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  مقدمة
يستخدم العاملون في ميادين المعرفة المختلفة عدداً من المفاهيم والمصطلحات كلبنات أساسية في بناء المنظومات               

 أدنى   حدّ لتساهم في تحقيق   ها ووضوح دالالتها  ببساطتوتتسم هذه المفاهيم والمصطلحات     . والمفاهيم األكثر تعقيداً  
  .من التوافق والفهم المشترك بين المختصين

وال بد لمن يريد العمل في ميدانٍ معرفي معين واإلحاطة بالمواضيع التي يعالجها والتعبيـر عنهـا، مـن فهـم                     
أدلـة   وضع   ي الحاجة إلى  من هنا تأت  . المصطلحات والمفاهيم األساسية المستخدمة فيه من غير لبسٍ أو غموض         

خاصة بكل ميدانٍ من ميادين المعرفة المختلفة ومنها ميدان إدارة الجودة الذي كانت له        التعاريف  ال و بالمصطلحات
  .الخاصة بهالمصطلحات والمفاهيم ن تتضم مواصفةفأصدرت  ISOحظوة اهتمام المنظمة الدولية للتقييس 

 ، هذا دليل المصطلحات والتعاريفإذ نصدرسات والبحوث العلمية    ونحن في مكتب شؤون الجودة في مركز الدرا       
 فـي   التعاريف الـواردة  بشكٍل أساسي على    ، ويعتمد   الذي يحوي أربعة وثمانين مصطلحاً موزعة في عشر فئات        

المهتم بـشؤون  لقارئ يجد فيه ان نأمل أ، ينذات القبول واالنتشار الواسعISO 9000:2005   الدولية مواصفةال
  . الفائدة المرتجاةكل  ودةالج
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  التعاريفو المصطلحات
   "Terms relating to quality"  قة بالجودةالمتعلّوالتعاريف المصطلحات  -١
  "Quality"   الجودة-١-١

  .لة للمتطلباتمجموعة من الخصائص المتأص درجة تحقيقهي 
، لبيـان أن المقـصود هـو    "المنـسوبة  " هنا كنقيض لــصفة  " لة المتأص" تأتي صفة   ١مالحظة  

  .الخصائص الموجودة في شـيء ما، وخاصةً تلك التي تحمل صفة الديمومة
  .الممتازة أو الجيدة أو المنخفضة: من قبيلمع صفات " الجودة " يمكن استخدام مصطلح   ٢مالحظة 

 "Requirements" المتطلبات -٢-١

  .عامة أو اإللزاميةهي الحاجات أو التوقعات المنصوص عليها أو الضمنية ال

ل  أو التـي تـشكّ     ،هنا تلك المتعارف عليها   " الضمنية العامة "نعني بالحاجات أو التوقعات        ١مالحظة 
  . المعنيــة األخرىولألطرافجزءاً من الممارسـة الشائعة بالنسبة للمؤسسة ولزبائنها 

إدارة متطلبـات  وج ات المنـتَ نسب إليه، فهناك مثالً متطلب تختلف المتطلبات باختالف ما تُ      ٢مالحظة  
 .متطلبات الزبونوالجودة 

  . مثالًفي وثيقة ، هي تلك المنصوص عليهاالمحددة  المتطلبات ٣مالحظة 
 المعنيـة، إذ يمكـن أن توضـع         األطـراف تلف  خيمكن أن توضع المتطلبات من قبل م        ٤ مالحظة

أو مـن قبـل      ،من قبل الزبائن   وأ ،ذاتها المؤسسة من قبل    المتطلبات الخاصة بالمنتجات  
عنى بوضع المواصـفات والتـشريعات الفنيـة        جهات عامة وخاصة أخرى كتلك التي تُ      

  .للمنتجات

 "Grade"  الدرجة-٣-١
    عطى لمختلف متطلبـات الجودة المتعلقـة بالمنتجـات أو العمليـات أو األنظمـة    هي فئة أو ترتيب ي

  .الوظيفي نفسه االستخدامذات 

  .درجة بطاقة الطائرة أو فئة الفندق في دليل الفنادق    مثال

  .د الدرجة عادةً عند وضع متطلبات الجودةدتح    مالحظة

 "Customer satisfaction "رضا الزبون -٤-١
  .متطلباته قت فيهاللدرجة التي تحقّ هو إدراك الزبون

 غيابهـا ال     لرضا الزبون، لكن   راً على  مستوٍ منخفضٍ    عتبر شكاوي الزبون عموماً مؤشّ    تُ  ١ مالحظة
  .هرضال يعني بالضرورة تحقيق مستو عاٍل
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 ال يضمن بالضرورة مستوى فإن ذلك فق عليها معهمتطلبات الزبون المتَّ   حتى ولو تحقّقت    ٢ مالحظة
  . من رضا الزبونعاٍل

  "Capability"  المقدرة -٥-١
  .ج  يلبي المتطلبات الموضوعة لهمنتَعلى  إنجاز  علىعمليةهي قدرة المؤسسة أو النظام أو ال

  "Competence" الكفاءة -٦-١
  .تطبيق المعرفة والمهاراتل عليها المبرهنهي المقدرة 

   "Terms relating to management"قة باإلدارة المتعلّوالتعاريف  المصطلحات -٢
  "System" النظام -١-٢

