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وانتًُّز 

فٍ إداسج انؼًم 

انخُشٌ

األصثىع انىطٍُ –انًدهش انضؼىدٌ نهدىدج 
انخايش نهدىدج

هـ 1433روانحدح  28انثالثاء 
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يحتىي انؼشض

اٌؿًّ اٌخ١شٞ ِٚؤعغبتٗ: أٚاًل

ِفب١ُ٘ أعبع١خ ٌٍزٛدح ٚاٌت١ُّّض : حب١ًٔب

ِؿب١٠ش اٌت١ُّّض اٌّؤعغٟ ٌٍؿًّ اٌخ١شٞ: حبٌخًب

ِششٚؼ اٌتم١١ُ اٌزاتٟ  : ساثؿًب
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العملًالخيريًومؤسساتهًوأنواعه:ًأولًا
تؿش٠ف اٌؿًّ اٌخ١شٞ ِٚؤعغبتٗ•

صفبد اٌؿًّ اٌخ١شٞ اٌّت١ّض•

اٌّخبطش ٚاٌغٍج١بد اٌتٟ تٛارٗ ِؤعغبد •
اٌؿًّ اٌخ١شٞ

ٌّبرا اٌزٛدح ٚاٌت١ُّّض فٟ اٌؿًّ اٌخ١شٞ؟•
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قشآَُح إششاقاخ
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العملًالخيريًومؤسساته:ًأولًا

ِب ٘ٛ

اٌؿًّ اٌخ١شٞ 

ِٚب ٟ٘ ِؤعغبتٗ؟ 
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7

صفع إٌفظ
ثشاِذ سؾب٠خ األعش   

ثشاِذ ٌٍتٛؾ١خ اٌصض١خ–

خذِبد اإلغبحخ ٚاٌطٛاسئ –

ثشاِذ ٌشؾب٠خ اٌّغ١ٕٓ–

ثشاِذ ٌشؾب٠خ اٌّؿبل١ٓ–

صفع اٌّبي 
ثشاِذ اٌتذس٠ت ؾٍٝ

اٌّٙٓ اٌّطٍٛثخ فٟ عٛق اٌؿًّ 

اٌتذس٠ت ؾٍٝ إلبِخ اٌّششٚؾبد

اٌصغ١شح ِٚششٚؾبد ص٠بدح اٌذخً 

صفع اٌذ٠ٓ 

ثشاِذ إسشبد٠خ د١ٕ٠خ تؿ١ّ١ٍخ، 

اٌخ..ثشاِذ ٌتم٠ٛخ اٌشٚاثط االرتّبؾ١خ

اٌؿًّ اٌّؤعغٟ

ٌٍضفبظ ؾٍٝ 

اٌضشٚس٠بد  

اٌخّظ

صفع اٌؿمً 
برامج محو األمٌة

برامج التوعٌة بؤضرار التدخٌن  

والمخدرات

صفع إٌغً 
برامج مشارٌع الزواج

البرامج صحٌة لتقوٌة النسل 



صفاخ انؼًم انخُشٌ 

انًتًُز
االؾتّبد ؾٍٝ اٌؿًّ اٌتطٛؾٟ•

حمبفخ االصتغبة•

.أخالل١بد إٌّٙخ ٚاٌمذٚح اٌضغٕخ•

لجٛي اٌّزتّؽ ٌٍمبئ١ّٓ ؾٍٝ اٌؿًّ اٌخ١شٞ•

.اٌجشوخ ٚاألحش اٌط١ت ٌٍؿًّ اٌخ١شٞ ؾٍٝ اٌّزتّؽ•

اٌتخصص•

حمخ اٌّتجشؾ١ٓ ثبٌزٙبد اٌخ١ش٠خ•
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صفاخ انؼًم انخُشٌ 

انًتًُز
اٌتٛاصً اٌفؿبي ِؽ اٌّتجشؾ١ٓ •

إٌتبئذ اٌٍّّٛعخ ٌٍّغتف١ذ٠ٓ•

.حمبفخ اٌٛلف اإلعالِٟ•

.اٌشفبف١خ وّطٍت ارتّبؾٟ ٚتشش٠ؿٟ•

اٌتؤح١ش ؾٍٝ اٌّزتّؽ ٚأٔػّخ اٌؿًّ اٌخ١شٞ•

.ش١ٌّٛخ اٌؿًّ اٌخ١شٞ ٌىً راد وجذ•

9



العملًالخيريًومؤسساته:ًأولًا

اٌّخبطش ٚاٌغٍج١بد

اٌتٟ تٛارٗ  

ِؤعغبد اٌؿًّ اٌخ١شٞ
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اٌّخبطش ٚاٌغٍج١بد

اٌتٟ تٛارٗ 

ِؤعغبد اٌؿًّ  

اٌخ١شٞ

اٌضؿف فٟ 

اٌجٕبء اٌّؤعغٟ

ِضذٚد٠خ

اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ 

ضؿف 

إٌتبئذ ٚإٌّزضاد

ضؿف حمبفخ

اٌتطٛؼ فٟ اٌّزتّؽ 

اٌضشة ؾٍٝ 

اإلس٘بة

ضؿف اٌغ١بعبد

ٚاألٔػّخ اٌضى١ِٛخ

اٌذاؾّخ
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 ألٌ اندىدج واإلتقاٌ يثذأ إصاليٍ ويطهة

ششػٍ

نؼالج وتالفٍ انضهثُاخ انضاتقح

ًىاخهح انتحذَاخ انحانُح وانًضتقثهُحن

 ٌنتحقُق سصانح االصتخالف فٍ األسض تئتقا

تاالصتفادج يٍ انُظشَاخ وانًفاهُى 

اإلداسَح انُافؼح

 نهفىائذ انًشخىج يٍ تطثُق َظى اندىدج

فٍ انؼًم انخُشٌ

نًارا يؤصضاخ انؼًم 

انخُشٌ يطانثح تاندىدج 

وانتًُز؟
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فىائذ اندىدج نهقطاع 

انخُشٌ
 ٌَشش ثقافح اندىدج واإلتقا

.وانتًُّز فٍ انؼًم انخُشٌ

 االستقاء تفؼانُح وكفاءج انؼًم

.انًؤصضٍ انخُشٌ

 غشس سوذ اإلتذاع وانتؼهى انًضتًش

.فٍ انؼًم انخُشٌ

 تؼزَز ثقح انًدتًغ تًُشآخ انؼًم

.انخُشٌ

 تىفُش يشخؼُح وأصش يؼُاسَح

.   نقُاس أداء انًُشآخ انخُشَح

 ٍَشش أفضم انًًاسصاخ وانتداسب ف
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مفاهيمًأساسيةًإلدارةًالجودةًوالتمُّيزًالمؤسسي:ًثانياًا

تؿش٠ف إداسح اٌزٛدح•

فٛائذ اٌزٛدح اٌشبٍِخ•

اٌتطٛس اٌتبس٠خٟ إلداسح اٌزٛدح•

ألغبَ إداسح اٌزٛدح ٚأدٚاتٙب ِٕٚب٘زٙب •
اٌّختٍفخ
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ماذا نستفٌد من تطبٌق الجودة؟

.األداء اٌتضغ١ٓ اٌّغتّش ٌزٛدح  1.

