001:2008 منھ., مما یظھر فجوة في التنفیذ بنسبة %)88.65() بنسبة تحقیق
)11,35(%

بنود التي تم تطبیقھا بشكل كامل بما یتناسب مع متطلبات المواصفة ( التزام اإلدارة, سیاسة أن ال-3
, المسؤولیات والصالحیات, توفیر المواد, العملیات المتعلقة بالزبون, عملیات اإلنتاج والخدمة, الجودة
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جات وغیر المطابقة, ضبط أدوات القیاس والمراقبة, فقرة عامة, القیاس والمراقبة, السیطرة على المنت
تحلیل البیانات).

إن البنود التي لم تطبق المتطلبات بشكل كامل (متطلبات عامة, متطلبات التوثیق, التركیز على -4
الزبون, التخطیط ,المراجعة اإلداریة, الموارد البشریة, البنیة األساسیة, بیئة العمل ,التخطیط لتحقیق 

المنتوج ,الشراء, التحسین).
).% 45.5ئة العمل تسجل أدنى مستوى في تحقیق المتطلبات بنسبة ( وجد أن بی-5
یعد تدقیق الجودة في معظم األحوال سلسلة عملیات متكررة وال یحدث منفرداً إال عندما یتبین أن نظام -6

الجودة غیر مرضي.
الشركة من وجد أن اإلدارة العلیا دعمت تطبیق نظام إدارة الجودة بشكل كبیر منذ بدء تطبیقھ في -7

خالل اتخاذ عدة إجراءات لضمان تطبیقھ بشكل سلیم في الشركة وحتى اآلن.

التوصیات-المحور الثاني:
استرشاداً بما خرج من استنتاجات بخصوص المھارات القیادیة و مراحل إدارة االجتماع توصي الباحثة 

-الشركة باآلتي:
عند إجراء الشركة لعملیات التدقیق لنظام إدارة ) ISO 19011:2002االسترشاد بالمعیار الدولي (-1

جودتھا.
اتخاذ االجراءات الالزمة لمعالجة الفجوات والعمل على تقلیصھا.-2
المحافظة على مستوى األداء للمتطلبات التي تم تطبیقھا بشكل كامل والتركیز علیھا من اجل اكتشاف -3

فرص التحسین فیھا.
تطبیقھا بشكل كامل واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة التركیز على المتطلبات التي لم یتم -4

إلیصالھا إلى مستوى األداء الكامل.
تكثیف الجھود بین اإلدارة العلیا ولجنة االیزو واألقسام في الشركة للنھوض ببیئة العمل في الشركة -5

لتقلیص الفجوة والوصول لمستوى المطلوب.



Al-Mansour Journal/ Issue (29) 2018 )                29مجلة المنصور/ العدد (

- 65 -

المصادر

: دراسة حالة في 9002مصطفى، مھا كامل, "تصمیم نظام الجودة في ظل متطلبات االیزو ال -1
2001شركة بعقوبة لتعلیب االغذیة والتمور العراقیة,

.1984الراوي خاشع محمود, "مدخل الى االحصاء" , جامعة الموصل, العراق, -2
یل  عادل عبد الملك, " االیزو العاني  خلیل ابراھیم محمود, القزاز  اسماعیل ابراھیم, كور-3

.2002" , مطبعة االشقر, بغداد. العراق, 9000
) دراسة حالة ISO 19011:2002علي, انیس سلمان,"أنشطة التدقیق وفق المعیار الدولي( -4

), العدد 10الزوراء العامة", مجلة كلیة بغداد للعلوم األقتصادیة الجامعة, رقم المجلد( في شركة
2013, 326–299), ص 34(
نظم إدارة الجودة في الطائي  یوسف حجیم, و العجیلي  محمد عاصي, والحكیم  لیث علي، "-5

.2009", دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع, عٌمان, االردن, المنظمات اإلنتاجیة والخدمیة
ة الجودة والبیئة بموجب تدقیق انظمة اداركوریل عبد المالك عادل, والقزاز  اسماعیل ابراھیم, "-6

، مكتب المشھداني للطباعة واالستنساخ, بغداد, 19011:2002"ارشادات المواصفة القیاسیة االیزو
2002.العراق,

1(7- Ferreira, Maria Patrocínia and De Bragança, Instituto
Total Quality Management and PublicPolitécnico   , "

" , Regions and: The case of Vila Real Town HallAdministration
Fiscal Federalism University of Porto, 2004.
wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/PDF/347.pdf-sre.wu-http://www

8- Juran, J.M Gryna, F.M (Quality planning & Analysis), 3rd Ed.
Mic-Graw-Hill, 1993.

