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مقدمة عن دليل الجودة
 هذا الدليل ملكية تامة ملركز التنمية األسرية باألحساء وغير مسموح بنسخ محتوياته بدون تصريح من
مدير املركز وممثل الجودة باملركز عن كل ما يتعلق بنظام الجودة.
 الفقرات الواردة فى هذا الدليل ملزمة وتطبق على كافة األعمال الخاصة بنشاط مركز التنمية األسرية
باألحساء  ،والبد من التأكد من تطبيقها باستمرار من قبل جميع العاملين .
 هذا الدليل يرشد الذين ستوكل إليهم مسئولية املحافظة على نظام إدارة الجودة وتحسين كفاءته وفعاليته
إلى إجراءات تحقيق ذلك.
ً
 يوثق هذا الدليل نظام إدارة الجودة بمركز التنمية األسرية باألحساء والذى تم بناؤه طبقا للمواصفة العاملية
ً
( األيزو  ) 2015 : 9001وهو يبين وصفا للسياسات العامة لتنفيذ عناصر نظام الجودة بمركز التنمية
األسرية باألحساء مع اإلشارة لإلجراءات املرجعية املستخدمة إضافة إلى نبذة مختصرة عن املركز.
ً
تتم التغييرات والتعديالت في هذا الدليل طبقا ملا هو محدد بإجراء ضبط الوثائق رقم (جودة – ج )01
 تم ترتيب عناوين وموضوعات هذا الدليل طبقا لنفس الترتيب للموضوعات التي وردت في بنود ومتطلبات
املواصفة العاملية األيزو .2015 : 9001

تعريف بجمعية التنمية األسرية باألحساء
اعتمدت جمعية التنمية األسرية باألحساء نظام إدارة الجودة كقرار استراتيجي له ليساعده في
تحسين أدائها العام ،ويشكل جزءا ال يتجزأ من مبادرات التنمية املستدامة به .
إن الفوائد املتوقعة للجمعية من تطبيق نظام إدارة الجودة املبنى على هذه املواصفة العاملية هى:
أ) قدرة املركز على الوفاء باستمرار بمتطلبات العمالء واملتطلبات القانونية والتنظيمية التى
تنطبق على املنتجات والخدمات التى تقدمها،
ب) تيسير الفرص لتعزيز رضا عمالئه واألطراف املهتمة.
ج) التعامل مع املخاطر والفرص ذات العالقة بسياق املركز وأهدافه.
د) قدرة الجمعية على إبراز توافقه مع متطلبات نظام محدد إلدارة الجودة حسب مواصفة
األيزو .2015 : 9001

النشأة والتاريخ:
تم افتتاح مركز التنمية األسرية باألحساء بموجب النظام األساس لجمعية البر باألحساء
املسجلة في الئحة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون االجتماعية برقم (  ) 34وتاريخ
1400/02/19:هـ فقد أقر مجلس اإلدارة في الجمعية في جلسته األولى من العام 1426هـ افتتاح
مركز التنمية األسرية وفق البند رقم  )26/1/1 ( :بتاريخ 1426 / 01 / 05 :هـ ـ وفي
 1438/05/17هـ صدر القرار الوزاري رق ( )57774على املوافقة على اعتماد اسم جمعيىة
التنمية األسرية باألحساء (أسرية ) برقم ترخيص (.)849

مجال العمل:
 اإلرشاد األسرية .
 التأهيل األسري .
 املحاضن التربوية .

االستراتيجية واألهداف:
ً
أوال  :الرؤية:
مؤسسة رائدة على املستوى العربي بإمكانات مهنية عالية .

ً
ثانيا  :الرسالة:

ً
ً
ً
مؤسسة غير ربحية  ،تعنى باإلرشاد األسري والتأهيل له ً
وعالجا
بناء وتنمية ووقاية
بمهنية عالية  ،للوصول إلى توافق أسري له أثر إيجابي في تماسك املجتمع املحلي
وأمنه ورفع كفاءته اإلنتاجية .

ً
ثالثا  :األهداف االستراتيجية:

م

الهدف االستراتيجي

وحدات العمل

1

رفع مستوى الوعي االسري والتربوي.

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب ،قسم
االستشارات ( الرجالية  /النسائية )  ،قسم
اإلنتاج اإلعالمي  ،الستشارات اإللكترونية (
الرجالية  /النسائية )  ،النوادي الشبابية  ،قسم
إصالح ذات البين ( الرجالية /النسائية )

2

املساهمة في البناء املتكامل لألسرة املستقرة.

3

املساهمة في معالجة املشكالت األسرية
والتربوية.

4

املساهمة في رفع الكفايات املهنية لألسرة.

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  ،الفروع

5

تأهيل مرشدين متخصصين.

6

تحقيق شراكات فاعلة مستدامة.

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  ،قسم إصالح ذات
البين ( الرجالية  /النسائية )  ،الفروع
معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  ،إدارة الشراكات ،
الفروع

7

تحقيق جودة األداء في البرامج والعمليات .
حوسبة العمليات واإلنتاج .

إدارة العمليات املساندة

9

التأهيل التخصص ي للعاملين واملتطوعين.

معهد التنمية األسرية العالي للتدريب  ،إدارة العمليات
املساندة

10

استكمال وتطوير اللوائح الداخلية .
بناء بيئة عمل محفزة للعاملين واملتطوعين .
تحقيق االستدامة املالية.
زيادة املوارد املالية .

وحدة الجودة والتخطيط

8

11
12
13

اإلدارة النسائية  ،معهد التنمية األسرية العالي للتدريب ،
البرامج العامة ( أطفال)  ،قسم اإلنتاج اإلعالمي  ،إدارة
التنسيق
إدارة اإلنتاج  ،الفروع  ،قسم إصالح ذات البين ( الرجالية
 /النسائية ) ،قسم االستشارات ( الرجالية  /النسائية )
 /املباشر

وحدة الجودة والتخطيط  ،إدارة التنسيق

إدارة العمليات املساندة
إدارة الشراكات
إدارة الشراكات
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-1النطاق الجغرافي:
على مستوى الوطن العربي

عنوان جمعية التنمية األسرية ـ
الهاتف0135752929 :
الفاكس0135758606 :
املوقع االلكتروني:

www.osarya.com

البريد االلكترونيosry@ahsaber.org :

شهادة املطابقة مع نظام إدارة الجودة األيزو 2015 : 9001
هذه الصفحة محجوزة لشهادة اعتماد وتسجيل نظام الجودة املتوافق مع املواصفة األيزو 2015 : 9001

متطلبات نظام الجودة :
 -1مجال التطبيق
 1-1نشاط مركز التنمية األسرية باألحساء :
 1.1.1-1تقدم الجمعية الخدمات املتمثلة في إرشاد أسري بنسبة  ، % 60وتأهيل أسري بنسبة  ، % 30املحاضن
التربوية بنسبة  . %10وتعمل الجمعية في مجال العالقات الزوجية بنسبة  ، % 65ومجال تربية األوالد
بنسبة  ، %25وهناك خطوط جديدة ومستحدثة بنسبة ، % 10
 2-1النطاق الجغرافي للنشاط :الوطن العربي
 3-1العمالء واألطراف املهتمة( :أنظر ملحق رقم .)1
 4-1البنود التي ال تنطبق على مجال عمل املركز ومبرراتها:
بند  5-1-7رصد وقياس املوارد حيث أن الجمعية ال تمتلك أجهزة تحتاج مواصفة الرصد والقياس .
بند  3-5-8ممتلكات العمالء واملوردين الخارجيين حيث أن الجمعية ال تتعامل مع األشياء العينية.
ً
حاليا تركز على الخدمات واالستشارات واالصالح وال يوجد بها مواد للحفظ .
بند  4-5-8الحفظ حيث أن الجمعية

 -2املراجع املستخدمة
تم الرجوع فى وضع نظام إدارة الجودة بالجمعية إلى:
 املواصفة العاملية األيزو 2015 : 9001
 املواصفة العاملية األيزو 2015 : 9004
 املواصفة العاملية األيزو 2015 : 9000
 املواصفة العاملية األيزو 19011
 املواصفة العاملية األيزو 31001
 القوانين املعمول بها للعمل واملرتبطة بنشاط مركز التنمية األسرية الصادرة باململكة العربية السعودية .
 اللوائح والنظم الصادرة عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 اللوائح والنظم الداخلية بمركز التنمية األسرية .