.اصت١بربد اٌّغتف١ذ٠ٓ اٌذاخ١١ٍٓ ٚاٌخبسر١١ٓتٍج١خ 2.

.اٌضمبئكاٌمشاساد اٌّشتىضح ؾٍٝ اتخبر 3.

.اٌفش٠كاٌؿًّ اٌزّبؾٟ ٚتشع١خ حمبفخ اٌؿًّ ثشٚس تؿض٠ض 4.

.ِٙبساد اٌؿب١ٍِٓ  ٚلذساتُٙسفؽ 5.

.تم٠ٛخ اٌٛالء ٌٍؿًّ ٚاٌّؤعغخ6.

.تط٠ٛش ِمب١٠ظ رٛدح األداء ِٚؤششاد اٌتط٠ٛش ٚاٌتضغ١ٓ اٌّغتّش7.

.تم١ًٍ ٚتضغ١ٓ إرشاءاد اٌؿًّ ٚلتًب ٚتىٍفخ8.

.تضغ١ٓ ٚتط٠ٛش ِغتّش فٟ وبفخ اٌؿ١ٍّبد اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ9.

.اٌتؿٍُ ِٓ األخطبء ٚاٌضذ ِٓ تىشاس٘ب ثطش٠مخ ؾ١ٍّخ10.
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يشاحم تطىس اندىدج

 

 

تٛو١ذ اٌزٛدح

 Quality Assurance 

ضجط اٌزٛدح 

Quality Control   

اٌفضص

Inspection

إداسح اٌزٛدح اٌشبٍِخ

Total Quality Management   

اٌت١ُّّض اٌّؤعغٟ

Excellence

1920 1940 1970 1980 1990
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5S SPC Kaizen Quality 

Circles
QC -QA

Quality Approaches Tools and Techniques

Benchmar

king
ISO
9000

PQA TQM ISO 
14000

BPR

Deming’s

14 points
Juran 

Trilogy

Six
Sigma

Knowledge 

Management

Balanced

Scorecard

Continuous Learning, Innovation & 
Improvement

Business 
Excellence

CRM
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يارا تختاس 

انًُظًح؟

وتًارا 
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إداسج اندىدج

Quality management

يؼاَُش ويىاصفاخ

Standards and criteria

ادواخ ويُهدُاخ

Tools and Approaches

اؾتّبداد
Accreditation

تص١ٕفبد
Ranking Criteria

ِٛاصفبد اٌزٛدح

Standards 

ِٕٙز١بد
Approaches

ادٚاد اٌزٛدح

Quality 

Tools
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يارا َقصذ 

؟....تاندىدج

الجـودة 

؟
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 اندىدج إداسج

انشايهح

 اإلخشاءاخ نكم خايغ اصى

 وانفُُح اإلداسَح واألَظًح

  أو صهؼح إلَتاج انًتثؼح

 قادسج تكىٌ خذيح تقذَى

 انىفاء ػهً خالنها يٍ

 وسغثاخ تاحتُاخاخ

 انزٌ تانشكم ،ػًالئها

 ،تىقؼاتهى يغ َتفق
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معاييرًالتميُّزًالمؤسسيًلمعملًالخيري:ثالثاًا
مـاًهـوًالتميُّزًالمؤسسي؟•
المفاهيمًاألساسيةًلمتميز•
معاييرًالتميُّزًالمؤسسي•
مفاهيمًالرادارً•
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انتًُّز انًؤصضٍ

هـا هـو التويُّضالوؤسسي؟
. هشحلت هتمذهت هي هشاحل إداسة الجودة الشاهلت•

تجاااااص التول،ااااثي اتفمياااك ائجااال الٌتاااا   هاااي  ااا   ائجااال •

.الوواسساث

. التفشد االتفوق ئي األداء االخذهاث االوواسساث•

اسلوب هٌظن اداسي للوشاج،ت الشاهلت االتميين الزاتي ألًشطت •

.اًتا   الوٌظواث هماسًت هع ًوارج التويُّض

يست،ول كأداة ال تباس الصفت ال،اهت للوٌظوت•

يسااااعذ علاااا الاااع األالويااااث اتوصياااع الواااواسد االتخطاااي  •

.الوال،ي اال،ولي للوٌظوت
25



يُظىيح انتًُّز 

انًؤصضٍ

الوبادئ األساسيت للتويُّض الوؤسسي1.

ه،اييش التويُّض الوؤسسي2.

التميين بأسلوب الشاداس هفهوم3.
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انًفاهُى 

األصاصُح 

نهتًُّز انًؤصضٍ

اٌتٛرٗ ٔضٛ

تضم١ك إٌتبئذ 

اٌتشو١ض ؾٍٝ

اٌؿ١ًّ 

اٌم١بدح 

ٚحجبد اٌتٛرٗ

اإلداسح 

ثبٌؿ١ٍّبد

ٚاٌضمبئك  تط٠ٛش  

اٌؿب١ٍِٓ  

ِٚشبسوتُٙ

اعتّشاس٠خ اٌتؿٍُ

ٚاالثتىبس، ٚاٌتضغ١ٓ 

تط٠ٛش

اٌششاوبد 

اٌّغئ١ٌٛخ 

االرتّبؾ١خ
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اهويت جوا ض الجودة االتويض

.ٔشش اٌٛؾٟ ثبٌزٛدح ٚأ١ّ٘خ تطج١مٙب -1

.ٌٍزٛدحتجٕٟ اٌتخط١ط اإلعتشات١زٟ  -2

.ٚأعغٙبتضف١ض اٌمطبؾبد اٌّختٍفخ ٌتجٕٟ ِجبدئ اٌزٛدح  -3

اإلداس٠خثّغتٜٛ اٌم١بداد االستمبء  -4

ص٠بدح فؿب١ٌخ ِشبسوخ إٌّشآد فٟ ثٕبء اٌّزتّؽ ٚخذِتٗ -5

تشز١ؽ ِّبسعخ ل١بط ِغت٠ٛبد األداء فٟ األؾّبي اٌّختٍفخ  -6

. ِٚمبسٔتٙب ثّغت٠ٛبد أداء ؾب١ٌّخ( اٌتم١١ُ اٌزاتٟ)

