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مبادئ الجودة والتميز المؤسسي

مقدمة

التميــز هــو نتيجــة جهــود منظمــة ومســتمرة حتقــق وتتجــاوز تطلعــات جميــع املعنيــن، وال يأتــي هــذا صدفــة وإمنــا نتيجــة لتبنــي 
جملــة مــن املبــادئ األساســية احملركــة للفكــر علــى مســتوى القيــادات اإلداريــة واحملفــزة لصنــع القــرارات الصائبــة واملســاهمة يف 
حتقيــق النجــاح الشــامل واملســتدام طويــل املــدى. ولكــي يتــم ترجمــة ذلــك بشــكل عملــي اعتمــدت اجلائــزة يف العــام 1436هـــ 2٠15 

م هــذه املبــادئ لبنــاء منــوذج معاييــر التميــز جلائــزة امللــك عبــد العزيــز للجــودة ووضــع إطــار عملــي إلدارة املنشــاة.
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يخصــص قــادة املنشــآت املتميــزة الكثيــر مــن الوقــت واجلهــد مــن أجــل التفكيــر والتخطيــط ملســتقبل املنشــأة وحتديــد أفضــل 
وأســرع التغييــرات املؤسســية والتنظيميــة والتشــغيلية الالزمــة لتحقيــق الرؤيــة والتوجهــات االســتراتيجية التــي وضعوهــا 
ملنشــأتهم مــع ضمــان وجــود اآلليــات املناســبة للمتابعــة والتنفيــذ، كمــا يدركــون أهميــة أن يكونــوا قــدوة حســنة يف االلتــزام 
إلهــام ومتكــن وحتفيــز وبــث للطاقــة اإليجابيــة يف  بالقيــم املؤسســية والنزاهــة وأخالقيــات وســلوكيات العمــل ومصــدر 
العاملــن باملنشــأة، كمــا يحــرص القــادة املتميــزون علــى بنــاء عالقــات إيجابيــة وتفاعليــة مــع كافــة املعنيــن بأعمــال ومصالــح 
منشــأتهم وتوفيــر بيئــة العمــل املناســبة لنجاحهــا وبنــاء قدراتهــا التنافســية يف عالــم ميــوج بالتغيــرات والتحــوالت الســريعة. 

تــدرك املنشــآت املتميــزة أن جناحهــا مرهــون باهتمامهــا بتطويــر ومتكــن مواردهــا البشــرية وأنهــم مبثابــة الــروح للجســد 
وأن إســعادهم هــو أقصــر الطــرق لتحقيــق أهــداف املنشــأة ولكســب رضــا املســتفيدين وإســعادهم، لــذا فــإن املنشــآت املتميــزة 
حتــرص علــى االهتمــام بالعاملــن بهــا حتــى قبــل التحاقهــم بهــا مــن خــالل بنــاء الهيــاكل التنظيميــة املالئمــة وتوصيــف 
الوظائــف واألجــور واملزايــا املناســبة ووضــع خطــط واضحــة للمســارات والتــدرج الوظيفــي وتهيئــة بيئــة العمــل اجلاذبــة مــن 
أجــل متكينهــم وإشــراكهم وتعزيــز الــوالء املؤسســي لديهــم وحتفيزهــم لتقــدمي مســتويات أداء متفوقــة تعــزز األدوار املناطــة 

بهــم وتولــد فيهــم الطاقــة اإليجابيــة لإلبــداع واالبتــكار وتطويــر املهــارات واملواهــب التــي ميتلكونهــا. 

يأتــي االهتمــام باملســتفيدين علــى رأس أولويــات املنشــآت املتميــزة، ويدركــون هــذه األهميــة انطالقــًا مــن قناعــة القــادة 
والعاملــن أن إســعاد وخدمــة هــذا املســتفيد مــن أهــم االغــراض الرئيســية لوجــود املنشــأة، لــذا فــإن املنشــآت املتميــزة حتــرص 
وباســتمرار علــى أن تقــدم خدمــة مضافــة للمســتفيدين مــن خــالل تعريفهــم مبنتجاتهــا وخدماتهــا وتتواصــل معهــم بطــرق 
وقنــوات متعــددة وإبداعيــة وتســتمع إلــى صوتهــم وتقيــس مــدى رضاهــم وتأخــذ رغباتهــم ومقترحاتهــم بعــن االعتبــار عنــد 
تصميــم وتقــدمي منتجاتهــا وخدماتهــا اجلديــدة، كمــا تعمــل علــى تدريــب ومتكــن مقدمــي اخلدمــات يف ســبيل التفــوق 
علــى تطلعــات املســتفيدين وحيــازة رضاهــم وإســعادهم مــن أجــل االحتفــاظ بهــم وتنميــة والئهــم و كســب مســتفيدين جــدد 

للمنشــأة يف كل االوقــات.   

القيادة باإللهام والقدوة الحسنة 

االهتمام بالموارد البشرية

التركيز على المستفيدين

1

2

3
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الرئيســية  أنهــا تعمــل مــن خــالل نظــام يبنــي قدراتهــا املؤسســية، متمثــال يف عملياتهــا  ينظــر للمنشــآت املتميــزة علــى 
واملســاندة والــذي هــو مبثابــة العمــود الفقــري الــذي يتــم مــن خاللــه تقــدمي املنتجــات واخلدمــات واألنشــطة لكافــة املعنيــن، 
لــذا تبــادر املنشــآت املتميــزة إلــى حتديــد وتصميــم وتوثيــق وتنفيــذ وحتســن عملياتهــا وبنــاء هياكلهــا التنظيميــة بصــورة 
تضمــن سالســة ومرونــة وســرعة اإلجــراءات التشــغيلية واإلداريــة وتقليــص البيروقراطيــة والروتــن يف ســبيل رفــع إنتاجيــة 
املنشــأة والعاملــن بهــا، كمــا تطــور مؤشــرات ومقاييــس لتقييــم وحتســن أداء عملياتهــا وتبنــي األنظمــة املناســبة إلدارتهــا 

مبــا يعظــم الفوائــد واالغــراض التــي صممــت مــن أجلهــا.

تــدرك املنشــآت املتميــزة مــدى أهميــة الشــراكات يف عاملنــا اليــوم والــذي ميتلــئ بالتحديــات واملنافســة الشرســة علــى األســواق 
والريــادة يف ظــل محدوديــة املــوارد املتاحــة يف العالــم ممــا يحتــم التوجــه إلــى تنفيــذ األنشــطة الرئيســية واملشــاريع الكبيــرة 
مــن خــالل بنــاء وتعزيــز العالقــة مــع الشــركاء الرئيســن للمنشــأة وتبــادل املــوارد واملعــارف وأفضــل املمارســات معهــم يف ســبيل 
متكــن املنشــأة مــن حتقيــق أهدافهــا وبأقــل التكاليــف، كمــا حتــرص علــى التطويــر املســتمر لهــذه الشــراكات والتوجــه نحــو 

بنــاء التحالفــات االســتراتيجية وتعزيــز العمــل املشــترك لتحســن اخلدمــات والعمليــات املشــتركة.

تتبنــى املنشــآت املتميــزة التعلــم والتحســن املســتمر كثقافــة مؤسســية إميانــا منهــا أنهــا متثــل ركنــًا أساســيًا مــن أركان 
اجلــودة والتميــز املؤسســي، ولــذا فهــي تســعى وبشــكل مؤسســي ألن تكــون منظمــة متعلمــة مــن خــالل التعلــم املســتمر مــن 
أفضــل املمارســات وعمــل املقارنــات املعياريــة مــع املنشــآت املتفوقــة وتتبنــى األســاليب احلديثــة للتحســن املســتمر للعمليــات 
واملنتجــات واخلدمــات وإشــراك العاملــن واملســتفيدين يف برامــج تدريبيــة وتطبيقيــة مخصصــة لهــذا الغــرض، وتطبــق 

الــدروس املســتفادة، مبــا يحقــق أهدافهــا ويعــود مبخرجــات مرغوبــة جلميــع املعنيــن باملنشــأة.  

اإلدارة بالعمليات

تطوير الشراكات الناجحة

التعلم والتحسين المستمر 

4

5

6

ميثــل امتــالك القــدرة املؤسســية علــى اإلبــداع واالبتــكار امليــزة التــي تصنــع الفــرق اليــوم بــن املنشــآت املتنافســة والطامحــة 
إلــى الريــادة والتفــوق والوصــول إلــى العامليــة يف األداء، ولهــذا تعمــل املنشــآت املتميــزة علــى تعزيــز وغــرس مفاهيــم وبرامــج 
اإلبــداع واالبتــكار ضمــن سياســاتها وأنظمتهــا وعملياتهــا املختلفــة وتشــجع العاملــن وكافــة املعنيــن علــى طــرح األفــكار 
واملقترحــات الهادفــة إلــى التحســن املســتمر يف املنشــأة وتســريع وتيــرة اســتحداث منتجــات وخدمــات جديــدة تواكــب وتتفــوق 
علــى تطلعــات املســتفيدين وتســاهم يف إســعادهم، كمــا أنهــا تدعــم عمليــات البحــث والتطويــر وتســتفيد مــن التطــورات 
اإلبــداع  تعزيــز مصــادر  أجــل  مــن  العاملــن  لــدى  املكتســبة  املعرفــة واخلبــرات  وتطــوع  التقنيــات احلديثــة  املتســارعة يف 

واالبتــكار يف املنشــأة. 

تعزيز اإلبداع وتسخير االبتكار 7
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تؤمــن املنشــآت املتميــزة بأنهــا جــزء مــن املجتمــع وأن عليهــا واجبــات ومســؤوليات لدعــم وتنميــة هــذا املجتمــع لتحقيــق 
الواســع  محيطهــا  يشــكل  املجتمــع  هــذا  أن  باعتبــار  واجتماعيــًا  واقتصاديــًا  بيئيــًا  اإليجابــي  األثــر  إحــداث  يف  التــوازن 
الــذي تســتمد منــه مواردهــا وطاقاتهــا ومواردهــا البشــرية واملســتفيدين مــن منتجاتهــا وخدماتهــا، ولــذا فإنهــا تستشــعر 
مســئولياتها جتــاه تأثيــرات حتقيــق  أنشــطتها وعملياتهــا وقراراتهــا علــى املجتمــع والبيئــة احمليطــة ولــذا فهــي تســاهم يف 
التنميــة املســتدامة للمجتمــع بتضمــن مبــادئ االســتدامة وحتقيــق مؤشــراتها اإليجابيــة واتبــاع مبــدأ الشــفافية والســلوك 
األخالقــي يف ممارســاتها املؤسســية والســعي نحــو املشــاركة الفاعلــة يف حتقيــق املتطلبــات االساســية والرفاهيــة املنشــودة 

ألفــراد املجتمــع.

تســعى املنشــآت املتميــزة إلــى حتقيــق نتائــج متفوقــة مســتدامة تتميــز بالشــمولية واإليجابيــة ويأتــي ذلــك نتيجــة طبيعيــة 
للسياســات واألنظمــة واملمارســات املتميــزة التــي تطبقهــا بانتظــام يف كافــة قطاعــات املنشــأة، كمــا تتميــز هــذه املنشــآت بأنهــا 
تولــي عمليــة قيــاس األداء املؤسســي والفــردي أهميــة قصــوى وحتــرص علــى اســتطالع رأي كافــة املعنيــن وتعمــل علــى 
حتليــل ومقارنــة مخرجــات نتائــج القيــاس وعمــل اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة للتطويــر والتحســن املســتمر لعملياتهــا 

ومنتجاتهــا وخدماتهــا املختلفــة.  

تبني المسؤولية المجتمعية

تحقيق نتائج متفوقة ومستدامة
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المـعـايـيــر 

التفصيلية



تعمــل املنشــآت املتميــزة ومــن خــالل مواردهــا البشــرية علــى إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خطــط وسياســات وإجــراءات املــوارد 
البشــرية، وتوفيــر وتطويــر بيئــة عمــل جاذبــة لهــم ورعايــة صحتهــم وســالمتهم ورفاهيتهــم والتواصــل بينهــم مبــا يحقــق 
الــوالء املؤسســي لديهــم، كمــا يعنــى هــذا املعيــار مبجــاالت املشــاركة والتمكــن والتدريــب والتعليــم املســتمر وعمليــة توطــن 
الوظائــف، ويهتــم هــذا املعيــار بكيفيــة قيــاس األداء الوظيفــي واالســتفادة مــن مخرجاتــه يف إعــداد برامــج لتطويــر معــارف 
املــوارد البشــرية وقدراتهــم وإمكاناتهــم وضمــان فاعليتهــم، وحتفيزهــم وتقديــر جهودهــم املتميــزة، ويشــمل هــذا املعيــار 

املعاييــر الفرعيــة التاليــة:

حتديــد الرؤيــة والرســالة واألولويــات واألهــداف والقيــم املشــتركة بشــكل واضــح ومراجعتهــا والعمــل علــى تعميمهــا لكافــة 
املعنيــن، واملشــاركة الشــخصية يف ذلــك. 

