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تًهٍذ ػٍ اندبئضح/يمذيخ: أواًل

.تؼشٌف انتًٍض انًئعغً  •

.يفبهٍى انتًٍض انًئعغً •

    RADARاالعهىة انؼهًً نتمٍٍى انتًٍض انًئعغً•

.خىائض اندىدح انؼبنًٍخ و انىعٍُخ•

.أهذاف اندبئضح / انمٍى / انشعبنخ / انشإٌخ •

.انفئبد / يدبالد اندبئضح •

.وانثبنث يؼبٌٍش انًدبل انثبًَ / نهدبئضح انًُىرج انؼهًً •

.نهدبئضح انذوسح انتُفٍزٌخ •

.نهدبئضح انهٍكم انتُظًًٍ •



أى تكىى الوولكت العربيت السعىديت”

هعيبرا عبلويب للجىدة و خذهبتهب  بوٌتجبتهب  

و اإلتقبى  

”  م 2020في العبم 

سإٌخ خبدو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ نهدىدح انىعٍُخ





( :  EFQM) تؼشٌف انًئعغخ األوسوثٍخ  إلداسح اندىدح 

تغجٍك أفضم انًًبسعبد فً اداسح انًُظًخ و تحمٍك  ” 

  ” َتبئدهب انًختهفخ وفمًب نهًفبهٍى األعبعٍخ نهتًٍض انًئعغً

Toward 
Excellence

Best in 
class

World 
class

انًئعغً  تؼشٌف انتًٍض  



 كًب نهًُظًخ انؼبيخ انصحخ الختجبس كؤداح ٌغتؼًم

 انًىاسد وتىصٌغ األونىٌبد وضغ ػهى ٌغبػذ

انًُظًخ أداء نتحغٍٍ وانؼًهً انىالؼً وانتخغٍظ .

انًئعغًتمٍٍى انتًٍض 



انُظش نهًُظًخ يٍ صاوٌخ يختهفخ  وثبعتخذاو 

.أعهىة ػهًً يُبعت

انًئعغًتمٍٍى انتًٍض 



انًفبهٍى 
األعبعٍخ نهتًٍض 

انًئعغً

تحمٍك َتبئح  
يتىاصَخ انمًٍخ 

انًضبفخ 
نهًتؼبيهٍٍ

انمٍبدح 
ثشإٌخ 
وانهبو 
وَضاهخ

اإلداسح يٍ 
خالل 
انُدبذ يٍ انؼًهٍبد

خالل 
انؼبيهٍٍ

سػبٌخ 
اإلثذاع 
واالثتكبس

ثُبء 
انششاكبد

تحًم 
انًغئونٍخ 
نًغتمجم 
يغتذاو

انًئعغًانًفبهٍى األعبعٍخ نهتًٍض 



RADAR 

تخغٍظ  
وتغىٌش  
انًُهدٍبد

تغجٍك  
انًُهدٍبد

تمٍٍى  
وتحغٍٍ  
انًُهدٍبد

انُتبئح 
انًغهىثخ

(RADAR)انًئعغً  تمٍٍى انتًٍض أعهىة 



دًٌُغيؼبٌٍش خبئضح 

( انًُىرج انٍبثبًَ )

َمغخ   200وضغ وَشش انغٍبعبد 

تًٍُخ  

انًىاسد 

انجششٌخ

150 
َمغخ

خًغ 

انًؼهىيبد  

وتحهٍههب

150 
َمغخ

تغىٌش  

خذيبد /يُتدبد

خذٌذح
َمغخ 200

انتحغٍٍ

انًغتًش 
َمغخ 200

َظبو اإلداسح
َمغخ 100

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.balancedscorecard.org/Portals/0/images/Deming.jpg&imgrefurl=http://www.balancedscorecard.org/LinkClick.aspx?link=106&tabid=56&usg=__YLD5G5qk2PIkMazKRa88uSH3WEM=&h=327&w=265&sz=8&hl=ar&start=18&tbnid=8qsK162FpTzxxM:&tbnh=118&tbnw=96&prev=/images?q=deming+award+japan&gbv=2&hl=ar


يبنكىنىو ثىنذسٌحيؼبٌٍش خبئضح 

( انًُىرج األيشٌكً ) 