.تىش٠ُ إٌّشآد اٌفبئضح ٚٔشش حمبفخ إٌّبفغخ اٌشش٠فخ -7
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ٔتبئذ 
اٌجشش٠خاٌّٛاسد 

اٌّتؿب١ٍِٓٔتبئذ 

اٌّزتّؽٔتبئذ 

ٔتبئذ

األداء

اٌشئ١غ١خ

اٌم١بدح

اٌجشش٠خاٌّٛاسد 

اٌغ١بعخ 
ٚاإلعتشات١ز١خ

اٌششاوخ 

ٚاٌّٛاسد

اٌؿ١ٍّبد

نموذج التميُّز المؤسسي



يؼاَُش خىائز اندىدج 

وانتًُّز انًؤصضٍ

اٌم١بدح
اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ

اٌتخط١ط 
االعتشات١زٟ

اٌّٛاسد 

ٚاٌششاوبد

اٌؿ١ٍّبد ٔتبئذ اٌّٛاسد 

اٌجشش٠خ

ٔتبئذ 

اٌّتؿب١ٍِٓ

ٔتبئذ  

اٌّزتّؽ

ٔتبئذ   

األداء 

اٌشئ١غ١خ
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القيادة اإلدارية. 1
Leadership

انقذوج  1-1

انحضُح نهؼايهٍُ 

انتىاصم  1-2
انفؼال يغ كافح 

انًؼٍُُُ 

انًشاسكح فٍ 1-3
تطىَش وتحضٍُ 

انؼًهُاخ واألَظًح 

وانتششَؼاخ 

تثٍُ وَشش  1-4
ثقافح اندىدج 

وانتًُز تانًُشؤج 

إداسج  1-5
انًخاطش 
وتشايح 

انتغُُش  
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.تجٕٟ اٌمبدح ِفب١ُ٘ ِٚجبدئ اٌؿًّ اٌخ١شٞ•

.تجٕٟ ٚتشز١ؽ اٌؿًّ اٌتطٛؾٟ، ٚتمذ٠ُ اٌمذٚح اٌضغٕخ فٟ رٌه•

.االٌتضاَ ٚاٌؿًّ ثبٌم١ُ اٌّؤعغ١خ ٌٍّٕشؤح•

اٌم١بدح ثبٌّشبسوخ ِؽ اٌؿب١ٍِٓ، ٚتطج١ك ِجذأ اٌشٛسٜ التخبر •

.اٌمشاساد

.تشز١ؽ اٌؿًّ اٌزّبؾٟ ثبٌّٕشؤح•

.اٌّغبّ٘خ فٟ إؾذاد ٚتط٠ٛش ر١ً رذ٠ذ ِٓ لبدح اٌّغتمجً•

تشز١ؽ اٌؿب١ٍِٓ ؾٍٝ اإلثذاؼ ٚاالثتىبس، ٚت١ٙئخ اٌػشٚف •

.اٌّالئّخ ٌزٌه

القيادة اإلدارية. 1
القدوة الحسنة 1/1
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تط٠ٛش ٚتضذ٠ذ لٕٛاد اٌتٛاصً اٌفؿبي ِؽ وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ•

تجٕٟ ع١بعخ االعتّبؼ ٌصٛد اٌؿ١ًّ ٌتضذ٠ذ اصت١بربد •

ِٚتطٍجبد وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ

تجٕٟ ٚتشز١ؽ اعتج١بٔبد اعتطالؼ اٌشأٞ ٚل١بط ِؿذي سضب •

وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ ٚاٌتفبؾً اال٠زبثٟ ِؽ ٔتبئزٙب

.اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌّزتّؿ١خ راد اٌؿاللخ ثبٌؿًّ اٌخ١شٞ•

.تجٕٟ ع١بعخ اٌجبة اٌّفتٛس ِؽ وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ•

اٌم١بَ ثّجبدساد فّؿبٌخ ِٕٚتػّخ ٌتؿض٠ض ٚتضغ١ٓ اٌصٛسح •

.اٌز١ٕ٘خ ٌٍّٕشؤح ٌّختٍف ششائش اٌّؿ١١ٕٓ ٚاٌّزتّؽ

القيادة اإلدارية. 1
اٌتٛاصً اٌفؿبي ِؽ وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ: 1-2
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اٌّشبسوخ فٟ تضذ٠ذ اٌؿ١ٍّبد اٌشئ١غ١خ ٚاٌّغبٔذح ثبٌّٕشؤح، ٚتضذ٠ذ   •

.اٌّغؤ١ٌٚٓ ؾٕٙب

.تجٕٟ ِفب١ُ٘ اٌتضغ١ٓ اٌّغتّش ٌىبفخ اٌؿ١ٍّبد ٚاإلرشاءاد ثبٌّٕشؤح•

.اٌّشبسوخ فٟ تط٠ٛش أٔػّخ فؿبٌخ ٌم١بط األداء اٌّؤعغٟ ٌٍّٕشؤح•

ل١بَ اٌمبدح ثزّؽ ٚتض١ًٍ وبفخ اٌّؿٍِٛبد ٚاإلصصبئ١بد ٌٍّغبؾذح فٟ •

اتخبر اٌمشاساد اٌالصِخ

اٌّشبسوخ فٟ اٌٍزبْ ٚفشق اٌؿًّ اٌّتخصصخ فٟ تط٠ٛش ٚتضذ٠ج األٔػّخ •

.ٚاٌتشش٠ؿبد اٌّختٍفخ راد اٌؿاللخ ٚاٌتؤح١ش ؾٍٝ اٌؿًّ اٌخ١شٞ

اٌّشبسوخ فٟ إٌّػّبد اٌٛط١ٕخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ راد اٌؿاللخ ثبٌؿًّ •

.اٌخ١شٞ

القيادة اإلدارية. 1
اٌّشبسوخ فٟ تط٠ٛش ٚتضغ١ٓ اٌؿ١ٍّبد ٚاألٔػّخ ٚاٌتشش٠ؿبد  3 -1
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اٌّشبسوخ فٟ اٌٍّتم١بد ٚاٌّؤتّشاد ٚاٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ اٌّتخصصخ فٟ •

