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ماهيَّة معايري جائزة التميُّز يف العمل 
"املمكنات، النتائج"اخلريي   

ما هو العامل الرئيس املؤثِّر 
 الفاعل يف حتقيق متيُّز املنشأة

ما جدوى التقويم الذاتي 
 للمؤّسسات الساعية للتميُّز

كيف تصنع املؤسَّسة التميُّز 
 فيها

 متى تقرتب املؤسَّسة من التميُّز

كيف ميكن للمؤسَّسات حتقيق  
 التميُّز
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ما هو اهلدف من التميُّز وماهي األسس اليت 
 يرتكز عليها مفهوم التميُّز املتكامل

ما هو الوقت املتاح للوصول إىل 
 قمَّة التميُّز الفعلي

 حماور
 الورقة









 للتميُّز الداعمة اجلوانب
04 

 التميُّز درجة قياس نظام
03 

 العلمي  النموذج"التميزخريطة تطبيق 
02 

7 

 ماهو اهلدف من التميُّز، 
 وما هي األسس اليت يرتكز عليها مفهوم التميز الكامل

 السؤال األول

 تبين مفهومات التميز األساسيَّة

01 



النموذج العلمي جلائزة التميُّز يف 
 العمل اخلريي

 يعتمد هذا النموذج على مفهومات أساسيَّة للتميُّز

التوجُّه  
 بالنتائج



 التوجُّه بالنتائج

 التركيز على المستفيد

 القيادة وثبات التوجُّه

 اإلدارة بالعمليات والحق ائق

 تطوير العاملين ومشاركتهم

 استمراريَّة التعلُّم واالبتكار والتحسين

 تطوير الشراكات

 المسؤولية المجتمعيَّة





تشري املمكِّنات إىل اآلليَّات واإلجراءات واللوائح والسياسة واألنظمة اليت تستخدمها 