:ISO 19011القزاز اسماعیل ابراھیم"تدقیق انظمة الجودة (مع الترجمة العربیة للمواصفة) -9
.2010دار دجلة, عمان, االردن, ,  

2002.", بغداد, العراق, ISO 19011:2002قییس والسیطرة النوعیة, " الجھاز المركزي للت-10
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حـــــــــقمال
)1جدول (

مدى المطابقة
مطبق وغیر مطبق كلیاً فقرات المتطلب

غیر مطبقموثق

نظام إدارة الجودة  -4
متطلبات عامة4-1
بوضع و توثیق نظام إدارة الجودة طبقا قامت المنظمة ل ھ-1

*2008\9001لمتطلبات و ضوابط المواصفة الدولیة االیزو 

تمت المحافظة على دیمومة فاعلیة النظام و تطویره ل ھ-2
*؟  باستمرار

حددت المھام المستثناة من النظام و من ثم تتبع المھام ل ھ-3
*؟المشمولة

ت و األقسام المختلفة في اتم تحدید العالقات بین االدارل ھ-4
*؟  المنظمة بما یخص تطبیق مھام النظام

حددت و وفرت المواد الالزمة لتنفیذ متطلبات مھام ل ھ-5
النظام بما فیھا المعدات و األجھزة و المواد و طرائق

؟  االختبار و القیاس
*

للسیطرة على فاعلیة األداء ل تم تحدید معاییر القبول ھ-6
*؟النوعي للمھام وجودة المنتجات

النتائج التنفیذیة للمھام للتأكد من مقدرة ل یتم قیاس و تحلیل ھ-7
*؟  المنظمة على اإلیفاء بمتطلبات التطبیق الھادف للنظام

210االوزان
520التكرارات

1020النتیجة
2= 1,7= 12/7المعدل الكلي= 

%85,7= 100)×2×12/7النسبة المئویة=(
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)2جدول (

مدى االلمطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

متطلبات التوثیق4-2
الجودة وفقا لمتطلبات ھذه المواصفة ل تم إعداد دلیل ھ-1

*؟ISO-10013المواصفة و باالستعانة بأ رشادات 

للطرائق اإلجرائیة كافة طبقا ل تم إعداد دلیل ھ-2
*؟لمتطلبات ھذه المواصفة

تم تسمیة األشخاص المسؤولین عن اعتماد و ل ھ-3
*؟حفظ الوثائق للفعالیات ذات العالقة بالجودة كافھ

حددت الصالحیات و المسؤولیات المتعلقة بإعداد ل ھ-4
مراجعة الوثائق ذات العالقة بالجودة و و توزیع و 

؟السیطرة علیھا
*

ل تم تحدید و ترمیز الوثائق المعتمدة للجودة داخل ھ-5
*؟النظام

و إلغاء الوثائق ل یتم إصدار و توزیع و تعدیل ھ-6
*؟المتعلقة بالنظام

تم حصر و توحید كافة االستمارات و النماذج ل ھ-7
*؟المتعلقة بالنظام 

حددت السجالت المطلوبة لتوثیق نتائج تطبیقات ل ھ-8
*؟النظام

نوع من أنواع ل حددت فترات زمنیة لالحتفاظ بكل ھ-9
*؟السجالت

*؟ما ھو السیاق المعتمد التالف السجالت المتقادمة- 10
تمتلك المنظمة سجالت لتوثیق نتائج تطبیقات ل ھ- 11

بالجودة بما في ذلك مختلف األنشطة ذات العالقة 
اإلجراءات العالجیة

؟المتخذة عند ظھور حاالت عدم المطابقة

*

حددت الظروف المالئمة لخزن السجالت ل ھ- 12
*؟لتفادي تلفھا و سھولة استرجاعھا عند الحاجة

تم تحدید األشخاص المسؤولین عن اعتماد و ل ھ- 13
*؟حفظ السجالت ذات العالقة بالجودة

210االوزان
1030التكرارات

2030النتیجة
2= 1,76= 23/13المعدل الكلي= 

%88,46= 100)×2×23/13النسبة المئویة= (
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)3جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

مسؤولیة اإلدارة  -5
التزام اإلدارة1-5
اإلدارة العلیا للمنظمة ل ھناك تعھد موثق من قبل ھ-1

باعتماد التحسین المستمر لنظام إدارة الجودة كمنھج 
؟ثابتل عم

*

ھناك التزام موثق من اإلدارة العلیا للمنظمة ل ھ-2
بتوفیر الموارد الضروریة لتحقیق الجودة التي تتجاوب 

الزبون؟مع متطلبات 
*

العلیا للمنظم بمراجعات إداریة دوریة تقوم اإلدارة ل ھ-3
تطویره وللتأكد من دیمومة و كفاءة  نظام إدارة الجودة 

*؟باستمرار

210االوزان
300التكرارات

600النتیجة
2= 6/3المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×6/3النسبة المئویة= (

)4جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

لزبونالتركیز على ا5-2
تعتمد المنظم سیاقا موثقا للتحدید التدقیق ل ھ-1

*؟لمتطلبات الزبون 

دقیق و ل توثق متطلبات الزبون بعد تحدیدھا بشكل ھ-2
ل لدى المنظمة على اإلیفاء بھا في سجتوفر المقدرة

معتمد لھذا
؟الغرض

*

تتم عملیة تقییم مقدرة المنظمة على تلبیة ل ھ-3
*؟متطلبات الزبون

*؟ھناك سیاق معتمد لمراجعة متطلبات الزبونل ھ-4
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تتم التعدیالت على متطلبات الزبون بموجب ل ھ-5
*؟نظام معتمد لھذا الغرض

