





رؤيــــتنا
أن يكون مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز المحفز الرئيسي نحو أردن أكثر
تنافسية عالمي ًا.

رسالتنــــا
يسعى مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز إلى نشر ثقافة التميز في األردن
والمنطقة من خالل تطوير نماذج /أطر التميز ومعايير التقييم المبنية على
أفضل الممارسات الدولية ،تقييم أداء المؤسسات ،إدارة جوائز الملك عبد
اهلل الثاني للتميز ونشر التميز في القطاعين العام والخاص ،المؤسسات
غير الربحية والمؤسسات غير الحكومية.
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أع ّزاءنا الق ّراء ..
أهل التم ّيز وعزوته
نرحب بكم في العدد الخاص بمئوية المملكة
األردنــيــة الهاشمية) العدد التاسع (مــن مجلة
منارة التم ّيز والتي يصدرها مركز الملك عبد اهلل
الثاني للتم ّيز بهدف نشر مواضيع متخصصة في
التم ّيز ،وتلقي الضوء على أفضل الممارسات،
بمشاركة نخبة من رواد التم ّيز محلي ًا وعربي ًا
ودولي ًا.
لقد خصص هذا العدد لذكرى المئوية بحيث
تشمل موضوعات متنوعة مــن وحــي الذكرى
وع ــرض رحــلــة التميز فــي األردن لعقود خلت
ولنماذج تميز وطنية كانت انموذجا فــي هذا
المجال .نفتتح هذا العدد بكلمة المدير التنفيذي
للمركز بعنوان عقو ٌد من التم ُيز ....في مئوية
الــدولــة األردنــيــة ،ثم نعرض جملة من تجارب
التميز لمؤسساتنا الوطنية من خــال؛ تجربة
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة في التطوير اإلداري
وتحقيق الريادة ،وتجربة شركة أدويــة الحكمة
كقصة نجاح تعكس الريادة المحلية والطموح
العالمي ،وتجربة شركة  Orangeاألردن لعرض
«أداء استثنائي وتميز في جوانب التطوير» ،وبعدها
تجربة بنك اإلسكان :التميز في جوانب التطوير
اإلداري وتحقيق الــريــادة ،ثم يليه مقال بعنوان
فــنــدق كـــراون بـــازا ع ــم ــان ....صـــورة ُمبهرة
للضيافة والعمل والريادة ،ومقال حول مفهوم
التقييم المؤسسي ودوره في استكمال مفهوم
اإلدارة الحديثة ،وفي محور تطوير مواردنا البشرية
نحو التميز فقد تم عرض مقال بعنوان « اإلنسان
محور التميز» ومقال « الجامعات ودوره ــا في
استشراف المستقبل» كأحد متطلبات التعامل
مع تحديات المئوية الثانية ،ومقال عن تطوير
القيادات ذات المستوى اإلداري المتوسط في
مؤسسات القطاع العام والخاص ضمن برامج
صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية ،ومقال
شبابنا مستقبلنا للتميز والريادة في المئوية
الجديدة.
مما ستوفره المجلة
ك ّلنا أمل أن تستفيدوا ّ
من مواد ثقافية وعلم ّية وعمل ّية متطلعين إلى
تفاعلكم معنا وإبداء مالحظاتكم ومقترحاتكم
وإثرائها بمشاركاتكم وأبحاثكم ودراساتكم
التي ستساهم في تطوير المجلة واالرتقاء بها،
ليواصل المركز المضي قدم ًا وبأقصى عزيمة
لتحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها والتي
ستساهم إن شــاء اهلل بــاالرتــقــاء بمفهوم
التم ّيز في أردنّنا العزيز.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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عقو ٌد من التم ُيز..
في مئوية الدولة األردنية
الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم الروابدة

املدير التنفيذي ملركز امللك عبداهلل الثاين للتميز

فـــي غمـــرة االحتفـــاالت بدخـــول المئويـــة الثانيـــة لتأســـيس
الدول ــة األردني ــة يك ــون الحدي ــث ع ــن رحل ــة التمي ــز ف ــي األردن
حدي ــث ذو ش ــجون ك ــون التمي ــز قيم ــة متأصل ــة ف ــي اإلدارة
األردنيـــة منـــذ نشـــأة الدولـــة والشـــاهد علـــى ذلـــك ان األردن
حق ــق اإلنج ــازات بص ــورة متمي ــزة م ــن خ ــال قي ــادة هاش ــمية
ملهمـــة وبســـواعد األردنييـــن المتميزيـــن الذيـــن قدمـــوا لوطنهـــم الغالـــي والنفيـــس وبأقـــل المـــوارد
رغ ــم التحدي ــات الجس ــام وم ــا زال العط ــاء والتمي ــز مس ــتمراً .وف ــي ه ــذا الس ــياق نس ــتذكر ح ــرص جالل ــة
الملــك عبــداهلل الثانــي علــى دعــم ثقافــة التميــز الــذي جــاء مــن خــال توجيهــات جاللتــه بتأســيس مركــز
المل ــك عب ــد اهلل الثان ــي للتمي ــز ف ــي كان ــون الثاني/يناي ــر  2006ب ــإرادة م َلكي ــة س ــامية ليك ــون أداة رئيس ــية
ف ــي ترجم ــة رؤي ــة جالل ــة المل ــك ،م ــن خ ــال تبن ــي أفض ــل الممارس ــات ووضعه ــا ضم ــن معايي ــر الجوائ ــز
الت ــي يطلقه ــا ويطبقه ــا ف ــي جمي ــع القطاع ــات.
كما يحضر بأذهاننا أقوال جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن
الحسين في دعم التميز واالبداع النابعة من ايمانه بأن ما يصنع
الفرق في بناء وطن متميز هو العمل بكل جد وإخالص وتميز
وفق ما نمتلكه من قدرات وما تم صنعه من تميز على مر
عقود خلت وضعت األردن على خارطة التميز العالمي .فقد قال
مجتمع متميز يقتضي اإليــمــان بقدراتنا،
جاللته «إن بناء
ٍ
فاإلنجازات اإلنسانية جميعها بدأت بأحالم ،وتحققت بطموح
وعزم أصحابها ،وإيمانهم بأفكارهم وإخالصهم ومثابرتهم»
كما قال «إن قوتنا ودورنا المحوري في المنطقة والعالم ليس
صدفة ،بل هو من صنع األيدي األردنية المثابرة المبدعة ،التي
وضعت األردن على خارطة التم ّيز واإلنجاز» .وفي سياق الحديث
عن تميز االنسان األردني قال جاللته «أخاطب اليوم أبنائي وبناتي
شباب هذا الوطن ،الذين هم منارة األمل ،والطاقات المبدعة
التي جعلت من أردننا نموذجا للتميز والريادة».
تٌرجمت رؤية جاللة الملك في تحفيز المؤسسات في كافة
القطاعات من خالل إطالق عدد من الجوائز ،التي تمثلت بشكل
رئيسي في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية ،جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز للقطاع الخاص،
وجائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز لقطاع جمعيات األعمال
والمؤسسات غير الربحية .لقد كان هاجسنا في المركز السير
قدم ًا نحو تنفيذ توجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني لسمو
األمــيــر فيصل بــن الحسين رئيس مجلس أمــنــاء المركز
ومجلس األمناء بأن يكون المركز مرجع ًا وطني ًا لمؤسسات
القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز بناء منظومة التميز
وترسيخ جذورها في الفكر اإلداري والمؤسسي من جهة وتعزيز
قدرات وإمكانات المؤسسات للوصول باألداء المؤسسي إلى
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

مستوى ريادي يتوافق مع ما يستحقه األردن.
ومنذ انطالقته سعى مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز في
المساهمة الفاعلة في دعم جهود تجذير مفاهيم التميز في
مؤسساتنا الوطنية وركــز برسالته على المساهمة في
تمكينها وتعزيز قدراتها للوصول الى أعلى درجــات الكفاءة
والتميز والريادة لتضاهي مثيالتها في دول العالم ولقد نجح
وبشكل واضح من خالل تطوير مرجعيات وأطر التميز وتقييم
األداء المؤسسي وإدارة الجوائز وبناء ثقافة للتميز بما يلبي
طموح القيادة الهاشمية واردننا الغالي واألردنيين ،بأن تكون
مؤسساتنا الوطنية نموذج ًا في تطبيق أفضل الممارسات في
اإلدارة ،وتسعى إلحــداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين وباالستغالل األمثل لمواردها البشرية
والمالية والتقنية والمعرفية وبكفاءة واقتدار.
نؤمن في المركز بأن معادلة التميز المؤسسي تكمن
بوجود قائد إداري متميز يعمل في منظومة حكومية متميزة
تمتلك أنظمة عمل متميزة ويعمل فيها موظفون متميزون
يلبون رغبات واحتياجات الوطن والمواطن الذي يسعى دوم ًا
للتميز .من هنا كان االهتمام بجميع أقطاب هذه المعادلة
بالسعي لالرتقاء بالقدرات والمعارف والمهارات لتكون على
مستوى الطموحات ووفق أفضل الممارسات العالمية في
مختلف المجاالت المتصلة بعمل المنظمات في القطاعين
العام والــخــاص ..وقد عمل المركز لتحقيق هذه المعادلة
وبشكل مستمر على بناء شراكات مع مؤسسات متميزة
عربي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا تحقيق ًا لهدف المركز بتوفير أفضل
الممارسات العالمية في المجاالت المختلفة إليجاد فرص
التعلم والتطوير في المواضيع التي تخص التميز واالبتكار،
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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ومــواكــبــة الــمــســتــجــدات في
مجال تطوير وتحسين اإلدارة
الــعــامــة فــكــانــت رحــلــتــنــا مع
 EFQMاالوروبـــــيـــــة وENA
الفرنسية و IDGالبريطانية
واألك ــادي ــم ــي ــة الــبــريــطــانــيــة
الــعــســكــريــة Sandhurst
والمعهد العالمي إلدارة االبتكار
( )GIMIلتوفير تجارب عالمية
فــي التطوير اإلداري والتعلم
منها .لقد أخذ المركز على عاتقه العمل على المساهمة في
توفير الحلول وتقديم الخبرات والمعارف من خالل برامج
التدريب النوعية المختلفة والتوعية المتعددة التي ينفذها
سعي ًا منه ليس فقط لتجذير مفهوم التميز في أردننا العزيز
بل لتسريع العمل بمنظومة التم ّيز .لقد تميزت جميع مبادرات
المركز باتصالها بحاجة المؤسسات والعاملين فيها الناجمة
عن نشاطات التقييم المختلفة واستهدفت المؤسسة
كمنظومة إدارية وقيادتها وموظفيها ونظم العمل فيها في
سبيل تحقيق العائد في التحسين والتطوير.

«ســـعى مركـــز الملـــك عبـــد اهلل الثانـــي
للتميـــز فـــي المســـاهمة الفاعلـــة فـــي
دعـــم جهـــود تجذيـــر مفاهيـــم التميـــز
ف ــي مؤسس ــاتنا الوطني ــة ورك ــز برس ــالته
علـــى المســـاهمة فـــي تمكينهـــا وتعزيـــز
قدراتهـــا»

وكما للقطاع الحكومي نصيب من جهود المركز ،فإن
االهتمام بالقطاع الخاص له خصوصية واضحة في عمل
المركز منذ نشأته فقد كانت انطالقة الجائزة األولى في القطاع
الخاص وتم توجيه الكثير من خدماتنا وبرامجنا لدعم تم ّيز
المؤسسات العاملة فــي هــذا القطاع بمختلف تصنيفاته
الخدمية والصناعية .ولنا تجارب مع منح الجائزة للعديد من
الشركات العاملة في القطاع الخدمي والصناعي التي كانت
نموذج ًا للتميز في القطاع الخاص على مدار العقدين السابقين
والتي نفخر بها وبإنجازاتها .وتم تعزيز االهتمام بالقطاع الخاص
من خالل إطالق جائزتين األولى تعنى باالستدامة البيئية واألخرى
معنية بالمصدر األردني.
كما ركز المركز خالل رحلته في دعم التميز على توفير
أدوات نوعية تساهم في تطوير القطاعين العام والخاص فكان
تقييم الجوائز أداة للتكريم والتحفيز يتم من خاللها تكريم
الجهة المتميزة التي تحقق أفضل النتائج من لدن صاحب
الجاللة في حفل كبير كونها ارفع جائزة على مستوى الوطن
ويعتبر هذا التكريم محفزا ً للجهات األخــرى المشاركة في
الجائزة .كما وفرت أداة للتحسين والتطوير من خالل التقرير
التقييمي النهائي الذي يوضح نقاط القوة ومجاالت التحسين
لدى الجهة المشاركة والــذي يعتبر مدخ ً
ال هام ًا للتحسين
والتطوير على أنظمتها المختلفة .كما عملت الجوائز على
توحيد مفاهيم ومتطلبات بيئة العمل التي تشكل لغة
مشتركة بين الجهات المشاركة مــع احتفاظ كــل منها
بخصوصيته وتشجع على وجود هذه اللغة المشتركة عمليات
التعلم وتبادل المعلومات بينها .كما تسعى الجوائز ألن تكون
أداة للمساءلة عن نتائج األداء فيها والتي من المفترض ان
تقوم بتحقيقها ومــدى تحقيقها ألهدافها وأداة الستدامة
العمل من خالل قياس مستوى التميز وتطور مستوى األداء
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

المطلوب وكيفية تحقيقه
ومــن ثــم استدامته .كما ان
للجوائز مساهمة واضحة في
بـــنـــاء الــعــمــل الــمــؤســســي
وتكامليته وفق أنظمة محددة
غير مرتبطة باألشخاص ،يتم
مراجعتها وتطويرها وتحديثها
بشكل مستمر وصــــو ًال إلــى
التميز المنشود.

