امللف التعريفي

وخدماتها
لشركة
في مجــال التميـــز المؤســسي

2

 VESشركة استشارية تقدم الخدمات االستشارية والتدريبية بالشرق األوسط
والتميز المؤسسي
وشمال أفريقيا وتعمل في مجال التطوير اإلداري
ّ

ُأنشئت من منطلق الحاجة الملحة في السوق
العربية بوجه عام والسوق السعودي بوجه
خاص لالحترافية في تقديم الخدمات االستشارية
والتدريبية لمواجهة التحديات التي تواجه
المنشأت الراغبة في تطوير وتحسين
منظوماتها اإلدارية .حيث تملك  VESفريق عمل
متكامل من اإلستشاريين من ذوي الخبرة
حافال من اإلنجازات النوعية
اً
اً
وسجال
والكفاءة
والفريدة في الشرق األوسط .ركزت الشركة
على تقديم الخدمات االستشارية في مجال
التميز المؤسسي وفق أشهر نماذج التميز
العالمية واإلقليمية والمحلية والتي تشكل
متكامال للنظم اإلدارية لدى الجهات
اً
إطاراً
الساعية لتحقيق التميز في األداء المؤسسي.

كما تقدم  VESعدة برامج تدريبية معتمدة تدعم
مسار التقييم المؤسسي ومسار تطبيق نموذج
التميز األوروبي ونموذج جائزة الملك عبد العزيز
للجودة .ومن منطلق حرص على أداء واجبها
الوطني في دعم توجهات المملكة في التطوير
والتحسين فقد قامت بمواءمة رؤيتها ورسالتها
وبرامجها للتوافق مع رؤية المملكة 2030
وبرنامج التحول الوطني بإصداراته
المتعددة حيث حققت مساهمات
عديدة في هذا الجانب وعلى
عدة أصعدة مختلفة
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نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة عن

انجازات

الجهة االستشارية األولى في المملكة
الحاصلة على اعتمادات التقييم والتدريب
واالستشارات من EFQM
تأهيل  14جهة من إجمالي  21جهة حكومية
في المملكة حصلت على شهادات االعتماد
المؤسسي من EFQM
التميز
إنشاء وتطوير العديد من جوائز
ّ
محلياً وإقليمياً

4

خدمات الشركة

في مجال التميز المؤسسي
إنشاء وتطوير جوائز
التميز المؤسسي
ّ

مشاريع تطبيق
التميز المؤسسي
ّ

الجوائز
المشورة

التحكيم في جوائز محلية
إقليمية وعالمية

التحكيم
االعتمادات

التأهيل لشهادات
االعتماد الدولية في
التميز المؤسسي
مجال
ّ

التقييم

التدريب

تأهيل المتخصصين
التميز
في مجال
ّ
المؤسسي

تنفيذ عمليات تقييم
األداء المؤسسي
المعتمدة

5

منـــــــــــــــــــــــاذج

التميــــــــــز
المرجعيــــة

6

نعتز بشركائنا

في النجــــاح

7

مسار حتقيق التميّز املؤسسي

وفق أفضل الممارسات العالمية
تقييم األداء المؤسسي
التميز
وفق نماذج
ّ

تحليل نتائج التقييم
وتحديد نقاط القوة
ومجاالت التحسين

التخطيط طويل
وقصيـر المدى لتحقيق
التميز المؤسســـــي
ّ

خطوات أساسية

خطوات اختيارية

اإلعداد والتأهيل
لشهادات االعتماد من
EFQM

اإلعداد والتأهيل
للمشاركة بجوائز
والتميز
الجودة
ّ

إدارة ومتابعة المشاريع
التحسينية لمعالجة
فرص التحسين

إنشاء جوائز
التميز الداخلية

الحفاظ على أداء
نقاط القوة وتعزيزها
وتطويرها كلما أمكن

بناء النموذج
التشغيلي إلدارات
التميز

التميز
تنفيذ أنشطة نشر ثقافة
ّ

8

عملية تقييم

األداء المؤسســـي
تبدأ دائماً خدماتنا االستشارية بإجراء عملية تقييم
أولية للوقوف على مستوى األداء للنظام اإلداري
في المنشآة ومدى تقاربه من مستوى األداء
المتميز
المؤسسي
ّ
التميز األوروبي ( )EFQM Excellence Modelأو
حسب نموذج
ّ
نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أو أي من نماذج التميز
المحلية أو اإلقليمية أو العاليمة األخرىKAQA)( .