رعايــة قيــم املنشــأة وجعلهــا منــاذج يحتــذى بهــا )القــدوة احلســنة( يف النزاهــة واملســؤولية املجتمعيــة والســلوك األخالقــي 
علــى الصعيديــن الداخلــي واخلارجــي.

توحيــد وتوجيــه جميــع املــوارد وجهــود املــوارد البشــرية نحــو حتقيــق التوجــه االســتراتيجي للمنشــأة، مــع تهيئــة بيئــة مناســبة 
ومشــجعة للقيــادة باملشــاركة وتقييــم أداء القيــادة والســلوكيات الشــخصية والعمــل علــى حتســينها وإعــداد وتطويــر اجليــل 

القــادم مــن القــادة.

تحديد التوجه االستراتيجي   1-1
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام قــادة املنشــأة بتحديــد الرؤيــة والرســالة والقيــم املؤسســية، واملشــاركة الشــخصية يف نشــرها ومتثلهــا كقــدوة 
حســنة، وكيــف يتــم توحيــد اجلهــود واملــوارد لتحقيــق التوجــه االســتراتيجي للمنشــأة يف ظــل بيئــة مشــجعة للمشــاركة، مــع قيــام القــادة بتقييــم 

أدائهــم وإعــداد اجليــل القــادم مــن القــادة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

المعيار األول: القيادة اإلدارية

تطويــر نظــام إداري للمنشــأة ومتابعتــه والعمــل علــى حتســينه، مبــا يف ذلــك وضــع وتقييــم مؤشــرات األداء للنظــام اإلداري 
بغيــة التحســن وضمــان االســتدامة، وتطويــر نظــام فعــال لقيــاس ومراجعــة وتطويــر نتائــج األداء املؤسســي، باإلضافــة إلــى 

الربــط بــن »الســبب واألثــر » مبــا يحقــق فوائــد مســتدامة لكافــة املعنيــن.
حتديد القدرات الرئيسية للمنشأة والعمل على تطويرها مبا يتوافق مع النظم اإلدارية واملؤسسية الفعالة.

اتخاذ القرارات بناء على معلومات واقعية وموثوقة لنتائج األداء املؤسسي.
حتليل نتائج األداء املؤسسي واالستفادة من نتائج التقييم الذاتي بهدف التحسن املستمر.

تقــدمي التقاريــر الدوريــة ذات املصداقيــة إلــى األطــراف املعنيــة الرئيســية مبــا يف ذلــك تقاريــر املراجعــة الداخليــة واخلارجيــة 
وتلــك اخلاصــة باألجهــزة املعنيــة باحلوكمــة، ومبــا يتماشــى مــع املتطلبــات النظاميــة. 

املســاهمن  حقــوق  حمايــة  وضمــان  عنهــا  واإلفصــاح  القياديــة  واللجــان  املجالــس  ألعضــاء  االختيــار  سياســات  وضــوح 
وتطلعاتهــم.

متابعة ومراجعة النظام اإلداري واألداء المؤسسي  2-1
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام قــادة املنشــأة بتطويــر ومتابعــة نظــام إداري للمنشــأة، ونظــام لقيــاس األداء املؤسســي وبنــاء القــدرات املؤسســية 
مبــا يتوافــق مــع ذلــك النظــام، مــع احلــرص علــى تقييــم ومراجعــة وحتليــل وتطويــر األداء واتخــاذ القــرارات املناســبة مبــا يحقــق نتائــج متفوقــة 

ومســتدامة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:
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نشر وتعزيز ثقافة اجلودة والتميز واإلبداع داخل املنشأة، واملشاركة يف املجموعات املهنية.
التمكــن وتوفيــر املــوارد واملشــاركة الشــخصية يف تطبيــق مشــاريع التطويــر والتحســن واالبتــكار واالســتفادة مــن أفضــل 

املمارســات، وتوفيــر بيئــة مشــجعة لإلبــداع واالبتــكار وحتفيــز ورعايــة املبدعــن.
تشــجيع املــوارد البشــرية للمســاهمة يف حتقيــق جناحــات وإبداعــات مســتمرة خاصــة بهــم وباملنشــأة، مــع احلــرص علــى 

املشــاركة والعمــل اجلماعــي. 
املســاهمة يف احلــد مــن تأثيــر أنشــطة املنشــأة علــى املجتمــع والبيئــة باتبــاع املنشــأة ســلوك أخالقــي جتــاه تأثيــر قــرارات 

املنشــأة وأنشــطتها علــى البيئــة واملجتمــع ودمجهــا يف سياســات وقيــم واســتراتيجية املنشــأة.
املســؤولية  مجــاالت  إطــار  والتشــغيلية يف  االســتراتيجية  اخلطــط  املجتمعيــة ضمــن  املبــادرات  وتبنــي  األولويــات  وضــع 
املجتمعيــة كالتعليــم والصحــة ومحاربــة الفقــر ودعــم املؤسســات غيــر الربحيــة، وتقــدمي اخلدمــات لــذوي االحتياجــات 

اخلاصــة.

وتوقعهــا،  املختلفــة  وتطلعاتهــم  احتياجاتهــم  علــى  والتعــرف  معهــم،  والتواصــل  املختلفــة  املعنيــن  حتديــد مجموعــات 
لهــا. واالســتجابة 

تعزيــز الشــراكات والتحالفــات االســتراتيجية املســتدامة يف ضــوء االحتياجــات املؤسســية والقــدرات ونقــاط القــوة التــي 
متلكهــا املنشــأة.

دعم ثقافة الجودة والتميز واإلبداع والمسؤولية المجتمعية

تعزيز العالقة مع كافة المعنيين

4-1

3-1

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام قــادة املنشــأة بنشــر ثقافــة اجلــودة والتميــز واإلبــداع، وتوفيــر البيئــة واملــوارد الالزمــة لتطبيــق مشــاريع االبتــكار 
والتحســن، وتشــجيع املوارد البشــرية لتحقيق جناحات مســتمرة تســاهم يف حتقيق أهداف املنشــأة وحتســن ســمعتها وصورتها، وتفعيل دور 

املنشــأة يف املجتمــع، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:  

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام قــادة املنشــأة بالتعــرف علــى احتياجــات وتطلعــات املعنيــن واالســتجابة لهــا والتواصــل الفعــال معهــم والعمــل 
علــى تعزيــز القــدرات املؤسســية، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:  
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حتديــد محــركات التغييــر املؤسســي ومــدى احلاجــة لــه واتخــاذ القــرارات الســليمة يف الوقــت املناســب؛ لتعزيــز ودعــم عمليــات 
التغييــر، وإدارتــه بفاعليــة ويشــمل ذلــك حتديــد اجلاهزيــة والتعامــل مــع التغييــر وضمــان اســتمراريته. وإدارة املخاطــر 

املرتبطــة بــه علــى كافــة املســتويات.
حتديــد جميــع أنــواع املخاطــر واألزمــات احملتملــة )االســتراتيجية والتشــغيلية واملاليــة والبيئيــة وغيرهــا( وتقييــم درجــة 

تأثيرهــا علــى املنشــأة واحتماليــة حدوثهــا ودرجــة تأثيرهــا علــى املنشــأة.
إدارة جميــع املخاطــر واألزمــات، وتطويــر وتنفيــذ اخلطــط املالئمــة واخلطــط البديلــة للتحكــم بهــا والتعامــل معهــا، وتوفيــر 
املــوارد والدعــم الالزمــن لعمليتــي التغييــر وإدارة املخاطــر واألزمــات وفقــًا للســيناريوهات احملتملــة مبــا يضمــن الفاعليــة 

والكفــاءة. 
التأثيــر يف عمليــة بنــاء وتطويــر السياســات والتوجهــات احلاليــة واملســتقبلية لألنظمــة احملليــة مبــا يتعلــق باملنشــأة ومجــال 

عملها.

إدارة التغيير وإدارة المخاطر واألزمات 5-1
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام قــادة املنشــأة بتحديــد احلاجــة للتغييــر وإدارتــه بفاعليــة وضمــان التــزام ومشــاركة املعنيــن لإلســهام يف 
جناحــه وتوفيــر املــوارد والدعــم املطلــوب لــه، وإدارة املخاطــر لتفاديهــا وخفــض احتماليــة وقوعهــا، وإدارة األزمــات ووضــع خطــط للتعامــل معهــا 
عنــد حدوثهــا، وكذلــك التأثيــر علــى السياســات واألنظمــة الصــادرة مــن اجلهــات املعنيــة والتــي ميكــن أن تؤثــر علــى املنشــأة ومجــال عملهــا، 

وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:  
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تعمــل املنشــآت املتميــزة علــى إعــداد ونشــر خطتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية، مبــا يضمــن حتقيــق التوجــه االســتراتيجي 
وحتســن امليــزات التنافســية وموقفهــا التنافســي وأدائهــا بصــورة عامــة، وكيــف تقــوم املنشــأة بترجمــة أهدافهــا االســتراتيجية 
املؤشــرات  ومتابعــة  لقيــاس  نظــام  وتطبيــق  ومشــاريع تطويريــة،  ومبــادرات  تشــغيلية  وبرامــج  إداريــة وخطــط  نظــم  إلــى 

الرئيســية ذات العالقــة بــاألداء، ويشــمل هــذا املعيــار املعاييــر الفرعيــة التاليــة: 

حتديــد احتياجــات وتوقعــات املعنيــن ودراســة الســوق/قطاع األعمــال والتنافســية؛ لتحديــد الفــرص والتهديــدات والقيــام 
بتحليلهــا وحتديــد كيفيــة االســتجابة لهــا.

حتليــل بيئــة املنشــأة الداخليــة، وحتليــل العوامــل املؤثــرة اخلارجيــة وقــدرات الشــركاء املكملــة، واالســتفادة مــن ذلــك ومــن 
نتائــج التقييــم الذاتــي لتحديــد جوانــب القــوة والضعــف يف القــدرات املرتبطــة بأنشــطة املنشــأة، والفــرص واملهــددات املؤثــرة 

علــى املنشــأة ومجــال عملهــا. 
االســتراتيجية  واملبــادرات  والبرامــج  الداعمــة  واالســتراتيجيات  والسياســات  املتوازنــة  االســتراتيجية  األهــداف  حتديــد 
الرئيســية طويلــة وقصيــرة املــدى للمنشــأة مبــا يتوافــق مــع حتليــل البيئــة الداخليــة واخلارجيــة، مــع ضمــان شــمولية اخلطــة 

االســتراتيجية للخطــط البديلــة والالزمــة ملواجهــة املخاطــر االســتراتيجية وغيرهــا مــن املخاطــر احملتملــة.
حتديــد املؤشــرات الرئيســية للخطــة االســتراتيجية وإجــراءات القيــاس اخلاصــة بجميــع املجــاالت الرئيســية التــي تطبــق 

فيهــا اخلطــة بالتــوازن واملراعــاة جلميــع متطلبــات اجلهــات املعنيــة باملنشــأة.
نشر وتعميم اخلطة االستراتيجية على كافة املستويات واجلهات املعنية داخل املنشأة.