210االوزان
401التكرارات

800النتیجة
2= 1,6= 8/5المعدل الكلي= 

%80= 100)×2×8/5النسبة المئویة= (
)5جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

سیاسة الجودة5-3
سیاسیة الجودة مالئمة ألھداف المنظمة من حیث ل ھ-1

*؟ الموارد الضروریة لتحقیقھا

ل تتضمن سیاسة الجودة التزام وإلزام من قبل ھ-2
*؟ االداره العلیا بتحقیق الجودة و تطویرھا باستمرار

واضح لتحدید ل تھیئ سیاسة  الجودة أطار عمل ھ-3
*؟ أھداف الجودة

تم صیاغة الجودة بلغھ سھلة الفھم واالستیعاب ل ھ-4
*؟ مختلف مستویات العاملین في المنظمةل من قب

تم أبالغ العاملین كافھ في المنظمة بسیاسة ل ھ-5
*؟ الجودة والتأكد من فھمھا و تنفیذھا

تقوم االداره العلیا بمراجعات دوریھ للتأكد من ل ھ-6
*؟الجودة وتطورھااستمراریة مالئمة سیاسة 

210االوزان
600التكرارات

1200النتیجة
2= 12/6المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×12/6النسبة المئویة= (
)6جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

التخطیط5-4
أھداف الجودة متوافقة مع سیاسة الجودة و قابلة ل ھ-1

*؟ للقیاس

أھداف الجودة ممكنة التحقیق ضمن إمكانیات ل ھ-2
*؟ الوظائف ذات العالقة بالجودة المعتمدة في المنظمة

*أھداف الجودة تنص على وجوب تحقیق ل ھ-3



م.د.اسالم طالب الجابي

- 70 -

؟ المنتجات طبقا لالحتیاجات النوعیة للزبائن
تفي أھداف الجودة بتعھد االداره العلیا بالتحسین ل ھ-4

*؟ثابتل المستمر لجودة المنتجات المعتمدة كمنھج عم

ل یتم تحدید وتوثیق اإلجراءات وتعلیمات العمل ھ-5
*؟ لتحقیق الجودة

یتم التأكد من أن المنظمة تقوم بتھیئة إجراءات ل ھ-6
*؟ ودة المنتوجحالھ لھا تأثیر على جل تفصیلیة لكل تشغی

توثق الفعالیات التي تتضمن توافق العملیات ل ھ-7
*؟ االنتاجیھ مع التفتیش واالختبار ویتم متابعتھا

یتم تحدید وتوفیر الموارد الالزمة لتحقیق الجودة ل ھ-8
بما فیھا المعدات واالجھزه والمواد وطرق االختبار 

والقیاس؟ 
*

لكافة المتطلبات والخصائص ل تحدد معاییر القبول ھ-9
*؟ النوعیة للمنتجات

یتم تحدید اإلجراءات الخاصة بمصادقة الزبون ل ھ- 10
*؟على خطط الجودة

210االوزان

703التكرارات

1400النتیجة

1,4= 14/10المعدل الكلي= 

%70= 100)×2×14/10النسبة المئویة= (

)7جدول رقم (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

المسؤولیات والصالحیات واالتصاالت5-5
تم تحدید و توثیق المسؤولیات والصالحیات ذات ل ھ-1

العالقة بالجودة لألفراد في مختلف الدوائر واألقسام في 
؟ المنظمة

*

تمتلك المنظمة نظاما لالتصاالت الداخلیة بما في ل ھ-2
ذالك عقد اجتماعات دوریة للمعنیین لمناقشة فاعلیة نظام 

الجودة؟إدارة 
*

االداره للقیام باإلشراف على ل تم تسمیة ممثل ھ-3
*؟ 9001تطبیق المواصفة الدولیة للجودة االیزو 

االدارة العلیا برفع تقاریر دوریة عن ل یقوم ممثل ھ-4
*كفاءة أداء نظام إدارة الجودة معززة بمدى الحاجة 
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؟ لتحسین النظام

االدارة بنشر الوعي بوجوب تحقیق ل یقوم ممثل ھ-5
*؟المنظمةل متطلبات الزبائن داخ

210االوزان

500التكرارات

1000النتیجة

2= 10/5الكلي= المعدل 

%100= 100)×2×10/5النسبة المئویة= (

)8جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

ةمراجعة اإلدار6-5
تقوم االداره العلیا للمنظمة بالمراجعة االداریة ل ھ-1

و كذلك كلما ؟لنظام إدارة الجودة بصیغھ دوریة 
؟ استدعت الحاجة لذلك

*

ینتج عن المراجعة االداریھ تحدید فرص ل ھ-2
تحسین كفاءة نظام إدارة الجودة بما في ذلك سیاسیة 

؟ وأھداف الجودة
*

التدقیقات الداخلیة تتضمن مدخالت نتائج ل ھ-3
للجودة والمعلومات عن شكاوي المستھلكین ونسب 

المواصفات؟التلف و مدى مطابقة المنتجات 
*

تتضمن مخرجات المراجعة االداریھ اتخاذ ل ھ-4
اإلجراءات لتطویر جودة المنتجات بما یفي بمتطلبات 