.ِزبي اٌزٛدح ٚاٌت١ُّّض

تشز١ؽ وبفخ ِشبس٠ؽ ٚثشاِذ اٌزٛدح ٚاٌت١ُّّض داخً إٌّشؤح، ٚتمذ٠ش •

.اٌؿب١ٍِٓ فٟ ٘زٖ اٌجشاِذ

اتخبر وبفخ لشاساتٙب اٌتشغ١ٍ١خ ٚاإلداس٠خ ثٕبًء ؾٍٝ دساعخ ٚتض١ًٍ إٌتبئذ  •

.اٌّتضممخ، ٚوزٌه اٌتٛلؿبد ٚاٌتٕجؤاد اٌّغتمج١ٍخ

.اٌّجبدسح ٚاٌتشز١ؽ ٌّشبسوخ إٌّشؤح فٟ رٛائض اٌزٛدح ِض١ًٍب ٚد١ًٌٚب•

اٌم١بَ ثتشز١ؽ ٔشش ٚتجبدي أفضً اٌّّبسعبد ٚاٌتطج١مبد فٟ اٌؿًّ •

.اٌخ١شٞ ِؽ اٌزٙبد اٌّّبحٍخ ِض١ًٍب ٚد١ًٌٚب

القيادة اإلدارية. 1
تجٕٟ ٚٔشش حمبفخ اٌزٛدح ٚاٌت١ّض ثبٌّٕشؤح  1-4
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اٌّشبسوخ اٌشخص١خ ٌٍمبدح فٟ إداسح ثشاِذ ٚفؿب١ٌبد اٌتغ١١ش •

.اٌّختٍفخ داخً إٌّشؤح

دساعخ ٚتضذ٠ذ ثشاِذ اٌتغ١١ش اٌّطٍٛثخ ٌٍّٕشؤح ثصفخ دٚس٠خ •

.ثٕبًء ؾٍٝ ٔتبئذ تض١ًٍ اٌؿٛاًِ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسر١خ

تط٠ٛش آ١ٌبد ؾًّ ٚاضضخ ِٚضذدح إلداسح اٌتغ١١ش، ٚتم١ٍص •

اٌّمبِٚخ ٌٙزٖ اٌجشاِذ، ٚضّبْ ِشبسوخ وبفخ اٌّؿ١١ٕٓ فٟ 

.تضم١ك األ٘ذاف اٌّشرٛح ِٓ ثشاِذ اٌتغ١١ش اٌّختٍفخ

تضذ٠ذ وبفخ اٌّخبطش اٌّضتٍّخ ؾٍٝ أؾّبي ٚٔشبطبد إٌّشؤح، •

.ٚتط٠ٛش اٌضٍٛي ٚاٌجذائً اٌالصِخ ٌّٛارٙخ ٘زٖ اٌّخبطش

القيادة اإلدارية. 1
إداسح اٌّخبطش ٚثشاِذ اٌتغ١١ش   1-5
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اٌتخط١ط االعتشات١زٟ. 2
Strategic Planning

2-

1

إعداد وصياغة رؤية ورسالة المنشأة، وتحديد القيم المؤسسية•

2-2
تةني وتطةيق منهجية التخطيط االستراتيجي•

2-

3

نشر وتعميم الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والخطة اإلستراتيجية لكافة المعنيين•

2-4
شمولية الخطة اإلستراتيجية للخطط الةديلة لمواجهة المخاطر والمتغيرات في العمل الخيري•

2-5
تطوير وتطةيق آلية مراجعة ومتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، وإعداد التقارير الدورية•
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اٌّٛاسد اٌجشش٠خ. 3
Human Resources

تخطيط وإدارة الموارد  3-1
الةشرية 

تحديد وتطوير مهارات  3-2
وقدرات الموارد الةشرية

تمكين ومشاركة الموارد  3-3
وتىفير الةشرية 

بيئت عًم 

يُبسبت 

مكافأة وتقدير جهود 3-4
وإنجازات الموارد الةشرية

إدارة شئىٌ 3-5

انًتغىعيٍ 



.ٚضؽ ٚتط٠ٛش اٌغ١بعبد ٚاإلرشاءاد ٚاٌخطط  اٌخبصخ ثبٌؿب١ٍِٓ•

سثط خطط اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌغ١بعبد ٚاالعتشات١ز١بد ٚا١ٌٙىً اٌتٕػ١ّٟ ٚاٌؿ١ٍّبد •

.  اٌشئ١غ١خ ٌٍّٕشؤح

تضذ٠ذ اٌٛغبئف ٚتص١ّّٙب ٚتٛص١فٙب، ٚ تخط١ط اصت١بربد إٌّشؤح ِٓ اٌمٜٛ •

.اٌؿبٍِخ

إداسح ؾ١ٍّخ اٌتٛغ١ف، ٚإ٠زبد اٌىٛادس ٚاٌطبلبد اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌتمذ٠ُ اٌخذِبد •

.  ٚاألؾّبي اٌّختٍفخ ثبٌّٕشؤح

.  إداسح ثشٔبِذ اٌتذسد ٚاٌتؿبلت اٌٛغ١فٟ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ•

.إششان اٌؿب١ٍِٓ ٚاٌّتطٛؾ١ٓ فٟ تط٠ٛش ع١بعبد ٚاعتشات١ز١بد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ•

ؾًّ االعتج١بٔبد اٌذٚس٠خ ٌم١بط سضب اٌؿب١ٍِٓ، ٚاالعتفبدح ِٓ إٌتبئذ ٌتط٠ٛش •

.ع١بعبد ٚخذِبد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّٕشؤح

الموارد الةشرية.3
تخطيط وإدارة الموارد الةشرية  3-1
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.تحدٌد وتصنٌف مهارات وقدرات العاملٌن والمتطوعٌن بالمنشؤة•

.تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن والمتطوعٌن•

إكساب العاملٌن المعرفة والمهارات الالزمة لربط أنشطة الموارد •

.البشرٌة بمتطلبات المستفٌدٌن وأعمال المنشؤة

إٌجاد وتنمٌة فرص التعلم على نطاق األفراد والمجموعات واإلدارة •

.  وتطوٌر مهارات فرق العمل

كٌف تقوم المنشؤة بقٌاس فاعلٌة وأثر التدرٌب على العاملٌن •

.والمتطوعٌن

الموارد الةشرية.3
تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد الةشرية 3-2
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كٌف تقوم المنشؤة بتشجٌع العاملٌن والمتطوعٌن، وإشراكهم فً عملٌات •