 -3التعريفات واملصطلحات
 املصطلحات الواردة بهذا الدليل واملستخدمة فى نظام إدارة الجودة بجمعية التنمية األسرية باألحساء يتم الرجوع
فيها للمواصفة الدولية األيزو 2015 : 9000

3

 -4سياق (إطار ) جمعية التنمية األسرية باألحساء
فهم جمعية التنمية األسرية باألحساء وسياقها :

1-4

 قامت جمعية التنمية األسرية بتحديد كافة املوضوعات الخارجية والداخلية ذات العالقة بأنشطة
الجمعية وعملياتها وتوجهاتها االستراتيجية والتى تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج املرجوة لنظام
ً
إدارة الجودة أثناء وضعه لخطته االستراتيجية شامال املسائل الناشئة عن البيئات القانونية
والتكنولوجية والتنافسية وكذلك البيئات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية املحلية واإلقليمية
عالوة على العوامل الداخلية بالجمعية ذات العالقة بقيمها وثقافتها ومعارفها وأدائها.


 2-4فهم احتياجات وتوقعات األطراف املهتمة
نظرا لتأثيرهم الواقع أو املحتمل على قدرة مركز التنمية األسرية باألحساء على استمرار تقديم منتجاته وخدماته التى
تتوافق مع متطلبات العمالء واملتطلبات القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليها ـ قامت الجمعية بتحديد ما يلى (أنظر
املرفق رقم: )2


األطراف املهتمة ذات العالقة بنظام إدارة الجودة



متطلبات هذه األطراف املهتمة ذات العالقة بنظام إدارة الجودة

وتقوم املركز بمراجعة األطراف املهتمة واحتياجاتها سنويا فى اجتماع مراجعة اإلدارة العليا لنظام الجودة.
 3-4تحديد مجال نظام إدارة الجودة
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد حدود وإمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة لوضع املجال وقد وضع في
االعتبار:
أ -املوضوعات الخارجية والداخلية بالرجوع إلى بند 1-4
ب -متطلبات األطراف املهتمة ذات العالقة بالرجوع للبند 2-4
ج -منتجات وخدمات جمعية التنمية األسرية
وقد حددت الجمعية البنود التي ال تنطبق على نشاطه ومبررات ذلك بما ال يؤثر على جودة املنتجات والخدمات وكذلك
رضا عمالئها.
وقد ورد نص مجال نظام الجودة فى البند ( )1من هذا الدليل.
قامت جمعية التنمية األسرية بإتاحته واملحافظة عليه كمعلومة موثقة.

4

 4-4نظام إدارة الجودة وعملياته
ً
محتويا
 1-4-4قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بإنشاء نظام إدارة جودة وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار
على العمليات الالزمة وتفاعالتها وفقا ملتطلبات املواصفة الدولية األيزو .2015 : 9001
كما قامت بتحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وتطبيقاتها في جميع أنحاء الجمعية من خالل :
أ -تحدي د املدخالت املطلوبة واملخرجات املتوقعة لهذه العمليات
ب -تحدي د تسلسل وتتابع تلك العمليات والتفاعل بينها
ج -تحديد وتطبيق أساليب الرصد والقياسات ومؤشرات األداء الالزمة للتأكد من كفاءة التشغيل والتحكم فى
العمليات.
د -تحديد املوارد املطلوبة والتأكد من توفرها
ه -إسناد املسئوليات والصالحيات للعمليات
و -تعريف املخاطر والفرص وفقا لبند 1-6
ز -تقييم العمليات وتطبيق أية تغييرات تحتاجها لضمان أن تلك العمليات تحقق النتائج املقصودة.
ح -تحسين العمليات ونظام إدارة الجودة.
أنظر ملحق رقم ( )3وملحق رقم (.)4
 2-4-4قامت جمعية التنمية بتوثيق العمليات بالقدر الالزم لدعم تشغيلها وكذلك االحتفاظ بالسجالت الدالة على
التنفيذ وفق ما هو مخطط له.
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 -5القيادة
 1-5القيادة وااللتزام
 1-1-5عام
لقد التزمت اإلدارة العليا بكل االحترام تجاه نظام إدارة الجودة من خالل:
أ-

تحمل املسئولية تجاه فعالية نظام إدارة الجودة

ب -ضمان أن سياسة الجودة وأهداف الجودة لنظام إدارة الجودة قد تم وضعهما وأنها متوافقة مع التوجه
االستراتيجي وسياق الجمعية .
ج -ضمان أن سياسة الجودة يتم إبالغها وفهمها وتطبيقها داخل املركز .
د-

ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة في عمليات املركز .

ه-

تشجيع استخدام منهجية العمليات والتفكير املبنى على املخاطر

و-

ضمان توفر املوارد الالزمة لنظام إدارة الجودة

ز-

نشر أهمية توافق فعالية نظام الجودة مع متطلبات نظام إدارة الجودة

ح -املشاركة والتوجيه والدعم لألفراد للمساهمة فى فعالية نظام إدارة الجودة
ط -تشجيع التحسين املستمر
ى -دعم دور اإلدارات ذات العالقة إلبراز قيادتها على مناطق مسئولياتها.
 2-1-5التركيز على العميل
لقد التزمت اإلدارة العليا بكل االحترام تجاه التركيز على العميل من خالل التأكد من :
أ-

أن متطلبات العميل املتوافقة مع املتطلبات القانونية والتنظيمية قد تم تحديدها وفهمها وااللتزام بها على الدوام.

ب -أن املخاطر والفرص التى يمكن أن تؤثر على مطابقة املنتجات والخدمات وأن القدرة على تعزيز رضا العمالء قد
تم تحديدها والتعامل معها.
ج  -املحافظة على التركيز على تعزيز رضا العمالء.
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 2-5السياسة
تتعهد اإلدارة العليا وكافة منسوبي جمعية التنمية األسرية باألحساء بالعمل على تطوير كافة ادارات وأقسام املركز وفق
االنظمة والتشريعات الخاصة باملؤسسات والجمعيات الخيرية املعمول بها في اململكة العربية السعودية وتطبيق عمليات
التحسين لنظام إدارة الجودة  ،وذلك بالسعي الدؤوب لتقديم خدمات تحقق توقعات وطموحات عمالئها بل وتفوقها وضمان
مستوى أداء متميز ملمارسات الجودة والخدمات الكمية والنوعية للمركز املتطابقة ملتطلبات مواصفات
ISO:9001:2015
من خالل :
 -1وضع أهداف للجودة ومتابعتها ومراجعتها ً
دوريا .
 -2العمل بروح الفريق وتنمية مهارات العاملين من خالل التدريب املستمر
 -3املراجعة واملتابعة الدورية ملختلف العمليات لضمان جودة الخدمات املقدمة .
 -4إنشاء نظام فعال لقياس رضا العمالء .
وعليه فإن الجمعية تلتزم بتطبيق هذه السياسة على كافة منسوبيه في مختلف االدارات واملعاهد واألقسام
 3-5األدوار التنظيمية واملسئوليات والصالحيات
تأكد اإلدارة العليا من أن املسئوليات والصالحيات لألدوار ذات العالقة قد تم تحديدها والتكليف بها ونشرها وفهمها
داخل الجمعية.
قامت اإلدارة العليا بالتكليف باملسئوليات والصالحيات لـ :
أ -ضمان أن نظام إدارة الجودة يتوافق مع هذه املواصفة الدولية.
ب -ضمان أن العمليات تنتج املخرجات املطلوبة
ج -إعداد التقارير فيما يتعلق بأداء نظام إدارة الجودة وفرص التحسين (أنظر  )1-10خاصة تلك التقارير التى ترفع
لإلدارة العليا.
د -ضمان تشجيع التركيز على العميل في جميع أنحاء الجمعية .
ه -ضمان املحافظة على تكامل نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ بعض التعديالت عليه.
وقد تم تطبيق ذلك من خالل إنشاء الهيكل التنظيمي كما هو موضح فى مرفق رقم ( )6والذي يصف العالقات الرأسية
واألفقية في املركز .وإنشاء بطاقات للوصف الوظيفي لجميع الوظائف باملركز والتزام العاملين بها.
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 -6التخطيط
 1-6إجراءات التعرف على املخاطر والفرص
عند التخطيط لنظام إدارة الجودة نظر املركز في املسائل املشار إليها فى بند  1-4واملتطلبات املشار إليها في بند 2-4
وحدد املخاطر والفرص التي تحتاج إلى أن تكون موجهة إلى:
تقديم تأكيدات على أن نظام إدارة الجودة يمكنة تحقيق النتائج املقصودة
أ.
ب .تعزيز اآلثار املرغوب فيها
منع أو تقليل اآلثار غير املرغوب فيها
ج.
ج -تحقيق التحسين.
وقد قامت الجمعية بتحديد اإلجراءات التي ي تخذها للتعامل مع املخاطر والفرص عالوة على كيفية إدماج وتنفيذ تلك
اإلجراءات فى عمليات نظام إدارة الجودة كما حدد كيفية تقييم مدى فعالية تلك اإلجراءات.
 2-6أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها
تضع جمعية التنمية األسرية باألحساء أهدافا موثقة للجودة فى نهاية كل عام تناقشها وتعتمدها وتتابعها في اجتماعات
مراجعة اإلدارة لنظام الجودة على مستوى املهام واملستويات والعمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وهذه األهداف:
أ -تتوافق مع سياسة الجودة.
ب -يمكن قياسها.
ج -تأخذ فى االعتبار املتطلبات واجبة التطبيق.
د -لها عالقة بتطابق املنتجات والخدمات و رضا العمالء.
ه -يتم رصدها دوريا.
و  -يتم تعريف املعنيين بها.
ز  -يتم تحديثها عند الحاجة.
وهذه األهداف تم تحديد ما الذى سيتم من خاللها واملوارد املطلوبة لها واملسئولين عند تنفيذها والخطة الزمنية لها
وكيفية متابعتها وكذلك كيفية تقييم نتائجها.
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 3-6التخطيط للتغييرات
عندما يحدد املركز أن هناك حاجة إلجراء تعديالت على نظام إدارة الجودة فإن ذلك يتم بطريقة مخططة (أنظر بند .)4-4
و يضع املركز في االعتبار:
أ -الغرض من التغيير وأية عواقب محتملة
ب -تكامل نظام إدارة الجودة
ج  -توافر املوارد
د  -توزيع أو إعادة توزيع املسئوليات والصالحيات