واستمرارا ً لإلنجازات الداعمة للتميز واالبــداع عزز المركز
أدواته من خالل ترجمة توجهات جاللة الملك بضرورة تقييم
أشمل لمختلف المؤسسات فقد استحدث المركز فئة
جديدة ضمن جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية /الموظف الحكومي المتميز وهي فئة األمين العام/
المدير العام المتميز .وتنفيذا ً لرؤية جاللة الملك عبد اهلل الثاني
للوصول إلى الحكومة اإللكترونية أطلق المركز جائزة التحول
الى الحكومة االلكترونية والتي هدفت إلى التحول إلى المعامالت
والخدمات االلكترونية وتشجيع اإلسراع في تطبيق التقنيات
الحديثة لتسهيل المعامالت ،وتحفيز المؤسسات الحكومية
على بذل أقصى طاقاتها وتسخير إمكاناتها المختلفة في
سبيل االرتقاء بخدماتها اإللكترونية .كما أطلق مركز الملك
عبداهلل الثاني للتميز الدورة األولى من جائزة البلدية المتميزة
لتحفيز وتكريم البلديات التي تقوم بدورها بتميز في العمل
التنموي ،والمشاريع اإلبداعية التنموية ،ومسؤوليتها الكبيرة
في التنمية والتشغيل والحفاظ على نظافة وجمالية مدننا
األردنية .ولما لقطاع التعليم العالي في األردن من دور كبير
ومميز فــي إح ــداث التنمية الشاملة على مختلف الصعد
والمجاالت ،فقد قام المركز بإطالق جائزة الجامعة الرسمية
المتميزة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لتمكين الجامعات الرسمية من خالل التنافس اإليجابي فيما
بينها من مواكبة التطور على مختلف الصعد ورفع مستوى
األداء .ولما لموضوع البيئة من أهمية فقد عمد المركز الى
التحضير إلطالق دورة جديدة لجائزة االستدامة البيئة بالتعاون
مع وزارة البيئة.
إن ايماننا بأن المستقبل واعــد في أن يكون نهج التميز
واإلبـــداع نبراس ًا لـــإدارة األردنــيــة لــدى مكوناتها المختلفة
(المؤسسة والقائد والموظف والنظم) يستندا ً إلى إيماننا بأن
القيادة الهاشمية واألردنيون قــادرون بتميزهم من العبور
باألردن نحو بيئة أكثر أمان ًا واستقرارا ً أساسها االيمان بقدرات
األردن واالردنيين والبناء على مرتكزات عز نظيرها عند اآلخرين
تعتمد على قيادة هاشمية متميزة وراعية للتميز والمتميزين،
واختم بمقولة جاللته «األردنيون واألردنيات حدودهم السماء.
ً
بداية لما هو أعظم».
وما كان قدر هذا البلد يوم ًا ،إال أن يكون
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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التميز في جوانب التطوير اإلداري
وتحقيق الريادة
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة أنموذج ًا
معايل ال�سيد �أحمد قا�سم الهناندة
وزير الإقت�صاد الرقمي والريادة

تعتبر وزارة االقتصاد الرقمي والريادة هي الجهة الراعية
لالقتصاد الرقمي وريادة األعمال في األردن استمرارا لما تحقق
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية .كما تعتبر الــوزارة من الوزارات
المتميزة التي شاركت في معظم دورات جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
وحققت مراكز متقدمة ضمن فئتها تكللت بحصولها على المركز األول آلخر دورتين من المرحلة
الفضية ( )2017/2016 ،2015/2014وهي أعلى مرتبة يتم الحصول عليها في الجائزة.
لقد استفادت الــوزارة من مشاركاتها المتتالية في جائزة
الملك عبداهلل الثاني للتميز من خالل مساهمتها في غرس
ثقافة التميز واالبداع واالبتكار في جميع نواحي العمل من خالل
تبني ممارسات ومنهجيات عمل كان لها دور كبير في رفع
كفاءة وفاعلية االداء المؤسسي في الوزارة ،حيث أنشأت نظام
جــودة خاص بها مبني على أسس الجودة الشاملة وأفضل
الممارسات العالمية ومؤشرات قياس األداء .واستمرارا ً لنهج
الجودة والتميز حصلت الوزارة في بداية عام  2020على شهادة
األيزو  27001:2013الخاصة بأمن وسرية المعلومات.
ولتسليط الضوء على انموذج الــوزارة في جوانب التطوير
اإلداري وتحقيق الريادة يوضح التالي تميز الوزارة في عدة محاور
منها:
 .1تحديد األهداف االستراتيجية والقطاعية والوطنية التي
تساهم الوزارة في تحقيقها
 تساهم الوزارة في تحقيق ثالثة أهداف وطنية وهي« :تحسينمستوى الــخــدمــات المقدمة للمواطنين والــعــدالــة في
توزيعها» ،و«خلق بيئة استثمارية جاذبة قــادرة على جذب
رؤوس األمــوال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية»،
و«بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة»،
وهــــدف قــطــاعــي هــو «اقــتــصــاد رقــمــي مــمـ ّ
ـكــن لــأفــراد
والمؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة األعمال» ،ويتضمن
األهداف الفرعية التالية:
الفعالة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
( )1تعزيز المنافسة ّ
المعلومات
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( )2تشجيع ريادة األعمال ودعم الشركات الصغيرة الناشئة
( )3تطوير المهارات والكفاءات الالزمة في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
( )4توفير بيئة جاذبة الستضافة الخدمات واالستثمار المحلي
واألجنبي
( )5تشجيع التحول الرقمي
( )6تعزيز البنية التحتية الالزمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات .ويتم العمل على متابعتها باستخدام نموذج/
منهجية بطاقات األداء المتوازن لضمان تغطية كافة
المجاالت الالزمة لتحقيق النجاح.
 .2محور البنية التحتية الرقمية:
 من خالل إدارة برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني والذييساهم في بناء البنية التحتية الرقمية وفي عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية في األردن وزيــادة انتشار خدمة
االنترنت في المملكة لتصل إلى المناطق النائية ،تم ربط
 1873موقع حكومي موزعة كالتالي 1243 :جهة تعليمية،
182جــهــة صحية 448 ،جهة حكومية ،والعمل جــا ٍر على
استكمال ربــط وتشغيل  1387موقع اضافي في أقاليم
الشمال والوسط مع نهاية عام  .2022إن توفير البنية التحتية
من شبكة األلياف الضوئية عالية السرعة في كافة أنحاء
المملكة ،يدعم التحول الرقمي بحيث يتم ربــط الدوائر
الحكومية فــي المحافظات مــع الــمــراكــز فــي العاصمة
والمؤسسات الحكومية المختلفة مع بعضها لتتكامل
أنظمتها ،ويوفر نافذة واحدة للمواطن والمستثمر للحصول
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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على الخدمات الحكومية والتوقيع االلكتروني والتجارة
االلكترونية في جميع مناطق المملكة ،ولها تأثير كبير على
التنمية االقتصادية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
اإللكترونية وتوفير فرص عمل لرفع قيمة االقتصاد الوطني.
 من خالل برنامج الحكومة االلكترونية يتم تطوير خدماتإلكترونية متصلة ومكتملة لمؤسسات وجهات حكومية
ذات أولوية ليبلغ عدد الخدمات االلكترونية المطلقة من
قبل برنامج الحكومة االلكترونية ( )403حتى نهاية ،2020
وإطــاق تطبيقات الهواتف الذكية من قبل ( )11مؤسسة
حكومية بهدف تفعيل التواصل بين الحكومة والمواطنين
وتسهيل إنجاز المعامالت الحكومية من خالل الهواتف
الذكية المنتشرة بين المواطنين وتطوير تطبيق هاتف ذكي
موحد يضم ( )10خدمات حكومية.
 يتم العمل على رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفيركلف االدارة والتشغيل للرفع من كفاءة العمل الحكومي
وتقنين النفقات الحكومية وضمان التوظيف األمثل لموارد
تكنولوجيا المعلومات من خالل عدة مشاريع منها :توفير
الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingوالتي تعمل على
توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات
الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة
الخوادم والبنية التحتية ،ومشروع مفتاح البنية التحتية
العامة « »PKIالداعم للتوقيع اإللكتروني والبطاقة الذكية
وحماية الخدمات الحكومية االلكترونية .كما تم تفعيل
شهادات التوثيق االلكتروني من حكومة لحكومة ومن
حكومة لمواطن.
 للوصول الى حكومة غير ورقية ،تم تنفيذ المرحلة االولىلمشروع تراسل الذي يهدف لتبادل المراسالت بين الدوائر
الحكومية ومتابعتها الكترونيا مما يساهم في زيادة كفاءة
أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل
البريد الحكومي ،ويتم العمل حاليا على المرحلة الثانية من
مشروع تراسل والذي يهدف الى تطوير نظام للمراسالت
الداخلية في الدوائر الحكومية.
 تم تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة االلكترونية وتحويلهامن معلوماتية إلى تفاعلية والذي يعنى بإيجاد بوابة تفاعلية
يتم تنفيذ الدورة الكاملة للخدمات اإللكترونية من خاللها
دون الحاجة للذهاب للمؤسسات المعنية بالخدمات وتم
إطالقها وتدريب الموظفين عليها خالل عام  .2017كما تم
تنفيذ مشروع إدارة الهوية الرقمية والذي يهدف إلى تطوير
آلــيــات التحقق مــن هوية المستخدم والــدخــول الموحد
للخدمات الحكومية اإللكترونية والتوقيع الرقمي وتطبيق
الهاتف الذكي إلصدار شهادات التوقيع اإللكتروني .وتم إطالق
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١
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تطبيق سند والذي يتيح للمواطنين الدخول بكلمة مرور
واســم مستخدم موحدين إلنجاز العديد من المعامالت
الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.
 .3محور البيئة التشريعية:
 تم إصدار منظومة متكاملة من األطر التشريعية التي تنظمعمل قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد
وتــواكــب الــتــطــورات التكنولوجية منها :مراجعة قانون
االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته ،قانون الخدمات
البريدية رقم  34لسنة  ،2007قانون المعامالت اإللكترونية
رقم  15لسنة  ،2015قانون الجرائم اإللكترونية رقم  27لسنة
.2015
 تم إصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعاتاالتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف فتح
األسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات
وإصــاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة
الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول
إلى تنمية اقتصادية مستدامة بتسخير التكنولوجيا الرقمية
الحالية والناشئة مثل الذكاء االصطناعي ،وانترنت االشياء
والمنصات السحابية وسلسلة الكتل (block (chain
وتنشيط التحول االلكتروني وصــو ًال للحكومة الرقمية
واالقتصاد الرقمي.
 تم إعداد االستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية ،والتيتهدف بشكل خاص إلى تضمين تكنولوجيا المعلومات في
قطاع التجارة المحلية من خالل توفير البنى التحتية من
تكنولوجيا معلومات لخدمة المنتجين المحليين في قطاع
التجارة .وتم إصدار أول استراتيجية وطنية ألمن المعلومات
ً
والحقا إصــدار االستراتيجية الوطنية
والشبكات عام 2012
لألمن السيبراني لألعوام  2023-2018بالتعاون مع القوات
المسلحة األردنية والسياسات الوطنية لألمن السيبراني
وعددها  20سياسة وقانون االمن السيبراني رقم  16لسنة
 2019ونظام المركز الوطني لألمن السيبراني .كما تم رفع
مسودة قانون حماية البيانات الشخصية لسنة  2020لمجلس
الوزراء الستكمال إجراءات إقراره حسب األصول.
 في مجال االستثمار وريادة األعمال ،تعمل الوزارة بالتعاونمع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية
وقانونيين على إعــداد إطــار تشريعي يحكم قطاع ريــادة
األعمال ويسهل عليهم طريقهم في كافة مراحل الريادة
(مراحل التأسيس والنمو والتوسع) بدءا ً من تسهيل أعمال
تسجيل هذه الشركات وحل التحديات التي تواجهها ووفق ًا
لتطوير تعريف الشركة المجتمعية حول العالم ،ثم خلق
وتطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة
وتطورها لتشجيع الريادة في األردن وتعزيزها وبما يضمن
وجود بيئة محفزة لالستثمار للشركات الناشئة بشكل
يضمن تطورها المستمر في األردن وتسهيل إدخال هذه
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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الشركات الريادية ألسواق عربية وعالمية كما تعمل على
تصميم برامج لتعزيز المهارات الرقمية .وتم منح قطاع
تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وحوافز عديدة لتعزيز دور
االستثمار والريادة في عام .2016
 .4محور المهارات الرقمية:
 تم إطالق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتطويرالمهارات الرقمية الالزمة للخريجين لتمكينهم في سوق
العمل ومنها:
برنامج تــدريــب وتشغيل خريجي االتــصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات .GIP
برنامج التدريب الوطني على المهارات التقنية والمهارات
الحياتية واللغة اإلنجليزية.
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.
 .5الريادة الرقمية:
 قامت الوزارة خالل مشروع حاضنات األعمال الوطني بتحويل 40محطة معرفة إلى حاضنات أعمال في كافة محافظات
المملكة ،حيث تتوفر حالي ًا ما يقارب  4-3حاضنات أعمال في
كل محافظة ،وذلك لإلتاحة الفرصة للشباب الريادي المبدع
لالستفادة من خدمات االحتضان وتطوير أفكارهم اإلبداعية
أينما كانوا.
 تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدة جهات لرعايةمحطات معرفة وحاضنات أعمال ،حيث سيتم توفير دورات
تدريبية حول المهارات الرقمية واإلبداعية وريادة األعمال،
باإلضافة إلى تجديد البنية التحتية لمحطات المعرفة حسب
الحاجة.
 .6محور خدمة المجتمع:
حصلت وزارة «االقتصاد الرقمي والريادة» على المركز الثاني
على مستوى العالم لعامين على التوالي بمسابقة القلب الكبير
والتي عقدت في العاصمة البريطانية (لندن) عام  2018والعاصمة
الدنماركية (كوبنهاجن) عام  2019وذلــك ضمن المبادرات
االجتماعية واإلنــســانــيــة والــتــي سعت مــن خاللها اللجنة
االجتماعية في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع
مديرية األمن العام الى تدعيم وتعزيز النهج اإلنساني وتقديم
المساعدات لألشخاص المحتاجين والــوصــول الــى جميع
المناطق المصنفة ضمن المناطق األشد حاجة.
 .7محور التطوير المستمر
 تعمل الوزارة باستمرار على توثيق وتطبيق ومراجعة وتطويرإجراءاتها ومنهجيات عملها وفق أحدث وأفضل الممارسات
الفضلى المطبقة ،ولهذا تم تبني ممارسات ومنهجيات كان
لها دور كبير في رفع كفاءة وفاعلية األداء المؤسسي في
الوزارة كمنهجيات التعلم والتحسين المستمر ،المقارنات
المعيارية ،االبــداع واالبتكار ،إدارة المعرفة ،وإدارة التغيير
وغيرها.
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