وتوفیر المواد الالزمة لذلك؟الزبائن ویفوق توقعاتھم 
*

210االوزان

220التكرارات

420النتیجة

1,5= 6/4المعدل الكلي= 

%75= 100)×2×6/4النسبة المئویة= (
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)9جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

توفیر الموارد6-1
بتحدید وتوفیر الموارد الالزمة تقوم المنظمة ل ھ-1

لتطبیق نظام إدارة الجودة والمحافظة على دیمومتھ 
لفعالیاتھ؟والتحسین المستمر 

*

تتوفر التجھیزات المالئمة لتحقیق متطلبات ضبط ل ھ-2
*؟ جودة اإلجراءات والمنتجات

تخصص اوقاتا تكنولوجیھ للفحص واالختبار ل ھ-3
الجودة عند إعداد برامج اإلنتاج و قسم ضبط ل لعام

؟اإلنتاج
*

یتم التركیز على وجوب إرضاء الزبون ل ھ-4
*؟بالتجاوب مع متطلبات النوعیة

210االوزان

400التكرارات

800النتیجة

2= 8/4المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×8/4النسبة المئویة= (

)10جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

الموارد البشریة6-2
لدى اإلفراد في المواقع ذات التأثیر على جودة ل ھ-1

المنتج في المنظمة بالتعلیم المتخصص المناسب والمھارة 
؟لتحقیق الجودة المطلوبةوالخبرة

*

یتم تحدید الكفاءة الضروریة لإلفراد الذین ینفذون ل ھ-2
*؟ المؤثرة على جودة المنتوجل اإلعما

یتم توفیر تدریب النوعي المناسب لألفراد ل ھ-3
*؟ إدارة نظام الجودةل العاملین في مجا

تقوم المنظمة بأعداد برامج توعیة وتدریب ل ھ-4
*تقییم فعالیة ل وھ،لمواجھة متطلبات ومشكالت الجودة
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؟ھذه البرامج

یتم التأكد من وعي و إدراك العاملین للصلة ل ھ-5
الوثیقة بین انجاز إعمالھم بالجودة المطلوبة وتحقیق 

؟سیاسیة وأھداف الجودة المعتمدة في المنظمة
*

ما یتعلق ل تعتمد المنظمة سجالت تبین فیھا كل ھ-6
بالتعلیم والتدریب والنوعیة ورفع المھارات والكفاءات 

في مجال الجودة؟للعاملین 
*

یتم تدریب أو إشراك منتسبي من المنظمة ل ھ-7
الكتساب الخبرة والمھارة للقیام بالمراجعات اإلداریة 

الداخلي للجوده؟والتدقیق 
*

210االوزان

511التكرارات

1010النتیجة

1,6= 11/7المعدل الكلي= 

%78,6= 100)×2×11/7النسبة المئویة= (

)11جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

لتحتیةالبنیة ا6-3
ل ظروف العمل ومواقع العمتتوفر في األبنیة ل ھ-1

*؟بما یزید من األداءل المالئمة النجاز اإلعما

توجد إجراءات لالحتفاظ بظروف مسیطر علیھا ل ھ-2
منطقة من مناطق العملیات اإلنتاجیة ذات التأثیر ل في ك

؟على الجودة
*

تعتمد إجراءات لمتابعة العملیات الخاصة والتحكم ل ھ-3
*؟الدقةبالقیاسات البالغة 

الخدمات المساندة (المواصالت واالتصاالت) ل ھ-4
على المحافظة على فعالیة نظام ل بالمستوى الذي یعم

؟إدارة الجودة
*

یتم اعتماد طرائق للمحافظة على البرمجیات ل ھ-5
*؟والحاسوب لتحكیمھا من األداء بالجودة المطلوبة

تعتمد الصیانة الضروریة  للمعدات واألدوات ل ھ-6
*؟   لضمان قدرتھا على تحقیق الجودة الالزمة

توجد إجراءات موثقة تحدد طرائق اإلنتاج ل ھ-7
*؟والخدمة
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وخطط ل تتوفر مواصفات مرجعیة ودساتیر عمل ھ-8
*؟  جودة ألحكام السیطرة على العملیات اإلنتاجیة

210االوزان

710التكرارات

1410النتیجة

1,9= 15/8المعدل الكلي= 

%93,8= 100)×2×15/8النسبة المئویة= (

)12جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

لبیئة العم6-4
ل إدارة بیئة العمتقوم المنظمة بتحدید متطلبات ل ھ-1

*؟الالزمة لتحقیق مطابقة المنتجات للجودة المستھلكة

تمتلك المنظمة نظاما للتأكد من تطبیق متطلبات ل ھ-2
اإلضاءة ، الضوضاء، الفیزیاویة (الحرارةل بیئة العم

، الغازاتل، الرما، واإلشعاعات) والكیماویة (األتربة
الفطریات، واألبخرة) والبیولوجیة (الجراثیم

؟والطفیلیات)

*

تطبق المنظمة نظام عالقة اإلنسان بالماكنة ل ھ-3
خالیة من الحوادث ل لتأمین  بیئة وظروف عم

