وثيقة الحالة
الغالف الخارجي
ويتضمن اآلتي:
-١اسم الوزارة
-٢شعار الوزارة في اعلى الصفحة
-٣سنة التقييم

١

حقائق وارقام:
ذكر اسم المؤسسة الموثق وإعطاء نبذة عن طبيعة عمل المؤسسة وتاريخ تأسيسھا والشكل القانوني
والنظام الداخلي لھا والخدمات التي تقدمھا وتقديم بيانات عن طبيعة عملھا والتمويل للوزارة او
المؤسسة وتوضيح ھل للمؤسسة عمل مشترك مع تشكيل او مؤسسة أخرى في نفس مجال العمل.
مع ذكر الموقع الجغرافي لفروع ومكاتب الوزارة.
وبيان رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وكيفية تحقيقھا وتعريف فئات عناية الوزارة )متلقي الخدمة او
المنتجات( وطبيعة عمل الوزارة )خدمي ،انتاجي(........... ،
تاريخ المؤسسة وإنجازاتھا:
بيان مراحل تطور ونمو المؤسسة والظروف واألوضاع والبيئة التي عملت بھا وفق نموذج العمل
مع ذكر اإلنجازات وما حققته وماھي القرارات التي اتخذتھا وذكر الجوائز والمكافأت التي حصلت
عليھا في جميع المجاالت وفي مجال التطوير والتميز.
التحديات والستراتيجية:
تتضمن عرض موجز عن خطتھا الستراتيجية وأھدافھا واليات تنفيذھا واعداد الموازنات بشكل علمي
ودقيق وتكون معتمدة ومتماشية مع اھداف المؤسسة واعتماد نظام أواليه لمتابعة نسب اإلنجاز والعمل
على أتمته األنظمة وتطوير العمليات مع تطبيق برامج الصحة والسالمة والبيئة واستبانة رضا
المستفيدين )المتعاملين( وقياس مؤشر األداء مع اعمام ھذه الخطط على وحدات العمل كافة .مع ذكر
التحديات والتھديدات التي واجھت عمل المؤسسة والعوامل التي ساعدتھا في اإلنجازات والنجاحات
وتوضيح طرق معالجة المشاكل وتطوير اإلمكانيات.
ان اھم عوامل نجاح المؤسسة ھو وجود ھيكل تنظيمي وطريقة اختيار العاملين وطبيعة االعمال
والية نقل المعلومات عبر االجتماعات وما ينتج عنه من بنود مع أھمية إجراءات وجعل الموارد
البشرية المورد الرئيسي في بناء الھيكل التنظيمي.
الشركاء والموردين والعمليات:
الشركاء:
تحديد الشركاء المعنيين بعمل المؤسسة وھم الذين تشترك معھم المؤسسة في مجموعه من اإلجراءات
او مراحل اإلنتاج.
الموردين :تحديد الموردين الرئيسيين والثانويين.
العمليات :توضيح أھم العمليات التي تعمل عليھا المؤسسة بتقديم خدماتھا او انتاجھا والياتھا ومكاتب
تقديم الخدمة او المبيعات وجاھزيتھا.
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االستدامة:
المحافظة على تميز المؤسسة يكون من خالل تقديم األبحاث والبرامج والمقترحات وذلك بالتعاون
مع منظمات وھيئات ومؤسسات أخرى وبمجاالت متعددة لدعم الرؤى وتشجيع أفضل الممارسات
والوصول نحو التميز بالتقييم الذاتي للمؤسسة وفق معايير دولية في تقييم األداء المؤسسي.
ومدى محافظة المؤسسة على البيئة المحيطة وكذلك إجراءاتھا في تقليل استھالك الموارد الطبيعية
بقدر اإلمكان وترشيد عمليات الطاقة والتزامھا بالحفاظ على البيئة وعدم طرح المخلفات اال بعد
معالجتھا وفقا لمعايير الجودة المعتمدة عالميا بھذا الصدد ومدى تطبيق معايير السالمة المھنية
والصحية للعاملين في المؤسسة.
الھيكل التنظيمي:
عرض الھيكل التنظيمي للمؤسسة والمتضمن الوحدات اإلدارية الرئيسة والفرعية والعالقات التي
تحكمھا )سلسلة مرجعية( مع ذكر تاريخ المصادقة على الھيكل التنظيمي وتاريخ اخر تحديثين.
والحاجة التي دعت للتحديث او استحداث وحدات إدارية او وظائف.
مع ذكر المھام الرئيسة للمؤسسة والمصادق عليھا ضمن النظام الداخلي المعتمد لھا.
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نموذج تقييم االداء المؤسسي