 يتم تصميم العمليات في الــوزارة بطريقة تشاركية معأصحاب العالقة ،حيث يتم توثيق جميع العمليات واإلجراءات
والمنهجيات حسب أسس عمل واجراءات واضحة الخطوات
من خالل عقد اجتماعات وورش عمل مع كافة المعنيين
بالعمليات ذات العالقة .باإلضافة إلى السياسات والمنهجيات
التي تحكم وتضبط نظام ادارة الجودة وتتبع أسس الحاكمية
الرشيدة .ويتم قياس كفاءة وفعالية أداء العمليات وربطها
باألهداف االستراتيجية للوزارة من خالل عدة وسائل أبرزها
مصفوفة مؤشرات قياس األداء والتي تم بناؤها وأتمتتها
داخليا في الــوزارة عام  ،2017ويتم عرضها على اإلدارة العليا
والمعنيين ألغراض المتابعة والتحسين المستمر.
 إيمان ًا مــن الـــوزارة بأهمية ديمومة نظام إدارة الجودةواالستمرارية بالتحسين المستمر والمحافظة على التميز
المؤسسي ،يتم وعلى مدار العام القيام بعمليات التدقيق
الداخلي من قبل فريق متخصص ومدرب من موظفي الوزارة
والذي تم تأهيله بالحصول على تدريب خاص على أساليب
التدقيق الداخلي وفــق االصــدار األخير من مواصفة األيــزو
 9001:2015واطالعهم على آخر المستجدات على المواصفة
وأساليب التدقيق الداخلي لتحديد مواطن عدم المطابقة في
اجراءات العمل وتدريب المعنيين على التطبيقات الصحيحة،
باإلضافة إلــى وضــع التوصيات للطرق واألساليب األفضل
للعمل بهدف التحسين المستمر .وبهدف التأكد من
فعالية نظام ادارة الجودة يتم وبشكل دوري قياس مدى
رضا كافة الموظفين عن نظام إدارة الجودة وطرق إعداده
وعمليات التدقيق الداخلي.
 تقوم الوزارة سنوي ًا بتبسيط واعادة هندسة لبعض إجراءاتهالرفع جودة أدائها وتقليل المدة الزمنية إلنجازها ويتم تحديد
العمليات المبسطة حسب منهجية «التعلم والتحسين
المستمر» ،حيث يتم اختيار العمليات المبسطة واعطائها
األولــويــة حسب معيارين رئيسيين (األهمية ،األداء)؛ أي
العمليات ذات األهمية المرتفعة واألداء المنخفض ،وبالتالي
يتم تحديد العمليات ذات األولوية في التبسيط .ويتم بعد
ذلك قياس أثر التبسيط على العملية للتأكد من الفعالية
والكفاءة واالستفادة من التبسيط.
 .8محور البيئة الداخلية
 في إطار عمل الوزارة لجعل مبنى الوزارة مبنى أخضر صديقللبيئة خصوصا فيما يتعلق بتخفيض قيمة فاتورة الطاقة
فقد قامت الوزارة بعدد من المشاريع في هذا المجال خالل
السنوات األخيرة كتغيير نظام تكييف حديث وموفر للطاقة
واستبدال وحدات إنارة بأخرى جديدة موفرة الطاقة وتركيب
أنظمة خاليا شمسية ،مع األخذ بعين االعتبار توفير بيئة
عمل مريحة لموظفي الــوزارة ،وقد لوحظ تعاون من قبل
الموظفين في هذا الشأن من إطفاء إنارة المكتب وماكينات
التكييف عند مغادرة المكتب لفترة طويلة خالل أوقات
العمل أو بعد أوقات العمل الرسمية.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ

اإلنســــــان محــــور التميـــز
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اإلنسان محور التم ّيز
عطوفة الدكتور عبداهلل عليان

ع�ضو جمل�س �أمناء مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز

تتكون العملية اإلداريــة على مستوى الدولة او حتى على مستوى
المنظمة الواحدة من ثالثة عناصر أساسية هي المورد البشري والمورد
الفكري والمورد المادي .هذه الموارد الثالثة هي أساس اإلدارة وجوهرها وال يختلف اثنان حول جوهرية
الدور الذي يلعبه المورد البشري في خلق وتطوير األفكار من جهة وحسن استثمار الموارد المادي من
جهة أخرى ،وقديما قيل أن إنسانية االنسان تتحقق حين يصب المكون المادي في قوالب من ارادته
الخالقة المبدعة .إننا في مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز من أولئك الذين أدمنوا افتنانهم باإلنسان
فهو من يمارس وظائف اإلدارة ومهامها في الدولة والتنظيم وهو الذي يوجه ويقود العنصر المادي من
أموال وموجودات وقبل هذا كله إنه هو من يخلق المبادرات واألفكار والخطط والبرامج والسياسات
لتحقيق أهداف الدولة والمنظمة.
ومن أبجديات التكوين والتطوير البشري اإليمان المطلق
بأن االنسان بمكوناته األربع؛ المكون الفسيولوجي والعاطفي
والعقلي واالجتماعي .هو القائد والربان وهو الوسيلة والهدف
من فعاليات وأنشطة اإلدارة الحكومية والخاصة .وقديم ًا قيل
ّ
التحضر والتم ّيز في المجتمعات والمنظمات يقررها
أن درجة
درجة استخدام هذا االنسان للمكون العقلي وفرض تحكمه
بالمكونات الثالثة األخــرى .إن أي تفسير لحركة التاريخ منذ
النشأة األولى للمكون يكون مغرق ًا في المادية إذا لم يعتمد
الحاالت المختلفة لحركة االنسان .فالتاريخ اإلنساني منذ آدم
وحتى نهاية الكون هي رصد لحركة االنسان وتوجهاته الذهنية
وانتهاء ب Bill
والعقلية ،أليس هو آدم من بدأ مسيرة الكون
ً
 Gatesالــذي يحرك بأفكاره وميوله حركة التاريخ والــدول
والمنظمات.
إن هذا االلتزام بالمبدأ األساس في حركة التاريخ والعالم هو
الــذي نقيس عليه درجــة تقدم وتحضر الــدول والمنظمات.
تتطلب حركة التغيير التي يشهدها العالم حالي ًا الوعي الكامل
بواقع الحال أوال والقدرة على استشراف المستقبل واالستعداد
له ثاني ًا .ومن غي ُر االنسان الذي يخلق التغيير ويوجهه قادر على
االستعداد لمواجهته ومن غير صاحب القدرة العقلية المتميزة
بقادر على قيادة وتوجيه المنظمة نحو األهداف المتفق عليها.
إن هذا االطــاق للقدرة المتميزة للعقل والفعل اإلنساني ال
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

يمكن له أن يرى النور إال إذا شاع في الدولة وفي المنظمة مناخ
من الحرية واالنفتاح والشفافية والديمقراطية في القيادة
واتخاذ القرار من جهة والعدالة والمساواة في توزيع عوائد
التنمية وفرص شغل المواقع اإلشرافية والقيادية من جهة
ثانية.
من هنا فإننا في هذا المركز ندعو وبكل صراحة واقتدار
جميع المسؤولين في وزاراتنا ودوائرنا وشركاتنا إلى ضرورة
التأكيد على وممارسة النمط الديمقراطي المشارك في اتخاذ
القرار وتوفير فرص متساوية وعادلة لشغل الوظائف اإلشرافية
والقيادية فيها .وهي بالضرورة عناصر حاسمة في الحصول
على التميز في األداء واالرتقاء بمستوى أداء المهام المحددة
للدولة حكومة وشركات وأفراد .وهذا االلتزام والمبدأ يدعونا
دائم ًا إلى توجيه النداء إلى الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء أن
نقلل ما أمكن من االستثناءات في التعيينات في وظائف الفئة
العليا من القيادات في الــدوائــر الحكومية وأن يكون سقف
التنافس عالي ًا للحصول على هذه الوظائف كما ندعو إلعطاء
المؤسسات العامة والشركات المزيد من الحرية في استقطاب
الكفاءات المطلوبة ألداء وظائف المستقبل عند تطبيق نظام
الخدمة المدنية .ولنفس السبب نرى ضرورة بذل جهدا ً أكبر
وتخصيص مــوارد أكثر لتطوير وتحديث برامج معهد اإلدارة
العامة.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ

شركة أدوية الحكمة
قصة نجاح
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شركة أدوية الحكمة..

قصة نجاح تعكس الريادة المحلية والطموح
العالمي  -استحقاق المئوية
مازن دروزة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ورئي�س منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال افريقيا يف �شركة �أدوية احلكمة

بدأت شركة أدوية الحكمة كمشروع ريادي قاده الوالد سميح دروزة
حيث وضع لنفسه هدف ًا وهو العمل في القطاع الصحي وأشرك معه مجموعة من األطباء والصيادلة،
حتى أن أصبحت الحكمة اآلن شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق لندن المالي .وعليه فإن اإلنجازات
العظيمة هي ثمرة األحالم التي تراود أصحابها وال يتوانون عن مطاردتها حتى تصبح واقع ًا يفتخرون به.
وهــذا هو الحال مع الــوالــد الــذي آمــن بحلمه المتمثل
بتأسيس شــركــة صــنــاعــات دوائــيــة عــربــيــة ،قـــادرة على
المنافسة مع الشركات األجنبية العاملة في المنطقة،
وحجز مكانة مرموقة لها عالمي ًا .وبعزمه وتفانيه الكبير
تحقق له ما أراد ،ليكون عام  1978نقطة االنطالق من األردن
لشركة «الحكمة» التي تمكنت خــال وقــت قصير من
تحقيق نجاح استثنائي على صعيد المنطقة العربية ودول
الشرق األوســط ،وهو ما دفعه ألخذ الشركة نحو الخطوة
التالية ...المنافسة في األسواق العالمية.
ومع العمل الجادّ ،
تمكنت «الحكمة» من الحصول على
موافقة إدارة األغذية والــدواء األميركية ( )FDAعام ،1995
لتصبح أول شركة دوائية عربية قادرة على بيع األدوية في
السوق األميركي .ولم يقتصر نمو «الحكمة» على الواليات
المتحدة األميركية فحسب ،بل امتد أيض ًا ليشمل دول
االتحاد األوروبي .وهكذا توسعت الشركة حتى أصبحت اليوم
مجموعة شركات دوائية متعددة الجنسيات مدرجة في
بورصة لندن ،تتركز أعمالها على تطوير وتصنيع وتسويق
األدويــة ذات العالمة التجارية المسجلة ،كما تمتلك 31
منشأة للتصنيع الدوائي في منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا وأوروب ــا والــواليــات المتحدة األميركية من الطراز
الحديث والعالمي في  11دولة ،ولديها مبيعات في أكثر من 50
دولة حول العالم.
منذ أكثر من  40عام ًا ،تسعى «الحكمة» إلى توفير صحة
أفضل ،في متناول اليد ،كل يوم ،لماليين من الناس من
خالل تقديم أدوية عالية الجودة وإتاحتها لمن هم بحاجة
إليها بأسعار معقولة .وباالعتماد على خبرتها ورؤيتها
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