.التحسٌن المستمر للعملٌات والخدمات

كٌف ٌتم تفوٌض الصالحٌات الكافٌة لتمكٌن العاملٌن من القٌام بتلبٌة •

.  احتٌاجات المستفٌدٌن

وجود نظام للسالمة المهنٌة بالمنشؤة والتطوٌر المستمر لبٌئة العمل ومرافق •

.المنشؤة

متابعة قوانٌن العمل ومتطلباتها، والشفافٌة فً  التعامل مع العاملٌن،  •

والتعرٌف بؤنظمة وسٌاسات الموارد البشرٌة، وإتاحة الفرصة  للجمٌع 

.لالطالع علٌها

التواصل مع العاملٌن، واالستماع إلى اقتراحاتهم، ومعالجة الشكاوي •

.والتظلمات المتعلقة بهم

الموارد الةشرية. 3
وتوفٌر بٌئة عمل مناسبة تمكين ومشاركة الموارد الةشرية  3-3
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.إجراء تقٌٌم علمً ومنهجً  للوظائف المختلفة بالمنشؤة•

.كٌف تقوم المنشؤة بتحدٌد المزاٌا التً تمنحها للعاملٌن•

.وضع نظام واضح وشامل لألجور والرواتب•

.إعداد نظام للحوافز وتشجٌع ومكافؤة األداء المتمٌز، •

.تطبٌق نظام لعمل تقٌٌم دوري ألداء العاملٌن•

ربط نظام تقٌٌم األداء بنظام األجور والرواتب، وكذلك نظام •

.الحوافز بالمنشؤة

مراجعة وتحدٌث أهداف األفراد والمجموعات، وربطها بؤهداف •

.المنشؤة

الموارد الةشرية. 3
مكافأة وتقدير جهود وإنجازات الموارد الةشرية3-4
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وجود منهجٌة واضحة الستقطاب وتؤهٌل وتدرٌب وتحفٌز ومكافؤة  •

. المتطوعٌن

المساهمة فً وضع سٌاسات وأنظمة واضحة ومناسبة  للعمل •

.  التطوعً داخل المنشؤة وخارجها

توفٌر الفرص التً تشجع على  المشاركة وتدعم المبادرات •

.اإلبداعٌة واالبتكارٌة للمتطوعٌن

المساهمة فً نشر الوعً بؤهمٌة العمل التطوعً، ونشر هذه الثقافة •

.بٌن مختلف الشرائح بالمجتمع

الموارد الةشرية. 3
إدارة العمل التطوعً وشئون المتطوعٌن 3-5
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اٌششاوبد ٚاٌّٛاسد. 4
Partnership & Resources

إدارة الممتلكات •
(التقنية/األجهزة/المةاني)

إدارة المعلومات •
والمعرفة

إدارة الموارد المالية •
واألوقاف

إدارة الشراكات•

4-1 4-2 

4-3 4-4 



.تحدٌد الشركاء الرئٌسٌٌن وتصنٌفهم•

.تؤسٌس التكامل الثقافً، والمشاركة فً المعلومات مع الشركاء•

تحقٌق االنسجام فً العمل المشترك لتحسٌن العملٌات، وتحقٌق القٌمة •

.المضافة

التعاون مع المنشآت الخٌرٌة بهدف التكامل فً تقدٌم الخدمات، وتقلٌص •

.االزدواجٌة

تطوٌر برامج خاصة للتعاون وتعزٌز الشراكة مع  المإسسات المانحة فً •

.العمل الخٌري

نقل وتبادل التجارب وأفضل الممارسات فً العمل الخٌري مع فئات الشركاء •

.المختلفة

الشراكات والموارد . 4
إدارة الشراكات 4-1
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الشراكات والموارد 
إدارة الموارد المالية واألوقاف 4-2

إدارة 

انًىارد 

انًبنيت

تًُيت 

انًىارد 

انًبنيت

إدارة 

األوقبف
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إداسح اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ•

تطوٌر وتطبٌق لوائح وعملٌات مالٌة وفق القواعد المحاسبٌة المتعارف علٌها•

تصمٌم تقارٌر دورٌة حسب احتٌاجات الجهات المعنٌة بالموارد المالٌة داخل •

وخارج المنشؤة

تحدٌد وتصنٌف االستثمارات فً كل من األصول المادٌة وغٌر المادٌة، و •

.تقٌٌم العائد على االستثمار بهدف التحسٌن المستمر لها

تطبٌق اآللٌات واألسالٌب المالٌة الالزمة إلدارة السٌولة النقدٌة، وتوفٌر •

.النفقات، وزٌادة فعالٌة الصرف، واالستغالل األمثل للموارد المالٌة

.تطوٌر سٌاسات إلدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالٌة المختلفة•

.تطوٌر مإشرات األداء الرئٌسٌة المتعلقة بالموارد المالٌة للمنشؤة•

الشراكات والموارد . 4
إدارة الموارد المالية واألوقاف 4-2
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ت١ّٕخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌتجشؾبد •
تنمٌة الموارد المالٌة الكافٌة لتغطٌة الموازنة الالزمة لتنفٌذ األنشطة وتحقٌق أهداف •

.المنشؤة

تطوٌر الوسائل المتبعة فً جمع التبرعات المتوافقة مع القوانٌن الصادرة من الجهات •

.  الرسمٌة المعنٌة بذلك، مع توضٌح أنشطة المنشؤة ومصارف هذه التبرعات

استخدام وسائل اتصال متعددة ومناسبة للتواصل مع المانحٌن والجهات الرسمٌة توضح •

.اإلنجازات واألنشطة التً قامت بها المنشؤة بما ٌعزز ثقتهم

وضع مإشرات أداء تختص بتنمٌة الموارد•

توفٌر قنوات متعددة ومتجددة تمكن المتبرعٌن والمانحٌن بمختلف شرائحهم من تقدٌم •

.  التبرعات المالٌة والعٌنٌة

تطوٌر خطط وبرامج خاصة للتركٌز على الزكاة وتحصٌلها، وتحدٌد المستحقٌن •

.الشرعٌٌن لها

تطوٌر برامج خاصة لتعزٌز العالقة وتحقٌق االستفادة القصوى من اإلمكانٌات المتاحة من •

.قبل المإسسات المالٌة المانحة للمنشؤة الخٌرٌة

الشراكات والموارد . 4
إدارة الموارد المالية واألوقاف 4-2
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إداسح األٚلبف  •

نشررررا ة الررررت سالٌيررررو سه ررررتلف  بنٌسيررررو سالجهات ررررت  جررررا  رررر ي  سالاٌ يرررراث •

.سال ااستيجيت  االجنشبة

.س ا طاب سالجابايين  األًياف•

تصررنيو ًتي  رر  عنررٌسف سالٌيررو ًتمررجيتوا ًلاسيرراة سال ررٌسنين سالصررا  ة لررن •

.سالجياث سالا جيت سالجيتيت سالجعنيت  ذالك

تطرررٌ ا سالعجتيررراث ًسالميا ررراث ًلاءررراسث سأل سر سالتولرررت ه س ة سألًيررراف •