النتائج ونسبة االھمية لھا %٥٠

الممكنات ونسبة االھمية لھا %٥٠

الموارد البشرية
%١٠

القيادة
العليا
%١٠

نتائج الموارد
البشرية %١٠

العمليات
الخطة الستراتيجية
%١٠

%١٠

الموارد المؤسسية
والشراكات %١٠

نتائج االداء
نتائج المستفيدين
%١٥

نتائج المجتمع
%١٠

التعلم واالبداع واالبتكار
٤

العام
%١٥

-١القيادة العليا:
يتبنى القادة وضع الرسالة والرؤيا والقيم والمبادئ األساسية للمؤسسة كما يقومون بتحديد ومتابعة ومراجعة
وتوجيه التحسينات مع ضمان مرونة المؤسسة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير كما يدعم القادة سياسة
التميز بين العاملين .وان المعيار المعتمد في القيادة واالمثلة االسترشادية لھا كاآلتي:
.١أ .يضع القادة الرؤيا والرسالة والقيم ويمثلون القدوة الحسنة للجميع.
.١ب .يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات الالزمة لالرتقاء باألداء المؤسسي.
.١ج .يھتم القادة بالمعنيين الخارجيين.
.١د .يدعم القادة ثقافة التميز في المؤسسة.
.١ھـ يضمن القادة المرونة المؤسسية واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير.
 .١أ .يضع القادة الرؤيا والرسالة والقيم ويمثلون القدوة الحسنة للجميع.
يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يلي:
 .١تحديد ونش ر الغرض األس اس ي الذي تس تند ألية الرؤيا والرس الة والقيم واالخالقيات والس لوك
المؤسسي.
 .٢تجس يد القيم المؤس س ية وإعطاء القدوة الحس نة في النزاھة والمس ؤولية المجتمعية والس لوك المھني
داخل المؤسسة وخارجھا سعيا منھم لتطوير وتعزيز سمعة ومكانة المؤسسة.
 .٣ص ياغة مس ار مس تقبلي واض ح وتحديد مرتكزات اس تراتيجية للمؤس س ة وتعميمھا ،وتوحيد جھود
العاملين نحو تبني الرؤيا والرسالة واالھداف والعمل على تحقيقھا.
 .٤تطوير ودعم بناء ثقافة القيادة المش تركة بالمؤس س ة ومن ثم يتم مراجعة وتحس ين فاعلية التص رفات
الشخصية للقادة.
.١ب .يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات الالزمة لالرتقاء باألداء المؤسسي.
يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يأتي:
 .١تعريف واستخدام حزمة من النتائج المتوازنة لمراجعة مستوى التقدم ولتقديم نظرة معمقة لألولويات
على المديين القصير والطويل.
 .٢فھم وتطوير القدرات المتاحة بالنسبة للمؤسسة.
 .٣تقييم حزمه النتائج التي تم تحقيقھا من اجل تحسين األداء المؤسسي وتوفير منافع مستدامة لجميع
المعنيين بالمؤسسة.
 .٤صنع القرارات بناء على معلومات واقعية وموثوقة ،واستخدام المعرفة المتوفرة لترجمة مستوى األداء
الحالي والمتوقع للعمليات ذات الصلة.
 .٥تبني االليات الفاعلة الرامية لتفھم السيناريوھات المستقبلية ومن ثم القيام بترجمة ذلك إلدارة فاعلة
للقضايا االستراتيجية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالمخاطر المالية.
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.١ج .يھتم القادة بالمعنيين الخارجيين
يقوم القادة في المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تبني مناھج عمل لفھم وتوقع ومن ثم تحديد االستجابة المناسبة لالحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية
للمعنيين بالمؤسسة.
 .٢تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة بالمؤسسة بناء على القيم المشتركة ومبدأ المساءلة واالخالقيات
وثقافة الثقة المتبادلة والمصارحة.
 .٣االتسام بالشفافية وتحمل المسؤولية تجاه جميع المعنيين بالمؤسسة والمجتمع ككل عن نتائج األداء،
مع ضمان تحلي جميع العاملين بالسلوكيات المھنية والمسؤولية والنزاھة واالستقامة في كافة تعامالتھم
وتصرفاتھم.
 .٤ضمان تحري الشفافية في اعداد التقارير المالية وغير المالية المتعلقة بالمعنيين بالمؤسسة بما في ذلك
األجھزة المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وبما يتناسب مع توقعاتھم.
 .٥تشجيع جميع المعنيين بالمؤسسة على المشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع بصورة
أوسع وأشمل.
.١د .يدعم القادة ثقافة التميز في المؤسسة.
يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يآتي:
 .١شحذ الھمم والسعي لخلق ثقافة االشراك واالنتماء الوظيفي والتمكين والتحسين والمساءلة لجميع
العاملين من خالل افعالھم وتصرفاتھم وتجاربھم.
 .٢االدراك بأن المحافظة على موقع الصدارة واستدامته تعتمد على قدراتھم على سرعة التعلم واالستجابة
عند الحاجة.
 .٣تقديم الدعم المطلوب لجميع العاملين في مواقع المؤسسة كافة لتنفيذ خططھم وتحقيق أھدافھم وغاياتھم.
 .٤االعتراف والتقدير لجھود وإنجازات العاملين بصورة مالئمة وفي التوقيت المناسب.
 .٥تبني وترويج ثقافة تدعم انتاج األفكار الجديدة لتشجيع االبداع والتطوير المؤسسي.
 .٦تعزيز وتشجيع التنوع وتكافؤ الفرص.
.١ھـ يضمن القادة المرونة المؤسسية واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير.
يقوم القادة في المؤسسات المتميزة بما يآتي:
 .١التحلي بالمرونة والقدرة على صناعة القرارات الصائبة بناء على المعلومات المتوفرة والخبرة
والمعرفة السابقة مع االخذ بعين االعتبار لنتائجھا المحتملة.
 .٢وضع المرجعية العلمية والعملية المالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعين االعتبار متطلبات االنسان
من جھة والحفاظ على البيئة وتحقيق األرباح من جھة أخرى.
 .٣السعي ألشراك جميع المعنيين بالمؤسسة والحصول على دعمھم واسھاماتھم فيما ينبغي أحداثه من
تغيير ھام ومطلوب لضمان تحقيق النجاح المستدام للمؤسسة.
 .٤اإلدارة الفاعلة للتغيير من خالل إدارة منظمة للمشاريع والتركيز على عمليات التحسين.
 .٥تبني واستخدام منھج منظم إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبھا من حيث األولويات.
 .٦اختبار وتنقيح األفكار الجديدة الواعدة ومن ثم تسخير الموارد الالزمة لتحقيقھا خالل اإلطار الزمني
المالئم.
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ولبيان مدى تطبيق المؤسسة لمعايير القيادة العليا واالمثلة االسترشادية لھا يرجى ملء الجدول
اآلتي:
الترميز
-١أ١-

العنوان
اسم المنھجية
االلية او ....

الروابط والنتائج
الدليل المتوفر
الوصف
او شرح تحليلي تق ديم وثيق ة ثبوتي ة )امر المنھجي ات تكون مترابط ة
لتطبيق
وزاري– خطة – امر اداري ومتص لة ،باإلضافة الى ارقام
معايير النتائج.
– أي دليل يؤيد ذلك(
المنھجية

ولتعريف البيانات الواردة في الجدول نبين اآلتي:

رقم المعيار

رمز
المعيار
الفرعي

رمز المثال
االسترشادي

-١الترميز يكتب رقم المعيار الفرعي وكما مذكور انفا مثل معيار ).١أ(٢-
-٢العنوان يتضمن اسم المنھجية او االلية او النظام المعتمد في تنفيذ المعيار الفرعي والمثال االسترشادي
المذكور انفا مثل:
-

دليل تفويض الصالحيات
ألية الختيار الموظف المميز
بطاقة تقييم األداء السنوي للموظف
تحليل فجوة المھارات

-٣الوصف يتضمن شرح تحليلي لتطبيق المنھجية او االلية او النظام المتبع وبيان فيما اذا تم تنفيذھا
والمستھدفين بالتنفيذ وتحديثھا حسب الحاجة ومدى ارتباطھا باألھداف الستراتيجية ومھام المؤسسة مع ذكر
توقيتات التنفيذ )شھري ،فصلي ،سنوي( ومراجعة التحديث ومدى فاعليتھا وكفاءتھا.
-٤الدليل المتوفر
تقديم وثيقة ثبوتية عن المنھجية او االلية او النظام المذكور في فقرة العنوان مع العرض ان الدليل المقدم
سيراجع في الزيارات الميدانية مع فحص كفاءة التنفيذ من قبل فريق التقييم.
-٥الروابط والنتائج
بيان مدى ترابط المنھجيات المذكورة في جميع المعايير الفرعية مع ذكر ترميز المنھجية او المنھجيات
المترابطة )أي يذكر اسم المنھجية المترابطة ورموزھا( ،وأرقام المعايير الرئيسة في النتائج ذات الصلة.
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-٢الخطة الستراتيجية:
تقوم المؤسسات المتميزة بوضع خطة استراتيجية تطبق رسالتھا ورؤيتھا وتحقق أھدافھا
وسياساتھا من خالل التطوير والمراجعة والتحديث وبصورة مستمرة ،ويتم تطوير وتطبيق السياسات
والخطط واالھداف والعمليات لتحقيق االستراتيجية.
.٢أ .صياغة الخطة الستراتيجية وفق البيئة الخارجية واحتياجات وتوقعات جميع المعنيين بالمؤسسة.
.٢ب .صياغة الخطة الستراتيجية بناء على تحليل األداء الداخلي وامكانيات المؤسسة.
.٢ج .تطوير الخطة الستراتيجية ومراجعتھا وتحديثھا بالتوافق مع السياسات الداعمة لھا.
.٢د .تنفيذ ومتابعة أداء الخطة الستراتيجية والسياسات الداعمة لھا.

