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هذا التقرير يهدف إلى إعطاء نبذة عن التميز المؤسسي وارتباطه
في رؤية المملكة 2030 واستعراض أكثر من 50 تجربة حول العالم
وتم قطاعات.  وجودة األداء بعدة  المؤسسي  بالتميز  تهتم  التي 

تلخيص بعض الجوائز العالمية والمحلية لتكون مصدر الهام للجهات 
من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية وأبرز المراحل 

لتمكين المنظمات من تحقيق التميز المؤسسي. 

الهدف من التقرير



ما هو التميز المؤسسي؟

. 

. 

يواصل التميز المؤسسي التقدم الذي أنشأته منظمة مثـل

إدارة الجودة الشاملة ، والتي تشارك فيها جميع مستويات

المنظمة في التحسين المستمر
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عن التميز المؤسسي

من الممكن أن يعّرف التميز المؤسسي بأنه إيجاد وتطبيق وقياس كفاءة وفاعلية منظومة 

شاملة ومتكاملة من المناهج وادوات العمل في جميع مكونات المنظمة، بحيث تحقق 

مستهدفات انطباعات ونتائج أداء ريادية ومتفوقة تؤدي إلى تحقيق غاية  ورؤية المؤسسة

وتتجاوز توقعات جميع اصحاب المصلحة . 



تاريخ التميز المؤسسي

بأن مفتاح المنافسة في السوق الدولية هو تحسين الجودة واإلنتاجية بشكل مستمر

التميز المؤسسي هو مزيج من األداء والجودة العالية والتحسين المستمر

ًايملاع ةدافتسملا سوردلا مهأ نم
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بعد الحرب العالمية الثانية

بريطانيا العظمى رائدة العالم في التجارة والصناعة

برزت الواليات المتحدة كمنافس رئيسي

تولت الواليات المتحدة زعيمة التجارة والصناعة العالمية
بال منازع 

تمكنت اليابان من االنتعاش وبدأت خالل السبعينيات في تحدي
الواليات المتحدة في قطاعات التصنيع الرئيسية مثل السيارات 

وأجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات االستهالكية 

 خالل سنوات ما بعد الحرب، بينما كانت الواليات المتحدة تتمتع بازدهار ال مثيل له
 كانت اليابان وألمانيا تعيدان البناء من رماد الحرب 

بحلول عام 1980 ، برزت اليابان كمنافس ورائد عالمي في مجاالت
مختارة من التجارة والصناعة

اًضيأ روهظلا تدواع دق ةيناملألا ةعانصلا تناك
بحلول هذا الوقت 

بحلول عام 2000 ، برزت كوريا والصين ودول المحيط
الهادئ كمنافسين عالميين 
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 أهميه التميز المؤسسي
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أثر تطبيق التميز المؤسسي بالجهة

 أجريت دراسة على أكثر من 300 جهة في جمهورية التشيك عام 2018
 عن أثر تطبيق التميز المؤسسي

تضمنت الدراسة القطاع العام والخاص وغير الربحي.

حوالي 70 % من الجهات المشاركة بالدراسة من الجهات الكبيرة والمتوسطة
50(       موظف فأكثر ) .

من الجهات المشاركة بالدراسة تؤمن بأن بذل الجهود في تطبيق التميز المؤسسي % 86
سيتسبب في تحسن اآلداء العام في الجهة.ي

             من الجهات المشاركة بالدراسة تقوم بتطبيق نماذج التميز المؤسسي وكانت   
  النتيجة كالتالي:ب 

16 % 

 
151912

17109

المنظمة  آداء 
م لــعـــــــــا ا

 نظام إدارة
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ضــــــــا ر
الموظفين 

ضــــــــا ر
العـــــمالء

سمعة
المنظـــــمة 

جاذبية
المنظــــمة 

%%%

%%%
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المؤسسة خالل  من  القائمة  الدراسة  أثبتت 
ةسسؤملاو             ِةدوجلا ةرادإل ةيبوروألا   
البريطانية للجودة أن 120 من الفائزين بجوائز

أداء شركاتهم مقارنة مع الشركات غير الفائزة   
التميز فاق المماثلة في الحجم والتي تعمل في

المجاالت نفسها على مدى 11 عاما . 

