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ما هو االعتراف؟

املستمر،  التحسين  نحو  املنظمة  دفع  على   املوظفين  االعتراف  نظام  يّحفز 
وتحقيق االعتراف الدولي بمهنية املنظمة وتركيزها الدؤوب على التقدم.

يهدف برنامج اإلعتراف إلى االحتفال باإلنجازات وخلق الحماس للتقدم والتحول. 
وُيعد هذا البرنامج  طريقة رائعة لتحفيز وتشجيع التحسين املنهجي والتركيز على 
التعلم والتدريب. فهو يساعد في تحديد معالم قابلة للتحقيق من خالل برنامج 
الرئيسيين  التقدم ملوظفيك ومورديك وعمالئك واملعنيين  طويل األمد وإظهار 

اآلخرين.

 خلق ثقافة التحسينتحفيز فريق العمل
املستمر

إكتشف قدراتك

 تعزيز القدرة
التنافسية

اإلعتراف الدولي  إشراك املعنيين
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أو  املنشور  هذا  من  جزء  أي  استنساخ  يجوز  ال 
أو  شكل  بأي  نقله  أو  ما  استرجاع  نظام  في  تخزينه 
بأي وسيلة )سواء كان ذلك إلكترونًيا أو ميكانيكًيا أو 
من خالل النسخ أو التسجيل أو غير ذلك( دون إذن 
خطي مسبق أو ترخيص يسمح بالنسخ واالستخدام 

املقيد لطرف ثالث من الناشر.



التحسن. إن هذا االعتراف متاح ألي  للمؤسسات ملساعدتها على  لقديم مالحظات على املستوى االستراتيجي  تم تصميم االعتراف 
مؤسسة بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو مستويات أدائها.

احتياجات  تلبية  أجل  من  متنوعة  تقييم  صممناخدمات  فقد  مختلفة،  نضج  ومستويات  احتياجات  لديها  املنظمات  ألن  نظًرا 
املؤسسات بشكل أفضل.

EFQM اإلعتماد من
إنها خطوة بسيطة وسهلة بالنسبة للمنظمات أو الوحدات التي بدأت للتو في استكشاف طرق لتحسين نهج أعمالها. ستساعد هذه 

العملية البسيطة على ترسيخ ثقافة التحسين املستمر داخل املنظمة.

EFQM التاهبل من
يستهدف هذا البرنامج املنظمات التي ترغب في تلقي تحليل سريع الستراتيجيتها وممارسات اإلدارة واألداء العام.

EFQM اإلعتراف من
اإلستراتيجي  املستويين  على  خارجي  منظور  على  الحصول  في  وترغب  متين  إدارة  نظام  تمتلك  التي  للمنظمات  مخصص  برنامج  إنه 

والتشغيلي حول املمارسات اإلدارية املتبعة ومستوى األداء باإلضافة ملدى استعدادها ملواجهة  املستقبل.

الجائزة العاملية
 ال جدال فيه من 

ً
 حافال

ً
ظهر هذه املنظمات سجال

ُ
تهدف هذه الجائزة إلى التعرف على املنظمات املتميزة في جميع أنحاء العالم. حيث ت

النجاح في تحويل االستراتيجية إلى عمل والتحسين املستمر ألدائها.

شهادات االعتراف من )EFQM( صالحة ملدة ثالث سنوات.

مستويات اإلعتراف

اإلع��اف 
7 نجوم

6 نجوم

5 نجوم

4 نجوم

3 نجوم

التأهيل 

اإلعتماد 

ا��هة الفائزة با��ائزة
األداء الر�ادي �� .....

جائزة EFQM العاملية



VALIDATED BY EFQM
نظرة عامة:

يمكن تنظيم التقييم في أي وقت من السنة بناًء على الوقت املالئم للجهة املشاركة.

تتمثل الخطوة األولى في إجراء تقييم ذاتي بسيط من أجل تحديد 
نقاط القوة وفرص التحسين في مؤسستك. وبعد تحديد أولويات 
عليها  للعمل  تحسينية  مجاالت  ثالث  اختيار  عليك  التحسين، 

ووصف مشاريع التحسين الثالثة املرتبطة التي تخطط لتنفيذها

بوضوح،  أثرها  ويظهر  الثالثة  التحسين  مشاريع  تنفيذ  يتم  حاملا 
حيث  املشاريع  تقييم  إجل  من  مقيم  بإرسال   EFQM ُ ستقوم 
قادة  مع  مقابالت  بإجراء  واحد،  يوم  مدتها  زيارة  خالل  سيقوم، 
املعنيين والتحقق من أهمية  املشاريع وبعض األشخاص اآلخرين 

املشاريع وتنفيذها والنتائج املحققة.