 -7املساندة
 1 -7املوارد
 1-1-7عام
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد وتوفير املوارد الالزمة إلنشاء وتطبيق والصيانة والتحسين املستمر
لنظام إدارة الجودة.
وقد وضع في اعتبارها :
أ-

القدرات والقيود املفروضة على املوارد الداخلية املتاحة.

ب -ما يلزم الحصول عليه من مقدمي الخدمات الخارجيين.
 2-1-7املوارد البشرية (األفراد)
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد وتوفير األفراد الالزمين للتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة ولتشغيل
ولضبط العمليات بها.
 3-1-7البنية التحتية
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد وتوفير وصيانة البنية التحتية الالزمة لتشغيل عملياته بما يحقق
مطابقة املنتجات والخدمات.
وقد شملت البنية التحتية كل من:
أ-

املباني واملرافق املصاحبة له .

ب -املعدات شاملة البرمجيات واألجهزة.
ج -مصادر النقل .
د  -املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت .
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 4-1-7بيئة تشغيل العمليات
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد وتوفير وصيانة البيئة الالزمة لتشغيل عملياتها بما يحقق مطابقة
املنتجات والخدمات.
وقد كانت البيئة املناسبة شاملة لخليط من العوامل اإلنسانية والطبيعية مثل:
أ)

اجتماعية (مثل عدم العنصرية  -الهدوء  -عدم املواجهات والتصادمات)

ب) نفسية (مثل تقليل ضغوط العمل  -منع الطرد – الحماية النفسية).
ج) طبيعية (مثل درجة الحرارة والرطوبة واإلضاءة وتدفق ا لهواء والنظافة والضوضاء)
 5-1-7رصد وقياس املوارد
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد وتوفير املوارد الالزمة للتأكد من صحة واعتماد النتائج عند استخدام
الرصد أو القياس العتماد مطابقة املنتجات والخدمات للمتطلبات.
وقد تأكدت الجمعية من أن املوارد املتوفرة:
أ -مناسبة لنوع محدد من أنشطة الرصد والقياس التي يتم القيام بها.
ب -يتم صيانتها لضمان استمرارية كفاءتها لتحقيق الغرض الذى جلبت من أجله.
وتحتفظ الجمعية بسجالت مناسبة كدليل على كفاءة الغرض من رصد وقياس املوارد.
وأدوات القياس املستخدمة يراعى فيها أن :
 .1يتم التحقق منها أو معايرتها على فترات محددة أو قبل استخدامها طبقا ملعيار قياس تم تتبعه إلى معيار قياس دولي أو
محلى  ،وفى حالة عدم توفر ذلك املعيار فإنه يتم االحتفاظ بمعومات موثقة تبين األساس الذى ً
بناء عليه تمت
املعايرة.
 .2يتم تعريفها لتحديد حالة املعايرة.
 .3تكون محمية من الضبط أو التلف أو التدهور الذى يبطل حالة املعايرة وبالتالى نتائج القياسات.
ويتم دائما تحديد ما إذا كانت صحة نتائج القياس السابقة قد تأثرت سلبا عند العثور على أداة قياس غير صالحة
للغرض املقصود واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة حسب الحاجة.
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 6-1-7املعارف الخاصة بجمعية التنمية األسرية باألحساء
معارف جمعية التنمية األسرية باألحساء هي معارف خاصة بالجمعية وهي على وجه العموم مكتسبة بالتجربة والخبرة.
وهي معلومات تستخدم ويتم تداولها لتحقيق أهداف الجمعية .
ومعارف الجمعية ترتكز على :
أ-

املصادر الداخلية مثل الحقوق الفكرية واملعارف املكتسبة من التجارب والخبرات والدروس املستفادة من
املشروعات الفاشلة والناجحة والتقاط ومشاركة الخبرات واملعارف غير املوثقة ونتائج التحسين للعمليات
واملنتجات والخدمات.

ب -املصادر الخارجية مثل املواصفات واملعايير واألوساط األكاديمية واملؤتمرات وجمع املعارف من العمالء أو املوردين
الخارجيين.
وقامت الجمعية بتحديد املعارف الضرورية لتشغيل عملياتها ولتحقيق تطابق املنتجات والخدمات وهذه املعارف يتم
املحافظة عليها وجعلها متاحة بالقدر الالزم للعاملين بالجمعية .
عند الحاجة إلعالن تغييرات أو اتجاهات تضع الجمعية في اعتبارها املعارف الحالية وتحدد كيفية الوصول إليها أو
اكتساب املعارف اإلضافية والتحديثات املطلوبة.
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 2 -7الكفاءة
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بـ :
أ -تحديد الكفاءات الضرورية لألفراد الذين يقومون بأعمال تحت سيطرته وتؤثر على أداء وفعالية نظام إدارة
الجودة .
ب -التأكد من أن هؤالء األشخاص أكفاء على أساس مناسب من التعليم أو التدريب أو الخبرة.
ج -اتخذت إجراءات الكتساب الكفاءات الضرورية وتقيم فعالية هذه اإلجراءات.
د  -تحتفظ بمعلومات موثقة (سجالت) كدليل على الكفاءة.
وقد تضمت اإلجراءات املطبقة على سبيل املثال توفير التدريب لهم أو توجيههم أو إعادة تكليف املوظفين الحاليين أو
التوظيف أو التعاقد مع أشخاص أكفاء.
 3 -7التوعية
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء بالتأكد من أن األشخاص الذين يعملون تحت سيطرته على وعي بـ :
أ -سياسة الجودة.
ب -أهداف الجودة ذات العالقة بهم.
ج -مساهمتهم فى فعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك فوائد تحسين جودة األداء.
د -اآلثار املترتبة على عدم التطابق مع نظام إدارة الجودة.
 4 -7التواصل  /االتصاالت
حددت جمعية التنمية األسرية باألحساء االتصاالت الداخلية والخارجية ذات العالقة بنظام إدارة
الجودة وتشمل :
أ -حول ماذا سيتم االتصال.
ب -متى يتم االتصال.
ج -مع من سيتم التواصل.
د -كيف سيتم التواصل.
ه -من الذى يتواصل
 5 -7املعلومات املوثقة
 1-5-7عام
يحتوى نظام إدارة الجودة بالجمعية على :
أ -املعلومات املوثقة التى تطلبها املواصفة الدولية األيزو .2015 : 9001
ب-
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املعلومات املوثقة التي يحددها مركز التنمية األسرية باألحساء ويراه ضروري لفعالية نظام إدارة الجودة .