 .المتفاعلةبطة أو المتراهو مجموعة من العناصر 

 "Management system" نظام اإلدارة -٢-٢
  . األهدافهذهاسة وأهداف ولتحقيق هو نظام لوضع سي

 نظام اإلدارة لمؤسسة ما أنظمة إدارة مختلفة، مثل نظام إدارة الجـودة، أو              يمكن أن يضم      مالحظة
 .نظام اإلدارة المالية، أو نظام اإلدارة البيئية

 "Quality management system"ة الجودة نظام إدار -٣-٢
  .هو نظام إدارة لتوجيه مؤسسة ما وضبطهـا فيما يتعلق بالجودة

 "Quality policy" الجودةسياسة  -٤-٢

 رسمياً من   عليهاهاتها فيما يتعلق بالجودة، كما هو منصوص         اهتمامات مؤسسة ما وتوج    مجموعةهي  
  .قبل اإلدارة العليا

سة الجودة عموماً منسجمة مع السياسة العامة للمؤسسة وتوفر إطـاراً لوضـع             تكون سيا     مالحظة
  .أهداف الجودة

 "Quality objective" هدف الجودة -٥-٢
  .أمر متعلق بالجودة تسعى المؤسسة إلى تحقيقه

  .تستند أهداف الجودة عموماً، إلى سياسة الجودة في المؤسسة  ١مالحظة 
  . في المؤسسةالمناسبةمستويات الوظائف ولموماً لد أهداف الجودة ع تحد٢مالحظة 

  "Management"اإلدارة  -٦-٢
قة لتوجيه وضبط مؤسسة ماهي أنشطة منس.  
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  "Top management"اإلدارة العليا  -٧-٢
 .هي شخص أو مجموعة أشخاص يقومون بتوجيه وضبط مؤسسة ما على أرفع مستوى

  "Quality management"إدارة الجودة  -٨-٢
ـقة لتوجيه وضبـط مؤسسة ما فيما يتعلق بالجودةهي أنشـطة منس.  

يتضمن التوجيه والضبط فيما يتعلق بالجودة، على العموم، وضع سياسة الجودة وأهداف   مالحظة 
 .الجودة وكذلك التخطيط للجودة وضبط الجودة وضمـان الجودة وتحســين الجودة

 "Quality planning"التخطيط للجودة  -٩-٢
ز على وضع أهداف الجودة وتحديد العمليـات التنفيذيـة الـضرورية    و جزء من إدارة الجودة، يركِّ     ه

  .والموارد المستخدمة لتحقيق أهداف الجودة

  .يمكن أن يكون وضع خطط الجودة جزءاً من التخطيط للجودة    مالحظة

 "Quality control" ضبط الجودة -١٠-٢
 . متطلبـات الجـودةتلبيةلى هو جزء من إدارة الجـودة يركِّز ع

 "Quality assurance"ضمان الجودة  -١١-٢
 .قز على بعث الثقة بأن متطلبات الجودة ستتحقّهو جزء من إدارة الجودة يركِّ

 "Quality improvement"تحسين الجودة  -١٢-٢
  .ز على زيادة القدرة على تحقيق متطلبات الجودةهو جزء من إدارة الجودة يركّ

ع  أو المردود، أو التتب،كالفاعلية جانبكون ذات صلة بأي يمكن للمتطلبات أن ت    مالحظة
)السلةلس.( 

  "Continual improvement" التحسين المستمر -١٣-٢
ر لزيادة القدرة على تحقيق المتطلباتهو نشاط متكر.  

 من خالل استخدام    إن عملية تحديد األهداف وإيجاد فرص التحسين هي عملية مستمرة،             مالحظة
نتائج التدقيق وخالصـات التدقيق، أو تحليل المعطيات أو مراجعات اإلدارة أو غيرها            

 . وقائيعمل تصحيحي أو عملمن الوسائل التي تفضي عموماً إلى اتخاذ 
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 "Effectiveness"الفاعلية  -١٤-٢
  .طلوبةالموتحقيق النتائج  لها المخطَّط هي مدى إنجاز األنشطة

  "Efficiency"لمردود ا -١٥-٢
  .قة والموارد المستثمرةتيجة المحقّهي العالقة بين الن

 "Terms relating to organization"قة بالمؤسسة  المتعلّالمصطلحات -٣
  "Organization" المؤسسة -١-٣

ـ اهي مجموعة من األشخاص والمنشآت إضافة إلى ترتيبـات خ          المـسؤوليات والـصالحيات    ب ةص
  .والعالقات

شركة أو مجموعة شـركات، أو      : ينطبق هذا التعريف عى أشكال مختلفة من المؤسسات         ١ حظةمال
منشأة، أو مشروع، أو مؤسسة اجتماعية، أو جمعية خيرية، أو تاجر مستقل، أو جمعية،              

  .أو أجزاء منها أو أي جمع فيما بينها
  . أو خاصةقد تكون المؤسسة عامة  ٢ مالحظة

   "Organizational structure" البنية التنظيمية -٢-٣
  .بين األشخاص في المؤسسة المسؤوليات والصالحيات والعالقاتب ةصاخهي ترتيبات 

 .تراتبيةعموماً   تكون البنية التنظيمية ١مالحظة 

   . التنظيمية للبنية رسميتعبير ،غالباً ما يرد في دليل الجودة، أو خطة الجودة لمشروع  ٢ مالحظة

  . أن يشمل مجال البنية التنظيمية العالقات مع مؤسسات أخرىيمكن  ٣ مالحظة
 "Infrastructure" البنية التحتية -٣-٣

 . من المنشآت والتجهيزات والخدمات الالزمة لعمل المؤسسةمنظومةهي 

 "Work environment" بيئة العمل -٤-٣
نجز العمل ضمنهاهي مجموعة الشروط التي ي.  