القيمة املضافة واملحددة لكل مشروع من املشاريع  النتيجة اإلجمالية واملالحظات ذات  التعقيبي مع  التقرير  الزيارة، ستتلقى  بعد 
.”EFQM الثالثة. في حالة نجاحك، سوف تتلقى شهادة “اإلعتماد  من

افع املشاركة: دو

• التركيز على املشاريع ذات األهمية االستراتيجية
• تحسين أداء مؤسستك

• غرس ثقافة التحسين املستمر
• إشراك فريق العمل على جميع املستويات

• الحصول على تغذية راجعة ذات قيمة مضافة من قبل جهة خارجية
• تحقيق اإلعتراف الدولي 

الوثائق واألدوات

يمكنكم التواصل معنا من أجل تلقي الوثائق واألدوات واملعلومات حول رسوم املشاركة والتكاليف األخرى املرتبطة بها على البريد 
recognition@efqm.org االلكتروني

استمارة التقديم
، يجب إرسال نموذج 

ً
من أجل التقديم رسميا

EFQM طلب موقع إلى

دليل املشاركة
وصف مفصل لعملية تقديم الطلب ومعلومات 

مفيدة للمتقدمين املحتملين

خطة العمل 
وصف التقييم الذاتي وعملية تحديد األولويات 

وتوثيق مشاريع التحسين الثالثة

EFQM استبيان
استبيان تقييم ذاتي بسيط عبر اإلنترنت 

لتحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين في 
مؤسستك

EFQM اإلعتماد من

إستالم التقرير التعقيبي

إجراء تقييم ذاتي
 وإعداد طلب التقديم

الزيارة امليدانية



VALIDATED BY EFQM
نظرة عامة

حول  املبنية  بك  الخاصة  الرئيسية  اإلدارة  ممارسات  معرفة  من  مكنك 
ُ
وت  ،

ً
وسريعا  

ً
شامال  

ً
تحليال مؤسستك  التقييم  عملية  تمنح 

.EFQM املعايير السبعة لنموذج

الوقت  على  وبناًء  السنة،  من  وقت  أي  في  التقييم  تنظيم  يمكن 
املالئم للجهة املشاركة.. 

عبر  بك  الخاص  التقديم  وثيقة  إنشاء  في  األولى  الخطوة  تتمثل 
اإلنترنت في منصة التقييم “AssessBase” بناًء على املعايير السبعة 

.EFQM لنموذج

، تتم مشاركة طلب التقديم مع فريق مكون 
ً
بمجرد أن تصبح جاهزا

من اثنين من املقيمين الذين سيقومون بمراجعة الوثيقة الخاصة 
بك وإجراء زيارة ميدانية ملدة يوم أو  يوم ونصف في مقر عملك. 
حيث يحددون من خالل املقابالت واملناقشات مجاالت وممارسات 

.EFQM املنظمة املختلفة والتي تغطي املعايير السبعة لنموذج

بعد الزبارة امليدانية ستحصل على تقرير تعقيبي ذو قيمة مضافة يتضمن نقاط القوة وفرص التحسين بناًء على معايير النموذج 
.”EFQM السبعة باإلضافة مللخص الدرجات. في حالة نجاحك، سوف تحصل على شهادة “التأهيل من

افع املشاركة: دو

• تحليل شامل وسريع ومتاح  للممارسات اإلدارية الرئيسية
• تغذية راجعة وقابلة للتطبيق لتحسين أداء املنظمة

• التعلم السريع 
• إشراك وتحفيز فريق العمل على جميع املستويات

• معرفة مستوى نضج املنظمة
• تحقيق اإلعتراف الدولي 

الوثائق واألدوات

يمكنكم التواصل معنا من أجل تلقي الوثائق واألدوات واملعلومات حول رسوم املشاركة والتكاليف األخرى املرتبطة بها على البريد 
recognition@efqm.org االلكتروني

استمارة التقديم
، يجب إرسال نموذج 

ً
من أجل التقديم رسميا

EFQM طلب موقع إلى

دليل املشاركة
وصف مفصل لعملية تقديم الطلب ومعلومات 

مفيدة للمتقدمين املحتملين

مصفوفة األعمال املتقدمة
تقييم ذاتي عبر اإلنترنت يستند على املعايير السبعة لنموذج EFQM املستخدم إلنشاء وثيقة طلب التقديم 

الخاص بك بطريقة سهلة وتعاونية

EFQM التأهيل من

التقرير التقييمي واإلعتراف

إعداد طلب التقديم

الزيارة امليدانية



VALIDATED BY EFQM
نظرة عامة 

يتضمن هذا التقييم مراجعة شاملة وكاملة لجميع جوانب مؤسستك ومدى نجاعة إدارتها وقيادتها.

