
 مجموعة الجودة في العمل الخيري 

بندر بن محمد القحطاني / م  

رئيس مجموعة الجودة في 

 العمل الخيري 

 المجلس السعودي للجودة



 رحلة المجلس السعودي للجودة 

وضع الرؤية والرسالة والقيم 
 وألهداف االستراتيجية  للمجلس 

25  

سنة من 
 العطاء 



مجموعة 
الجودة في 

العمل 
 الخيري 

مجموعة 
الجودة في 

 القطاع الصحي 

مجموعة 
الجودة  في 

القطاع 
 الحكومي 

مجموعة 
الجودة في 
الهندسة 
 والبناء 

مجموعة 
الجودة في 

 التعليم 

مجموعة 
الجودة في 

القطاع 
المصرفي 
 والخدمات 

مجموعة 
الجودة في 

قطاع الطاقة 
 والصناعة 

 المجموعات التخصصية بالمجلس 

 رحلة المجلس السعودي للجودة 



الملتقيات السنوية للمجموعات 
 التخصصية   



 األسبوع الوطني للجودة  



برامج الزيارات العلمية لخبراء 
 ورواد الجودة في العالم  



 توقيع االتفاقيات والشراكات   



للجودةاالستبيان الوطني   



جائزة مدير الجودة  المتميز في 
 المملكة العربية السعودية 



 رحلة المجلس السعودي للجودة 

 .سلسلة إصدارات كتب المجلس السعودي للجودة



 نماذج التميز المؤسسي 

 .سلسلة إصدارات كتب المجلس السعودي للجودة

بداية التحول في قطاع العمل 

الخيري كانت بدخول 

المنظمات والجمعيات في 

جائزة التميز في العمل الخيري 

 وفي جائزة الملك عبدالعزيز 







 معدل التحسن المتحقق بقطاع العمل الخيري 

أعوام 6خالل  %40في سلم التميز العالمي   

( هـ 1439 -هـ 1434)   

Toward 
Excellence 

Best in 
class 

World 
class 

 نتائج التميز المؤسسي لجائزة التميز في العمل الخيري



15 

 لوحة قياس نضج التميز المؤسسي بقطاع العمل الخيري  



16 

 لوحة قياس نضج التميز المؤسسي بقطاع العمل الخيري  

 

 المعيار

الفرع

 ي

   المعايير الرئيسية    
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1 

2 
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   6 

يوجد منهجيات محدثة و مطبقة 

 بشمولية و انتظام
يوجد بعض المنهجيات مع تفاوت في التطبيق 

. و التحديث  
ال يوجد منهجيات مع وجود بعض 

.الممارسات  

12
% 
55
% 
33
% 



لوحة قياس نضج التميز المؤسسي بقطاع العمل 
 الخيري  

 يوجد منهجيات محدثة و مطبقة بشمولية و انتظام

12% 

القادة كقدوة حسنة للعاملين -   

إدارة شؤون المتطوعين -   

إدارة األوقاف -   

حوكمة السياسات واإلجراءات المالية -   



 لوحة قياس نضج التميز المؤسسي بقطاع العمل الخيري  

55% 

 التخطيط االستراتيجي

 التواصل الفعال مع كافة المعنيين

 تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز بالمنشأة

 تطوير وتدريب العاملين والمتطوعين

تمكين العاملين ومشاركتهم، وتوفير بيئة 

 عمل مناسبة

 إدارة األوقاف 

 إدارة المواد والمباني والممتلكات

 إدارة التقنية 

 تحديد وإدارة العمليات بالمنشأة 

 تصميم وتطوير خدمات المستفيدين 

 إدارة وتعزيز عالقات المتبرعين 

 حوكمة اإلدارة العليا والسياسات العامة 

 البشريةمؤشرات األداء المتعلقة بالموارد 

 مقاييس رأي و رضا المستفيدين

 مؤشرات األداء المتعلقة بالمستفيدين

 النتائج المالية 

 النتائج التشغيلية 

يوجد بعض المنهجيات مع تفاوت في التطبيق و 

 التحديث



 لوحة قياس نضج التميز المؤسسي بقطاع العمل الخيري  

مشاركة القادة في تطوير وتحسين العمليات واألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعمل 

 الخيري

 إدارة المخاطر وبرامج التغيير 

 تخطيط وتأمين احتياجات المنشأة من الموارد البشرية

 مكافأة العاملين وتعويضهم 

 إدارة الشراكات

 إدارة المعلومات والمعرفة 

 التحسين المستمر للعمليات والخدمات

 حوكمة سياسات واجراءات الموارد البشرية 

 نتائج الموارد البشرية 

 نتائج الموارد والشراكات 

 نتائج المعلومات والمعرفة 

الممارساتال يوجد منهجيات مع وجود بعض   

33% 



 المهندس  وليد شعبان 
 األستاذ عيسى عليان  

نجوم ملتقى   

الجودة في العمل 

الخيري  لهذا 

هـ 1440العام   
م 2019  

 الدكتور عايض العمري  



عبدالرحمن عريف : المستشار   

عمر كابلي : الدكتور   المهندس أمجد الطويرش  

 المهندس سعد القرشي 

نجوم ملتقى   

الجودة في العمل 

الخيري  لهذا 

هـ 1440العام   
م 2019  



 األستاذ عيسى عليان

األستاذ عبداإلله الفرحان  
  

سعد المطرفي  . م  

 عبدالرحيم محمد    . م
 



األستاذ عمر الرفاعي  
  

محمد   بوقس  . م  

 األستاذ عادل  إدريس   
 



وليد الفارس . م  

عبدهللا الدرين  . م محمد نور   . م   

أعضاء الفريق 

التنفيذي 

لمجموعة الجودة 
 في العمل الخيري 