الواسعة ،تعمل «الحكمة» على تحويل العلوم المتطورة إلى
تحسن من جودة حياة األفــراد ،كما تلتزم
حلول مبتكرة
ّ
تجاه عمالئها والمرضى الذين يخدمونهم .ومــن خالل
ذراعها االستثماري «حكمة فينتشرز ،»Hikma Ventures
تعمل الشركة على جــذب التقنيات المبتكرة في مجال
الصحة وتوظيفها لخدمة األفراد حول العالم ،في حين يعمل
موظفوها ،وعددهم  8.600موظف وموظفة ،على بناء عالم
أكثر صحة يثري جميع المجتمعات.
أما جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-التي
وجهت
عصفت بالعالم أجمع ،فقد كانت البوصلة التي ّ
األعين على العاملين في الصفوف األولى؛ وس ّلطت الضوء
على الدور الحقيقي للقطاعين الطبي والدوائي في إنقاذ حياة
األفراد ،ومنحهم األمان واألمل .ولم تُ
ستثن «الحكمة» من
َ
ذلك؛ فمنذ بدء الجائحة واصلت تأمين األدويــة األساسية
وأدويــة الــطــوارئ في المستشفيات رغــم التحديات ،كما
قدمت العالجات الالزمة لمواجهة الفيروس لوزارات الصحة
ّ
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .كذلك ،وضعت
الشركة خطة طويلة الــمــدى ،بــأ ّلا تكتفي بتأمين حاجة
األســواق بــاألدويــة فحسب ،بل وبتمكينها ً
أيضا من بناء
مخزون استراتيجي من الدواء يُعتمد عليه خالل هذه األوقات
الحرجة واالستثنائية.
وبوصفها شركة وطنية انطلقت إلى العالمية من األردن،
تفتخر «الحكمة» بإسهامها في دعم االقتصاد المحلي،
وتب ّني الكفاءات األردنــيــة المميزة ،إلــى جانب حجز موقع
مرموق للمملكة -التي تحتفل هذا العام بالمئوية األولى
لتأسيسها -على خارطة الصناعات الدوائية في العالم.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ

دور الجامعات في استشراف
المستقبل

9
A

دور الجامعات في استشراف المستقبل
أحد متطلبات التعامل مع تحديات
المئوية الثانية
الدكتور هيثم علي حجازي

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية الأ�سبق � /أمني عام رئا�سة
الوزراء الأ�سبق

أصبحت قضية (المستقبل) تشغل بال القائمين على إدارة شؤون
مختلف المؤسسات ،وبغض النظر عن حجمها وطبيعة عملها ومكان
وجودها ،وذلك نظرا للتحوالت والتغيرات والتطورات التي باتت تؤثر في مختلف جوانب الحياة ،والتي ال
يتوقع لها أن تقف عند حد معين .ومن أجـل مواجهـة هذه التحديات ،فان استشراف المستقبل Future

 Foresightيعد أحد السبل التي يمكن للدول والمؤسسات انتهاجها ،وبحيث يصبح اسلوب عمل
وممارسة يومية .فأين تقف جامعاتنا األردنية من استشراف المستقبل؟
الجامعات هي الركن األســاس في حياة أي مجتمع
ونهضته :تقود مسيرة التعليم ،وتقوم بالبحث العلمي،
المعو ُل
وتسعى إلى خدمة المجتمع ،وبالتالي ،فإنها
َّ
عليها في قيادة بلدها .وفي الوقت ذاته ،يجب التنبه إلى
أن هذه الجامعات تعمل في بيئة ديناميكية شديدة
ّ
ُ
التعقيد ،سريعة التغير ،تفرض عليها تحديات مختلفة
على صعيد البرامج األكاديمية التي تقدمها ،والطريقة
التي تعمل بها ،وعلى صعيد النسبة المرتفعة من
البطالة بين خريجي الجامعات ،باإلضافة إلى االستجابة
للطلب المتزايد على التعليم العالي ،ووجود المنافسة
الحادة في ســوق التعليم الجامعي .وهــي أمــور كلها
تتطلب النظر الى المستقبل بنظرة مختلفة عما هو
األمر عليه اليوم ،مما يعني ضرورة اإلجابة عن مجموعة
أسئلة أبــرزهــا :كيف يمكن لجامعاتنا التعامل مع
التحديات المستقبلية؟ وكيف يجب على الجامعات أن
تعمل كي تكون قادرة على االستعداد للسنوات الـ 20- 10
الــقــادمــة؟ وكــيــف يجب على الــجــامــعــات أن تخطط
للمستقبل؟ مما ال شك فيه أن (استشراف المستقبل)
هو المدخل القادر على اإلجابة عن هذا األسئلة.
واســتــشــراف المستقـــبل مــوضــوع أخــذ يحظى
باالهتمام المتزايد منذ أواخــر القرن العشرين .ففي
سنـــــــوات السبعينات صدر كتاب ()Future Shock
لمؤلفيه ألفـــــن وهايدي توفلـــــــــر ،وتاله للمؤلفين
نفسهمــــا كتابـــان أولهما ( )The Third Waveوالثاني
ِ
هو ( .)Power Shiftوفي عام  1994صدر كتاب (Seizing
 )The Futureلمؤلفه ميشيــــــل ِزي ،ليلــــيه عام 1996
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

كتاب ( )Rethinking the Futureمــــــن إعــــــــــداد
رووان غيبســون وقــدم له ألفن وهايــدي توفلر .ثم
صــدر كتاب (Futuring: the exploration of the
 )futureلمؤلفه ادوارد كورنيش عــام  2005وكتاب
( )Futureإلريك غارالند عام  2007وكتاب ()The Futures
إلميلي المبرت عام  2010وكتاب (Industries of the
 )Futureلمؤلفه أليك روس عام  2016وغير ذلك كثير.
ولقد تواصل االهتمام أكثر فأكثر بعلم المستقبل
بشكل عام ،وباستشراف المستقبل على نحو خاص،
غير بالدنا لألسف ،إذ تشير المعلومات
ولكن في بالد ِ
المتوافرة الى وجود ما يزيد على ( )300مؤسسة على
مستوى العالم تعنى بعلم المستقبل ،وأكثر من ()5000
باحث يعملون في هذا المجال ،باإلضافة الى ما يزيد على
( )100دورية متخصصة في هذا الحقل ،عالوة على أن هناك
أكثر من ( )300مادة دراسية تتعلق بعلم المستقبل
واستشراف المستقبل يتم تدريسها في العديد من
جامعات العالم ،خاصة وأن هــذا العلم ،أصبح حقال
أكاديميا ومهنيا واسعا ،له أصوله وقواعده العلمية
المنظمة ،ولــه استراتيجياته وخصائصه ومناهجه
وأســالــيــبــه العلمية وتطبيقاته .وتــهــدف دراســـات
اســتــشــراف المستقبل الــتــي تــنــضــوي تــحــت علم
المستقبل إلى فهم واستكشاف وإزالة الغموض حول
المستقبل ،وجعل معالمه واتجاهاته أكثر وضوحا
ومــعــرفــة ،باالستناد على فــكــرة اســتــرجــاع الماضي
واستقراء الحاضر بغية استشراف المستقبل ،من أجل
وضع حلول علمية للقضايا السياسية واالقتصادية
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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نفسها ،ومن خالل مبدأ رد
واالجتماعية وغيرها التي
يـــتـــوقـــع حــــدوثــــهــــا فــي علـــى الجامعـــات أن تتذكـــر مجموعـــة الــفــعــل ولــيــس مــن خــال
المستقبل.
اســتــراتــيــجــيــات وخــطــط
م ــن الحقائ ــق الت ــي يج ــب ْ
أن تعم ــل ف ــي واضــحــة ،وهــو بعكس ما
يشير إدوارد كورنيش
فـــي كــتــابــه الــمــوســوم ضوئهـــا إذا أرادت ان تكـــون جامعـــات تــمــارســه الــجــامــعــات في
الدول المتقدمة ،ومن أجل
(االســــتــــشــــراف :مــنــاهــج
مس ــتقبل فاعل ــة
االنتقال من الوضع الحالي
استشراف المستقبل) إلى
إلـــى مــا يــمــكــن تسميته
وجــود تحول عظيم يجري
بجامعة المستقبل ،يجب على جامعات المستقبل:
في حياة البشر في مختلف أنحاء العالم ،والى أن آثار هذا
التحول ســوف تطال البشرية جمعاء حيثما كانت - .السعي الى تصميم برامجها األكاديمية باالتفاق مع
المجتمع وذوي العالقة فيه ال ــذي يتلقى خدمة
َ
العمل بكل امكاناتها من أجل
ويضيف أن على البشرية
الجامعة .ويقتضي هذا األمر أن تفتح الجامعات أبواب
إدارة هذا التحول العظيم والتعامل معه ،من خالل
النقاش مع طلبتها والعاملين فيها ومع المجتمع
تحديد التوجهات الكبرى التي تصوغ شكل المستقبل،
المحلي ،واالستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم فعال
والتي تتمثل في :التقدم التكنولوجي ،والنمو االقتصادي،
ال قوال.
وتحسن الصحة ،والزيادة في القدرة على التنقل ،والتدهور
ّ
تمكنها من
 أن تسعى جــاهــدة كــي تــجــد طــرق ـ ًاالبيئي ،والتطور االقــتــصــادي .فكيف سيكون شكل
استكشاف وتقديم المزيد من الخدمات الى المجتمع
العالم بعد عشرين سنة من اآلن في ظل تلك التوجهات
الذي تعمل فيه.
الكبرى المذكورة؟ وهل استشرفت جامعاتنا صورة ما
 العمل على تحسين قدراتها حتى تقدم ما تعد به،يمكن أن يكون عليه العالم ،وبالطبع نحن جزء منه؟
وبعكس ما هو معمول به حالي ًا ،حتى تتمكن من
حين نتحدث عن استشراف المستقبل من منظور
تأدية رسالتها بشكل صحيح.
جامعي ،فإن على الجامعات أن تتذكر مجموعة من  -السعي بجدية متناهية ألن تصبح مؤسساتنا
أن تعمل في ضوئها إذا أرادت ان تكون
الحقائق التي يجب ْ
الجامعية منظمات متعلمة بكل ما تحمله هذه
جامعات مستقبل فاعلة .ومن هذه الحقائق :أن تلتزم
الكلمة من معنى.
الجامعات بعملية استشراف المستقبل ،وأن تعتنق
 السعي إلى التركيز على النتائج والمخرجات األكاديميةلتحمل مسؤولية األجيال القادمة ،وأن
فكرة االستعداد
ُّ
التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.
تــؤمــن الــجــامــعــات أن مــمــارســة عملية استشراف
 تمكين العاملين في الجامعات من أعضاء الهيئتينالمستقبل سوف تساعدها على بناء خطط الطوارئ
التدريسية واإلدارية ،مما يساعد على إطالق الطاقات
والسيناريوهات الالزمة الخاصة باألحداث غير المرغوب
الكامنة ويولد االبداعات.
فيها ،وعلى الجامعات أن تدرك أن اعتماد استشراف
المستقبل كممارسة يومية في أعمالها سيساعدها  -السعي الى ان تثبت الجامعة أنها الحل الفاعل لسلسلة
األمــراض االقتصادية واالجتماعية ،وهو ما افتقدناه
على االستجابة السريعة للتغييرات المفاجئة التي
خالل أزمة كورونا.
يمكن أن تحدث داخل مجتمعها او خارجه.
 االسراع في إنشاء وحدة ادارية داخل كل جامعة يكونلألسف ،لم تستطع العديد من الجامعات القفز خارج
مــحــور عملها اســتــشــراف المستقبل لمساعدة
الصندوق ،والتفكير بطريقة غير تقليدية ،تتمكن معها
الجامعات على االستعداد للمستقبل ومواجهة
تحدياته.
في نهاية المطاف أن تحقق رسالتها المتمثلة في
التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بشكل كفؤ  -تخصيص مساق دراســي ضمن متطلبات الجامعة
وفاعل .وبقيت تلك الجامعات تتعامل مع األزمــات
بعنوان (استشراف المستقبل) والنظر في إمكانية
استحداث تخصص جامعي محوره علوم المستقبل.
والمشكالت التي تواجهها بالقطعة ،وبطريقة التفكير
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١
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مفهوم التقييم المؤسسي ودوره في
استكمال مفهوم اإلدارة الحديثة
الدكتور عبداهلل حممد الق�ضاة

�أمني عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد
الإدارة العامة �سابقا