یضمن الراحة البدنیة والذھنیة ل واإلصابات وجو عم
للعاملین بجانب التفتیش على المخاطر في موقع وجو 

ل؟ومحیط العم

*

متطلبات تقوم المنظمة بأجراء تفتیش دوري على ل ھ-4
نوع ل السلیمة بموجب قوائم فحص مقرة لكل بیئة العم

انواع المتطلبات؟من 
*

تضمن خلق عالقات ل تعتمد المنظمة سیاقات عمل ھ-5
بین ل إنسانیة طیبة من التعاون والثقة واالحترام المتباد

كافة في بیئھ العمل؟العاملین 
*

المھنیة و تتابع المنظمة تطبیق تعلیمات السالمة ل ھ-6
مكافحة الحریق والمواد القابلة ل  التفتیش على رسائ

ل لتوفیر بیئھ عمل امنة؟لالشتعا
*

تعتمد المنظمة برنامجا سنویا للسالمة المھنیة ل ھ-7
وتقوم بمتابعة تطبیقھ لتحسینھ وتطویره باستمرار طبقا 

العمل ومستحدثاتھ؟لخصوصیة 
*
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الطبیة الدوریة تقوم المنظمة بالفحوصات ل ھ-8
للتشخیص المبكر لإلصابة باإلمراض المھنیة والتأكد من 

الوقایة الشخصیة ل سالمة األجھزة  والمعدات ووسائ
؟التي تتطلبھا الصحة المھنیة

*

ھناك سیاق ینظم أوقات الراحة في أثناء وقت ل ھ-9
*؟لتجدید النشاط واستبعاد مسببات التعب واإلرھاقل العم

المنظمة بالمحافظة على نظافة األبنیة تقومل ھ- 10
المشروع والمطعم والمرافق الصحیة والتخلص من 

ل؟الفضالت اإلنتاجیة وتحضیر بیئة العم
*

تراعي المنظمة المظھر الخارجي والداخلي ل ھ- 11
من حیث التشجیر وتنظیم الحدائق واكتساء ل لبیئة العم

المتناسبة األبنیة واالسیجھ باأللوان التي تكسب الجمالیة 
؟وخصوصیات المنتجاتل مع طبیعة العم

*

210االوزان

425التكرارات

820النتیجة

0,9= 10/11المعدل الكلي= 

%45,5= 100)×2×10/11النسبة المئویة= (

)13جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

تحقیق المنتوج  -7
التخطیط لتحقیق المنتوج7-1
یتم وضع خطة تفصیلیة للعملیات الالزمة لتحقیق ل ھ-1

المباشرة باإلنتاج وإثناء ل أھداف الجودة ومتطلباتھا قب
؟تنفیذه

*

توجد إجراءات موثقة ألنشطة الفحص واالختبار ل ھ-2
*؟الجودةوالتأكد من تحقیق المنتوج لمتطلبات 

تمتلك المنظمة سجالت للبرھنة على تطابق ل ھ-3
*؟متطلبات الجودة في العملیات والمنتجات

توجد مسؤولیات وصالحیات محددة وموثقة بما ل ھ-4
یتعلق  بنظم التفتیش واالختبار عند استالم المواد الواردة 

مراحل التصنیع المختلفة؟وفي 
*

مخرجات العملیة التخطیطیة یتم التأكد من إن ل ھ-5
متوافقة مع التكنولوجیا المعتمدة والمعدات وطرائق 

المنظمة؟في ل العم
*

210االوزان
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311التكرارات

610النتیجة

1,4= 7/5= المعدل الكلي

%70= 100)×2×7/5النسبة المئویة= (

)14جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

بالزبونذات العالقة العملیات 7-2
تحدد المنظمة متطلبات الزبون بما في ذلك ل ھ-1

*؟متطلبات التسلیم وخدمات ما بعد البیع

غیر المحدودة من تقوم المنظمة بتحدید المتطلبات ل ھ-2
*؟الزبون لضرورتھا لالستخدام

تحدد المنظمة االلتزامات المتعلقة بالمنتوج بما ل ھ-3
*؟فیھا المتطلبات النظامیة والقانونیة 

طلب تجھیز للتأكد من ل تقوم المنظمة بمراجعھ كل ھ-4
*؟توفر مستلزماتھ اإلنتاجیة

ل بالتجھیز بإیجاد الحلوااللتزام ل تقوم المنظمة قبل ھ-5
*؟لمتطلبات المتعارضة

یتم عرض الطلبات الجدیدة على الدوائر واألقسام ل ھ-6
*؟التعاقدل ذات العالقة في المنظمة للوقوف على آرائھا قب

ھناك سیاق معتمد لمعالجھ المعلومات الراجعة ل ھ-7
*؟من الزبون بضمنھا الشكاوي

نتائج لمراجعھ الطلبات والعقود وما ل ھناك تسجیل ھ-8
*؟یعتمد لھذا الغرضل یترتب علیھا من إجراءات في سج