 2-5-7اإلنشاء والتحديث
عند إنشاء أو تحديث املعلومات املوثقة يضمن مركز التنمية األسرية باألحساء :
أ -التحديد والوصف املناسبين مثل العنوان ورقم اإلصدار وتاريخ اإلصدار واملعد واملعتمد للوثيقة.
ب -الشكل املناسب مثل اللغة و إصدار البرمجيات والرسومات وكذلك الوسائط مثل ورقية أو إلكترونية.
ج -املراجعة املناسبة واالعتماد ملالءمتها وكفايتها.
وقد تم شرح ذلك في إجراء ضبط الوثائق
 3-5-7ضبط املعلومات املوثقة
وقد تم وضع إجراء ضبط الوثائق لضمان ضبط:
أ-

أنها متاحة ومناسبة لالستخدام عندما وحين الحاجة إليها.

ب -أنها محمية بشكل كاف على سبيل املثال فقدان سريتها أو سوء استخدامها أو سالمتها.
ويتأكد املركز دائما من :
 -1تمام التوزيع ع لى الجهات املعنية وإتاحتها واستخدامها وإمكانية استعادتها.
 -2االحتفاظ بها واملحافظة عليها وعلى وضوح قراءتها.
 -3ضبط التعديالت التى تتم عليها.
 -4تحديد مدة الحفظ والتخلص منها
 -5تعريف وضبط الوثائق الخارجية الهامة لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة
 -6حماية املعلومات املوثقة املحتفظ بها كدليل على التطابق من التغييرات غير املقصودة.

 -8التشغيل
 1-8تخطيط وضبط التشغيل
قام مركز التنمية األسرية باألحساء بالتخطط والتنفيذ والضبط للعمليات (كما هو مبين فى بند  ) 4-4الضرورية
للتوافق مع متطلبات تقديم املنتجات والخدمات نفذت اإلجراءات املحددة فى بند  1-6من خالل :
أ -تحديد املتطلبات للمنتجات والخدمات
ب -وضع معايير للعمليات ومعايير لقبول املنتجات والخدمات
ج -تحديد املوارد الالزمة لتحقيق التطابق مع متطلبات املنتجات والخدمات
د  -تنفيذ مراقبة العمليات طبقا للمعايير املحددة
ه -تحديد والحفاظ ع لى واالحتفاظ بمعلومات موثقة (سجالت) للتأكد من أن العمليات نفذت كما خطط لها وإلثبات
مطابقة املنتجات والخدمات للمتطلبات.
مخرجات هذا التخطيط مناسبة لعمليات التشغيل باملركز ويتم دائما التحكم فى التغييرات املخططة ومراجعة آثار
التغييرات غير املقصودة مع اتخاذ اإلجراءات التى تخفف من اآلثار السلبية الناتجة عنها حسب الحاجة وكذلك تتأكد
الجمعية من ضبط الخدمات املقدمة من خارج الجمعية (أنظر .)4-8
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 2 -8متطلبات املنتجات والخدمات
 1-2-8التواصل مع العمالء
تواصل جمعية التنمية األسرية باألحساء مع العمالء يشمل:
أ-

التزويد بمعلومات ذات عالقة باملنتجات والخدمات.