إعداد ونشر الخطة االستراتيجية  1-2
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتجميــع وحتليــل البيانــات واملعلومــات ذات العالقــة كمدخــل إلعــداد اخلطــة، وكيــف يتــم إنشــاء 
األهــداف االســتراتيجية والسياســات واالســتراتيجيات الداعمــة مبشــاركة األطــراف الرئيســية ومراعــاة آفــاق التخطيــط طويــل وقصيــر املــدى، 

وكيــف يتــم إيصــال ونشــر االســتراتيجيات والسياســات داخــل املنشــأة وخارجهــا، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي: 

المعيار الثاني: التخطيط االستراتيجي 
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حتديــد األهــداف واخلطــط التشــغيلية للمبــادرات واملشــاريع التطويريــة قصيــرة وطويلــة املــدى وربطهــا باألهــداف والبرامج 
االســتراتيجية للمنشــأة مــع مراعــاة التغيــرات التــي ستشــهدها املنتجــات أو اخلدمــات أو املســتفيدين أو األســواق/قطاع 

األعمــال إن وجــدت.
إســقاط األهــداف التشــغيلية علــى كافــة املســتويات وربطهــا بالعمليــات الرئيســية والفرعيــة، والنظــم اإلداريــة، والبرامــج 

التشــغيلية، وتقــدمي مؤشــرات وخطــط العمــل لضمــان حتقيــق األهــداف االســتراتيجية املرتبطــة. 
تخصيــص وتوفيــر املــوارد والقــدرات املؤسســية لضمــان إجنــاز املشــاريع واملبــادرات وتنفيــذ اخلطــط التشــغيلية لتحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية للمنشــأة علــى املســتوى القصيــر والطويــل املــدى.
إدارة املبــادرات واملشــاريع ومخرجاتهــا الرئيســية املتوقعــة ودراســة اجلــدوى منهــا والتخطيــط املالــي لهــا وتنفيذهــا وفــق آليــة 
متكاملــة تشــمل حتليــل املخاطــر، وإدارة التغييــر، واخلطــط البديلــة، واإلشــراف، واملراقبــة، والتقييــم للمبــادرات واملشــاريع 

ومعاجلــة مــا قــد يؤثــر علــى تعثرهــا.
تطبيــق آليــات فعالــة ملتابعــة األداء واإلجنــاز ومراجعــة مؤشــرات األداء لتنفيــذ خطــة العمــل وقيــاس التقــدم احملقــق ويف 
ضــوء املقارنــة املعياريــة، علــى أن تغطــي جميــع املجــاالت الرئيســية التــي تطبــق فيهــا اخلطــة االســتراتيجية وجميــع اجلهــات 
املعنيــة باملنشــأة ويضمــن التوافــق التنظيمــي واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات التصحيحيــة علــى مختلــف املســتويات يف 

املنشــأة.
ربــط أهــداف الوحــدات التنظيميــة والعاملــن وفــرق العمــل بأهــداف اخلطــة االســتراتيجية ومتابعــة وقيــاس مــدى حتقيــق 

تلــك األهــداف مبــا يدعــم حتقيــق التوجــه االســتراتيجي للمنشــأة. 

تطبيق ومتابعة الخطة االستراتيجية 2-2
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتحديــد األهــداف والبرامــج التشــغيلية التــي حتقــق األهــداف االســتراتيجية واملرتبطــة بهــا، وكيــف 
يتــم متابعــة تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للمنشــأة وقيــاس مؤشــرات األداء ملتابعــة مــا يتــم حتقيقــه باخلطــة، وإدارة وتنفيــذ املشــاريع 

واملبــادرات بكفــاءة وفاعليــة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي
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تعمــل املنشــآت املتميــزة ومــن خــالل مواردهــا البشــرية علــى إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خطــط وسياســات وإجــراءات املــوارد 
البشــرية، وتوفيــر وتطويــر بيئــة عمــل جاذبــة لهــم ورعايــة صحتهــم وســالمتهم ورفاهيتهــم والتواصــل بينهــم مبــا يحقــق 
الــوالء املؤسســي لديهــم، كمــا يعنــى هــذا املعيــار مبجــاالت املشــاركة والتمكــن والتدريــب والتعليــم املســتمر وعمليــة توطــن 
الوظائــف، ويهتــم هــذا املعيــار بكيفيــة قيــاس األداء الوظيفــي واالســتفادة مــن مخرجاتــه يف إعــداد برامــج لتطويــر معــارف 
املــوارد البشــرية وقدراتهــم وإمكاناتهــم وضمــان فاعليتهــم، وحتفيزهــم وتقديــر جهودهــم املتميــزة، ويشــمل هــذا املعيــار 

املعاييــر الفرعيــة التاليــة:

الوظيفــي،  والتــدرج  الوظيفيــة  املســارات  الوظائــف وتخطيــط  التنظيميــة، وحتليــل وتوصيــف وتقييــم  الهيــاكل  تطويــر 
وتطويــر لوائــح وسياســات العالقــة العماليــة ومبــا يدعــم حتقيــق اخلطــة االســتراتيجية للمنشــأة.

حتديــد االحتياجــات احلاليــة واملســتقبلية مــن القــوى العاملــة املطلوبــة وفــق احتياجــات العمــل ومبــا يســاهم يف حتقيــق 
األهــداف االســتراتيجية.

تطويــر سياســات وآليــات تشــمل احملــاور املختلفــة إلدارة املــوارد البشــرية مثــل: التوظيــف وتهيئــة املوظفــن اجلــدد، والنقــل 
والترقيــة واحملافظــة علــى املــوارد البشــرية مبــا يحقــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص وزيــادة مســتويات الــوالء الوظيفــي.

إعداد وتطبيق خطة متكاملة للتوطن مبا يساهم يف تعزيز نسب ومعدالت التوطن واحملافظة عليها

إعداد خطط وسياسات وإجراءات الموارد البشرية  1-3
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتطويــر خطــط وسياســات واجــراءات املــوارد البشــرية مبــا يحقــق اســتراتيجية وأهــداف املنشــأة مــن 
خــالل تخطيــط وإدارة شــؤون املــوارد البشــرية التــي تســاهم يف حتديــد حقوقهــم وواجباتهــم والتــوازن بينهــا وبــن مصلحــة املنشــأة ويعــزز 

والءهــم املؤسســي، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

المعيار الثالث: الموارد البشرية 

حتديــد وتصنيــف وحتديــث املعــارف واملهــارات واجلــدارات الوظيفيــة احلاليــة واملســتقبلية للمــوارد البشــرية والتــي تســاهم 
يف حتقيــق خطــط املنشــأة وأهدافهــا االســتراتيجية. 

حتديــد االحتياجــات التدريبيــة وإعــداد وتطويــر خطــط لتطويــر معــارف وقــدرات املــوارد البشــرية مبــا يضمــن متكينهــم منهــا 
واطالعهــم عليها.

تنفيــذ خطــط تدريــب وتطويــر املــوارد البشــرية وفــق طــرق مناســبة لتقــدمي التدريــب وباســتخدام األســاليب والتقنيــات 
احلديثــة.

قياس أثر التدريب ودور التدريب والتطوير يف حتقيق التوازن بن أهداف املوارد البشرية وأهداف املنشأة.
تشجيع التعلم املستمر من خالل قنواته املختلفة

تطوير معارف وقدرات الموارد البشرية  2-3
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتبنــي وتطبيــق اســتراتيجيات وسياســات تســاعد علــى تطويــر قــدرات املــوارد البشــرية ومعارفهــم مبــا 

يشــمل التدريــب والتعلــم املســتمر ويســاهم يف رفــع مســتوى األداء املؤسســي ويحقــق النتائــج املرجــوة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:
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حتســن بيئــة العمــل املؤثــرة علــى رضــا املــوارد البشــرية مبــا يشــمل الصحــة املهنيــة والســالمة ومبــا يســاهم يف إيجــاد منشــآت 
جاذبــة آخــذًا يف االعتبــار ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

تشــجيع ومســاندة املــوارد البشــرية علــى املســتوى الفــردي واجلماعــي للمشــاركة يف أنشــطة تطويــر وحتســن اجلــودة واألداء 
املؤسسي.

تهيئة بيئة عمل محفزة تشجع املوارد البشرية على املبادرة واإلبداع مثل: نظام لشكاوى واقتراحات املوظفن.
تفويــض الصالحيــات ومتكــن املــوارد البشــرية إلجنــاز مهامهــم مــن خــالل ممارســة أمنــاط التفويــض املناســبة والتركيــز 

علــى موظفــي املواجهــة.

بيئة العمل وتمكين الموارد البشرية  3-3
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتحســن بيئــة العمــل واســتدامة جذبهــا للمــوارد البشــرية مبــا يحقــق رضاهــم، ومتكــن املــوارد 

البشــرية وتشــجيع مشــاركتهم يف املجــاالت املختلفــة للتحســن والتطويــر واإلبــداع املؤسســي، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

تبنــي سياســات فاعلــة ومطلقــة للتواصــل الفعــال بــن املــوارد البشــرية مــن خــالل حتديــد احتياجــات التواصــل وتطويــر 
قنواتــه وأســاليبه احلديثــة واملناســبة وتفعيلهــا وتطويرهــا بشــكل دوري.

تشــجيع أنشــطة وبرامــج املــوارد البشــرية االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة مــن خــالل مبــادرات تتناغــم مــع توجهــات 
املنشــأة وتســاهم يف تعزيــز العالقــات بــن املــوارد البشــرية.

تطويــر وتطبيــق آليــات الســتطالع وقيــاس رضــا املــوارد البشــرية بشــكل دوري واالســتفادة منهــا يف إعــداد ومراجعــة خطــط 
وسياســات وإجــراءات املــوارد البشــرية وحتســن بيئــة العمــل.

تسهيل وتشجيع مشاركة املعلومات واملعرفة وأفضل املمارسات واحلوار البناء داخل املنشأة.

التواصل والمشاركة  4-3
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتطويــر أســاليب للتواصــل بــن املــوارد البشــرية؛ تســاهم يف تعزيــز العالقــة بــن مختلــف املســتويات 

والفئــات الوظيفيــة ومبــا يحقــق اســتراتيجيات وأهــداف املنشــأة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

تطويــر نظــام دوري لتقييــم أداء املــوارد البشــرية بشــكل عــادل يقيــس مــدى حتقيــق املوظفــن ألهــداف تتناغــم مــع أهــداف 
املنشــأة.

إطــالع املــوارد البشــرية علــى نتائــج تقييــم أدائهــم واخلطــط املقترحــة لتحســينه مســتقباًل مبــا يشــمل ترابــط منطقــي مــع 
االرتقــاء الوظيفــي وخطــط التدريــب والتطويــر.

بنــاء آليــات األجــور واحلوافــز واملكافــآت التشــجيعية جلهــود املــوارد البشــرية املتميــزة علــى املســتوى الفــردي واجلماعــي 
والتــي تســاهم يف تقويــة االنتمــاء والــوالء املؤسســي وحتقيــق أهــداف املنشــأة واســتراتيجياتها.

تقييم األداء والتقدير 5-3
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بإيجــاد نظــام متكامــل لقيــاس وتقييــم أداء املــوارد البشــرية يتــم االســتفادة مــن مخرجاتــه يف تطويــر 
وحتســن أدائهــم، ووجــود آليــات لتقديرهــم ومكافأتهــم مبــا يســاهم يف حتقيــق املســتويات املطلوبــة مــن اإلنتاجيــة وتعظيــم األداء، وميكــن أن 

يشــمل ذلــك مــا يلــي:
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ــآت املتميــزة وألجــل حتقيــق تنميــة مســتدامة علــى تخطيــط وإدارة عالقتهــا مــع الشــركاء وبنــاء الشــراكات  ــل املنش تعم
وتفعيلهــا، وإدارة مواردهــا املاليــة، وإدارة املرافــق واملمتلــكات مــن األصــول الثابتــة مــن املبانــي واملعــدات والســيارات واملــوارد 
الطبيعيــة بحيــث يتــم حتقيــق التــوازن بــن االحتياجــات احلاليــة واملســتقبلية، وتخطيــط وإدارة املعرفــة واملنظومــة التقنيــة 
لضمــان التكامــل والتوافــق واالســتثمار األمثــل لهــذه التقنيــات لتحقيــق املنفعــة املتبادلــة بــن املنشــأة واملعنيــن، ويشــمل 

هــذا املعيــار املعاييــر الفرعيــة التاليــة:

حتديــد الشــركاء الرئيســين وتصنيفهــم وبنــاء الشــراكات املســتدامة والتحالفــات االســتراتيجية معهــم وإدارتهــا بفاعليــة 
مبــا يخــدم السياســات واالســتراتيجيات اخلاصــة باملنشــأة وحتقيــق املنافــع املتبادلــة.

تنفيــذ املشــاريع التطويريــة مــع الشــركاء لتعزيــز القيمــة املضافــة لصالــح أصحــاب املصلحــة وحتقيــق الدعــم املتبــادل 
باخلبــرات واملــوارد وأفضــل املمارســات مــع الشــركاء.

اختيــار وتصنيــف وتقييــم املورديــن وحتســن جــودة منتجاتهــم وخدماتهــم لضمــان جــودة منتجــات وخدمــات وعمليــات 
املنشــأة.

التكرمي والتقدير الدوري والتحفيز للموردين والشــركاء مبا يســاهم يف تعزيز العالقة مع املوردين والشــركاء والتحالفات 
القائمة من أجل حتقيق أهداف واســتراتيجية املنشــأة.

تبنــي وتطبيــق سياســات وعمليــات ماليــة مبــا يشــمل نظــم فعالــة للموازنــة والتخطيــط املالــي قصيــر وطويــل األمــد، وإعــداد 
التقارير املالية الفعالة، وتطوير مؤشــرات مالية رئيســية ملتابعة األداء املالي للمنشــأة، ومبا يســاهم يف تنفيذ اســتراتيجية 

املنشــأة وحتقيــق النجــاح املســتدام.
تنميــة اإليــرادات، وترشــيد النفقــات، وإجــراء دراســات اجلــدوى االقتصاديــة، وبنــاء االســتثمار اآلمــن يف األصــول املاديــة وغيــر 

املاديــة مبــا يحقــق الكفــاءة اإلدارية للمنشـــأة. 
بنــاء وتطبيــق نظــام متكامــل للحوكمــة املاليــة والرقابــة والتدقيــق املالــي مبــا يحقــق الشــفافية والقابليــة للمســاءلة يف إدارة 

املــوارد املاليــة علــى كافــة املســتويات.
تبني وتطبيق سياسة إلدارة املخاطر املالية للمنشأة بطريقة مالئمة.

