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 01/1441/ 24 | دليل الجودة

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 2 الصفحة 

 دليل الجودة

 التاريخ  التوقيع  االسم/الوظيفة  

   مسؤولة الجودة واملتابعة والتقييم  ومراجعة  عداد إ

   املديرة التنفيذية  اعتماد
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جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 3 الصفحة 

 جدول املحتويات

 

 6 مقدمة 

 6 ....................................................................................................................................................................................... تمهيد 

 7 ........................................................................................................................................................................... الجودة مبادئ

 7 ....................................................................................................................................................................... العمليات  منهجية

 9 املجال

 10 املعيارية  املراجع

 11 واملصطلحات  التعريفات

 12 مودة جمعية سياق

 12 ...................................................................................................................................................................... مودة عمل مجال

 13 ................................................................................................................................................................... :الجمعية عن نبذة

 13 ................................................................................................................................................................................. : الرسالة

 13 .................................................................................................................................................................................... : الرؤية

 13 ............................................................................................................................................ : ملودة والخارجية الداخلية املؤثرات

 13 ............................................................................................................................ (: املهتمة) املعنية األطراف وتوقعات احتياجات

 13 ................................................................................................................................................ : الجودة إدارة نظام  تطبيق مجال

 14 ................................................................................................................................. : عنه املنبثقة والعمليات الجودة إدارة نظام

 15 القيادة

 15 ...................................................................................................................................................................... :وااللتزام القيادة

 15 ................................................................................................................................................................... :العميل  على التركيز 

 16 ....................................................................................................................................................................... : الجودة سياسة

 16 ......................................................................................................................... :اإلدارية والصالحيات  واألدوار   املسئوليات تحديد



  
 جمعية مودة الخيرية   24/01/1441 | دليل الجودة 
 

 

جمعية مودة الخيرية يقسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم إعداد هذه الوثيقة من قبل   63 من 4 الصفحة 

 17 التخطيط

 17 ..................................................................................................................... :مودة في والفرص ملخاطر ا لتحديد املتبعة اإلجراءات

 17 ......................................................................................................................................... :لتحقيقها والتخطيط الجودة أهداف

 18 ................................................................................................................................................................. :للتغيرات  التخطيط

 19 الدعم

 19 .................................................................................................................................................................................. : املـــــــــوارد

 20 .............................................................................................................................................................................. : الكفــــاءات

 20 ................................................................................................................................................................................. : التوعية

 21 ...................................................................................................................................................... :والخارجي الداخلي االتصال

 21 .................................................................................................................................................................... : املوثقة تاملعلوما

 22 التشغيل

 22 ............................................................................................................................................. :التشغيل  عمليات وضبط تخطيط

 22 .................................................................................................................................................................. :الخدمات تمتطلبا

 23 .................................................................................................................................................................... :الخدمات  تصميم

 23 .............................................................................................:خارجي  مزود خالل من تتم التي  واملنتجات  والخدمات العمليات ضبط

 23 ...................................................................................................................................................................... :الخدمات تقديم

 24 .............................................................................................................................................................. : الخدمات عن اإلفراج

 24 .............................................................................................................................................. : املطابقة غير  رجاتاملخ في التحكم

 25 األداء تقييم

اقبة  25 ....................................................................................................................................................... :والتقييم والقياس املر

 26 .................................................................................................................................................................... : الداخلي قالتدقي

 26 ....................................................................................................................................................................... : اإلدارة مراجعة

 28 والتطوير  التحسين

 28 ....................................................................................................................................................................................... : عام

 28 ............................................................................................................................. : التصحيحية واإلجراءات املطابقة عدم حاالت

 29 ................................................................................................................................................................... :املستمر التحسين
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جمعية مودة الخيرية يقسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم إعداد هذه الوثيقة من قبل   63 من 5 الصفحة 

 30 اإلجراءات

 خطأ! اإلشارة املرجعية غير معّرفة. ................................................................................................... املوثقة  املعلومات في التحكم إجراء

 خطأ! اإلشارة املرجعية غير معّرفة. ................................................................................................................... الداخلي التدقيق إجراء

 خطأ! اإلشارة املرجعية غير معّرفة. ............................................................................................................ واملتابعة الجودة قسم إجراء

 50 امللحقات

 50 ............................................................................................................................................ والخارجية الداخلية املؤثرات سجل

 51 ............................................................................................................................................................ الخارجية الوثائق قائمة

 52 ............................................................................................................................................................. الرئيسية  الوثائق قائمة

ــر / الفرص لقائمة الوثائق   53............................................................................................................................................................سجــل املخاطـ

 55 .............................................................................................................................................................. العالقة أصحاب ملف

 62 ................................................................................................................................ الجودة   دليل على التعديالت جدول  – ملحق

 

 

 

  



 01/1441/ 24 | دليل الجودة

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 6 الصفحة 

 مقدمة 

 تمهيد 

تبنت جمعية مودة الخيرية وآثاره متمثلة برئيسة مجلس اإلدارة وكافة العاملين بها ثقافة الجودة كخيار استراتيجي  

 واملستمر، ولتقييم األداء وتصحيح املسار، وتعظيم النتائج املتميزة.للتحسين والتطوير املستدام 

، وليسلط الضوء على نظام إدارة الجودة  9001:2015ومن هذا املنطلق يأتي إعداد هذا الدليل ليتالءم ومواصفة اآليزو 

 افة راسخة. في مودة ابتداًء من سياق عمل مودة وانتهاء بالتحسين املستمر الذي تتبناه كقيمة عليا وثق

 

 

 قسم الجودة واملتابعة في جمعية مودة
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جمعية مودة الخيرية يقسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم إعداد هذه الوثيقة من قبل   63 من 7 الصفحة 

 

  مبادئ الجودة

املبادئ ال   التي يبنى عليها نظام اإلدارة ومن غير هذه  القاعدة األساسية  تبنت جمعية مودة مبادئ الجودة، وتعتبرها 

 - يمكن تحقيق معايير الجودة بفاعلية، وهذه املبادئ هي: 

 القيادة • التركيز على العميل  •

 التحسين  •  مشاركة العاملين •

 .إدارة العالقات • القرار املبني على األدلة •

 

 منهجية العمليات 

 عـــــــــام 

يعتمد بناء نظام إدارة الجودة في مودة على منهجية العمليات ، كنموذج فعال اثبت فعاليته في القدرة على ضبط أنشطة  

مدخالتها وانتهاء بمخرجاتها مرورا بتقييم كفاءتها من خالل مؤشرات لقياس أدائها من أجل تحسينها  اإلدارات ابتداًء من تحديد  

 وتوجيهها نحو األهداف التي تطمح اإلدارات لتحقيقها. 

وتعطي اإلدارات أهمية عالية عند وضع وتأسيس املخاطر التي يمكن أن تقع أثناء إنجاز األنشطة املختلفة وما هي األثار  

 . تبة على ذلك وكيفية إدارتها وإيجاد الخيارات البديلة وإمكانية تحويلها إلى فرص تصب في مصلحة الجمعيةاملتر 

 ( PDCA) العملياتدورة 

PLAN-Do-Check- Act ( تم بناء نظام إدارة الجودة في مودة بناء على دورة التحسين املستمرPDCA  كما تم تطبيقها ،)

  على كافة العمليات في الجمعية.
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جمعية مودة الخيرية يقسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم إعداد هذه الوثيقة من قبل   63 من 8 الصفحة 

 الخيرية مودة      الجمعيةإدارة املخاطر في  

لقد تم بناء نظام إدارة الجودة في مودة على أساس منهجية مبنية على التفكير املبني على املخاطر وإدارة التعامل معها  

ملين ومن هذا  استجابة للمتغيرات السريعة واملفاجئة التي قد تؤدي إلى انحراف عن األهداف املخطط لها وانخفاض رضا املتعا

 - املنطلق قامت مودة باستحداث منهجية إلدارة املخاطر تقوم على املرتكزات واملحاور اآلتية: 

 )املخاطر والفرص( .1
ً
 أو إيجابا

ً
 . تحديد املخاطر املتوقعة والتي قد تؤثر على اإلدارات سلبا

 املخاطر وتحديد األولويات.تحليل املخاطر من حيث مدى تأثيرها على اإلدارات واحتمالية وقوعها، لتصنيف  .2

وضع خطة للتعامل مع املخاطر من حيث إمكانية استثمار الفرص وتعظيمها وتقليل أثر املخاطر أو نقلها أو   .3

 التعايش معها. 

 التكامل مع أنظمة اإلدارة األخرى  .4
 

 - إن نظام إدارة الجودة في مودة تم بناؤه ليتوافق مع أنظمة الجودة األخرى مثل: 

ISO9000:   Quality Management System-Fundamental & Vocabulary . 

ISO9004:  Managing for the Sustained Success of an Organization . 

  



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 9 الصفحة 

 املجال

الجهات   ولجميع  للمستفيدين  املقدمة  وتحسين خدماتها    أداءها  تطوير  على  الخيرية  مودة  من جمعية   
ً
ذات  حرصا

األيزو   الدولية  املواصفة  تطبيق  على  مودة  حرصت  فقد  تطلعاتها،  وتجاوز  األطراف  هذه  رضا  تحقيق  وراء  سعيا  العالقة، 

 في سبيل تحقيق هذه الغاية. 9001:2015



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 10 الصفحة 

 املراجع املعيارية 

 املتطلبات  - 9001:2015املواصفة القياسية الدولية اآليزو 

 املفاهيم واملصطلحات  – 9000املواصفة القياسية ال آيزو 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 11 الصفحة 

 التعريفات واملصطلحات 

 - يكون للكلمات التالية الدالالت املعرفة بها حيثما وردت في الدليل:  

 جمعية مودة الخيرية  مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية و فرعها الرئيس ي في الرياض  .  مودة 

التركيز على العميل والتحسين املستمر  التزام اإلدارة العليا والعاملين في مودة بقيم الجودة مثل   سياسة الجودة

نشرها   تم  كما   ، للجمعية  التنفيذي  املدير  قبل  من  وموقعة  معتمدة  وثيقة  وهي  وغيرها.   ,...

 وإيصالها إلى جميع العاملين في مودة. 

 يجب إنجازه أو نقطة من النقاط املستهدف الوصول إليها، وينبغي أن يكون الهدف   الهدف 
ً
يصف شيئا

 مرتبط بزمن(.- محدد -واقعي -أي انه:) قابل للقياس  ، smartذكيا 

أي جهة قد تؤثر على نظام إدارة الجودة أو تتأثر به مثل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة   ألطراف املعنية )املهتمة( ا

 .العدل

معية االستراتيجية والنتائج  العوامل الداخلية اإليجابية أو السلبية التي تؤثر على توجهات الج املؤثرات الداخلية 

التي يمتلكها العاملون   العاملين في الجمعية، املعرفة  املخطط لها مثل )قيم الجمعية، ثقافة 

 وآلية تداولها، أداء الجمعية(. 