 .امل الفيزيائية واالجتماعية والنفسية والبيئيةتشمل الشروط العو  مالحظة 

 "Customer" الزبون -٥-٣
  .هو المؤسسة أو الشخص الذي يستلم منتجاً

  .المستهلك، والعميل، والمستخدم النهائي، وتاجر التجزئة، والمستفيد والشاري       مثال

  .لمؤسسةليمكن أن يكون الزبون داخلياً أو خارجياً بالنسبة مالحظة    
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 "Supplier" المورد -٦-٣
  .الذي يقدم منتجاًؤسسة أو الشخص هو الم

  .م خدمة أو معلومةج أو من يقدتاجر التجزئة أو بائع المنتَ وعالموزوج المنت        لامث

  . لمؤسسةل أو خارجياً بالنسبة يمكن أن يكون المورد داخلياً  ١ مالحظة
 ."عاقدالمت"لمورد أحياناً ي الحالة التعاقدية يسمى ا  ف٢ مالحظة

 "Interested party"  المعنيالطرف -٧-٣
ن فـي   يالعـامل ين و المالك و الزبائن، مثل   ات اهتمام بأداء المؤسسة ونجاحها    هو شخص أو مجموعة ذ    

  .المجتمع والشركاء والنقابات والمصارف ونيالمورد ومؤسسةال

  . من مؤسسة، أو أكثر من مؤسسة جزءيمكن أن تتألف المجموعة من مؤسسة، أومالحظة    

 "Contract"العقد  -٨-٣
  . بين طرفين أو أكثراتفاق ملزم

    "Terms relating to process and product" جقة بالعملية والمنتَالمتعلّ والتعاريف لمصطلحات ا-٤
  "Process"العملية -١-٤

عمليـات  كدخالت إلى مخرجـات،      تحول الم  التي اعلة المترابطة أو المتف   النشاطاتهي مجموعة من    
الشراء واإلنتاج والتصميم والتطوير وضبط الوثائق والتدقيق الداخلي والتخطيط للجـودة والتـدريب             

   .والتحسين المستمر

  .مدخالت عملية ما، هي عموماً مخرجات عمليات أخرى  ١ مالحظة
ـ    ط العمليات عموماً داخل المؤسسة، وتنفَّ     تخطَّ  ٢ مالحظة ضبوطة لتعطـي قيمـة     ذ ضمن شروط م

  .مضافة
 سهالً أو  الحاصلالمنتج   ق من مطابقة   يشار إلى العمليات التي ال يكون فيها التحقّ        غالباً ما   ٣ مالحظة

  ."العمليات الخاصة" بـ صادياًاقت

   "Product"المنتَج -٢-٤
  . عمليةنتاجهو 

  : ثمة أربع فئات عامة للمنتج هي  ١ مالحظة
  .)البريدمات دوخ والصيانة ية الصحيةالرعا ومثل النقل (ة خدم-
 أو اتقطـار للمواعيد الرحالت   جدولو سياحي ودليل   مثل برنامج حاسوبي   (كيان لين  -

 ).الطائرات
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 ).مثل جزء ميكانيكي لمحرك(  كيان صلب -

 ).المنتجات البترولية والغازات الصناعية وتزييتالمثل مواد ( جة  مواد معالَ-

في هـذه الحالـة،     .  عناصر تعود إلى فئات عامة مختلفة للمنتج       الكثير من المنتجات   تضم
فهو إما خدمة، أو كيان لين، أو كيان صلب، أو          : ى المنتج تبعاً لفئة العنصر الغالب فيه      يسم

، ومواد  )مثل اإلطارات (تكون من كيانات صلبة     ت،  على سبيل المثال  فالسيارة  . جةمادة معالَ 
دليـل   ومثل برنامج الـتحكم بـالمحرك  (وكيانات لينة ) ريدسائل التبومثل الوقود   (جة  معالَ

  ).مثل تعليمات التشغيل التي يقدمها البائع(، وخدمة )السائق

 د الخدمة هي نتيجة لنشاط واحد على األقل، من الضروري أداؤه عند نقطة اتصال المور               ٢ مالحظة
  : من ما يلييتضوتوفير خدمة ما يمكن أن . ، وهي عموماً غير ملموسةبالزبون

  ).مثل عربة يجب إصالحها( نشاطاً منفذاً على منتج ملموس مقدم من الزبون -
مثل بيـان الدخل الالزم إلعداد     ( نشاطاً منفذاً على منتج غير ملموس مقدم من الزبون           -

 ).تقرير عن العائد الضريبي

  ).مثل تقديم معلومة ضمن إطار نقل المعرفة( تسليم منتج غير ملموس -
  ).مثالً في الفنادق والمطاعم(ون  بيئة للزبأمينت -

وهي عموماً غير ملموسة ويمكنها أن تكـون علـى         يانات اللينة من معلومات   ن الك تتكو ،
   . أو معامالت أو إجـراءات عملأساليب وأمقترحات مقاربات أو شكل 

