
من تونس ينطلق التميز الي شمال أفريقيا





منتدى التميز االفريقى

عضو المجلس العالمي للتميز

سراع تدعم إدارة المؤسسات في اإل،ومقرها جنوب أفريقياغير هادفة للربح مؤسسة 

.بعملية جعل التميز ذا تأثير حاسم، لتحقيق ميزة تنافسية عالمية



1. AEF - South Africa

2. BEA  - Australia

3. BPEP - USA

4. CAQ - China

5. CII - India

6. DGEP - UAE

أعضاء مجلس  التميز العالمي

7. EFQM - Europe

8. FNQ - Brazil

9. FUNDIBEQ - Latin America

10. IFC - Mexico

11. JQA - Japan

12. MPC - Malaysia





2025رؤية 

Adding value to all stakeholders



عايير هو توفير فرصة لجميع فئات المؤسسات للتطوير والتحسين وممارسة م

متميزة من كما توفر الجائزة فرصة للتنافس إقليمياً مع مؤسسات. التميز العالمية

.الوطن العربي وأفريقيا



بالتينية1

ذهبية2

فضية3

1

3

2





الماديةالمزايا

وكافة تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة و تحسين الصورة لدي العاملين•

.المعنيين و تحسين الوضع التنافسي

الء جذب عدد أكبر من العمالء  وتحقيق مبيعات أكبر و كسب ثقة العم•

.الحاليين

تزيد رفع الكفاءة المؤسسية والذي يؤدي الي أرباح مباشرة وبالتالي•

.من العائد علي اإلستثمار

من تشجيع الشركاء والموردين علي مزيد من الثقة والرغبة في مزيد•

.التعاون



التسويقيةالمزايا

.فرصة المشاركة في  أول جائزة تميز إقليمية رفيعة المستوي•

ديدة مساعدة فريق التسويق في تعزيز مكانة المؤسسة وفتح أسواق ج•

.في أفريقيا والعالم العربي

.زيادة الحصة السوقية وتحسين الموقف التنافسي•

ى اإلستفادة من االعالنات المستمرة من خالل وسائل التواصل االجتماع•

.والموقع االلكترونى للجائزة

حق إستخدام شعار الجائزة كمشارك علي الموقع األلكتروني ووسائل •

.التواصل اإلجتماعي والمطبوعات لمدة عام



التطويريةالمزايا

ربوع تعزيز ثقافة التميز ونشر مفاهيم التميز  و اإلبداع واإلبتكار في•

.المؤسسة ولكافة المعنيين

ودعم جمع وتبادل المعلومات والمعرفة بين الموظفين في المؤسسة•

.روح الفريق

والتنفيذ تحسين األداء التشغيلي وتقييم كل عملية من حيث التخطيط•

.والقياس و التحسين والتطوير

.ياإمكانية مراقبة التطور في العمليات عن طريق متابعة الدرجات دور•

.لمحققةالتحكم في أداء كافة العمليات والربط بين العمليات والنتائج ا•



2023-2022الجدول الزمني 

جائزة التميز األفريقي العربي

.دبي–حفل إطالق جائزة التميز األفريقي العربي 2022سبتمبر 7

.فتح باب المشاركة في الجائزة للمؤسسات2022نوفمبر 29

إنتهاء المشاركة في الجائزة للمؤسسات2023فبراير 28

.ساتتنفيذ المقيمين للزيارات الميدانية عن بعد بالمؤس2023مايو 1

دبي –حفل إعالن النتائج وتسليم الجوائز 2023سبتمبر 17



موظف50المؤسسات الصغيرة حتي 

موظف300المؤسسات المتوسطة حتي 

موظف300المؤسسات الكبيرة أكثر من 

دة عامعضوية مجانية لمنتدي التميز األفريقي لم

2023-2022للمشاركين في دورة 

U$ 2000

U$ 5000

U$ 10000



التسجيل•

التقييم الذاتي أونالين•

الزيارة الميدانية•

.تقرير فرص التقدم شامل كافة العمليات•

عضوية مجانية لمنتدي التميز األفريقي لمدة عام•

2023-2022حق إستخدام شعار الجائزة كمشارك عن دورة •

دعوة مجانية لحضور حفل تسليم الجوائز بدبي•

لس شهادة تقدير معتمدة من منتدي التميز األفريقي والمج•
.العالمي للتميز



2022نوفمبر 29فتح باب التسجيل في 
:علي الرابط التالي

https://bit.ly/3C1pZPK

https://bit.ly/3C1pZPK