إدارة الشركاء والموردين 

إدارة الموارد المالية 

 1-4

 2-4

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتحديــد وإدارة شــركائها ومورديهــا اخلارجيــن يف ســبيل دعــم السياســات واالســتراتيجيات ودعــم 
أنشــطتها وعملياتهــا مــن خــالل تفعيــل التعــاون والعمــل املشــترك معهــم مبــا يســاهم يف حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للمنشــأة. وميكــن 

أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بــإدارة مواردهــا املاليــة مبــا يف ذلــك تطويــر وتطبيــق اللوائــح واالســتراتيجيات املاليــة املختلفــة 
والتخطيــط املالــي الفعــال وتنميــة اإليــرادات وترشــيد النفقــات وبنــاء االســتثمارات اآلمنــة، مــع تطبيــق أنظمــة متكاملــة للحوكمــة والرقابــة 
وتقــدمي التقاريــر الدوريــة بشــفافية للمعنيــن، مــع االهتمــام بــإدارة املخاطــر املاليــة والتعامــل معهــا بفاعليــة وقيــاس األداء مــن خــالل 

مؤشــرات ماليــة واضحــة وســليمة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

المعيار الرابع: الشراكات والموارد
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إدارة وصيانــة املبانــي واملعــدات واملركبــات واآلليــات واملمتلــكات األخــرى دعمــًا وحتقيقــًا لسياســات وأهــداف واســتراتيجية 
املنشــأة.

إدارة أمن وسالمة أصول وممتلكات املنشأة.
املعاييــر  مــع  يتوافــق  مبــا  البشــرية  واملــوارد  والبيئــة  املجتمــع  علــى  واملمتلــكات  للمرافــق  الســلبية  اآلثــار  وخفــض  منــع 

احملليــة. واملتطلبــات 
الترشــيد واالســتخدام األمثل للموارد العامة كالطاقة واملياه، وخفض التالف واملواد املســتهلكة من املنتجات أو اخلدمات، 

وإعــادة تدويرهــا مــن أجــل احلفــاظ على البيئة.

اختيــار واســتخدام وإدارة التقنيــات احلديثــة واإلبداعيــة والبديلــة والصديقــة للبيئــة، وتهيئــة املــوارد التقنيــة والفنيــة 
لتقــدمي املنشــأة اخلدمــات اإللكترونيــة وتفعيلهــا لكافــة فئــات املعنيــن.

احملافظة على حماية وأمن املعلومات واملعارف. 
حتديــد وحصــر وتصنيــف املعــارف واملعلومــات الالزمــة، وبنــاء واتبــاع سياســة متكاملــة إلدارة املعرفــة باملنشــأة مــن أجــل دعــم 

اســتراتيجية وخطــط وسياســات وبرامــج املنشــأة.
تبني املنشأة لسياسات حماية امللكية الفكرية واملساهمة الفعالة يف ذلك. 

تســخير املــوارد التقنيــة احلديثــة واســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــال لدعــم جهــود التطويــر والتحســن املســتمر ألداء 
املنشــأة ودعــم اإلبــداع واالبتــكار.

إدارة المرافق والممتلكات

إدارة التقنية والمعرفة 

3-4

4-4

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بــإدارة األصــول الثابتــة مــن املبانــي واملعــدات والســيارات واألجهــزة واملــواد املختلفــة واالســتخدام 
األمثــل لهــا وبطريقــة مســتدامة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:  

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بــإدارة املنظومــة التقنيــة واملعرفــة واملعلومــات لديهــا لضمــان التوافــق واالســتغالل األمثــل لهــذه 
التقنيــات مــن أجــل حتقيــق سياســات وأهــداف املنشــأة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي: 
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تعمــل املنشــآت املتميــزة علــى حتديــد وتصميــم وإدارة وحتســن عملياتهــا؛ لتحقيــق متطلبــات اســتراتيجيتها وصــواًل 
لتحقيــق أهدافهــا بإيجــاد منتجــات وخدمــات متميــزة للمســتفيدين وجلميــع املعنيــن، ومبــا يســاهم يف احملافظــة علــى 
جنــاح املنشــأة واســتدامتها، ويتنــاول أيضــًا جهــود املنشــأة واهتمامهــا بتطبيــق أنظمــة إدارة اجلــودة واملواصفــات القياســية 
واالعتمــادات احملليــة والدوليــة، كمــا يتنــاول أســاليب وطــرق التواصــل مــع املســتفيدين واالســتماع لصوتهــم والعمــل علــى 

تعزيــز العالقــة معهــم وكيفيــة تســويق اخلدمــات واملنتجــات لديهــا، ويشــمل هــذا املعيــار املعاييــر الفرعيــة التاليــة:

حتديد متطلبات العمليات مبا يشمل احتياجات وتوقعات املعنين.
حتديــد وتصميــم العمليــات الرئيســية واملســاندة الالزمــة لتنفيــذ االســتراتيجية، وتوصيفهــا، وتوثيقهــا، وتعيــن مالكيهــا 
وبيــان أدوارهــم ومســؤولياتهم، مــع مراعــاة املوضوعــات املتعلقــة بالتداخــل واالزدواجيــة يف تصميــم وأداء املهــام وتقــدمي 
اخلدمــات داخــل املنشــأة، ومــع اجلهــات اخلارجيــة مثــل العمليــات املشــتركة مــع الشــركاء وعمليــات التعهيــد اخلارجــي 

لضمــان إجنــاز فعــال للعمليــات مــن بدايتهــا وحتــى نهايتهــا.
تصميم وتطبيق مقاييس ومؤشرات مناسبة لقياس مدى كفاءة وفاعلية العمليات.

إيجاد نظام مالئم إلدارة العمليات ومبا يشمل توثيق أنظمة وأدلة العمل. 

االستفادة من نتائج دراسات السوق وآراء املستفيدين واملعنين؛ لتحديد احتياجات وتوقعات املستفيدين. 
حتديــد وتصنيــف املســتفيدين )املنفرديــن أو مجموعــات املســتفيدين أو قطاعــات املســتفيدين(؛ بغــرض تصميــم املنتجــات 

واخلدمــات املالئمــة لــكل فئــة.
حتديــد وتصميــم وتطويــر وتقــدمي خدمــات ومنتجــات جديــدة يراعــى فيهــا اإلبــداع واملبــادرة، واالســتجابة الحتياجــات 

وتوقعــات املســتفيدين، وتقــدمي قيمــة مضافــة لهــم.
التحول إلى اخلدمات اإللكترونية يف تقدمي اخلدمات واملنتجات وتطويرها بصورة دائمة.

متابعة عمليات تقدمي اخلدمة للتعرف على مستوى الرضا عن اخلدمة املقدمة وأسلوب ومكان تقدميها.
االلتــزام الدائــم للمنشــأة باملواصفــات القياســية الســعودية أو الدوليــة ذات العالقــة باملنتجــات واخلدمــات، وقيــاس مــدى 

فاعليــة وفائــدة تطبيقهــا.

تحديد وتصميم وإدارة العمليات 

تصميم وإدارة المنتجات والخدمات 

 1-5

 2-5

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتحديــد وتصميــم وإدارة عملياتهــا الرئيســية واملســاندة مبــا يحقــق أهــداف املنشــأة، وقيــاس فاعليــة 
تلــك العمليــات وكفاءتهــا، واحلــرص علــى تطبيــق أفضــل املمارســات واملواصفــات العامليــة يف نظــم إدارة اجلــودة وتصميــم العمليــات. وميكــن 

أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة باالســتفادة مــن املعلومــات والدراســات التــي تقــوم بهــا يف تصميــم منتجــات وخدمــات جديــدة 
يلــي: اســتجابة الحتياجــات املســتفيدين، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا 

المعيار الخامس: إدارة العمليات والمنتجات والخدمات 
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رصــد وحتديــد آراء املســتفيدين وفئــات املعنيــن اآلخريــن الــواردة مــن القنــوات املختلفــة مثــل: اســتطالعات الــرأي واللقــاءات 
ذلــك؛  وغيــر  املؤسســي  التعلــم  وأنشــطة  الذاتــي  التقييــم  مثــل:  األخــرى  املؤسســية  املصــادر  مــن  وكذلــك  واالجتماعــات، 
لالســتفادة مــن أفكارهــم اإلبداعيــة يف حتســن العمليــات واملنتجــات واخلدمــات وتبســيطها مبــا يشــمل االســتفادة مــن 

التقنيــة احلديثــة.
حتديــد فــرص التحســن للعمليــات واملنتجــات واخلدمــات، وترتيبهــا وفــق األولويــات، واســتخدام أدوات وأســاليب ومنهجيــات 
التحســن املســتمر املناســبة وفــق أفضــل املمارســات يف التحســن ســواء كان بشــكل مرحلــي أو جــذري ومبــا يحقــق توجهــات 

املنشــأة املســتقبلية وأهدافهــا االســتراتيجية.
شــرح وإيصــال طــرق التحســن املســتمر للعاملــن وتدريبهــم علــى العمليــات اجلديــدة أو احملســنة قبــل تطبيقهــا، وتوعيــة 

املعنيــن مبخرجــات إجــراءات التحســن واحلصــول علــى مرئياتهــم عــن مــدى حتقيقهــا لتطلعاتهــم ورغباتهــم. 
تقييم/قياس تأثير العمليات واملنتجات واخلدمات اجلديدة أو احملسنة على األداء ومدى حتقيقه للنتائج املطلوبة.

تبنــي وتطبيــق آليــة مناســبة جلمــع املعلومــات عــن املســتفيدين وأماكــن تواجدهــم وحتليلهــا وقراءاتهــا وإنشــاء قاعــدة بيانــات 
وحتديثها بشــكل دوري ومســتمر.

حتديــد األســواق احملتملــة، واألســاليب املناســبة للوصــول ملســتفيدي املنشــأة وكذلــك مســتفيدي منافســيها، أو غيرهــم مــن 
املســتفيدين.

تبنــي أســاليب وبرامــج مؤثــرة إبداعيــة وفعالــة يف التوعيــة والتعريــف والترويــج للمنتجــات واخلدمات املقدمة للمســتفيدين 
احلالين واملتوقعن مســتقباًل وتطويرها بشــكل دوري.

االهتمام مبوظفي املواجهة لتحسن الصورة الذهنية عن املنشأة وخدماتها ومنتجاتها لدى املستفيدين.

التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات 

إدارة وتسويق المنتجات والخدمات 

3-5

4-5

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بتحســن العمليــات واملنتجــات واخلدمــات لديهــا مبــا يحقــق أداء أفضــل وإرضــاء املســتفيدين 
وتخفيــض التبايــن يف إجنــاز العمليــات وحتســن املنتجــات واخلدمــات مــن خــالل تبنــي أدوات التحســن املناســبة، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا 

يلــي:

يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بالتوعيــة والتســويق للمنتجــات واخلدمــات وتطويــر فــرص أعمــال وكســب مســتفيدين جــدد لهــا، 
وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:
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حتديــد متطلبــات التواصــل مــع املســتفيدين تبعــًا للتصنيفــات احملــددة ومبــا يضمــن االلتــزام مبتطلبــات االتصــال مــن قبــل 
املعنيــن ويســاهم يف حتديــد خطــط وآليــات االتصــال املناســبة لألغــراض املختلفــة.

التواصل واحلوار مع املستفيدين، واالستجابة الحتياجاتهم، وتوقعاتهم، واهتماماتهم.
بنــاء عالقــات تهــدف إلــى اكتســاب املســتفيدين اجلــدد واحملافظــة عليهــم وحتقيــق متطلباتهــم مبــا يفــوق توقعاتهــم وزيــادة 

والئهــم وفــرص تكــرار التعامــل معهــم وجذبهــم لعمــالء آخريــن.
قيــاس رضــا املســتفيدين واســتخدام الوســائل املناســبة والفعالــة يف جمــع البيانــات مــن املســتفيدين واالســتماع لصوتهــم، 

مثــل اســتطالعات قيــاس الــرأي ومجموعــات التركيــز ســعيًا لتعزيــز رضائهــم.
إدارة شــكاوى املســتفيدين واقتراحاتهــم وضمــان البــت فيهــا بطريقــة ســريعة وفعالــة، وجتميعهــا وإخضاعهــا للتحليــل 

بغــرض االســتفادة منهــا يف إدخــال التحســينات وتطويــر اخلدمــات واملنتجــات اجلديــدة.
التقدير والتكرمي للمستفيدين من خالل برامج ومبادرات تعزز الوالء.