  .قابلة للعد، فهو عادة ملموس ومقداره هو خصيصة أما الكيان الصلب

  . لموسة ومقاديرها هي خصائص مستمرة مواد مةعادجة، فهي اد المعالَأما المو

  ."سلع"بـ  إلى الكيانات الصلبة والمواد المعالجة ما يشارغالباً 

   .ز ضمان الجودة في المقام األول على المنتَج المقصوديركّ  ٣ مالحظة

 "Project"   المشروع -٣-٤
تنفَّـذ  قة ومضبوطة، لها تاريخ بداية وتاريخ نهايـة،         فريدة تتكون من مجموعة أنشطة منس      هو عملية 

  .دة، بما في ذلك قيود الزمن والتكلفة والمواردمحد تحقيق هدف ما مطابق لمتطلباتل

  .يمكن أن يشكّل مشروع مستقل جزءاً من بنية مشروع  أكبر  ١ مالحظة
 تـدريجياً تبعـاً لتطـور       د خصائص المنـتَج   ح األهداف، وتحد  في بعض المشـاريع تنقَّ     ٢ مالحظة

  .يمكن تعديل دفتر الشروط في بعض مراحل المشروع حسب الظروف، حيث المشروع
   .يمكن أن تكـون نتيجـة المشـروع وحدة، أو عـدة وحـدات من المنتَـج  ٣ مالحظة
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   "Design and development"التصميم والتطوير -٤-٤
    ل المتطلبات إل  مجموعة من العمليـات التي تحو  أو ،  ج ما لمنتَدة  أو إلى مواصفـات      ى خصائص محد

  .ظام نعملية، أو

كمصطلحين متـرادفين فـي المعنـى،       " التطوير"و  " التصميم" يستعمل أحياناً مصطلحا      ١ مالحظة
  .وأحياناً أخرى يستعمالن لتحديد مراحل مختلفة من إجمالي عملية التصميم والتطوير

مثـل تـصميم    (عة الشـيء المراد تصميمه وتطـويره ل على طبيق قيد ليديمكن أن يطب    ٢ مالحظة
   ).ة، أو تصميم وتطوير عمليجوتطوير منتّ

 "Procedure"اإلجراء  -٥-٤ 
   . محددة لتنفيذ نشاط ما أو عمليةهو طريقة

  .قةقة أو غير موثَّيمكن أن تكون اإلجراءات موثَّ  ١ مالحظة

اإلجـراء  "أو  " اإلجراء المكتوب " لباً ما يستخدم مصطلح     عندما يكون اإلجراء موثقاً، غا      ٢ مالحظة
  ".وثيقة إجراء "  ما اًوقد تسمى الوثيقة التي تحتوي إجراء". الموثق

 "Terms relating to characteristics"قة بالخصائص والتعاريف المتعلّالمصطلحات  -٥

   "Characteristic"الخصيصة -١-٥
  .مميزةصفة هي 

   .لة أو منسوبةمتأص) الخصيصة(ن تكون  الصفة المميزة مكن أي  ١ مالحظة

   .يمكن أن تكون الصفة المميزة نوعية أو كمية  ٢ مالحظة

  : توجد أصناف مختلفة من الخصائص، مثل  ٣ مالحظة
، أو الكهربائيـة، أو الكيميائيـة أو   الخصائص الميكانيكيـة مثل  (فيزيائية  الخصائص ال  -

  . )الحيوية
 فرائحـة   ).والرؤية والسمع يتعلق بالشم واللمس والتذوق      مثل ما (ية  الحس الخصائص -

 هـي  مـستوى الـضجيج  وشفافية زجاج  وطعم السكر ونعومة نسيج أو ورق   عطر و 
  . خصائص حسية

  ). الكياسة واألمانة والصدقمثل(السلوكية  الخصائص -

  .)المتاحية والوثوقية والمواعيدالدقة في مثل  (الزمنية الخصائص -
 بسالمة الصلةمثل الخصيصة الفيزيولوجية أو ذات  ( مع بيئة العمل المواءمةخصائص   -

   ).اإلنسان
   ).مثل السرعة العظمى لطائرة( الوظيفية الخصائص -
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   "Quality characteristic" خصيصة الجودة-٢-٥
  . بمتطلب ماذات صلة أو في نظام ،متأصلة في منتَج، أو في عملية هي خصيصة

 ال)  ومالك المنـتج   سعر المنتج  مثل(ج أو عملية أو نظام       المنسوبة إلى منتَ   الخصيصةإن      مالحظة
  .ج أو العملية أو النظامتعتبر من خصائص جودة المنتَ

   "Dependability"االعتمادية -٣-٥ 
ذي الـصلة  داء األ:  وعواملها المـؤثرة  الجاهزية  فيما يخص  داءاأل هي مصطلح عام يستعمل لوصف    

  .ة وقابلية الصيانة ودعم الصيانةالوثوقيب

   .يةفقط ألغراض الوصف العام لمصطلحات غير كم" االعتمادية"يستعمل مصطلح     مالحظة

٤-٥- ع التتب)السلةلس ("Traceability"  
القدرة على سالدراسة أو مكان وجود الشيء موضوع استخداملة تاريخ أو لس.  

