
سيـــــاســـة الجودة في 
الهيئة العامة لألوقاف
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أوًال: المقدمة

ثانيًا: التعاريف/المصطلحات

ثالثًا: سياسة الجودة في الهيئة العامة لألوقاف



مقدمة

الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة الى تحديد المنهج الذي يمكن الهيئة من الوصول إلى مستـوى
جودة عاٍل يتيح لها فرصة أكبر لتلبية احتياجات المستفيدين وتعتبر جميـــــع إدارات الهيئة
مســـؤولة عن االلتزام بما ورد فـــي هـــذه السياسة، وتتضــــمن التزاًما بتلبية المـــتطلبات 

المعمول بها (ISO 9001:2015) باإلضافة إلى التحسين المستمر.

توضيح السياسة
يجــب توجـيه أي اسـتفسارات أو تســــاؤالت متعلقة بالسيـــاســة الـى اإلدارة. بـــاإلضافــة
الى ذلك، ترتبط هذه السياسة ارتباطًا وثيقًا بإطار عمـــل اإلدارة الــذي تــم إعــــداده بناًء

 على الممارسات الرائدة والمعايير العالمية.

تحديث السياسة
تتم مــــراجعة السياســة بـشـكل سنوي أو عـند الحاجــة وفـقًا إلجـــراءات ضـبط الوثــائـــــــــق 

بالهيئة، للتأكد من أنها محّدثة وشاملة بما يخدم أهداف السياسة.

االطالع على السياسة
تعتبـــــــــــر هـذه السياسة ُملكًا للهيئة العامة لألوقاف، ويتم نشــرها على موقـــع الهيئــــة 
العامة لألوقاف، ولقد تم إعدادها وفًقًا لمتطلبات العمل في الهيئة، لذا يجب إتاحــــــة 
المجال لجميع منسوبي الهيئة باالطالع على هذه السياسة والرجوع إليها عند الحاجـة.
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التعاريف/المصطلحات

الهيئة العامة لألوقاف.

الهيئة

 سياسات وإجراءات اإلدارة.

الدليل

هي درجة استيفاء خصائص الخدمة للمتطلبات المتمثلة بمتطلبات المتعاملين واحتياجات 
وتوقعات الجهات المتأثرة.

الجودة

التزامات وتوجهات  العامة لألوقاف توضح  الهيئة  هي سياسة عامة موضوعة من قبل 
ومبادئ الهيئة بما يتعلق باألداء العام لنظام إدارة الجودة، وتوفر اإلطار العام للنشاطات 

ذات الصلة وأسس تعريف أهداف الجودة للهيئة.

سياسة الجودة
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سياسة الجودة في الهيئة العامة لألوقاف

تلتزم الهيئة العامة لألوقاف في إطار رؤيتها ورسالتها وركائزها وأهدافها االستراتيجيـــة 
بتلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها وتحقيق رضاهم من خالل األداء وفق معاييـــر 
عالمية، وبــدرجة عــالية مـــن الـــمهنية لضمان الجودة والتحسين المستمر؛ ولذلك تتبنــى 
الهيئة العامـــــــــة لألوقــــاف فكــــرًا طموحـــًا لتحقيق أهدافها وتحسين ادائها عـــلى كافــة 

المستويات من خالل اآلتي: 

•تحقيق أعلى درجات الجودة والتمّيز في النهــــوض بقطاع األوقـــاف بــالمملكة العربية 
السعودية وفق األنظمة ذات الصلة.

•توفير التوعية والدعـم الالزم في مجـــــال الجـــــــودة والتحسين الــــمستمر لبناء القـــدرات 
المؤسسية للهيئة.

•تقـــــــديـــــم التــــــوعية والـــــدعم الــــــمناســـب ورفع كــفاءة منسوبي الهيئة بما يحقق رضا 
المستفيدين والجهات المعنية.

•االلتزام بجميع المتطلبــات التنظيميـة والتشريعيـــــــة ذات الصلـــة بالخدمــــات المقـــدمة.

وفق  لها  المستمر  والتحسين  بالهيئة  الجودة  إدارة  نظام  عمليات  ودعم  •تخطيط 
لجائزة  التمّيز  نموذج  مع  وبالتوافق   ISO 9001 الدولية  القياسية  المواصفة  متطلبات 

.EFQM ومع نموذج التمّيز المؤسسي األوروبي KAQA الملك عبد العزيز للجودة
كما تحرص الهيئة العامة لألوقاف على إتاحة هذه السياسة والتوجهات التي تغطيها 
وسائل  عبر  الهيئة  منسوبي  لكافة  إيصالها  من  والتأكد  المعنية،  األطراف  كافة  إلى 
وقنوات التواصل المتاحة، كما تحرص على المراجعة الدورية لسياسة وأهداف الجودة 

لضمان استمرارية تطبيقها بفاعلية وكفاءة.