.  عااليت الضجان و ا ة سه اس سثا ًسالصيانت سال ً  ت التجيالظت يتييا

  س ت سالجهاطا سالجاعت ت  األًيرافا ًلرن ةر  تطرٌ ا سالبراسلز سالتولرت ه س ة •

.ىذه سالجهاطا يتى  جيع سالجماٌ اث

.تطٌ ا نظام ه س ة ًةائق سألًيافا ًح ظيا ًتي  ثيا  ص ت  ً  ت•

الشراكات والموارد . 4
إدارة الموارد المالية واألوقاف 4-2
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إدارة المنظومة التقنٌة بالمنشؤة؛ لضمان توافقها وتكاملها، وكذلك تحدٌث •

.التقنٌات المتقادمة

.استخدام  تقنٌة المعلومات واالتصال لتحسٌن أداء المنشؤة•

.االستخدام األمثل لألصول الثابتة لدعم تحقٌق التوجه واالستراتٌجٌات•

.إدارة وصٌانة األصول الثابتة لتحسٌن العمر التشغٌلً لهذه األصول•

.إدارة أمن وسالمة األصول والممتلكات الخاصة بالمنشؤة•

خفض أٌة آثار سلبٌة للممتلكات أو الخدمات على المجتمع والبٌئة والعاملٌن، •

.بما فً ذلك التؤثٌر على الصحة والسالمة

الترشٌد واالستخدام األمثل للمنافع العامة فً الجهة المعنٌة، وخفض التالف •

.والمواد المستهلكة، وإعادة تدوٌرها

الشراكات والموارد . 4
إداسح اٌتم١ٕخ ٚاٌّجبٟٔ ٚاٌّّتٍىبد  4-3
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.تحدٌد وتصنٌف المعلومات والمعرفة التً تحتاج إلٌها المنشؤة•

.إدارة المعلومات والمعرفة، وتوفٌرها، وإتاحة المجال لالطالع علٌها•

تطبٌق اآللٌات المناسبة ألمن المعلومات وتكاملها، وتحقٌق المستوٌات •

.المطلوبة من الدقة والموثوقٌة لمعلومات المنشؤة المختلفة

. رعاٌة وتشجٌع وتطوٌر وحماٌة الممتلكات الفكرٌة الخاصة بالمنشؤة•

السعً إلى الحصول على وسائل المعرفة، ومضاعفة حجمها وفعالٌة •

.االستفادة منها

تشجٌع إٌجاد األفكار االبتكارٌة واإلبداعٌة، وتطوٌرها فً المنشؤة من خالل •

.  استخدام موارد المعلومات والمعرفة المتاحة

الشراكات والموارد . 4
إداسح اٌّؿٍِٛبد ٚاٌّؿشفخ  4-4
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اٌؿ١ٍّبد. 4
Business Processes

انعًهيبث

5-1 
تصًيى 

وإدارة 

انعًهيب

ث 

5-2  
انتحسيٍ 

انًستًر 

نهعًهيبث 

وانخذيبث 

إدارة وتعزيز  5-3
 عالقات المتعاملين

يٍ 

انًتبرعيٍ 

وانًستفيذ

يٍ 



.تحدٌد العملٌات الرئٌسٌة والفرعٌة وبما ٌتوافق وٌحقق سٌاسة وأهداف المنشؤة•

.تحدٌد المسإولٌن عن العملٌات المختلفة بالمنشؤة•

.رسم وتوثٌق كافة اإلجراءات والتفاصٌل المتعلقة بالعملٌات الرئٌسٌة والفرعٌة•

نظام : تطبٌق أنظمة ذات مواصفات قٌاسٌة متعارف علٌها إلدارة الجودة بالمنشؤة، مثل•

.9000إدارة الجودة إٌزو

.تطوٌر مقاٌٌس ومإشرات أداء للعملٌات المختلفة•

.تحدٌد وتصنٌف الخدمات التً تقدمها المنشؤة لكافة المستفٌدٌن•

.قٌام المنشؤة باستطالع رأي المستفٌدٌن حول الخدمات المقدمة لهم•

تطبٌق منهجٌات وآلٌات منتظمة لتصمٌم الخدمات، وتقدٌمها للمستفٌدٌن بطرق وأسالٌب •

.ابتكارٌة ومتطورة

.قٌام المنشؤة بالتعرٌف واإلعالن عن الخدمات التً تقدمها للمستفٌدٌن•

اٌؿ١ٍّبد . 5
تضذ٠ذ ٚإداسح اٌؿ١ٍّبد ثبٌّٕشؤح 1 -5

54



قٌام المنشؤة بتحدٌد أولوٌات التحسٌن للعملٌات والخدمات بناًء على •

نتائج مإشرات األداء المختلفة ونتائج استطالعات الرأي المتعلقة 

.بالمستفٌدٌن

تطبٌق منهجٌة منتظمة للتحسٌن المستمر لكافة العملٌات والخدمات •

.وبمشاركة العاملٌن بالمنشؤة

قٌام المنشؤة بالشرح وتوضٌح التحسٌنات الجدٌدة لكافة العاملٌن •

.والمستفٌدٌن

قٌام المنشؤة بقٌاس وتقٌٌم النتائج المتحققة من مشارٌع التحسٌن •

.المستمر لعملٌاتها وخدماتها

اٌؿ١ٍّبد . 5
اٌتضغ١ٓ اٌّغتّش ٌٍؿ١ٍّبد ٚاٌخذِبد  5-2
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.قٌام المنشؤة بتحدٌد وتصنٌف المتبرعٌن كؤحد أهم شرائح المتعاملٌن معها•

.تحدٌد وتصنٌف المستفٌدٌن من خدمات المنشؤة•

.قٌام المنشؤة بتحدٌد متطلبات واحتٌاجات كافة شرائح المستفٌدٌن•

.بناء قاعدة معلومات متكاملة عن كافة المستفٌدٌن والمتبرعٌن•

قٌام المنشؤة بالتواصل الدوري بالمتبرعٌن والمستفٌدٌن، وتعزٌز العالقة •

.معهم، والحصول على مرئٌاتهم ومقترحاتهم

قٌام المنشؤة بتطوٌر نظام االقتراحات، ومعالجة شكاوي المستفٌدٌن، وتطبٌق •

.آلٌات واضحة لالستماع لصوت المستفٌد

تطوٌر آلٌات للتواصل الفعال بٌن المتبرعٌن والمستفٌدٌن، وإطالعهم على •

.الخدمات المقدمة من المنشؤة لجمٌع شرائح المستفٌدٌن

اٌؿ١ٍّبد . 5
إداسح ٚتؿض٠ض ؾاللبد اٌّتجشؾ١ٓ ٚاٌّغتف١ذ٠ٓ  5-3
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ٔتبئذ 
اٌجشش٠خاٌّٛاسد 