خالل من  وذلك  استراليا  في  تجربة  عمل  تم 
بشكل  كأسهم  دوالر  آالف   5 مبلغ  استثمار 
التميز  بجوائز  الفائزة  الشركات  في  افتراضي 

في األعمال مقارنة باالستثمار في شركات                                                    
  1990 سنة  من  المقارنة  عملية  تمت  حيث 

إلى 2003، وقد تحسن أداء األسهم بنسبة 3.5 
مقابل 1 للشركات الفائزة بجوائز التميز. 

EFQM

S&P
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مثال عن األثر المالي الناتج من تطبيق التميز المؤسسي



التميز المؤسسي عالميًا ومحليًا
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يتجه العالم نحو الريادة والتميز في جميع المجاالت على المستوى
الفردي والمؤسسي حيث تم حصر قائمة من الجوائز و االعــتمادات

ًاماهـــــــــــلإ نوكت نأ وا قبطُت نا نكمي يتلا و ملاعلا لوح جماربلا و
للجهات ذات العالقة في المملكة .
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جوائز الــجـــودة مـــن حـــكــومـــةجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
االتــــــــــــحـــــــــــاد الــــــــروســـــــــــــــي

جائزة الــــــــتميز في األعــــــــمــــــــــــال فيجائزة راجيف غاندي الوطنية للجودة
الـــــــــــمملكـــة الـــــــــــمــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــدة

جائزة األداء الحكومي المتمّيز
جائزة ويلز للجودة والتميز المؤسسيجـــائـــــزة تــــــــايــــالنــــد للـــجــــودةفي المدينة المنـــــــــــــــــــــــــــــــورة

جائزة التميز اإلعالمي لليـــــوم
الـــــــــــــــــــــــــــــــوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

جـــــائــــــزة الــــجـــودة الــــسويدية
الــتــميز الــعــالــمي في الـصــحة

جــــــوائـــــز الــــــــــجــــــــــودة الــعـــالـــمــــــيــــة

جــــائــــزة الـتمــــيـــز الصـــنـــــاعـــــيجـــــائزة مكة للتميــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
جــــوائـــــز تــــايـــــوان للــــتـــــمـــــيـــــز

CIPS جــــوائــــز التميز في المشتريــــات

الـــمؤسسة األوروبـــيــــة إلدارةجـــائزة التعليم للتميـــــــــــــــــــــــــــــز
EFQM الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــودة

 جــوائز هــونغ كونغ للصناعــات
IIP اعتماد مستثمرون في الموارد البشرية 

جائزة التميز في كفاءه االنفاق
جـــائـــــــزة الــتــمـيــــز النمساويـــــة

جـــــائــــــزة الـــجــودة الــــوطــنــيـــة
جـــــــوائــــــــــز األعــــــمــــــال األوروبــــــــــيـــــةللـــجــمهوريـــــة الــــسلوفــاكـيـــــة

جـــــائـــــــزة الـــتـــــمــيـــــــــــز اإلداري

جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
جائزة التميز الحكومي العربــــي

جائزة األميرة صيتة للتميز في
العمل االجـــــــــتــــــــــمــــــــاعـــــــــــي 

جائزة التميز العربي في قـيادة
الـــقـــطاعــــات الــــــحـــــكــومـــيــــة

جــــائـــزة الـــجودة الــوطـــنيــة المــــغربية

جــــــــــــــائزة دبـــــــــــي للجــــــــــــودة
جـــــائزة الشرق األوسط للتميـز

جـــــائـــــــزة الـــتمــــيــز الــــجــنـوب أفريقـــي

جـــــــــــائــــزة أبــــو ظــــبـــــي لألداء
 التميز العالـمــي فــي الــصـحـــةجمعية جائزة الجودة اإليطالية APQIالــــــحــكــــــومـــــــــي الــــمـتــمـيـــــــز

جـــــائـــــــزة مـــــصـــــر للتمـــــيز الحكومـــــي

جوائز كندا للتميز في الجــــودةجوائز برنس فيليب لتميز األعمالجائزة السعادة في مكان العمل
الــــجـــــائــــــزة اللـــبـــنــــانــــــيــــة لالمـــتــيـــــاز

 جــــــــــــــــائـــــــــــــــزة شـــــيــــنـــــــغــــــوجــــــــــائزة ألتين سابا للجــــــــــودةبرنامج دبي للتميز الحكومـــــي
جائزة الجودة الوطنية البرازيلية