  :تج، يمكن أن يشمل التتبععندما يتعلّق األمر بمن    ١ مالحظة
  .جزاءمنشأ المواد واأل -
 . تاريخ المعالجة-

 .بعد التسليمج المنتَع ومكان يتوزال -

ـ       هو   مجال علم القياس  التعريف المطبق في        ٢ مالحظة        دليل اإلرشـادي  التعريف الـوارد فـي ال
ISO Guide 99 .  

  "Terms relating to conformity"قة بالمطابقةالمتعلّ والتعاريف  المصطلحات-٦
   "Conformity" المطابقة-١-٦

  .هي تلبية متطلبٍ ما

 Conformity""مرادفاً لمـصطلح المطابقـة      " Conformance"  "التطابق  " يعتبر مصطلح       مالحظة
  .املعىنل من أهمية غير أنه يقلّ

 "Nonconformity"عدم المطابقة  -٢-٦
 .هي عدم تلبية متطلبٍ ما

  "Defect"العيب  -٣-٦
  .دمحدمقصود أو  باستخدامٍ متعلّقهو عدم تلبية متطلبٍ 
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 هام لما له من دالالت قانونية، وبخاصة      "عدم المطابقة  " و "العيب"إن التمييز بين مفهومي       ١ مالحظة
" العيب" مصطلح استخدامتلك المرتبطة بقضايا المسؤولية القانونية عن المنتج، لذلك يجب    

  .بحذرٍ شديد
التـي   بطبيعة المعلومـات  تأثر  يالزبون يمكن أن    المقصود للمنتج من قبل     ستخدام  االإن    ٢ مالحظة

  .تشغيل والصيانةتعليمات ال مثل ،دوريقدمها الم

      "Preventive action" الوقائي عملال -٤-٦
بقة، أو أي وضـع محتمـل آخـر غيـر           يجري تنفيذه إلزالة سبب محتمل لعدم المطا       احترازيعمل  

  .مرغوب به قبل حدوثه

  .يمكن أن يكون هنالك أكثر من سبب واحد لعدم المطابقة المحتملة  ١ مالحظة
ر ا التصحيحي لمنع تكـر    عملخذ ال  الوقائي لمنع حدوث عدم المطابقة، بينما يتّ       عملخذ ال يتّ  ٢مالحظة  

  .حدوث عدم المطابقة

 "Corrective action" التصحيحي عملال -٥-٦
  .إلزالة سبب عدم مطابقة ما مكتشفة، أو أي وضع آخر غير مرغوب فيه ذنفَّيعمل 

  .يمكن أن يكون هناك أكثر من سبب واحد لعدم المطابقة  ١ مالحظة
 . التصحيحيعمليجب التمييز بين التصحيح وال  ٢ مالحظة

  ""Correctionالتصحيح  -٦-٦
  .اكتشافهاتم ة  إلزالة عدم مطابقذنفَّيهو عمل 

  . التصحيح بالتزامن مع العمل التصحيحيتنفيذيمكن   ١ مالحظة
  .يمكن أن يكون التصحيح، على سبيل المثال، إعادة تشغيل أو تعديل الدرجة  ٢ مالحظة

  "Rework"لتشغيلإعادة ا -٧-٦
  . على منتـج غير مطابق لجعله مطابقاً للمتطلباتذنفَّ يعمـل

  "Regrade"درجةالتعديل  -٨-٦
  .األساسية المتطلبات عن لجعله مطابقاً لمتطلبات مختلفة منتـجٍ غير مطابقهو تغيير لدرجة 

 "Repair"اإلصالح  -٩-٦
  . المطلوبلالستخدامعلى منتج غير مطابق لجعله مقبوالً  ذنفَّيعمل 

 إلعادتـه    عالجي على منتج كان في السابق مطابقاً، وذلك        عمليتضمن اإلصالح القيام ب     ١ مالحظة
  .االستخدامإلى حالة 
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يختلف اإلصالح عن إعادة التشغيل، بأنه يمكن أن يؤثر في أجزاء المنتج غير المطابق أو   ٢ مالحظة
رهايغي.   

  "Scrap"ص من المنتجالتخلّ -١٠-٦
 المنتج غير المطابق لمنع استخدامه في العمل المطلوب أصالً، وذلك إما بإعادة       على نفَّذ الم عملهو ال 

  .تصنيعه الستخدامه في عمٍل آخر، أو إتالفه

  .في حالة الخدمة غير المطابقة، يجري التخلص منها بالتوقف عن تقديمها    مالحظة

  "Concession"القبول بالتنازل أو القبول االستثنائي -١١-٦
  .السماح باستخدام أو تحرير منتَج ال يطابق متطلبات محددة

ليم منتَج له مواصفات غيـر      تسبالسماح باستخدام أو    على  تنازل عموماً   يقتصر القبول بال      مالحظة
ق عليهـا   فق عليها، أو كمية متفَّ    وفقاً لمدة متَّ  وذلك   ضمن حدود انحراف معينة،      مطابقة

 .من ذلك المنتج

  "Deviation permit"اإلذن باالنحراف -١٢-٦
  .تحقيقهج قبل السماح باالبتعاد عن المتطلبات المحددة أصالً لمنتَ

ج، أو لمدة محدودة من الـزمن،       يعطى اإلذن باالنحراف عموماً لكمية محدودة من المنتَ           مالحظة
دوالستخدام محد. 