.٢أ .صياغة الخطة الستراتيجية وفق البيئة الخارجية واحتياجات وتوقعات جميع المعنيين بالمؤسسة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تجميع االحتياجات الحالية والتوقعات المس تقبلية لجميع المعنيين بالمؤس س ة كمدخل أس اس ي لتطوير
ومراجعة الستراتيجية والسياسات الداعمة لھا ،مع البقاء في حالة تأھب ألية متغيرات محتملة.
 .٢تح دي د وتحلي ل وفھم المؤش رات الخارجية مثل االقتص اد الدولي والمحلي واتجاھات األس واق
واالجتماعية التي يمكن ان تؤثر على المؤسسة.
 .٣فھم وتوقع األثر طويل المدى وقص ير المدى ،محليا ودوليا ،على المتغيرات الس ياس ية والقانونية
واالطر التنظيمية ومتطلباتھا ذات الصلة.
 .٤اس تخدام االليات المناس بة للتعرف على المتغيرات في البيئة الخارجية وترجمتھا الى س يناريوھات
مستقبلية ممكنة بالنسبة للمؤسسة.
.٢ب .صياغة الخطة الستراتيجية بناء على تحليل األداء الداخلي وامكانيات المؤسسة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تحليل اتجاھات األداء التشغيلي لمحاولة فھم القدرات واالمكانيات الحالية والكامنة لديھا ،ومن ثم تحديد
فرص التطوير والتحسين الالزمة لتحقيق أھدافھا الستراتيجية.
 .٢تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقدرات واالمكانيات الخاصة بالشركاء الحاليين والمحتملين
بغرض التعرف على كيفية تعزيزھا لقدرات المؤسسة
 .٣استنباط األثر المحتمل للتكنولوجيا ونماذج االعمال الجديدة على أداء المؤسسة.
 .٤مقارنة أداء المؤسسة مع المقارنات المعيارية ذات الصلة للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين
والتطوير المناسبة لديھا.
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.٢ج .تطوير الخطة الستراتيجية ومراجعتھا وتحديثھا بالتوافق مع السياسات الداعمة لھا.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١صياغة استراتيجية واضحة والحفاظ عليھا مع السياسات الداعمة لھا ،بغرض تحقيق الرؤيا
والرسالة الخاصة بالمؤسسة.
 .٢دمج مبادئ االستدامة في االستراتيجية وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ،ومن ثم توفير الموارد
الالزمة لتحقيق ھذه األھداف.
 .٣تحديد وفھم النتائج الرئيسة المطلوبة لتحقيق الرسالة وتقييم مستوى التقدم نحو تحقيق الرؤيا
واالھداف الستراتيجية.
 .٤تبني اليات فاعلة إلدارة المخاطر الستراتيجية التي تم تحديدھا من خالل تخطيط السيناريوھات
المستقبلية الممكنة.
 .٥معرفة وفھم اھم الكفاءات والقدرات المتوفرة لديھم وكيفية استخدامھا لصياغة قيم مشتركة لخدمة
المجتمع كافة.
.٢د .تنفيذ ومتابعة أداء الخطة الستراتيجية والسياسات الداعمة لھا.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١ترجمة الستراتيجيات المؤسسة الى عمليات متوائمة ،ومشاريع منبثقه عنھا وھياكل تنظيمية تدعمھا
تأكيدا" على قدرة المؤسسة على تطبيق التغييرات المطلوبة بالسرعة المناسبة عبر كافة مراحل
سلسة القيمة ذات الصلة.
 .٢تأسيس اھداف على نتائج مقارنات معيارية بين أداء المؤسسة مع مؤسسات أخرى ،وبين القدرات
الحالية والكامنة للمؤسسة الى جانب المقارنة مع األھداف الستراتيجية الموضوعة.
 .٣ضمان توفر الموارد المالية والمادية والتقنية لدعم عمليات التطوير المؤسسي.
 .٤التطبيق المنتظم للستراتيجية والسياسات الداعمة لھا لتحقيق النتائج المنشودة مع التعريف الواضح
لعالقة "السببية واالثر".
 .٥وضع غايات واھداف واضحة لألبداع تبنى على فھم األسواق والفرص المتاحة ومدعومة بالسياسات
المالئمة والموارد الالزمة.
.٦اعمام الستراتيجية والسياسات الداعمة لھا على المعنيين وفق ما تقتضيه الحاجة.

ولبيان مدى تطبيق المؤسسة لمعيار الخطة الستراتيجية واالمثلة االسترشادية لھا يمأل الجدول االتي:

الترميز

العنوان

الوصف

الدليل المتوفر

الروابط والنتائج

-٢أ١-

اسم المنھجية او االلية او
....

شرح للطريقة التي من خاللھا
يتم انجاز االعمال واالفعال في
إطار المبادئ والسياسات

تقديم وثيقة ثبوتية
)امر وزاري– خطة –
امر اداري – أي دليل
يؤيد ذلك(

المنھجيات تكون
مترابطة ومتصلة،
باإلضافة الى ارقام
معايير النتائج.

يراجع جدول معيار القيادة العليا

٩

-٣الموارد البشرية:
المؤسسات المتميزة تقدر جميع االفراد الذين يعملون فيھا وبجميع المستويات وتقوم بتطوير قدراتھم
وتعزيز العدالة والمساواة واالعتناء بھم والتواصل معھم ومكافئتھم وتحفيزھم لتوظيف مھاراتھم
ومعارفھم لصالح المؤسسة.
.٣أ .دعم خطط الموارد البشرية المتوافقة مع استراتيجية المؤسسة.
.٣ب .تطوير معرفة وقدرات الموارد البشرية
.٣ج .اشراك وتمكين الموارد البشرية.
.٣د .التواصل الفعال بين الموارد البشرية داخل المؤسسة.
.٣ھـ .تثمين جھود الموارد البشرية واالھتمام بھم.

.٣أ .دعم خطط الموارد البشرية المتوافقة مع استراتيجية المؤسسة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١التحديد الواضح لمستويات أداء العاملين الالزمة لتحقيق األھداف الستراتيجية.
 .٢موائمة خطط العاملين مع استراتيجية المؤسسة ،والھيكل التنظيمي والتقنيات الحديثة والعمليات الحديثة
والعمليات الرئيسية.
 .٣السرعة في التكيف وموائمة الھيكل التنظيمي لدعم تحقيق األھداف الستراتيجية.
 .٤اشراك العاملين وممثليھم في اعداد ومراجعة الستراتيجيات الخاصة بالعاملين والسياسات والخطط،
باإلضافة الى تبني مناھج إبداعية ومبتكرة متى كان ذلك مناسبا.
 .٥إدارة عمليات التوظيف والتطوير الوظيفي والتنقالت والتعاقب الوظيفي اعتمادا على سياسات مناسبة
وذلك لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
 .٦استخدام مسوحات العاملين وغيرھا من اشكال ونماذج استقصاء اراء العاملين لتحسين استراتيجيات
وسياسات وخطط العاملين.
.٣ب .تطوير معرفة وقدرات الموارد البشرية
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تحديد المھارات والكفاءات ومستويات أداء العاملين لتحقيق الرؤيا والرسالة واالھداف الستراتيجية.
 .٢التخطيط الفعال لجذب وتطوير واالحتفاظ بالمواھب والقدرات المطلوبة لتلبية ھذه االحتياجات.
 .٣تقييم أداء العاملين ومساعدتھم على تحسينه مع تعزيز ارتباطھم.
 .٤تطوير مھارات العاملين لضمان قدرتھم على التنقل او اھليتھم لتولي وظائف جديدة.
 .٥ضمان توفر الكفاءات والموارد والفرصة للعاملين لتعظيم مساھماتھم للمؤسسة.
.٣ج .اشراك وتمكين الموارد البشرية.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١الموائمة بين األھداف الشخصية واھداف الفريق وتمكين العاملين من إطالق كامل امكانياتھم من خالل
روح المشاركة الحقيقية بين الجميع.
 .٢االدراك واالعتراف بان مفھوم االبداع يمكن ان ينطبق على المنتجات والعمليات والتسويق والھياكل
التنظيمية إضافة لنماذج االعمال.
١٠