جـــــائزة محمد بن راشــد لألداء
الــــــــحـــكومـــــي الــــــــمـــتــمــيـــــــز

جــــــــائـــــزة مــــــالكـولــم بالــــدريججـــــــائزة الـــــجـــــودة الــــصينيـــــــة
الــــــــــــوطــــــــنــــيـــــــــة للــــــجــــــودة

بـــــــرنامـــج الــــشـــيــــخ خــلــــيــفــة
للــــــــــــتــــــمــــــيــــــز الـحكــــــومــــــي

جـــــــائزة رامــــكريشــنـــا بـــــاجـــــاج
الجائزة الكولومبية لجودة اإلدارةالـــــــــــــوطـــــنــــــــــيــــة للـــــــجـــــودة

جـــائــــزة بـــريـطانيــــا للـــــتــمــــــيــــزجائزة الطاووس الذهبي الوطنيةجائزة التميز للحكومة االلكترونية

ESPRIXجائزة          السويسرية للتميز

Grand Prix Qualité جائزة                            فرنسا

جـــــوائـــز التميز في المشتريـــات
الـــــــــــــــــــشــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــــــــــــط
CIPS

جـــــــــــــــــائــــــــــــــزة ديـــــــــــمــــــنـــــــــج

للـتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

قم بالضغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

على األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

https://gesten.ksu.edu.sa/ar/excellence-award-ar

https://expro.gov.sa/

https://sma.org.sa/جائزة-التميز-اإلداري

https://seetahaward.org/start.html
https://ded.ae/Awards_details/ar/dqa_award

https://www.adaep.ae/ar/Pages/default.aspx
https://www.happinessaward.com/

https://dgep.gov.ae/ar

https://www.skgep.gov.ae/award-ar/about-the-award-ar

https://www.skgep.gov.ae/
https://www.egovaward.bh/HomePageAr.aspx

https://www.rst.gov.ru/portal/eng/home/activity/quality
https://www.tqa.or.th/

https://www.siq.se/vara-tjanster/utmarkelsen-svensk-kvalitet/

https://industrial-excellence-award.eu/home/

https://www.efqm.org/
https://www.qualityaustria.com/en/company/austrian-excellence-award/

https://esprix.ch/angebot/esprix-suisse-award-for-excellence/

www.kace.jo/Pages/viewpage?pageID=257

www.qualiteperformance.org/prix-qualite

www.apqi.it/premi/

https://www.isotools.org/2012/07/03/premios-principe-felipe-a-la-excelencia-empresarial/

https://egov.kz/cms/en/articles/altyn_sapa_award

www.caq.org.cn/html/en/activites/1184.html

imcrbnqa.com/
goldenpeacockaward.com/

https://bis.gov.in/

www.juse.or.jp/deming_en/award/1026.html

https://www.rigshospitalet.dk/english/about-us/Pages/global-excellence.aspx

https://www.taiwanexcellence.org/en/award

https://www.tid.gov.hk/hkindustryaward/english/index.html

https://www.unms.sk/?national_quality_award_sr
https://ageaward.com/?page_id=8

https://arabiancenter.org/جائزة-التميز-العربي/
meawards.com/

https://www.rigshospitalet.dk/english/about-us/Pages/global-excellence.aspx

www.excellence.ca/en/awards/

https://shingo.org/awards/

https://www.nist.gov/baldrige/baldrige-award
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/premio-colombiano-a-la-calidad-de-la-gestion

https://www.bqf.org.uk/

https://britishbusinessexcellenceawards.co.uk/
https://walesqualitycentre.org.uk/wales-quality-awards-process/

https://www.quality.org/content/international-quality-awards

https://www.cips.org/

https://www.investorsinpeople.com/

https://www.businessawardseurope.com/

https://www.cips.org/
https://www.mcinet.gov.ma/en/content/quality-and-safety-enterprise

www.busassess.co.za/pdf_docs/2005 - THE SOUTH AFRICAN EXCELLENCE AWARD PROGRAMME.pdf