الوقت  على  وبناًء  السنة،  من  وقت  أي  في  التقييم  تنظيم  يمكن 
املالئم للجهة املشاركة..  

عبر  بك  الخاص  التقديم  وثيقة  إنشاء  في  األولى  الخطوة  تتمثل 
معايير  كافة  على  بناًء   ”AssessBase“ التقييم  منصة  في  اإلنترنت 

النموذج.
فريق  مع  التقديم  طلب  مشاركة  تتم   ،

ً
جاهزا تصبح  أن  بمجرد 

مكون من 3 إلى 4 مقيمين سيقومون بمراجعة الوثيقة الخاصة بك 
وإجراء زيارة ميدانية ملدة 3 إلى 4 أيام في مقر عملك. يأخذ التقييم 
كجزء  ملنظمتك  اإلستراتيجية  واألهداف  التحديات  االعتبار  في 
ونتائجك  أدائك  مراجعة  مع  جنب  إلى   

ً
جنبا العملية  من  يتجزأ  ال 

.EFQM مقارنة بنموذج التقرير التعقيبي واالعتراف

إعداد طلب التقديم

الزيارة امليدانية

في نهاية التقييم ستحصل على تقرير تعقيبي شامل يتضمن ملخص الدرجات وتوصيات مفصلة للتحسين بما يتواءم مع أهداف 
املنظمة، ويتضمن التقرير نصائح محددة تستند إلى نموذج EFQM. بناًء على الدرجة التي حققتها ستحصل على شهادة “اإلعتراف 

من EFQM”وعلى تصنيف من 3 إلى 7 نجوم.

افع املشاركة: دو

• اكتشاف نقاط القوة وفرص التعلم والتحسين
• خلق الحماس والتشجيع على التحسين

• عملية بسيطة تقدم تغذية راجعة مستقلة ذات قيمة مضافة
• خلق قيمة مستدامة للفئات املعنية

• اإلعتراف الدولي الذي سيعزز قيمة وسمعة املنظمة

الوثائق واألدوات

يمكنكم التواصل معنا من أجل تلقي الوثائق واألدوات واملعلومات حول رسوم املشاركة والتكاليف األخرى املرتبطة بها على البريد 
recognition@efqm.org االلكتروني

استمارة التقديم
، يجب إرسال نموذج 

ً
من أجل التقديم رسميا

EFQM طلب موقع إلى

دليل املشاركة
وصف مفصل لعملية تقديم الطلب ومعلومات 

مفيدة للمتقدمين املحتملين

مصفوفة األعمال املتقدمة
تقييم ذاتي عبر اإلنترنت يعتمد على نموذج EFQM الكامل املستخدم إلنشاء وثيقة طلب التقديم الخاص بك 

بطريقة سهلة وتعاونية

EFQM اإلعتراف من



VALIDATED BY EFQM
 وتعتبر واحدة من أكثر عمليات التقييم تطلًبا. 

ً
يتم تنظيم الجائزة العالمي سنويا

نظرة عامة

جائزة EFQM العاملية

التخطيط الجتماع مع فريق التقييم
 

وممثلي  التقييم  فريق  بين  اإلنترنت  عبر  اجتماع  عقد  يتم 
في  والبدء  باملؤسسة  الخاصة  املعلومات  لتبادل  املؤسسة 

التحضير للزيارة امليدانية

إعداد وثيقة طلب التقديم

مصفوفة  خالل  من  اإلنترنت  عبر  الوثيقة  إعداد  يجب 
داخل  مختلفين  ألشخاص  يسمح  مما  املتقدمة،  األعمال 

املؤسسة باملشاركة.