 .٣إيجاد ثقافة االبداع واالبتكار في كافة مجاالت العمل في المؤسسة لضمان تمتع العاملين بعقليات
منفتحة وتستجيب بسرعة لما يواجھونه من تحديات.
 .٤تشجيع العاملين ليصبحوا سفراء للمؤسسة تعزيزا لصورتھا وسمعتھا لدى االخرين.
 .٥تحفيز العاملين للمشاركة في األنشطة التي تساھم إيجابا في خدمة المجتمع ككل.
.٣د .التواصل الفعال بين الموارد البشرية داخل المؤسسة.
تقوم المؤسسة المتميزة باآلتي:
 .١تفھم احتياجات التواص ل الخاص ة بالعاملين ومن ثم اس تخدام الس تراتيجيات واألدوات المالئمة
الستمرار الحوار معھم.
 .٢إيص ال توجھات واض حة وتركيز اس تراتيجي لضمان فھم العاملين لھا وقدرتھم على توضيح دورھم
في استمرار نجاح المؤسسة.
 .٣تس ھيل وتش جيع عمليات تبادل المعلومات والمعرفة وأفض ل الممارس ات وتحقيق الحوار في جميع
انحاء المؤسسة.
 .٤تنمية ثقافة مؤس س ية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون المشترك وبناء روح الفريق في
كافة الحلقات المتواصلة والمكونة لسلسة القيمة الخاصة بالمؤسسة.
.٣ھـ .تثمين جھود الموارد البشرية واالھتمام بھم.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١موائمة األجور والمزايا وشروط التوظيف مع استراتيجيات وسياسات شفافة.
 .٢تحفيز العاملين وحثھم على المشاركة في عمليات التحسين واالبداع ومن ثم القيام بتقدير جھودھم
وانجازاتھم.
 .٣ضمان وجود بيئة عمل صحية ومتوازنة مع الحياة المعيشية ،مع االخذ بعين االعتبار لكافة قضايا
العصر من عمل وتواصل مستمر ال ينقطع على مدار الساعة ) ،(٢٤/٧وتحديات العولمة المتزايدة
إضافة ألساليب العمل الحديثة.
 .٤الترويج لثقافة الدعم والتقدير والعناية المتبادلة بين االفراد من جھة وفرق العمل من جھة أخرى.
 .٥احترام وتقبل تنوع العاملين والمجتمعات واألسواق التي تقوم المؤسسة بخدمتھا.
ولبيان مدى تطبيق المؤسسة لمعيار الموارد البشرية واالمثلة االسترشادية لھا يمأل الجدول االتي:
الدليل المتوفر

الوصف

الترميز

العنوان

-٣أ١-

اسم المنھجية او االلية شرح للطريقة التي من خاللھا تقديم وثيقة ثبوتية )امر المنھجيات تكون
يتم انجاز االعمال واالفعال وزاري – خطة – امر مترابطة ومتصلة،
او ....
في إطار المبادئ والسياسات اداري – أي دليل يؤيد باإلضافة الى ارقام
ذلك(
معايير النتائج.

يراجع جدول معيار القيادة العليا
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الروابط والنتائج

-٤الموارد المؤسسية والشراكات:
تقوم المؤس س ات المتميزة بتخطيط وإدارة الش ركاء والموردين لدعم اس تراتيجيتھا وس ياس تھا
والتشغيل الفعال للعمليات لكي تضمن اإلدارة الفاعلة لتأثيرھا البيئي والمجتمعي.
.٤أ .إدارة الشركاء والموردين لضمان االستدامة.
.٤ب .ادارة الموارد المالية لضمان نجاح مستدام.
.٤ج .إدارة المباني والمعدات والموارد االخرى بطريقة مستدامة.
.٤د.ادارة الموارد التقنية لدعم تنفيذ العمليات واالستراتيجية.
.٤ھـ .إدارة المعلومات والمعرفة لدعم صناعة القرارات بصورة فاعلة.
.٤أ .إدارة الشركاء والموردين لضمان االستدامة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تصنيف الشركاء والموردين وفق استراتيجية المؤسسة ،وتبني سياسات وعمليات مناسبة للعمل
المشترك معھم بفاعلية.
 .٢بناء عالقات مستدامة مع الشركاء والموردين على أساس الثقة واالحترام والشفافية المتبادلة.
 .٣ضمان عمل الشركاء والموردين وفق استراتيجية المؤسسة وقيمھا.
 .٤انشاء شبكات مناسبة بھدف تحديد فرص الشراكات المستقبلية لتعزيز قدرة وامكانيات المؤسسة لتحقيق
قيمة مضافة لصالح المتعاملين.
 .٥العمل الجماعي مع شركائھا لتحقيق منفعة متبادلة وتعزيز القيمة المضافة لصالح المعنيين من خالل
دعم بعضھا االخر بالخبرة والموارد والمعرفة.
.٤ب .ادارة الموارد المالية لضمان نجاح مستدام.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١استخدام استراتيجيات وسياسات وعمليات مالية لدعم الستراتيجية الشاملة للمؤسسة وضمان المرونة
المالية.
 .٢تصميم التخطيط المالي والرقابي واعداد التقارير ومراجعة العمليات وذلك لضمان االستخدام األمثل
للموارد.
 .٣تخصيص الموارد الالزمة لتلبية االحتياجات على المدى الطويل عوضا عن التركيز على الربح
السريع على المدى القصير مع حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في المجاالت المناسبة.
 .٤استخدام عمليات الحوكمة المؤسسية المالية ،وتعديلھا وفق كافة المستويات المناسبة في المؤسسة.
 .٥تقييم واختيار والتحقق من جدوى االستثمار في األصول المادية وغير المادية ،مع االخذ بعين
االعتبار االثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية على المدى الطويل.