عقود التجھیز ل تضع المنظمة سیاقا معتمدا لتعدیل ھ-9
*؟في حالھ تغیر متطلبات الزبون

تؤخذ نتائج مراجعھ العقد كمالحظات عند ل ھ- 10
*؟تصمیم المنتوج المتعاقد علیھ

210االوزان
1000التكرارات

2000النتیجة
2= 20/10المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×20/10النسبة المئویة= (
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)15جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

شراءال7-4
محددة و موثقھ الختیار و تعتمد المنظمة معاییر ل ھ-1

؟تقییم و إعادة تقییم الموردین
*

ل توثق نتائج التقییم و أیة إجراءات ناتجة عن عمل ھ-2
؟یعتمد لھذا الغرضل التقییم بسج

*

تتضمن وثائق الشراء (إعالن مناقصة) بیانات ل ھ-3
تصف ما ھو مطلوب بوضوح بما في ذلك الفئة و 

اخر؟المرتبة و أي تمییز 

*

تتضمن وثائق الشراء  المواصفات و تعلیمات ل ھ-4
الفحص و التقییس النوعي و البیانات الفنیة األخرى ذات 

؟العالقة

*

تقوم المنظمة بمراجعة وثائق الشراء للتأكد من ل ھ-5
؟صحتھا و دقة معلوماتھا

*

تحدد المنظمة و تنفذ الفحوصات الضروریة ل ھ-6
؟المنتوجات المشتراةللتحقق من جودة 

*

تحدد المنظمة بیانات التحقق الالزمة و أسلوب ل ھ-7
إطالق المنتجات في معلومات الشراء عند إجراء التحقق 

المورد؟في موقع 

*

210االوزان

502التكرارات

1000النتیجة

1,42= 10/7المعدل الكلي= 

%71,42= 100)×2×10/7النسبة المئویة= (

)16جدول (

مدى المطابقة
مطبق وغیر مطبق كلیاً فقرات المتطلب

موثق
غیر 

بقامط
االنتاج وتقدیم الخدمة7-5
*؟تتم العملیات اإلنتاجیة تحت ظروف مسیطر علیھال ھ-1
تتوفر معلومات كافیة وواضحة لتحدید الخصائص النوعیة ل ھ-2

*؟للمنتوج

*؟واضحةل توجد لدى المنفذین للعملیات اإلنتاجیة تعلیمات عمل ھ-3
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المعدات اإلنتاجیة في حالة تمكنھا من تحقیق الدقة المقررة ل ھ-4
*؟للعملیات اإلنتاجیة 

تنفذ  عملیات القیاس والمراقبة بأدوات قیاس متناسبة مع الدقة ل ھ-5
*؟المطلوبة لنتائج العملیات اإلنتاجیة

تقوم المنظمة بالتأكد من صحة نفاذ العملیات االنتاجیھ والخدمیة في ل ھ-6
حالة عدم تمكنھا من التحقیق الفوري من النتائج والمخرجات بالقیاس 

؟والمراقبة االنیھ
*

توجد إجراءات لترقیم المنتجات أو وضع عالمة ممیزه علیھا تشیر ل ھ-7
الحاالت التي ینص علیھا العقد إلى المنشأ وطریقة االستخدام في 

؟والتعلیمات
*

الزبون في ل تستخدم المنظمة مواد أو منتجات مورده من قبل ھ-8
*؟عملیاتھا االنتاجیھ

ل ھناك إجراءات توثیقیھ للتحقق من جودة المواد الموردة من قبل ھ-9
*؟الزبون في عملیاتھا االنتاجیة

المواد العائدة أو تضررھا بما یجعلھا یتم إعالم الزبون بفقدان ل ھ- 10
*؟غیر صالحھ لالستخدام

*؟مالھ عالقة بالمواد أو المنتجات الموردة من الزبونل یوثق كل ھ- 11
تقوم المنظمة بالمحافظة على المنتوج من المؤثرات الداخلیة في ل ھ- 12

والخزن ل والتداوأثناء تنفیذ العملیات االنتاجیة والخارجیة في أثناء التعبئة 
؟ولغایة وصولھ إلى المواقع المحددةل والنق

*

210االوزان

1200التكرارات

2400النتیجة

2= 24/12المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×24/12النسبة المئویة= (

)17جدول (
مدى المطابقة

فقرات المتطلب
مطبق وغیر مطبق كلیاً 

موثق
غیر 

مطبق
والقیاسالمراقبةمعدات ضبط 7-6
تقوم المنظمة بتحدید القیاسات والمراقبة الواجبة االعتماد و ل ھ-1

*؟مسؤولیات تنفیذھا

تحدد المنظمة أدوات القیاس والمراقبة والمتطلبات المطلوبة ل ھ-2
*؟للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة

الذي ینسجم مع ل یتم التأكد من تنفیذ القیاسات والمراقبة بالشكل ھ-3
*؟متطلباتھا

تتم معایرة أدوات الفحص والقیاس بصورة دوریة للتحقق من ل ھ-4
*؟دقتھا
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یتم تمییز أدوات الفحص والقیاس بطریقة تمكن من معرفة ل ھ-5
*؟حالة معایرتھا

