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  الخطوات شرح
  
. تتم عملية التدقيق الداخلي على أساس ١

الجودة إدارة العمليات المنصوص عليھا في نظام 
  )ADQ-F-01-05( ةالتدقيق السنوي خطةوبناًء على 

 اويوافق عليھ االذي يقوم ممثل إدارة الجودة بوضعھ
ھذه العملية  ويجب تنفيذ. أو من ينوب عنه العميد

 .على كافة النظام األقل مرة واحدة في السنة على
 

المدققين  بتحديد. يقوم ممثل إدارة الجودة ٢
الداخليين الذين سيقومون بعملية التدقيق ويقوم 
بتوزيعھم على العمليات الموجودة بطريقة تضمن 

يمنع منعاً باتاً قيام المدققين الحيادية في التدقيق (
). يمكن تنفيذ بالتدقيق على اعمالھم أو إداراتھم

يرأسھم  أكثرية التدقيق بواسطة مدقق واحد أو عمل
  ممثل إدارة الجودة. رئيس مدققين يختاره

 
في بداية السنة يجب على ممثل إدارة الجودة . ٣

وضع خطة سنوية تبين اإلدارات المطلوب التدقيق 
عليھا والفترة الزمنية على أن يتم إعتمادھا من قبل 

لى اإلدارات دير العام أو نائبه، ويتم توزيعھا عمال
  وفرق التدقيق للعلم واإلحاطة.

  
يقوم المدقق المكلف باإلتصال بمسؤول العملية . ٤

حسب خطة التدقيق السنوية  لتحديد موعد التدقيق
لى إيجب توجيه رسالة رسمية من المدقق و .

من الموعد المتفق  ينمسؤول العملية قبل أسبوع
يتبع والمكان والبرنامج الذي س اليومعليه متضمنة 

في عملية التدقيق واألشخاص الذين يمكن أن 
-ADQ-Fحسب برنامج التدقيق ( يشملھم التدقيق

01-08(.  
                                               
بدراسة وثائق نظام إدارة . يقوم المدقق المكلف ٥

الجودة لإلدارة المطلوب التدقيق عليھا، على أن يتم 
لتنسيق مع ممثل إدارة الجودة توفير ھذه الوثائق با

التي  )ADQ-F-01-07الئحة باألسئلة (وتحضيروضع ل
سوف يتم توجيھھا الى األشخاص الذين 

  .سيشملھم التدقيق
  
المكلف . قبل البدء بعملية التدقيق، يقوم المدقق ٦

بتقديم فريق التدقيق، ھدف التدقيق واألسلوب 
وقت الذي سيتبع في ھذه العملية والتأكيد على ال
خالل والموارد المتطلبة وأي معلومات أخرى مطلوبة 

  من الخاضع للتدقيق. عملية التدقيق 
 

 

  
  

 اعتمدت من حررت بواسطة

 عبدهللا العنزي محمد الحربي

  والتوقيع األسم
 

 الھدف
التأكــد مــن أن جميــع جوانــب نظــام إدارة الجــودة 
المعمـول بــه يــتم تدقيقــه بشــكل دوري ونظــامي 

ص مدربين ومؤھلين ومسـتقلين، ومن قبل أشخا
حيث توثق نتـائج عمليـة التـدقيق وتطبـق جميـع 

  اإلجراءات التصحيحية الفعالة.
توضيح الطريقة التي سوف يتم من خاللھا 
التدقيق على نظام الجودة الداخلي لضمان أن 

  ھذا النظام المطبق ھو نظام مناسب وفعال  
 التطبيق مجال

ات والمھام يشمل ھذا اإلجراء على المسؤولي
الضرورية والوثائق الالزمة لتفاصيل عملية التدقيق 

بدًء من  العمادةالداخلي لنظام إدارة الجودة في 
مرحلة التخطيط لھا وإجراء المراقبة وانتھاًء 

  بمتابعتھا وطريقة إرسال ملخص المراقبة.
 المرجعية

 ISO 9001:2008المواصفة القياسية الدولية 
  دليل  الجودة
ISO 19011 الدليل اإلرشادي لتدقيق نظم إدارة :