١٢

.٤ج .إدارة المباني والمعدات والموارد االخرى بطريقة مستدامة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١استخدام استراتيجيات وسياسات وعمليات إلدارة المباني والمعدات والمواد بطريقة مستدامة ماليا
وبيئيا.
 .٢االستخدام األمثل واإلدارة الفاعلة لدورة حياة وامن كافة أصولھا المادية بما في ذلك المباني والمعدات
والمواد
 .٣قياس وتحقيق التوازن األمثل ألثر عملياتھا التشغيلية ودورة حياة منتجاتھا وخدماتھا على الصحة
العامة والسالمة والبيئة.
 .٤تقليل األثر على البيئة المحلية والعالمية شامال تحديد اھداف طموحة تستوفي وتتخطى المعايير
والمتطلبات القانونية.
 .٥السعي الدؤوب الى االرتقاء بالمعايير االقتصادية والبيئية واالجتماعية ضمن القطاع الذي تعمل به
المؤسسة.
.٤د.ادارة الموارد التقنية لدعم تنفيذ العمليات واالستراتيجية.
تقوم المؤسسة باآلتي:
 .١إدارة حزمة تقنية متكاملة لدعم الستراتيجية العامة للمؤسسة.
 .٢تقييم وتطوير الحزمة التقنية بغرض تحسين درجة مرونة وسرعة التكيف للعمليات والمشاريع
والمؤسسة ككل.
 .٣اشراك المعنيين بالمؤسسة ذوي العالقة في تطوير وتطبيق تقنيات حديثة تھدف لتعظيم الفوائد الناتجة
منھا.
 .٤تحديد وتقييم تقنيات بديلة وناشئة في ضوء تأثيرھا على أداء المؤسسة وقدراتھا وعلى البيئة.
 .٥استخدام التكنولوجيا لدعم ثقافة االبداع واالبتكار.
.٤ھـ .إدارة المعلومات والمعرفة لدعم صناعة القرارات بصورة فاعلة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تزويد القادة بمعلومات دقيقة وكافية توفر لھم الدعم المالئم في صناعة القرار في التوقيت المناسب.
 .٢تحويل البينات الى معلومات وعند اللزوم الى معرفة يمكن تبادلھا واستخدامھا بفاعلية.
 .٣تأسيس مناھج ألشراك المعنيين بالمؤسسة ذوي العالقة ،واستخدام معرفتھم التراكمية في انتاج أفكار
وابداع.
 .٤السماح لعاملين والمستخدمين الخارجيين باالطالع على المعلومات والمعرفة ذات الصلة والقيام
بمراقبة ذلك مع ضمان حماية امن وحقوق الملكية الفكرية للمؤسسة.
 .٥تأسيس وإدارة شبكات التعلم والتعاون لتحديد الفرص الكامنة لألبداع واالبتكار والتحسين.
 .٦تحويل األفكار الى واقع خالل المدى الزمني الذي يحقق االستفادة القصوى منھا.
ولبيان مدى تطبيق المؤسسة لمعيارالموارد المؤسسية والشراكات واالمثلة االسترشادية لھا يمأل الجدول اآلتي:
الترميز
-٤أ١-

العنوان
اسم المنھجية
االلية او ....

الوصف
او شرح للطريقة التي من خاللھا يتم
انجاز االعمال واالفعال في إطار
المبادئ والسياسات

يراجع جدول معيار القيادة العليا
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الدليل المتوفر
تقديم وثيقة ثبوتية
)امر وزاري– خطة –
امر اداري – أي دليل
يؤيد ذلك(

الروابط والنتائج
المنھجيات تكون مترابطة
ومتصلة ،باإلضافة الى
ارقام معايير النتائج.

-٥العمليات:
تقوم المؤسسات المتميزة بتصميم وإدارة وتحسين عملياتھا ومنتجاتھا وخدماتھا إلضافة مزيد من
القيمة لصالح المتعاملين واألطراف المعنية األخرى.
.٥أ .تصميم وادارة العمليات بھدف تحقيق القيمة لصالح جميع المعنيين.
.٥ب .تطوير العمليات لتحقيق القيمة المثلى لصالح المتعاملين.
.٥ج .التسويق الفعال لمخرجات المؤسسة.
.٥د .ادارة المنتجات والخدمات.
.٥ھـ .إدارة عالقات وتعزيز المتعاملين.
.٥أ .تصميم وادارة العمليات بھدف تحقيق القيمة لصالح جميع المعنيين.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١استخدام أطار عام للعمليات الرئيسة لتنفيذ الستراتيجية المؤسسية.
 .٢إدارة العمليات من بدايتھا الى نھايتھا ،بما يشمل العمليات التي تتخطى حدود المؤسسة.
 .٣ضمان فھم مالكي )مسؤولي(العمليات ألدوارھم ومسؤولياتھم في وضع العمليات وصيانتھا وتطويرھا.
 .٤تطوير حزمة متوازنة ومنطقية من مؤشرات أداء للعمليات وما يتعلق بھا من مقاييس للمخرجات،
وذلك من اجل اجراء مراجعة لفاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية ومساھماتھا في تحقيق األھداف
االستراتيجية.
 .٥استخدام البيانات الخاصة باألداء الحالي للعمليات ونتائج تحليل قدراتھا مقرونة بنتائج اجراء المقارنات
المعيارية ذات الصلة ،من أجل تفعيل االبداع واالبتكار وعمليات التحسين.
.٥ب .تطوير العمليات لتحقيق القيمة المثلى لصالح المتعاملين.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١السعي الحثيث من اجل ابتكار واضافة قيمة لصالح المتعاملين ،مع العمل على اشراكھم كلما أمكن في
تطوير وابتكار خدمات ومنتجات وتجارب جديدة.
 .٢استخدام دراسات السوق ومسوحات المتعاملين وغير ذلك من اشكال استقصاء اآلراء بھدف التنبؤ
وتحديد التحسينات التي تستھدف تعزيز الباقة الكاملة للمنتجات والخدمات.
 .٣تطوير باقة منتجاتھا وخدماتھا بما يتالئم مع المتطلبات المتغيرة لمجموعات المتعاملين الحاليين او
المحتملين.
 .٤تصميم باقة من الخدمات والمنتجات وتدير دورة الحياة الكاملة للمنتجات والخدمات بكفاءة وبطريقة
مسؤولة.
.٥ج .التسويق الفعال لمخرجات المؤسسة.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١التعرف على المجموعات المختلفة للمتعاملين معھا ،الحاليين والمحتملين ومن ثم التنبؤ باحتياجاتھم
المختلفة وتوقعاتھم المستقبلية
 .٢تحويل االحتياجات والتوقعات والمتطلبات الممكنة للمتعاملين الحاليين والمحتملين الى عروض قيمة
مستدامة وجاذبة.
١٤

 .٣تنفيذ نموذج العمل من خالل تحديد عرض القيمة الخاص بھا و"عروض البيع الفريدة "والموقع في
السوق وفئات المتعاملين المستھدفة وقنوات التوزيع.
 .٤تطوير اس تراتيجيات تس ويقية للترويج عن منتجاتھا وخدماتھا لمجموعات المتعاملين والمس تخدمين
المستھدفة
.٥د .ادارة المنتجات والخدمات.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١انتاج وتقديم منتجات وخدمات لتلبية ،او تتجاوز احتياجات المتعاملين الحالية وتطلعاتھم المستقبلية،
وذلك بما يتالئم مع عرض القيمة المقدم من قبل المؤسسة.
 .٢تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان قدرة المؤسسة على االستمرار باإليفاء بالتزاماتھا
الواردة في عرض القيمة.
 .٣ضمان توفر الموارد الضرورية والكفاءات والتمكين الالزم للعاملين وذلك لتعظيم تجارب
المتعاملين.
 .٤إدارة المنتجات والخدمات طوال دورة حياتھا ،بما في ذلك إعادة االستخدام والتدوير متى كان ذلك
مناسبا مع االخذ بعين االعتبار ألية اثار على الصحة العامة والسالمة والبيئة.
 .٥مقارنة أدائھا مع مستويات األداء والمعايير القياسية ذات الصلة والتعلم من نقاط القوة وفرص
التحسين لديھا من اجل تعظيم القيمة المضافة للمتعاملين.
.٥ھـ .إدارة عالقات وتعزيز المتعاملين.
تقوم المؤسسات المتميزة باآلتي:
 .١تصنيف المتعاملين وفق استراتيجية المؤسسة وبناء سياسات وعمليات من اجل إدارة ھذه العالقات
بالفاعلية المطلوبة.
 .٢تحديد وتلبية متطلبات التواصل اليومي وطويل األمد مع المتعاملين.
 .٣بناء وتطوير حوار متواصل مع المتعاملين يتسم بالشفافية والمصارحة.
 .٤المتابعة والمراجعة المستمرة النطباعات وتجارب المتعاملين معھا وضمان ان العمليات صممت
بصورة مالئمة تضمن لھا االستجابة المناسبة ألية مالحظات.
 .٥ضمان استيعاب المتعاملين لمسؤولياتھم تجاه استخدام المنتجات والخدمات.
لبيان مدى تطبيق المؤسسة لمعيار العمليات واالمثلة االسترشاديه لھا يمأل الجدول اآلتي:
الترميز
١-٥