انمٍبدح
120

انتخغٍظ

االعتشاتٍدً
85

ػهى انتشكٍض 

انؼًٍم وانغىق
85

ػهى انتشكٍض 

انًىاسد انجششٌخ
85

اداسح انؼًهٍبد
85

انُتبئح
450

90وانتحهٍم واداسح انًؼشفخ انمٍبط 



َتبئح انًىاسد انجششٌخ
100

َتبئح انًغتفٍذٌٍ
150

َتبئح انًدتًغ
100

َتبئح

األداء

انشئٍغٍخ
150

انمٍبدح
100

انًىاسد انجششٌخ
100

انغٍبعبد 
واإلعتشاتٍدٍبد

100

انًىاسد وانششاكخ
100

انؼًهٍبد
100

عنارص النتاجئعنارص المتكني

الإبداع واملعرفة

EFQMمعايري اجلائزة الأوروبية للجودة 



خبئضح انًهك ػجذانؼضٌض نهدىدح

http://http/www.kaqa.org.sa/




انشإٌخ

انشعبنخ

انّتًٍُض فً انؼًم انخٍشي  

دػمممى وَشمممش انّتًٍُمممض انًئعغمممً وتكمممشٌى      

أفضمممممم انًًبسعمممممبد فمممممً يدمممممبل انؼًمممممم 

انخٍشي 



لٍـــــى اندــــــبئـضح



 انخٍشي انؼًم فً وانّتًٍُض واإلتمبٌ اندىدح ثمبفخ َشش.  

 انخٍشي انًئعغً انؼًم وكفبءح ثفؼبنٍخ االستمبء

انخٍشٌخ انًُشبد ثٍٍ انًُبفغخ سوذ تشدٍغ. 

 انخٍشي انؼًم فً انًغتًش وانتؼهى اإلثذاع سوذ غشط.

أهذاف اندبئضح



 انخٍشي انؼًم ثًُشآد انًدتًغ ثمخ تؼضٌض .

 انخٍشٌخ انًُشبد أداء فً انتمذو نمٍبط يؼٍبسٌخ وأعظ يشخؼٍخ تىفٍش.   