 املنشأة وتعمل على حتسينها للوفاء مبتطلَّبات املعايري اخلاصَّة باملقوِّمات  

 أمَّا العناصر املستخدمة يف تقييم هذه املقوِّمات فهي 

 املنهجيَّة

 تطبيق املنهجيَّة

 التعلُّم والتحسني



 املنهجيَّة

  لطریقةوا ملعاییرا تبمتطلبا ةملنشأا ءفاو کیفیة لیإ ةَّملنهجیا عنصر یشیر

 لذلك ملستخدمةا

 .  الةَّفع منهجیة لدیها نیکواملتميِّز أن  داءألاذات  تملنشآا علیيتعيَّن  

 .ملستقبلیةوا لحالیةا ةملنشأا تمتطلبا علی حبوضو الةَّلفعا ةَّملنهجیا ترکز

، مع ةجید رةبصو دةمحدو رةمتطو اءاتبإجراملنهجيَّة  تحدید یتم  

 .  منها ملستفیدینا تحتیاجاا علیالرتكيز

  اتملنهجیبا ترتبط، وأن ةملنشأا تیجیةاسترا مع ملنهجیةا تتکاملأن  بد ال

 .لصلةاذات  ىألخرا



 املنهجيَّة

 ؟ملنهجیةا ةفکر حضوو ىمد ما

 ؟ دةمحد اتخطو للمنهجیةهل  

 ؟تملتطلبابا ملنهجیةا ذهه تفي ىمدأي  لیإ

 ؟ ملستفیدینا تحتیاجاا علی ملنهجیةا ترکز ىمدأي  لیإ  

 ؟ ملنهجیةا امستخدا فعالیة ىمد ما

 ؟ فقةامتوو متکاملةو منظمة ملنهجیةا دُّتع ىمدأي  لیإ  

 ؟لتعلمادورة / لتحسینا/ لتقییما علی ملنهجیةا يتنطوهل   

 ؟قیقةد تمعلوما علی ملنهجیةا تعتمدهل  



 املنهجيَّة
 تسیاساو تلیاآ بتطویر ةملنشأا مقیا علی اهدشو تقدیم تمهل 

  ةمکافأو تحفیزو یبرتدو هيلتأو علی ملحافظةوا بالستقطا

 ؟نهموشؤوإدارة  ملتطوعینا
 

 ؟ ةملنشأا تیجیةاسترا ملنهجیةا تدعمهل  

 ؟ مناسب نحو علی ىخرأ بمنهجیة ملنهجیةاهذه  ترتبطهل 

 ؟ ةمبتکر ملنهجیةا ذهههل 

 ؟سللقیا قابلة ملنهجیةاهل 

 ؟ نةوملربا تتسم ملنهجیةاهل 

 ؟مستدیمة ملنهجیةاهل 





 التطبيق

 لتطبیق ةملنشأا به متقو ما بالتقییم صلخاا لعنصراهذا  نَّیتضم
 .  ملنهجیةا

 من ملنهجیةا امستخدا به یتم يلذا ىملدا لیإ لتطبیقا عنصر یشیر

 ملعاییرا تبمتطلبا ءللوفا ةملنشأا

  في ملنهجیةا تنفیذ یتمأن  ینبغياملتميِّز  داءألاذات  تملنشآا في

  نیکوأن  ینبغي، أي منظم ببأسلو ةملنشأا من ملناسبةا اءألجزا

  للمنهجیة مناسب ببأسلو فیه ءلبدا یتمو، جیدًا مخططا لتنفیذا

 .  ةللمنشأو
   



 التطبيق

   ملستفیدوا لعملا تحتیاجاا لتلبیة ملنهجیةا امستخدا یتمهل 

 ؟تملتطلبابا ءلوفااو 

 ؟ متکاملة رةبصو ةملنشأا خلدا ملنهجیةا تطبیق یتمهل  

 ؟لها ملخططا لنتائجا ملنهجیةا تطبیق یحققهل 

 ؟منظمة رةبصو ملنهجیةا تطبیق یتمهل 

 ؟ ملستفیدینا جمیع ىلد ممفهوو وفمعر ملنهجیةا تطبیقهل 

 ؟سللقیا قابل ملنهجیةا تطبیقهل 

 ؟  لها بالنسبةأهميَّته  ىمد ماو، ةللمنشأ التطبيق مةءمال ىمد ما  

   ؟بطالتروا فقابالتو التطبيق یتسم ىمدأي  لیإ



 التعلُّم والتحسني

 تطبیق من دةلالستفا ةملنشأا به متقو ما بالتقییم صلخاا لعنصراهذا  نَّیتضم

 . ةملنشأا في لتحسینا صفر تحدیدو، تسارملماا فضلأ لتحدید تملنهجیاا

  تلویاوألا تحدید في مهااالستخد لسابقةا لنتائجا من دةلالستفا باإلضافة

 تلتحسیناا تطبیقو

  رةبصو»  لتحسیناو  لتعلما« عنصر تقییم في ملستخدمةا طلنقاا تتمثلو

 :یلي فیما ئیسةر

 ؟تسارملماا فضلأ لتحدید لتطبیقا من دةالستفاا یتمهل 

 ؟ لتحسینا صفر لتحدید لتطبیقا من دةالستفاا یتمهل  

 ؟تلتحسیناا تطبیقو تلویاوألا لتحدید سلقیاوا لتعلما نتائج امستخدا یتمهل 
 



 النتائج
.  بتحقیقها ةملنشأا متقو لتيا زاتإلنجاا بالتقییم صلخاا لعنصراهذا  نَّیتضم

