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إجراء مراقبة وثائق الجودة

.1الهـــــــدف :

 -1.1توفٌر الوثائق بحٌث تكون فً حالة مالئمة للعمل فً أي وقت كان .
 -1.2مراجعة كافة التغٌٌرات التً تتم على الوثائق واعتمادها من الجهات التً قامت بعملٌة المراجعة
واالعتماد األصلٌة.

.2نطـاق التطبٌـق:

 -2.1داخل الجمعٌة على كافة الوثائق المرتبطة بنظام إدارة الجودة فً الجمعٌة .

.3التــعرٌفــات:

 -3.1وثائق الجودة :هً الوثائق التً تتضمن معلومات أو بٌانات من شؤنها التؤثٌر فً جودة الخدمة.
 -3.2ممثل اإلدارة ٌ :قصد به مسئول الجودة فً الجمعٌة وقد أعطً هذا االسم للتوافق مع المواصفة
القٌاسٌة .ISO 9001:2008
 -3.3وثٌقة خاضعة للمراقبة  :هً الوثائق التً ٌتم ختمها بخاتم (وثٌقة مراقبة ) وٌتم إصدارها طبقا ً
لمعدل توزٌع الوثائق وٌتم مراقبتها والمحافظة علٌها طبقا ً لما هو وارد بهذا اإلجراء.
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 -3.4وثٌقة غٌر خاضعة للمراقبة  :هً الوثائق الغٌر خاضعة ألسلوب ضبط ومراقبة الوثائق والبٌانات
والتً ال تحمل خاتم المراقبة وال ٌوجد لها سجل توزٌع الوثائق.
 -3.5معد  /مصدر الوثٌقة  :هو الشخص المسئول فنٌا عن األشراف على إعداد الوثائق والتؤكد من
مالءمتها للنظام وهو مسئول أٌضا عن اعتماد التعدٌالت التً تتم على هذه الوثٌقة كما أعدها.
 -3.5إجـراء  :وثٌقة تصف أسلوب تنفٌذ عملٌة من عملٌات نظام الجودة تحدد تتابع األنشطة للعملٌة
ومسئولٌة تنفٌذها للتؤكد من أن التنفٌذ ٌتم طبقا للمطلوب وبالكفاءة الالزمة وتوضح السجالت التً ٌتم
حفظها كدلٌل على تنفٌذ النشاط كما ٌوضح اإلجراء العالقات العرضٌة بٌن اإلدارات المختلفة لتنظٌم
العمل فٌما بٌنها.
 -3.6تعلٌمات العمل  :وثٌقة تحدد تفاصٌل المهام المطلوبة من أحد األفراد /نشاط محدد على وجه
الخصوص طبقا ألسلوب العمل وذلك بالدقة المطلوبة لتنفٌذ هذه

المهام

.4المســإولٌــات :

