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  :الھدف من التعليمات
ترميز الھدف من ھذه التعليمة وضع نظام موحد لعملية 

 نظام إدارة الجودة

  مجال التطبيق:
 تطبق ھذه التعليمة على جميع وثائق نظام إدارة الجودة

 
 
 
 المالحق:
 إجراء ضبط الوثائق 
 إجراء ضبط السجالت 

 

 الوثائق التابعة:
 

 التعريفات واإلختصارات:

 الت:التعدي
 الطبعة األولى

  
ھـ ١٤٣٣- ١٠-١٦  تاريخ التطبيق: 

 

  المحتويات:
  يجب ترميز جميع وثائق نظام إدارة الجودة، بإتباع التالي:.١
  
  .وثائق نظام إدارة الجودة ھي:٢
  

 رمز الوثيقة Name of Documents اسم الوثيقة
 Process PR .1 . العملية١
 Procedures P .3 . اإلجراءات٢
 Work Instructions I .2 تعاليم العمل. ٣
 Forms F .4 . النماذج٤
 Lists L .5 . القوائم والجداول٥
 Manuals M .6 . األدلة الخاصة باإلدارات٦
  
يجب اإلشارة إلى إن األدلة اإلرشادية ولوائح الشروط والعمل الخاصة بعمل بعض اإلدارات، ستدخل تحت . ٣

  ).Manualsمسمى األدلة (
  
 بالنسبة لنظام الترميز الخاص بالعمليات، حيث يتكون من ثالث أجزاء على النحو التالي:                                      .٤

XXX-PR-01  
  وتفصيل ھذه الرموز على النحو التالي:

 الرمز  داللة الرمز
ھو رمز لإلدارة (حيث ستعطى كل إدارة رمز خاص 

 رف)بھا مكون من حرفين أو ثالثة أح
XXX 

 PR ھو رمز العملية
 01 رقم العملية التسلسلي
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  بالنسبة لنظام الترميز الخاص بالوثائق األخرى، يتم إضافة جزء رابع للرمز على النحو التالي: .٥
XXX-Y-01-01  

  وتفصيل ھذه الرموز على النحو التالي:
 الرمز  داللة الرمز

ھو رمز لإلدارة (حيث ستعطى كل إدارة رمز خاص 
 بھا مكون من حرفين أو ثالثة أحرف)

XXX 

 Y نوع الوثيقة
 01 رقم العملية التسلسلي

 01  رقم الوثيقة التسلسلي التابعة للعملية
  
  لتوضيح نظام الترميز الخاص بالعمليات يمكن عرض المثال التالي: .٤

ADQ-PR-01  
  حيث أن:

مزالر  داللة الرمز  
 ADQ  إلدارة وتطوير نظام الجودةھو رمز 

 PR ھو رمز العملية
 01 اإلدارةالعملية رقم واحد ضمن عمليات 

  
  لتوضيح نظام الترميز الخاص بالوثائق األخرى يمكن عرض المثال التالي: .٥

ADQ-P-01-01  
  حيث أن:

 الرمز  داللة الرمز
 ADQ إلدارة وتطوير نظام الجودةھو رمز 

 P راءھو رمز إلج
 01 ضمن عمليات إدارة وتطوير نظام الجودة ١العملية رقم 

وھي تخص إجراء ضبط  ١اإلجراء رقم واحد ضمن العملية رقم 
  الوثائق. 

01 

 
 
 
 
 

 التصديق على المعلومات
 التحرير الموافقة

 الوظيفة: ممثل إدارة الجودة الوظيفة: ممثل إدارة الجودة

 اإلسم:  اإلسم: 

 التاريخ:  التاريخ: 

 اإلمضاء:  اإلمضاء: 

 