إدارة العالقة مع المستفيدين  5-5
يتضمــن هــذا املعيــار كيفيــة قيــام املنشــأة بالتواصــل مــع املســتفيدين مــن منتجاتهــا وخدماتهــا، وجمــع املعلومــات منهــم بأســاليب مختلفــة؛ 
لبنــاء وتعزيــز عالقاتهــا معهــم، والعمــل علــى إرضائهــم واحملافظــة عليهــم وزيــادة والئهــم واكتســاب مســتفيدون جــدد مــن خــالل الرضــا عــن 

املنشــأة وخدماتهــا، مــع االلتــزام بــروح اإلبــداع واملبــادرة يف إدارة العالقــة مــع املســتفيدين، وميكــن أن يشــمل ذلــك مــا يلــي:
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ــآت املتميــزة نتائــج تلبــي االحتياجــات وتفــوق تطلعــات املســتفيدين شــاملة للمعلومــات والبيانــات املتعلقــة  ــق املنش حتق
بقيــاس رضاهــم وانطباعاتهــم عــن املنشــأة، وكذلــك نتائــج املنتجــات واخلدمــات املقدمــة لهــم، ويشــمل هــذا املعيــار املعياريــن 

الفرعيــن التاليــن: 

الصورة والسمعة للمنشأة.
سلوك وتعامل املوارد البشرية.

اجلودة للمنتجات واخلدمات.
القيمـة مقابل الثمن املدفوع.

مدى درجة االعتمادية على اخلدمة أو املنتج.
مدى مالئمة اخلدمة أو املنتج املقدم للمستفيد.

اإلبداع يف التصميم.
التجديد يف املنتجات واخلدمات.

فاعلية قنوات الوصول إلى اخلدمة أو احلصول على املنتج.
سرعة التقدمي للخدمة والتوفير للمنتج.

سرعة االستجابة وفعاليتها.
نسبة اخلطأ.

احترافية وكفاءة املوارد البشرية.
النصيحة والدعم للخدمات واملنتجات.

األدلة والوثائق املتعلقة باخلدمات واملنتجات.
وضوح وشفافية متطلبات وإجراءات احلصول على اخلدمات واملنتجات.

االتصال واحلوار.
مشاركة املستفيدين.

والء املستفيدين.
مقترحات وشكاوى املستفيدين.

مقاييس رأي المستفيدين 

االنطباع العام

قيمة المنتجات والخدمات

تقديم المنتجات والخدمات

العالقة مع المستفيدين

1-6
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مقاييــس رأي املســتفيدين ورضاهــم أو عــدم رضاهــم عــن املنشــأة )مــن خــالل اســتبانات قيــاس الــرأي، مجموعــات 

النقــاش، الشــكاوى، رســائل الشــكر ومــا شــابه(، وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور التاليــة:

المعيار السادس: نتائج المستفيدين 
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املكانة والتصنيف.
الشكر والتقدير للمنشأة.

الشكر والتقدير للموظفن باملنشأة.
شهادات املطابقة واالعتماد للمنتجات واخلدمات.

السعر والقيمة املضافة.
دورة حياة اخلدمة واملنتج.

الترويج للخدمات واملنتجات.
كفاءة ومناسبة قنوات تقدمي اخلدمات وتوفير املنتجات.

الوقت الالزم لتقدمي اخلدمات أو توفير املنتجات.
اخلدمات املقدمة الكترونيًا.

األخطاء أو العيوب يف املنتجات أو اخلدمات.
اخلدمات واملنتجات التي مت حتسينها.

كفاءة تقدمي اخلدمة.
خدمات الدعم واملساندة.

سرعة االستجابة.
الوقت الالزم لتطوير اخلدمات واملنتجات اجلديدة.

كفاءة قنوات التواصل مع املستفيدين.
البرامج واملشاريع املشتركة مع املستفيدين.

املستفيدين اجلدد.
املستفيدين الذين مت فقدهم أو انتقالهم للمنافسن.
معاجلة املقترحات والشكاوى املقدمة من املستفيدين.

مؤشرات األداء المتعلقة بالمستفيدين  2-6
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مؤشــرات األداء اخلاصــة باخلدمــات واملنتجــات مــن أجــل مراقبــة وفهــم وحتديــد والتنبــؤ بــأداء املنشــأة فيمــا يتعلــق 

باملســتفيدين، وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور التاليــة:

السمعة والصورة الذهنية

تقديم المنتجات والخدمات

العالقة مع المستفيدين
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حتقــق املنشــآت املتميــزة نتائــج تلبــي االحتياجــات وتفــوق تطلعــات املــوارد البشــرية شــاملة لالنطباعــات ومؤشــرات األداء 
املتعلقــة بهــم وفــق محــاور عديــدة ترتبــط بأهــداف واســتراتيجيات املنشــأة ويشــمل هــذا املعيــار املعياريــن الفرعيــن التاليــن:

اإلنتاجية واإلجناز.
التحفيز والتقدير.

سياسات ولوائح املوارد البشرية.
التمكن وتفويض الصالحيات.

الوالء املؤسسي.

معاجلة مقترحات املوارد البشرية.
فرق العمل والعمل اجلماعي.

املشاركة يف تطوير أساليب وطرق العمل.
املشاركة يف تطوير اللوائح والسياسات.

املشاركة يف وضع األهداف واالستراتيجيات.

مكان العمل والتجهيزات.
بيئة العمل والروح املعنوية.

الصحة املهنية والسالمة.
العدالة وتكافؤ الفرص.

الوصف الوظيفي واألهداف الوظيفية.
تقومي/تقييم األداء الوظيفي.

التدريب والتعليم.
التطوير املهني.

الرواتب واملكافأة والتعويضات. 
املزايا واخلدمات.

مقاييس رأي الموارد البشرية 

القيادة اإلدارية واإلدارة العليا

المشاركة

بيئة ومكان العمل

إدارة األداء الوظيفي

1-7
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مقاييــس رأي املــوارد البشــرية والتــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــالل املعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــالل 

األســاليب املختلفــة مثــل )اســتطالعات الــرأي، التقاريــر، اللقــاءات اجلماعيــة، الــخ( وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور التاليــة:

المعيار السابع: نتائج الموارد البشرية 

التواصل الرأسي.
التواصل األفقي.

معاجلة الشكاوى والتظلمات.

االتصال الفعال
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التعيينات والترقيات. 
معدالت اإلنتاجية.
الشواغر الوظيفية.
التكرمي والتقدير.

معدل التزام املوارد البشرية بأوقات العمل واحلضور.
معدل الدوران الوظيفي / تاركي اخلدمة.

حتديث السياسات واللوائح.
الصالحيات املمنوحة.

دقة وحداثة الوصف الوظيفي.

فرق العمل واللجان.
مشاركة املوارد البشرية يف فرق العمل واللجان.

املشاركن يف مراجعة األهداف، والسياسات، واللوائح، واالستراتيجيات.
نسبة املوارد البشرية املشاركن يف استطالعات رأي املوارد البشرية.

االقتراحات املقدمة.

االقتراحات املطبقة.

نسبة حوادث العمل. 
اإلجازات املرضية.

الوقت املستغرق إلنهاء إجراءات املوارد البشرية )طلب إجازة، التعين، الترقية، ..(. 
تعويضات املوارد البشرية إلى إجمالي املصروفات.

متوسط تكلفة خدمات املوارد البشرية.
معدالت التنوع.
برامج التعاون.

مؤشرات األداء المتعلقة بالموارد البشرية  2-7
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مؤشــرات األداء اخلاصــة باملــوارد البشــرية والتــي ميكــن اســتخدامها كأدوات قيــاس داخليــة بغــرض متابعــة أداء 
املــوارد البشــرية وحتســينها وتقــدمي تصــور واضــح لكفــاءة وفاعليــة تطبيــق وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات املتعلقــة باملــوارد البشــرية 
والتنبــؤ املســتقبلي ألدائهــم ومــدى تأثــره مــن أو تأثيــره علــى انطباعــات وآراء املــوارد البشــرية ومبــا يحقــق اســتراتيجية املنشــأة وتوقعــات 

املســتفيدين والقيمــة املضافــة لهــم، وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور التاليــة:

خطط الموارد البشرية وااللتزام الوظيفي

مشاركة الموارد البشرية

بيئة ومكان العمل
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مشاركة املوارد البشرية يف برامج التدريب والتعليم والتطوير املهني.
تقييم آثر التدريب.

تكلفة تدريب وتطوير املوارد البشرية من إجمالي املصروفات.
امللتحقن ببرامج التعليم املستمر.

برامج التدريب على رأس العمل.
االلتزام بخطط تقومي األداء التي يتم إكمالها يف موعدها / املتأخرة.

توزيع املوارد البشرية حسب مستويات تقومي األداء للموارد البشرية.

كفاءة قنوات التواصل.
معدل التظلمات والشكاوى.

سرعة معاجلة التظلمات والشكاوى.

نسبة التوطن حسب الفئات الوظيفية املختلفة.
نسبة الزيادة يف أعداد املواطنن )ذكورًا/إناثًا(.

عدد البرامج املخصصة لتوطن الوظائف.
املشاركة يف معارض التوظيف.

التدريب وتطوير األداء

االتصال والتواصل

التوطين
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حتقق املنشــآت املتميزة نتائج تلبي االحتياجات وتفوق التطلعات شــاملة ملخرجات األعمال ومؤشــرات األداء الرئيســية، 
وتشــمل املخرجــات االســتراتيجية واملاليــة وحجــم اخلدمــات واملنتجــات وانطباعــات الشــركاء واملورديــن واملجتمــع مقابــل 
مؤشــرات األداء املتعلقــة بهــا وفــق محــاور عديــدة ترتبــط بأهــداف واســتراتيجيات املنشــأة ويشــمل هــذا املعيــار املعياريــن 

الفرعيــن التاليــن:

مخرجات األعمال الرئيسية   1-8
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مخرجــات األعمــال الرئيســية املرتبطــة باخلطــة االســتراتيجية وحجــم املنتجــات واخلدمــات واملخرجــات املاليــة 
وانطباعــات املجتمــع واملورديــن والشــركاء الداعمــن ألنشــطة املنشــأة إضافــة إلــى مخرجــات العمليــات الرئيســية واملبــادرات واملشــاريع والتــي 
يتــم جمعهــا مــن خــالل األســاليب املختلفــة مثــل )اســتطالعات الــرأي، التقاريــر، النظــم التقنيــة، ...الــخ( وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور 

التاليــة:

مدى توافق مخرجات األعمال مع الرؤية والرسالة.
مدى حتقيق األولويات واألهداف االستراتيجية.

مؤشر استمرارية األعمال

اإليرادات واملصروفات.
العائد على االستثمار.

األداء مقابل املوازنة.
التدفقات املالية.

مخرجات املبادرات واملشاريع )نسبة حتقيق األهداف، اجلدوى االقتصادية، الرضا عن املخرجات من قبل املعنين(.

حجم الطلب على اخلدمات واملنتجات.
حصة املنشأة من حجم الطلب.

النطاق اجلغرايف ومدى التغطية.

مدى حتقيق أهداف العمليات الرئيسية.
املخرجات املادية للعمليات.

املخرجات البشرية للعمليات.

املشاركة يف أنشطة التنمية البيئية.
املشاركة يف أنشطة التنمية االجتماعية.

األداء مقابل التوجه االستراتيجي

المخرجات المالية

حجم المنتجات والخدمات واألسواق الرئيسية

مخرجات العمليات الرئيسية

انطباعات المجتمع

المعيار الثامن: نتائج األداء الرئيسية 
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الرضا عن التعامالت.
الرضا عن عملية اإلشراك.

الرضا عن التواصل.
الرضا عن مذكرات التفاهم والعقود.

الرضا عن املشاريع املشتركة.

انطباعات الشركاء والموردين
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مؤشرات األداء الرئيسية  2-8
يتضمــن هــذا املعيــار نتائــج مؤشــرات األداء الرئيســية والتــي يتــم مــن خاللهــا التحكــم يف حتقيــق املخرجــات الرئيســية املرتبطــة، وفــق 
مجموعــة مــن احملــاور تشــمل مؤشــرات األداء املالــي، ومؤشــرات األداء للمورديــن والشــركاء والتــي تضمــن دعمهــم للمنشــأة، إضافــة إلــى 
مؤشــرات األداء للعمليــات الرئيســية ومــدى االســتفادة مــن املــوارد التقنيــة واملعرفيــة لدعــم وحتســن أنشــطة وعمليــات املنشــأة مــع مراعــاة 

املســؤولية املجتمعيــة واحلوكمــة، وميكــن أن يشــمل ذلــك احملــاور التاليــة:

مؤشرات تنمية اإليرادات.
مؤشرات التحصيل.