egea.gov.eg/Default.aspx

www.economy.gov.lb/ar/services/برنامج-الجودة/النشاطات/الجائزة-اللبنانية-لإلمتياز

https://kaqa.org.sa/ar/Pages/ExcellenceModel.aspx

https://madinahaward.org.sa/
https://awards.media.gov.sa/
https://makkahaward.com/
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http://www.busassess.co.za/pdf_docs/2005%20-%20THE%20SOUTH%20AFRICAN%20EXCELLENCE%20AWARD%20PROGRAMME.pdf
https://kaqa.org.sa/ar/Pages/ExcellenceModel.aspx
https://awards.media.gov.sa/
https://sma.org.sa/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.skgep.gov.ae/award-ar/about-the-award-ar
https://www.skgep.gov.ae/
https://www.egovaward.bh/HomePageAr.aspx
https://www.rst.gov.ru/portal/eng/home/activity/quality
https://www.qualityaustria.com/en/company/austrian-excellence-award/
www.kace.jo/Pages/viewpage?pageID=257
https://esprix.ch/angebot/esprix-suisse-award-for-excellence/
www.apqi.it/premi/
https://www.isotools.org/2012/07/03/premios-principe-felipe-a-la-excelencia-empresarial/
www.caq.org.cn/html/en/activites/1184.html
goldenpeacockaward.com/
https://bis.gov.in/
https://www.unms.sk/?national_quality_award_sr
https://www.rigshospitalet.dk/english/about-us/Pages/global-excellence.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/english/about-us/Pages/global-excellence.aspx
https://shingo.org/awards/
https://www.nist.gov/baldrige/baldrige-award
https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-transversal/regulacion/premio-colombiano-a-la-calidad-de-la-gestion
https://britishbusinessexcellenceawards.co.uk/
https://www.cips.org/
egea.gov.eg/Default.aspx
www.economy.gov.lb/ar/services/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://www.edp.com/en/awards-and-certifications/national-quality-award


بناء على النظرة العالمية لبعض التجارب نرى ان المملكة مــستمرة
في مسيرة الريادة على مستوى العالم في التميز المؤسسي في
عدة قطاعات ومجاالت وتم تلخيص بـــــعض الــــجوائز الــعالمــيـــة و
المحلية لتـــــكون مصدر الهام للجهات من مختلفـ القطــــــاعات في

المملكة العربية السعودية .
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للتفاصيـــل قم بالضغط على الشعار

بعض النماذج العالمية التي يمكن االستفادة

منها في المملكة - فــــــئــــة الجـــــوائـز

جائزة المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة

The Golden Peacock National Award 

CIPSجوائز التميز في المشتريات           الشرق األوسط

Deming Prize

الخاصة العامة,  الجهات  من  لمجموعة  تسليمها  يتم  جائزة سنوية  هي 
أو غير الربحية التي تحقق التميز المؤسسي بشكل بارز. يتم تقييم الجهة
عن طريق ارسال فريق اليها وتقييمها عن طريق مراجعة كافة المتطلبات

جوائز الطاووس الذهبي          هي مجموعة من الجوائز الوطنية والعالمية
المرموقة المصممة لتحسين اإلنتاجية والجودة في المنظمات. يهدف
إلى تعزيز التميز في األعمال من خالل توفير إطار عمل أو معايير للتقييم 

تستند إلى مبادئ مماثلة للجوائز األخرى في جميع أنحاء العالم 

GPA

جوائز المعهد الدولي للمشتريات والتوريد          هي فرصة لعرض قصص
منطقة  في  العام الماضي  من  والناجحة  والجذابة  المبتكرة  المشتريات 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

CPIS

ةدوجلا ةرادإ يف زئاوجلا ىلعأ ىدحإو ًارمع لوطألا يه جنميد ةزئاج
الشاملة          في العالم. وهو يكرم كال من األفراد لمساهماتهم في
مجال إدارة الجودة الشاملة والشركات التي نفذت إدارة الجودة الشاملة 

بنجاح

TQM

مثال لبعض الجهات الحاصلة عليها
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https://www.efqm.org/services/recognition/efqm-global-award/
goldenpeacockaward.com/
https://www.cips.org/
www.juse.or.jp/deming_en/award/1026.html


للتفاصيـــل قم بالضغط على الشعار

Shingo Prize

جائزة الشرق األوسط للتميز

 جائزة الجودة العالمية

جائزة التميز الحكومي العربي

نجاحها ومدى  المنظمة  لثقافة  كامل  تقييم  إلى  جائزة شينغو  تستند 
الدرجة  على  شينغو  فاحصو  يركز  المستوى.  عالمية  نتائج  تحقيق  في 
سلوك في  نموذج شينغو™  في  التوجيهية  المبادئ  بها  تتجلى  التي 