ب -التعامل مع االستفسارات أوالتعاقدات أو التعامل مع الطلبات وبما يشمل أى تغييرات.
ج -الحصول على تغذية مرتدة من العمالء عن املنتجات والخدمات بما فى ذلك شكاوى العمالء.
د  -التعامل مع أو ضبط ممتلكات العميل .
ه  -وضع متطلبات محددة إلجراءات الطوارئ عند الحاجة.
 2-2-8تحديد متطلبات املنتجات والخدمات
عند تحديد متطلبات املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء تقوم جمعية التنمية األسرية باألحساء بالتأكد من :
تعريف متطلبات املنتجات والخدمات قد تم تحديدها وتشمل:
أ-
 -1أية متطلبات قانونية أو تنظيمية تنطبق عليها.
 -2تلك التي تعتبرها الجمعية ضرورية
ب -قدرة الجمعية على الوفاء بمتطلبات املنتجات والخدمات التى تقدمها.
 3-2-8مراجعة متطلبات املنتجات والخدمات
تضمن جمعية التنمية األسرية باألحساء أن لديها القدرة على الوفاء باملتطلبات للمنتجات والخدمات املقدمة إلى
العمالء .ويراجع ذلك قبل االلتزام بتوريد املنتجات والخدمات إلى العمالء وهذه املراجعة تشمل:
أ .املتطلبات املحددة بواسطة العمالء بما فى ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم.
ْ
ب .املتطلبات التى لم يذكرها العميل ولكنها ضرورية لالستخدام املحدد أو املقصود إذا ُع ِل َمت.
ج .متطلبات محددة بواسطة إدارة الجمعية .
د .املتطلبات القانونية والتنظيمية املنطبقة على املنتجات والخدمات .
ه .متطلبات العقد أو الطلبية التى تختلف عن االتفاق السابق.
يضمن دائما جمعية التنمية األسرية باألحساء أن متطلبات العقد أو أمر التوريد املختلفة عن تلك التى تم تعريفها
ً
مسبقا يتم حلها.
وعندما ال يقدم العميل بيانات موثقة بمتطلباته تقوم الجمعية بتأكيد متطلبات العميل قبل قبولها.
وتحتفظ الجمعية بمعلومات موثقة كلما كان متاحا:
أ) عن نتائج املراجعة
ب) عن أية متطلبات جديدة للمنتجات أو الخدمات.
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 4-2-8تغيير املتطلبات للمنتجات والخدمات
تقوم جمعية التنمية األسرية باألحساء ب التأكد من أن املعلومات املوثقة ذات العالقة تم تعديلها وأن األشخاص
املعنيين مستوعبين للمتطلبات التى تم تغييرها عندما يتم تغيير متطلبات املنتجات والخدمات.
 3 -8التصميم والتطوير للمنتجات والخدمات
 1-3-8عام
قامت جمعية التنمية األسرية باألحساء ب تأسيس وتطبيق وصيانة عملية التصميم والتطوير لضمان توفير املنتجات
والخدمات املستقبلية لها.
 2-3-8التخطيط للتصميم والتطوير
عند تحديد مراحل وضوابط التصميم والتطوير تضع جمعية التنمية األسرية باألحساء في اعتبارها :
أ -طبيعة ومدة وتعقيد أنشطة التصميم والتطوير.
ب -مراحل العملية املطلوبة شاملة التصميم املنطبق ومراجعات التطوير.
ج -أنشطة التحقق واالعتماد املطلوبة للتصميم والتطوير.
د -املسئوليات والصالحيات الداخلة فى عملية التصميم والتطوير.
ه -الحاجة إلى املوارد الداخلية والخارجية لتصميم وتطوير املنتجات والخدمات.
و -الحاجة إلى ضبط الحدود املشتركة بين األفراد املشاركين فى عملية التصميم والتطوير.
ز -الحاجة إلى إشراك العمالء واملستخدمين فى عملية التصميم والتطوير.
ح -املتطلبات الالزمة للتزويد الالحق باملنتجات والخدمات.
ط  -مستوى الرقابة املتوقعة على عملية التصميم والتطوير بواسطة العمالء واألطراف املهتمة األخرى ذات العالقة.
ى -املعلومات املوثقة الالزمة إلبراز أن متطلبات التصميم والتطوير قد تم االلتزام بها.
 3-3-8مدخالت التصميم والتطوير
تقوم جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد املتطلبات األساسية لألنواع الخاصة من املنتجات والخدمات التى
سيتم تصميمها وتطويرها .وتضع فى اعتبارها:
أ .املتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء
ب .املعلومات املستقاة من أنشطة التصميم والتطوير املماثلة.
ج .املتطلبات القانونية والتنظيمية
د .املواصفات ومعايير املمارسة التي التزمت الجمعية بتطبيقها
ه .عواقب الفشل املتوقعة نظرا لطبيعة املنتجات والخدمات
املدخالت يجب أن تكون كافية ألغراض عملية التصميم والتطوير وكاملة وال لبس فيها كما يجب حل أية تناقضات بين
املدخالت ويحتفظ مركز التنمية األسرية باألحساء بمعلومات موثقة عن مدخالت التصميم والتطوير.
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 4-3-8ضوابط التصميم والتطوير
تقوم جمعية التنمية األسرية باألحساء بتطبيق ضوابط على التصميم والتطوير بما يضمن :
أ -أن النتائج التى يجب تحقيقها محددة.
ب -تم إجراء مراجعة لتقييم قدرة نتائج التصميم والتطوير على التوافق مع املتطلبات.
ج -تنفيذ أنشطة التحق ق للتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير تتوافق مع متطلبات مدخالت التصميم
والتطوير.
د -تنفيذ أنشطة االعتماد للتأكد من أن املنتجات واملخرجات الناتجة تتوافق مع متطلبات التطبيق املحدد أو
االستخدام املقصود.
 5-3-8مخرجات التصميم والتطوير
تقوم الجمعية بالتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير :
أ -تتوافق مع متطلبات مدخالت التصميم والتطوير.
ب -كافية للعمليات التالية فى توفير املنتجات والخدمات.
ج -تشمل أو مرجعية ملتطلبات الرصد والقياس وكذلك معايير القبول حسب قابلية التطبيق.
د  -تضمن أن املنتجات املنتجة أوالخدمة املقدمة صالحة للغرض املقصود وأنها آمنة وصالحة لالستخدام.
ه -اتخاذ أية إجراءات ضرورية عند تحديد مشكلة أثناء أنشطة املراجعة أو التحقق أو االعتماد.
و -االحتفاظ باملعلومات املوثقة لهذه األنشطة.
 6-3-8تعديالت التصميم والتطوير
نقوم جمعية التنمية األسرية باألحساء بتحديد ومراجعة وضبط التغييرات أثناء عملية تصميم وتطوير املنتجات
والخدمات أو التى تمت الحقا إلى الحد الذى يضمن عدم وجود أى أثر سلبى على التطابق مع املتطلبات وتحتفظ
بمعلومات موثقة عن:
أ -تغييرات التصميم والتطوير.
ب -نتائج املراجعات.
ج -صالحيات التغييرات.
د -اإلجراءات التى اتخذت ملنع اآلثار السلبية.
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 4 -8ضبط املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية
 1-4-8عام
تتأكد جمعية التنمية األسرية من أن املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية مطابقة للمتطلبات وتحدد
ضوابط لتطبيقها على املنتجات والخدمات املوردة من جهات خارجية عندما :
أ .تكون املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية مدمجة في منتجات وخدمات الجمعية.
ب .تكون املنتجات والخدمات املقدمة من جهات خارجية مقدمة مباشرة للعميل باسم الجمعية.
ج .تكون هناك عملية أو جزء من عملية يتم بواسطة جهات خارجية بقرار من الجمعية.
وقد حددت الجمعية وطبق معايير للتقييم واالختيار ورصد األداء وإعادة التقييم للموردين الخارجيين على أساس
قدرتهم على توفير عمليات أو منتجات وخدمات بناء على متطلبات وتحتفظ الجمعية بمعلومات موثقة لتلك األنشطة
وأية إجراءات ضرورية نشأت عن التقييمات.
 2-4-8نوع ومدى الضبط
تتأكد دائما الجمعية من أن العمليات واملنتجات والخدمات املوردة من الخارج ليس لها تأثيرا سلبيا على قدرتها على
استمرارية توريد منتجات وخدمات مطابقة إلى عمالئها ولذلك تعمل على :
أ .التأكد من بقاء العمليات املوردة من الخارج فى إطار ضوابط نظام إدارة الجودة.
ب .تعريف كل الضوابط التي يعتزم تطبيقها على املورد الخارجى وتلك التى تنوى تطبيقها على املخرجات الناتجة.
ج .األخذ فى االعتبار التأثيرات املحتملة للتوريد الخارجي للعمليات واملنتجات والخدمات على قدرة الجمعية على التوافق
باستمرار مع متطلبات العمالء واملتطلبات القانونية والتنظيمية املنطبقة عليها وكذلك فعالية الضوابط التى يطبقها
املورد الخارجى.
د .تحديد أنشطة للتحقق أو أية أنشطة أخرى ضرورية لضمان أن العمليات واملنتجات والخدمات املوردة خارجيا
مطابقة للمتطلبات.
 3-4-8معلومات للموردين الخارجيين
تقوم الجمعية بالتأكد من كفاية املتطلبات قبل تواصلها مع املورد الخارج وتبلغ املوردين الخارجيين بمتطلباتها من
أجل :
أ -العمليات واملنتجات والخدمات املطلوب توريدها.
ب-اعتماد:
 -1املنتجات والخدمات
 -2األساليب والعمليات واملعدات
 -3اإلفراج عن املنتجات والخدمات
ج -الكفاءة شاملة أية مؤهالت مطلوبة للعاملين.
د  -تفاعل املوردين الخارجيين مع الجمعية .
ه -ضبط ومراقبة أداء املوردين الخارجيين املطبق بواسطة الجمعية .
و  -أنشطة التحقق أو االعتماد التي يقوم بها الجمعية أو عمالؤه في مواقع املورد الخارجي.
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 5 -8اإلنتاج وتقديم الخدمات
 1-5-8ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمات
تقوم الجمعية بتنفيذ اإلنتاج وتقديم الخدمات تحت ظروف خاضعة للرقابة تشمل:
 .1توافر املعلومات املوثقة التى تحدد خصائص املنتجات التى يتم إنتاجها ،أو الخدمات املقدمة ،أو األنشطة
التى يتعين القيام بها والنتائج التى يجب تحقيقها.
 .2توفر استخدام مصادر الرصد والقياس املناسبة.
 .3تنفيذ أنشطة الرصد والقياس فى املراحل املناسبة للتحقق من الوفاء باملعايير الخاصة بضبط العمليات أو
املخرجات ومعايير القبول للمنتجات والخدمات،
 .4استخدام البنية التحتية والبيئة املناسبتين لعمل للعمليات.
 .5تعيين األشخاص األكفاء بما فى ذلك أية مؤهالت مطلوبة.
 .6التحقق وإعادة التحقق دوريا للقدرة على تحقيق النتائج املخططة ألى عملية إنتاج أو تقديم خدمات ال
يمكن التحقق من نتائجها بأنشطة الرصد أو القياس املتالحقة.
 .7تطبيق إجراءات تمنع الخطأ البشري.
 .8تطبيق أنشطة اإلفراج والتسليم وما بعد التسليم.
 2-5-8التمييز  /التعريف والتتبع
قامت الجمعية باستخدام الوسائل املناسبة لتعريف املخرجات والعمليات للتأكد من مطابقة املنتجات والخدمات.
وكذلك حالة املخرجات آخذة فى االعتبار متطلبات الرصد والقياس فى جميع مراحل اإلنتاج وتقديم الخدمات.
وهذا التمييز متفرد للمخرجات حينما يكون التتبع من املتطلبات ويتم االحتفاظ باملعلومات املوثقة الضرورية لتفعيل
التتبع.
 3-5-8ممتلكات العمالء واملوردين الخارجيين
تعنى الجمعية بممتلكات العمالء واملوردين الخارجيين (التى يمكن أن تشمل مواد و مكونات و أدوات ومعدات ومواقع
ُ
للعميل وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية ).طاملا أنها تحت سيطرتها أو تقوم باستخدامها .كما أنها ت َع ّرف وتتحقق
من وتحمى وتصون ممتلكات العمالء أو املوردين الخارجيين التى تم توريدها لالستخدام أو دمجها فى املنتجات
والخدمات وفى حالة استخدام ممتلكات العمالء أو املوردين بشكل خاطئ أو فقدت أو أتلفت أو فى أى وضع وجدت غير
صالحة لالستخدام يتم تقديم تقرير بذلك للعميل أو املورد الخارجى واالحتفاظ بمعلومات موثقة عما حدث.
 4-5-8الحفظ
يضمن املركز املحافظة على املخرجات أثناء اإلنتاج وتوفير الخدمات بالقدر الالزم للحفاظ على التوافق مع املتطلبات
وكذلك حفظ املنتجات املشتراة بغرض االستخدام وتشمل عملية الحفظ التعريف والتمييز أو منع التلوث أواملناولة
أوالتغليف أوالتخزين أواالنتقال أو النقل وكذلك الحماية.
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 5-5-8أنشطة ما بعد التوريد
يتوافق املركز مع متطلبات أنشطة مابعد التوريد املرتبطة باملنتجات والخدمات وعند تحديد مدى أنشطة ما بعد
التوريد املطلوبة تأخذ فى اعتبارها :
أ -املتطلبات القانونية والتنظيمية
ب -العواقب غير املرغوب فيها املحتملة املرتبطة بمنتجاتها وخدماتها
ج -طبيعة املنتجات والخدمات واستخدامها وعمرها.
د -متطلبات العميل
ه -التغذية املرتدة للعميل
وتشمل أنشطة ما بعد التوريد اإلجراءات املتخذة بموجب أحكام الضمان أو شروط التعاقد مثل خدمات الصيانة
والخدمات التكميلية مثل إعادة التدوير والتخلص النهائى.
 6-5-8ضبط التعديالت
يراجع املركز ويضبط التعديالت على اإلنتاج أو تقديم الخدمة بالقدر الالزم للتأكد من استمرار التوافق مع املتطلبات
املحددة كما تحتفظ باملعلوما ت املوثقة التى تصف نتائج مراجعة التعديالت والعاملين الذين لهم صالحية التعديل وأية
إجراءات ضرورية انبثقت عن املراجعة.
 6 -8اإلفراج عن املنتجات والخدمات
ينفذ املركز ترتيبات مخططة فى مراحل مناسبة للتحقق من أن متطلبات املنتج والخدمة قد استوفيت وال يتم اإلفراج
عن املنتجات والخدمات إلى العمالء إال بعد اكتمال الترتيبات املخططة بصورة مرضية إال إذا كان خالفا لذلك فيتم
اعتمادها من السلطات املختصة أو  -حيثما انطبق ذلك  -بواسطة العميل.
يحتفظ املركز بمعلومات موثقة عن اإلفراج عن املنتجات والخدمات و تحتوى تلك املعلومات املوثقة على:
أ -أدلة على املطابقة مع معايير القبول
ب -تتبع للشخص أو األشخاص املخول باإلفراج
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 7 -8ضبط عدم مطابقة املخرجات
تتأكد الجمعية من أن املخرجات غير املطابقة للمتطلبات قد تم تعريفها وتمييزها وضبطها ملنع االستخدام غير املقصود
لها أو توريدها ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة استنادا إلى طبيعة حالة عدم املطابقة وأثرها على مطابقة
املنتجات والخدمات .وهذا ينطبق أيضا على عدم مطابقة املنتجات والخدمات التى تكتشف بعد توريد املنتج أو أثناء أو
بعد تقديم الخدمة.
وتتعامل الجمعية مع عدم تطابق املخرجات بواحدة أو أكثر من الطرق التالية :
أ -التصحيح.
ب -الفرز أو العزل أو االسترجاع أو تعليق توريد املنتجات والخدمات.
ج -إبالغ العميل.
د  -الحصول على صالحيات للقبول بشروط
وعند تصحيح عدم التطابق للمخرجات فإنه يتم التحقق من املطابقة.
كما يتم االحتفاظ باملعلومات املوثقة التى:
أ -تصف عدم املطابقة
ب -تصف اإلجراء املتخذ
ج-تصف أية امتيازات تم الحصول عليها
د -تحدد صاحب الصالحية التخاذ القرار بخصوص عدم املطابقة.