أداء  تمستویاأو  یجابیةإ هاتتجاااملتميِّز  داءألاذات  ةملنشأا نتائج توضحو

أو  تحقیقها لیتم مناسبةأهداف  تحدید یتم حیث، ئمةدا رةبصو عالیة

  بین تلعالقاا في ضحةوا لنتیجةاو  لسببا بین لعالقةا نتکوو. وزهاتجا

 تقییم في ملستخدمةا طلنقاا تتمثلو ملحققةا لنتائجاو  ملستخدمةا ملنهجیةا

 :یلي فیما ئیسةر رةبصو"النتائج"  عنصر

 ؟تسارملماا فضلأ لتحدید لتطبیقا من دةالستفاا یتمهل 

 ؟ لتحسینا صفر لتحدید لتطبیقا من دةالستفاا یتمهل  

 ؟تلتحسیناا تطبیقو تلویاوألا لتحدید سلقیاوا لتعلما نتائج امستخدا یتمهل 
 

 النتائج



 النتائج

 بصفة یجابیةإأداء  تمستویاأو  هاتتجاا دجوو لیإ لنتائجا تشیرهل 

 .فملستهدا داءباأل نةرمقا لحاليا داءألا ىمستو؟ ةمستمر

 ؟لصلةاذوي  ملستفیدینا جمیع لنتائجا تشملهل  

 ؟ ملستخدمةا ملنهجیةا نباجو جمیع سبقیا لنتائجا متقوهل 

 ؟ مناسبة تمستهدفا للنتائجهل 

 ؟  حلنجاا تمعدالهي  ما

 ؟  لنتیجةوا لسببا بین لعالقةا لنتائجا تظهرهل 

 ؟  لعالقةاذات  ملناطقا علی تنصب لنتائجاهل 

 ؟  ةللمنشأ شاملة رةصو لنتائجا تعطيهل 

 ؟ملماثلةا تلجهاا مع لنتائجا نةرمقا یتمهل 

 النتائج



R Results 

A Approach 

D Deployment 

AR Assessment& 

Refine 

قد تسعى بعض املنشآت ذات الدراية إىل تقويم أدائها وقدرة املمكنات لديها 
 للوفاء بالنتائج من خالل استخدام منطق رادار



 ما هي اجلوانب الداعمة للتميُّز
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يعدُّ مفهوم التميُّز املؤسَّسي ذا 
دالالت معقَّدة بعض الشيء لكنه 

يرتبط برغبة كل مؤسَّسة يف التحسني 
واحملافظة على وضعها التنافسي 

الذي تعرب عنه السلسلة التالية من 
األوصاف املرتبطة بعناصر التميُّز 

 .واجلوانب الداعمة له

03 

02 

01 

05 

04 
 األفراد تنوير

 األساليب
 القائمة على العمليات 

  التحتية البنية

 املوجودة

الرتكيز على 
 العمالء

 القيادة أساليب



 متيز القيادة 01 متيز املؤسَّسة 02 نتائج التميز 03 أثر التميز 04

ه  يوج ِّ
يفرتض له 
 االستدامة

 يؤد ِّي إىل حتدث

هنا ميكن حتديد مفهوم التميُّز املؤسَّسي أبنَّه السعي الدائم للمنظَّمة لتحقيق ميزة تنافسيَّة من خالل خطَّة اسرتاتيجيَّة من 
وتوفري املوارد والدعم الكافيني وإدارة األداء بفاعلية وتبين األفكار اإلبداعيَّة وقبل ذلك كله تبني موقف املؤسَّسة من 

 التميز ابستخدام أسلوب من أساليب التقومي املرتكز على فلسفة النموذج املتَّبع

 كيف ميكن للمؤسَّسات حتقيق التميُّزالسؤال الثاين  
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 العامليَّة

 التواصل الدعاية

مراجعة املؤسَّسة لنشاطاهتا مجيعها 
والتعرف إىل نقاط القوة وجماالت 

 التحسني

01  

تعرُّف املوظفني مجيعهم بكيفية أتسيس وتعزيز 
 التميز داخل املؤسَّسة

02  

 إاتحة الفرصة لتحقيق وإظهار اإلجنازات

03  

االتصاالت حتسني  

04  

 السؤال الثالث
 ما جدوى التقومي الذايت للمؤسَّسات الساعية للتميُّز

تشجيع مشاركة املوظفني مجيعهم مبختلف مستوايهتم ودعم 
 املناقشات وتسهيل املشاركات يف أفضل التطبيقات