  "Release"التحرير -١٣-٦
  .إلى المرحلة التالية من عملية ماتقدم السماح بال

اسوب، لإلشارة إلى رقم  باإلنكليزية في برمجيات الح"التحرير"    كثيراً ما يستعمل مصطلح  مالحظة
    .إصدار البرنامج نفسه

  "Terms relating to documentation"قة بالتوثيقالمتعلّوالتعاريف المصطلحات  -٧
   "Information"المعلومات  -١-٧

  .معطيات ذات معنى

  

  

 "Document"الوثيقة  -٢-٧
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 ـ  و المواصـفات و تالسجال مثل،  لة على واسطة ما   معلومات محم ـ ائق  وث سـومات  الرات و راءاإلج
  .القياسيةات المواصفورير االتقو

 حاسـوبياً إلكترونيـاً أو    أو قرصاً مغناطيسيا، أو قرصـاً   يمكن أن تكون الواسطة ورقة،    ١ مالحظة
  .، أو أي مجموعة مؤلفة منهاأو عينة أساسية، أو صورة، ضوئياً

مجموعـة مواصـفات   : مـثالً على مجموعة من الوثـائق،    " توثيق"كثيراً ما تطلق كلمة       ٢ مالحظة
  .وسجالت

لكن يمكن أن    ، تنطبق على جميع أنواع الوثائق     )مثل أن تكون مقروءة    (بعض المتطلبات   ٣ مالحظة
) مثل أن تكون حالة المراجعة لها مـضبوطة       (تكون هنالك متطلبات مختلفة للمواصفات      

  ).أن تكون قابلة لالسترجاعمثل (وللسجالت 

 "Specification"ة المواصف -٣-٧
  . المتطلباتتحددوثيقة 

على سـبيل المثال، وثيقة اإلجـراء ومواصـفات        (يمكن أن تتعلق المواصفات باألنشطة          مالحظة
على سبيل المثـال، مواصـفات      (، أو تتعلـق بالمنتجات     )العمليات ومواصفات االختبار  

 ).ج ومواصفات األداء والرسوماتالمنتَ

  "Quality manual"دليل الجودة -٤-٧
  .وثيقة توصف نظام إدارة الجودة في مؤسسة ما 

  .الحجم والتعقيد الخاص بكل مؤسسةم ئلتالقد تتباين أدلة الجودة في تفصيلها وشكلها مالحظة    

  "Quality plan"  خطة الجودة-٥-٧
 تد اإلجراءات الواجب تطبيقها، والموارد المرتبطة بها، و       وثيقة تحدن يقوم بها، ومتحدـ د م صالح ى،  ل

  .مشروعٍ معين، أو منتــجٍ معين، أو عملية معينة، أو عقد معين

تتضمن هذه اإلجراءات عموماً، اإلجراءات التي تشير إلى أنشطة إدارة الجودة، وأنشطة              ١ مالحظة
  .تحقيق المنتج

  .غالباً ما تشير خطة الجودة إلى أجزاء من دليل الجودة، أو وثائق اإلجراءات  ٢ مالحظة
  .إن خطة الجودة هي عموماً إحدى نتائج التخطيط للجودة  ٣ مالحظة

 "Record"  السجل-٦-٧
  .األنشطة المنفذة عنوثيقة تبين النتائج التي تم تحقيقها، أو تقدم دليالً 
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ع، أو إلعطاء دليل موضوعي عن      لتوثيق التتب   لغايات شتى مثل   يمكن استخدام السجالت،    ١ مالحظة
  .بعين الوقائـي والتصحيحي المتّملينعق وعن الالتحقّ

  . ال تحتاج السجالت عموماً للضبط والمراجعة  ٢مالحظة 

 "Terms relating to examination"قة بالفحص المتعلّوالتعاريف المصطلحات  -٨
  "Objective evidence"الدليل الموضوعي -١-٨

  .معطيات داعمة لوجود أو صحة شيء ما

على الدليل الموضوعي من خالل المشاهدة، أو القياس، أو االختبـار، أو           يمكن الحصول       مالحظة
  .وسائل أخرى

  "Inspection" التفتيش -٢-٨
هـو  مـا  ، وفقاً لداتالقياس، أو االختبار، أو استخدام المحد  بمصحوباً  قييم المطابقة بالمشاهدة والحكم     ت

  .مناسب

 "Test" باراالخت -٣-٨
  .فقاً إلجراء ماما أو أكثر و خصيصةتحديد 

   "Verification"  التحقق-٤-٨
  .اإلثبات عن طريق تقديم دليـل موضوعي، أنه  قد تمت تلبية متطلبات محددة

  .للتعبير عن الحالة الموافقة" قتم التحقّ"يستعمل المصطلح   ١ مالحظة
  :يمكن أن يتضمن اإلثبات اإلجراءات التالية  ٢ مالحظة

  .إجراء حسابات بديلة -
 .ارنة شروط التصميم الجديد مع شروط  تصميم مماثلة ومبرهن عليهامق -

 .إجراء اختبارات وعروض ميدانية -

  .مراجعة الوثائق قبل إصدارها -

  "Validation"إقرار الصالحية -٥-٨
، قد   أو تطبيق معين ومقصود    استخدام تقديم دليل موضوعي أن المتطلبات المتعلقة ب       من خالل اإلثبات  
  .اتم تحقيقه