  الجودة والبيئة.
-ADQ-P-01إجراء األفعال التصحيحية والوقائية (

05.(  
 واإلختصارات التعريفات

ADQ.ھو رمز إلدارة التطوير والجودة : 
P.إجراء :  

 التعديالت
  الطبعة األولى

 الملحقة الوثائق
 )ADQ-F-01-14( تقرير عدم المطابقة

  )ADQ-F-01-05( ةسنويالتدقيق ال خطة
  )ADQ-F-01-06تقرير التدقيق الداخلي(
  )ADQ-F-01-07جدول أسئلة التدقيق(

  )ADQ-F-01-08برنامج التدقيق(
  ADQ-L-01-04)الئحة تقارير عدم المطابقة (
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. خالل عملية التدقيق يجب على المدقق ٧

البحث والتحري لجمع أكبر عدد من األدلة 
المطابقة من عدمھا، المادية التي تثبت حالة 

من خالل المقابلة، مالحظة األنشطة أو من 
خالل سجالت الجودة. كل حاالت عدم 
المطابقة يجب أن تسجل في تقرير عدم 

). على أن يحصل ADQ-F-01-14المطابقة (
المدقق على موافقة مسؤول العملية على 

  التقارير المسجلة 
  
مع  . عند اإلنتھاء من التدقيق، يتم اإلجتماع ٨

  مسؤول العملية وإبالغه بنتيجة التدقيق.
  
. خالل أسبوع واحد بعد التدقيق، يقوم ٩

المدقق الداخلي برفع ملف التدقيق الى 
  ممثل إدارة الجودة متضمناً التالي:

  )ADQ-F-01-05خطة التدقيق السنوية ( -
  ) ADQ-F-01-08برنامج التدقيق ( -
  )ADQ-F-01-07جدول أسئلة التدقيق ( -
  )ADQ-F-01-06قرير التدقيق الداخلي (ت -
  )ADQ-F-01-14تقارير عدم المطابقة ( -
  
يجب على ممثل إدارة الجودة رفع . ١٠

مذكرات داخلية بتوزيع ملفات التدقيق 
الداخلي متضمنة الوثائق المذكورة سابقاً، 

  إلى اإلدارات المعنية.
  
. يجب على اإلدارات المعنية الرد على ١١

ودة بتحديد أسباب المشاكل ممثل إدارة الج
وذلك  والحلول المقترحة وتحديد وقت التنفيذ
، وذلك  خالل اسبوع من تسلم ملف التدقيق

و  تفاصيل االجراءات التصحيحيه (بتعبئة 
  . الوقائية المقترحة وتاريخ التنفيذ)

   
من تنفيذ  بالتأكديقوم ممثل ادارة الجودة . ١٢

بعة تصويب األفعال التصحيحية والوقائية لمتا
التي أكتشفت خالل  حاالت عدم المطابقة

الئحة تقارير جوالت التدقيق، ويتم تحديث 
بشكل دوري  ADQ-L-01-04)عدم المطابقة (

  وتقديمھا خالل إجتماع مراجعة اإلدارة.
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FLOWCHART 
 

ADQ-P-01-03 يلخادلا ةدوجلا قيقدت ءارجإ

ةدوجلا ةرادإ لثمم
قدملا

لخادلا ق
ي

ةيادبلا

ةياھنلا

 صاخشألا مالعإ
 مھلمشيس يذلا

قيقدتلا

 ةطخلا عيزوت
 ىلع ةيونسلا
 قرطو تارادإلا

قيقدتلا

 ةيونس ةطخ عضو
قيقدتلل

 نيققدملا ديدحت
نييلخادلا

 لبق نم درلا
تارادإلا

نعملا ريدملا
ي

 ةيلمعل ريضحتلا
قيقدتلا

 لامعألا عبتت
 ةيحيحصتلا

ةيئاقولاو

 تافلم عيزوت
قيقدتلا

 ةيلمع ةيادب
 ميدقت– قيقدتلا

نيققدملا
قيقدتلا ةيلمع ذيفنت

 ةيلمع ءاھنإ
قيقدتلا

 فلم ريضحت
 حرشو قيقدتلا
قيقدتلا ةجيتن

 