تـحليل ودراسة النتائج وحتديد نقاط القوة

وفرص التحسين والتوصيات
ُتبنى هذه العملية على مخرجات عملية
التقييم حيث يتم تحليل نتائج عملية التقييم
وتكون المخرجات عبارة عن تقرير يشمل ثالثة
تقارير فرعية كما يلي
تقرير نقاط القوة وفرص التحسين

تقرير الدرجات وفق مقياس التقييم المعتمد
تقرير التوصيات ويوضح التوصيات الموصي بها
لمعالجة فرص التحسين عن طريق تنفيذ مشاريع
التحسين
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وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

خارطة الطريق
بناء على تقرير عملية التقييم يتم وضع
ً
خارطة الطريق والتي تشمل العديد من
الخيارات حسب توجه القيادات مثل:
•
•
•
•
•
•

خطة طويلة المدى لمدة خمسة أعوام.
خطة تفصيلية (تشغيلية) للعام األول.
تحديد أولويات فرص التحسين.
التميز.
المستوى المطلوب من أنشطة نشر ثقافة
ّ
التميز المتوقع المشاركة بها أو إنشائها.
جوائز
ّ
الحصول على شهادات اعتماد من EFQM

إعداد وتنفيذ خطة
زيارات

تدريب

نشر ثقافة التميز
التميز المؤسسي حيث نحرص
التميز ركيزة أساسية لتحقيق
نشر ثقافة
ّ
ّ
التميز ومكوناتها وكيفية تطبيق
من خاللها على زيادة المعرفة بنماذج
ّ
معاييرها واالستفادة منها في تطوير األداء ،يتم ذلك من خالل عدة
أنشطة نوضحها بالنقاط التالية:

ورش عمل

•
•

محاضرات

•

نشرات تثقيفة

•
•

توفير مواد تثقيفية وتوعوية للنشر اإللكتروني أو الطباعة.
التميز
إقامة محاضرات ربع سنوية لعرض الجديد في عالم
ّ
والمنجزات والمستجدات لكل مرحلة.
كل فيما يخصه من
إقامة ورش عمل خاصة لكل فرق العمل ٍ
التميز.
مشاريع ومعايير
ّ
التميز األوروبي
عقد برامج ودورات تدريبية خاصة بنموذج
ّ
معتمدة من EFQM.
التميز المؤسسي محلي ًا
زيارات للتعرف على أفضل ممارسات
ّ
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
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متابعة تطبيق نقاط القوة

والمبادرات الحالية وتطويرها
وفق تقارير عملية التقييم سيتم متابعة تطبيق
ما توفر من نقاط قوة والعمل على دمجها في
خارطة الطريق للحفاظ على استدامتها وتعزيزها
وتطويرها بما يحقق المعايير المتعلقة بها والتي
ستكون داعمة لتحسين وتطوير األداء في الرحلة
التميز المؤسسي.
نحو تحقيق
ّ

13

معاجلــــــــــــــــة

فرص التحسين
عملية معالجة فرص التحسين تتم وفق اآللية
المعتمدة من EFQMبتصميم وتنفيذ مشروع
تحسيني يخص كل فرصة من فرص التحسين حسب
تصنيفها وأولوية تنفيذها ،حيث يتم وضع خطة
لتنفيذ أكبر قدر ممكن من المشاريع التحسينية وفق
تقرير التوصيات وأولويات التحسين وحسب مدة خارطة
الطريق ومتابعة تنفيذ مشاريع التحسين حسب
الجدول الزمني لكل مشروع ومتطلباته ومخرجاته
ومؤشرات األداء الخاصة به.