لتحقق من عملیات التفتیش والقیاسات توجد إجراءات معتمدة ل ھ-6
السابقة ونتائجھا عند ظھور ما یشیر إلى إن أدوات القیاس المستخدمة 

؟بحاجھ إلى معایرة
*

210االوزان

600التكرارات

1200النتیجة

2= 12/6= المعدل الكلي

%100= 100)×2×12/6النسبة المئویة= (

)18جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

والتحسینل لقیاس والتحلیا-8
عام8-1

تقوم المنظمة بتخطیط وتنفیذ الفعالیات القیاس ل ھ-1
للوقوف على مطابقة المنتوج ل والمراقبة والتحلی

؟في ضوء نتیجة المطابقةلمتطلبات وإجراء التحسینات 
*

تقوم المنظمة بعرض للطرائق الممكنة لتحسین ل ھ-2
نظام إدارة الجودة بما في ذلك استخدام التقنیات 

االحصائیھ؟
*

210االوزان

200التكرارات

400النتیجة

2= 4/2= المعدل الكلي

%100= 100)×2×4/2النسبة المئویة= (

)19جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

والقیاسالمراقبة8-2
تقوم المنظمة بمراجعة المعلومات المتعلقة برضا ل ھ-1

لنظام إدارة ل الزبون كمعیار من معاییر األداء الفاع
؟الجودة

*
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المعلومات ل بتحدید أسالیب الحصوتقوم المنظمة ل ھ-2
الخاصة بمدى توافق جوده منتجاتھا مع متطلبات 

؟الزبون
*

دوري ل تقوم المنظمة بإجراء تدقیق داخلي بشكل ھ-3
للوقوف على مدى مطابقة نظام إدارة الجودة للترتیبات 

؟9001:2008للمواصفھ ایزو المخططة طبقا 
*

التدقیق الداخلي لمعرفة تقوم المنظمة بإجراء ل ھ-4
مدى فاعلیة تطبیقات نظام إدارة الجودة في الواقع العملي 

؟والحاجة إلى تطوره
*

*؟تحدد المنظمة منھجیة ومعیار التدقیق الداخليل ھ-5
تقوم المنظمة بالتأكد من اختیار مدققین داخلیین ل ھ-6

تدقیقھا من اإلفراد غیر المعنیین بالفعالیات التي سیتم 
واالستقالل؟ویتسمون بالحیادیة 

*

تضع المنظمة برنامجا سنویا لفعالیات التدقیق ل ھ-7
الداخلي یغطي كافة االنظمھ المشمولة بنظام إدارة 

؟الجودة
*

تحدد اإلجراءات الموثقة للتدقیق الداخلي ل ھ-8
مسؤولیات ومتطلبات تخطیط التدقیق وتنفیذه بما في ذلك 

؟التقریر النھائيمتابعة 
*

تكلف االداره المسؤولھ عن الموقع المدقق بتنفیذ ل ھ-9
*؟اإلجراءات التصحیحیة ضمن المدة التي تحددھا

تحدد مسؤولیة متابعة التحقق من إتمام ل ھ- 10
اإلجراءات التصحیحیة وإعداد التقریر الخاص بنتائج 

؟ التحقیق
*

ومراقبة عملیات نظام تقوم المنظمة بقیاس ل ھ- 11
إلى النتائج ل إدارة الجودة لمعرفة مدى إمكانیتھا للتوص

؟المخططة
*

تتخذ إجراءات تصحیحیھ مناسبة لضمان ل ھ- 12
ل ومطابقة المنتجات لمتطلبات في حالة عدم التوص

) اعاله؟11في (للنتائج المخططة المشار إلیھا 
*

خصائص المنتوج تقوم المنظمة بقیاس ومراقبة ل ھ- 13
مناسبة من عملیات تحقیق المنتوج للتأكد من ل في مراح

النوعیة؟اإلیفاء بمتطلباتھ 
*

عن ل یشار في السجالت إلى الموظف المسؤول ھ- 14
*؟إطالق المنتوج الجاھز

تقوم المنظمة بالتأكید من عدم إطالق المنتوج ل ھ- 15
المخططة بصوره الترتیبات ل أو تسلیم الخدمة لحین تكام

؟مرضیھ

*

210االوزان
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1500التكرارات

3000النتیجة

2= 30/15المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×30/15النسبة المئویة= (

)20جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

في المنتج غیر المطابقالتحكم 8-3
تقوم المنظمة بتشخیص المنتجات غیر المتطابقة ل ھ-1

والسیطرة علیھا لمنع استخدامھا والتسلیم غیر المقصود 
؟لھا 

*

توثق أسلوب السیطرة على المنتجات غیر ل ھ-2
المتطابقة بما في ذلك المسؤولیات المتعلقة بھا والمخولین 

؟معھال بالتعام
*

أو إطالق المنتجات ل توجد طریقة إلنجاز استعمال ھ-3
ل تقییم التنازل غیر المطابقة لسبب ثانوي من خال

المعنیة؟للزبون أو الجھة 
*

الھدف األساسي من ل توجد طریقة لتحویل ھ-4
*؟أو استخدام المنتوج غیر المتطابقل استعما