 -4.1مالك العملٌة ( إدارة الجودة )
 -4.2ممثل اإلدارة  :مراجعة كآفة الوثائق المرفوعة من قبل رإساء األقسام  ,حفظ كآفة الوثائق وأماكن
توزٌعها  ,مراقبة الوثائق من خالل التارٌخ والمطابقة للمواصفة القٌاسٌة  ,تؤمٌن اإلصدارات الصحٌحة
والمحدثة لوثائق الجودة  ,إزالة الوثائق الملغاة وتمٌزها.
 -4.3رإساء األقسام  :إعداد إجراءات العمل الخاصة بكل قسم  ,ورفعها لقسم الجودة .
 -4.4رئٌس مجلس اإلدارة  :اعتماد الوثائق قبل إصدارها .
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.5الـعـمـلٌــة :
 5.1المهام التفصٌلٌة للعملٌة :
 ٌحتفظ ممثل اإلدارة بقائمة لكافة الوثائق المراقبة وأماكن توزٌعها فً الجمعٌة باستخدام نموذج قائمةالوثائق المراقبة رقم ( محرم . ) 01 :
 ٌتم مراقبة الوثائق من خالل رقم وتارٌخ اإلصدار والمطابقة لبند المواصفة القٌاسٌة ,ومراقبةالتعدٌالت وفقا لصفحة مراقبة( اإلصدار/االعتماد ) نموذج رقم ( محرم  , ) 01 :والموجود فً
الصفحة الثانٌة من كل الئحة إجراءات.
 ٌحتفظ ممثل اإلدارة بقائمة توزٌع الوثائق المراقبة كل فً نشاطه ضمن نطاق الجمعٌة باستخدامنموذج توزٌع وثائق الجودة نموذج رقم ( محرم  , ) 02 :على أن ٌكون مسئول عن تؤمٌن اإلصدارات
( الصحٌحة  /المحدثة ) لوثائق الجودة لدى كل قسم من أقسام الجمعٌة مع تحدٌد تارٌخ اإلصدار.
 ٌتم مراجعة الوثائق قبل إصدارها بواسطة أشخاص مسئولٌن ومخولٌن لهذه الصالحٌة طب ًقا لما هووارد فً صفحة مراقبة ( اإلصدار  /االعتماد ) .
 ٌتم إزالة الوثائق ( الملغاة  /غٌر الصالحة) من كافة أقسام الجمعٌة بواسطة ممثل اإلدارة. فً حالة تداول ( وثٌقة ملغاة  /غٌر صالحة ) ألغراض قانونٌة أو السترجاع أي معلوماتٌ ,سجل علىً
"ملغى" بوساطة ممثل اإلدارة ,أو " للمعلومات فقط " إذا لزم األمر.
هذه الوثائق بعبارة
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 5.2خرٌطة تدفق العملٌة :

إجراء مراقبة وثائق اجلودة
نموذج

محرم01:

نموذج

محرم01:

نموذج

محرم02:

حفظ كآفة الوثائق وأماكن توزيعها

مراقبة الوثائق من خالل رقم وتاريخ اإلصدار  ,ومراقبة التعديالت
حفظ قائمة توزيع الوثائق ادلراقبة يف مجيع األقسام

تأمني الوثائق الصحيحة  /احملدثة لكل قسم
مراجعة الوثائق قبل إصدارها والتوقيع عليها
إزالة الوثائق ادللغاة  /غري الصاحلة من مجيع األقسام
يف حال تداول وثيقة ملغاة  /غري صاحلة يكتب عليها ملفي أو للمعلومات فقط

متت مراقبة وثائق اجلودة
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.6الوثائق المتعلقة :
 -6.1دلٌل الجودة ( الهدا ) 1 /
 -6.2المواصفة القٌاسٌة  ( ISO 9001:2008البند  3.2.4ضبط الوثائق )

.1سجالت الجودة:

 -النماذج  ( :محرم  ( , )01 :محرم  ( , ) 01 :محرم .)02 :
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إجراء تمٌٌز وثائق الجودة
.1الهـــــــدف :

 -1.1تبٌٌن طرق ضبط وثائق الجودة فً الجمعٌة سواء الداخلٌة والخارجٌة وكذلك سجالت الجودة .

.2نطـاق التطبٌـق:

 -2.1داخل الجمعٌة على كافة الوثائق المرتبطة بنظام إدارة الجودة فً الجمعٌة .

.3التــعرٌفــات:

 -3.1ممثل اإلدارة ٌ :قصد به مسئول الجودة فً الجمعٌة وقد أعطً هذا االسم للتوافق مع المواصفة
القٌاسٌة .ISO 9001:2008

