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إجراء التحكم في الخدمة غير المطابقة
.1الهـــــــدف :

 -1.1التأكد من أن المشكالت التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة من الجمعية تم تمييزها وحلها وقياسها
مع االلتزام بالتحسين المستمر.

.5نطـاق التطبيـق:

 -5.1تسري أحكام هذه الالئحة على الخدمات التي تدخل ضمن نظام جودة اإلدارة في الجمعية .

.3التــعريفــات:

 -3.1عدم مطابقة خدمة  :عدم تحقيق متطلبات معينة لخدمه مقدمة.

.4المســؤوليــات :

 -4.1مالك العملية ( إدارة الجودة ) .
 -4.5ممثل إدارة الجودة  :استالم طلب إجراء تصحيحي  ,التأكد من وجود الحالة على الواقع الميداني
االجتماع بالمعني بحالة عدم المطابقة  ,واالتفاق على تاريخ اإلجراء التصحيحي  ,وتزويده بصورة من
الطلب,ومتابعة اإلجراء التصحيحي وفق تاريخ التصحيح ,ورفع اإلجراءات التصحيحية غير المنفذة
صفحة  3من 6

الهدا  – 8 /إصدار ( 5112 / 6 / 1 – )1م

نظام إدارة الجودة

 : PQالهدا 1 / 8 /

إلدارة الجمعية التخاذ الالزم ,وحفظ السجل في الملف الخاص باإلجراءات التصحيحية ,وعرض التقارير
الدورة عن حاالت عدم المطابقة في اجتماع مراجعة إدارة الجودة .
 -4.3المدير التنفيذي  :التوجيه بما يلزم في حالة عدم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية .

.2الـعـمـليــة :
 2.1المهام التفصيلية للعملية :
 -1يقوم موظف إدارة الجودة باستالم نموذج اإلجراء التصحيحي والتأكد من استيفاء بيانات اإلجراء
التصحيحي من قبل مكتشف الحالة  ,وفق نموذج ( محرم . ) 115 :
 -5في أول يوم عمل بعد استالم الطلب يقوم موظف الجودة بالتأكد من الحالة في الواقع الميداني.
 -3بعدها يقوم ممثل إدارة الجودة باالجتماع مع المعني بحالة عدم المطابقة وطلب استيفاء وصف اإلجراء
التصحيحي .
 -4بعدها يقوم ممثل إدارة الجودة باالتفاق مع المعني بحالة عدم المطابقة على تاريخ اإلجراء التصحيحي.
 -2وبعد ذات االجتماع يقوم ممثل إدارة الجودة بتزويد المعني بتنفيذ اإلجراء التصحيحي بصورة من
الطلب.
 -6بعد ذلك يقوم ممثل إدارة الجودة بمتابعة اإلجراء التصحيحي وفق تاريخ التصحيح المتفق عليه.
 -7في حال تحقق من تنفيذ اإلجراء التصحيحي يتم تدوين ذلك في الخانة المخصصة في الطلب .
 – 8يتم بعدها حفظ السجل في الملف الخاص باإلجراءات التصحيحية.
 -9في حال عدم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية يقوم ممثل إدارة الجودة بالرفع إلدارة الجمعية التخاذ
الالزم.
 – 11يقوم ممثل اإلدارة بعرض تقرير عن حاالت عدم المطابقة في اجتماع مراجعة إدارة الجودة .
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إجراء التحكم يف اخلدمة غري املاطبقةة

استالم منوذج طلب اإلجراء التصحيحي

نموذج

محرم115:

التأكد من وجود احلبلة على الواقع امليداين
االجتمبع ابملعين واستيفبء الاطلب
االتفبق مع املعين على اتريخ اإلجراء التصحيحي
تزويد املعين قصورة من الاطلب
متبقعة اإلجراءات وفق اتريخ التصحيح
التحةق من تنفيذ اإلجراء التصحيحي
يف حبل التنفيذ

عدم التنفيذ
الرفع لإلدارة ابإلجراءات التصحيحة غري املنفذة

حفظ النموذج يف امللف اخلبص ابإلجراءات التصحيحية

عرض تةرير عن حبالت عدم املاطبقةة يف اجتمبع
مراجعة إدارة اجلودة

مت إجراء التحكم يف اخلدمة غري املاطبقةة
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.6الوثائق المتعلقة :
 -6.1دليل الجودة ( الهدا ) 1 /
 -6.5الئحة اإلجراءات التصحيحية و الوقائية ( الهدا . ) 2 /
 -6.3المواصفة القياسية  ( ISO 9111:5112البند  ( ) 8-2البند  ( ) 5 - 8البند .) 5 – 11

.7سجالت الجودة :

 ( -محرم . ) 115 :
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