  .الموافقةالحالة توصيف ل"  إقرار الصالحيةتم"مصطلح خدم ستي  ١ مالحظة
 . أو محاكاةً حقيقيةًإقرار الصالحيةيمكن أن تكون شروط االستخدام من أجل   ٢ مالحظة

  "Qualification process"ةالكفاءعملية إثبات  -٦-٨
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  . المقدرة على تلبية متطلبات محددةثبات إلعملية
  .للتعبير عن الحالة الموافقة" مؤهل"يستعمل مصطلح   ١ مالحظة
عملية : مثالً. يمكن أن تتعلق األهلية باألشخاص، أو بالمنتجات، أو بالعمليات، أو باألنظمة  ٢ مالحظة

 .ق، عملية أهلية أو صالحية مادة ماأهلية أو كفاءة مدقِّ

  "Review"المراجعة -٧-٨
 مثـل ، ع ما، في تحقيق األهـداف الموضـوعة  اية وفاعلية موضومة وكفءذ لتحديد مدى مال  نشاط ينفّ 

  .مراجعة اإلدارة، ومراجعة التصميم والتطوير، ومراجعة متطلبات الزبون، ومراجعة عدم المطابقة

  .يمكن أن تتضمن المراجعة أيضاً تحديد المردودمالحظة    

  "Terms relating to audit"قة بالتدقيقالمتعلّوالتعريف المصطلحات  -٩
  "Audit"التدقيق -١-٩

أدلّة التدقيق وتقييم هذه األدلة بـشكل    هو عملية منهجية ومسـتقلّة وموثّقـة تهدف إلى الحصول على          
   .موضوعي لتحديد مدى تلبية معايير التدقيق

، من قبـل    "أعمال تدقيق الطرف األول   " تنفَّذ أعمال التدقيق الداخلي، والتي تسمى أحياناً          ١ مالحظة
لمؤسسة، أو من ينوب عنها، ألغراض مراجعة اإلدارة وأغراض داخلية أخرى، وقـد             ا

وفي حاالت عديدة، خصوصاً فـي المؤسـسات        . تكون أساساً إلعالن المؤسسة المطابقة    
النشاط الذي  ق ليس له أية صلة ب     اختيار مدقِّ ، يمكن إثبات االستقاللية عن طريق       الصغيرة
  .يتم تدقيقه

أعمـال تـدقيق   " على تسميتها    ال التدقيق الخارجي األعمال التي يصطلح عادةً      تشمل أعم   ٢ مالحظة
تنفَّذ أعمال تدقيق الطرف الثاني مـن    و". أعمال تدقيق الطرف الثالث   "أو  "  الطرف الثاني 

  .قبل جهات لديها اهتمام بالمؤسسة، كالزبائن أو من ينوب عنهم
تدقيق خارجية مستقلة، كتلك التـي       تنفَّذ أعمال تدقيق الطرف الثالث من قبل مؤسسات         و

 ISO             أوISO 9001تسجيالً بالمطابقة للمواصفة القياسية الدولية  /تمنح شهادة

14001.  
، مثل نظامي إدارة الجودة والبيئة، فإن هذا يـسـمى  عند تدقيق نظامي إدارة أو أكثر معاً       ٣ مالحظة

  ".التدقيق المجمع"اصطالحاً 
ما تتعاون مؤسستا تدقيق أو أكثر في تدقيــق جهة واحدة، فإن مثل هـذا التـدقيق                عند  ٤ مالحظة

  ".التدقيق المشترك"يسمى اصطالحاً 

  



 مكتب شؤون الجودة
 

 
 

 ٢٧/١١/٢٠١٢:  تاريخ اإلصدار،)١: (رقم اإلصدار ٢٣ من ١٨الصفحة 
 

18 

  "Audit programme" برنامج التدقيق-٢-٩
           دمحد دة، وتكون موجهة إلى هدفعملية تدقيق واحدة، أو أكثر، يتم التخطيط لتنفيذها خالل فترة محد .

  .ة عمليات المؤسسة، وجميع فعالياتها، خالل دورة تدقيق واحدةوهو يغطي كاف

شمل برنامج التدقيق جميع األنشطة الضرورية للتخطـيط ألعمـال التـدقيق وتنظيمهـا     يمالحظة     
  .وتنفيذها

  "Audit criteria"معايير التدقيق -٣-٩
  .یتم التدقیق وفقھا هي مجموعة سياسات أو إجراءات أو متطلبات

  . تستخدم معايير التدقيق كمرجع يقارن به دليل التدقيق    مالحظة

  "Audit evidence" دليل التدقيق -٤-٩
  .ق منهالتحقّيمكن ا بالحقائق أو أية معلومات أخرى ذات صلة بمعايير التدقيق وبياناتسجالت أو 

  .وصفياًيمكن أن يكون دليل التدقيق كمياً أو مالحظة    

  "Audit findings" نتائج التدقيق-٥-٩
  .مقارنة مع معايير التدقيــق التي تم جمعها التدقيقأدلة هي نتائج تقييم 

يمكن أن تشير نتائج التدقيق إلى المطابقة أو عدم المطابقة مع معـايير التـدقيق أو إلـى                      مالحظة
  .لتحسينل فرصٍ