مؤشرات ترشيد اإلنفاق.
مؤشرات التمويل الذاتي.

مؤشرات النفقات مقابل املوازنة واإلجناز مقابل اخلطة للمبادرات واملشاريع.

كفاءة العمليات.
كفاءة عمليات التحسن.

أمتتة العمليات.

التوافق مع القوانن والنظم.
أنشطة الشفافية والتغطية اإلعالمية.

األنشطة واملبادرات البيئية.
األنشطة واملبادرات املجتمعية.

معاجلة شكاوى ومقترحات املوردين والشركاء.
جودة اخلدمات واملنتجات املشتركة مع الشركاء.
جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة من املوردين.

نتائج تقييم األداء للشركاء واملوردين والتحالفات االستراتيجية إن وجد.
اإلجناز مقابل النفقات للمشاريع مع املوردين والشركاء.

المؤشرات المالية

مؤشرات األداء للعمليات الرئيسية

مؤشرات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية

مؤشرات األداء للشركاء والموردين

مؤشرات التقدم التقني.
مؤشرات أمن املعلومات.

مدى االستفادة واالستخدام للمعلومات واملعارف.

مؤشرات الموارد التقنية والمعرفية
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بنيــت معاييــر اجلائــزة علــى أســاس املبــادئ التســعة للجــودة والتميــز، ولــذا فهنــاك ترابــط وتكامــل واضــح بينهــا، ممــا يجعــل املبــادئ قابلــة 
للتطبيــق مــن خــالل املعاييــر الرئيســية والفرعيــة واملوضوعــات املختلفــة

المعيار 
المعيار الفرعيالرئيسي

القيادة 
باإللهام 
والقدوة 
الحسنة

االهتمام 
بالموارد 
البشرية

التركيز على 
المستفيدين

اإلدارة 
بالعمليات

تطوير 
الشراكات 

الناجحة

التعلم 
والتحسين 

المستمر

تعزيز 
اإلبداع 

وتسخير 
االبتكار

تبني 
المسؤولية 
المجتمعية

تحقيق 
نتائج 

متفوقة 
ومستدامة

القيادة اإلدارية1

حتديد التوجه االستراتيجي1

متابعة ومراجعة النظام اإلداري واألداء املؤسسي2

تعزيز العالقة مع كافة املعنين3

دعم ثقافة اجلودة والتميز واإلبداع واملسؤولية املجتمعية4

إدارة التغيير وإدارة املخاطر واألزمات5

التخطيط 2
االستراتيجي

إعداد ونشر اخلطة االستراتيجية1

تطبيق ومتابعة ومراجعة اخلطة االستراتيجية2

املوارد البشرية3

إعداد خطط وسياسات وإجراءات املوارد البشرية1

تطوير معارف وقدرات املوارد البشرية2

بيئة العمل ومتكن املوارد البشرية3

التواصل واملشاركة4

تقييم أداء وتقدير املوارد البشرية5

الشراكات واملوارد4

إدارة الشركاء واملوردين1

إدارة املوارد املالية2

إدارة املرافق واملمتلكات3

إدارة التقنية واملعرفة4

5
إدارة العمليات 

واملنتجات 
واخلدمات

حتديد وتصميم وإدارة العمليات1

تصميم وإدارة املنتجات واخلدمات2

التحسن املستمر للعمليات واملنتجات واخلدمات3

إدارة وتسويق املنتجات واخلدمات4

إدارة العالقة مع املستفيدين5

نتائج 6
املستفيدين

مقاييس رأي املستفيدين1

مؤشرات األداء املتعلقة باملستفيدين2

نتائج املوارد ٧
البشرية

مقاييس رأي املوارد البشرية1

مؤشرات األداء املتعلقة باملوارد البشرية2

نتائج األداء 8
الرئيسية

مخرجات األعمال الرئيسية1

مؤشرات األداء الرئيسية2

مصفوفة مبادئ الجودة والتميز ومعايير الجائزة
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أداة التقييم المؤسسي

هــي األداة املعتمــدة لــدى اجلائــزة لتحديــد مســتوى التميــز املؤسســي، والتــي يتــم مــن خاللهــا قيــاس مســتوى األداء املؤسســي عــن طريــق 
خمســة عناصــر رئيســية: األداء والنظــام واإلنفــاذ والقيــاس والتطويــر، بحيــث يتــم تقييــم النتائــج مــن خــالل العنصــر )أداء(. وتقييــم 

املمكنــات مــن خــالل بقيــة العناصــر.



أداة التقييم المؤسسي إتقان 
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مكونــات

  أداء

  نظام

  إنـفـــاذ 

قياس

تطوير

وهــي النتائــج التــي ترغــب اجلهــة يف حتقيقهــا والوصــول إليهــا وتبــن أداءهــا وإجنازاتهــا والتــي يتــم بناؤهــا مــن خــالل خطتهــا االســتراتيجية. 
ويشمل األداء: 

وهــو النهــج الــذي يتــم تصميمــه وبنائــه لتحقيــق األهــداف والنتائــج التــي ترغــب املنشــأة يف الوصــول إليهــا، ويتطلــب يف النظــام أن يكــون 
منطقيــًا مــن حيــث ســبب اختيــاره ووجــود إجــراءات عمــل محــددة باإلضافــة لتركيــزه علــى احتياجــات املعنيــن، كمــا يتطلــب يف النظــام أن 

يكــون متكامــاًل مــن حيــث ترابطــه مــع األنظمــة األخــرى ودعمــه الســتراتيجية املنشــأة.

وهو تطبيق النظام يف املنشــأة وإنفاذه بشــكل شــمولى يغطي جميع وحدات املنشــأة وكافة املعنين، وانتظامي من حيث تسلســله واســتمرارية 
إنفاذه بشــكل مخطط له وليس عشــوائيًا.

وهو حتديد مدى فاعلية وكفاءة األنظمة املتبعة وإنفاذها، والتعلم من أفضل املمارسات واإلبداع.

وهو استخدام مخرجات القياس يف حتديد أولويات التحسن واالبتكار وتنفيذها وفق خطة محددة.

املجــال والتقســيم حيــث يتطلــب تغطيــة كافــة املجــاالت ذات العالقــة باملعاييــر وباالســتراتيجية، وتقســيم ذلــك بشــكل مالئــم 
بحســب طبيعــة عمــل املنشــأة كالنطــاق اجلغــرايف وفئــات املعنيــن وغيــر ذلــك.

اإلجنــاز حيــث يتطلــب وجــود منحــى إيجابــي علــى مــدى ثــالث ســنوات أو احملافظــة علــى األداء اجليــد، ووجــود مســتهدفات منطقيــة 
ومفاضلــة مــن املنشــآت املتميــزة جلميــع النتائــج ذات األولويــة، باإلضافــة لوجــود تعليــل يبــن االرتبــاط بــن األداء املتحقــق 

واألنظمــة املســتخدمة.



دليل شرح 

المصطلحات



شرح المصطلحالمصطلح
مؤشرات ترتبط مبدى توفر اخلدمة/ املنتج عند الطلب وقيام املنتج بوظائفه عند احلاجة لها.االعتمادية

استعداد املوظف وتفانيه لبذل اجلهد األقصى من أجل حتقيق نتائج أفضل للعمل واستمرار تفوق االنتماء/ الوالء املؤسسي
املنشأة.

ترجمة األفكار اجلديدة إلى حلول عملية أو تطوير املنتجات واخلدمات والعمليات واألنظمة االبتكار
واألساليب بهدف حتسن الكفاءة والفاعلية أو اخلروج مبيزة تنافسية.

توليد أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل ملشكالت معينة، أو تطوير منتجات، أو اإلبداع
خدمات، أو أنظمة، وأساليب جديدة، أو محسنة.

خطة بعيدة املدى تصف الطرق واملنهجيات التي تعتزم املنشأة من خاللها حتقيق رسالتها ورؤيتها االستراتيجية
وأهدافها.

عبارة عن رأي املعنين عن املنشأة.االنطباع

مجموعة النتائج واإلجنازات التي حتققها املنشأة من خالل أفرادها وفرق العمل لديها ووحداتها األداء املؤسسي
التنظيمية.

تقييم اآلثار احملتملة )سلبية كانت أو إيجابية( خلدمات ومنتجات ومشاريع املنشأة على البيئة.التأثير البيئي

التحسن املستمر
العمليات املستمرة واملنهجية املنظمة لتضييق الفجوة بن األداء احلالي والنتائج املرغوبة، وتقليل 

االختالفات يف األداء، أو االختالف عن املعايير، لتحقيق مستويات أعلى لألداء وحصيلة أفضل 
للمستفيدين من خالل التغيير التدريجي.

التخطيط االستراتيجي
نشاط منظم وشامل يركز على تفسير وفهم املتغيرات البيئية الداخلية واخلارجية للمنشأة، 

وحتديد القضايا واملوضوعات االستراتيجية التي تواجه املنشأة، ووضع السياسات املالئمة للتعامل 
معها.

مهمة حتديد كيفية توفير األموال الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنشأة وتوزيعها التخطيط املالي
واستقاللها بشكل أمثل لتحقيق أهدافها.

التدرج الوظيفي 
خارطة طريق واضحة ملسار العاملن ضمن مجموعة من الوظائف مير خاللها املوظف يف حياته 
الوظيفية وفق آلية محددة توازن بن متطلبات الوظائف ومؤهالت املوظفن ويساهم يف حتقيق 

استراتيجيات املنشأة.
تقارير مالية تبن التدفق النقدي الداخل للمنشأة اخلارج منها.التدفقات املالية

الترويج
مجموعة من العمليات واألنشطة التي تقوم بها املنشأة بغرض التعريف مبنتجاتها وخدماتها 

وإيصالها للمستفيدين مبا يحقق رغباتهم ويحقق الربحية للمنشأة.

مجموعة العمليات واألنشطة التي تعمل على اكتشاف رغبات املستفيدين وتطوير مجموعة من التسويق
اخلدمات واملنتجات التي تشبع رغباتهم وحتقق للمنشأة عائد مادي أو معنوي خالل فترة مناسبة.

األساليب والوسائل املختلفة املستخدمة لتعزيز مهارات العاملن مبختلف أنواعها املتعددة.التعلم املستمر
مكافأة العاملن حسب نتائج مراجعة أدائهم وفق معايير تتناسب مع طبيعة الوظائف.التقدير

التمكن
هي العملية التي يتمكن من خاللها األفراد أو فرق العمل باملنشأة من حتمل مسئوليات صنع 

القرار، مع العمل بدرجة من االستقاللية عند القيام بأعمالهم، وإكسابهم املهارات واملعارف الالزمة 
للقيام بذلك.

هو حالة من التفوق يف األداء املؤسسي للمنشأة، ويحدث نتيجة جلهود منظمة ومستمرة التميز املؤسسي
ومستدامة، حتقق وتتجاوز تطلعات جميع املعنين.

اإلجراءات املستدامة واملنسقة التي يتخذها صناع القرار واألطراف املعنية، والتي تسهم يف تعزيز التنمية االقتصادية
مستوى املعيشة واملؤشرات االقتصادية ملنطقة معينة.

هو أثر املنشأة ومساهمتها يف املجاالت االقتصادية التي تدعم التنمية الوطنية كالتوظيف التنمية الوطنية
والتصدير واإلنتاجية.

التنمية املستدامة
تلبية احتياجات اجليل احلالي دون إهدار حقوق األجيال القادمة يف مستوى ال يقل عن املستوى 
الذي نعيش فيه، وقد حدد املجتمع الدولي مكونات التنمية املستدامة على أنها: منو اقتصادي، 

تنمية اجتماعية، حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها.
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مرور املعلومات أفقيًا عبر التسلسل الهرمي لإلدارة.التواصل األفقي
مرور املعلومات صعودًا وهبوطًا عبر التسلسل الهرمي لإلدارة.التواصل الرأسي

وصف يحدد االجتاه العام للمنشآت ويشتمل على الرؤية، والرسالة، والقيم، واألهداف االستراتيجية التوجه االستراتيجي
التي تسعى لتحقيقها.  

األنشطة التي تتعلق بجمع مصادر الراغبن يف العمل واستقطاب أفضل املرشحن لقبول عروض التوظيف
العمل وفق اجلدارات املطلوبة.

مجموعة من املعارف واملهارات والسلوكيات التي تساهم بتحقيق األداء املتميز للوظائف املختلفة.اجلدارات الوظيفية
درجة االلتزام واإليفاء مبتطلبات وتوقعات ورغبات املستفيدين بصفة دائمة وجتاوزها.اجلودة

القيمة املادية أو املعنوية التي يحصل عليها املوظف نظير خدمة مميزة مقدمة للمنشأة.احلوافز

احلوكمة 
النظام الذي تقوم املنشأة من خالله باتخاذ وتنفيذ القرارات طبقًا ألهدافها من أجل تعزيز مفاهيم 
الشفافية واملساءلة يف أنظمتها، وتفعيل مبدأ الرقابة واملساءلة املؤسسية، كما تعزز الثقة واملصداقية 

يف بيئة العمل.