اٌّتؿب١ٍِٓٔتبئذ 

اٌّزتّؽٔتبئذ 

ٔتبئذ

األداء

اٌشئ١غ١خ

اٌم١بدح

اٌجشش٠خاٌّٛاسد 

اٌغ١بعخ 
ٚاإلعتشات١ز١خ

اٌششاوخ 

ٚاٌّٛاسد

اٌؿ١ٍّبد

نموذج التميُّز المؤسسي
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اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٔتبئذ. 6

People Results

مقاييس رأي الموارد الةشرية• 6-1 

مؤشرات األداء المتعلقة •
بالموارد الةشرية 6-2
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الموارد الةشريةمقاييس رأي  6-1
: معدل الرضا الوظٌفً •

. فرص التعلم والتدرٌب داخل وخارج المنشؤة•

. التمكٌن والمشاركة•

. التقٌٌم العادل لألداء، وتقدٌر األداء المتفوق•

. التطور واالستقرار الوظٌفً•

.  الفرص الوظٌفٌة  للعاملٌن والمتطوعٌن•

. التشجٌع على التعلم المستمر•

.  بٌئة العمل•

.  األمن والسالمة•

.  المرافق الجٌدة والخدمات•

.  األمان الوظٌفً•

.  األجور والمزاٌا•

. شفافٌة التعامل واألنظمة، وإجراءات الموارد البشرٌة•
. شفافٌة القرارات المتعلقة بالموارد البشرٌة•

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٔتبئذ. 6

People Results
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بالموارد الةشريةمؤشرات األداء المتعلقة  6-2•
.  ٔزبس ثشاِذ اٌتذس٠ت فٟ تضم١ك إٌتبئذ اٌّطٍٛثخ•

.  اٌّشبسوخ فٟ فشق اٌتضغ١ٓ اٌّغتّش•

.   ِؿذي االعتزبثخ العتجبٔبد آساء اٌؿب١ٍِٓ ٚاٌّتطٛؾ١ٓ•

.  ٔغجخ اٌّشبسوخ فٟ ثشٔبِذ التشاصبد اٌّٛغف١ٓ•

. تمذ٠ش رٙٛد اٌؿب١ٍِٓ ٚاٌّتطٛؾ١ٓ•

.ِؿذالد إٔتبر١خ اٌّٛغف١ٓ•

: تىب١ٌف اٌؿًّ•

.  ل١بط دٚساْ اٌؿّبٌخ•

.ل١بط ِؿذالد  اٌغ١بة•

.ل١بط ِؿذالد  صٛادث ٚإصبثبد اٌؿًّ•

.  ِتٛعط أ٠بَ اإلربصاد اٌّشض١خ•

. اٌتػٍّبد•

. ِؿذي دٚساْ اٌؿًّ•

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٔتبئذ. 6

People Results
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اٌّتؿب١ٍِٓ ٔتبئذ. 7

Customer Results

مقاييس رأي المتعاملين• 7-1 

مؤشرات األداء المتعلقة •
بالمتعاملين 7-2
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المتعاملينمقاييس رأي  6-1
.معدل الرضا العام•

.جودة الخدمات•

.سهولة الوصول إلى الخدمات•

.المدة الزمنٌة لتقدٌم الخدمات•

.سلوك وكفاءة العاملٌن ومقدمً الخدمة•

.مدى االستجابة لطلب المستفٌدٌن•

.مدى اإلبداع واالبتكار فً الخدمات•

.المرونة•

.التواصل•

.شفافٌة ووضوح اإلجراءات والتعلٌمات للمستفٌدٌن•
.ساواة فً تقدٌم الخدمات.معالجة شكاوى المستفٌدٌن•

اٌّتؿب١ٍِٓ ٔتبئذ. 7

Customer Results
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بالمتعاملينمؤشرات األداء المتعلقة  7-2•
.عدد المستفٌدٌن•

.تنوع شرائح المستفٌدٌن•

.عدد الخدمات المقدمة للمستفٌدٌن•

.نسبة الخدمات الجدٌدة•

.معدل الوقت الالزم لتقدٌم الخدمات المختلفة•

.متوسط الزمن المستغرق لمعالجة الشكوى•

.نسبة األخطاء فً تقدٌم الخدمات•

.عدد االقتراحات المقدمة من المستفٌدٌن•

.عدد االقتراحات المطبقة•

.عدد المتبرعٌن•

.المنقطعٌن/ نسبة المتبرعٌن الدائمٌن•

.معدالت النمو فً حجم التبرعات•

اٌّتؿب١ٍِٓ ٔتبئذ. 7

Customer Results
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اٌّزتّؽ ٔتبئذ. 8

Society Results

مقاييس رأي المجتمع• 8-1 

مؤشرات األداء المتعلقة •
بالمجتمع 8-2



المجتمعمقاييس رأي  8-1
.التقارير حول األنشطة الخاصة بالمحافظة على الموارد•
فااي التعلاايم والتاادريا، ومساااندة األنشااطة التطوعيااة : المشاااركة فااي المجتمااع•

.والخيرية
.المحافظة على الةيئة•

اٌّزتّؽ ٔتبئذ. 8

Society Results
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بالمجتمعمؤشرات األداء المتعلقة  8-2
التغطية اإلعالمية•
التعامل مع السلطات المختصة•
المكافآت والجوائز•

اٌّزتّؽ ٔتبئذ. 8

Society Results
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األداء اٌشئ١غ١خ ٔتبئذ. 9

Key Performance Indicators

انُتبئج انًبنيت  1/9

انُتبئج انتشغيهيت  2/9

َتبئج انًىارد  3/9

وانشراكبث 

4/9 

َتبئج

انًؼهىياخ  

وانًؼشفح 
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إٌتبئذ اٌّب١ٌخ: 9-1
.اإل٠شاداد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّٕشؤح•