.4المســإولٌــات :
 -4.1مالك العملٌة ( إدارة الجودة )
 -4.2مسئول الجودة  :تحدٌد اسم الوثٌقة ورقمها والتارٌخ وجهة اإلصدار  ,توفٌر وثائق صحٌحة
وواضحة  ,حفظ الوثائق فً مكان آمن  ,تمٌٌز وثائق وسجالت الجودة الداخلٌة والسجالت الخارجٌة .
 -4.3المدٌر التنفٌذي  :حفظ الوثائق الخارجٌة فً ملف التعامٌم الخارجٌة .
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.5الـعـمـلٌــة :
 5.1المهام التفصٌلٌة للعملٌة :
 ٌتم تحدٌد اسم الوثٌقة ورقمها وتارٌخ وجهة اإلصدار واالعتماد لجمٌع وثائق الجودة. ممثل اإلدارة مسئول عن تؤمٌن وثائق واضحة وصحٌحة ومحدثة فً كل أقسام الجمعٌة وذلك بهدفضمان فعالٌة نظام الجودة.
 ٌحتفظ ممثل اإلدارة بجمٌع وثائق الجودة المعتمدة بشكل الكترونً على صٌغة  PDFعلى جهاز الجودةونسخة ثانٌة فً هاردسك خارجً  ,وٌتم تزوٌد كل قسم بنسخة من الوثائق واإلجراءات بصٌغة . PDF
 ٌتم تمٌٌز دلٌل الجودة ولوائح اإلجراءات برمز الجمعٌة ( الهدا  ) /وٌتبعه رقم مسلسل مثال :الئحةإجراءات مراقبة الوثائق ( الهدا . ) 2 /
 ٌتم تمٌٌز نماذج الجودة برمز ( محرم  ) :وٌتبعه رقم مسلسل مثل  :نموذج ( محرم . ) 1 : ٌتم تمٌٌز المسإولٌن عن العملٌات وفق التالً :أ – وضع بند خاص بالمسإولٌات فً كل عملٌة .
ب -ذكر مالك العملٌة فً أعلى المسإولٌات ( المسإول األول )
ج -ذكر كل شخص أو قسم له عالقه بالعملٌة وذكر دوره خالل سٌر العملٌة .
 ٌتم قٌاس تحقق اإلجراءات المتبعة فً هذه الالئحة بواسطة عملٌات التدقٌق الداخلً التً تبرهن علىااللتزام بتطبٌق اإلجراءات.
 -الوثائق الخارجٌة ٌتم تمٌٌزها باسمها أو تارٌخ اإلصدار أو رقمها  ,وٌتم حفظها لدى جهة االستخدام .
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 5.2خرٌطة تدفق العملٌة :
إجراء متييز وثائق اجلودة
حتديد اسم الوثيقة ورقمها وتاريخ جهة االصدار واالعتماد

تأمني وثائق واضحة وصحيحية وحمدثة يف كل االقسام
حفظ الوثائق بشكل الكرتوين بصيغة PDF

تزويد األقسام بنسخة الكرتونية مبا صخصهم من اجلودة

متييز دليل اجلودة واللوائح برمز ( اذلدا  ) /ويتبعه الرقم التسلسلي
متييز سجالت اجلودة برمز ( حمرم  ) :ويتبعه الرقم التسلسلي
قياس حتقق اإلجراءات بواسطة عمليات التدقيق الداخلي

متييز السجالت اخلارجية بامسها مباشرة ووتاريخ اصدارها وحتفظ يف ملف التعاميم اخلارجية

مت متييز وثائق اجلودة
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.6الوثائق المتعلقة :
 -6.1دلٌل الجودة ( الهدا ) 1 /
 -6.2المواصفة القٌاسٌة  ( ISO 9001:2008البند  3.2.4ضبط الوثائق )

.1سجالت الجودة:

 -ال ٌوجد .
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إجراء التعدٌل واإللغاء فً ثائق الجودة

.1الهـــــــدف :

 -1.1ضبط جمٌع العملٌات بشكل ٌضمن كفاءة وفاعلٌة العملٌات .
 -1.2ضبط التغٌٌرات التً تتم على الوثائق واعتمادها من الجهات التً قامت بعملٌة المراجعة
واالعتماد .

.2نطـاق التطبٌـق:

 -2.1داخل الجمعٌة على كافة الوثائق المرتبطة بنظام إدارة الجودة فً الجمعٌة .