إعداد وتنفيذ خطة التأهيل

لشهادة االعتماد المؤسسي من
التأهيل للحصول على شهادات االعتماد الثالثة بالمستويات
السبعة التي تمنحها المنظمة األوروبية إلدارة الجودة EFQM
وهي كما يلي:
•
•
•
2022

2022

التحقق من Validated by EFQM
التأهل من Qualified by EFQM
اإلعتراف من  Recognized by EFQMمن  3إلى  7نجوم

وذلك من خالل تكوين فرق عمل من الكوادر المتوفرة في
المنشأة لتنفيذ المشاريع التحسينية المطلوبة وفق اشتراطات
EFQMوالقيام بإعداد الوثائق الالزمة لذلك ومتابعة جميع
متطلبات التأهيل بجميع تفاصيلها وتنفيذ عمليات محاكاة لزيارة
المقيميين وإدارة الزيارة الميدانية وتنسيقها بشكل إحترافي
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التأهيل واإلعداد للمشاركة

فى جوائز الجودة والتميز
والتميز و إعداد ملف المشاركة
التأهيل لمتطلبات جوائز الجودة
ّ
في الجوائز وفق معاييرها وتأهيل فريق العمل المكلف بهذه
المهمة .يشمل ذلك النقاط التالية:
•
•
•
•

•

التوعية ومساندة فرق العمل واإلدارات المعنية بمتطلبات الجوائز.
المساعدة في كتابة تقرير المشاركة (ملف التعريف بالمنشأة)
للمشاركة في الجوائز.
ّ
يمكن فريق العمل من توفير الوثائق والمستندات
وضع نظام
المطلوبة للمراجعة (األدلة والشواهد).
التحضير مع فريق العمل للزيارة الميدانية التي ستتم من قبل
مقيمي الجائزة.
ّ
مراجعة التقرير التعقيبي (التغذية الراجعة من الجائزة) وتحديد
أهم فرص التحسين لتطوير خارطة الطريق.
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إنشاء وإدارة

جوائز.التميز
لدى  VESالعديد من الخبرات المتراكمة في مجال إنشاء وإدارة
التميز من خالل مشاركات فريق العمل في عدة جوائز
جوائز
ّ
محلية وإقليمية .تتضمن هذه الخدمة المهام التالية:
•
•
•
•
•
•

وضع دليل الجائزة.
إعداد معايير الجائزة بفئاتها المختلفة.
وضع الجداول الزمنية للجائزة وخطة عملها.
إقامة ورش عمل توعوية عن الجائزة.
المقيمين على المعايير وآلية التقييم.
وضع وتنفيذ خطط تدريب
ّ
اإلشراف على إعداد التقارير التعقيبية للجهات المشاركة في
الجائزة.
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بناء النموذج التشغيلي

إلدارات التميز

أحد أهم عناصر النجاح في تحقيق التميز المؤسسي هو وجود إدارة
مخصصة لتنفيذ ومتابعة أعمال التميز والتي يرتكز نجاها على وجود
كوادر مأهلة ونموذج تشغيلي احترافي وفق أفضل الممارسات يشمل
المكونات التالية:

•

•
•
•
•
•
•

تحديد الهيكل التنظيمي لإلدارة وإرتباطاته بالهيكل الرئيسي
للمؤسسة
تصميم باقة الخدمات المقدمة من إدارة التميز المؤسسي
تحديد مهام ومسؤوليات اإلدارة وإرتباطها بالوحدات األخرى
بناء الدليل اإلجرائي إلدارة التميز المؤسسي.
تطوير النماذج والقوالب واألدوات الخاصة باإلدارة.
إعداد الخطة التشغيلية لإلدارة ووضع مؤشرات األداء التشغيلية
لإلدارة وربطها بمؤشرات األداء اإلستراتيجية.
تحديد وتصميم التقارير الشهرية والربعية والسنوية لإلدارة.
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املشاريـــــــــع

التحسينية النوعية
يقوم الفريق االستشاري بالدور التنفيذي للمشاريع التحسينية
النوعية وهي مشاريع تحسينية تحتاج خبرات ومعارف قد ال
يمتلكها فريق العمل بالمنشأة مثل:
• منظومة إدارة المعرفة
• وضع وتطبيق منهجية إدارة الشراكات
• تطوير وتطبيق منهجية اإلبداع واإلبتكار
• تطوير وتطبيق منهجية المقارنات المعيارية
• وضع أو تطوير منهجية تحديد المستهدفات
• وضع وتطوير منهجية إدارة المخاطر واألزمات
• وضع وتطوير منهجية استمرارية األعمال وغيرها