والنتائج  العوامل الخارجية اإليجابية أو السلبية التي تؤثر على توجهات الجمعية االستراتيجية  املؤثرات الخارجية 

الخارجية   البيئة  )عوامل  مثل  لها  تنافسية،  – املخطط  تقنية،  قانونية،  اقتصادية، 

 اجتماعية...و غيرها (. 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 12 الصفحة 

 سياق جمعية مودة 

 مجال عمل مودة 

مودة جمعية تنموية متخصصة تعني باستقرار األسرة السعودية وصحتها، وتهدف الى الحد من نسب الطالق    مجال عمل مودة: 

 . تنموية اجتماعية وحقوقية مستدامةفي املجتمع السعودي ومعالجة آثاره عبر برامج 

 تقع مودة في مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية.   املوقع:

 مجموعة من اإلدارات حسب ما هو موضح في الهيكل التنظيمي.تتكون مودة من   الهيكل:

 

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

املدير التنفيذي

(1)مساعد إداري 
مدير الشؤون  

اإلدارية واملالية

(١)محاسب 

مسؤول موارد 

(١)بشرية 

(١)موظف استفبال 

فريق املساندة اإلداري 

(١)حارس ( 2)عامالت 
(١)سائق 

أمين عهدة

مدير الشؤون 

القانونية

منسق مشروع التعاون مع 

(شاغر)وزارة العدل 

(١)مشرف برامج حقوقية 

مساعد برامج 

(١)حقوقية 

مكاتب  املساندة -باحث قانوني 

(١٠)القانونية في املحاكم 

(١)مشرف بيت مودة 

(2)باحث قانوني  (2)اخصائي اجتماعي  (2)مساعد إداري 

منسق املتابعة 

والتقييم والجودة

مدير العالقات 

العامة

منسق العالقات 

(١)العامة 

منسق تنمية 

(١)املوارد املالية 

مدير املساندة االجتماعية 

والتنموية

مشرف التوعية 

(2)والتدريب 

منسق التدريب الحرفي واملنهي 

(١)

منسق تمكين وتوعية 

املجتمعية

اخصائي اجتماعي 

(2)

منسق التسجيل 

(١)والتوثيق 

(١)املدقق املالي الداخلي 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 13 الصفحة 

 نبذة عن الجمعية: 

املجتمع   وبنية  السعودية  االسرة  على  هوالحفاظ  األساس ي  هدفها  األسري،  باالستقرار  متخصصة  خيرية  جمعية  هي  مودة 

 السعودي.

 الرسالة: 

 املشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامه للحد من الطالق وآثاره.   

 الرؤية:

 أسرة مترابطة واعية، ومجتمع آمن مستقر. 

 املؤثرات الداخلية والخارجية ملودة: 

 على توجهاتها االستراتيجية والنتائج ا
ً
 وسلبا

ً
لتي تطمح لتحقيقها  تتأثر مودة بعدد من العوامل الداخلية والخارجية تؤثر إيجابا

 وقد تم تحديدها ويتم تحديثها بشكل مستمر  

 احتياجات وتوقعات األطراف املعنية )املهتمة(:

 قامت مودة بتحديد األطراف التي تؤثر على عملها أو تتأثر بها، ومن ثم حددت احتياجات كل طرف.

 مجال تطبيق نظام إدارة الجودة:

 على املجال التالي:  9001:2015قياسية الدولية األيزو يتم تطبيق جميع متطلبات املواصفة ال

تقديم منظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات للمستفيدات واملستفيدين من خالل التنسيق مع الجهات  

 الحكومية وتجنب اإلزدواجية 

 باستثناء: في جمعية مودة على جميع اإلدارات   9001:2015ت املواصفة القياسية يتم تطبيق جميع متطلبا

 ( التصميم والتطوير للمنتجات والخدمات: حيث أنه ال ينطبق على مجال العمل والخدمة املقدمة.8.3البند رقم ) •

 ( أنشطة ما بعد التوريد: حيث أنه ال ينطبق على مجال العمل والخدمة املقدمة. 8.5.5البند رقم ) •

 ينطبق على مجال العمل والخدمة املقدمة.( اإلفراج عن املنتج والخدمة: حيث أنه ال 8.6البند رقم ) •
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 14 الصفحة 

 نظام إدارة الجودة والعمليات املنبثقة عنه:

تحسينه   اجل  من  ومستمر  دوري  بشكل  مراقبته  مع  اإلدارات،  كافة  على  وتطبيقه  الجودة  إدارة  نظام  بإنشاء  مودة  قامت 

 وتطويره. 

 - االتي: قامت مودة ببناء نظام الجودة من خالل منهجية العمليات على النحو 

 تحديد مدخالت ومخرجات كل عملية.  • تحديد العمليات الرئيسية واملساندة في مودة.  •

 تحديد آليات ملراقبة وضبط العمليات وقياس فعاليتها وكفاءتها.  • تحديد تداخل هذه العمليات وتكاملها. •

 عملية. تحديد الصالحيات واملسئوليات في كل  • تحديد املوارد الالزمة لكل عملية. •

 تقييم العمليات بناء على املؤشرات املحددة لكل عملية لتحسينها. • تحديد املخاطر والفرص املؤثرة على العمليات. •

 ن خالل الجدول امللحق بالخارطة. م  9001تم تحديد العمليات التي تندرج تحت كل معيار من معايير املواصفة القياسية األيزو  

 ، حيث تتوزع العمليات على املعايير كما يلي: 9001:2015لى املواصفة القياسية لآليزو خارطة العمليات في مودة بناء ع

 العمليات التي تندرج تحت هذا املعيار  اسم املعيار  رقم املعيار 

  سياق مودة 4

  القيادة 5

  التخطيط  6

  الدعم  7

  العمليات التشغيلية  8

  تقييم األداء  9

  التحسين  10

 قامت مودة لدعم نظام إدارة الجودة وتيسير مراقبته وضبطه بما يلي:  

 املحافظة على املعلومات املوثقة الالزمة لدعم العمليات )إجراءات، سجالت، أدلة عمل، نماذج...الخ(.  •

 املحافظة على املعلومات املوثقة الالزمة ملراقبة وقياس أداء العمليات كما خطط لها.  •
 

  بإعداد إجراءات تبين كيفية تنفيذ العمليات في مودة.كما قامت 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 15 الصفحة 

 القيادة 

 القيادة وااللتزام:

 - عـــــــام: 

 إن قيادة مودة أخذت على عاتقها االلتزام بدعم وقيادة نظام إدارة الجودة بشكل مستدام من خالل: 

  املتابعة الدقيقة لضمان فعالية نظام اإلدارة: )التقارير الدورية، املراجعة اإلدارية...الخ(. .1

ستراتيجية: )انظر سياسة  التأكد من إن سياسة الجودة وأهداف الجودة قد تم تحديدها بناء على توجهاتها اال  .2

 الجودة(.

  تكامل نظام إدارة الجودة مع كافة أعمال وأنشطة مودة. .3

ترسيخ الثقافة املبنية على إدارة العمليات وتوقع املخاطر: )حصر املخاطر بشكل دوري والتخطيط للتعامل معها   .4

 وتقليل أثرها( 

  وارد املالية والتقنية واملعرفية والبشرية(.التأكد من توفر املوارد الالزمة لنجاح عمل مودة: )توفير امل .5

 التأكد من تحقيق نظام اإلدارة للنتائج املخطط لها.   .6

مشاركة ودعم املستفيدات وتوجيههم للمساهمة في رفع كفاءة نظام اإلدارة في مودة )من خالل االجتماعات   .7

  واللقاءات وفرق العمل. الخ( 

 ريع التحسين كالجودة والتميز وتحسين بيئة العمل والتطوير...الخ(.ترويج التحسين كقيمة وثقافة )من خالل مشا  .8

  أية أدوار قيادية أخرى تساهم في تطبيق ودعم نظام الجودة.  .9

 التركيز على العميل:

 - تهتم مودة وتعطي أولوية خاصة لخدمة املستفيدات ويتجلى ذلك من خالل: 

األحوال    –وزارة العدل  –)وزارة العمل والتنمية االجتماعية معرفة احتياجات املستفيدات والجهات ذات الصلة  .1

املؤسسات الداعمة والجمعيات املتعاونة( من خالل اللقاءات والزيارات املتكررة واالجتماعات فضال عن    –املدنية 

 االستبانات واستطالعات الرأي واالقتراحات. 

 البدائل والحلول.   تقييم املخاطر والفرص التي تؤثر على سير العمليات وإيجاد .2

 تقييم رضا املستفيدين والعمل على رفع مستوى الرضا واالستجابة السريعة لشكاوى املتعاملين.  .3
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 16 الصفحة 

 سياسة الجودة:

 - وضع سياسة الجودة: 

في   للجمعية، وبما يساهم  العام والتوجه االستراتيجي  يتناسب مع سياقها  بما  في مودة سياسة الجودة  العليا  اإلدارة  وضعت 

 تحديد األهداف وااللتزام باملتطلبات وترسيخ ثقافة التحسين املستمر. 

   -: نص السياسة

( الدولية  القياسية  املواصفة   ملتطلبات 
ً
للجودة وفقا إدارية  الخيرية بوضع وتطبيق وتوثيق منظومة   ISOتلتزم جمعية مودة 

يتيح للجمعية موائمة أهدافها  9001/2015 استمرارية  ( مما  بهدف تحسين األداء مع  اإلدارة املطبق  االستراتيجية مع نظام 

التطوير ملا يحقق هدفنا األسمى برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم خدمة ذات جودة عالية تضمن رضا املستفيدات وجميع  

 األطراف املعنية ذات الصلة الداخلية والخارجية. 

الجودة إلى جميع موظفي الجمعية والعمل على تنفيذها عن طريق وسائل التواصل املتاحة  وتلتزم اإلدارة العليا بتبليغ سياسة  

 بالجمعية. 

 - نشر سياسة الجودة: 

 -قامت اإلدارة العليا في مودة بإيصال سياسة الجودة من خالل:  

 توثيق سياسة الجودة واعتمادها. .1

 ملفاهيم املنبثقة عنها من اجل العمل بها. نشر سياسة الجودة من خالل قنوات التواصل املختلفة مع توضيح ا .2

 توفير سياسة الجودة لألطراف املعنية حيثما كان ذلك مناسبا.  .3

 تحديد املسئوليات واألدوار والصالحيات اإلدارية:

قامت اإلدارة العليا في مودة بتحديد األدوار الوظيفية واملسئوليات والصالحيات من خالل الهيكل التنظيمي والوصف  

الوظيفي املحدد.  



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 17 الصفحة 

 التخطيط

 اإلجراءات املتبعة لتحديد املخاطر والفرص في مودة:

الجمعية،  من    على  توثر  التي  والخارجية  الداخلية  املؤثرات  تحديد  )املهتمة(  خالل  املعنية  األطراف  تحديد  إلى  باإلضافة 

 :  بالجمعية، فان مودة تراجع بشكل دوري املخاطر والفرص املؤثرة، وذلك من اجل

 تعظيم الفرص واستغاللها.   .2 ضمان أن نظام إدارة الجودة قد حقق النتائج املرجوة. .1

 تحقيق التحسين املستمر.  .4 تقليل األثار السلبية للمخاطر  .3

 بما يلي:   في إطار الحوكمة  اإلدارة العليا ملواجهة املخاطر قامت 

إدراج هذه الخطط ضمن اإلجراءات  .2 وضع الخطط الكفيلة بالتعامل مع املخاطر املحتملة.  .1

 واألنشطة في نظام إدارة متكامل وشامل. 