الزيارة امليدانية

الجيدة،  املمارسات  وتحديد  مؤسستك  تقييم  أجل  من 
يق�ضي فريق دولي مكون من ثالثة إلى سبعة من املتخصصين 
في مجال األعمال ذوي الخبرة، واملدربين على عملية التقييم 
بإجراء  يقومون  حبث  املوقع.  في   

ً
واحدا  

ً
أسبوعا الصارمة 

مراجعة  إلى  باإلضافة  واملجموعات،  األفراد  مع  مقابالت 
الوثائق لتحليل مدى فّعالية أداء املنظمة في تحقيق أهدافها 

االستراتيجية.

التحضير للزيارة امليدانية 

فترة تبادل املعلومات والتعلم ملؤسستك وفريق التقييم من 
أجل التحضير للزيارة امليدانية.

الحفل السنوي

يتم اإلعالن عن نجاح وإنجازات مؤسستك في الحفل الذي 
يقام خالل مؤتمر EFQM السنوي.

التقرير  التعقيبي ونتائج لجنة التحكيم

يوفر التقرير التعقيبي مدخالت ذات قيمة مضافة ملساعدة 
 . االستراتيجي.  املستوى  على  أدائها  تحسين  على  املنظمة 
ويتم تقديم التقرير إلى لجنة تحكيم مستقلة تقرر مستوى 

االعتراف للجهات املشاركة في الجائزة.



يمكنكم التواصل معنا من أجل تلقي الوثائق واألدوات واملعلومات حول رسوم املشاركة والتكاليف األخرى املرتبطة بها على البريد 
recognition@efqm.org االلكتروني

استمارة التقديم
، يجب إرسال نموذج 

ً
من أجل التقديم رسميا

EFQM طلب موقع إلى

دليل املشاركة
وصف مفصل لعملية تقديم الطلب ومعلومات 

مفيدة للمتقدمين املحتملين

مصفوفة األعمال املتقدمة
تقييم ذاتي عبر اإلنترنت يعتمد على نموذج EFQM الكامل املستخدم إلنشاء وثيقة طلب التقديم الخاص بك 

بطريقة سهلة وتعاونية

بماذا يشعر الفائزون…
 “إن الحصول على الجائزة العاملية من EFQM يمألنا بالفخر والسعادة. 

إنه يوضح دافعنا وحماسنا لتحسين األمور”.

 “الفوز بجائزة  EFQM يجعلنا فخورين للغاية ألنه تقدير مهم لنا”. 

“الفوز بالجائزة يدل على أننا طورنا مؤسستنا بشكل أكبر خالل السنوات املاضية”.

“لقد مكننا استخدام نموذج )EFQM( من تحويل مؤسسة عامة صغيرة إلى مرجع في القطاع العام”.

 وقد عملنا بجد من خالل التحسين والتغيير والتكيف لتلبية توقعات املتعاملين 
ً
“الفوز بالجائزة هو �ضيء نطمح إليه دائما

واملوظفين والشركاء”.

“أن نكون إحدى املنظمات القليلة التي تمكنت من الحصول على أعلى تقدير على الصعيد األوروبي فيما يتعلق بإدارة 
الجودة هو إنجاز يمألنا بالفخر والسعادة”.

افع املشاركة: دو

• اكتساب شهرة دولية 
• الحصول على تقرير تعقيبي ذو قيمة عالية يحدد ويساعد على فهم الثغرات والحلول املمكنة واملتاحة، وتمكين التقدم والتحسين  

     امللحوظ في أداء املنظمة.
• عرض إنجازاتك داخل شبكتنا العاملية.

• تحفيز العاملين: ُيلهم الطموح والرغبة في النجاح العاملين كما يحفزهم وينشطهم على جميع مستويات املؤسسة في جو إيجابي 
    وبناء.

• سيؤدي التفاعل مع فريق التقييم إلى تمكين املنظمة من االستفادة من رؤى الخبراء ملواجهة تحدياتها املستقبلية.

الوثائق واألدوات



EFQM, BRUSSELS
شارع األوملبياد 2

1140 بروكسل،  بلجيكا

الهاتف: 11 53 577 )2( 33+
الفاكس: 53 53 577 )2( 33+

info@efqm.org
www.efqm.org

EFQM, MIDDLE EAST
مجمع دبي للمعرفة،

G21 بلوك 13، مكتب
ص. ب. : 500772 دبي

الهاتف: 70 81 365 971+

efqmmiddleeast@efqm.org

EFQM, LONDON
باركشوت هاوس

5 طريق كيو،
ريتشموند، TW9 2PR، اململكة املتحدة

الهاتف: 11 35 775 )2(32+

info@efqm.org