05 

انعكاس ما تقوم به املؤسَّسة يف 
 النتائج اليت حتققها

06 

 وضع الرتكيز على عملية التحسني

07 

متكني املؤسسات من عقد املقارنة 
 مبثيالهتا من املؤسَّسات األخرى

08 

تشجيع املؤسسة على 
للتأكد من عملها 

 بصورة جيدة

09 

تسليط الضوء على 
 املشكالت

10 



B Square presentation to Design tuts 25 

 من أساليب تقومي التميز

 100 -200من 
نقطة البداية يف رحلة اجلودة وهذا 
يطلب املزيد من الشراكة يف بناء 

 االسرتاتيجية
 االقتناع، الثقة، البداية

STEP 01 

 201 -400من 
املنظمة متلك ( التحدي)االنطالق حنو التحسني 

 الكثري من التحسينات اليت ستبهر املتعاملني
 التكاملاالقتناع، الثقة، البداية، 

 

STEP 02 

 401 -550من 
لك أبن تفخر أبنك يف الطريق إىل املقدَّمة وال بد أن 
 متلك خططًا واضحة لتحسينات جتعل منافسيك خلفك

 املستوى املناسباالقتناع، الثقة، البداية، التكامل، 
 

STEP 03 

 551 -650من 
 أصبحت األفضل 

ال تغرت هناك املزيد من اإلجنازات ننتظرك 
االقتناع، الثقة، البداية، التكامل، املستوى 

 اإلبداعاملناسب، 
 
 

STEP 04 

 651-750من 
 الرايدة يف التميُّز

 التميز العاملي يف األداء
املتابعة 

 واالستدامة

STEP 05 

 أسلوب تقومي التميز عن طريق قياس درجة الرتقي حنو قمَّة التميُّز
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Stability 

 of leadership 

Innovative 

 planning 

Effect of  

competition 

Total Quality 

 Management 

 مىت تقرتب املؤسسة من التميُّز

 استقرار القيادة

وميكن قياس ذلك من خالل جمموعة من  

األنشطة اليت يقومون بها لتوجيه برامج 

التميُّز اليت يتبنونها من مثل حتفيز 

املوظفني وتشجيعهم وتطوير 

اسرتاتيجيات املهارات ووضع مناذج 

وبرامج التميز وإشراك املواهب باستمرار 

ورمبا االستعانة بالعمالء ذوي التأثري يف 

 خمتلف املستويات

 القيادة والتخطيط املبتكر

وذلك مبمارسة دورهم القيادي يف مساعدة 

املؤسَّسة على بلوغ التميز وتطوير قدرات 

حتقيق التميز وحصد النتائج املثمرة وصواًل 

 إىل مرحلة التفوق يف املنافسة

 القيادة وإدارة اجلودة الشاملة

وذلك مبمارسة دورهم القيادي يف مساعدة املؤسَّسة على 

استيفاء متطلبات إدارة اجلودة الشاملة من العمليات 

واإلجراءات والرتكيز على التحسينات وإحداث 

 التغيريات وقبول االبتكارات

 القيادة واستمرارية املنافسة

فتطور مستوى التميز لن يتوقَّف بل سيكون مدعاة 

ملزيد من احلرص على رفع مستوى الفاعلية والكفاءة 

 وإجراء املقارنات املرجعية لتحقيق الريادة

 السؤال الرابع
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 ما هو العامل الرئيس واحملر ِّك الفاعل يف حتقيق التميُّز للمنشأة

 السؤال اخلامس

The 
Leader 

 القائد



 كيف تصنع التميز يف املؤسَّسة أيها القائد
كن ملتزًما خبوض غمار التميُّز مشارًكا فيه واثًقا من قدرات من يعملون معك، حتسن استثمار مواهبهم ودرايتهم 