لم يعد التقييم المؤسسي والمستند على معايير موضوعية تعكس
إنتاجية وفاعلية المؤسسة ترف ًا ،بل أصبح ضرورة ملحة ومدخال حديثا
لتحسين األداء ،وكشف نواحي القوة والقصور ،وتشخيص واقعه بموضوعية ،وتوفير معلومات تساند
وتدعم القرارات المتعلقة بجهود االستدامة المؤسسية والتك ّيف من النظام اإليكولوجي المعقد
للمؤسسات الحديثة ،لذلك البد للدول النامية من تبني نظام لتقييم أداء مؤسساتها للتأكد من
مبررات وجودها ولتبرير اإلنفاق المالي على هذه المؤسسات.
َ
المؤسسة
وضع
مقارنة
في التقييم المؤسسي يتم
ّ
ِ
تم التخطيط لها ،وتقييم مدى
الحالي مع األهداف التي ّ
تطبيق ما جاء في الخطة االستراتيجية وااللتزام بها،
وهــي عملية متواصلة ومستمرة تسعى بصورة
مباشرة إلى اكتشاف االنحرافات ،إن وجدت أو ًال بأول ،مما
يمنع وقــوع المؤسسة في المشكالت التطبيقية
المختلفة ،ويحد من األخطاء التي يمكن أن تقع أثناء
عملية تنفيذ االستراتيجيات المعتمدة .وتكمن أهمية
التقييم المؤسسي في كونه يهدف إلى التأكد من أن
العمليات اإلداريــة تنسجم مع بعضها بطريقة تحقق
الميزة للمؤسسة ،كما تحقق الكفاءة والفعالية،
ويقوم هذا النشاط على ُجملة من المعايير التي تحدد
مدى كفاءة العمل في المؤسسات ،ومدى قدرتها على
تسليم مخرجات أعمال حسب المواصفات المرغوبة.
كما يمكن النظر الى عملية التقييم المؤسسي أنها
مرحلة من مراحل التحسين والتطوير المؤسسي ،وفقا
لــدورة ديمنغ ( )Plan-Do-Check-Actللتحسينات
المستمرة والتي تتكون من اربعة مراحل اساسية
متتابعة ومتكررة للتحسين المستمر ،ويجب اتباعها
كي نستطيع حل المشكلة التي نواجهها ،ففي المرحلة
األولى  Planتضع المؤسسة أهدافها االستراتيجية وفقا
للنتائج المستهدفة ،بعد ذلــك تشرع المؤسسة
بعملية التنفيذ لهذه األهداف ضمن هذه المرحلة ،Do
وتتم عملية المراجعة  Checkفي المرحلة الثالثة
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

للتأكد ما إذا كانت التغييرات واألنشطة التنفيذية قد
حققت النتائج المرغوبة أم ال ،من خالل عملية التقييم
وبالتالي مالحظة الفرق بين الهدف المتوقع واالنجاز
الحقيقي للخطة ،ومن ثم تحديد الفجوة بين النتائج
المطلوبة والنتائج الفعلية وبالتالي القيام باإلجراءات
التصحيحية الالزمة وصوال للتحسين المستهدف وهي
مرحلة  ، Actوهكذا تستمر دورة التحسين المستمر
ما بين حسن التخطيط وسالمة التنفيذ من خالل
المراجعة الدورية.
التقييم واألداء المؤسسي
عندما نتحدث عن لتقييم فإننا نستهدف األداء
المؤسسي والذي يعني قدرة المؤسسة على استخدام
مواردها بكفاءة وإنتاج مخرجات متناغمة مع أهدافها
ومناسبة لمتلقي الخدمة ،ويعتبر األداء المؤسسي
المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المؤسسة في
ضوء تفاعلها مع عناصر نظامها اإليكولوجي ويشمل
عدة أبعاد :أداء األفراد داخل وحداتهم التنظيمية ،أداء
الوحدات اإلدارية في إطار السياسات العامة للمؤسسة،
أداء المؤسسة في إطــار نظامها اإليكولوجي .وحتى
تنجح عملية التقييم المؤسسي البد من مراعات أبعاد
األداء المؤسسي والعوامل المؤثرة فيه ،ومن ذلك:
الرضا الوظيفي الذي يعد مؤشرا ً مهم ًا لتقييم الفاعلية
التنظيمية ،وااللتزام التنظيمي المرتبط بشكل وثيق
بسلوكيات العاملين ،وكذلك مهارات التفكير االبتكاري،
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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وغير ذلك من األبعاد المختلفة ،وتتنوع العوامل المؤثرة
باألداء المؤسسي ،ومنها :ثقافة المؤسسة التي تتكون
من القيم ،التقاليد ،تاريخ المؤسسة وغيرها ،ويمكن أن
تعطي تأثيرا ً فعا ًال على النتائج االقتصادية للمؤسسة
على المدى الطويل ،و الرؤية التي تشكل خارطة طريق
المؤسسة لتحقيق أهدافها ،ويعتبر اإلبداع وتكنولوجيا
المعلومات من العوامل المهمة ذات التأثير اإليجابي
على األداء المؤسسي كذلك.
التقييم والرقابة
يمكن النظر إلى عملية تقييم األداء على إنها جزء
من عملية الرقابة ،كونها تعنى بتوجيه األنشطة داخل
التنظيم للوصول إلى هدف محدد ،وأن تقييم األداء هو
استقرار دالالت ومؤشرات المعلومات الرقابية لكي يتم
اتخاذ قرارات جديدة لتصحيح مسارات األنشطة في حال
انحرافها أو تأكيد مساراتها الفعلية إذا كانت تتجه فع ً
ال
إلى اإلنجازات المرغوبة ،أي أن العملية الرقابية الشاملة
بما فيها تقييم األداء تختص أساس ًا بوظيفتين :األولى
محاولة رفع األنشطة في االتجاهات المحققة لألهداف
ومنعها مــن االنــحــراف ،والثانية تصحيح مــســارات
األنشطة ،وهذا هو تقييم األداء.
الرقابة على عمل المؤسسات العامة هي مطلب
حيوي لضمان شرعية قــرارات وأعمال اإلدارة العامة،
ّ
وللتأكد من مشروعية القرارات والتصرفات اإلداريــة
وحسن تنفيذها ،وضمان الحفاظ على حقوق األفــراد،
وحسن سير أعمال المؤسسات العامة ،وهناك أنواع
رقابية تمارس على أعمال المؤسسات العامة في
معظم دول العالم ،ففي األردن مث ً
ال ووفقا لدستور
المملكة ،توجد رقابة سياسية تمارسها السلطة
التشريعية على أعمال اإلدارة العامة وأجهزتها وجميع
مؤسساتها ،ويعتبر ديــوان المحاسبة ذراع السلطة
التشريعية في مراقبة إيــرادات ونفقات الدولة وطرق
صرفها ،ومن بين أهدافه المحافظة على المال العام
والتأكد من سالمة استخدامه وإدارته بصورة قانونية
وفاعله .النوع اآلخــر من الرقابة هو رقابة السلطة
التنفيذية على أعمالها «الرقابة اإلدارية» وهي «األنشطة
التي تقوم بها اإلدارة لمتابعة تنفيذ السياسة الدائمة
وتقييمها والسعي لتصحيح أي نقاط ضعف قد تضر بها
من أجل تحقيق األهداف المرجوة» ،وفي األردن تخضع
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

المؤسسات الحكومية لرقابة مالية من وزارة المالية،
إضافة الى الدور الذي تمارسه هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد في التحقق من الشكاوى التي تقدم لها مباشرة
من المواطنين أو من ديــوان المحاسبة أو مجلس
الــوزراء بخصوص أي قــرارات تخرج عن مبدأ السالمة
والمشروعية .أما النوع الثالث من الرقابة فهي الرقابة
شيوعا التي تضمن
القضائية وهي إحدى الضوابط األكثر
ً
ألن لكل فرد حق الطعن في قرارات
حقوق وحريات الفرد؛ ّ
اإلدارة إذا تم المساس بحقوقهم ويعتبر القضاء
المرجع الفعلي والملجأ الذي تسعى إليه اإلدارة واألفراد
لضمان احترام مبدأ الشرعية.
نالحظ مــن خــال الــصــورة السابقة للرقابة على
المؤسسات أنها تتم بموجب التشريعات ومن خارج
المؤسسات العامة ،وجميعها تسهم بطريقة أو أخرى
بتقييم األداء الــمــؤســســي ،يــضــاف لــذلــك التقييم
المؤسسي الــذي تجريه مراكز الجودة والتميز ،ففي
األردن يتولى ذلك مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز
حيث يتم منح جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء
الحكومي والشفافية بهدف تحسين وتطوير أداء
الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين
األردنيين والمستثمرين ،وتشترك بهذه الجائزة كافة
المؤسسات الحكومية بصفة الزامية ،وهنالك جوائز
اخرى تمنح للمؤسسات مثل :جائزة اإلبداع الحكومي
وجــائــزة التحول الــى الحكومة اإللكترونية ،وبالتالي
فالمركز يقوم بدور التقييم لكافة مؤسسات الدولة
وفــق معايير معتمدة ،بحيث تسهم مخرجات هذا
التقييم في برامج التحسين والتطوير وصو ًال إلى تمكين
هذه المؤسسات من تحقيق مستويات أداء فائقة
ومستدامة تلبي وتتجاوز توقعات جميع المعنيين.
التقييم الذاتي
عملية تقييم األداء المؤسسي عملية مستمرة،
الهدف منها التقييم الذاتي الوقائي وليست عملية
تقوم بها المؤسسات في نهاية تاريخ معين ،بهدف
تفادي األخطاء مستقب ً
ال ،واألصل أن يتم هذا التقييم
من قبل وحدات تطوير األداء المؤسسي الموجودة في
كل دائرة ،وبشكل مستمر على أن يتم اعتماد معايير
معتمدة كمعايير الجودة أو معايير التميز المؤسسي
ّ
تمكن المؤسسة
أو أي معايير تعتمد لهذه الغاية والتي
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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من قياس أدائها الفعلي ومقارنة النتائج المتحققة
بالنتائج المطلوب تحقيقها حتى تتكون لدى المؤسسة
صورة حية لما حدث ولما يحدث فعال ومدى النجاح في
تحقيق األهــداف وتنفيذ الخطط المعتمدة بما يكفل
اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحسين األداء ،وعليه يكون
تقييم األداء هو المراجعة اإلداريـــة لــأداء من خالل
االلتزام بتطبيق المعايير ومقارنتها بالفعلي .ويمكن
القول بأن تقييم األداء المؤسسي هو نظره متعمقة
للنتائج الفعلية بما لها مــن مــقــارنــات وعــاقــات
مستنتجة ومستنبطة تساعد في تحديد ومعرفة
فرص التطور لتقويتها وتحديد اإليجابيات لدعمها،
قياسا بالنتائج المخطط لها ،مع األخذ باالعتبار أن نتيجة
تقييم األداء سواء كانت سلبا ام ايجابا البد وأن يكون
لها خطة عمل  Action Planبهدف الحصول على
التغذية العكسية والرقابة ،لتكون مرجعية أساسية
لإلدارة في اتخاذ القرارات المستقبلية.
طرق التقييم المؤسسي
هناك العديد من الطرق التي طورها العلماء للتقييم
المؤسسي منها معايير نموذج الجودة الياباني (جائزة
ديمنغ)  ،ومعايير نموذج التقييم األمريكية ، Baldrige
ومعايير النموذج األوروبــي للتميز المؤسسي EFQM
وهناك العديد من النماذج العالمية والوطنية للتميز،
واعتمدت معايير متشابهة الى حد ما حيث ركزت على
الممكنات المؤسسية مــثــل :الــقــيــادة ،التخطيط
االستراتيجي ،ادارة الموارد البشرية ،إدارة العمليات ،نظام
اإلدارة ،وضع ونشر السياسات ،التركيز على العميل،
القياس ،والتحليل وادارة المعرفة ،وكذلك النتائج مثل:
نــتــائــج ال ــم ــوارد الــبــشــريــة ،نــتــائــج الــشــراكــات ،نتائج
المستفيدين ،ونتائج األداء الرئيسية ،وتباينت هذه
النماذج في التركيز على معايير دون غيرها من المعايير
الواردة أعاله وكذلك تباينت في إعطاء األوزان لمعايير
دون غيرها ،وتتم مراجعة هذه المعايير وأوزانها بعد
كل مرحلة من مراحل التقييم المؤسسي في ضوء
التجربة وردود أفعال المعنيين وخصوصية المؤسسات
ونظامها اإليكولوجي .ومن أشهر النماذج التي طورت
معايير للتقييم المؤسسي ،النموذج االوروبــي للتميز
المؤسسي الصادر عن المؤسسة األوربية إلدارة الجودة
 EFQMوالــذي تطبقه معظم الــدول العربية ومنها
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١
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األردن من خالل مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز،
يتكون النموذج من ثالثة مجاالت (مــحــاور) :االتجاه،
التنفيذ ،والنتائج ،وتتضمن سبعة معايير رئيسة ينبثق
منها معايير فرعية وتوجد أوزان لكفاءة المعايير يتم
قياس أداء المؤسسات وفق ًا لها .ويمكن اعتبار نموذج
بطاقة قياس األداء المتوازن الــذي طــوره العالمان
كابالن ونورتون أداة تقييم مؤسسي ،كونه يهدف إلى
مساعدة المنظمة على ترجمة رؤيتها واستراتيجياتها
إلى مجموعة من األهــداف والقياسات االستراتيجية
المترابطة ،حيث تسمح بالقياس على مستوى أربعة
مــحــاور هــي :المحور المالي ،محور العمالء ،ومحور
العمليات الداخلية ،ومحور التعلم والنمو التنظيمي.
دور التقييم في استكمال مفهوم اإلدارة الحديثة
تسعى اإلدارات الحديثة لتحقيق المرونة المؤسسية
وتعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل ورفع قدرتها
على استشراف المتغيرات واستخدام التكنولوجيا
المتقدمة وتبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة وتقديم
أفضل الخدمات لجمهورها ،ومن هنا البد من تكامل
مفاهيمها وتــرابــط عملياتها اإلداريــــة ،ففي عملية
التخطيط تطور رؤيتها ورسالتها ومنظومة أهدافها
االستراتيجية الــقــادرة على االستجابة للمتغيرات
المختلفة في نظامها اإليكولوجي ضمن معايير متوازنة
ومـــؤشـــرات أداء قــابــلــة لــلــقــيــاس ضــمــن األزمــنــة
المستهدفة ،ثم تشرع هذه اإلدارات بتطوير الهياكل
التنظيمية المستجيبة لرؤيتها ثم تطوير مواردها
واستقطاب المواهب البشرية المالئمة لتنفيذ أهدافها
وبرامجها بكفاءة وفاعلية .وال تكتمل العمليات
اإلداريــة بدون عملية التقييم المؤسسي الموضوعي
وعلى كافة جــوانــب األداء المؤسسي ومستوياته
«الــمــوارد البشرية» ،الجوانب التشغيلية ،والجوانب
االستراتيجية ،حيث يقيس هــذا التقييم مــدى نجاح
المؤسسات في تحقيق أهدافها في ضــوء خطتها
االستراتيجية والتشغيلية استنادا ً إلى مؤشرات األداء
الــمــحــددة مسبقا فــي الــخــطــة أو معايير التقييم
المعتمدة ،والتقييم يكشف فجوات األداء وأي اختالالت
في التنفيذ ،وتشكل مخرجاته مدخالت هامة لعملية
التحسين التي تتبع التقييم ،ويمكن أن يكون دور
التقييم على المستويات التالية:
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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 المستوى االستراتيجي :حيث تمكن عملية تقييماإلدارات الــحــديــثــة مــن الــحــكــم عــلــى م ــدى نجاح
المؤسسات في تحقيق األه ــداف الوطنية العليا
للدولة والمساهمة في حل الكثير من مشكالت
المجتمع ،واالســتــجــابــة لمتطلبات المستقبل
وتحقيق رضا المواطنين ضمن قاعدة المحافظة
على المال العام ،وهذا يحتم الموائمة بين التقييم
الوطني للمؤسسات والتقييم الدولي الذي يعتمد
م ــؤش ــرات عــالــمــيــة ل ــأه ــداف الــوطــنــيــة (أعــمــال
الحكومة) مثل مؤشر الكفاءة الذي يصدره البنك
الدولي ومؤشر أداء القطاع العام Performance
 Sector Publicالــذي يصدره المنتدى االقتصادي
العالمي ومعه أيض ًا تقرير التنافسية ،وهناك أيض ًا
محور الثقة بالحكومة الذي يصدر ضمن تقرير الحرية
االقتصادية السنوي .كما هناك تقارير داخلية تصدرها
الدول لتقييم المؤسسات ،ومنها على سبيل المثال
ما يصدر في األردن ،مثل تقارير ديــوان المحاسبة
وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتقرير التقييمي
لجائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية إضافة الى تقرير حالة البالد الذي يصدر
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي .جميعها تقدم
نتائج مهمة ألداء المؤسسات العامة وتؤشر على
قدرتها في تحقيق الغاية التي انشأت من اجلها ضمن
معايير القياس المشار اليها .وفي األردن على سبيل
المثال ،يمكن أن تتولى إدارة تطوير األداء المؤسسي
في رئاسة الوزراء االستفادة من مخرجات التقييم
المؤسسي على هذا المستوى كمدخالت لسياسات
التطوير على المستوى الوطني.
 المستوى المؤسسي :إن مخرجات التقييم تساعدفي تصنيف المؤسسة استنادا ً لمستويات أدائها
وبالتالي تحدد آفاق المنافسة بينها ،عالوة على أن
التقييم المؤسسي سيكون أساس ًا لدراسة أسباب
انخفاض جــودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة
للمواطن مقارنة مع غيرها من المؤسسات ،كما أن
التقييم يحدد مواضع الهدر التي تــؤدي إلــى زيــادة
تكاليف الخدمات وانخفاض مستوى رضــا متلقي
خدماتها.
ّ
يمكن من
 المستوى التشغيلي :فــإن التقييماﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