كل موظف 

ز القادة والمدراء في مختلف ّ يمتل زئاوج اهنم ,زئاوجلا نم ديدعلا دهعملا مّلسي
الجهات الحكومية والخاصة, وأخرى لتميز الشركات والجهات الحكومية في 

مختلف القطاعات كذلك 

جوائز الجودة الدولية تعترف بالتميز في مهنة الجودة. يعمل الفائزون
والمرشحون النهائيون عبر مجموعة من الصناعات ويساهمون في تعزيز 

سمعة المنظمات في جميع أنحاء العالم 

العالم مستوى  على  نوعها  من  واألولى  حديًثا  اطالقها  تم  جائزة  هي 
تساهم  المؤسسي.  التميز  مجال  في  حراك  إحداث  تهدف الى  العربي 

الكفاءات  تكريم  طريق  عن  وايجابي  قيادي  فكر  خلق  في  الجائزة 
العربية  والمؤسسات 

مثال لبعض الجهات الحاصلة عليها
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https://shingo.org/awards/
meawards.com/
https://www.quality.org/content/international-quality-awards
https://ageaward.com/?page_id=8


بعض النماذج العالمية التي يمكن االستفادة

منها في المملكة - فــــــئــــة االعتمادات

للتفاصيـــل قم بالضغط على الشعار

  اعتماد مستثمرون في الموارد البشرية

 اعتماد المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة معرفون بالتميز

معايير إلى  تستند  البشري،  المال  رأس  في  متخصصة  دولية  مواصفة 
محددة، وفي حال التزام المنظمة بتطبيق معايير هذه المواصفة سوف  
تحصل على شهادة دولية بعنوان "مستثمرين في القوى البشرية وسوف  
تكون ضمن الجهات العالمية التي حصلت على هذه المواصفة و تعبر عن 

مستوى معين من الجودة واالنجاز 

مثال لبعض الجهات الحاصلة عليها
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IIP

R4E

هو اعتماد للتميز المؤسسي يعطى للجهة التي يتم مراجعة آداءها وتقييمه
باستخدام نموذج الـ            يتم مراجعة آداء الجهة من قبل مختصين للتقييم 
من الـ            إلعطاء مالحظات وتحديد ما اذا كانت الجهة تستحق االعتماد 

EFQM
EFQM

C2E اعتماد المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ملتزمون بالتميز
هو اعتماد للتميز المؤسسي يعطى للجهة التي يتم مراجعة آداءها وتقييمه
باستخدام نموذج الـ            يتم مراجعة آداء الجهة من قبل مختصين للتقييم 
من الـ            إلعطاء مالحظات وتحديد ما اذا كانت الجهة تستحق االعتماد 

EFQM
EFQM

https://www.investorsinpeople.com/
https://www.efqm.org/services/recognition/efqm-global-award/
https://www.efqm.org/services/recognition/efqm-global-award/


بعض النماذج المحلية التي يمكن االستفادة

منها في الجهات - فــــــئــــة الجـــوائــز 

للتفاصيـــل قم بالضغط على الشعار

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

جائزة األداء الحكومي المتميز

 جائزة مكة للتميز

أنشئت الجائزة بهدف تحفيز القطاعات اإلنتاجية والخدمية لتطبيق أسس
األداء وتفعيل  مستوى جودة  رفع  أجل  من  وتقنيات الجودة الشاملة 
كما  المستفيدين.  رضا  وتحقيق  الداخلية  لعملياتها  المستمر  التحسين 
تهدف الجائزة لتكريم أفضل المنشآت ذات األداء المتميز والتي تحقق 

أعلى مستويات الجودة .

هي جائزة متخصصة في تقييم أداء الجهات الحكومية بمنطقة المدينة
المنورة وقياس مدى رضا المستفيدين من تلك الخدمات إضافًة إلى نشر 

ثقافة الجودة وتحسين األداء والتطوير المستمر .

مثال لبعض الجهات الحاصلة عليها
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تعمل جائزة مكة للتميز على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة
الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ اإلسالمية في آداب المهن واتقان 
العمل، وإظهار اإلبداع الحضاري إلنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع 
توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، واالرتقاء بمستوى األداء والجودة،ي 

وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة .

