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.1سٓادة ّعٕ الياس بأٍنٔة جْائش اجلْدة الشاملة بضبب مضاٍنتَا
اهلامة يف سٓادة املٔشة التيافضٔة للنؤصضات املشاركة فَٔا .
.2تشجٔع التقْٓه الذاتٕ للنؤصضات ّمقارىة أداء املؤصضة مع املعآري املْضْعة .
.3احلح على تشجٔع تبادل املعلْمات خبصْص اصرتاتٔجٔات ىشز ثقافة اجلْدة
ّالعْائد املتحققة مً تطبٔق ٍذِ االصرتاتٔجٔات .
.4سٓادة الْعٕ خبصْص متطلبات احلصْل على التنٔش .
.5تشجٔع املؤصضات على تقدٓه ّتطبٔق عنلٔات تطْٓز اجلْدة الشاملة باملؤصضة .
ّتعتند كافة جْائش اجلْدة يف العامل على أصاس إجزاء تقْٓه ألداء املؤصضات باملقارىة مع
معآري حمددة صلفا" ،
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جائزة دمينج
Deming ze
ػنبصش انتقييى انتي تشًههب جبئضة ديًنج
.- 1الضٔاصات  : Policiesصٔاصات اجلْدة ّمزاقبة اجلْدة  ،طزٓقة ّضع الضٔاصات ّمدى ثباتَا ّمزاجعتَا ّعالقتَا
مع التدطٔط .
.2التيظٔه ّإدارة التيظٔه ّ :Organization and its Managementضْح الضلطة ّاملضؤّلٔة ،التفْٓض  ،التيضٔق
 ،اللجاٌ  ،اصتدداو العاملني  ،حلقات اجلْدة .
.3التعلٔه ّاليشز  :Education and Disseminationبزامج التعلٔه ّىتائجُ  ،فَه مزاقبة اجلْدة  ،تعله االصالٔب
االحصائٔة  ،ىظاو اقرتاح أصالٔب التحضٔيات .
.4مجع ّاصتدداو معلْمات اجلْدة مجع املعلْمات اخلارجٔة  ،أٓصال املعلْمات إىل الدّائز  ،معاجلة البٔاىات .
.5التحلٔل  :Analysisاختٔار املشاكل الزئٔضٔة  ،اصتدداو االصالٔب اإلحصائٔة  ،ربط التحلٔل مع التليْلْجٔا  ،حتلٔل
اجلْدة ّحتلٔل العنلٔات ّ ،اصتدداو ىتائج التحلٔل .
.6املعآري  : Standardizationتْحٔد املعآري  ،طزق ّضع املعآري ّمزاجعتَا ،حمتْٓات املعآري ّاصتددامَا
.7املزاقبة  : Controlأىظنة مزاقبة اجلْدة  ،بيْد ّىقاط املزاقبة  ،اصتدداو االدّات االحصائٔة يف الزقابة .
.8تأكٔد اجلْدة  :Quality Assuranceإجزاءات تطْٓز امليتج  ،رضا العنٔل  ،صنٔه العنلٔات ّحتلٔلَا  ،قدرة
العنلٔات  ،االجَشة ّالقٔاس ّاالختبار ّالتفتٔش  ،صٔاىة االجَشة  ،ىظاو تْكٔد اجلْدة ّالتدقٔق الداخلٕ .
.9اليتائج  : Resultsقٔاس اليتائج صْاء اليتائج غري امللنْصة ( ّ ) Intangibleاليتائج االصاصٔة ( ) Substantive
باليضبة للجْدة ّ ،اخلدمات ّّقت التضلٔه ّالتللفة ّاالرباح ّالضالمة ّالبٔئة .
.11التدطٔط للنضتقبل  : Planning for the Futureدقة اخلطط املْضْعة  ،ملعاجلة املشاكل ّ ،اخلطط املتعلقة
باملضتقبل .
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جائزة مالكوم بالدريج
Malcolm Baldridge