المحافظة على إنتاجية الموظفين وأدائــهــم
وتحفيزهم ألداء أفضل ما لديهم ،فهو ّ
يوفر فرصة
للمؤسسات لتقييم مساهمات موظفيهم في
العمل ،ومدى قدرتهم على األداء واإلبداع واالبتكار
وتقييم الخدمات بالشكل المطلوب وبالتالي ّ
يحفز
األفـــراد على القيام بأفضل مــا لديهم مــن أجل
النهوض بأنفسهم ومؤسساتهم .وفي األردن مثال،
يمكن أن تتولى وحــدات تطوير األداء المؤسسي
ووحــدات الموارد البشرية الموجودة في كل دائرة
حــكــومــيــة عملية الــتــقــيــيــم عــلــى المستويين
المؤسسي والتشغيلي وفق المعايير المعتمدة
لهذه الغاية على أن يتم رفع مخرجات هذا التقييم
إلدارة تطوير األداء المؤسسي فيما يتعلق بالبعد
االستراتيجي ،أما المخرجات التي تقع ضمن صالحيات
المؤسسة فيتم توظيفها مباشرة في عمليات
التحسين والتطوير مع ضرورة ربط مخرجات تقييم
األداء الفردي بالمؤسسي (إدارة األداء) لضمان تحفيز
العاملين لتحقيق المستهدفات االستراتيجية
للمؤسسة.

ونخلص بالقول أن عملية التقييم المؤسسي
تشكل حلقة مهمة فــي العملية اإلداريــــة
الحديثة ،فهي تحكم على فاعلية ما يسبقها
م ــن عــمــلــيــات مــثــل الــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم
والــتــوظــيــف وس ــام ــة تــطــبــيــقــهــا ،وتسهم
مخرجاتها في عملية التحسين المستمر لعمل
ّ
يمكن المؤسسة من بناء قدرات
اإلدارة بما
االبــتــكــار لديها وتــطــويــر خدماتها المقدمة
وبــالــتــالــي تمكينها مــن عملية اســتــشــراف
المستقبل ،ويــرتــكــز نــجــاح عملية التقييم
الــمــؤســســي عــلــى مـــدى وضــــوح ومــوضــوعــيــة
المعايير والقائمين على التقييم وضمان ربط
ذلك بالمساءلة اإلدارية الحقيقية وفق منهجية
محوكمة يلتزم بها جميع المعنيين ،ويتم
عــرض نتائجها بشفافية وبشكل مستدام،
وضمان الربط المنهجي بين مخرجات التقييم
على كافة المستويات بطريقة منتظمة مع
ضرورة توظيف األنظمة التكنولوجية الحديثة
في التقييم المؤسسي أسوة بالدول المتقدمة
في هذا المجال.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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تطوير القيادات ذات المستوى اإلداري المتوسط
في مؤسسات القطاع العام والخاص
أحد برامج صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية
�صائب احل�سن

مدير �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية

منذ تأسيسه في عام  2001بمبادرة من جاللة الملك عبداهلل الثاني،
الفعالة التي
يواصل صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية تنفيذ أنشطته ّ
التقدم في تحقيق التنمية الشاملة،
تستهدف مختلف المجاالت ذات القدرة على تحفيز المزيد من
ّ
سواء عبر إكسابهم مهارات جديدة ،أو توفير
والتي تحمل أثراً إيجابي ًا مباشراً على الفئات المستفيدة،
ً
وسائل الدعم إلبداعاتهم ،وبما يعد بإطالق المزيد من الفرص الكامنة أمامهم.
توجه الصندوق إلى االستثمار في العنصر البشري نابع
من سعيه إلى ترجمة رؤى جاللة الملك وتحويلها إلى
مناهج عمل وخطط تنفيذية تضمن تقديم خدمات
نوعية وتوفير فرص استثنائية ألهم عناصر العملية
التنموية ،إذ يولي جاللته اهتمام ًا منقطع النظير
بالطاقات البشرية األردنية ،شأنه في هذا شأن أسالفه
الملوك الهاشميين ،الذين لطالما أكــدوا ذلــك عبر
العديد من المواقف التي سجلها التاريخ ،وشكلت هذه
العالقة الوثيقة بين شعب األردن وملوكه وصفة العبور
اآلمــن لمئوية الــدولــة الثانية برغم تجلي التحديات
والصعوبات .تتلخص آلية عمل الصندوق بتصنيف
خدماته ضمن مصفوفة برنامج يندرج في نطاقها عدد
من المشاريع ذات االختصاص ،مكونة سلسلة من
عناقيد البرامج ،وترتكز سياسة الصندوق في تقديم
خدماته على أســاس توجيه هــذه الخدمات بشكل
مباشر للمستفيدين األقدر على تحقيق أكبر استفادة
ممكنة منها ،وبما يحقق الفعالية القصوى واألثــر
المنشود.
وبالتعاون مع مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز
ومن ضمن العديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق
للمساهمة في تحقيق التنمية البشرية ،وفر الصندوق
مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف بشكل
مباشر القيادات ذات المستوى اإلداري المتوسط في
مؤسسات القطاع العام والخاص ،وذلك لما تتمتع به
هذه الفئة من أهمية في المستقبل المنظور وقدرة
على إح ــداث التغيير والتطوير اإلداري المنشود في
مؤسساتهم .إذ يوفر الصندوق فرص المشاركة لهذه
الفئة عبر مسار تدريبي فريد مكون من ثالث مراحل
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

بهدف تطوير المهارات القيادية لديهم نظري ًا وعملي ًا.
ويمثل هذا المشروع بلورة لمنظور متشعب يهدف
إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عبر
المؤسسات الخدمية عن طريق تحسين فعاليتها
إداريــــ ًا مــن خــال تطوير مــهــارات كــوادرهــا القيادية
واإلبداعية وتوسيع آفاقها وتعزيز أنماط التفكير لديها.
ومنذ إطــاق المشروع عــام  ،2010استطاع الصندوق
تدريب  290موظف ًا وموظفة من الفئة المستهدفة
يعملون في العديد من المؤسسات العامة والخاصة
ومؤسسات المجتمع المدني ،ويشكلون قيادات
مستقبلية مؤهلة وجادة في التطوير والتحديث .تعقد
المرحلتين التدريبية األولى والثانية في عمان ،واألخيرة
في أكاديمية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا
لمدة أسبوع لكل منها .وتعمل المراحل التدريبية
مجتمعة على صقل الشخصية القيادية للمشاركين
وتعزيز التفكير اإلبداعي لديهم في إطــار المعطيات
القانونية واإلدارية التي يتعاملون معها.
اليوم ،ونحن نعيش حدث ًا مفصلي ًا في تاريخ األردن،
مــائــة عــام على تأسيس الــدولــة ،نستلهم منه أن
اإلنجازات العظيمة ال تكون إال تراكمية ،ونحتفل في
الصندوق كذلك بمرور عشرين عام ًا على تأسيس هذه
المؤسسة التنموية الرائدة ،ونحتفل كل يوم باإلنسان
األردني ونؤمن بقدرته على العطاء واإلبداع ،وال ُ
نأل جهدا ً
عطاء لتقديم األفضل كما أراد سيد البالد
ندخر
وال ّ
ً
جاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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أداء استثنائي وتميز في جوانب
التطوير اإلداري وتحقيق الريادة
تريي ماريني

الرئي�س التنفيذي لأوراجن الأردن

خالل احتفائنا بالمئوية األولى لتأسيس المملكة األردنية
التقدم في كافة مجاالته لتحقيق المزيد من اإلنجازات على
الهاشمية نستذكر نهج األردن وسيره نحو
ّ
الصعد ،حتى اصبحت المملكة تلعب دوراً فاع ً
ال في
الصعيد المحلي ،والدور العالمي الفاعل في مختلف ُ
المجتمع الدولي ،وهو انعكاس الهتمام جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين بضرورة التميز انطالق ًا
من النجاح المتحقق على المستوى المحلي.
التوجيهات الملكية...ترجمها مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز
الذي يعزز قيم الشفافية وتميز األداء والجودة ،ليصبح التم ّيز قيمة
وغاية وطنية تسعى للوصول اليها مؤسسات الدولة وشركات
القطاع الخاص ،وكانت اورانج االردن من ضمنها حيث تصدرت قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وحققت مفهوم «التميز» جملة
وتفصي ً
ال ،من خالل الجهود التي بذلتها في تحقيق رؤيــة القيادة
لرقمنة االقتصاد الوطني ،فكانت شريك ًا ومـــزودا ً رقمي ًا رائــدا ً
للمملكة.
لقد منح مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز بصفته الممثل
للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  EFQMشهادة االعتراف بالتميز
ألورانج األردن لتكون بذلك أول شركة اتصاالت أردنية تحصل على
هــذه الشهادة على مستوى القطاع المحلي وثاني شركة على
مستوى المملكة .شهادة االعتراف بالتميز جاءت نتيجة التزام
أورانــج األردن بإضافة قيمة لصالح المتعاملين ،بناء مستقبل
مستدام ،تنمية القدرة المؤسسية ،تسخير اإلبداع واالبتكار ،تعزيز
قيادة تتمتع برؤية واضحة ،مرونة اإلدارة وسرعة التكيف مع التغيرات
الخارجية ،فض ً
ال عن االهتمام بتطوير مواهب وقــدرات موظفي
الشركة واستدامة تحقيق النتائج على المستوى المؤسسي .لقد
كان حصول اورانج االردن على شهادة التميز ،كان من عدة منطلقات
بدأت من أسلوب اإلدارة داخل الشركة ،حيث حرصت على تحقيق
التحول الرقمي في كافة العمليات واستدامة التطور على كافة
ّ
األصــعــدة ،كما اولــت اهتمام ًا كبيرا ً بموظفيها وتشجيعهم
واالهتمام بهم والتواصل معهم بفعالية وتطوير مهاراتهم وتعزيز
مساراتهم الوظيفية ،ونتيجة لذلك نالت شهادة «أفضل صاحب
عمل »2021 /للعام السادس على التوالي ،والتي يمنحها معهد صاحب
العمل األفضل والمعيار األوروبي للمساواة بين الجنسين.
وفي ّ
التطورات الرقمية الهائلة التي تشهدها المملكة،
ظل
ّ
اكتسبت اورانج االردن مكانة رائدة بفضل سرعتها وكفاءتها في
المتطورة وطرح الحلول الذكية
إطالق التقنيات العالمية والشبكات
ّ
التي تلبي متطلبات األردنيين من األفــراد والقطاعات االقتصادية،
حيث تحتفظ بالحصة الكبرى في سوق الفايبر المحلي الذي يمتاز
بسرعات غير مسبوقة ،كما ال تزال المز ّود األول والحصري لتقنية
.+4G
والتم ّيز ال يقتصر على إنجازاتنا في مجال الخدمات والتقنيات
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