19

باقة اخلدمات التدريبية

للتميز المؤسسي

مسار الممارسين

 .1الدورة التأسيسية لنموذج EFQM 2020
 .2برنامج قادة التغيير المؤسسي ()OCL
التميز
 .3برنامج تأهيل أخصائي
ّ
التميز
 .4برنامج تأهيل خبراء
ّ

 .5دورة تحقيق التميز الرأسي

مسار المقيميين
.1
.2
.3
.4

الدورة التأسيسية لنموذج EFQM 2020
المقيم المعتمد EAT
دورة
ّ
المقيم المحترف QAT
دورة
ّ
المقيم الرئيسي MAT
دورة
ّ

20

كيف حنقق القيمة املُضافة لعمالئنا

من تطبيق التميز المؤسسي؟

التقييم
الشامل

تحديد
فــــرص
تحسين

ترتيب
أولويات
التحسين

التميز
تحقيق
ّ
المؤسسي المستدام

إطالق
مشاريع
التحسين

الحصول على
التميز
جوائـــــــز
ّ

الحصول على
شهـادات االعتمـاد
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى
✓
✓
✓
✓

تاريخ المشروع2018 :

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2019 - 2018 :

✓ تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
✓ تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
✓ تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
✓ تنفيذ مشروع فرعي لحوكمة نتائج الوزارة
(نتائج ومقارنة معيارية)
✓ التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى
✓
✓
✓
✓
✓

تاريخ المشروع2019 - 2018 :

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2020 - 2018 :

✓
✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM
التأهيل للجائزة الوطنية جائزة الملك عبد العزيز
للجودة

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2020 - 2017 :

✓
✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
التأهيل للحصول على شهادة  R4Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2022-2021 :

✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل والحصول على شهادة Qualified by
EFQM

الجوائز
والشهادات
قيد االنجاز

2022
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2022-2021 :

✓
✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التأهيل للحصول على ISO 9001
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة Qualified by
EFQM

الجوائز
والشهادات
2022
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2020 - 2019 :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التأهيل للحصول على ISO 9001
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التميز المؤسسي
إنشاء نموذج تشغيلي لقسم
ّ
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات

29

أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2018 - 2013 :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

بوكالة الوزارة بالمدينة المنورة
تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM
التأهيل للجائزة الوطنية جائزة الملك عبد العزيز
للجودة

الجوائز
والشهادات

30

أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2016 - 2014 :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

بوكالة الوزارة بالمدينة المنورة
تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة  R4Eمن EFQM
الحصول على جائزة الشيخ خليفة لإلمتياز بأبوظبي
بناء وتطوير وتشغيل وإدارة جائزة أمانة العاصمة
للتميز

الجوائز
والشهادات
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى
✓
✓
✓
✓

تاريخ المشروع2019 :

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات

32

أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2022-2021 :

✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
تنفيذ مجموعة من المشاريع التحسينية
التأهيل والحصول على شهادة Qualified by
EFQM

الجوائز
والشهادات
قيد االنجاز

2022
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أبرز مشاريع

التميز المؤسسى
✓
✓
✓
✓
✓

تاريخ المشروع2017 :

إعداد الخطة االستراتيجية لصندوق عبداللطيف
جميل الخيري
تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
إعداد دليل العمليات واإلجراءات وتطوير الخدمات
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM

الجوائز
والشهادات

34

أبرز مشاريع

التميز المؤسسى
✓
✓
✓
✓

تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM
التجهيز للمشاركة بجائزة الشيخ خليفة لالمتياز

الجوائز والشهادات
تاريخ المشروع2019-2016 :

35

أبرز مشاريع

التميز المؤسسى

تاريخ المشروع2018 - 2017 :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

إعداد الخطة االستراتيجية للجمعية
تنفيذ عملية تقييم لألداء المؤسسي
التميز
تصميم خارطة الطريق لتحقيق
ّ
إعداد دليل عمليات والمهام والوصف الوظيفي
التأهيل للحصول على شهادة  C2Eمن EFQM
التأهيل لجوائز التميز المخصصة للقطاع الخيري

الجوائز
والشهادات

36

نرجو أن تنال خدماتنا االستشارية والتدريبية

إعجابكم وننال شرف التعاون
معكم في رحلتكم نحو التميز