الوصف
العنوان
اسم المنھجية او شرح للطريقة التي من
خاللھا يتم انجاز االعمال
االلية او ....
واالفعال في إطار المبادئ
والسياسات

الدليل المتوفر
تقديم وثيقة ثبوتية )امر
وزاري – خطة – امر
اداري – أي دليل يؤيد
ذلك(

يراجع جدول معيار القيادة العليا

١٥

الروابط والنتائج
تكون
المنھجيات
مترابطة ومتصلة،
باإلضافة الى ارقام
معايير النتائج.

-٦نتائج المستفيدين:
.٦أ .االنطباعات:
وھي حزمة من مقاييس انطباعات المستفيدين )المتعاملين( عن المؤسسة ويمكن ان يتم
جمعھا من خالل مجموعه من المصادر مثل استبانات اراء المستفيدين ومجموعات التركيز،
المقابالت والتقييمات المنظمة كما يجدر بھذه االنطباعات ان تعطي فھما واضحا من منظور
المستفيدين عن مدى فاعلية تطبيق ومخرجات استراتيجية المؤسسة الخاصة بالمستفيدين
ومخرجاتھا الى جانب العمليات والسياسات الداعمة لھا.
ويمكن لمثل ھذه المقاييس ان تتضمن االنطباعات اآلتي:
 .١السمعة .
 .٢قيمة المنتج والخدمة.
 .٣تقديم الخدمات والمنتجات.
 .٤مراكز تقديم الخدمات وعالقات المستفيدين.
 .٥والء المستفيدين ومدى ارتباطھم بالمؤسسة.
.٦ب.ومؤشرات األداء:
ھي مقاييس داخلية تستخدمھا المؤسسة لمراقبة أدائھا وتفھمه والتنبؤ به وتحسينه ويجدر بھذه
المؤشرات ان تعطي فھما واضحا حول تطبيق استراتيجية المؤسسة وتأثيرھا بالمستفيدين الى جانب
العمليات والسياسات الداعمة وتكون حول اآلتي:
 .١تقديم المنتجات والخدمات.
 .٢الخدمات وعالقات المتعاملين ودعمھم.
 .٣التعامل مع شكاوى المستفيدين.
حيث ان المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باھرة ومستدامة تلبي او تتجاوز احتياجات وتوقعات
المتعاملين معھا.
 مالحظة :تذكر منھجية اجراء االستبانة ويمكن ان تتضمن اآلتي:
 -١الھدف من االستبانة.
 -٢المستھدفين من االستبانة.
 -٣المؤشرات الرئيسة.
 -٤حجم عينة االستبانة.
 -٥طريقة سحب العينة.
 -٦الطرق اإلحصائية المستخدمة في التحليل.
مع ارفاق تقرير عن نتائج االستبانة )نتائج المؤشرات واالستنتاجات والتوصيات(
ونموذج االستبانة.

١٦

 -٧نتائج الموارد البشرية:
.٧أ.االنطباعات:
وھي انطباعات الموارد البشرية عن المؤسسة ويمكن ان يتم جمعھا من خالل مجموعه من
المصادر مثل استبانات الموارد البشرية ومجموعات التركيز ،المقابالت والتقييمات المنظمة كما
يجدر بھذه االنطباعات ان تعطي فھما واضحا من منظور الموارد البشرية عن مدى فاعلية
تطبيق ومخرجات استراتيجية المؤسسة الخاصة بالعاملين ومخرجاتھا الى جانب العمليات
والسياسات الداعمة لھا.
ويمكن لمثل ھذه المقاييس ان تتضمن االنطباعات اآلتي:
 .١رضا ومشاركة الموارد البشرية.
 .٢التحفيز والتمكين.
 .٣القيادة واإلدارة.
 .٤الكفاءة وإدارة األداء.
 .٥التدريب والتطوير.
 .٦التواصل الفعال.
 .٧بيئة العمل.
.٧ب .مؤشرات األداء
ھي مقاييس داخلية تستخدمھا المؤسسة من اجل المراقبة والتفھم والتنبؤ والتحسين في أداء
الموارد البشرية ويجدر بھذه المؤشرات ان تعطي فھما واضحا لتطبيق وتأثير استراتيجية
المؤسسة الخاصة بالموارد البشرية الى جانب العمليات والسياسات الداعمة وتتضمن اآلتي:
 .١أنشطة المشاركة.
 .٢أنشطة الكفاءات وإدارة األداء.
 .٣أداء القيادة.
 .٤أنشطة التدريب والتطوير.
 .٥التواصل الداخلي الفعال.
ان المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باھرة ومستدامة تلبي او تتجاوز احتياجات وتوقعات عامليھا.
 مالحظة  :تذكر منھجية اجراء االستبانات ويمكن ان تتضمن اآلتي:
 -١الھدف من االستبانة.
 -٢المستھدفين من االستبانة.
 -٣المؤشرات الرئيسة.
 -٤حجم عينة االستبانة.
 -٥طريقة سحب العينة.
 -٦الطرق اإلحصائية المستخدمة في التحليل.
مع ارفاق تقرير عن نتائج االستبانة )نتائج المؤشرات واالستنتاجات والتوصيات( ونموذج
االستبانة.

١٧

-٨نتائج المجتمع:
.٨أ.االنطباعات :
استخدام حزمة من مقاييس انطباعات المجتمع عن المؤسسة ويتم جمعھا من خالل عدد من
المصادر مثل االستبيانات والتقارير والمقاالت الصحفية واالجتماعات العامة وجمعيات النفع العام
وممثلي الشعب والھيئات الحكومية كما يجدر بھذه االنطباعات ان تعطي فھما واضحا من منظور
المجتمع حول مدى فاعلية تطبيق منھجية المؤسسة بالمجتمع والبيئة.
ويمكن لمثل ھذه المقاييس ان تتضمن االنطباعات اآلتي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

التأثير البيئي.
السمعة .
التأثير المؤسسي.
تأثير بيئة العمل.
الرأي العام.