أحد زَاد إدازٔ اجلُدٔ الشاملٕ االمسِهّٕ  ،الرٓ خصصت جاٙصٔ بامسٌ  ،حبّث متهح للشسنات
األمسِهّٕ اليت تهجح يف تطبّل معاِري منُذجٌ َِ .شسف علٖ يرٍ اجلاٙصٔ ( املعًد الُطين
للمعاِري َالتههُلُجّا االمسِهّٕ( تأضطت جاٙصٔ مالهُم بالدزِج بكانُى عام زقم 107-100مُقعٕ
مو السّٙظ األمسِهْ يف .1987/8/20
َتهُعت جاٙصٔ بالدزدِج اىل ثالثٕ انُاع :
.1جاٙصٔ ملعاِري األدا٘ املتمّص لكطاع التعلّم .
.2جاٙصٔ ملعاِري األدا٘ املتمّص لكطاع السعإِ الصحّٕ .
.3جاٙصٔ ملعاِريز األدا٘ املتمّص يف الصهاعٕ .
َتهُنت اجلاٙصٔ مو (  ) 7معاِري زّٙطّٕ َ(  ) 19معّازا فسعّا َتُشعت املعاِري بالشهل االتْ :
.1الكّادٔ  125 ( Leadershipنكطٕ ) :
السؤِا الكّادِٕ َدَز االدازٔ العلّا يف أجياد الكّم َاحملافظٕ علًّا َنرلو يف تُجٌّ املُظفني .
.2التخطّط االضرتاتّجْ  85( Strategic Planningنكطٕ ) :
نّف تكُم املؤضطٕ بُضع اضرتاتّجّتًا َ ،نّف تضع خطط عمل لتطبّل يرٍ االضرتاتّجّات .
.3الرتنّص علٖ العمّل َالطُم َالشسنا٘  85( Customer Focusesنكطٕ ):
نّف حتدد املؤضطٕ احتّاجات العمّل َتُقعاتٌ  ،فضال" عو تعصِص عالقات املؤضطٕ مع العمّل
َتلبّٕ زغباتٌ .
.4إدازٔ الكّاع َالتحلّل َاملعسفٕ  90( Information & Analysisنكطٕ ) :
مدٗ فعالّٕ اضتخدام املعلُمات لدعم أنظمٕ االدازٔ يف املؤضطٕ .
.5الرتنّص علٖ العاملني َاملُازد  85(Human Resources Developmentنكطٕ ) :
تدزِب َتطُِس املُازد البشسِٕ َتُجًًّا باجتاٍ حتكّل أيداف املؤضطٕ.
.6إدازٔ العملّات  85( Process Managementنكطٕ ) :

فحص نافٕ عملّات املؤضطٕ ضُا٘ تلو املتعلكٕ بالعمال٘ أَ بالتصمّم أَ بتكدِم اخلدمٕ
.
.7نتاٙج أدا٘ املؤضطٕ  450(Business Resultsنكطٕ )
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جائزة املؤسست االوروبيت إلدارة اجلودة
European Foundation for quality Management
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جائزة

امللك عبد اهلل الثاني للتميز
King Abdullah II for Excellence

.1انقيبدة (  150نقطت ) :

يشكض انًؼيبس ػهى دوس االداسة انؼهيب في انًنظًت وانًتؼهق بىضغ سؤيب قيبديت نهًنظًت
تؼكس قيًهب وفهسفتهب  ،كًب يشكض انًؼيبس ػهى كيفيت اختيبس انقبدة انًؤههين وتذسيبهى
وتقييى أدائهى ببإلضبفت انى دػى انقيبدة وتشجيؼهب ننشبطبث االبذاع .
.2انتخطيط االستشاتيجي (  150نقطت ) :
ويتنبول سسبنت انًؤسست وأهذافهب واالستشاتيجيبث انتي تتبنبهب نتحقيق هزه االهذاف ،
اػتًبدا ػهى تحهيالث انبيئت انخبسجيت وانبيئت انذاخهيت  ،ببإلضبفت انى تحىيم االهذاف
واالستشاتيجيبث انى خطط ػًم .