 يف تنسيق وحتقيق التوازن بني رغبات أصحاب املصلحة وبني املتعاملني

28 

تشكيل فريق قيادة التميُّز وتعيني 
رئيس له يتوىل اإلشراف على كافَّة 
األمور التنفيذيَّة ومتطلبات حتقيق 

 التميُّز

على رئيس الفريق االتفاق مع قائد املؤسَّسة على 
 وضع هدف من صناعة التميز

 التقدم جلائزة من جوائز التميُّز
 التحقق من جدوى االسرتاتيجيات واملنهجيات

احلصول على تقومي شامل ودقيق وقائم على 
 ...احلقائق

حتديد التوجُّه االسرتاتيجي الشامل 
ملشروع التميُّز، ليس على صعيد 
التشغيل فحسب ولكن بتقدمي 

ملحوظات وانتقادات ذات قيمة 
مضافة يف كل مراحل املشاركة يف 

 صناعة التميُّز

منح املشاركني يف صناعة التميز صالحية 
امتالك العمليَّة أي صنع القرارات الرئيسة 
املؤثرة يف عملية املشاركة واختاذ اإلجراءات 
بشأن تقارير املعلومات الراجعة واالستنارة 

 ابخلربات 

توفري املوارد الالزمة من العناصر 
البشريَّة وامليزانيات املاليَّة وفكرة 

املشروع وينابيع املعلومات اخلادمة 
 ملشروع التميُّز

الرتكيز على التعلُّم، فمن األهداف 
الرئيسة للمؤسَّسات أن تكون لديها 

خارطة طريق حنو التميُّز وهذا لن 
يكون فعااًل ما مل يبلغ املشاركون 

مستًوى عالًيا من املعرفة طوال رحلة 
 التميُّز

توفري احلماس وتقدمي التحفيز والدعم 
الالزمني فاملشروع قد يستغرق عدة  أشهر 
ويشمل ساعات طويلة من اجلهد ومواجهة 
ضغوط العمل واإلحباطات السيَّما يف جمال 

 مجع البياانت والتحقُّق منها

 السؤال السادس



 املقي ِّم
Evaluator 

 املفك ِّر
The Idea Person 

 متنٍب للقيم
Moral Upholder 

 صاحب رؤية
A Visionary 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

 املستشار  واملعل ِّم األوَّل

Consultant& Head Master 
ق  املنس ِّ

Coordinator حالَّل املشكالت 

Conflict Settler مدير املوارد 

Resources Manager 

 القائد
Leader 



 املتميزة للقيادة اخلمسة األسرار
secret 01 

 secret 02 املستمر والتشجيع احملفزة الكلمات

 اجليد التخطيط
secret 03 

 secret 04 البناء الفعال لفريق العمل

فنونه ...إتقان التفويض
 ومهارته

secret 05 

 قوة التغيري وضرورة التكيف معه

 اإلملام والدراية مبا أنت مقدم عليه مع أفراد منشأتك



حتى 

 الذكرى

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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  ةللجائزإعالن املعنيني عن عزم املنشأة للرتشُّح 
  سالهاوإر، نیةوإللکترا لتقدیما ذجنما تعبئةو
 موقعيف  ةفراملتوا ةلجائزا ألمانة نیًاولکترإ

   sea.sa ةلجائزا

، ةلجائزا معاییرو لیلد علی عالطالا
  کةرملشاوا ةملنشأا طلنشا متهاءمال ىمدو

  ملتقدمةا تللمنشآ هيليَّةلتأا ورةلدا في
 (.ريختیاا) ةللجائز

تقويم واقع املنشأة استناًدا إىل معايري 
اجلائزة ودراسة الفجوة بني الواقع 

 واملأمول

عقد املشاغل مع منسوبي املنشأة لتدارس كيفية 
جتميع املعلومات والوثائق املطلوبة بكل معيار 