جائزة التميز اإلعالمي لليوم الوطني
اطلقت وزارة االعالم جائزة التميز اإلعالمي لليوم الوطني 2020، وتدعو
جميع القطاعات واألفراد للتقدم والمشاركة بإبداعاتهم أو ترشيح األعمال 

أو المنتجات التي تحتفي بالوطن .

https://kaqa.org.sa/ar/about_Award/Pages/AboutTheAward.aspx
https://madinahaward.org.sa/
https://makkahaward.com/
https://awards.media.gov.sa/
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للتفاصيـــل قم بالضغط على الشعار

 جائزة التعليم للتميز

 جائزة التميز في كفاءه االنفاق

جائزة األميرة صيتة للتميز في العمل االجتماعي

ةقالخلا ةيميلعتلا تاردابملاو تاسرامملا لضفأ عيجشتو معد نم ًاقالطنا
هذه  دور  تطوير  نحو  السعي  إطار  وفي  التربوية,  المؤسسات  داخل 
ةدوجلا ةفاقثل ًاديسجتو ,ةينطو ةضهنو ةيمنت ثادحإ يف تاسسؤملا 
في العمل والتميز في األداء التربوي, جاء إعالن وزارة التربية والتعليم 
في المملكة العربية السعودية عن تأسيس جائزة سنوية للتميز التربوي 
ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةموظنملا رصانع ةفاك لمشتل ماع دعب ًاماع عسوتت .

تركز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة
ذاتي  بشكل  اإلنفاق  كفاءة  لتحقيق  الجاهزية  لرفع  ويهدف  اإلنفاق، 
على  التأثير  دون  والمحلية  العالمية  الممارسات  أفضل  ومستدام وفق 

جودة الخدمات المقدمة .

مثال لبعض الجهات الحاصلة عليها

العمل  في  للتميز  العزيز  عبد  بنت  صيتة  األميرة  جائزة  أهداف  تتمثل 
واإلنساني  والخيري  االجتماعي  العمل  ثقافة  ترسيخ  في  االجتماعي 
والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة، و تقدير المتميزين من الجنسين في العمـل

االجتماعي وتشجيعهم. والعمل على تحفيز الهيئـات الحكومية واألهــلية 
على التميز واإلبـــداع في العمـــل االجتمــاعــي .

https://gesten.ksu.edu.sa/ar/excellence-award-ar
https://knowledge.mashroat.gov.sa/book-detail/168
https://seetahaward.org/ar/home.html


أبرز المراحل  لتمكين المنظمات
من تحقيق التميز المؤسسي 
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المرحلة األولى
تشكيل فريق داخل المؤسسة لقيادة جودة األداء وتطوير األداء المؤسسي بها، وعلى هذا الفريق
أن يقوم بعمليات التوعية الالزمة ألهمية تحقيق التميز والجودة في األداء وعليه أن يبني ثقافة 
داعمة للتطوير المؤسســـي بدعـــم من اإلدارة العــليا للمؤسســة، وعليه كذلك أن يضع التصورات
والخطط الشاملة لتحقيق تطوير األداء المؤسسي بما يلبي تطلعات منتسبيها والمجتمع بصورة عامة

 

المرحلة الثانية
التقييم الذاتي للمؤسسة فمن خالل عملية التقييم الذاتي تتمكن المؤسسة من التعرف على مواطن 
ىلع فرعتلا نم ةسسؤم لك نّكمت يكل ،اهب لمعلا تالاجم فلتخم يف فعضلا نطاومو ةوقلا 
التميز  تحقيق  نحو  ومتطلباتها  احتياجاتها  وكذلك  المختلفة،  وقدراتها  وإمكاناتها  الحالي  وضعها 

والجودة المنشودة في األداء، استنادا إلى مرجعية معايير ضمان الجودة .

المرحلة الثالثة
تحديد أولويات التطوير المؤسسي وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التقييم الذاتي، والتي تم فيها
معرفة جوانب القوة في األداء المؤسسي، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، وفي هذه 
المرحلة يتم تحديد فجوات األداء األشد تأثيرا سلبيا في إنتاجية المؤسسة وتحقيق أهدافها وفق 

رؤيتها ورسالتها، ومناقشة أسباب تلك الفجوات، واتخاذ القرارات المناسبة بأولويات التطوير .