حسها العالي بالمسؤولية البيئية الذي
المتقدمة ،بل
يمتد إلى ّ
ّ
ّ
وعمان
تجسد بإطالقها مشروع الحقول الشمسية في المفرق
ّ
ّ
الذي يغطي حوالي  %60من احتياجات الشركة للكهرباء من الطاقة
النظيفة والمتجددة لتسير قدم ًا بشركة خضراء ،إلى جانب تبنيها
نموذج االقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إنتاج الخدمات والمنتجات
بطريقة مستدامة والحد من األضرار البيئية.
اما المجتمع المحلي ،فيلقى اهتمام ًا كبيرا ً من أورانــج األردن،
حيث ّ
تركز استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية على التعليم
الرقمي ،الشمول الرقمي والريادة ،من خالل تمكين المرأة ،الشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص ،إ ّلا أ ّنها تتم ّيز برؤيتها
المستقبلية الحتياجات السوق المحلي واإلقليمي والتطورات
العالمية التي تجعل شراكاتها فاعلة وبرامجها مستدامة وذات تأثير
عميق يمتد لمختلف أنحاء المملكة والكثير من األردنيين الذين
لطالما أثبتوا إمكانياتهم الهائلة.
جهود اورانـــج االردن فــي مــجــاالت متعددة توجتها تقديرات
وشــهــادات دولية تُعتبر قيمة مضافة ومكسب ًا للوطن ،حيث
حصدت شهادات أيزو إلدارة السالمة والصحة المهنية ،معايير نظام
إدارة البيئة ،ومراكز البيانات الخاصة الخالية من التلوث البيـئــــــي
الداخلي ،فضــ ًال عن حصول مركز أورانج «للبيانات على شهادة «Tier
 »IIIالعالمية من معهد  Uptimeالمتخصص في دراسة وتقييم
مراكز البيانات العالمية .كما حرصت الشركة على االرتقاء بمفهوم
خدمة الزبائن .لتحصل بذلك على شهادة مؤسسة Customer
 Operation Performance Centerالدولية ( ،)COPCوهي
الجهة المختصة األولــى عالمي ًا في ترخيص وتشغيل ومراقبة
مستويات األداء في مراكز خدمة الزبائن.
وإذ يواصل األردن المضي قدم ًا بكل شموخ وع ّزة لتحقيق المزيد
من التميز واإلنجاز ،تضع أورانج األردن نصب عينيها التطوير والريادة
سواء في
جد وجد»،
الحي لمقولة «من ّ
ً
والحرص على أن تكون المثال ّ
الخدمات والشبكات أو تعاملها الفريد مع الموظفين والزبائن أو
التزاماتها االجتماعية والبيئية والوطنية والتزامها برؤى القيادة
الهاشمية التي تع ّزز مكانة المملكة وتبقي رايتها عالي ًا في سماء
التميز.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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التميز في جوانب التطوير اإلداري وتحقيق
الريادة في بنك اإلسكان
عمار ال�صفدي

الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�سكان

ُيعد بنك اإلسكان من الشركات المساهمة العامة الرائدة في عملية
التطوير التنظيمي واإلداري ،إذ أدرك منذ تأسيسه في عام  1973أن العنصرين
البشري واإلداري هما حجر الزاوية في عملية التنمية واالستدامة الشاملة لمختلف عملياته ،فعمل منذ
تحوله إلى بنك تجاري شامل عام  1997على تحسين وتطوير إجراءات العمل الداخلية من خالل تهيئة
بيئة عمل محف ّزة على االبتكار والريادة ،وإعداد الكوادر البشرية القيادية والمبدعة ،واالستفادة القصوى
من التكنولوجيا المتوفرة لديه ،مع حرصه على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،وتطوير وهندسة
عملياته من خالل وضع نظام للحوكمة إلى جانب تحديث السياسات واإلجراءات المعتمدة لديه وبشكل
مستمر.
وقد كان لهذه الرؤية الثاقبة واالستباقية لعملية
التطوير التنظيمي واإلداري األثــر اإليجابي على أعمال
البنك ،وشهدنا على مدار السنوات الماضية زيادة في
االنتماء الوظيفي واإلنتاجية العالية لموظفينا بمختلف
مستوياتهم اإلدارية ،وانعكس ذلك على تحقيق أعلى
مستويات الرضا لدى عمالئنا ،ليشكل البنك اليوم
وبكل فخر نموذج ًا اقتصادي ًا واستثماري ًا وإداريـ ًا أردني ًا
وعربي ًا فريدا ً من نوعه يستدعي التوقف عنده ودراسته
بشكل جدي ومفصل .لقد لعبت عوامل عدة في تحقيق
بنك اإلسكان لتميزه اإلداري وريادته ،ولعل أبرز هذه هي
العوامل التي يجدر أن نشير إليها هي التركيبة الفريدة
والمتميزة لمجلس اإلدارة الذي تعاقب على رئاسته
خيرة
وعضويته منذ التأسيس وحتى اآلن مجموعة من
ِ
المستثمرين األردنيين والعرب ممثلي عدة جهات
وجنسيات من ذوي الكفاءات االقتصادية والمصرفية
ّ
الفذة الذين سخروا خبراتهم ومؤهالتهم لترسيخ
مكانة البنك محلي ًا وإقليمي ًا ،مجسدين بذلك الحقيقة
الراسخة بأن األردن عمق استراتيجي آمن لالستثمارات
العربية ،وأن البنك نموذج ناجح لالستثمار العربي
المشترك.
وقــد حرصنا في البنك على وضــع هيكل تنظيمي
يعكس أفضل الممارسات المصرفية ،ويقوم على
أســاس تحديد المسؤوليات والصالحيات ،واإلشــراف
الفعال على األداء ،ويراعي في ذات الوقت تعليمات البنك
ّ
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

المركزي األردني وممارسات البنوك العالمية المتعلقة
بــزيــادة فاعلية األعــمــال وتحسين سير العمليات
والخدمات على مستوى البنك ،فعكس هذا الهيكل
التنظيمي رؤيتنا في زيادة كفاءة العمليات المصرفية
المختلفة من خالل تحسين إجراءات العمل الداخلية،
واالستغالل األمثل للطاقات واإلمكانيات البشرية،
واالستفادة القصوى من التكنولوجيا المتوفرة لدينا في
البنك.
وبــرزت إدارة الجودة الشاملة كعامل رئيسي في
جوانب التطوير اإلداري لبنك اإلسكان ،فأوليناها أهمية
قصوى من خالل تكاتف الجهود بين مراكز العمل في
مجموعات األعمال والرقابة والعمليات والدعم بشكل
مستمر ،ومشاركة جميع دوائر البنك كل في مجاله
في إنجاز الخطة االستراتيجية العامة والتنسيق التام
بينها إلعــداد الخطط التشغيلية لكل دائــرة بشكل
يضمن انسيابية العمل ومرونته ،وبما يحقق الجودة
فــي جميع أنشطة البنك وصـــو ًال لتقديم خدمات
مصرفية منافسة تحوز على رضا عمالئنا ،وحرصنا في
هذا المجال أيض ًا على توفير عدد من العناصر التي تضمن
تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة أبرزها؛ توفير بيئة
العمل المناسبة والموارد الالزمة لموظفينا ،ورفدهم
بــالــدورات التدريبية التي تواكب جميع المستجدات
المحلية والعالمية ،إضافة إلــى مشاركة موظفينا
بالمعارف التي تساعدهم على القيام بالدور المطلوب
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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منهم على أكمل وجه.
وحاز جانب تطوير وهندسة العمليات في التطوير
اإلداري اهتمام ًا بالغ ًا من قبلنا نظرا ً لدوره في إحداث
تغييرات جذرية في تصميم العمليات بهدف إحداث
وفعالية
تحسينات جوهرية في األداء ورفــع كفاءة
ّ
العمليات المتبعة داخل البنك وتطوير آلية سير األعمال
بحيث تنعكس على عناصر الكلفة والجودة ،ومستوى
الخدمات المقدمة ،وسرعة االستجابة لطلبات عمالئنا،
حيث قمنا بوضع نظام لحوكمة وتحديث السياسات
واإلجــــراءات المعتمدة في البنك وبما ينسجم مع
الهياكل التنظيمية وواقــع العمل الفعلي من جهة،
وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية المحلية
والعالمية من جهة أخرى ،ووفرنا المرجعية المناسبة
للدوائر الرقابية الداخلية لوضع الضوابط الرقابية على
العمليات المصرفية الرئيسية بما يتوافق مع تعليمات
وتشريعات البنك المركزي ومتطلبات الجهات الرقابية،
إضافة إلى أتمتة العمليات والخدمات البنكية آلي ًا من
خالل األنظمة المختلفة لمواكبة التطور الرقمي في
القطاع المصرفي ،وتمكين قياس أداء العمليات
والــخــدمــات المصرفية المقدمة للعمالء لضمان
التحسين المستمر للخدمات.

الفورية ،وبرنامج الموظف المثالي لمكافأة األداء
المتميز ،كل ذلك ألجل إيجاد آليات ونظم عمل تحفز
الموظفين على تطوير أدائهم وتحثهم على اإلبــداع
واالبتكار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف العمل،
ناهيك عن مواصلة تنفيذنا للمبادرات القائمة مثل
مبادرة الفرع المتميز ،ومبادرة التميز في خدمة العمالء.
كما نتبنى في البنك سياسة إتاحة الفرص أمام
موظفينا للترقية والتطور من خالل االنتقال إلى وظائف
أخرى وخلق مسارات وظيفية جديدة لهم ،ما يؤدي إلى
تنويع خبراتهم وإثرائها مع مراعاة انطباق شروط العدالة
والكفاءة واألحقية في النقل والترفيع.

أيــض ـ ًا وفــي هــذا الــجــانــب المهم أطلقنا مــبــادرة
«السعادة المؤسسية» ،والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ
إســعــاد الــمــوظــف فــي بيئة الــعــمــل ومــأســســة هــذا
المفهوم المتميز نحو بيئة عمل إيجابية مبدعة
ومبتكرة وذلك انطالق ًا من قناعتنا بأن موظفينا هم
ركيزة أساسية من ركائز البنك ،وأن االستثمار في رأس
المال البشري من خالل توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة
لإلبداع واالبتكار بات ضرورة ملحة لتحقيق أهداف البنك
وفي إطار جهودنا المتواصلة ألن يكون بنك اإلسكان االستراتيجية وقيمه الرئيسية ،حيث تقوم هذه
جهة العمل المفضلة وترسيخ ًا لصورته باعتباره واحدا ً المبادرة على تحويل مفهوم السعادة إلى واقع ملموس
مــن أبـــرز الــمــؤســســات توظيف ًا للعمالة المؤهلة في بيئة العمل ،واعتمادها ضمن أولويات اإلدارة وعلى
والمتميزة في المملكة ،عملنا ومنذ تأسيس البنك مختلف مستوياتها اإلدارية ،وترسيخ اإليجابية كقيمة
على استقطاب أفضل خريجي الجامعات واجتذبنا
أساسية في بيئة العمل ،لما لذلك من تأثير إيجابي على
مجموعة من أصحاب الكفاءات المتميزة والمواهب
الموظفين وانعكاس ذلــك على العمالء ومستوى
المعروفة والمشهود لها بالكفاءة لــدى البنوك
والمؤسسات األخــرى ،وبالتزامن مع ذلك ،واصلنا في جودة الخدمات المقدمة لهم.
البنك العمل على تعزيز ثقافة التعلم من خالل إيفاد
إننا نتطلع في بنك اإلسكان إلى تحقيق أداء مالي
ً
وابتعاث عدد من الموظفين من ذوي الكفاءات سنويا مــســتــدام ،مــع األخـــذ بعين االعــتــبــار تطبيق أفضل
للحصول عــلــى الــشــهــادات األكــاديــمــيــة والمهنية
مــمــارســات الحاكمية المؤسسية ،دون إغــفــال أثر
المتخصصة في مختلف مجاالت العمل المصرفي لدى
ً التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية من
معاهد وجامعات ومراكز تدريب رائــدة محلي ًا ودوليا،
كما قمنا بــإطــاق منظومة التعليم اإللكتروني جهة ،والمتغيرات التكنولوجية في مجال الخدمات
 e-Learningبهدف تطوير مهارات موظفينا المهنية المصرفية والتطورات في بيئة المنافسة من جهة
أخرى ،ونسعى دائم ًا إلى توفير خدمات مصرفية مبتكرة
وتنميتها.
ذات جــودة عالية في قطاعات األفــراد والمؤسسات
وفي هذا الجانب أيض ًا ،حرصنا على إجراء الدراسات
والشركات ،تلبي احتياجات عمالءنا وتتجاوز توقعاتهم،
والتحسينات الدورية على بيئة العمل وتطبيق سياسة
المكافآت التي تركز على تحفيز األداء المتميز ،من خالل وتواكب المستجدات في األسواق المالية والمصرفية
تخصيص نسبة من األرباح توزع على الموظفين استنادا ً وتعزز من مكانة البنك الرائدة في مجال التحول الرقمي
إلى نظام خاص يربط المكافآت والحوافز باإلنتاجية والسعي نحو الجاهزية المؤسسية في المئوية الجديدة
والكفاءة ،هذا باإلضافة إلى تطبيق نظام المكافآت لذكرى تأسيس الدولة االردنية.
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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فندق كراون بالزا عمان...
صورة ُمبهرة للضيافة والعمل والريادة
ال�سيد زياد ف�ستق