 -9تقييم األداء
 1-9الرصد والقياس والتحليل والتقييم
 1-1-9عام
قامت الجمعية بتحديد :
أ -ما هي احتياجاته من الرصد والقياس
ب -طرق الرصد والقياس والتحليل والتقييم الالزمة للتأكد من صحة النتائج.
ج -متى يتم الرصد والقياس
د -متى يتم تحليل وتقييم نتائج الرصد والقياس
كما تقوم بتقييم األداء وكذلك فعالية نظام إدارة الجودة واالحتفاظ بمعلومات موثقة مناسبة كدليل على النتائج.
 2-1-9رضا العمالء
يرصد املركز انطباعات العمالء عن درجة التوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم كما حددت أساليب الحصول على ورصد
ومراجعة هذه املعلومات وذلك من خالل استطالعات رأى العميل و التغذية املرتدة من العميل عن توريد املنتج أو
الخدمة و مقابالت مع العمالء وتحليل حصة السوق والشكاوى وخطابات الشكر و تقارير الوكالء والتجار.
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 3-1-9التحليل والتقييم
تقوم الجمعية بتحليل وتقييم البيانات واملعلومات الناشئة عن الرصد والقياس ونتائج التحليل والقياس هذه  ،بحيث
تستخدم لتقييم :
أ -تطابق املنتجات والخدمات
ب -درجة ومستوى رضا العمالء.
ج -أداء وفعالية نظام إدارة الجودة.
د  -ما إذا كان التخطيط قد تم تنفيذه بفعالية
ه -فعالية اإلجراءات املتخذة للتعامل مع املخاطر والفرص.
و  -أداء املوردين الخارجيين
ز -الحاجة لتحسين نظام إدارة الجودة.
 2-9املراجعة الداخلية
ينفذ املركز مراجعات داخلية مرة سنويا على األقل لتقديم معلومات عما إذا كان نظام إدارة الجودة :
أ -متطابق مع :
 )1متطلبات املركز نفسه لنظام إدارة الجودة الخاص به .
 )2متطلبات هذه املواصفة العاملية .
ب -مطبق بفعالية ومحافظ عليه.
وقد قام املركز .باآلتي:
أ -تخطيط وإنشاء وتنفيذ واملحافظة على برامج املراجعة شاملة معدالت املراجعة وطرقها واملسئوليات ومتطلبات
التخطيط والتقارير آخذة فى االعتبار أهمية العمليات املعنية والتغييرات املؤثرة على الجمعية ونتائج املراجعات
السابقة.
ب -تحديد خصائص املراجعة ومجال كل مراجعة.
ج -اختيار املراجعين املؤهلين وتنفي ذ املراجعات مع التأكد من موضوعية ونزاهة عملية املراجعة.
د  -ضمان أن نتائج املراجعات قد رفعت بها تقارير لإلدارة املعنية.
ه -اتخاذ التصحيحات واإلجراءات التصحيحية الالزمة بدون أى تأخير ال مبرر له.
و  -االحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على تنفيذ برنامج املراجعة ونتائج املراجعة.
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 3-9مراجعة اإلدارة
تقوم اإلدارة العليا بمراجعة نظام إدارة الجودة مرة سنويا على األقل للتأكد من استمرار مالءمته وكفايته وفعاليته

وتماشيه مع التوجهات االستراتيجية للمركز .
ويحتوى جدول أعمال االجتماع على املوضوعات التالية:
أ -حالة اإلجراءات املتخذة فى االجتماع السابق ملراجعة اإلدارة.
ب-التغيرات فى املوضوعات الخارجية والداخلية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة.
ج -املعلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك االتجاهات اإلحصائية واملؤشرات لكل من :
 )1رضا العمالء والتغذية املرتدة من األطراف املهتمة ذات العالقة.
 )2مدى تحقق أهداف الجودة
 )3أداء العمليات وتطابق املنتجات والخدمات.
 )4عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية
 )5نتائج الرصد والقياس
 )6نتائج املراجعات
 )7أداء املوردين الخارجيين
د-كفاية املوارد.
ه  -فعالية اإلجراءات املتخذة للتعامل مع املخاطر والفرص (أنظر بند .)1-6
و -الفرص للتحسين.
ويتم اتخاذ قرارات وإجراءات متعلقة ب ـ :
أ -فرص التحسين.
ب -أية حاجة لتغييرات على نظام إدارة الجودة.
ج -املوارد الالزمة.
كما يتم االحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على نتائج مراجعات اإلدارة.