احلوكمة املالية
النظام الذي يتم من خالله إدارة املوارد املالية للمنشأة وإحكام الرقابة على أدائها بالطريقة التي 

حتقق االستخدام األمثل للموارد املالية وحتقيق نتائج أفضل جلميع املعنين وتعزز مفاهيم 
الشفافية واملساءلة املؤسسية.

اخلدمات
بخالف املنتج الذي يعتبر شيئًا ماديًا ملموسًا، اخلدمة شيء معنوي محسوس وتنطوي على بعد 

شخصي عادة مثل اخلدمات املصرفية واخلدمات احلكومية وغيرها.

نسبة دخول وخروج العاملن من وإلى املنشأة إلى متوسط عدد العاملن خالل فترة محددة.الدوران الوظيفي

عبارة عن بيان يصف الغاية أو السبب الكامن لوجود املنشأة وجتيب على سؤال من نحن، وماذا الرسالة
نريد؟

وصف للمكانة التي حتاول املنشأة حتقيقها يف املستقبل على املدى الطويل.الرؤية

السوق/قطاع األعمال
مجموعة من املستفيدين احلالين واحملتملن الذين يتشاركون يف نطاق جغرايف واحتياجات أو 

رغبات محددة يسعون للحصول عليها ولديهم القناعة يف دفع املقابل املادي - إن وجد - لتلبية هذه 
االحتياجات أو الرغبات.

وصف لوضع أو أوضاع مستقبلية محتملة أو مرغوب فيها لتصبح بدائاًل صاحلة بناء على الوضع السيناريوهات البديلة
الراهن، مع حتديد املسارات التي ميكن أن تؤدي إليها.

عالقة عمل دائمة بن املنشأة والشركاء، مع ابتكار قيمة مضافة ومشاركتها مع الطرفن.الشراكات

 طرف خارجي ترشحه املنشأة على نحو استراتيجي للعمل معه بنية حتقيق األهداف املشتركة الشريك
واملنفعة املتبادلة بشكل مستدام.

االنفتاح واإلفصاح عن القرارات واألنشطة التي تؤثر على مجتمع املعنين الداخلين واخلارجين، الشفافية
والرغبة يف توصيل ذلك بأسلوب واضح ودقيق وتام.

الصحة املهنية والسالمة
مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم التي تساهم يف احملافظة على سالمة وصحة املوظف مبا 
يشمل توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات احلوادث أو اإلصابات أو األمراض واحلفاظ على 

املمتلكات واملوارد املختلفة من خطر التلف.
سمعة املنشأة لدى املجتمع شاملة الشركاء واملوردين واملستفيدين.الصورة الذهنية

نسبة اإليرادات التي يتم حتصيلها من وحدة املصروفات والنفقات على األنشطة املختلفة.العائد على االستثمار
اإلنصاف واملساواة وأداء احلقوق مع مراعاة التنوع.العدالة

العمليات
مجموعة من اإلجراءات واألنشطة املتكاملة تتفاعل مع بعضها البعض، والتي حتّول املدخالت 

)املوارد( إلى مخرجات )خدمات أو منتجات( وينتج عنها شيء له قيمة للمستفيدين وتعتمد معايير 
أداء محددة مثل التكلفة واجلودة والسرعة.
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هي العمليات التي تعد غاية يف األهمية للمنشأة وذلك يف ضوء تقدميها ودعمها لالستراتيجية العمليات الرئيسية 
فضاًل عن إدارتها لسلسلة القيم.

الفاعلية هي مدى حتقيق أهداف املنشأة وتلبية متطلبات املجتمع الذي تعيش فيه.الفاعلية والكفاءة
والكفاءة هي إجناز العمل 
بشكل صحيح وإنتاج أكبر 

كم من املخرجات بأقل موارد 
ممكنة وباجلودة املطلوبة.

هي العمليات التي تعد غاية يف األهمية للمنشأة وذلك يف ضوء تقدميها ودعمها لالستراتيجية 
فضاًل عن إدارتها لسلسلة القيم.

القابلية للمساءلة
يقصد من هذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن تكون مسئولة عن تأثيراتها على املجتمع والبيئة، بحيث 

أنها تقبل وتوافق على الفحص والتدقيق املالئمن وأن توافق أيضًا على مسؤوليتها يف التجاوب مع 
هذا الفحص والتدقيق.

اإلمكانات املادية والتقنية واملعرفية واملالية التي متتلكها املنشأة ومتكنها من القيام باملهام بفاعلية القدرات املؤسسية
وكفاءة من خالل أفرادها ونظامها ومواردها.

القيادة اإلدارية 

مجموعة أفراد قيادات املنشأة املسؤولن عن توجيه املنشأة وسياستها بصورة عامة وقيادة مواردها 
املختلفة )البشرية واملالية والتقنية واملعرفية( نحو حتقيق رؤيتها ورسالتها ممن يتحملون 

مسؤوليات قيادية، وتضم جميع مستويات القيادات من مجالس اإلدارات واإلدارة العليا والوسطى 
ومدراء الوحدات التنظيمية كاألقسام والفروع.

القيم املؤسسية
مجموعة من فلسفات أو مبادئ عمل من شأنها توجيه السلوك الداخلي للمنشأة باإلضافة إلى 

عالقتها بالبيئة اخلارجية، وحُتدث هذه القيم أثرًا بالغًا على سلوك األفراد وفرق العمل وهي مبثابة 
خطوط توجيهية عامة يتم االسترشاد بها يف كافة املواقف واألوضاع.

القيادة اإلدارية 

مجموعة أفراد قيادات املنشأة املسؤولن عن توجيه املنشأة وسياستها بصورة عامة وقيادة مواردها 
املختلفة )البشرية واملالية والتقنية واملعرفية( نحو حتقيق رؤيتها ورسالتها ممن يتحملون 

مسؤوليات قيادية، وتضم جميع مستويات القيادات من مجالس اإلدارات واإلدارة العليا والوسطى 
ومدراء الوحدات التنظيمية كاألقسام والفروع.

القيم املؤسسية
مجموعة من فلسفات أو مبادئ عمل من شأنها توجيه السلوك الداخلي للمنشأة باإلضافة إلى 

عالقتها بالبيئة اخلارجية، وحُتدث هذه القيم أثرًا بالغًا على سلوك األفراد وفرق العمل وهي مبثابة 
خطوط توجيهية عامة يتم االسترشاد بها يف كافة املواقف واألوضاع.

الفوائد التي يتحصل عليها املستفيد والتي أوجدتها املنشأة خالل مراحل معينة من مراحل تقدمي القيمة املضافة
اخلدمات أو املنتجات للمستفيدين.

عمل إجرائي نقوم به لتنفيذ هدف استراتيجي، بحيث أننا نرى األشياء قبل أوانها ونقوم بعمل املبادرات االستراتيجية
إجرائي استباقي ملعاجلة نقطة ضعف، أو تعزيز نقطة قوة، أو استثمار فرصة، أو احلد من تهديد.

البرامج واألنشطة املخصصة بشكل واضح لإليفاء بأهداف محددة متعلقة باملسؤولية املجتمعية.املبادرات املجتمعية

هي املرتكزات األساسية واملفاهيم األصيلة املوجهة للفكر والسلوك اإلداري على مستوى األفراد املبادئ األساسية للتميز
واملنشآت، والتي على أساسها يتم بناء معايير اجلائزة.

املخرجات املادية للعمليات
جميع العناصر املادية امللموسة الناجتة عن العملية وتشمل على سبيل املثال املنتجات، واألجهزة، 

واآلليات، واملباني، والوثائق.

جميع العناصر البشرية بفئاتهم املختلفة الذين مت التعامل معهم خالل العملية وتشمل على املخرجات البشرية للعمليات
سبيل املثال العاملن، واملستفيدين، واملوردين، والشركاء، واملجتمع

جميع العناصر غير امللموسة الناجتة عن العملية وتشمل اخلدمات، واملهارات، واملعرفة، واملعلومات، املخرجات املعنوية للعمليات
والرضا، والشكاوى، واملقترحات.
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األصول الثابتة التي تساند املنشأة يف القيام بعملها مثل املباني واألراضي التابعة للمنشأة، وتشمل املرافق
أيضًا املعدات الكهربائية ومعدالت الطاقة والتكييف ونظم اإلضاءة والديكور والنظافة، إلخ.

املسارات الوظيفية
مجموعة من الوظائف املرتبطة ببعضها وفق فئة مهنية محددة وتسلسل منطقي حسب الدرجة 
الوظيفية، تساهم يف بناء تدرج وظيفي واضح للعاملن يأخذ يف االعتبار املؤهالت املطلوبة لكل 

وظيفة.

املسؤولية املجتمعية
يقصد بها مسؤولية املنشأة جتاه تأثيرات قراراتها وأنشطتها على املجتمع والبيئة وذلك من خالل 
سلوك شفاف وأخالقي، وقيامها مببادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية املجتمع وتفعيل 

دورها مبا يتجاوز نطاق مهامها ومسؤولياتها األساسية واملباشرة.

املعارف الصريحة
هي تلك املعارف التي مت توثيقها وحفظها يف مكان ما باملنشأة بحيث يصبح من السهل نشرها من 

دون اتصال مباشر بن البشر مثل )السياسات، اإلجراءات، التقارير، التصاميم الهندسية، البنية 
التحتية لتقنية املعلومات، اخلطة االستراتيجية، املهام واألهداف.. إلخ(

هي مجموعة اخلبرات املتراكمة واملهارات املكتسبة لدي أي فرد يف املنشأة، وسميت بالضمنية ألنها املعارف الضمنية
مخفية غير ظاهرة للعيان فهي يف داخل العقل.

املعرفة

مجموعة املعارف واملهارات التي يكتسبها شخص ما من خالل اخلبرة والتعليم، والتي تتضمن 
االستيعاب النظري أو العلمي للموضوع، وهي إما بيانات أو معلومات متت معاجلتها وتنظيمها 

بحيث تعكس ملستقبلها الفهم واالستيعاب النظري أو العملي للموضوع وقد ُيسترشد بها يف اتخاذ 
قرار أو إجراء معن.

البيانات التي يتم تنظيمها ومعاجلتها وحتليلها لتحقيق هدف معن أو الستعمال محدد أو املعلومات
تفسيرها يف إطار هيكلي معن مبا يضمن فاعلية صنع القرارات.

املعنيون
يقصد بهم جميع األفراد أو املجموعات الذين لهم مصلحة أو منفعة يف املنشأة ويؤثرون أو يتأثرون 

مبخرجات ونتائج أنشطتها أو قراراتها، ويشمل جميع املنشآت املتعاملة مع املنشأة وقطاعات 
األعمال واملساهمن واملستفيدين والشركاء واملوردين واملجتمع والعاملن يف املنشأة.

املعيار
مجموعة محددة مسبقًا من القواعد والشروط والعناصر يتم اختيارها أو تقديرها من أجل 

احلكم على مستوى أو مستويات متوقعة واملوضحة اللتزام املنشأة بالقوانن واللوائح والسياسات 
واإلجراءات وتنفيذ اخلطط والبرامج احملققة لإلجناز والتميز.

عبارة عن إجناز مت قياسه بغرض عقد املقارنة وحتديد املستهدفات.املقارنة

املقارنة املرجعية/ املقارنة 
املعيارية

استخدام التعلم واستخالص اخلبرات من اآلخرين لتحسن أداء املنشأة من خالل االطالع على 
التجارب امليدانية ومنهجيات العمل للمنشآت األخرى ذات الصلة وتلك التي تتبوأ مراكز متقدمة 

واملقارنة معها وذلك كوسيلة التخاذ إجراءات حتسن لديها.
احلصة السوقية أو التصنيف احلكومي وغير احلكومي للمنشأة.املكانة والتصنيف

أسلوب منوذجي أو منهج ثبت بالتجربة أنه يؤدي إلى نتائج متميزة وميكن تكييفه حتى يتناسب مع املمارسات املثلى
أي منشأة معينة.

جميع ما متتلكه املنشأة من أموال منقولة وغير منقولة قد تشمل األراضي، والعقار، والتقنيات، املمتلكات
واألجهزة، واملعدات، واآلليات، واملرافق العامة، واملخزون، واألصول بأنواعها املختلفة.