تقييم مدى فعالية هذه األفعال املتبعة ملواجهة   .3

 املخاطر بشكل دوري 

 

 

 الجودة والتخطيط لتحقيقها:أهداف 

قامت مودة بوضع أهداف للجودة تتوافق مع التوجه االستراتيجي للمؤسسة، ومنسجمة مع سياسة الجودة للجمعية.  

( لتحقيق مستويات متقدمة من رضا املستفيدات والجهات املهتمة  SMARTتضمن هذه الخطة مجموعة من األهداف الذكية )

 ذات العالقة.

مراقبه وقياس هذه األهداف بشكل دوري من خالل تقارير اإلنجاز التي تناقش بشكل فصلي. تقوم لجنة الجودة  يتم  

 بمودة بمتابعة تقارير اإلنجاز ودعم اإلدارات املختلفة لتحقيق األهداف. 

 

 



  
 جمعية مودة الخيرية   24/01/1441 | دليل الجودة 

 

جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 18 الصفحة 

 

 التخطيط للتغيرات:

 تتعامل مودة مع عملية التغيير في نظام إدارة الجودة من خالل:  

 تحديد الحاجة الحقيقة للتغيير ومدى أثارها املحتملة على العملية التشغيلية.  .1

 مدى توفر املوارد الالزمة للتغيير. .2

 تحديد املسئوليات والصالحيات إلدارة عملية التغيير.  .3

 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 19 الصفحة 

 الدعم

 ــوارد:املـــــــ

 - عــــــــــام: 

 قامت مودة ممثلة بإدارتها العليا بتحديد وتوفير املوارد الالزمة لتطبيق نظام إدارة الجودة وتحسينه، من خالل:  

 األخذ في االعتبار كفاية املوارد الداخلية في مودة والقيود التي من املمكن أن تؤثر في توفير تلك املوارد.  •

 العاملون في مودة: 

 تعتمد مودة على مجموعة من الكوادر ذوو الكفاءة الالزمة لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة وتشغيل والتحكم في العمليات. 

 البنية التحتية:

  في:تتوفر في مودة بنية تحتية تضمن تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات بجودة عالية وتشمل البنية التحتية 

الرياض وجدة وباقي  مقرات التشغيل في  •

 املدن التي بها مكاتب مساندة 

أجهزة الحواسب في اإلدارة و ما   • مكاتب   •

 تحتويه من برامج مساندة  

 البيئة العامة لتشغيل العمليات:  

 يتم تنفيذ العمليات داخل مودة ضمن بيئة عمل تتميز بما يلي:  

 خالية من التعقيدات النفسية   • منة، مريحة.آ • 9000متوافقة مع متطلبات االيزو  •
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 20 الصفحة 

اقبة والقياس الالزمة: م  وارد املر

تقوم مودة متمثلة في إدارة الجودة واملتابعة بتحديد عمليات املراقبة والقياسات املطلوب تنفيذها إلعطاء البرهان على مطابقة  

 الخدمات للمتطلبات املحددة.

 إدارة املعرفة:  

 ودة من خالل:  يتم إدارة وتداول املعرفة في م

 البريد االلكتروني ومن خالل اللقاءات وورش العمل. •

 الكفــــاءات:

 تقوم مودة للتحقق من كفاءة العاملين في مواقعهم بما يلي:  

 تحديد الكفاءات املطلوبة لتنفيذ األنشطة املتعلقة بالعمليات.   .1

 تغطية االحتياجات التدريبية وتنفيذ خطة تدريبية للموظفين.   .2

حفظ السجالت التي تتعلق بكفاءة الكادر ومؤهالتهم وخبراتهم الستخدامها. في التخطيط لتأمين الكفاءات الالزمة   .3

 بشكل مستمر وعند الطلب.

 التوعية:

 تحرص مودة على توعية العاملين بما يلي:  

 أهداف الجودة  • سياسة الجودة  •

مدى مساهمة العاملين كافة في رفع أداء الجمعية   •

 وتحقيق النجاح املستدام. 

 األثار السلبية لعدم تطبيق مبادئ الجودة.  •

 سياسة وأهداف الجودة ومؤشرات األداء. يتم ذلك من خالل االجتماعات الدورية واجتماع مراجعة اإلدارة والذي يعرض فيه 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 21 الصفحة 

 

 االتصال الداخلي والخارجي:

التواصل واألوقات  إ املعنية وآليات  الجهات  الداخلي والخارجي من خالل تحديد  التواصل  ن مودة قامت بتحديد احتياجات 

 املحددة لذلك مع تحديد املسئوليات واملوارد الالزمة لذلك.

 املعلومات املوثقة:

 عام:  

يتضمن نظام إدارة الجودة في مودة جميع الوثائق التي تؤثر في أداء إدارات الجمعية وتساهم في التحسين املستمر )سياسة  

 الجودة، اإلجراءات، السجالت، تعليمات العمل، الوثائق الخارجية...الخ( 

 إنشاء وتحديث الوثائق: 

 خالل نظام ترميز معتمد من لجنة الجودة في الجمعية.  لدى إنشاء الوثائق في مودة، يتم تعريفها وتمييزها من  •

 يتم االحتفاظ بالوثائق بنسخة ورقية والكترونية عند لجنة الجودة.  •

 يتم مراجعة الوثائق من قبل مالكي الوثائق واعتمادها من املدير التنفيذي.  •

    :ضبط املعلومات املوثقة

 م في املعلومات املوثقة. يتم ضبط املعلومات املوثقة في مودة حسب إجراء التحك  •

جميع اإلدارات في مودة مسؤولة عن االحتفاظ باملعلومات املوثقة الخاصة بالعمليات ذات العالقة وأية وثائق توثر   •

 في نظام إدارة الجودة. 
 

 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 22 الصفحة 

 التشغيل

 تخطيط وضبط عمليات التشغيل:

تتم إدارة أنشطة مودة وتقديم الخدمات من خالل إجراءات مخططة ومتسلسلة تبدأ من تحديد متطلبات   •

 املستفيدات والجهات املهتمة  

 يتم التحقق من توفر كافة املوارد الالزمة لتنفيذ األنشطة وتقديم الخدمات.   •

 حقق من مدى فعاليتها والعمل على تحسينها.يتم االحتفاظ بكافة الوثائق املتعلقة باإلدارات ضمن املدة املقررة للت •

في حالة حدوث أية تغييرات يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم حدوث أية أثار غير مرغوبة قد تؤثر على   •

 جودة العمليات أو على رضا املستفيدين أو الجهات ذات العالقة.

 متطلبات الخدمات:

   :املهتمةالتواصل مع املستفيدين والجهات 

 يتم التواصل مع مستفيدي مودة والجهات املهتمة واملستهدفين من خالل البرامج التنموية والحقوقية من اجل: 

 تحديد متطلبات الخدمات املقدمة. •

 استالم الطلبات والتغيرات وتحديد كيفية التعامل مع تلك التغييرات   •

 املقدمة    استقبال أية مالحظات أو شكاوى أو اقتراحات حول الخدمات •

 -تحديد متطلبات الخدمات: 

 تقوم مودة بتحديد متطلبات الخدمات املقدمة للمستفيدين ويتم التأكد من أن:  

ا في الجهة  متطلبات الخدمات تم تعريفها شاملة املتطلبات القانونية والتشريعية ذات العالقة واملتطلبات املعمول به •

 . املشرفة على الجمعية
 

 

 دمات:مراجعة متطلبات الخ
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 23 الصفحة 

 تقوم مودة بمراجعة كافة املتطلبات املتعلقة بالخدمات قبل تقديمها، وتشمل هذه املتطلبات:  

 احتياجات املستفيدين والجهات املهتمة املتفق عليها    •

 أية متطلبات ضرورية لتنفيذ أنشطة مودة حتى وأن لم يتم ذكرها في االتفاقيات والتفاهمات.    •

 العمل والتنمية االجتماعية وسياساتها. متطلبات تتعلق بأنظمة وزارة   •

 املتطلبات القانونية )مثل لوائح مودة واألنظمة الحكومية(.  •

 التغييرات على متطلبات الخدمات:  

عندما يتم إحداث أي تغيير على متطلبات الخدمات، يتم التحقق من وصول الوثائق ذات العالقة إلى األشخاص املعنيين من  

 رات ذات العالقة.خالل التنسيق بين اإلدا

 تصميم الخدمات:

 8.3على مجال عمل الجمعية وفق البند ال ينطبق هذا البند 

 ضبط العمليات والخدمات واملنتجات التي تتم من خالل مزود خارجي:

الخارجيين واالحتفاظ بنتائج التقييم كما تقوم بحفظ معلومات التواصل    الخدمات  ممولينتقوم مودة بتقييم دوري لجميع  

 الخاصة بهم.  

 تقديم الخدمات:

 ضبط األنشطة املتعلقة بتقديم الخدمات: 

 تقوم مودة بتخطيط وتنفيذ عمليات تقديم الخدمات تحت شروط محدده تشمل:  

 العمليات املنفذة وكذلك النتائج املرجوة. إتاحة املعلومات املوثقة التي تحدد مميزات وخصائص الخدمات و  .1

 إتاحة واستخدام موارد املراقبة والقياس املناسبة   .2

 تطبيق أنشطة املراقبة والقياس للتحقق من مدى تحقيق معايير القبول  .3

 والخدمات. توفير البنية التحتية وبيئة التشغيل املناسبة لتنفيذ عمليات التشغيل بما يضمن مطابقة املنتج   .4

 تعيين الكفاءات املطلوبة لتقديم الخدمات.   .5

 تطبيق اإلجراءات املناسبة ملنع األخطاء البشرية وذلك عن طريق التدريب املستمر.  .6
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 24 الصفحة 

 املمتلكات الخاصة بالعمالء واملزودين الخارجيين: 

 من الدليل.   8.3وفق بند هذا البند غير قابل للتطبيق  

 أنشطة ما بعد التسليم:  

 8,5,5وفق بند  بند غير قابل للتطبيق مجال العملهذا ال

 ضبط التغييرات: 

ويتم   العالقة،  ذات  اإلدارات  بين  التنسيق  من خالل  التغيير  هذا  يتم ضبط  املقدمة  الخدمات  في  تغييرات  أي  إحداث  لدى 

 االحتفاظ بالوثائق املطلوبة لذلك.

  

 اإلفراج عن الخدمات:

 للتطبيق وفق مجال العمل هذا البند غير قابل 

 التحكم في املخرجات غير املطابقة:

 

يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في الخدمات غير املطابقة للمواصفات املحددة ملنع تأثير النتائج على املستفيدات  

الخدمات في  التحكم  املطابقة طبقا إلجراء  غير  الحاالت  هذه  مع  التعامل  ويتم  بغير قصد  ولو  واألفعال    حتى  مطابقة  الغير 

 التصحيحية 

يتم االحتفاظ بالوثائق التي تبين نوع الخدمات غير املطابقة وكيفية التعامل معها لتقليل أثرها، مع تحديد الشخص  

 املخول بالتعامل مع هذه الحاالت.