.3إداسة انًىاسد (  250نقطت ) :
يشكض انًؼيبس ػهى قذسة انًنظًت ػهى أداسة يىاسدهب ين يىاسد بششيت ويؼهىيبتيت ويبديت
وتقنيت بكفبءة ػبنيت وفؼبنيت كبيشة .
.4إداسة انؼًهيبث (  200نقطت ) :
يشكض انًؼيبس ػهى دسجت انتضاو انًنظًت بتقذيى ينتجبث راث جىدة ػبنيت تهبي احتيبجبث
انؼًالء ويشاػبة انحفبظ ػهى انبيئت ورنك ين خالل وجىد هيكم تنظيًي ينبسب ووصف
وظيفي واضح نكم يىظف فيهب  ،كًب يشكض انًؼيبس ػهى تخطيط وتطىيش وتىثيق وتطبيق
أنظًت فؼبنت تغطي كبفت نشبطبث انًنظًت ببإلضبفت انى جًغ وتحهيم انبيبنبث انًتؼهقت
ببنؼًالء واستخذاو اننتبئج في إجشاء انتحسينبث انًستًشة .
.5اننتبئج (  250نقطت ) :
يشكض انًؼيبس ػهى نتبئج أػًبل انًنظًت ين حيث دسجت سضب انؼًالء  ،وسضب انؼبيهين
 ،جىدة انًنتج  ،أداء انًىسدين  ،األثش ػهى االقتصبد ببإلضبفت انى االثش ػهى انًجتًغ .
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جائزة

األمري حممد بن فهد لألداء احلكومي املتميز
Prince Mohammad binFahad
Government Excellence Award
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جائزة

اإلمارات لألداء احلكومي املتميز
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جائزة الشيخ

صقر للتميز احلكومي
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ٓتطح مما صبق أىُ بإملاٌ القادة أٌ ٓلْىْا أكجز فاعلٔة ّإجناسًا ّأحضً أداء مً
خالل ىَج معآري جْائش التنٔش املؤصضٕ على املضتْى احمللٕ أّ اإلقلٔنٕ أّ العاملٕ
ّاليت اتفقت كجريًا يف املعآري ّإٌ اختلفت يف تقدٓز الْسٌ اليضيب للنعٔار إال أىَا
جعلت القٔادة أّل معٔار ملا للقائد مً دّر كبري يف مْاكبة التغريات املعاصزة احلدٓجة
ّمْاجَة التحدٓات اليت تيقل مؤصضتُ مً بٔئة مغلقة إىل بٔئة مفتْحة تعتند التْاصل
الفعال مع اجملتنعات ّالقطاعات املدتلفة ّاصتجنار مصادر التعله املتيْعة احمللٔة
ّالعاملٔة
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 انكبتب يحًذ ػبذ انغني حسين هالل  ،اإلداسة ين أجم انتًيضاإلداسة االستشاتيجيت ينظىس يهني يتكبيم انفقي  ،إبشاهيى  ،انًفبتيح انؼششة نهتًيض أ /سى نيم ثىاني ،جىائض انتًيض انًؤسسي واستشاتيجيبث نهفىص بهب د .انؼىاشض  ،ػبذ هللا  ،انقيبدة يتكبيهت انجىدة انذكتىس انحش ،ػبذ انؼضيض ( 1431هـ 2010و) يكتب انتشبيت انؼشبي نذولانخهيج سهسهت أدواث يذسست انًستقبم .
 أ.د.أ.انخطيب  ،أحًذ ( 1431هـ2010 -..و) يكتب انتشبيت انؼشبي نذول انخهيجإداسة انجىدة انشبيهت
نالستضادة:
http://egate.tamayaz.org.sa-
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