
التمّيز املؤسس ي وإدارة األزمات

تــقــــديــــم

ت اإلداريةلالستشاراستشراف وتميزالشركةالرئيس التنفيذي
التميز المؤسسي المعتمدمستشار ومدرب

وليــد بن محمــد شعبـــان. م



نماذج التميز المؤسسي العالمية واإلقليمية والمحلية 1.

التميزفي معايير زمات دارة األإ2.

األزمات وحصر المخاطر استشعار 3.

المخاطردارة إعمال واستمرارية األ4.

محتويات املحاضرة



مءآآتما و فآآا أاملنشآآ ت املتميآآزة لآآي التآآآس وحاآآأ مءآآتويات  دا  ” 

”املعنيينووقعات جميع تجاوز ي و بي يلذي وال

املؤسس يز التميّ تعريف 



املحليةاإلقليمية و و نماذج التمّيز  العاملية  شهر 



5

إدارة املخاطر واألزمات في نموذج التميز األوروبس

2020

معايير 3

معايير 3

معايير 3
يتم ذكر إدارة املخاطر واألزمات

 في املعايير
ً
ضمنيا

وم إنشا  معيار 
خاص وتءميته 

األدا  قيادة 1.5
املخاطروإدارة 



وم ذكر  
مرة13املخاطر 

يوجم معيار 
الجاهزية 2.1

للمءتابل

وم ذكر  
مرة20املخاطر  

يوجم معيار 
إدارة التغيير 6.1
املخاطر واألزماتوإدارة 

وم ذكر  
مرة23املخاطر  

يوجم معيار 
وإدارة املخاطر10

واستمرارية األعمال

إدارة املخاطر واألزمات في النماذج األقليمية
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معايير جا زة امللك عبم العزيز للجودة
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معايير  الايادة 
بجا زة امللك عبم العزيز للجودة

اإلستراتيجيتحديد التوجه 1-1

املؤسس يمتابعة ومراجعة النظام اإلداري واألداء 1-2

املعنيينتعزيز العالقة مع كافة 1-3

واإلبداعدعم ثقافة الجودة والتميز 1-4

املجتمعيةالحوكمة واملسؤولية 1-5

واألزماتإدارة التغيير وإدارة املخاطر 1-6
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جا زة امللك عبم العزيز للجودة
معايير  الايادة الر يس ي

واألزماتإدارة التغيير وإدارة املخاطر 1-6

:6-1الفرعياملعيار تعريف

التزاموضمانبفاعليةوإدارتهللتغييرالحاجةبتحديداملتميزةاملنشأةقادةيقوم

إلىإضافةلهاملطلوبوالدعماملواردوتوفيرنجاحهفيلإلسهاماملعنيينومشاركة

خططووضعاألزماتوإدارةوقوعهااحتماليةوخفضلتفاديهااملخاطرإدارة

منادرةالصواألنظمةالسياساتعلىالتأثيروكذلكحدوثهاعندمعهاللتعامل

.عملهاومجالاملنشأةعلىتؤثرأنيمكنوالتياملعنيةالجهات
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جا زة امللك عبم العزيز للجودة
معايير  الايادة الر يس ي

واألزماتإدارة التغيير وإدارة املخاطر 1-6

:النااط اإلرشادية املتعلاة باملخاطر واألزمات
ل مع والتعامتحديد الجاهزية التغيير املؤسس ي بفاعلية ويشمل ذلك إدارة ▪

ملستوياتاعلى كافة بها التغيير وضمان استمراريته وإدارة املخاطر املرتبطة 
لية واملالية والتشغياإلستراتيجية جميع أنواع املخاطر واألزمات املحتملة تحديد ▪

ا ودرجة وتقييم درجة تأثيرها على املنشأة واحتمالية حدوثهوغيرها والبيئية 
املنشأةتأثيرها على 

البديلة املالئمة والخططالخطط جميع املخاطر واألزمات وتطوير وتنفيذ إدارة ▪
معهاللتحكم بها والتعامل 

للسيناريوهات وفقااملخاطر التغيير وإدارة املوارد والدعم الالزمين لعمليتي توفير ▪
.والكفاءةاملحتملة بما يضمن الفاعلية 



2020نموذج التميز األوروبي 
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EFQM 2020نموذج 
ذالتنفيمحور 

املخاطراألدا  وإدارة قيادة 1.5

:النااط اإلرشادية املتعلاة باملخاطر واألزمات

يجية وطريقة املخاطر وتقييم التأثيرات املحتملة على األولويات اإلستراتتحديد ▪

 عن الفرص 
ً
املحتملةتنفيذها والنتائج املرجوة فضال

الثقافية وتنفيذ خطط إلدارة املخاطر من منظورات مختلفة مثل األبعادتطوير ▪

تماعية والتقنية واإلستراتيجية والتشغيلية واملالية والقانونية والتنظيمية واإلج

السيبرانيبما في ذلك املخاطر الناجمة من تكنولوجيا املعلومات وتحديات األمن(
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المخاطردارة أشهر نظم إ
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عمالاستمرارية األأشهر نظم 
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(ISO)مبادرات المنظمات الدولية 

مجاناً على موقع المنظمةمواصفة28إتاحة
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(EFQM)مبادرات المنظمات الدولية 

تحديد مجموعة من اإلرشادات وفق معايير 
EFQMالنموج الجديد  2020



جهات مارست التميز المؤسسي 
ةالسعوديالعربيةبالمملكة

الحكم سيكون لكم أثناء وبعد أنتهاء األزمة على خير بإذن هللا



أسئلة أو إستيضاحات ؟