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 25 الصفحة 

 تقييم األداء

اقبة والقياس والتقييم:  املر

 عام: 

 تقوم مودة لغايات املراقبة والقياس بتحديد ما يلي:  

النقاط الحاكمة في النظام واملطلوب قياسها )نسب إنجاز أهداف الجودة، رضا املستفيدين والجهات الخارجية،   •

 مؤشرات أداء العمليات، حاالت عدم املطابقة( 

ات املخصصة للقياس والتقييم، التدقيق  آليات وأدوات القياس الفعالة )االستبانات، التقارير الفصلية، اللقاء •

 الداخلي والخارجي(

 رضا العمالء:  

بجمع   مودة  تقوم  كما  املقدمة  الخدمة  عن  الخدمة  ومتلقي  املستفيدين  رضا  بمستوى  الخاصة  البيانات  بجمع  مودة  تقوم 

 تحديد أسلوب معالجتها وتالفيها. البيانات الخاصة برضا الجهات املعنية )املهتمة( وتقوم بمتابعة الشكاوى ودراسة أسبابها و 

 التحليل والتقييم:  

يتم استخدام البيانات الناتجة من االستبانات واللقاءات وتحليلها بطريقة منهجية استنادا إلى قواعد دراسات املسح اإلحصائي  

 - وذلك بهدف تقييم: 

 واملوظفين.مدى رضا املستفيدين   .2 مدى مطابقة الخدمات. .1

إدارة الجودة )مؤشرات أداء العمليات،  مدى فعالية نظام  .3

 حاالت عدم املطابقة(. 

مدى تحقيق األهداف االستراتيجية   .4

 املخطط لها. 

مدى فعالية اإلجراءات املتخذة ملواجهة املخاطر   .5

 املحتملة. 

 مدى الحاجة للتطوير والتحسين. .6
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 26 الصفحة 

 

 التدقيق الداخلي:

 تدقيق الداخلي في مودة بشكل سنوي:  يتم إجراء ال

مدى مطابقة نظام اإلدارة للمعايير واملتطلبات )سواء متطلبات الجمعية أو ما يتعلق بمواصفة األيزو   .1

9001:2015 ، 

 مدى فعالية اإلجراءات املطبقة في مودة. .2

 - تشتمل خطة التدقيق الداخلي على العناصر التالية:  

 ملطلوب مراجعتها.تحديد مجال التدقيق واملعايير ا  .1

 الداخليين لضمان املوضوعية والحيادية. تحديد املدققين .2

 إرسال تقارير التدقيق للجهات ذات العالقة للتحسين والتطوير. .3

 ودون تأخير مع متابعة األفعال التصحيحية ملعالجة حاالت عدم املطابقة من   .4
ً
اتخاذ إجراءات التصحيح فورا

 جذورها. 

 قيق ألغراض القياس والتقييم ومراجعة اإلدارة. يتم االحتفاظ بوثائق التد .5

 مراجعة اإلدارة:

 عام:  

تقوم اإلدارة العليا بمودة بمراجعة نظام إدارة الجودة بشكل سنوي للتحقق من استدامة وفعالية النظام ومدى موائمته مع  

 التوجهات االستراتيجية للجمعية. السياسات واللوائح و 

 مدخالت املراجعة اإلدارة:  

 يتم(. حالة اإلجراءات املتخذة في املراجعة السابقة )ما تم إغالقه ومالم  .1

 أية تغييرات في املؤثرات الداخلية والخارجية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة .2

 - معلومات تتعلق بأداء مودة واالتجاهات السلبية أو اإليجابية في املجاالت التالية:  .3

رضا املستفيدين والجهات ذات العالقة، باإلضافة   •

 للتغذية الراجعة من األطراف املعنية. 

 اف. مدى تحقيق األهد •

 حاالت عدم املطابقة واألفعال التصحيحية.  • قياس أداء العمليات ومدى الخدمات للمتطلبات.  •

 الخارجيين.  مموليين تقييم أداء  • نتائج التدقيق الداخلي.  •
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 27 الصفحة 

 كفاية املوارد  مدى  .4

 املتخذة ملواجهة املخاطر وتعظيم الفرص.  فعالية اإلجراءات .5

 االقتراحات واملالحظات من العاملين واملتعاملين واألطراف املعنية(.الفرص املمكنة للتحسين )من خالل  .6

 -مخرجات مراجعة اإلدارة: 

 - لضمان نجاح مراجعة اإلدارة، تتخذ مودة قرارات وإجراءات تتعلق بما يلي:  

 الفرص املمكنة للتحسين والتطوير. .1

 تغييرات مهمة في نظام اإلدارة.  .2

 نفيذ العمليات.توفير املوارد املختلفة والالزمة لت  .3

 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 28 الصفحة 

 التحسين والتطوير 

 عام:

 تحرص مودة على تحديد فرص التحسين والتطوير الكفيلة بتحسين العمليات ورفع رضا املتعاملين مع الجمعية. 

 - وتشمل هذه الفرص: 

املتطلبات الحالية للجهات املستفيدة مع  تحسين الخدمات املقدمة وما يتعلق بهما من خدمات مساندة، بما يلبي   .1

 توقع املتطلبات املستقبلية. 

 تقليل األخطاء وحاالت عدم املطابقة، وتصحيح املسار.  .2

 رفع كفاءة نظام إدارة الجودة لتحقيق األهداف وتلبية املتطلبات. .3

 املطابقة واإلجراءات التصحيحية: حاالت عدم 

 - و نشاط في الجمعية: عند حدوث حالة عدم مطابقة في أي موقع أ

تقوم الجهة املعنية بالتفاعل السريع مع الحالة لتصحيحها والسيطرة عليها لتقليل أثارها، مع دراسة العواقب   •

 املترتبة على هذه الحالة.  

تقوم الجهة املعنية وبالتنسيق مع إدارة الجودة باتخاذ إجراءات من شأنها ضمان عدم تكرار الحالة في أي مكان من   •

 - معية مثل: الج

 تحليل الحالة ودراستها بعمق.  •

 تحديد األسباب التي أدت لحدوثها. •

 دراسة مدى وجود حاالت عدم مطابقة مشابهة أو توقع حدوث مثيالتها.  •

 يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتنفيذها بالسرعة املمكنة.  •

 الحالة.يتم تقييم اإلجراءات التصحيحية ومدى فاعليتها في معالجة  •

 يتم مراجعة جداول املخاطر والفرص التي تم التخطيط لها على ضوء حاالت عدم املطابقة.  •

 قد يتطلب األمر تغييرات في نظام إدارة الجودة ملنع وتقليل حاالت عدم املطابقة.   •
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 29 الصفحة 

 يتم االحتفاظ بمعلومات موثقة عن:

 املتخذة حيالها.حالة عدم املطابقة من حيث طبيعتها وماهي األفعال التصحيحية  .4

 النتائج املترتبة على هذه األفعال.  .5

  

 :التحسين املستمر

 

 تحرص مودة على التحسين املستمر لنظام إدارة الجودة ومدى قوته وثباته ومطابقته للمتطلبات. 

الحاجة للتغيير  تستند عملية التحسين باألساس إلى التغذية الراجعة ونتائج التقييم والتحليل للنظام لتحديد مدى  

 وتصحيح املسار نحو تحقيق األهداف املرجوة من نظام إدارة الجودة.

 



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 30 الصفحة 

 اإلجراءات
 التحكم في املعلومات املوثقة اسم اإلجراء: 

 P-1 رقم اإلجراء: 

املوثقة لنظام إدارة الجودة  ضبط آلية نظام إعداد وتعديل ومراجعة واعتماد وإصدار وتنظيم املعلومات   الهدف: 

. 

ذات  النطاق: واإلجراءات  الوثائٍق  أنواع  وتنظيم جميع  وإصدار  واعتماد  ومراجعة  وتعديل  إعداد  عملية  يغطي 

   بجمعية مودة. الصلة بنظام إدارة الجودة

 املديرة التنفيذية العام .1 املسؤولية 

 مديرات اإلدارات    .2

 والتقييم الجودة واملتابعة  قسم .3

 لجنة الجودة  .4

اإلجراءات: طريقة محددة لتنفيذ نشاط أو عملية. وتتكون اإلجراءات من خطوات مرحلية   .1 تعريفات: 

املسؤولة عن إنجاز   اإلدارة واملوظفتحديد  متتابعة توضح أنشطة إنجاز العمل املطلوب مع 

 كل خطوة من اإلجراء، وهذه اإلجراءات عادة تشترك في إنجازها عدة إدارات او إدارة واحدة  

ضعة للضبط: تعتبر الوثيقة / النموذج الذي يستخدم أكثر من نسخة منه    الوثائق الخا  .2

 . والذي يضبط األنشطة املهمة أو املهام املتعلقة بنظام إدارة الجودة

 طلب إصدار / تعديل / الغاء وثيقة املدخالت: 

 تنفيذ الطلب + تحديث سجل املعلومات املوثقة املخرجات: 

 

 

 اإلجراء:   7
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 31 الصفحة 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

   طلب إصدار أو تعديل أو إلغاء الوثائق  .7.1

7.1.1.  

عند ظهور الحاجة الستحداث وثيقة جديد أو طلب تعديل أو إلغاء 

 وثيقة معتمدة، يتم استكمال النموذج  

 اصدار وثيقة  

 تعديل وثيقة 

  الغاء وثيقة

مقدمة  

 الطلب

 

F-P1- 01-R0 

F-P1- 02-R0 

F-P1- 03-R0 

7.1.2.  
  اإلداراتيتم إرسال الطلب ملديرة اإلدارة ملراجعة الطلب والتنسيق مع 

 ذات العالقة بالوثيقة إلبداء مالحظاتها )حسب الحاجة(. 

مقدمة  

 الطلب
 

7.1.3.  

عند استالم املالحظات، يتم مناقشة الطلب مع رئيسة لجنة الجودة 

املعنية،    اإلدارةبمودة وفي حالة املوافقة على الطلب املقدم من قبل 

يجب تحديد زمن استكمال وتطبيق التغيير بحيث ال تتعدى املدة 

 (7.2د في إعداد املسودة )بند نخمس أيام للب

 مدير اإلدارة 

رئيس لجنة  

 الجودة

  

 
العالقة، يجب تحديد    ذات اإلدارةمن  في حالة رفض الطلب املقدم 

 بالطلب. املعنية  اإلدارةوإبالغه  سبب الرفض في الطلب 

 مديرة اإلدارة 

رئيس لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 32 الصفحة 

   إعداد ومراجعة مسودة الوثائق املستحدثة أو املعدلة   .7.2

7.2.1.  

من مديرة اإلدارة /  في حالة استحداث وثيقة جديدة، يجب على املعدة أن تحصل 

رئيسة لجنة الجودة بمودة على عنوان ترميز خاصين بالوثيقة املقترحة، ويجب أن  

تقوم " عضوة الجودة / رئيسة لجنة الجودة " بوضع عنوان ورقم للوثيقة حسب  

 نظام الترميز املعتمد 

مقدمة  

 الطلب
 

7.2.2.  

للوثائق املعدلة )عدا النماذج( يسجل التعديل في جدول التعديالت، وفي حالة 

للوثيقة يتم إصدار الوثيقة مرة أخرى مع تغيير رقم   تتعديال  خمسالوصول إلى 

 اإلصدار للرقم التالي. 

 أما في حالة النماذج يتم إصدار الوثيقة مع تغير رقم اإلصدار للرقم التالي.  