توثیق فیھ طبیعة عدم التطابق ل یوجد سجل ھ-5
المتخذة بصددھا بما في ذلك االتفاق الخاص واإلجراءات 

؟مع الزبون
*

یتم إعادة التحقق من المنتجات غیر المطابقة بعد ل ھ-6
*؟تصحیحھا

الغرض األساسي من ل توجد طریقھ لتحویل ھ-7
*؟أو استخدام المنتوج غیر المتطابقل استعما

210االوزان

700التكرارات

1400النتیجة

2= 14/7المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×14/7النسبة المئویة= (
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)21جدول (

مدى المطابقة
فقرات المتطلب

مطبق وغیر مطبق كلیاً 
موثق

غیر مطبق

البیاناتل تحلی8-4
البیانات ل تقوم المنظمة بتحدید وجمع وتحلیل ھ-1

مالئمة وفعالیة نظام إدارة الجودة للوقوف على مدى 
؟المعتمد

*

یتم تقییم التحسینات الممكنة إجراؤھا على النظام ل ھ-2
ل إلیھا من خالل استنادا إلى البیانات التي یتم التوص

ل فعالیات القیاس والمراقبة حصرا أم المعلومات من خال
؟مصادر أخرى أو كلیھما

*

عن مدى رضا للمعلومات ل یتوجب التوصل ھ-3
*؟البیاناتل الزبون عن المنتوج بنتیجة تحلی

ینبغي توفیر المعلومات التي تشیر إلى مطابقة ل ھ-4
*؟البیاناتل تحلیل المنتوج للمتطلبات من خال

البیانات معلومات عن خصائص ل یوفر تحلیل ھ-5
واتجاھات العملیات والمنتجات بما في ذلك فرص 

؟إجراءالوقایة
*

للمعلومات ذات العالقة بالموردین ل یتعین التوصل ھ-6
*؟البیاناتل بین نتیجة تحلی

210االوزان

600التكرارات

1200النتیجة

2= 12/6المعدل الكلي= 

%100= 100)×2×12/6النسبة المئویة= (
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)22جدول (

مدى المطابقة
مطبق وغیر مطبق كلیاً فقرات المتطلب

غیر مطبقموثق

التحسین8-5
*؟مستمرل تقوم المنظمة بتحسین فعالیة نظام الجودة بشكل ھ-1
تقوم المنظمة استنادا إلى سیاسة وأھداف الجودة ونتائج ل ھ-2

البیانات واإلجراءات التصحیحیة والوقائیة ل التدقیق الداخلي وتحلی
؟االداریھ بالتحسین المستمر لنظام إدارة الجودةوالمراجعة 

*

تقوم المنظمة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة مسببات عدم ل ھ-3
*؟المطابقة وعدم تكرارھا

تحدد الطریقة الموثقة لالجراءات التشخیصیة للمتطلبات ل ھ-4
*؟الالزمة لمراجعة حاالت عدم المطابقة بما في ذلك شكاوي الزبائن

*؟اإلجراءات التصحیحیة تحدید مسببات عدم التطابقل تشمل ھ-5
یتم تضمین اإلجراءات التصحیحیة إجراءات منع تكرار عدم ل ھ-6

*؟المطابقة

*؟تراجع اإلجراءات التصحیحیة المتخذة  وتوثیق نتائجھال ھ-7
تقوم المنظمة بتحدید اإلجراءات الوقائیة إلزالة مسببات عدم ل ھ-8

*؟المطابقة بما في ذلك منع حدوثھا

تتناسب اإلجراءات الوقائیة مع حجم وأھمیة حاالت عدم ل ھ-9
*؟التطابق المشخصة

تعتمد المنظمة طریقة موثقة لالجراءات الوقائیة الضروریة ل ھ- 10
*؟لمنع تكرار عدم المطابقة

لمنع توجد طریقة موثقة لالجراءات الوقائیة الضروریة ل ھ- 11
*؟تكرار عدم المطابقة

نتائج اإلجراءات ل تعتمد المنظمة طریقة إجرائیة لتحلیل ھ- 12
*؟الوقائیة المتخذة ومراجعة مدى فعالیتھا

210االوزان

1101التكرارات

2200النتیجة

1,8= 22/12المعدل الكلي= 

%91,7= 100)×2×22/12النسبة المئویة= (
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The Internal Auditing According to the International
Standard ISO19011-2002

Case Study at Iraqi Digging Company / Ministry of Oil

Eslam Talib Aljabi*,Ph.D(Lecturer)

Abstract

This study stems from a fundamental problem of how The Iraqi digging
company applies the internal auditing for its quality management system,
the study aims to focus on the guidance specification (ISO 19011:2002)
And diagnose the gap Between quality management system requirements
And the actual reality of the company surveyed which is one of the
ministry of oil departments in Baghdad. The main conclusions of this study
is that the company doesn’t follow the International Standardization steps
of (ISO 19011:2008) as a guideline in the internal auditing for its quality
system, the implementation and documentation of quality management
system are  (88.65%) of the International Standard(ISO 9001:2008).

Key words: - Quality, - Quality audit, Gap, (ISO190011:2002)
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