٨ب .مؤشرات األداء:
وھي مقاييس داخلية تستخدمھا المؤسسة من اجل مراقبة أدائھا وتفھمه والتنبؤ به وتحسينه
ويجدر بھا ان تعطي فھما واضحا حول تطبيق وتأثير استراتيجية المؤسسة بالمجتمع والبيئة الى
جانب العمليات والسياسات الداعمة وتتضمن اآلتي:
 .١األنشطة البيئة واالقتصادية واالجتماعية.
 .٢االلتزام بالتشريعات والحوكمة المؤسسية.
 .٣مؤشر الصحة والسالمة.
ان المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باھرة ومستدامة تلبي او تتجاوز احتياجات وتوقعات المعنيين
بالمؤسسة ذوي الصلة في المجتمع وتفھم بوضوح األسباب الحقيقة المؤدية الى االتجاھات الظاھرة
ومدى تأثير ھذه النتائج على مؤشرات األداء واالنطباعات والمخرجات األخرى.
ان اظھار نتائج المجتمع بشكل إيجابي او استدامة النتائج الجيدة على مدى ثالث سنوات على األقل
ويجب ان يكون لدى المؤسسة الثقة في نتائج أدائھا المستقبلية بناء على فھمھا للعالقة المؤكدة بين
المسببات واالثر وتصنف النتائج من اجل تفھم تجارب واحتياجات وتوقعات فئات المعنيين بالمؤسسة
ذوي الصلة في المجتمع.
 مالحظة  :تذكر منھجية اجراء االستبانات ويمكن ان تتضمن اآلتي:
 -١الھدف من االستبانة.
 -٢المستھدفين من االستبانة.
 -٣المؤشرات الرئيسة.
 -٤حجم عينة االستبانة.
 -٥طريقة سحب العينة.
 -٦الطرق اإلحصائية المستخدمة في التحليل.
مع ارفاق تقرير عن نتائج االستبانة )نتائج المؤشرات واالستنتاجات والتوصيات( ونموذج
االستبانة.

١٨

-٩نتائج االعمال:
.٩أ .مخرجات االعمال:
المؤسسات المتميزة تحقق نتائج باھرة ومستدامة تلبي او تتجاوز احتياجات وتوقعات المعنيين
بمصالح العمل )الحكومة ( حيث تقوم المؤسسات المتميزة بتطوير مجموعه من النتائج المالية وغير
المالية لتحديد التطبيق الناجح لستراتيجيتھا والسياسات الداعمة لھا كما وتضع اھداف واضحة لنتائج
االعمال الرئيسة وفق استراتيجيتھا المحددة وتصنيف النتائج من اجل تفھم أداء جوانب محددة من
المؤسسة كما وتظھر النتائج بشكل إيجابي او مستدام على مدى ثالث سنوات وتفھم وبشكل واضح
األسباب الحقيقية المؤدية الى االتجاھات الظاھرة ومدى تأثير ھذه النتائج على كل مؤشرات األداء
األخرى والمخرجات ذات الصلة  ،ان مقاييس المخرجات تتضمن اآلتي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

عرض المخرجات المالية.
انطباعات المعنيين بمصالح العمل.
األداء والمقارنة بالموازنة.
حجم المنتجات والخدمات التي تم تقديمھا.
مخرجات العمليات الرئيسة.

٩ب.مؤشرات أداء االعمال:
المؤشرات الرئيسة المالية وغير المالية التي تستخدم لقياس األداء التشغيلي للمؤسسة وھي
تساعد على مراقبة وفھم التنبؤ والتحسين بمخرجات االعمال تتضمن اآلتي:
.١
.٢
.٣
.٤

المؤشرات المالية.
مؤشرات أداء العمليات الرئيسة.
أداء الشركات والموردين.
التقنيات والمعلومات والمعرفة.

١٩

تعريف المصطلحات
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

االبتكار

Innovation

االنطباع

Perception

االبداع

Creativity

االستراتيجية

Strategy

التحسين المستمر

Continual
Improvement

التمكين

Empowerment

الثقافة

Culture

الحوكمة
المؤسسية

Corporate
Governance

الرأسمال الفكري

Intellectual
Capital

الرسالة

Mission

الرؤيا

Vision

السعة

Capacities

الشراكة

Partnership

الشريك

Partner

التعريف
الترجمة العملية لألفكار االبداعية الى منتجات وخدمات
وعمليات وأنظمة والتفاعالت المجتمعية.
رأي المعنيين في المؤسسة )االستبيانات(
توليد أفكار جديدة او مطورة لمنتجات او خدمات او عمليات
او أنظمة او تعامالت مجتمعية
خطة عالية المستوى تصف األساليب التي من خاللھا تسعى
المؤسسة لتحقيق رؤيتھا ورسالتھا ،التي يتم ترجمتھا الى
غايات واھداف استراتيجية متسقة تعكس ما يجب على
المؤسسة ان تفعله.
ھو التحسين المستمر في العمليات الذي يؤدي الى تحقيق
مستويات اعلى من األداء وذلك من خالل تغيير تدريجي.
عملية يتمكن من خاللھا االفراد او الفرق من مسؤولية اتخاذ
القرار والعمل بدرجة من االستقاللية في أعمالھم.
مجموعه معينة من القيم والمبادئ المشتركة بين العاملين في
المؤسسة والتي تضبط طريقة تعاملھم مع بعضھم البعض
ومع المعنيين خارج المؤسسة
إطار الصالحيات والضوابط في المؤسسة ويستخدم
لمساعدتھا على استيفاء التزاماتھا القانونية والمالية
واألخالقية
قيمة المؤسسة التي ال يتم تقييدھا في الحسابات المالية وتمثل
األصول غير الملموسة للمؤسسة وغالبا ما تكون الفرق بين
القيمة السوقية والدفترية
نص يشرح الغاية او السبب من وجود المؤسسة ،والتي
يؤكدھا المعنيين بھا
وصف لما تحاول المؤسسة ان تحققه في المستقبل البعيد.
يقصد من استخدامھا لتصبح دليال واضحا الختيار توجيھات
العمل الحالية والمستقبلية وتشكل مع الرسالة أساسا
لالستراتيجيات والسياسات
قياس لما يمكن تحقيقه من الناحية النظرية ،ويمكن ان يعبر
عنه بالقياس كالحجم او العدد .وفي المؤسسات يشير ذلك الى
اإلنتاجية النظرية القصوى مقارنة باإلنتاج الفعلي ويتم التعبير
عنه بالنسبة المئوية.
عالقة متينة بين المؤسسة وشركائھا إليجاد وتبادل قيمة
مضافة لكل األطراف المشاركة .ويتم انشاء الشراكة مثال مع
الموردين والموزعين والمؤسسات التعليمية او مع المتعاملين
الشراكات االستراتيجية تمكن المؤسسة من تحقيق أھدافھا
االستراتيجية.
طرف خارجي تختاره المؤسسة بشكل استراتيجي للعمل معه
لتحقيق اھداف وفوائد مشتركة ومستدامة للجميع.
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العاملون
العمليات الرئيسة
العملية
القادة
القدرات
القدرة المؤسسية