مقدمة  

 الطلب

رئيس  

لجنة  

 الجودة

 

7.2.3.  
  لإلدارةفي حالة تعديل وثيقة، يتم إرسال طلب التعديل من الوثيقة املراد تعديلها 

 الطالبة للتعديل

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

7.2.4.  

إعداد مسودة الوثيقة الجديدة أو التعديل على النسخة من الوثيقة املراد تعديلها  

ومن ثم إرسالها لعضوة الجودة باإلدارة )مرفق معها طلب االستحداث / التعديل(  

ذات العالقة بالوثيقة  واإلداراتللمراجعة ومناقشتها مع رئيس لجنة الجودة 

 )حسب الحاجة( 

مقدمة  

 الطلب
 

7.2.5.  
ذات العالقة وإعادة  اإلدارةفي حالة املوافقة، يتم التأشير على الوثيقة من قبل  

 7.3الطالبة للبدء في االعتمادات حسب   لإلدارةاإلرسال 

أعضاء 

لجنة  

 الجودة

 

7.2.6.  

ذات العالقة   واإلداراتالطالبة   اإلدارةفي حالة وجود تباين في وجهات النظر بين 

يتم عقد اجتماعات بينهم حتى يتم االتفاق على الصيغة النهائية ويكون االمر النهائي  

 للمديرة التنفيذية  

أعضاء 

لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 33 الصفحة 

   اعتماد الوثائق املستحدثة أو املعدلة   .7.3

7.3.1.  

 يتم اعتماد الوثائق املستحدثة أو املعدلة طبقا للتالي

 اعتماد مراجعة و إعداد الوثيقة 

  دليل نظام الجودة 

 رئيسة لجنة الجودة 

 

 املدير التنفيذي 

 اإلجراءات اإلدارية  مجلس اإلدارة 

 

  

7.3.2.  
في حالة الوثيقة املشتركة مع عدة إدارات أخرى، التأكد من موافقة وتأشير جميع  

 اإلدارات على اإلجراء 

رئيس  

لجنة  

 الجودة

 

 حفظ أصل الوثائق املعتمدة في ملف خاص    .7.3.3

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

7.3.4.  

في حالة تعديل وثيقة، يتم سحب أصل الوثيقة القديمة من ملف الوثائق )بند  

من اإلجراء( وتحديث امللف بأصل الوثيقة املعدلة ذات اإلصدار / التعديل   7.3.4

 الجديد 

 هذا اإلجراء من  7.4يتم التعامل مع الوثائق امللغاة حسب بند 

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

 7.3.1مراجعة اعتمادات الوثائق طبقا للبند من  .7.3.5
إدارة  

 الجودة
 

 يسري اإلجراء اإلداري اعتبارا من تاريخ اعتماده   .7.3.6
لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 34 الصفحة 

 تحديث قائمة الوثائق الرئيسية وإبالغ جميع املعنيين عن طريق البريد اإللكتروني  .7.3.7

مدير  

إدارة  

 الجودة

رئيس  

لجنة  

 الجودة

 

   التعامل مع الوثائق امللغاة   .7.4

7.4.1.  
(، ومناقشتها مع رئيسة لجنة الجودة  7.1استالم طلب إلغاء وثيقة )حسب بند 

 ذات العالقة بالوثيقة املطلوب إلغاءها )حسب الحاجة( واإلدارات

أعضاء 

لجنة  

 الجودة

 

7.4.2.  
  اإلدارات ذاتفي حالة املوافقة، يتم التأشير على الوثيقة املطلوب إلغاءها من قبل 

 العالقة 

أعضاء 

لجنة  

 الجودة

 

7.4.3.  
ذات العالقة   واإلداراتالطالبة   اإلدارةفي حالة وجود تباين في وجهات النظر بين 

 يتم عقد اجتماعات بينهم حتى يتم االتفاق. 

أعضاء 

لجنة  

 الجودة

 

7.4.4.  

ذات   واإلدارات الطالبة   اإلدارةفي حالة املوافقة يتم مراجعة املوافقات من قبل  

بالتنسيق مع   النهائي للموافقة ثم االعتماد  العالقة والرفع إلى املديرة التنفيذي 

   مجلس اإلدارة

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

 الوثائق امللغاة يتم إلغائها من املوقع وحفظها في سجل الوثائق امللغاة  .7.4.5

مديرة  

إدارة  

 الجودة

 

 تحديث قائمة الوثائق الرئيسية وإبالغ جميع املعنيين عن طريق البريد اإللكتروني  .7.4.6

مديرة  

إدارة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 35 الصفحة 

7.4.7.  
من اإلجراء( وحفظها    7.3.4الوثيقة امللغاة من ملف الوثائق )بند يتم سحب أصل  

 في ملف الوثائق امللغاة

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

   الوثائق خارجية املنشأ:   .7.5

7.5.1.  

إشعار جميع أعضاء لجنة الجودة بطلب تحديث الوثائق الخارجيــة )املواصفات  

املحلية/اللوائح واألنظمة( مع مسئولي العمليات داخل  العاملية/املواصفات 

 اإلدارات ذات العالقة

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

7.5.2.  
متابعة تحديث الوثائق الخارجيــة )املواصفات العاملية/املواصفات املحلية/اللوائح  

 داخل اإلدارة   مسؤوالت العملياتواألنظمة( مع  

عضوة 

لجنة  

 الجودة

 

 تحديث قائمة الوثائق خارجية املصدر    .7.5.3
مدراء  

 اإلدارات 
F 18 04-R1 

 البريد اإللكتروني مراسلة رئيس لجنة الجودة بالتحديثات عن طريق   .7.5.4

عضو 

لجنة  

 الجودة

 

   طبع وتوزيع الوثائق )األدلة واإلجراءات واإلرشادات(:   .7.6

 

7.6.1.  

وتعتبر الوثائق )عدا   اإليميل.األصل في توزيع الوثائق أن تتم الكترونيا عن طريق  

  الورقية املراقبة محفوظة في إدارة الجودة  والنسخةالنماذج( املطبوعة غير مراقبة 

رئيسة  

لجنة  

 الجودة

 

 

7.6.2.  

في حالة التدقيق الداخلي يقوم رئيس لجنة الجودة بضمان توافر الوثائق املحدثة  

 لدى املدققين.

رئيسة  

لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 36 الصفحة 

   تنظيم وضبط املعلومات املوثقة )سجالت الجودة(   .7.7

 

 

7.7.1 

 

املعلومات املوثقة التي تبرهن على تنفيذ العمليات االحتفاظ بجميع  

املتعلقة باإلدارة مع تحديد مدة حفظ املعلومات املوثقة ومكان  

 وأسلوب الحفظ )ورقي/إلكتروني(.

 

مسؤوالت  

العمليات  

 لكل إدارة 

عضوة لجنة  

 الجودة

 

 

7.7.4 

املوثقة، وأن  التأكد من الدخول اآلمن واالستخدام املنظم للمعلومات 

 من  
ً
 من كونها واضحة ومقروءة وجاهزة لالستخدام وأيضا

ً
يتأكد أيضا

 إمكانية تتبع مصدرها 

مسؤولي  

العمليات  

 لكل إدارة 

 

 

7.7.5 

مدة االحتفاظ باملعلومات املوثقة يتم توضيحها في بند املرفقات في 

   .اإلجراءات

عضوة لجنة  

 الجودة

رئيس لجنة  

 الجودة

 

   آلية الترميز املعتمدة    .7.2

7.2.1. 

 

 املستهدف  الرمز 

P  عمل إجراءprocedure 

QM دليل الجودةQuality manual   "  " 

F /  نموذجForm   "" 

رئيسة لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 37 الصفحة 

7.2.1. 

 

 

 التفسير  الرمز نوع الوثيقة 

 رقم اصدار دليل الجوده  : QM-XX XX الجودة  دليل

رقم مسلسل االجراء   : P-00 00 إجراء   

 نموذج
F -ZZ-00- 

Rx 

ZZ=  رقم مسلسل إلجراء

االعمال او تعليمات العمل  

 املنسوب اليها النموذج 

Rx  رقم اإلصدار للنموذج 

رقم مسلسل للنموذج    :00  
 

رئيسة لجنة  

 الجودة
 

 

 املرفقات: 

 مدة االحتفاظ بالسجل  رقم النموذج  املرفق/ النموذج  م

 سنوات  F-P1- 01-R0 3 وثيقة اصدار طلب  1

 ثالث سنوات  F-P1- 02-R0  طلب تعديل وثيقة 2

 ثالث سنوات  F-P1- 03-R0  طلب الغاء وثيقة 3

 مستمر ويحدث  F -P1- 04-R0 قائمة الوثائق الرئيسية  4

 مستمر ويحدث  F- P1- 05-R0 قائمة الوثائق خارجية املصدر  5
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 38 الصفحة 

 الداخلي التدقيق  اسم اإلجراء: 

 P-2 رقم اإلجراء: 

 لتحديد ما إذا كان نظام إدارة الجودة مطابق للمتطلبات املواصفة وأهداف جمعية مودة   - الهدف: 

 لتحديد ما إذا كان نظام إدارة الجودة مطبق بفاعلية ويتم الحفاظ عليه  -

 متابعتها ومراجعتها بانتظام.لضمان أن العمليات املختلفة ضمن نظام إدارة الجودة تتم تنفيذها،   -

اإلجراءات  - وتطبيق  تنفيذ  وضمان  التحسين،  وفرص  املطابقة  عدم  حاالت  واكتشاف  تحديد 

 التصحيحية املناسبة. 

لضمان فعالية اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية وللتأكد من مراجعة الفوائد املتحققة   -

 من التحسينات املختلفة.. 

 جراء عمليات التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة في جمعية مودة   يغطي هذا اإل  النطاق:

 منسق الجودة  - املسؤولية 

 مدراء اإلدارات   -

 لجنة الجودة   -

 املدقق الداخلي  -

 

التدقيق: عملية منهجية ومستقلة الختبار وفحص مدى تطابق األنشطة املختلفة والنتائج املتعلقة   - تعريفات: 

 إدارة الجودة. بها مع متطلبات نظام 

 بواسطة فريق املدققين الداخليين بهدف تقييم مدى   -
ً
التدقيق الداخلي: تدقيق يتم إجراءه داخليا

 مدى فعالية تطبيق هذه اإلجراءات. االلتزام بتطبيق  
ً
 اإلجراءات املعتمدة، وأيضا

والعمليا  - األنشطة  تقييم  بهدف  خارجية  جهة  بواسطة  إجراءه  يتم  تدقيق  الخارجي:  ت التدقيق 

 واإلجراءات  

االدارة واالجراء   الى اسم  خطة التدقيق الداخلي :  مستند يحتوي على تاريخ ووقت التدقيق باالضافة   -

 املدقق عليه . 

طبقا - الجودة  إدارة  نظام  متطلبات  تطبيق  عن  الحيود  املطابقة:  بنود   عدم  أو  املعتمدة  للوثائق 

 أو اللوائح والتشريعات القانونية  9001مواصفة ال أيزو 

 فرص التحسين: عندما يقوم املدقق بلفت االنتباه إلى فرص تحسين في النظام. -

 

 التخطيط لتنفيذ املراجعة الداخلية املدخالت: 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 39 الصفحة 

 الداخلي تنفيذ املراجعة الداخلية + تقارير نتائج التدقيق  املخرجات: 

 

 اإلجراء:  7

 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

   إعداد برنامج التدقيق الداخلي العام    .7.1

7.1.1.  