.3التــعرٌفــات:

 -3.1وثائق الجودة :هً الوثائق التً تتضمن معلومات أو بٌانات من شؤنها التؤثٌر فً جودة الخدمة.
 -3.2ممثل اإلدارة ٌ :قصد به مسئول الجودة فً الجمعٌة وفقد أعطً هذا االسم للتوافق مع المواصفة
القٌاسٌة .ISO 9001:2008
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.4المســإولٌــات :

 -4.1مالك العملٌة ( إدارة الجودة )
 -4.2الموظف  :رفع طلب تعدٌل وثٌقة بتعبئة النموذج الخاص
 -4.3اإلدارة المعنٌة  :اعتماد الطلب المرفوع من قبل الموظف  ,وإرساله لممثل اإلدارة .
 -4.4ممثل اإلدارة  :توثٌق جمٌع العملٌات الجدٌدة  ,واستقبال طلب التعدٌل  ,ومن ثم الحكم على هذا
الطلب بالمواف قة أو عدمه  ,إجراء التعدٌالت على الوثائق  ,إبالغ جمٌع المعنٌٌن عن التعدٌالت  ,حفظ
الوثائق الملغٌة وتمٌٌزها  ,والتخلص منها بعد انتهاء فترة الحفظ .

.5الـعـمـلٌــة :
 5.1المهام التفصٌلٌة للعملٌة :
 فً حال كانت العملٌة مستحدثة تتم عملٌة توثٌقها من قبل قسم الجودة ,شرط أن تحتوي عملٌة إنشاءهافً بداٌة األمر على البنود التالٌة  ( :عنوان العملٌة  /الهدف من العملٌة  /نطاق التطبٌق  /التعرٌفات
المتعلقة بالعملٌة  /المسإولٌات وعالقتها باألقسام  /تفاصٌل العملٌة بجمٌع الخطوات  /خرٌطة تدفق
العملٌة  /الوثائق المتعلقة بالعملٌة سواء داخلٌة أو خارجٌة  /السجالت والنماذج المعتمدة للعملٌة )
 بعد التؤكد من وجود جمٌع البنود فً العملٌة ٌقوم ممثل إدارة الجودة بعملٌة توثٌق العملٌة وفق إجراءالهدا . 2 / 2 /
 عند وجود تعدٌالت مطلوبة بواسطة أي فرد من العاملٌن فً تطبٌق المنظومة ٌقوم الموظف المعنًباستٌفاء نموذج طلب تعدٌل رقم ( محرم  , ) 03 :وتستغرق هذه العملٌة مدة (  11د  /طلب ) .
 بعدها ٌشترط اعتماد المسئول المعنً بإدارة طالب التعدٌل ثم ٌتم إرساله لممثل اإلدارة  ,وتستغرقهذه العملٌة ٌوم عمل كامل .
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 ٌقوم ممثل اإلدارة بدوره بدراسة الطلب وإقرار مدى الحاجة إلى إتمام عملٌة التعدٌل المطلوبة ومن ثمعمل الالزم فً حالة الموافقة  ,وفً حالة الرفض ٌتم إبالغ طالب التعدٌل باألسباب الداعٌة لذلك ,
وتستغرق هذه العملٌة مدة (  3س  /طلب ) .
 عند إدخال أٌة تغٌٌرات أو تعدٌالت تتجاوز  11تعدٌالت على إحدى وثائق الجودة تصٌر الوثٌقةاألصلٌة ملغاة وٌتم إصدار وثٌقة محدثة بتارٌخ إصدار جدٌد فً الجزء الخاص برقم اإلصدار فً نموذج
صفحة مراقبة اإلصدار/االعتماد رقم ( محرم  , ) 01 :مع ذكر ملخص التعدٌل فً الجزء الخاص
بصفحة مراقبة (اإلصدار/االعتماد ) مع االحتفاظ ( بصورة  /نسخة ) من اإلصدار السابق فً ملف
الوثائق الملغاة  ,وتستغرق مدة ٌومٌن عمل .
 أما فً إدخال حالة تعدٌالت ٌسٌرة على وثائق الجودة  ,فٌكتفى بتنفٌذ التعدٌل المطلوب على الوثٌقةدون إحداث إصدار جدٌد  ,وتستغرق مدة ٌوم عمل فقط  ,وتدون التعدٌالت فً سجل التعدٌالت فً
إجراء الجودة رقم ( محرم  ) 04 :وٌتم تمٌٌزها بوضع خط تحت التعدٌل الجدٌد .
 بعدها ٌقوم ممثل اإلدارة بإبالغ جمٌع المعنٌٌن بكافة التعدٌالت أو اإلصدارات الجدٌدة لوثائق الجودةبالوسائل المتاحة وشرح وتوضٌح التحسٌنات لكافة المعنٌٌن بالعملٌة  ,والتحكم فً الوثائق المعدلة.
 بعدها ٌتم قٌاس تحقق اإلجراءات المتبعة فً هذه الالئحة بواسطة عملٌات التدقٌق الداخلً التً تبرهنعلى االلتزام بتطبٌق اإلجراءات.
– ٌتم التخلص أو أرشفة وثائق الجودة المتحكم بها ( اإلصدارات السابقة  /الملغاة ) حسب نوع الوثٌقة
واحتٌاج الجمعٌة  ,بعد انتهاء فترة الحفظ المدونة فً سجالت الجودة بالطرق المتبعة فً الجمعٌة مثل
إعادة تدوٌر الورق  ,والتؤكد من ذلك من خالل التدقٌق الداخلً .
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نظام إدارة الجودة

