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رحلتكم نحو
الجودة والتميز

نصمم

نضمنندعم



د. ديمة بالل | المدير التنفذي

النجاح يصبح تميزًا ، حين نضبطه بمعايير 
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منهجيتنا.. 

واألفــراد  المؤسســات  تميــز  خارطــة  نصمــم 

الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا  جودتهــا  ونراقــب 

والمحليــة ، ونؤهــل الموظفيــن العتمــاد التميــز 

كمنهجيــة عمــل وتحقيــق أعلــى مســتويات رضــا 

المتعامليــن 
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رؤيتنا .. أن نكون من أفضل مصممي مستقبل تميز المؤسسات في العالم
 

رسالتنـــا .. رســالتنا فــي كوالتــي فيرســت ، أن نصمــم وندعــم رحلتكــم نحــو الجــودة 
والتميــز ، مــن  خــال ترجمــة الطمــوح إلــى ســيناريوهات وفــرص نجــاح محــددة بأهــداف 
وخطــط مســتقبلية فعالــة فــي مجــال قطــاع األعمــال الحكومــي والخــاص ، تنعكــس إيجابــًا 
علــى جــودة حيــاة الفــرد والمؤسســات والمجتمــع ، فتحقــق أعلــى مســتويات الكفــاءة 

واإلنتاجيــة والتنافســية العالميــة .

قيمنا هي معايير أداؤنا ..
الريادة: ضمان تقديم خدماتنا بأعلى مستويات الكفاءة لتحقيق الريادة في النتائج  

فريق عمل واحد: موظفونا وعماؤنا حلقات متصلة لسلسة من النجاحات المؤكدة 
االلتزام بالوقت: نفي بوعودنا ونلتزم بمواعيد اجتماعاتنا وتسليم أعمالنا 
النزاهة: القيام باألعمال السليمة المبنية على الصدق واالحترام والعدالة 

المسؤولية: ملتزمون بتطبيق كافة القوانين واللوائح والتعلميات في أعمالنا 

استراتيجتنا..
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خبراتنا ..

خبـــراء ألكثـــر مـــن 20 عـــام فـــي دعـــم وتطويـــر المؤسســـات 	 

وتنميـــة األفـــراد وصناعـــة القـــادة 

متخصصـــون فـــي مجـــاالت إدارة األعمـــال و إدارة الجـــودة 	 

والتخطيط اإلســـتراتيجي ، إدارة التطوير والتميز المؤسســـي ، 

وادارة عاقـــات المتعامليـــن . 

كـــوادر متميـــزة أكادميـــًا ومهنيًا ، حاصلة علـــى أعلى الدرجات 	 

العلميـــة ، واألوســـمة والجوائـــز لســـنوات متعـــددة من أرقى 

الجامعات والمؤسســـات الدوليـــة والمحلية 

معتمدون لدى أبرز منظمات األعمال و المعايير العالمية 	 



1. التميز المؤسسي

2. جوائز التميز المؤسسي

3. أنظمة إدارة الجودة 

4. دراسات القياس والتحليل

5. خدمة المتعاملين 

6. برامج تطوير المؤسسات واألفراد 
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خدماتنا المتميزة



1. التميز المؤسسي : 

- التميز المؤسسي وفق منظومة التميز الحكومي
 • تحقيق الرؤية 

 • القيمة المميزة 
 • الممكنات 

 • أدوات التقييم ) القدرات ، النتائج ، المحفزات (

 EFQM التميز المؤسسي وفق مبادئ -
 • معايير نماذج التميز

 RADAR تقييم معايير التميز • 
 • التقييم الذاتي

 • استشارات التميز المؤسسي ) الفردية، الجماعية (
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2. جوائز التميز المؤسسي

 • برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي 
• برنامج االمارات للخدمة الحكومية المتميزة

  )نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات / 7 نجوم (
• برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز 

• جائزة أبوظبي لألداء الحكومي المتميز 
• جائزة الشارقة للتميز

• جائزة عجمان للتميز الحكومي
• برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي 

خدماتنا..



3. أنظمة إدارة الجودة 

ISO 56002:2019 نظام إدارة اإلبتكار • 
 ISO 22301:2019 نظام إدارة إستمرارية األعمال • 

BS 13500:2013 نظام إدارة الحوكمة  المؤسسية • 
 ISO 9001:2015 نظام إدارة الجودة • 
ISO 14001:2015  نظام إدارة البيئة • 

ISO 45001:2018  نظام إدراة الصحة والسامة المهنية • 
ISO 10002 :2018 إدارة شكاوي المتعاملين • 

ISO 10004 :2018 إدارة مراقبة وقياس رضا المتعاملين • 
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4. دراسات القياس والتحليل

 • رضا المتعاملين / سعادة المتعاملين
 • التناغم الوظيفي / سعادة الموظفين 

 • تحليل دراسات المجتمع
 •  المتسوق السري 

 •  المقارانات المعيارية 

خدماتنا..
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5. خدمة المتعاملين 

 • تصميم وتطوير رحات المتعاملين 
 • دراسة القدرة اإلستيعابية 

6. برامج تطوير المؤسسات واألفراد 

 • التأهيل لجوائز تميز األفراد واألوسمة 
 • تصميم جوائز الجودة والتميز للمؤسسات

 • خدمات إعداد و تقييم تقارير المشاركة في الجوائز 
 • تصميم خرائط برامج التطوير و التميز المهني 

خدماتنا..



التخصصات التي ندعم تميزها..

خدمة العمالء

االبتكارالقيادة

التخطيط االستراتيجيإدارة الجودة

استشراف المستقبل

العالقات العامةإدارة البياناتتميز األفراد وصناعة القيادةالصحة والسالمة المهنية

إدارة الخدمات الصحية

الحوكمة
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شركاؤنا في التميز..
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