 التدقيق الداخلي مع بداية كل عام على أن يتم:  خطة إعداد 

على  - الجودة  إدارة  نظام  ضمن  العمليات  جميع  تدقيق  من  التأكد 

 .
ً
 األقل مرة سنويا

 وأهمية العملياتاألخذ في االعتبار حالة  -

 التغيرات املؤثرة على نشاط مودة -

 نتائج التدقيق السابقة  -

 يمكن أن يتم مراجعة هذه املدة من قبل املدير التنفيذي 

رئيس لجنة  

 P-2-01-R0 الجودة

7.1.2.  

 التدقيق الداخلي على البيانات التالية:   خطةيجب أن يشمل 

 التاريخ املبرمج للتدقيق على اإلدارات  •

 اإلدارات التي سيتم التدقيق عليها •

 معايير التدقيق مثل:  •

 اإلجراءات  -

 تعليمات العمل / التشغيل  -

 اللوائح والتنظيمات الخاصة بجمعية مودة  -

 املعلومات املوثقة ضمن نظام إدارة الجودة  -

 

رئيس لجنة  

 الجودة
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 40 الصفحة 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

7.1.3.  

على أن  )تقرير املراجعة(تحديد رقم تقرير التدقيق الداخلي لكل إدارة 

 يكون كالتالي:

مسلسل  

التدقيق خالل  

 العام

 رقم اإلدارة  سنة التدقيق 

 

رئيس لجنة  

 الجودة
P-2-05-R0 

7.1.4.  

يتم اختيار فريق التدقيق من قائمة املدققين املؤهلين داخل اإلدارات مع  

تتم عملية   يتم تحديث  التأكد أن  التدقيق بحيادية وموضوعية على إن 

 القائمة دوريا. 

 P-2-02-R0 

 ا للتدقيق الداخلي ملدراء اإلدارات ملناقشته  خطة  إرسال   .7.1.5
رئيس لجنة  

 الجودة
 

7.1.6.  

من قبل مدراء    ( ت على خطة التدقيق الداخلي  إبداء املالحظات )ان وجد

 االدارات 

 

  مدراء اإلدارات 

رئيس لجنة   للتدقيق الداخلي اعتماد الخطة   .7.1.7

 الجودة
 

 التدقيق الداخلي على املدير التنفيذي للمراجعة النهائية   خطةعرض   .7.1.8

رئيس لجنة  

 الجودة

 املدير التنفيذي 

 

 

رئيس لجنة   التدقيق الداخلي بعد اعتماده ملدراء اإلدارات.  خطة  إرسال   .7.1.9

 الجودة
 

  تجهيز وثائق التدقيق الداخلي   .7.2
 

7.2.1.  

  مع اإلجراء والعملية التي سيتم إعداد قائمة األسئلة للتدقيق بما يتوافق  

 املدقق  التدقيق عليها. 
P-2 -03-R0 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 41 الصفحة 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

7.2.2.  

مخاطبة املدقق عليه لتحديد املوعد النهائي للتدقيق وفي حالة تغير التاريخ  

بالتاريخ   اإلدارة  مدير  بإبالغ  يقوم  التدقيق  برنامج  في  سابقا  املخطط 

 الجديد. 

 املدقق 

 

 

 إجراء التدقيق الداخلي   .7.3

7.3.1.  

البدء بإجراء لقاء تمهيدي مع العاملين أصحاب العالقة لدى املدقق عليها،  

عملية   مسار  وملراجعة  التدقيق  ومجال  هدف  واستعراض  ملناقشة 

 التدقيق. 

 املدقق 
 

7.3.2.  

إجراء التدقيق باستخدام قائمة األسئلة لالسترشاد بها ولتسجيل األدلة  

املوضوعية عليها، في املكان املخصص "للمالحظات". يجب أن يتم تسجيل  

الوثائق التي يتم االطالع عليها، املناقشات واملعلومات التي ستكون مفيدة  

 في إعداد تقرير التدقيق، وفي عمليات التدقيق املستقبلية. 

 املدقق 
 

7.3.3.  

    استكمال لدى  
ً
مبينا األسئلة  قائمة  استكمال  يجب  التدقيق،  عملية 

 املدقق  تطابق أو عدم تطابق كل فقرة تم تدقيقها مع متطلبات املعلومات املوثقة.
 

7.3.4.  

يتم تسجيلها على نموذج عدم مطابقة   اكتشاف عدم مطابقة،  في حالة 

 املدقق  مع ذكر  رقم خطوة االجراء  تدقيق داخلي 
P-2-04-R0 

7.3.5.  

يجب الحصول على توقيع املدقق عليه على تقرير عدم املطابقة )في حالة  

املدقق عليها( وذلك لبيان أن موضوع    اإلدارةاكتشاف عدم مطابقة على  

 املدقق عليها. اإلدارة عدم املطابقة واضح ومفهوم من قبل 

 املدقق 

 املدقق عليه 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 42 الصفحة 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

7.3.6.  

العالقة لدى املدقق  إجراء الجلسة الختامية مع العاملين أصحاب 

بوجود مدير اإلدارة املعنية وذلك لتلخيص نتائج التدقيق من   عليها

حيث توصيات التحسين وعدم املطابقة )إن وجد( وذلك للتأكد من  

 وضوح نتائج املدقق عليها 

 املدقق 
 

7.3.7.  

 يتم توزيع تقرير عدم املطابقة على النحو التالي: 

 الستكمال التقرير أصل التقرير لإلدارة املدقق عليها  -

 نسخة من التقرير ملدير اإلدارة  -

 بنسخة من التقرير مع املدقق للمتابعة -

 املدقق 
 

 إعداد تقرير التدقيق الداخلي   .7.4

7.4.1.  

بعد االنتهاء من التدقيق على اإلدارة املعنية، يتم إعداد تقرير التدقيق  

حالة الداخلي ويتم إرساله إلى رئيس لجنة الجودة مع نسخة من تقرير  

 عدم املطابقة )إن وجد( وقائمة األسئلة للحفظ. 

 املدقق 
P-2 -05-R0 

 متابعة نتائج التدقيق الداخلي   .7.5

7.5.1.  

تسجيل حاالت عدم املطابقة في سجل متابعة نتائج التدقيق الداخلي 

 لتسهيل عملية املتابعة واملراجعة
رئيس لجنة  

 الجودة
P-2 -06-R0 

7.5.2.  

حاالت عدم املطابقة الخاصة بالتدقيق  متابعة حالة تنفيذ وإغالق 

الداخلي حسب التاريخ املقترح من اإلدارة املدقق عليها ومن ثم إغالق  

 تقرير عدم املطابقة 

 مدير اإلدارة 

 املدقق 

رئيس لجنة  

 الجودة

 

 

رئيس لجنة   تحديث سجل متابعة نتائج التدقيق الداخلي  .7.5.3

 الجودة
 



  
 جمعية مودة الخيرية   24/01/1441 | دليل الجودة 

 

جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 43 الصفحة 

 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

7.5.4.  

تغلق، يمكن جدولة تدقيق  في حالة وجود حاالت عدم مطابقة لم 

للمتابعة بشكل خاص ملراجعة طلبات اإلجراءات التصحيحية غير  

املغلقة أو لتأجيل ذلك ليتم خالل التدقيق العادي القادم لإلدارة 

 لطبيعة ومدى خطورة عدم التطابق ومدير 
ً
املدقق عليها، وذلك تبعا

 اإلدارة واملدقق بالقرار 

رئيس لجنة  

 الجودة
 

7.5.5.  

   تبين من تدقيق املتابعة أن اإلجراءات التصحيحية والوقائيةإذا 

يجب عدم اغالق امللف وتحويله  لإلدارة املدقق    %100تفي باملطلوبلم 

   .عليها واملدير التنفيذي 

رئيس لجنة  

 الجودة
 

 تحليل البيانات   .7.6

7.6.1.  

البدء في تحليل البيانات الخاصة بالتدقيق الداخلي وذلك ملناقشتها في  

 اجتماع مراجعة اإلدارة على أن يشتمل تحليل البيانات: 

 عدد حاالت عدم املطابقة الكلي  -

 عدد حاالت عدم املطابقة لكل إدارة  -

 نسبة حاالت عدم املطابقة الغير مغلقة -

 نسبة حاالت عدم املطابقة املغلقة -

 موقف وحالة األفعال التصحيحية -

 العام املاض ي مقارنة نسبة حاالت عدم املطابقة بموقف  -

رئيس لجنة  

 الجودة
 

رئيس لجنة   إعداد تقرير شامل عن التدقيق الداخلي وعرضه على املدير التنفيذي   .7.6.2

 الجودة
 

7.6.3.  

إرسال نسخة من تحليل البيانات الخاصة بالتدقيق الداخلي ملدير إدارة  

 الجودة  

 

رئيس لجنة  

 الجودة
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 النماذج املسؤول  النشـــــــــاط  م

7.6.4.  

 حفظ ملفات التدقيق الداخلي والتي تشمل على:

 برنامج التدقيق الداخلي  -

 أسئلة التدقيق الداخلي  -

 تقارير حاالت عدم املطابقة  -

 تقارير التدقيق الداخلي  -

 التصحيحية / حاالت عدم املطابقة سجالت اإلجراءات   -

 قائمة بأسماء املدققين الداخليين املعتمدين وصور شهاداتهم.  -

 تقارير تحليل البيانات الخاصة بالتدقيق الداخلي  -

رئيس لجنة  

 الجودة
 

 التدقيق غير املجدول   .7.7
 

 

7.7.1.  

 يتم إجراء تدقيق غير مجدول عند ظهور الحاالت التالية:

 إدارة الجودة أثناء العمليات االعتياديةخلل واضح وخطير في نظام  -

 طلب من قبل اإلدارة العليا -

 شكاوى العمالء الحرجة  -

رئيس لجنة  

 الجودة
 

 

 املرفقات: 

 مدة االحتفاظ بالسجل  رقم النموذج  املرفق/ النموذج  م

 سنوات  P-2 -01-R0 3 ( خطة املراجعة الداخلية ) برنامج التدقيق الداخلي 1

 سنوات  P-2 -02-R0 3 املدققين املؤهلين قائمة  2

 سنوات  P-2 -03-R0 3 قائمة األسئلة  3

 سنوات  P-2 -04-R0 3 نموذج عدم مطابقة تدقيق داخلي 4

 سنوات  P-2 -05-R0 3 تقرير التدقيق الداخلي 5

 مستمر ويحدث  P-2 -06-R0   سجل متابعة نتائج املراجعة الداخلية 6
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 األداء: مؤشرات  

 تنفيذ التدقيق الداخلي طبقا للخطة السنوية   •

 االنتهاء من غلق حاالت عدم املطابقة والتأكد من فاعلية اإلجراءات التصحيحية في الوقت املحدد  •
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 قسم الجودة واملتابعة  اسم اإلجراء: 

 P-3 رقم اإلجراء: 

 الخطة التشغيلية )الخطة السنوية(.يهدف هذا اإلجراء إلى بيان تحقيق نتائج املؤشرات   الهدف: 

 اإلدارة التنفيذية وقسم الجودة والتابعة النطاق:

 منسقة املتابعة والتقييم والجودة املسؤولية 

 ال يوجد  تعريفات: 

 املدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة  جهات التوزيع: 

  وصف العملية 
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 1 اوال: املتابعة الشهرية )الخطة السنوية( 

 # اإلجراء  ولية ؤ املس الوثائق /السجالت  مدة االنجاز 

 اسبوع 

 تقرير الشهري 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة 

استالم التقارير من جميع اإلدارات والعمل على  

اعداد التقرير الشهري وعرضة على املدير  

 التنفيذي   

1 

س 1  
منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة   

اعتماده التقرير من املدير التنفيذي يتم حفظ  

نسخة الكترونية وورقية في ملف التقارير  

 الشهرية. 