 -10التحسين
 1-10عام
قام مركز التنمية األسرية باألحساء بتحديد واختيار فرص التحسين وتنفيذ إجراءات الزمة للتوافق مع متطلبات العمالء
ولتعزيز رضاهم
وهذا يشمل:
أ -تحسين املنتجات والخدمات لتتوافق مع املتطلبات عالوة على االحتياجات املستقبلية واملتوقعة.
ب -تصحيح أو منع أو تقليل اآلثار غير املرغوب فيها.
ج -تحسين أداء وفعالية نظام إدارة الجودة.
ومن أمثلة التحسين التي يستخدمها مركز التنمية األسرية التصحيح واإلجراءات التصحيحية والتحسين املستمر
والخطوات التغييرية واالبتكار وإعادة التنظيم كلما أمكن ذلك.
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 2-10عدم التطابق واإلجراءات التصحيحية
عندما تحدث عدم مطابقة بما فيها تلك الناجمة عن الشكاوى فإنه يتم :
أ -التفاعل مع عدم املطابقة وحسب االقتضاء :
 )1اتخاذ إجراء لضبط الحالة وتصحيحها
 )2التعامل مع تبعاته
ب -تقييم ما إذا كانت الحالة تقتض ى إجراء للتخلص من سبب أو أسباب عدم املطابقة لعدم تكرار حدوثها أو
حدوثها فى أماكن أخرى عن طريق:
 )1مراجعة وتحليل حالة عدم املطابقة
 )2تحديد سبب حدوث عدم املطابقة
 )3تحديد ما إذا كان قد حدثت حاالت مشابهة أو محتمل حدوثها.
ج -تنفيذ أية إجراءات ضرورية.
د  -مراجعة فعالية أى إجراء تصحيحى تم اتخاذه.
ه -تحديث املخاطر والفرص املحددة أثناء التخطيط (إذا كان ذلك ضروريا).
و -عمل تعديالت على نظام إدارة الجودة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وعادة ما تكون اإلجراءات التصحيحية متناسبة مع اآلثار املقابلة لحاالت عدم املطابقة.
ويتم االحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على:
طبيعة حاالت عدم املطابقة وأية إجراءات تم اتخاذها تبعا لها
أ-
ب -نتائج أية إجراءات تصحيحية
 3-10التحسين املستمر
يقوم مركز التنمية األسرية باألحساء باستمرار بتحسين مالءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة كما تضع فى
اعتبارها مخرجات التحليل والتقييم وكذلك مخرجات مراجعة اإلدارة لتحديد ما إذا كانت هناك احتياجات أو يجب
التعامل معها كجزء من التحسين املستمر.
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ملحق رقم ()1
قائمة العمالء واألطراف املهتمة
املتطلبات

م

الجهة

1

وزارة الشئون االجتماعية

2

أمارة األحساء

3

املحاكم العامة والجزئية باململكة

4

قطاعات وزارة الداخلية ( الشرطة  ،املرور  ،الدفاع
املدني  ،السجن العام  ،الجوازات )

5

هئية التحقيق واإلدعاء العام

6

املستشفيات التابعة لوزارة الصحة

 عمل توعية ملنسوبيهم.

7

الجهات التعليمية ( جامعة امللك فيصل  ،إدارة
التعليم باألحساء )

 عمل توعية ملنسوبيهم.
 إقامة املعارض .

8

املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

 تنسيق وتعاون

9

الداعمين واملانحين

 البيانات املالية واالحصائية ملشاريع املركز.

10

سابك – أرامكو

 تنسيق وتعاون

1

األسر

 تقديم دعم مالى.
 تقديم استشارات اجتماعية ونفسية .

2

الشباب والفتيات

3

األوالد

 صحة الوضع القانوني
 االلتزام بالتعليمات
 عقد الجمعية العمومية في موعدها.
 اعتماد امليزانية من املحاسب القانوني .

الجهات املهتمة
العمالء
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 عمل توعية للمجتمع
 املساعدة في حل املشكالت ،
 سرية املعلومات
 االلتزام بالتعليمات
 عمل توعية ملنسوبيهم .
 عمل توعية لنزالء السجن .
 سرية املعلومات
 االلتزام بالتعليمات

 املساعدة في خفض نسبة الطالق .
 تقديم مشروعات إنتاجية صغيرة
 اقامة األندية الصيفية والبرامج الشبابية
 تقديم البرامج التعليمية والترفيهية .

ملحق رقم ()2
قائمة املخاطر والفرص
م
املخاطر التي تهدد املركز
الفرص الالئحة للمركز
املخاطر املتوقعة من املوردين
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نوع الخطر أو الفرصة

اإلجراء الواجب اتخاذه
االتجاه نحو األوقاف
االتجاه نحو استثمار األرصدة املتاحة
تطوير العمل بما يحقق زيادة الدعم من الجهات املانحة
برامج مكثفة لتنمية العاملين
برامج للمحافظة على العاملين من التسرب

1

نقص املوارد املالية

2

ندرة الكفاءات

3

عدم توفر عاملين بدوام كلي

4

تخوف املجتمع من إفشاء قضاياهم
األسرية

1

ثقة الجهات الحكومية في برامج املركز

اقامة برامج مكثفة بالتعاون مع الجهات الحكومية .

2

وجود رغبة شبابية للعمل التطوعى

تم إنشاء قسم إلدارة العمل التطوعي ليتم العمل عليه
في العام القادم .

3

تعدد الجهات املانحة

إنشاء وحدة متخصصة للمنح.

4
5

زيادة وعي املحافظة وأهلها بأهمية عمل
املركز.
توجه الدولة لإلصالح االسري والبرامج
االسرية.

تقديم عروض مجدية للموظفين
تكثيف الحمالت التثقيفية بسياسة املركز

تكثيف البرامج األسرية
تكثيف البرامج والحمالت لجلب داعمين

6

الدعم الرسمي لجهود املركز

تنفيذ برامج توعوية وتدريبية للمجتمع

7

ثقة الدعمين في املركز

تزويد الداعمين بتقارير دورية لتعزيز ثقتهم

1

زيادة األسعار

2

انخفاض مستوى الجودة

3

خروج بعض املوردين من السوق مما يؤدي
الي خفض قيمة االئتمان من املوردين
 توسيع دائرة املوردين
الجدد

 تقليص االنفاق على املشتريات
 البحث عن موردين جدد ، .زيادة املوارد
 وضع شروط ضابطه لقبول املورد.
 متابعة تقييم أداء املوردين بشكل دوري .

ملحق رقم ()3
تسلسل العمليات وتداخلها
 -1تسلسل عمليات نظام إدارة الجودة وفق دائرة (خطط – نفذ – ادرس-اتخذ القرار)

 -2منهجية العمليات :

األنشطة
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 -3تسلسل العمليات وتداخلها بجمعية التنمية األسرية باألحساء :
ملحق رقم ()4
مدخالت ومخرجات العمليات
إدارة الشراكات :
م
1
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العملية
طلب دعم
ملشروع

2

عقد الشراكات
مع املانحين
والداعمين

3

تأمين وقف
استثماري للمركز

املدخالت الرئيسية
استقبال البرامج واملشاريع
 -1قاعدة بيانات الشركاء
املتوفرة في قسم املوارد
والشراكات .
 -2قيمة مبلغ االيراد املطلوب
تحقيقه.
 -3الشخص املكلف ملتابعة
العملية.
 -1املوارد املالية ألالزمة
للمشروع .
 -2مساحة االرض الالزمة
للمشروع .
 -3تصميم املخطط الكروكي
للمشروع.
 -4شركة منفذة للمشروع .
 -5الجهة املختصة إدارة
األوقاف واالستثمار .

املخرج الرئيس ى
الحصول على دعم
املشروع

توفير االحتياجات
املالية والعينية للمركز

وقف استثماري تدور
عائد متنامي للمركز

مواصفات املخرج
وصول الدعم في الوقت املحدد له وبالقيمة املطلوبة

تغطية االحتياجات املالية للمركز في الفترة
املحددة وبالقيمة املطلوبة طبقا للموازنة املالية

مبنى تجاري متعدد األدوار

قسم التقنيات :
م

العملية

1

صيانة األجهزة

املدخالت الرئيسية
أجهزة
فني صيانة

املخرج الرئيس ي

عالج املشكلة

مواصفات املخرج
 .1جهاز يعمل بكفاءة عالية
 .2تقديم الخدمة في الوقت املناسب .

مواد ( قطع غيار )

قسم االستشارات :
م

العملية

املدخالت الرئيسية
موظف استقبال مدرب

1

استقبال
االستشارات
الهاتفية

هاتف

2

استقبال
االستشارات
االلكترونية

جهاز كمبيوتر

املخرج الرئيس ي

حتويل االستشارات

مواصفات املخرج

 )1فرز وتصنيف االستشارات بشكل صحيح
 )2السرعة في عملية التحويل

برنامج املتابعة
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 )1الرد على االستشارات يف الوقت احملدد

املوقع االلكتروني
جهاز حاسب

حتويل االستشارات

 )2رضا املسرتشد.