 انخٍشي انؼًم فً وانتدبسة انًًبسعبد أفضم َشش

 انًتًٍض انخٍشي انؼًم وتكشٌى  تحفٍض 

أهذاف اندبئضح



انًُشآد انخٍشٌخ انًتًٍضح:     انًدبل األول 

فئخ انًُشآد انؼبيهخ فً انمغبع  

االختًبػً و اإلغبثً

انكجٍشح

أكثش او 50انؼبيهٍٍ ػذد 

انًتىعغخ وانصغٍشح

50انؼبيهٍٍ ألم يٍ ػذد 

فئخ انًُشآد انؼبيهخ فً انمغبع  

انذػىي و انتؼهًًٍ
30ػذد انؼبيهٍٍ ألم يٍ أكثش او 30ػذد انؼبيهٍٍ 

انًششوع انخٍشي انًتًٍض:    انًدبل انثبًَ 

انفكشح اإلثذاػٍخ انًتًٍضح:    انثبنث انًدبل 

انفئبد/ اندبئضح يدبالد 



هعبيير رئيسيت 9

هعيبرا فرعيب 35

عٌصر تويز 236 





ػذد انُمبطانًؼٍبسانشلى

.1 

150انمٍبدح اإلداسٌخ واالعتشاتٍدٍبد

25نهؼبيهٍٍ حغُخ كمذوح انمبدح 1/1

40انتخغٍظ االعتشاتٍدً 1/2

25انًؼٍٍٍُ كبفخ يغ انفؼبل انتىاصم 1/3

 راد وانتششٌؼبد واألَظًخ انؼًهٍبد وتحغٍٍ تغىٌش فً انمبدح يشبسكخ 1/4

انخٍشي ثبنؼًم انؼاللخ
20

20ثبنًُشؤح وانتًٍض اندىدح ثمبفخ وَشش تجًُ  1/5

20اداسح انًخبعش وثشايح انتغٍٍش 1/6

انًتًٍضحانًُشآد انخٍشٌخ : األولانًدبل 

يؼبٌٍش اندبئضح



ػذد انُمبطانًؼٍبسنشلىا

2

100إدارة الوىارد البشريت والوتطىعيي

20البشريت الوىارد  هي الوٌشأة احتيبجبث وتأهيي تخطيط 2/1

20وتعىيضهن العبهليي هكبفأة  2/2

20والوتطىعيي العبهليي وتذريب تطىير  2/3

20هٌبسبت عول بيئت وتىفير وهشبركتهن، العبهليي  توكيي  2/4

20الوتطىعيي شؤوى إدارة 2/5

3

100إدارة وتٌويت الوىارد الوبليت واألوقبف 

30إدارة الوىارد الوبليت   3/1

30تٌويت الوىارد الوبليت والتبرعبث    3/2

40األوقبف إدارة  3/3

يؼبٌٍش اندبئضح



ػذد انُمبطانًؼٍبسانشلى

4

80إدارة الوىارد والشراكبث 

20إدارة الشراكبث  4/1

20إدارة الوىاد والوببًي والووتلكبث   4/2

20إدارة التقٌيت   4/3

20والوعرفت الوعلىهبث إدارة  4/4

5

150إدارة العوليبث والخذهبث

40تحذٌذ واداسح انؼًهٍبد ثبنًُشؤح    5/1

40 تصًٍى وتغىٌش خذيبد انًغتفٍذٌٍ   5/2

30انتحغٍٍ انًغتًش نهؼًهٍبد وانخذيبد     5/3

40وانًغتفٍذٌٍ انًتجشػٍٍ ػاللبد وتؼضٌض اداسح   5/4

6

60والشفبفيت  الحىكوت

20  العبهت والسيبسبث العليب اإلدارة حىكوت6/1

20  الوبليت واإلجراءاث السيبسبث حىكوت6/2

20البشريت الوىارد وإجراءاث سيبسبث حىكوت6/3



ػذد انُمبطانًؼٍبسانشلى

7

80ًتبئج الوىارد البشريت 

40هقبييس رأي الوىارد البشريت    7/1

40البشريت ببلوىارد الوتعلقت األداء هؤشراث   7/2

8
160ًتبئج الوستفيذيي  

80الوستفيذيي ورضب رأي هقبييس  8/1

80 ببلوستفيذيي الوتعلقت األداء هؤشراث  8/2

9

120األداء الرئيست  ًتبئج 

40انُتبئح انًبنٍخ   9/1

30انُتبئح انتشغٍهٍخ  9/2

30َتبئح انًىاسد وانششاكبد   9/3

20وانًؼشفخ انًؼهىيبد َتبئح 9/4

يؼبٌٍش اندبئضح



انذوسح انتُفٍزٌخ نهدبئضح  

انشهش األول اعالق اندبئضح ثدًٍغ يدبالتهب وتىػٍخ انًُشآد انخٍشٌخ 

انشهش انثبنث اعتالو انتششٍحبد ثدًٍغ فشوع اندبئضح 

انشهش انثبنث انجذء فً اػذاد وصٍبغخ تمبسٌش انتمذو نهدبئضح 

انشهش انغبدط انًىػذ انُهبئً نتغهٍى تمبسٌش انتمذو نهدبئضح 

انثبيٍانشهش  انتمٍٍى، وانضٌبساد انًٍذاٍَخ 

انتبعغانشهش  انتحكٍى وتحذٌذ اندهبد انفبئضح 

انؼبششانشهش  انحفم انُهبئً، واػالٌ انُتبئح، وتكشٌى انًُشآد انفبئضح 

ػشش اانحبديانشهش  البيخ يهتمى أفضم انتغجٍمبد وانًًبسعبد فً يدبل انؼًم انخٍشي 

ػشش اانحبديانشهش  اسعبل تمبسٌش انتؼمٍت انفٍُخ 



انهٍكم انتُظًًٍ نهدبئضح

يدهظ األيُبء

انًذٌش انتُفٍزي  

نهدبئضح

انًششف انؼبو ػهى  

اندبئضح

أيٍٍ ػبو اندبئضح

انغكشتبسٌخ

يُغك انؼاللبد  

انؼبيخ

انًُغك اإلداسي  

نهدبئضح

انًُغك انفًُ  

نهدبئضح