 وروافدها ومصادرها وتوزيع األدوار لتوفريها

 ملطلوبةا لوثائقوا تملعلومااتصنيف 
مع مراعاة ربط ستة   رمعیاعلى وفق كل 

 .سنوات 5-3املمكنات بالنتائج خالل 

كتابة تقرير التقديم للجائزة مشفوًعا بالوثائق  
ورفعه يف الوقت احملدَّد إىل أمانة اجلائزة 

 واالستعداد للزيارات امليدانية  

االحتفاء بالفوز وتكريم العاملني باملنشأة  
والتلذذ بنكهة الفوز، واالحتفاظ مبقوِّمات 

 التميُّز واستدامته  

من 

 الفكرة



01 
Enabler 

02 
Enabler 

03 
Enabler 

04 
Enabler 

05 
Enabler 

06 
Enabler 

 عناصر 6نقطة ويتكوَّن من  (150)معيار القيادة اإلداريَّة واإلسرتاتيجيات 

 عناصر 5نقطة ويتكوَّن من  (100)معيار إدارة املوارد البشريَّة واملتطو ِّعني 

 عناصر  3نقطة ويتكوَّن من  (100)معيار إدارة وتنمية املوارد املاليَّة واألوقاف 

 عناصر 4نقطة ويتكوَّن من  (80)معيار إدارة املوارد والشراكات 

 عناصر 4نقطة ويتكوَّن من  (150)معيار إدارة العمليات واخلدمات 

 640 عناصر 3نقطة ويتكوَّن من  (60)معيار احلوكمة والشفافيَّة 

 املمك ِّنات
E 
N 
A 
B 
L 
E 
R 
S 

"املمكنات، النتائج"ماهيَّة معايري جائزة التميُّز يف العمل اخلريي السؤال السابع   



360 

 

07 
Result 

08 
Result 

 
09 
Result 

 من العناصر 2نقطة ويتكوَّن من  (80)معيار نتائج املوارد البشريَّة 
  

 من العناصر 2نقطة ويتكوَّن من  (150)معيار نتائج املستفيدين 
  

 عناصر 4نقطة ويتكوَّن من  (120)معيار نتائج اإلدارة الرئيسة 
  

 النتائج
R 
E 
S 
U 
L 
T 
S 

"املمكنات، النتائج"ماهيَّة معايري جائزة التميُّز يف العمل اخلريي السؤال السابع   



 ما هو الوقت املتوقَّع للوصول إىل قمَّة التميُّز الفعليالسؤال الثامن 
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 التوجيه

 التأثري التخطيط

 االستمرارية التمكني

يبدأ مسار التميز من إمساك 
 القيادة بدفَّة املركب

وتوجيه هذا املركب من خالل وضع 
 االسرتاتيجيات والسياسات الفعالة للتطبيق 

مث تنويرالعاملني وإشراكهم واتباع 
 األساليب العملية

 مع الرتكيز على النتائج 
 وصواًل إىل التميُّز

واحملافظة عليه عن طريق املتابعة 
املستمرَّة للتحديث واألفكار 

 اإلبداعية واالبتكارات



Seven C‘s                منوذج الدوائر السبعة 
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Creationاإلبداع   

7C’s 

Culmination الذروة  

Consolidationالتكامل   

Commencement  البدء  

Confidence   الثقة   

conviction االقتناع       

Continution   

  االستمرار



B Square presentation to Design tuts 

Growing quality capability 
 بناء القدرات النوعية

Driving quality improvement 

Attaining excellence standards 
 حتقيق التميز الكلي

Developing 
 التطوير

Implementing 
 التطوير تنفيذ

Renewing 
 Enhancing جتديد

 حتسني وجتويد

Adopting 
 اعتماد

Optimising 
 األمثل التحسني

Innovating 
 االبتكار

Sustaining 
 احملافظة

 أسلوب احللقة الثالثية  -الطريق حنو التميُّز
 أو منوذج القفز فوق احلواجز

 املركز األورويب إلدارة أفضل التطبيقات