املنتجات
كل شيء مادي ملموس، أو غير ملموس، يتلقاه الفرد أو املنشأة من خالل عملية التبادل. فقد تكون 

املنتجات يف صورة سلعة، أو خدمة، أو فكرة، أو تركيبة جتمع بن عنصرين أو أكثر من العناصر 
السابقة إلشباع رغبات املستفيدين.
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املنتجات
كل شيء مادي ملموس، أو غير ملموس، يتلقاه الفرد أو املنشأة من خالل عملية التبادل. فقد تكون 

املنتجات يف صورة سلعة، أو خدمة، أو فكرة، أو تركيبة جتمع بن عنصرين أو أكثر من العناصر 
السابقة إلشباع رغبات املستفيدين.

املنهجية/ النظام/ أسلوب 
العمل

طريقة موثقة حتدد أسلوبًا محددًا وموحدًا للعمل، وتضمن االنسجام والتوافق يف كيفية القيام 
بعمل أو مهمة ما.

املوارد
األشياء احملسوسة وغير احملسوسة التي تساعد املنشأة يف حتقيق مخرجاتها، منها على سبيل 

املثال: املوارد املالية، واملمتلكات، واألصول الثابتة، والطاقة، واملعلومات، واملعرفة، واخلبرات، والبنية 
التحتية لتقنية املعلومات.

كافة األفراد الذين تقوم املنشأة بتوظيفهم بنظام الدوام الكامل أو اجلزئي مبا يشمل شاغلي املوارد البشرية
مختلف الفئات الوظيفة.

موارد ال دخل لإلنسان بوجودها ونظرا ألهميتها احليوية واعتماد اإلنسان عليها فهو يؤثر فيها املوارد الطبيعية
ويتأثر بها ومن أمثلتها: الهواء، واملاء، والشمس، والنفط، واألشجار.. إلخ

املوارد املتجددة
املوارد التي تتجدد ذاتيًا، وهي مجموعة من مختلف مصادر الطاقة )كالطاقة الشمسية، وطاقة 

الرياح(. ومن أمثلتها أيضًا املصادر النباتية واحليوانية، وهي موارد ال تتعرض للنضوب إذا ما 
استغلها اإلنسان بأسلوب معتدل راشد بعيدًا عن اإلسراف.

تضمن املوارد املوجودة يف البيئة على هيئة رصيد ثابت وما يؤخذ منه ال يعوض. ومن ثم فهي موارد املوارد غير املتجددة
معرضة خلطر النضوب والنفاد. مثل: الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، واملعادن املشعة.

هو التقدير املفصل واملعتمد للنفقات العامة واإليرادات العامة للمنشأة، عن فترة مالية مستقبلية، املوازنة
غالبا ما تكون سنة واحدة.

ميزة منفردة تتفوق املنشأة بها على املنافسن، فهي ميزة أو عنصر تفوق للمنشأة يتم حتقيقه يف امليزة التنافسية
حالة إتباعها الستراتيجية معينة للتنافس.

مجموعة السياسات، واللوائح، والقرارات، والتعليمات، واألدلة، واإلجراءات املوثقة التي تقود املنشأة النظام اإلداري
لتحقيق أهدافها ومهامها املختلفة.

نقل العامل من وظيفته احلالية إلى وظيفة أخرى بنفس املستوى التنظيمي.النقل الوظيفي

االستغالل األمثل للموارد البشرية ومعدل كفاءتها وحجم املخرجات مقابل املوارد وفق الوحدات إنتاجية املوارد البشرية
التي تتناسب مع الوظائف.

هي العملية واألساليب التي من خاللها يتم إدارة التحول وتيسير االنتقال من الوضع الراهن إلى إدارة التغيير
الوضع اجلديد.

إدارة املخاطر

نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة املناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة املخاطر احملتملة 
وحتديدها وقياسها وحتديد مقدار آثارها احملتملة على أعمال املنشأة وأصولها وإيراداتها ووضع 

اخلطط املناسبة ملا يلزم وملا ميكن القيام به لتجنب هذه املخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها 
وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم ميكن القضاء على مصادرها.

نظام متكامل لإلدارة والسيطرة على اآلثار الشديدة للخطر عند وقوعه للمنشأة والتي حتدث إدارة األزمات
الضرر ألعمال املنشأة، أو ممتلكاتها، أو أموالها، أو املعنين.

إدارة املخاطر املالية
نظام يتضمن القيام باألنشطة اخلاصة بتحديد وتعريف املخاطر املالية التي قد تتعرض لها 
املنشأة، وقياسها، والتعامل مع مسبباتها، واآلثار املترتبة عليها، مبا ميكن املنشأة من التطوير 

وحتقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
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إدارة املواهب

مجموعة املبادرات التي يتم من خاللها التأكد من وجود الكوادر البشرية القادرة على التميز يف 
األداء وفق اجلدارات الوظيفية املطلوبة لتنفيذ استراتيجيات العمل ومبا يشمل حتليل مخزون 
املوهبة، وتطوير أساليب قياس وإدارة األداء الوظيفي، وخطط التعاقب الوظيفي باإلضافة إلى 

تصميم برامج تضمن استكشاف وإعداد القادة مبختلف مستوياتهم الوظيفية لصناعة امليزة 
التنافسية للمنظمة يف سوق العمل.

أفضل املمارسات/ املمارسات 
اجليدة

مناهج أو سياسات أو عمليات أو طرق مميزة تؤدي إلى إجنازات استثنائية، وحيث إنه من الصعوبة 
مبكان حتقيق ما هو أفضل، تفضل معظم املنشآت استخدام مصطلح )املمارسات اجليدة(. وميكن 

أن تتضمن الطرق الالزمة للوصول إلى املمارسات اجليدة خارج املنشأة االستفادة من مناذج املقارنة 
والتعليم/ التعلم اخلارجي.

أنشطة التعلم املؤسسي
مجموعة األنشطة املخطط لها والتي ميارسها العاملون يف وقت محدد وفق ميولهم. واستعدادهم 
وقدراتهم وحسب اإلمكانات املادية والكفاءات البشرية املتاحة سعيًا لزيادة املعرفة واكتساب املهارات 

لتحقيق أهداف املنشأة.
خطط وآليات وممارسات تشجع على التعاون والعمل اجلماعي.برامج التعاون

محيط املوظف الذي يتأثر به ويؤثر فيه ويشمل املنظومة املتكاملة )املوقع/ البناء/ املزايا التي بيئة العمل
يتمتع بها املوظف( والتي تساهم يف زيادة إنتاجيته وحتقيق أهدافه واستراتيجيات املنشأة.

تخطيط التعاقب الوظيفي
حتديد املرشحن البدالء لشاغلي الوظائف املختلفة ضمن خطة تشمل الوظائف املستهدفة، 

وأسماء البدالء املرشحن، وآليات تأهيلهم، وإعدادهم لألدوار اجلديدة وفق فترات زمنية واضحة 
وبدائل منطقية تضمن استدامة العمل املؤسسي وحتقيق أهداف املنشأة قصيرة وطويلة املدى.

دراسة احتياجات املنشأة من أعداد القوى العاملة وفقًا ملعايير تتناسب مع مهام الوظائف.تخطيط القوى العاملة

الرواتب، واألجور، والبدالت، والعالوات، وامليزات التي يتقاضها العاملون مقابل إجناز األعمال تعويضات العاملن
املناطة بهم.

منح املوظف «املفوض« املوظف »املفوض إليه«، حق التصرف واتخاذ القرارات يف نطاق يتم حتديده تفويض الصالحيات
بالقدر الالزم املناسب إلجناز مهمة معينة.

املراجعة الدورية ألداء العاملن وفق معايير وجدارات تتناسب مع طبيعة الوظائف.تقييم األداء

التعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباتها وخصائصها وطبيعتها وحتديد أهمية تقييم الوظائف 
وقيمة كل وظيفة متهيدًا لتحديد األجر العادل لها.

هي طريقة مبدأ يضمن حصول جميع العاملن على معاملة عادلة وفرص متساوية بغض النظر تكافؤ الفرص
عن اجلنس أو السن أو العرق أو اجلنسية أو الدين أو اإلعاقة.

إتاحة املجال للعامل للتصرف وحتمل املسؤوليات واتخاذ القرارات إلجناز األعمال املناطة به وتوفير متكن املوارد البشرية
املوارد والبنية التحتية وبيئة العمل الداعمة لذلك.

العمل على تكييف املوظفن اجلديد مع وظائفهم، وزمالئهم، وبيئة العمل، ومزايا الشركة، تهيئة املوظفن اجلدد
وسياساتها.

شرح لوضع وظيفي يشمل الواجبات واملسؤوليات والشروط املطلوبة ألداء العمل مبا يشمل املؤهل توصيف الوظيفة
العلمي واخلبرة والدرجة الوظيفية للوظيفة.

وثيقة مكتوبة تصف العمليات واإلجراءات التنفيذية واملوارد الالزمة لتحقيق أهداف املنشأة خطة العمل
وأغراضها.
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شرح المصطلحالمصطلح
دورة حياة اخلدمة/املنتج تشمل التطوير والتقدمي واالستخدام واإللغاء أو اإلتالف.دورة حياة اخلدمة واملنتج

الزمن املستغرق لتلبية الطلب على اخلدمة أو املنتج.سرعة االستجابة

التوطن
عملية اإلحالل النوعي والكمي للعمالة املواطنة محل العمالة غير املواطنة مبا يشمل اختبار 

وتعين وتقييم األداء وتدريب العمالة احمللية وتأهيلها وإعدادها مبا يضمن توفر القدرات واملؤهالت 
والقادة يف العمالة السعودية املستهدفة.

إمكانيات ومعارف ومهارات العاملن ألداء مهمة معينة مبستوى يتوافق مع تطلعات املستفيدين قدرات املوارد البشرية
منها.

عملية حساب لفاعلية أو مدى التأثير الذي أحدثه التدريب يف تطوير مهارات العاملن وزيادة قياس أثر التدريب
معارفهم املختلفة وأثر ذلك على أدائهم لألعمال املناطة بهم.

قياس رضا املستفيدين
يف تلك اجلهود املنهجية التي تقوم بها املنشأة للوقوف على مدى رضا املستفيدين عما تقدمه من 
خدمات أو منتجات وبرامج بهدف إجراء التعديالت املؤسسية الالزمة بحيث تصبح أكثر استجابة 

الحتياجات وتطلعات املستفيدين.

قياس رضا املوارد البشرية

هي تلك اجلهود املنهجية التي تقوم بها املنشأة للوقوف على مدى رضا العاملن لديها وتشمل عدة 
محاور منها ظروف العمل، احلوافز، التدريب والتطوير، اجلوانب املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، 

بهدف إجراء التعديالت املؤسسية الالزمة بحيث تصبح أكثر استجابة الحتياجات وتطلعات 
العاملن.

هي األسباب واحملفزات التي أسهمت يف اتخاذ املنشأة قرار التغيير يف أمر ما.محركات التغيير

املخرجات املالية وغير املالية التي تبن مدى جناح املنشأة يف حتقيق استراتيجيتها من خالل مخرجات األعمال الرئيسية
خدماتها ومنتجاتها وعملياتها الرئيسية.

مؤشرات التنوع يف القوى العاملة بحسب التنوع الثقايف واالجتماعي واالقتصادي.معدالت التنوع

يقصد بها الوقوف على رأي املعنين يف املنشأة وخدماتها ومنتجاتها وموظفيها وأنشطتها ونظم مقاييس رأي
العمل لديها من خالل مقاييس ومؤشرات مناسبة.

فئة املوظفن الذين لهم عالقة مباشرة باجلمهور واملستفيدين من خدمات املنشأة بشكل مباشر.موظفي املواجهة

مؤشرات العمليات التي حتدد وتقيم املخاطر احملتمل أن تواجهها املنشأة، وتطور مرونة املنشآت مؤشرات استمرارية األعمال
للتأكد من حتقيق األهداف الرئيسية لها عن طريق تأمن توافر املوارد التنظيمية.

هي معلومات كمية أو نوعية قابلة للقياس تصف نتائج املنشأة لتقييم أدائها، وما مت حتقيقه من مؤشرات األداء
إجناز من قبل الفرد أو فريق العمل أو العملية.

مؤشرات مالية وغير مالية محددة وقابلة للقياس ومرتبطة بأنشطتها وعمليتها الرئيسية مُتكن من مؤشرات األداء الرئيسية
ضبط أداء املنشأة لضمان جناحها يف حتقيق استراتيجيتها.

املؤشرات املالية وغير املالية الرئيسية التي تستخدم بغرض قياس األداء التشغيلي للمنشأة والتي نتائج األداء الرئيسية
تساهم يف مراقبة وحتقيق مخرجات األعمال الرئيسية.

نظام اقتراحات املوظفن
نظام متكامل للتعامل مع اقتراحات املوظفن، ويشمل آليات استالم االقتراحات ودراستها 

ومعاجلتها واالستفادة منها يف حتسن األداء وقياس أثرها، ويعمل على تشجيع املوظفن لتقدمي 
األفكار اإلبداعية مبا يحقق استراتيجية وأهداف املنشأة.
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