.اٌّصشٚفبد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّٕشؤح•

.صزُ اٌتشش١ذ فٟ إٌفمبد•

.اٌؿبئذ ؾٍٝ االعتخّبس•

.ٔغجخ اٌتجشؾبد ِٓ اإل٠شاداد•

.إٌّمطؿخ/ ٔغجخ اٌتجشؾبد اٌذائّخ•

.ؾذد اٌّتجشؾ١ٓ•

.ِتٛعط اٌتجشؾبد ٌىً ِتجشؼ•

(.ِزّٛؼ اٌّصشٚفبد/ ِزّٛؼ اٌتجشؾبد)ٔغجخ فؿب١ٌخ اٌتجشؾبد •

.اٌتجشؾبد اٌّؿٍٕخ/ ٔغجخ اٌتجشؾبد اٌّضصٍخ فؿ١ًٍب •

.االٌتضاَ ثبٌّٛاصٔخ•

.ؾذد األٚلبف•

.صزُ اٌذخً ِٓ األٚلبف•

.ٔغجخ دخً األٚلبف إٌٝ اإل٠شاداد•

األداء اٌشئ١غ١خ ٔتبئذ. 9

Key Performance Indicators
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إٌتبئذ اٌتشغ١ٍ١خ: 9-2

.الوقت الالزم إلنجاز العملٌات الرئٌسٌة•

(.الجودة) نسبة األخطاء •

.معدل االستجابة•

.فعالٌة أداء العملٌات•

.نسبة التحسٌن فً العملٌات واإلجراءات•

.اإلبداع واالبتكار فً العملٌات المختلفة•

.عدد االقتراحات المطبقة•

.عدد المشارٌع الجدٌدة•

.نسبة المعامالت اإللكترونٌة•

.عدد اإلعالنات والمبادرات اإلعالمٌة•

.معدل المشاركات اإلعالمٌة•

األداء اٌشئ١غ١خ ٔتبئذ. 9

Key Performance Indicators
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ٔتبئذ اٌّٛاسد ٚاٌششاوبد  9-3

.عدد الموردٌن•

.نسبة الموردٌن المحلٌٌن•

.عدد الشراكات•

.تكالٌف الموردٌن•

.عدد االجتماعات مع الشركاء•

.عدد المبادرات نحو الشركاء•

.عدد الخدمات المشتركة مع الشركاء•

.معدل دوران المخزون•

.تكالٌف الصٌانة•

.نسبة األعطال فً األجهزة•

.األجهزة/ كفاءة استغالل المرافق•

.عدد المبادرات المجتمعٌة•

.قٌاس اآلثار اإلٌجابٌة للمبادرات المجتمعٌة•

األداء اٌشئ١غ١خ ٔتبئذ. 9

Key Performance Indicators
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ٔتبئذ اٌّؿٍِٛبد ٚاٌّؿشفخ 9-4

.عدد مصادر المعلومات للمنشؤة•

.عدد اإلصدارات الدورٌة•

.سهولة الوصول للمعلومات•

.دقة المعلومات•

.عدد المبادرات المتعلقة بالمعلومات والمعرفة•

عدد المشاركات فً المإتمرات واللقاءات العلمٌة ذات •

.العالقة بالعمل الخٌري

األداء اٌشئ١غ١خ ٔتبئذ. 9

Key Performance Indicators



RADAR أسلوب التقييم 
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RADAR أسلوب التقييم 

انًجبل انًقبرَبث انسببيت االتجبهبث األهذاف
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Approachالوٌهجيت

تركز عهً –عًهيت –يُغقيت ) هٌاسبت •

(احتيبجبث انًستفيذيٍ

يع انسيبسبث واالستراتيجيبث ) هتكاهلت •

(انًُهجيبث األخري–

RADAR أسلوب التقييم 

 Deploymentالتطبيك

الوٌشأةتطبيك شاهل ئي •

هٌتظوتبصوسة يتن •

Assessment & Reviewالتميين االوشاج،ت 
التطبيك االت،لن هٌهاهي ا ز دساط 

تفذيذ ائجل الوواسساث•

تفذيذ ئشص التفسيي الجذيذة•

تفذيذ األالوياث بشأى تطبيك التفسيٌاث•
74
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رحلة التميز

نسةة التحسينات المطلوبة

1 - 199

االنطالق نحو 
التحسين

(التحدي)
المنظمة تملك

الكثير من 
التحسينات التي 
ستةهر المتعاملين 

800-1000

عالمي المستوى

التميز العالمي
في األداء

600-799

أصةحت
األفضل

ال تغتر هناك المزيد
من اإلنجازات

(استمر)تنتظرك 

400-599

لك ان تفخر
بأنك في الطريق

إلى المقدمة
البد من ان تملك

خطط واضحة
لتحسينات تجعل
منافسيك خلفك

200-399 

نقطة الةداية
في

رحلة الجودة 
يتطلا المزيد 
من الشراكة 

في بناء
اإلستراتيجية

%15الى  5–20% 10-30% 15-40% 20-50%



مشروعًالتقييمًالذاتي:ًرابعاًا
لمؤسساتًالعملًالخيريًً
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 للمراجعة ودوري منظم أسلوب هو•
 مقارنة المنظمات ونتائج ألنشطة الشاملة

التميز نموذج مع
 العامة الصحة الختةار كأداة  يستعمل •

.للمنظمة

انتقُُى انزاتٍ 

Self assessmentنهًُظًاخ 
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فىائذ انتقُُى انزاتٍ 

نهًُظًاخ
قيبس األداء انعبو وانتعرف عهً يذي ◦

انقذرة عهً انًُبفست وعزو انقيبدة 

.عهً انتحسيٍ

تحذيذ َقبط انقىة نهحفبػ عهيهب ◦

واستغالنهب في دعى انًركز انتُبفسي 

نهًؤسست وتحذيذ َقبط انتحسيٍ نىضع 

.انخغظ انكفيهت بًعبنجتهب

استخذاو َتبئج انتقييى كأسبس عهًي ◦

 (Benchmarking)نعًهيت اإلقتذاء ببنًُبرج 

واإلعالع عهً أفضم انتغبيقبث 

.وانًًبرسبث انُبجحت

انًسبعذة في تحذيذ أونىيبث انتحسيٍ ◦

انًغهىبت نهُهىض بأعًبل انًُشأة او 

انقغبع ووضع انخغظ انًستقبهيت انتي 

.تسبَذ خغظ انًؤسست اإلستراتيجيت
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مشروعًالتقييمًالذاتيًلمؤسساتًالعملًالخيريً

ًًًأوًلممنشأةًشاملًذاتيًتقييمًإجراء
ًعمىًلمتعرفًمتكاملً“صحيًكشف”

ًالتميُّزًخريطةًمنًالمنشأةًموقع
ًمنًالتحسينًوجوانبًالقوةًومواطن
ًبنيتًالتيًاألسئمةًعمىًالجوابًخالل
ًالمؤسسيًالتميُّزًمعاييرًعمى
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خائزج يؤصضح

انضثُؼٍ  

انخُشَح

نهؼًم انخُشٌ 

انًتًَّز
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حضٍ أشكش نكى 

اصتًاػكى

نكى وأصؤل هللا 

دواو انتىفُق
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