2 

منسقة املتابعة   د 5

 والتقييم والجودة   

ارسال نسخة للمدير التنفيذي إلرسالها لجميع  

 . نهاية كل شهر() األعضاء

3 

: كتابة التقارير الربع سنوية )انجازات اإلدارة( 
ً
 2 ثانيا

 # اإلجراء  املسئولية  الوثائق /السجالت  مدة االنجاز 

 

 

 تقرير ربعي اسبوعين 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة   

البيـــــانـــــات من خالل التقـــــارير  حصـــــــــــــر جميع 

 الشهرية 

1 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة 

ــــودة للتقرير  ـــ ــــها  وإرســــــــــــالها  اعداد مســـــ ـــ وعرضـــــ

 مع نهاية كل ربع16بتاريخ لمدير التنفيذي ل

2 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة 

 اعتماد املحتوى من املدير التنفيذي 
 

3 

 3 أداء الخطة السنوية )الخطة التشغيلية(   ثالثا: تقييم

 # اإلجراء  املسئولية  الوثائق /السجالت  مدة االنجاز 

 

 

 

 شهر 

 

 

 

 ربعيتقرير 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة   

حصر جميع البيانات من خالل التقارير الشهرية  

ــــلوعمـــل تقرير   ـــ ـــ من خالل تحـــديـــد القيمــة    مفصـــــ

 املستهدفة والقيمة الفعلية.

1 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة   

ـــــداد ــة   اعـ ـــ )الخطـ ــة  ـــ ـــــنويـ ـــ الســـــ ــة  ـــ الخطـ أداء  تقييم 

 .التشغيلية(

2 

منسقة املتابعة  

 والتقييم والجودة   

الــتــقــيــيــم   ارســـــــــــــــــــال  ــــهـــــــايــتــم  ـــ ـــ املـــــــديــر   وعــرضـــــ عــلــى 

  .التنفيذي

3 
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 4 رابعا: كتابة التقرير السنوية )انجازات الجمعية(  

 # اإلجراء  املسئولية  الوثائق /السجالت  مدة االنجاز 

 

 

 خالل الربع االول  

 

 

 تقرير السنوي 

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة  

حصـــــر جميع البيانات من خالل التقارير الشـــــهرية والربع  

 سنوية

1 

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة  

 2 اعداد مسودة للتقرير وعرضها على املدير التنفيذي.

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة 

يتم تحويلـــــة من املـــــدير التنفيـــــذي    بعـــــد اعتمـــــاد التقرير  

 إلدارة العالقات إلرسـاله لشـركة تصـميم حتى يتم تصـميم

 الكتيب السنوي.

3 

: إعداد 
ً
 5 احصائيات عن البرامج االجتماعية والبرامج القانونية عن الجمعية خامسا

 # اإلجراء  املسئولية  الوثائق /السجالت  مدة االنجاز 

 

 

 بشكل ربعي 

 

 

 

 نشرة ربعية 

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة  

ــــــائيـــــة عن البرامج االجتمـــــاعيـــــة   ـــ ـــ ـــ بـــــأعـــــداد إحصــ أقوم 

 والبرامج القانونية. 

1 

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة  

ليتم  ــــذي  التنفيــ ــــدير  للمــ ـــــودة محتوى  ـــ ـــ ــال مســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ارســ

 اعتمادها

2 

منسقة املتابعة والتقييم  

 والجودة  

 3 بعد اعتمادها أقوم بأرسالها لجميع اإلدارات.
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 الوثائق:  -1

 أرقام السجالت  الحفظ مدة  ملف الحفظ  نوعه اسم الوثائق م

 F-P3-1-R0 دائم مكتب قسم الجودة  إلكتروني ملف املتابعة الشهري للخطة السنوية 1

 F-P3-2-R0 سنة  مكتب قسم الجودة  إلكتروني ملف النشرة الربعية  2

 F-P3-3-R0 دائم مكتب قسم الجودة  إلكتروني الربعي بإنجازات الجمعية   رملف التقري 3

 F-P3-4-R0 سنوات  3 مكتب قسم الجودة  إلكتروني تقييم أداء الخطة السنوية )الخطة التشغيلية(  4

 F-P3-5-R0 دائم مكتب قسم الجودة  نيو إلكتر ملف التقرير السنوي للجمعية  5

 اإلداراترقم خاص ب سنوات  3 مكتب قسم الجودة  إلكتروني ملف محاضر اجتماعات  6

 

 

 

 

 جدول التعديالت:

 أعد بواسطة وصف التعديل  تاريخ التعديل  رقم التعديل

 م 8/2/2020 الثالث
  كتابة التقارير النصف سنوية )تحليل الخطة السنوية(استبدال وثيقة  

 بشكل ربعي.  أداء الخطة السنوية )الخطة التشغيلية( تقييمبـ 
 منسقة املتابعة والتقييم والجودة   



 

 

جمعية مودة الخيرية يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة ف  63 من 50 الصفحة 

 لحقاتامل

 سجل املؤثرات الداخلية والخارجية 

 اإلدارة: ......................................................................    .........................................................التاريخ: .........

 املسؤول األفعال الالزمة  وصف التأثير املحتمل  وصف املؤثر  نوع املؤثر  م

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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 قائمة الوثائق الخارجية 

Sr # 
Doc.  No . 

 رقم الوثيقة 

Issue No . 

 تاريخ اإلصدار 

Document 
Title 

 مسمى الوثيقة 

Document 
Source 

 مصدر الوثيقة 

distribution 
 التوزيع

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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 قائمة الوثائق الرئيسية 

 جمعية مودة  

 قائمة الوثائق الرئيسية   

رقم  

 االجراء

اسم  

 االجراء
 نوع)وثيقة/نماذج(  رقم الوثيقة/نماذج اسم الوثيقة/نماذج

مدة 

 الحفظ 

اسلوب 

 الحفظ 

 اإلصدار رقم
 تاريخ اإلصدار 

R0 R1 R2 
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 قائمة الوثائق لسجــل املخاطـــر / الفرص 

 ............................................................... .........................................................                                                    اإلدارة: ....... -التاريخ:

 م
العملية / 

 اإلجراء

وصف  

 املخاطرة

وصف  

التأثير  

 املحتمل

درجة  

التأثير  

* 

 االحتمالية* 
درجة  

 املخاطرة

األفعال  

 الالزمة
 املسئول 

 التقييم بعد اتخاذ األفعال 

 درجة املخاطرة  اإلحتمالية*  التأثير* درجة
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 - يتم  عمل  تقييم للمخاطر املحتملة طبقا للخطوات التالية وتسجيل نتائج التقييم في سجل املخاطر :

 تحديد احتمالية حدوث املخاطرة. -

 تحديد شدة  -

 

اقب : االحتمالية ما مدي إمكانية   الحدوث   العملية ما مدي شدة الضرر التي سوف تؤثر علي  -العو

 شديد   كبير   معتدل  بسيط 

 4 3 2 1 نادر جدا 

 8 6 4 2 نادر

 12 9 6 3 محتمل 

 16 12 8 4 محتمل جدا 

 أولوية أعلى    16أولوية أقل و الرقم  1يتم ترتيب أولويات مواجهة املخاطر طبقا ملا للجدول السابق بحيث رقم 
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 ملف أصحاب العالقة 

 عالقتهم مع الجمعية  دورهم االهتمامات  أصحاب العالقة 

تنمويي، تطوير، تدريب،  مؤسسة الملك خالد 
 داعمين/متعاونين  منح

وتدريب تقديم منح وبرامج   
وتدريب وتطوير منسوبات   

 الجمعية

 إيجابي/دعم/متعاون  تنموي, تدريب, تمويل  مؤسسة العليان 
دعم مكاتب المساندة الحقوقية، 

 دعم البرامج التنموية للمستفيدات. 

شركة محمد بن سعيدان  
 وأوالده للعقارات

داعم مادي وعيني، 
 وتمويل مسؤولية اجتماعية

داعمين وممولين 
 استشارات 

دعم مادي، عيني ,تمويل, مقر 
الجمعية والتخطيط لمقر 

 االستثمار 
 توظيف  داعمين ومتعاونين  تدريب، منح  مؤسسة األميرة العنود

تدريب، تنموي، تمويل،  مؤسسة الوليد 
 إسكان

 دعم 
 دعم برنامج الحاضنة القانونية 

 موبايلي 
مسؤولية اجتماعية، 
رعاية، رسائل هاتفية 

 للتبرع
 دعم 

 دعم الحاضنة 

 دعم مشاريع المستفيدات دعم  تدريب، قروض للمشاريع صندوق المئوية
مؤسسة محمد بن سعيدان  

 دعم  مسؤولية اجتماعية الخيرية
 دعم برامج تنموية وتحويل حاالت 

مؤسسة جسر األمل  
 دعم  مقاوالت وترميم  للمقاوالت 

 توظيف، ترميم 

رعوي دعم  أوقاف نورة المالحي  
تمويل )غير  -دعم

 فاعل( 

لعدم الوفاء بالتزاماتهم ووعودهم  
كذلك استغالل فعالية بيت مودة 

 للترويج لجمعية أخرى 
تمويل –دعم  مسؤولية اجتماعية سابك    

 دعم عيني دعم  مسؤولية اجتماعية الجريسي
 حملة مسؤولية مسؤولية اجتماعية محور التمكين
بن سعيدان مؤسسة عبدهللا  دعم وتمويل دعم عيني/نقدي  مسؤولية اجتماعية 

StC رسائل للتبرع, بحاجة للتطوير  دعم  مسؤولية اجتماعية 
Zain بحاجة للتطوير دعم  مسؤولية اجتماعية 

 الموقع االلكتروني دعم  مسؤولية اجتماعية بنك الرياض 
 برامج تنموية  دعم  المسؤولية االجتماعية بنك األهلي
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 56 الصفحة 

 عالقتهم مع الجمعية  دورهم االهتمامات  أصحاب العالقة 
 برامج تنموية  دعم  المسؤولية االجتماعية دوتشة بنك