 5.2خرٌطة تدفق العملٌة :

إجراء التعديل واإللغاء يف وثائق اجلودة

نموذج

تعبئة النموذج اخلاص من قبل ادلوظف

محرم03:

اعتماد ادلسئول ادلعين باإلدارة  ,وإرساله دلمثل اإلدارة

دراسة الطلب

عدم ادلوافقة

االعتذار عن
التعديل مع بيان
األسباب

ادلوافقة
تعديالت جوهرية

تعديالت يسرية

إلغاء الوتيقة األصلية

نموذج

محرم01:

تعديل ادلطلوب على الوثيقة

إصدار وثيقة حمدثة بتاريخ إصدار جديد

ذكر ملخص التعديل يف اجلزء اخلاص مبراقبة اإلصدار

االحتفاظ بنسخة من االصدار السابق يف ملف الوثائق
ادللغاة

إبالغ مجيع ادلعنيني بكافة التعديالت أو اإلصدارات اجلديدة

فياس حتقق اإلجراءات ادلتبعة بواسطة عملية التدقيق الداخلي
التخلص من مجيع وثائق اجلودة السابق  /ادللغاة بعد انتهاء فرتة احلفظ

مت التعديل واإللغاء يف وثائق اجلودة
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.6الوثائق المتعلقة :
 -6.1دلٌل الجودة ( الهدا ) 1 /
 -6.2المواصفة القٌاسٌة  ( ISO 9001:2008البند  3.2.4ضبط الوثائق )
 -6.3الئحة مراقبة سجالت الجودة ( الهدا ) 3 /
 -6.4إجراء تمٌٌز وثائق الجودة ( الهدا ) 2 / 2 /

.1سجالت الجودة:

 -النماذج  ( :محرم  ( , ) 01 :محرم  ( , ) 03 :محرم . ) 04 :
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
جمعية البر الخيرية

الرقم :

.....................

بوادي محرم والهدا

التاريخ ........................ :

مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية برقم ()399

المرفقات ........................ :

نموذج محرم 59 :

سجل قائمة سجالت الجودة ( لعملية مراقبة الوثائق )
م

اسم السجل

كود السجل

المسئول عن الحفظ

مكان

الحفظ

فترة الحفظ

.1

مراقبة وثائق الجودة

نموذج محرم 99 :

مسئؤل إدارة الجودة

محلي

 3سنوات

.2

مراقبة اإلصدار  /االعتماد

نموذج محرم 91 :

مسئؤل إدارة الجودة

محلي

طيلة فترة وجود الوثيقة

.3

توزيع الوثائق

نموذج محرم 92 :

مسئؤل إدارة الجودة

محلي

 3سنوات

.4

طلب تعديل في وثائق الجودة

نموذج محرم 93 :

مسئؤل إدارة الجودة

محلي

 3سنوات

.5

سجل التعديالت في إجراءات الجودة

نموذج محرم 94 :

مسئؤل إدارة الجودة

محلي

 3سنوات
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