مدير عام فندق كروان بالزا  -عمان

صرح من إسمه نصيب ..ولكراون بالزا عمان نصيب التاج ،الذي
لكل
ٍ
يسمو بالمكان فيغدو مشرق ًا براق ًا حقيقي ًا الفت ًا وكبيراً ..وعلى مدى أكثر
من اربعة عقود ،تربع كراون بالزا عمان على أكثر ربوة في العاصمة عمان اطاللة وزهواً وعلواً ..وسط
المدينة التي كبر معها واحاطته بجمال النهضة والتطور والحداثة  ..ومن هنا كان اسهام هذا الفندق ذو
الثالثمئة غرفة ،ونخبة المطاعم واالندية الرياضية والصحية المتكاملة ،ومراكز االعمال والمقاهي في
الحداثة والتطور.
وانطالق ًا من فلسفة مواكبة التطورات العالمية واالنطالق نحو
صاحب السبق
الريادة واالبتكار والتميز ،كان فندق كراون بالزا عمان
ُ
نحو تقديم صورة الضيافة العربية وبنكهة اردنية خاصة ،تستند الى
تراث عريق وتقاليد راسخة ،ومرتبطة بمعايير هي االحدث عالمي ًا في
االدارة الفندقية ،واصول هذا العلم ،مع المحافظة على أسمى معايير
الجودة ومراقبتها ،ومواكبة التطور التقني والفني واالداري.
كان لكراون بالزا في أكثر من اربعين عام ًا ،االسهام األكبر بين
صروح العاصمة االردنية السياحية والفندقية ،من خالل ادراج جملة
من البرامج والمعايير التي اصبحت مث ً
ال يُحتذى لعشرات الفنادق
والصروح االخرى في المملكة والشرق االوسط .وانطالق ًا من سياسته
الراسخة على مدى العقود الماضية في ترسيخ مفاهيم الريادة ودعم
مسيرة التميز واالبتكار في االردن ،وبالتالي دعم االقتصاد الوطني
بشكل كبير ،فقد حرصت ادارات هــذا الصرح العالمي وبأسلوب
مؤسسي راسخ ،العتماد أُسس التميز في التطوير االداري ،كدستور
للعمل ،ما مكنه وفرق عمله ،لتحقيق الريادة في شتى مناحي العمل
واالداء .في اساليب الضيافة الفخمة ،وخدمات الضيوف ،وتقييم
العمل واالداء ،ما فتح الباب واسع ًا للفندق ،للمشاركة في مسابقات
عالمية لتقييم رضا الزبائن والضيوف ،وحقق الفوز تلو االخر ،مخترق ًا
الصفوف ،ومنافس ًا ومحقق ًا مكانة اقليمية وعالمية كبيرة.
استند ذلك الى تطوير النظم االدارية ومراقبة االداء والتحسين
والتطوير ،كأساس إلتقان العمل ،ومن خالل وضع معايير للتحفيز
وانجاح العمل وحقق كراون بالزا عمان أحد أكبر االستثمارات االردنية
في مجال التكنولوجيا وتطويعها لخدمة مساره االداري القائم على
التطوير واالرتــقــاء الدائم .ففي مجال استدامة البيئة والخدمات
المجتمعية حقق استثمارا ً بما يزيد عن  500،000دينار في مشاريع
التكنولوجيا الموفرة للطاقة ،مثل المبردات ذات الكفاءة العالية
وحساسات الحركة واجهزة التحكم بالسرعات واإلنــارة الموفرة
للطاقة ،مما خفض فاتورة الطاقة اإلجمالية للفندق بنسبة %30
وخفض االنبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون من 3،880،190
 KgCO2في العام  2014الى  KgCO2 3،146،292في العام .2019
وفي إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي أبدع بها ،التزم فندق
كراون بالزا عمان بعالقة تشاركية مع بنك المالبس االردني ،وبنك
الطعام ،حيث يتبرع بالطعام الجاهز ليتم توزيعه في نفس اليوم
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة ،وضمن أسطول مخصص
لنقل الطعام ،بأعلى مواصفات الصحة والجودة .كما أطلق فندق
كراون بالزا عمان ،مبادرة غير مسبوقة اقليمي ًا ،حين شرع بإعادة
استخدام الصابون عن طريق إذابته واعادة تصنيعه وتوزيعه مجانا
للمحتاجين ،ما اثار صدا ً طيب ًا لدى مختلف دوائر المجتمع االردني ،وفي
ذات اإلطــار يلتزم فندق كــراون بالزا بفرز النفايات واعــادة تدوير ما
يمكن تدويره ،للتخفيف من أثار النفايات على بيئتنا األردنية ،ضمن
مشروع متكامل ،أُعتبر رائــدا ً على مستوى المملكة والمنطقة
ٍ
بكاملها .وتقوم فرق من الفندق بزيارات ميدانية لكافة مؤسسات
الرعاية االجتماعية ،وفي مقدمتها (قرى األطفال) خالل األعياد وفي
شهر رمضان ،لغايات التبرع والتخفيف عنهم واالسهام بدور انساني
تطوعي الفت .اضافة الى كل هذه الجوانب ،ما زال فندق كراون بالزا
الذي دعم الحركة الفنية والمسرحية من خالل استضافة العديد من
االعمال ودعم الذائقة الموسيقية والثقافية عبر عدد من االحتفاليات
واالنشطة المحلية والعربية.
ان الدور الكبير لفندق كراون بالزا في دعم االقتصاد الوطني االردني،
يتعدى الدور التقليدي عبر تقديم الخدمة الفندقية المتميزة عبر
الطعام والــشــراب والخدمات الترفيهية ،ليرتقي الــى دور الداعم
المباشر عبر دعم سياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية والتعليمية
عبر اقامة االف الــدورات التدريبية والتعليمية ومسابقات الطعام
والبازارات والمعارض خالل المناسبات الدورية والوطنية والدينية.
ولعل من ابرز انجازات كراون بالزا عمان اضطالعه بعالقة شراكة
استراتيجية داعمة ومتميزة لمركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز احد
واكبر مظلة لدعم التميز والريادة واالبتكار والتطوير االداري في االردن
ما يزيد الفندق وادارتــه وفــرق عمله عزيمة على مواصلة العمل
للمساهمة بشكل اكبر في دعــم اقتصاد المملكة من جهة
وتقديم الصورة الحقيقية الوضاءة االردن الحبيب القائمة على
المتقن استنادا ً لتوجيهات
الضيافة االصيلة واسس العمل واألداء ُ
جاللة قائد مسيرة النهضة والتطور الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين
حفظه اهلل ورعاه وهو يدخل باألردن وبنا جميع ًا الى المئوية الثانية
من عمر المملكة باإلرادة والعزم والرؤية الثاقبة الحكيمة لجاللته
وبعزيمة ووالء ابناء هذا البلد ومؤسساته لنرتقي دائم ًا نحو االفضل
واالسمى.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ..ﻣﻨﺎرة اﻟﺘﻤﻴﺰ
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شبابنا  ..مستقبلنا للتميز
والريادة في المئوية الجديدة
الدكتور ب�شار املجايل

م�ست�شار تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي

ال شك ان الجميع يتفق ان الشباب يمثلون امل المستقبل وحلمه
والبــد من العمل بجد على تمكين الشباب لمساعدتهم على تحمل
المسؤوليات المناطة بهم للمساهمة في رفاه المجتمع وبناء مستقبل
مستدام وخصوص ًا ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة.
وقد عبر جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظة اهلل في
العديد من المناسب على اهمية ايالء الشباب المزيد
من االهتمام من خالل اشراكهم في العملية التنموية
واالستماع لصوتهم حيث قال عند زيارته الجامعة
الهاشمية واطالعه على مشاريع الشباب انه فخور بما
انجزوا وان الحكومة والمؤسسات يجب ان تعمل على
تمكين الشباب وتــزويــدهــم بالمهارات والخبرات
ليكونوا فاعلين فــي عملية التنمية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية خصوص ًا في مجتمعاتهم
المحلية.
ـاء على توجيه سامي بــضــرورة تفعيل
مؤخرا وبــنـ ً
المشاركة المجتمعية في عملية التنمية قامت
الحكومة بانتهاج برنامج وطني لإلصالح الشامل في
عدة محاور كان من اهمها محور تعزيز ومأسسة
المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي ،وذلك
لتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الفعلية
في التخطيط والتنفيذ وتمثل ذلــك بتعديل قانون
الالمركزية وقانون البلديات وذلك تالفيا لالزدواجية
والتكرار والتقاطع بالمهام والصالحيات حيث تم اقرار
مشروع قانون اإلدارة المحلية بصورة جديدة تتيح
المجال امــام الشباب و كافة فئات المجتمع من
المشاركة بطريقة اكثر فعالية في العملية التنموية،
رافق ذلك اطالق مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز
جائزة البلدية المتميزة لتعظيم دور البلديات في
تحقيق الالمركزية وترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة
اضافة الى تعزيز مساهمة المجتمع المحلي في تحديد
اولويات العمل وزيادة ثقة المواطن فيها ،حيث ان تميز
االداء المؤسسي وخصوص ًا مع جائحة كورونا لم يعد
رفاهية مؤسسية يمكن االستغناء عنها  ..بل أصبح
تحقيق المؤسسات وخصوص ًا البلدية منها ألعلى
مستوى ممكن من الجودة واإلتــقــان والتميز؛ أمرا
ومطلبا ملحا وضروريا للغاية ،وال يمكن تغافله أو عدم
االهتمام به وخصوص ًا ونحن في عصر الرقمنة والتحول
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ٢٠٢١

االلكتروني.
وقد كان أثر الجائزة من دورتها األولى مملوس حيث
ساهمت الجائزة في زيــادة الوعي بأهمية التخطيط
والتنظيم االداري وفتحت االفاق امام البلديات لتطبيق
وتبني الممارسات الفضلى في إدارة العمل البلدي وقد
رافق إطالق الجائزة العديد من التحديات أبرزها ضعف
مستوى معرفة البلديات بمعايير التميز وعدم وجود
خــبــراء للتميز فــي هــذا المجتمعات وخصوص ًا وان
البلديات االردنــيــة تمتد على مساحة الوطن ويصل
عددها الى  100بلدية.
ولذلك اطلق المركز بالتعاون مع الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية بــاألردن مبادرة سفراء التميز هذا
المبادرة التي تهدف الى بناء قــدرات الشباب االردنــي
ليصبحوا سفراء للتميز في مجتمعاتهم المحلية
ويساعدوا البلدية على تطبيق وتنبي معايير الجائزة،
هذه المبادرة والتي جاءت تنفيذا ً لرؤية جاللة الملك في
تعزيز اشــراك الشباب بعملية التنمية المحلية من
خالل تمكنينهم بالعلم والمعرفة الالزمة إلحداث
التغيير المنشود والمتمثل بتحويل البلديات االردنية
لتصبح مراكز تنموية تعتمد المشاركة والمشاورات
المجتمعية لبناء خططتها التنموية.
مــبــادرة ســفــراء التميز الشبابي مــبــادرة جــاءت
لتشكيل قيادات شبابية داخل المجتمعات االردنية
قــادرة على نشر ثقافة التميز وتساهم في تحسين
نوعية الخدمات التي يحصل عليها المواطن هذه
المبادرة تستحق التقدير والنقل والمحاكاة كونها
تمثل تجربة عملية لمفهوم اشراك الشباب المستند
للحاجة والعلم والمعرفة ،وكلنا امل ان نرى مبادرات
اخرى تعزز من دور الشباب في مجتمعاتنا المحلية.
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