 دعم  المسؤولية االجتماعية بنك اإلنماء
عرض حسابات الجمعية على  

 الموقع

بالصحة  قما يتعلكل  وزارة الصحة 
 البدنية والنفسية 

توعوي وإرسال حاالت  
 عالجية

طلب تقارير طبية عن المستفيدين  
 )بيت مودة( عند الحاجة 

االدمان واألمراض النفسية   األمل للصحة النفسية مجمع 
 والذهنية 

 إيجابي
 ومحاضرات توعيةتحويل حاالت 

 ) بورش العمل( مشاركة
اللجنة الوطنية للصحة 

 النفسية
كل ما يتعلق بالصحة 

 النفسية
 إيجابي

 تعاون مع خبراء في جلسات مودة

الحد من اإليذاء والعنف   برنامج األمان األسري 
 األسري 

إيجابي/ مودة عضو  
 في البرنامج

تحويل حاالت /تزويد بدراسات  
وإحصاءات /مشاركة بورش  

العمل /برامج ورش العمل /تبادل 
معلومات )بيت مودة( /دعم 

 األبحاث  

التعلم العام والتعليم   وزارة التعليم
 العادي

اتفاقيات مع الجامعات 
لنشر التوعية واالستفادة 

والدراسات، من البحوث 
 تدريب الطالبات 

 غير مفعلة رغم وجود اتفاقيات

استقبال حاالت اإليذاء  وحدة الحماية االجتماعية
 والعنف

توفير مسكن إيوائي 
 إيجابي  -للمعنفات 

مفعل مع اإلشراف التربوي  
للحاالت )بيت مودة( لمخاطبة  

 المدارس 

التعاطي مع قضايا حقوق  هيئة حقوق االنسان 
 االنسان

 إيجابي

تحويل حاالت المشاركة وتبادل   -
 مشاكل قضايا بيت مودة 

المشاركة في كتابة تقارير هيئة  -
 حقوق االنسان عن المملكة  

 تحويل الحاالت-

 إيجابي تدريب وتعليم  معهد االدارة 
تقديم دورات تدريبة عن الدراسة  

 التنظيمية للجمعية
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 57 الصفحة 

 عالقتهم مع الجمعية  دورهم االهتمامات  أصحاب العالقة 

والتنمية   وزارة  العمل 
 االجتماعية 

اإلشراف وتقديم الدعم  
والمساندة للعمل الخيري  

 واالجتماعي

   إيجابي وعالقة الوزير
)الدكتور ماجد  

بالجمعية  القصبي(
ممتازة و إن كان هناك 

 بعض الصعوبات 

 دعم مادي  

 اللجنة الوطنية للطفولة 
رفع الوعي بقضايا  

الطفولة وحماية األطفال  
 قضاياهمومناصرة 

إيجابي ولكن بحاجة  
 إلى تطوير

دعم فني / إشراف اعطاء    -
 تراخيص تحويل حاالت الجمعية

دورات توعية ودراسات  - 
 وإحصاءات 

تقديم المساعدات العينية  الضمان االجتماعي
 والنقدية لألسر 

 تحويل حاالت  إيجابي

 وزارة الشؤون االسالمية 
العمل   اإلشراف على

اإلشراف على   ،الدعوي 
 المساجد والخطب

تعاون/ ضرورة  دال يوج
 التعاون 

بحاجة إلى التوعية معهم عبر  
 خطب المساجد

اإلشراف على وسائل   وزارة اإلعالم 
 اإلعالم والترخيص لها

عالقة مع بعض  
 القنوات والبرامج

بحاجة إلى تطوير دعم الورشة  -
 بقنواتها لإلعالن عنها

زيون  مع التلف اتفاقيةبصدد عمل -
 السعودي

اتفاقية مع الصحف والمجالت  -
 بوضع إعالنات مجانية 

 تقديم البرامج اإلعالمية-

 تطوير العالقة توفير سكن للمواطنين وزارة اإلسكان
 دعم وتوفير قروض اإلسكان -
توضيح األشخاص اللذين يتوفر -

 لديهم سكن ملك

 وزارة العدل
االهتمام بمجال العدل،  

الشخصية،  األحوال  
 المحاماة

دعم الجمعية والثقة  
 بعملها وابحاثها 

عالقتنا مع الوزارة ممتازة ولكن 
 ضابط االتصال متردد.

 تنفيذا األحكام. محكمة التنفيذ  
إحالة قضايا الزيارات 

 والرؤية للجمعية. 

عالقة ممتازة, مذهلة وهناك ثقة  
 عالية. 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 58 الصفحة 

 عالقتهم مع الجمعية  دورهم االهتمامات  أصحاب العالقة 

 محكمة األحوال الشخصية 
الشخصية  قضايا األحوال 

 والمستعجلة. 

دعم مكاتب المساندة 
الحقوقية في محكمة  

 األحوال. 

عالقة ممتازة ونتمنى التوسع في 
 جميع المحاكم.

الدعم األمني وتنفيذ   وزارة الداخلية
 القضايا المعطلة. 

التدخل في حال  
االمتناع والتعطيل أو 

 التهديد.

 عالقة ممتازة .

 القضايا األسرية.  األمارة
إحالة القضايا للجمعية 

 لتنفيذها. 

 تأييد ودعم لبيت مودة. 

  األحوال المدنية 

 المشاركة بالمشاريع 

توفير البيانات للجمعية 
 عن الحاالت.

 

 إيجابي وبحاجة لتطوير.

 مؤسسة إخاء بالرياض 

رعاية األيتام لذوي  
الظروف الخاصة  

)مجهولين األبويين( ومن 
حكمهم من البنين والبنات 
اللذين انتهت إقامتهم في 
مؤسسات ودور التربية 

االجتماعية وتستمر حتى  
بلوغ سن الثالثين )تزويج  
األيتام+ رعاية المطلقات 

 اليتيمات( 

يوجد مذكرة تفاهم تشمل 
تقديم خدمات مودة  

االجتماعية والقانونية 
واالقتصادية لمستفيدات 
 المؤسسة من المطلقات 

فاقية  ممتازة ولكن لم يتم تفعيل االت
 لحداثتها

 تنمية وتمكين أسري  جمعية المودة بجدة
منافسة وعدم توافق  

التوجهات بين 
 الجمعيتين 

تقليد  -تنافس سلبي–غير جيدة 
 واستنساخ للبرامج

 تبادل الخبرات  جمعية طيبة بالمدينة المنورة 
جيدة وسبق زيارتهم لالستفادة من 

 الخبرات

األسرة بشكل عام رعاية  جمعية فتاة األحساء
 والمرأة بشكل خاص

 
 

 محايد تنمية أسرية جمعية الوئام )الشرقية( 
عالقة محدودة )تم دعوتهم في  

 إحدى الورش( 
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 بداية عالقة تعاونية  التنمية األسرية جمعية ود ) الشرقية( 

تمكين المرأة اقتصاديا  جمعية جود 
 واجتماعيا

 
 محايد

 غير جيدة اختالف التوجهات نشر ثقافة حقوق المرأة  المرأةمؤسسة الوفاء لحقوق 

مركز آسيا لالستشارات  
 اختالف التوجهات استشارات أسرية األسرية 

 غير جيدة

المركز الخيري لالستشارة  
 األسرية 

 استشارات أسرية
تحويل الحاالت إلى  
الجمعية للمركز 

 لالستفادة من خدماتهم 

 جيدة

 استشارات اسرية ونفسية  مركز مطمئنة 

ضعف جودة العمل في  
المركز  حيث انه  
تجاري بحت على  

حساب تقديم خدمات  
 مناسبة وسليمة 

 غير جيدة

 تنظيم حمالت التطوع  فريق إحتواء 
تنظيم واستقبال  

 التبرعات 
 جيدة

 جيدة تنظيم الفعاليات  تنظيم حمالت التطوع  فريق ساعي

متالزمة رعاية أطفال  جمعية دسكا
 الدوان 

تحويل المستفيدات  
والدات أطفال ذوي  

 متالزمة داون 

 ال يوجد -جيدة

تثقيف بمرض سرطان  جمعية زهرة )سرطان الثدي( 
 الثدي

 توعية المستفيدات
 

رعاية أطفال مرضى   جمعية سند 
 السرطان 

كفالة األطفال المصابين  
 بالسرطان
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 60 الصفحة 

 عالقتهم مع الجمعية  دورهم االهتمامات  أصحاب العالقة 

 جمعية الوفاء

استشارات شرعيه قانونيه 
 وحقوق المرأة 

تأهيل االسر  -
 المتجه

 تقديم اعانات  -

 ابتكارات الوفاء  -

 مركز معاقين  -

 –تعاون  –منافسه 
 تحويل حاالت متبادل

 ال توجد عالقة تحويل الحاالت 

مركز اسيا للتدريب 
 واالستشارات األسرية  

ارشاد ) تعاون ( غير   استشارات أسريه
 مباشر 

إرشاد المستفيد )بشكل اختياري ( 
بالتواصل معهم دون تحويل  

ال يتم تحويل المستفيد –رسمي 
 حاليا   

 جمعيه واعي  
 ) اجتماعي ( 

تقديم استشارات اجتماعيه 
 ونفسيه 

 دورات تدريبيه  -

تعاون بتقديم استشارات  
اجتماعيه ونفسيه  
للمطلقين والمشاكل  

 األسرية

 تقديم دورات للموظفات مثل
 .هناء باجنيد () أ 
 

 تقديم دعم لألسرة جمعية اسرتي المدينة  
تقديم برامج اسريه 

 وتوعويه
 ال يوجد تعاون 

 جمعيه النهضة  
األسرة، الفتاة، الفقر، 
 التدريب، االسر المنتجة

 

دعم وتكامل مع االسر 
 المطلقة والمرأة 

 عالقة تعاون وتكامل 

وتعاون ودعم  تكامل  توفير مسكن امن جمعيه بنيان 
 المطلقات واسرهم

 عالقة تكامل وتعاون 

 لجنة ادوما 
 مساعدة المحتاجين ماديا
غير واضح دورهم حتى  

 االن
 ال يوجد

 ال يوجد عالقة  

تدريب وتوعية واقراض   ديم المناهل 
 للمرأة المطلقة

دعم لقضيه المرأة 
 واسرتها

 عالقة تعاون ودعم  

بيانات  توفير قاعدة  جمعيه تكاتف  
 للمتطوعين

 إيجابي ودعم 
 عالقة شراكة وتعاون 

 )اتفاقيه ( 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 61 الصفحة 
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 نادي تاج التطوعي  
فريق تطوعي يخدم  
المجتمع عن طريق 

 الجمعيات 
 إيجابي، تعاون 

إقامة فعاليات بمقر الجمعية 
_دعم المستفيدات بجمع تبرعات  

 واعطاءها المستفيدات 

 إيجابي، ال يوجد حقوق االنسان جمعيه حقوق االنسان 
اتفاقيات   –تحويل قضايا الزيارة 

 بين الجمعية وبينهم تعاون  

المرأة المطلقة ومن ال  جمعيه ايامى  
 عائل لها 

مؤيدين لقضايا الجمعية 
 واهتماماتها 

 وجود اتفاقيه 

 متطوعين خير السعودية 
دعم مادي للمحتاجين عن  

طريق االعالن عن  
 حالتهم في التويتر

ومؤيد لقضايا  داعم 
 األسرة والطالق

عالقة تكامليه وشراكة وقت  
 تحويل حاالت طارئه  – الحاجة 

م اللجنة االجتماعية لأل
  االم، الطفل  والطفل  

 ال يوجد تفعيل  –اتفاقيه وشراكة 
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جمعية مودة الخيرية يإعداد هذه الوثيقة من قبل قسم الجودة والتقييم واملتابعة فتم   63 من 62 الصفحة 

 جدول التعديالت على دليل الجودة  – ملحق 

 التعديل اعتماد  تاريخ التعديل  وصف التعديل  رقم التعديل 
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