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سياسة الجودة
مجلس الشارقة الرياضي ) (SSCهو مؤسسة حكومية رياضية ومحترفة في إمارة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
تتوافق أعمالنا مع أعلى معايير الجودة ،من خالل الموظفين المهرة ذوي الخبرة والكفاءة ،واستخدام أحدث التقنيات المتاحة مع المجلس
الرياضي.
نقدم لعمالئنا خدمات رياضية شاملة تبدأ من تصميم البرامج الرياضية المتميزة واإلشراف عليها ،وتقديم الدعم المطلوب لمختلف المؤسسات
الرياضية بإمارة الشارقة بالتعاون مع الجهات المعنية ،واالرتقاء واالهتمام المستمر بجميع البرامج واألنشطة الرياضية والشبابية من أجل
تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنافسية المحلية واإلقليمية والدولية.
نحن ملتزمون بتلبية متطلبات عمالئنا لتحقيق رضاؤهم النهائي وإسعادهم وتجاوز كل توقعاتهم ،وكذلك الحفاظ على ممارسات الجودة لضمان
التحكم في جميع أنواع المخاطر في جميع عملياتنا بأفضل ما نستطيع.
ومننن أجننل تحقيننق ذلننك ،قمنننا بإنشنناء وتنفيننذ ومراجعننة نظننام إدارة الجننودة ) (QMSعلننى أسنناس  - ISO 9001: 2015 -معيننار
نظام إدارة الجودة (.)QMS
يلتزم مجلس الشارقة الرياضي ) (SSCبما يلي:


التأكد من أن سياسة الجودة هذه مناسبة لغرض وأهداف المجلس الرياضي لهذه المنظمة.



إنشاء وتنفيذ أهداف جودة ذكية.



تحديد المسؤوليات والصالحيات والتواصل مع جميع الموظفين المعنيين.



توفير الموارد المناسبة لبيئة عمل آمنة.



تنفيذ العمليات والخدمات لالمتثال لمتطلبات العميل والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.



التأكد من أن الموظفين مدربين ومؤهلين لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء.



قياس وتحليل وتحسين نظام إدارة الجودة من خالل مسح رضا خدمة العمالء ،والتدقيق الداخلي ،ومراجعة اإلدارة والرقابة على عدم
المطابقة التشغيلية.

تلتزم اإلدارة العليا لمجلس الشارقة الرياضي ) (SSCبالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة ،ونشر سياسة الجودة هذه إلى جميع الموظفين
وأصحاب المصلحة؛ ومراجعتها بانتظام للحفاظ على مالءمتها وتحديثها.

رئيس مجلس الشارقة الرياض
عيىس هالل الحزام
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Quality Policy
SHARJAH SPORT COUNCIL (SSC) is a well-established & professional Sport Council in the Emirate of
Sharjah, United Arab Emirates.
Our works complies with highest quality standards, skilled and experienced staffs, and latest available
technologies.
With SSC, customer is assured of end-to-end service starting from distinguishing and supervising sports
programs, to providing required support in cooperation with concerned authorities, and continually
upgrading and paying attention to all sports and youth programs and activities in order to achieve tangible
results at the level of local, regional, and international competitiveness.
We are committed to meet our clients’ requirements to achieve their ultimate satisfaction and exceed
their expectation and also maintain quality practices to ensure that all types of risks in all our processes are
controlled to the best of our ability.
In order to achieve this, we established, implemented and maintains a Quality Management System (QMS)
based on ISO 9001:2015 – Quality Management Systems (QMS) International Standard.
SHARJAH SPORT COUNCIL (SSC) is committed to:






Ensure that this Quality Policy is appropriate to the purpose and context of this organization.
Establish and implement SMART Quality Objectives.
Define responsibilities, authorities and communicate to all concerned personnel.
Provide appropriate resources for safe working environment.
Carry out operations and services to comply with client requirements, applicable statutory and
other regulatory requirements.
 Ensure staff are trained & competent for providing quality products and services to the customers.
 Measure, Analyze and Improve QMS through Customer Service Satisfaction Survey, Internal Audit,
Management Review and Control of Operational Non-conformances.
The Top Management of SHARJAH SPORT COUNCIL (SSC) is committed towards continual improvement of
the QMS. This Quality Policy shall be communicated to all employees and stakeholders; and reviewed
regularly to keep it relevant and up to date.
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