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إجراء متابعة قياس وفاعلية المنهجيات
.1الهـــــــدف :

 -1.1التأكد من فاعلية المنهجيات واللوائح واألنظمة من خالل المتابعة المستمرة ,وضمان كفاءة وفاعلية
المنهجيات
 -1.1العمل المستمر على التعلم والتحسين واإلبداع في المنهجيات المطبقة داخل الجمعية  ,ومن ثم الوصول
إلى أفضل الممارسات .

.1نطـاق التطبيـق:
 -1.1تسري أحكام هذه الالئحة على :
جميع اللوائح واألنظمة والمنهجيات واإلجراءات المطبقة داخل الجمعية .

.3التــعريفــات:
 -3.1اللوائح والمنهجيات  :عبارة عن اللوائح الداخلية في الجمعية .

.4المســؤوليــات :
 -4.1مالك العملية ( قسم الجودة )
 -4.1فريق العمل  :عمل الالئحة الجديدة ,ورفعها ألخذ موافقة المجلس .
 -4.3رئيس القسم  :رفع طلب تعديل لوثيقة .
 -4.4قسم الجودة  :عمل التعديل في الوثائق وضبطها ونشرها بين األقسام بعد التعديل .
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.5الـعـمـليــة :
 5.1المهام التفصيلية للعملية :
 -1يقوم قسم الجودة في الجمعية بمتابعة وقياس كفاءة وفاعلية المنهجيات من خالل أمور التالية :
 المراجعات الداخلية لنظام الجودة . قراءة استبيانات العمالء الداخليين والخارجيين . سجل الشكاوى الواردة للجمعية . تقارير أداء الجمعية الربع السنوية والسنوية . تقارير جوائز التميز للمنهجيات . ورش العمل الخاصة باألعضاء والموظفين . تقارير ومالحظات جهات اإلشراف ( الوزارة – مركز التنمية  ... -الخ ) . تقارير ومالحظات المحاسب القانوني . مقترحات التحسين الواردة للجمعية . –1في حال وجد تغيير كامل لالئحة أو نظام يتم تشكيل فريق عمل إلعادة النظر في المنهجية بعد
أخذ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك وفق إجراء إعداد اللوائح المالية واإلدارية والتنظيمية ( الهدا 11/
. )11/
-3في حال كان التعديل والتحسين على بند محدد في الالئحة  ,يقوم رئيس القسم المعني بالتعديل
برفع طلب تعديل على وثيقة رقم ( محرم  ) 93 :وفق إجراء التعديل واإللغاء في وثائق الجودة
(الهدا. )3/1/
 –5يقوم قسم الجودة بعمل التعديل الالزم في الالئحة وإعادة نشرها بين األقسام بعد التعديل وتوثيق
التعديل في سجل التعديالت في وثائق الجودة رقم ( محرم . ) 94 :
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 - 6يقوم قسم الجودة بالتأكد من التخلص من جميع اللوائح السابقة قبل التعديل ,وعدم تداولها بين
األقسام .
تستغرق هذه العملية مدة  31يوم عمل .
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 5.1خريطة تدفق العملية :

إجراء متابعة قياس وفاعلية املنهجيات
متابعة وقياس كفاءة وفاعلية املنهجيات

تغيري كامل الالئحة

تعديل يف بند

تشكيل فريق عمل لالئحة

رفع طلب تعديل على وثيقة

تكليف من يلزم إلعداد الئحة جديدة

عمل املسودة لالئحة

عرض املسودة على جملس اإلدارة

نموذج

محرم94:

توثيق الالئحة والتعديل الواردة يف يها لدى قسم اجلودة

نشر الالئحة يف األقسام حسب احلاجة

التخلص من مجيع واثئق اجلودة السابق  /امللغاة بعد انتهاء فرتة احلفظ

مت متابعة قياس وفاعلية املنهجيات
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.6الوثائق المتعلقة :

 -6.1دليل الجودة ( الهدا ) 1 /
 -6.1المواصفة القياسية . iso9111:1115
 – 6.3اللوائح واألنظمة والمنهجيات الخاصة بالجمعية .
 - 6.4إجراء التعديل واإللغاء في وثائق الجودة ( الهدا . ) 3/ 1 /
 - 6.5إجراء إعداد اللوائح المالية واإلدارية والتنظيمية ( الهدا . )11/ 11/

.2سجالت الجودة:

 -النماذج  ( :محرم  ( , ) 93 :محرم . ) 94 :
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سجل قائمة سجالت الجودة (إجراء متابعة قياس وفاعلية المنهجيات )

م

اسم السجل

كود السجل

املسئول عن احلفظ

مكان

احلفظ

نموذج محرم 95 :

فرتة احلفظ

.2

طلب تعديل يف واثئق اجلودة

منوذج حمرم 39 :

مسئؤل إدارة اجلودة

حملي

 9سنوات

.1

سجل التعديالت يف إجراءات اجلودة
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مسئؤل إدارة اجلودة

حملي

 9سنوات
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