قسم املوارد البشرية :
م

العملية

1

رفع خالصة
الحضور والغياب

2

طلب انتداب

3

العمل اإلضافي

4

اإلجازة السنوية

5

التعيين

املدخالت الرئيسية
كشف الحضور والغياب
موظف

املخرج الرئيس ي
مسيرات رواتب الشهر

مواصفات املخرج
 .1رفع املسيرات في الوقت املحدد
 .2دقة البيانات املرفوعة

نموذج طلب انتداب
خطاب تكليف

صرف مبلغ االنتداب

صرفه خالل شهرين من الرفع

موظف
نموذج عمل اضافي
خطاب تكليف

صرف مبلغ عمل
اضافي

صرفه خالل شهرين من الرفع

موظف
نموذج اجازة
موظف

اجازة موظف

تمتع املوظف بإجازة مدفوعة الراتب

عقد
موظف جديد

عقد موظف

صياغة العقد وتوقيع األطراف عليه مبين
فيه التاريخ واملهام

موظف شؤون املوظفين

قسم اصالح ذات البين :
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م

العملية

1

القضايا
الحضورية

املدخالت الرئيسية
نموذج وصف القضية
موظف  +مصلح

املخرج الرئيس ي
عقد جلسات االصالح

مواصفات املخرج
 .1رضا املسترشد.
 .2حل القضية .

املعهد العالي للتدريب
م

العملية

1

تنفيذ دورة
تدريبية داخلية

البرامج العامة

:
املدخالت الرئيسية
قاعة تدريبية مجهزة  +مدرب

املخرج الرئيس ي

اعالن  +متدربين  +ضيافة

اقامة دورة تدريبية

+سجل حضور  +مذكرة تدريب

مواصفات املخرج
 .1رضا املتدربين .
 .2تسليم شهادات الحضور .
 .3جودة التجهيزات في القاعة .

:

م

العملية

املدخالت الرئيسية
موافقة الجهات الرسمية

املخرج الرئيس ي

1

اقامة برنامج

منفذ البرنامج  +مكان التنفيذ +

تنفيذ البرنامج

مواصفات املخرج
 .1رضا املستفيدين عن البرنامج .
 .2اقامة البرنامج في الوقت املحدد .

اعالن +منسق البرنامج

االنتاج االعالمي :
م

العملية

1

تسجيل صوتي

2

تصميم اعالن

املدخالت الرئيسية

املخرج الرئيس ي

االستديو +أجهزة الصوت  +جهاز
كمبيوتر  +برنامج الصوت

مادة صوتية

مادة اعالنية  +مصمم +جهاز
كمبيوتر +موافقة واعتماد+
برنامج التصميم

مادة اعالنية

مواصفات املخرج
 .1جودة ونقاء الصوت .
 .2االنجاز في الوقت املحدد.
.1جودة الطباعة والوضوح .
.2خلوه من األخطاء االمالئية .

وحدة الجودة والتخطيط :
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م

العملية

1

متابعة الخطط
التشغيلية

املدخالت الرئيسية
خطة تشغيلية لألقسام  ،خطة

املخرج الرئيس ي

متابعة الخطط  ،رئيس وحدة
الجودة والتخطيط  ،جهاز
كمبيوتر

تقرير التنفيذ

مواصفات املخرج
 .1تسليم التقرير لتنفيذ الخطط في نهاية كل
ربع ملدير املركز .
 .2رضا املستفيدين من الدعم املقدم لهم .

ملحق رقم ()5
قائمة اإلجراءات الرئيسية
م
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اسم اإلجراء

الرمز

.1

جودة – ج 01 -

ضبط الوثائق

.2

جودة – ج 02 -

ضبط السجالت

.3

جودة – ج 03 -

ضبط حاالت عدم املطابقة

.4

جودة – ج 04 -

اإلجراءات التصحيحية والوقائية

.5

جودة – ج 05 -

املراجعة الداخلية

.6

جودة – ج 06 -

رضا العمالء

.7

جودة – ج 07 -

مراجعة اإلدارة

.8

جودة – ج 08 -

اعداد ومتابعة الخطط

.9

جودة – ج 09 -

التدريب والتوعية والكفاءة

.10

جودة – ج – 10

مؤشرات قياس األداء

ملحق رقم ()6
الهيكل التنظيمي
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وميثل كل وحدة من هذه الوحدات جمموعة من املسميات الوظيفية املدرجة يف اهليكلة  ،وهي على
النحو التالي :

الوحدة
اهلدف

اإلدارة اإلنتاجية
 املسئولية الكاملة عن اخلدمات املقدمة للمستفيد من
اجلمعية .
 تصميم الربامج واملشاريع املقدمة للمستفيد
 تنفيذ وإدارة تنفيذ الربامج واملشاريع املقدمة للمستفيد

األدوار

 تقديم اخلدمات االستشارية والتوعوية الالزمة للمستفيد
 تقييم وتطوير الربامج واملشاريع واخلدمات املقدمة
للمستفيد
 مدير إدارة اإلنتاج
 مديرة اإلدارة اإلنتاجية
 رئيس  /رئيسة قسم االستشارات

املسميات الوظيفية

 رئيس /رئيسة قسم إصالح ذات البني
 رئيس  /رئيسة قسم الربامج
 رئيس قسم اإلنتاج
 فرق العمل يف األقسام املعنية .
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الوحدة
اهلدف

املالية واإلدارية واخلدمية
 املسئولية الكاملة عن العمليات املساندة اإلدارية واملالية واخلدمية يف
اجلمعية .
 متابعة أداء املوظفني ودوامهم
 ضبط العمليات اإلدارية وتقديم خدماتها

األدوار

 ضبط العمليات املالية واحملاسبية وتقديم خدماتها
 حتقيق االستقرار الوظيفي للموظفني
 تطوير أداء املوظفني ومتابعة مستواهم املهين
 تقييم وتطوير العمليات اإلدارية واخلدمية واملالية
 املدير العام
 السكرتري
 مدير إدارة العمليات املساندة .
 رئيس قسم املوارد البشرية .

املسميات الوظيفية

 رئيس قسم احملاسبة .
 رئيس قسم التقنيات .
 رئيس قسم الصيانة واخلدمات .
 رئيس قسم املشرتيات .
 فرق العمل يف األقسام املعنية .
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الوحدة
اهلدف

إدارة املوارد
 املسؤولية الكاملة عن حتسني صورة اجلمعية لدى املستفيد الداخلي
واخلارجي واحلصول على الدعم املالي الكايف للجمعية وبراجمه .
 تصميم وتنفيذ الربامج واملبادرات اليت تساعد على حتسني صورة
اجلمعية للمستفيد اخلارجي والداخلي .
 تصميم وتنفيذ الربامج واملبادرات اليت تنشر مناشط اجلمعية
وإجنازاته

األدوار

 تصميم وتنفيذ الربامج واملبادرات اليت جتلب الدعم الكايف للجمعية
وبراجمه .
 تصميم وتنفيذ الربامج واملبادرات املساعدة على جلب وإدارة األوقاف
واالستثمارات اخلاصة باجلمعية .
 تصميم برامج ومبادرات وإدارة فرص التطوع واملتطوعني .

 مدير إدارة الشراكات
املسميات الوظيفية

 رئيس قسم العالقات
 السكرتارية
 فرق العمل يف األقسام املعنية .
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الوحدة

إدارة التنسيق وشؤون القطاعات
 املسؤولية الكاملة عن تنسيق عالقة القطاعات التابعة للجمعية ،

اهلدف

وهي  ( :املعاهد – الفروع – النوادي الشبابية –

املؤسسات

الرتبوية ) مع اإلدارة داخل اجلمعية  ،واإلشراف على جودة
عملياتها .
 تصميم وتنفيذ أدوات متابعة أداء القطاعات .
 تنسيق عالقة القطاعات مع اإلدارات ذات العالقة داخل اجلمعية .

األدوار

 تقديم اخلدمات الالزمة للقطاعات للقيام بأدوارها الالزمة .
 تنسيق الربامج املشرتكة وإدارة تبادل اخلربات بينها .

 املدير العام .
املسميات الوظيفية

 مدير إدارة التنسيق .
 مديرو القطاعات .
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أوال  :اهليكلة التفصيلية لإلدارة العليا :
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ثانيًا  :اهليكلة التفصيلية إلدارة العمليات املساندة :
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ثالثًا  :اهليكلة التفصيلية إلدارة املوارد :
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رابعًا  :اهليكلة التفصيلية إلدارة اإلنتاج :
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خامسًا  :اهليكلة التفصيلية لإلدارة النسائية :
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