المرحلة الرابعة
تصميم وإعداد الخطة اإلجرائية لتطوير األداء المؤسسي، وهنا يتم تشكيل فريق العمل القادر على

بناء مثل تلك الخطط، وتحديد الجدول الزمني الالزم إلدارة هذه الخطة وتنفيذها، وتحديد األهداف 
العامة للتطوير المؤسسي، ومستويات األداء المتوقع بلوغه بنهاية تحقيق وتنفيذ الخطة على أرض 
الواقع، وكذلك تحديد إستراتيجيات العمل وتوزيع األدوار والمسؤوليات وتحديد مؤشرات النجاح في 

تحقيق أهداف الخطة والوقت الالزم للتنفيذ والمتابعة .

المرحلة الخامسة
متابعة وتقويم األداء المرتبط بتنفيذ الخطة اإلجرائية لتطوير األداء المؤسسي، وهنا يتم تشكيل
ةطخلاب ةدوجوملا ةطشنألل ًاقفو ءادألا مييقتو ةعباتم بيلاسأب هتيعوتو ،ءادألا مييقتو ةعباتم قيرف 
وكذلك االتفاق على آليات وأدوات المتابعة الالزمة، واالتفاق حول نوعية األداء والشواهد واألدلة 
المطلوب متابعتها والتأكد من توافرها على أرض الواقع وكيفية تحليلها وتقييمها التخاذ القرارات 
المناسبة بشأنها وذلك لضمان استمرارية تطوير األداء بهدف الوصول ألعلى مستوى ممكن من 

مؤشرات معايير ضمان الجودة في األداء المؤسسي .
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عوامل حصول الجهات على درجات متفوقة في عمليات تقييم               
التميز المؤسسي :

الدعم وتقديم  المؤسسي  التميز  ومعايير  نموذج  العليا  القيادات  تبني 
المعنوي والمادي الالزمين .

تحديد المعنيين الداخليين والخارجيين بدقة، وتحديد القيمة التي تقدم لهم

مختلف في  والموظفين  القيادات  جميع  لدى  التميز  ثقافة  وتجذير   تعزيز 
القطاعات واإلدارات واالقسام من خالل ورش العمل واللقاءات.ب

والممكنات للقدرات  تقييم  وأدوات  معايير  من  التميز  لنموذج  عميق  فهم 
والنتائج التي تشمل االنطباعات ومؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية. 

الشواهد وتقديم  توثيق  مع  الواقع  ارض  على  المعايير  تطبيق  على  التركيز 
الواقعية. واألمثلة 

الموائمة بين التوجه االستراتيجي والتنفيذ والنتائج في جميع مكونات المنظمة
وأقسام. وادارات  قطاعات  من 
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عمل على هذا التقرير

خبرة اكثر من 25 سنة في االستشارات االدارية و التخطيط

االستراتيجي و تطوير القيادات و بناء و تطوير القدرات المؤسسية. 

 خبرة في مجال االستشارات اإلدارية و التخطيط االستراتيجي و التميز

التشغيلي و المؤسسي و ادارة التغيير للعديد من الجهات الحكومية

و االدارات الناشئة .

عملت في مشاريع ضمن القطاع الحكومي والخاص في مجاالت

متعددة تشمل تطوير االستراتيجيات والتميز المؤسسي والتشغيلي

و دراسات ماليه وتطوير وتنفيذ المبادرات .

مختص في تطوير االعمال و ادارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة

مهتم في صناعة المحتوى و التسويق االلكتروني .

 د.محمد شتيوي - مستشار معتمد في التميز المؤسسي

 سعد ابوجبارة - شريك

نوره  العمران - مستشاره

 رهف العلوان -  مدير تطوير اعمال

EFQM
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نبذة عن شركة صناع األثر

 

 

 

شركة سعودية طموحة، تهدف إلى تحقيق االثر من خالل تقديم

االستشارات اإلدارية المتميزة في دعم الجهات بمنهجيات وحلول

عملية تتسم باالبداع واالبتكار وتتميز بالكفاءة واالتقان، طامحين 

سويا  لنحقق  النجاح  في  شركاؤنا  مع  النجاحات  من  جسر  لتشييد 

األثر اإليجابي على مختلف القطاعات في المملكة .
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