 "Audit conclusion"  خالصة التدقيق-٦-٩
ن قبل فريق التدقيق بعد األخذ باالعتبار أهداف التدقيق وكافـة نتـائج             لتدقيق المقدم م  النهائي ل  النتاج
 ما إذا كانت عملية ما تطـابق، أو ال تطـابق، متطلبـات              - على سبيل المثال     –والتي تبين   ،  التدقيق

  .المواصفة

  "Audit client"زبون التدقيق -٧-٩
  .المؤسسة أو الشخص الذي يطلب التدقيق

 قانوني أو وضعن زبون التدقيق هو المدقَّق عليه، أو أية مؤسسة أخرى لديها يمكن أن يكو     مالحظة
  .التدقيقطلب تيؤهلها لتعاقدي 

  "Auditee"ق عليهالمدقَّ -٨-٩
  .المؤسسة التي تخضع للتدقيق
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  "Auditor"ق المدقِّ -٩-٩
   .وكفاءة مثبتة لتنفيذ التدقيق محدَّدة شخصية يمتلك صفات فرد

        فـي المواصـفة القياسـية الدوليـة       ق مـذكورة    لمـدقِّ  المطلوبة في ا   شخصيةال صفاتالمالحظة        
ISO 19011.  

  "Audit team"فريق التدقيق -١٠-٩
  .قين ينفّذون التدقيق، يدعمهم عند الحاجة خبراء فنيونق أو مجموعة مدقِّمدقِّ

  . أحد أعضاء فريق التدقيق كرئيس للفريقيعين عادةً  ١مالحظة 
    قيد التدريبقينيمكن أن يحوي فريق التدقيق مدقِّ  ٢ مالحظة

  "Technical expert"الخبير الفني -١١-٩
  .، هو الشخص الذي يقدم معرفة خاصة أو خبرة لفريق التدقيق التدقيقفي مجال

النشاط المطلوب تدقيقـه، أو  بالعملية أو بتتعلق المعرفة الخاصة أو الخبرة بالمؤسسة أو     ١ مالحظة
  .الثقافةبة أو باللغ

  .ق ضمن فريق التدقيقال يلعب الخبير الفني دور المدقِّ  ٢ مالحظة

   "Audit plan"خطة التدقيق -١٢-٩
  .تدقيقالوصف لألنشطة والترتيبات ذات الصلة بعملية 

  "Audit scope"مجال التدقيق -١٣-٩
  .هاوحدود، التدقيقمدى عملية 

 لألماكن الفيزيائية والوحـدات الوظيفيـة  واألنـشطة          يحوي مجال التدقيق عادة وصفاً        مالحظة
  . إلى الفترة الزمنية التي يجب تغطيتهاوالعمليات إضافةً

   "Competence"الكفاءة -١٤-٩
  .، هي الصفات الشخصية المثبتة والقدرة المثبتة على استخدام المعرفة والمهارات التدقيقفي مجال

 رة الجودة لعمليات القياس المتعلقة بإداوالتعاريف المصطلحات  -١٠
             "Terms relating to quality management for measurement processes"  

    "Measurement management system" نظام إدارة القياس-١-١٠
 الميترولـوجي  التأكيـد /ضرورية لتحقيـق اإلثبـات    ال المترابطة أو المتفاعلة  عناصر  المن  مجموعة  
  .لمستمر لعمليات القياسوالضبط ا
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   "Measurement process"عملية القياس -٢-١٠
  .مجموعة عمليات تهدف إلى تحديد قيمة كمية ما

    "Metrological confirmation"اإلثبات المترولوجي -٣-١٠
مجموعة عمليات مطلوبة لضمان تلبية تجهيزات القياس  للمتطلبات الخاصة باالسـتخدام المقـصود     

  .لها

يشمل اإلثبات المترولوجي عادة معايرة التجهيـزات، أو التحقّـق منهـا، وأي ضـبط                 ١ حظةمال
ضروري أو إصالح وإعادة المعايرة التي تتبع، والمقارنة مع المتطلبات المترولوجيـة            

  . واألختامووضع اللصاقات" ممنوع الفتح"ستخدام المقصود إضافة إلى الختم لال
جي حتى يتم إظهار وتوثيق مالءمة جهاز القياس لالسـتخدام        لو المترو ال يتحقّق اإلثبات    ٢مالحظة  

  .المقصود
 التمييز  تشمل المتطلبات الخاصة باالستخدام المقصود بعض الجوانب مثل المجال وقدرة           ٣ مالحظة

  .والخطأ األعظمي المسموح به
  . وغير موصفّة فيها ما تكون المتطلبات المترولوجية مختلفة عن متطلبات المنتجعادةً  ٤ مالحظة

  "Measuring equipment" جهاز القياس-٤-١٠
أداة قياس، أو برمجيات، أو معيار قياس، أو مادة مرجعية، أو جهاز مـساعدة، أو أي جمـع بينهـا     

  .ضروري لتحقيق عملية قياس

  "Metrological characteristic"الميترولوجيةصيصة الخ -٥-١٠
  . ائج القياسمعلم مميز يمكن أن يؤثر في نت

  . ميترولوجيةخصائص ما يكون لجهاز القياس عدة عادةً  ١ مالحظة
  . الميترولوجية موضوع المعايرةخصائصيمكن أن تكون   ٢ مالحظة

   "Metrological function"الوظيفة الميترولوجية -٦-١٠
  .تحديد نظام إدارة القياس وتطبيقهوظيفة ذات مسؤوليات إدارية وفنية ل
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