القيم

الكفاءة األساسية
المتعامل
المجتمع

المعرفة

المعنيون
بالمؤسسة

المعنيون بمصالح
العمل

جميع االفراد الذين يعملون في المؤسسة سواء بدوام كامل او
People
دوام جزئي او المتطوعين ويشمل ذلك القادة على جميع
المستويات
العمليات األھم لتحقيق االستراتيجية وتوجيه سلسلة القيمة
Key Process
للمؤسسة
مجموعه من األنشطة التي تتفاعل مع بعضھا االخر حيث ان
مخرجات األنشطة السابقة تشكل مدخالت ألنشطة الحقة.
Process
العمليات تضيف قيمة عن طريق تحويل المدخالت الى
مخرجات باستخدام موارد
األشخاص الذين يقومون بالتنسيق والتوازن بين مصالح
Leaders
ونشاطات جميع المعنيين بالمؤسسة
صفة للقدرة على تحويل اإلمكانيات المؤسسية الى أفعال
Capabilities
ونتائج من خالل الولوج الى المعرفة والكفاءة والخبرة
والموارد والعمليات ذات الصلة.
يشير الى القدرة وإمكانية المؤسسة على تحقيق أھدافھا.
Organizational
وعلى سبيل المثال يمكن للمؤسسة ان تعزز من قدرتھا من
Capability
خالل الشراكات الخارجية او التعلم والتطوير الداخلي.
مجموعه من الفلسفات او المبادئ التي توجه سلوك المؤسسة
داخليا او مع العالم الخارجي .توجه القيم العاملين الى ما ھو
Values
جديد ومرغوب فيه وما ھو ليس كذلك وتؤثر على سلوك
االفراد والفرق وتخدم كموجه عام للعاملين في المؤسسة
بشكل عام
ھي األنشطة الداخلية التي يتم مزاولتھا بشكل جيد او قدرة
Core Competence
محورية في تنافسية المؤسسة او ربحيتھا او كفاءتھا
Customer
متلقي الخدمة او المنتج من قبل المؤسسة
البنية التحتية المجتمعية خارج المؤسسة والتي تتأثر
Society
بالمؤسسة
ھي الخبرة والمھارة التي يحصل عليھا الفرد من خالل التعلم
والتجربة ويشمل ذلك الفھم النظري والعملي لألمور .وفي
Knowledge
حين ان البيانات ھي حقائق أولية فان المعلومات ھي
المضمون المبني على البيانات واما المعرفة فھي المعلومات
التي تواجه الفعل واتخاذ القرار.
اشخاص ومجموعات او مؤسسات لھا مصلحة مباشرة او
غير مباشرة بالمؤسسة حيث انھم يؤثرون او يتأثرون
بممارستھا وانشطتھا .امثلة على المعنيين الخارجيين ھم
المساھمين والمتعاملين والموردين والشركاء والدوائر
Stakeholders
الحكومية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني امثلة على
المعنيين الداخليين ھم العاملين وفرق العمل.
Business
Stakeholders

ھم أولئك األشخاص الذين يقدمون التمويل للمؤسسة او
األشخاص المسؤولين عن فريق اإلدارة العليا وفي الشركات
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الخاصة قد يعني ذلك ارباب العمل او المستثمرين وفي
القطاع العام قد يعني ذلك الحكومة او الوزراء او السياسيين
المفاھيم األساسية
للتميز

Fundamental
Concepts Of
Excellence

مجموعه من المفاھيم األساسية والمجربة التي تم بناء إطار
نموذج التميز للمؤسسة االوربية إلدارة الجودة عليھا

استخدام البيانات لمقارنة أداء مؤسسة بأخرى او أداء عملية
Comparisons
المقارنات
بأخرى
مقارنة منظمة للمناھج مع جھات أخرى ذات صلة ،وتحصل
Benchmarking
المؤسسة من خاللھا على فھم معمق يساعدھا على اتخاذ
المقارنة المعيارية
خطوات لتحسين أدائھا.
مناھج او س ياس ات او عمليات او أس اليب متفوقة تؤدي الى
إنجازات اس تثنائية حيث انه من الصعوبة بمكان للتعرف على
الممارسات الجيدة
Good /best
ما ھو األفض ل فان مص طلح ممارس ة جيدة ھو األكثر تفض ال
/أفضل
لدى معظم المؤس س ات .من الطرق للتعرف على الممارس ات
practice
الممارسات
الجي دة خ ارج المؤس س ة ھي المق ارن ات المعيارية والتعلم
الخارجي.
ھي البضائع التي يتم توزيعھا بشكل تجاري نتيجة لعملية
التصنيع او اإلنتاج والتي تمر عبر قناة للتوزيع قبل
Products
استخدامھا او استھالكھا .وعموما تشمل المنتجات شريحة
المنتجات
واسعة من البضائع كالسلع والمنشآت مثل المرافق والمعدات
والمصانع
الطريقة الشاملة التي من خاللھا يتم انجاز االعمال يتكون
Approach
المنھج من عمليات وافعال منظمة يتم تنفيذھا في أطار من
المنھج
المبادئ والسياسات
ھو منھج لقيادة تحول االفراد والفرق والمؤسسات من
وضعھا الحالي الى وضع محدد ومنشود في المستقبل .ھي
Change
عملية مؤسسية تھدف الى إدارة التغيير من خالل مساندة
إدارة التغيير
Management
المعنيين بالمؤسسة لتقبل واعتناق التغيير في بيئة العمل
الخاصة بھم.
ممارسة تضمن ان جميع العاملين يتلقون معاملة عادلة
Equal
ومتساوية بغض النظر عن الجنس والعمر واالصل والجنسية
تكافؤ الفرص
Opportunity
والدين واالعاقة
مدى اعتراف وتقدير واستفادة المؤسسة متمثلة بقيادتھا
Diversity
للصفات التي ينفرد بھا العاملون كالتنوع في العمر واالصل
تنوع
والعرق والجنس والمعتقدات والقدرات الجسدية
القدرة على االستجابة والتكيف ،في الوقت المالئم ،لما يستجد
Agility
سرعة التكيف
من فرص وتھديدات
Learning
مجموعة من األشخاص الذين لديھم ھدف او مصلحة مشتركة
شبكات التعلم
للتعلم معا من خالل تبادل المعلومات والخبرات
networks
القيمة الفارقة للمنتجات والخدمات التي تقدمھا المؤسسة
Value proposition
عرض القيمة
للمتعاملين معھا.
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عوامل النجاح
الحرجة

Critical success
factors

قابلية التنقل

Mobility

قابلية التوظيف

Employability

نص الغاية

Purpose
Statement

نظام اإلدارة

Management
System

نموذج العمل

Business Model

عدد محدود )عادة ما بين  ٣الى  (٨من الخصائص والشروط
والمتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على الفاعلية والكفاءة
واالستمرارية لمؤسسة او لبرنامج او لمشروع.
رغبة وقدرة العاملين على تغيير أعمالھم او مواقع عملھم
قدرة الشخص على الحصول على وظيفة او المحافظة عليھا.
قد يختلف المعنى حسب المضمون .لألفراد يمكن ان يعني
ذلك الثبات او التنقل للمؤسسات يمكن ان يعني ذلك بمرونة.
نص يستخدم من قبل بعض المؤسسات بدال عن الرسالة او
الرؤيا
اطار العمليات وما يتصل به من مؤشرات أداء ونتائج
باإلضافة الى نظام إدارة وتحسين العمليات ،التي تستخدم
لضمان تلبية المؤسسة لرسالتھا ورؤيتھا .
ھو عبارة عن عناصر العمل التي تساعد في خلق وتقديم قيمة
وتشمل ھذه العناصر عادة عرض القيمة ومعادلة حساب
األرباح والموارد الرئيسية والعمليات األساسية للمؤسسة .
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