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القسم األول

«منوذج جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز
للقطاع اخلاص»

٥



   منوذج جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص
إن املؤسسات بغض النظر عن القطاع أو احلجم أو الهيكل أو مدى النضوج بحاجة إلى وضع إطار إداري مناسب لضمان جناحها، 

ويعد منوذج التميز اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة إطار عام عملي وغير توصيفي لتمكني املؤسسات من:

     • تقييم وضعها خالل مسيرة التميز، مبساعدتها على فهم نقاط القوة الرئيسة لديها والفجوات احملتملة وذلك إزاء رؤيتها 
     ورسالتها املعلنة.

     • تقدمي لغة مشتركة ومنط تفكير حول املؤسسة مبا يسهل تبادل األفكار بفاعلية داخل املؤسسة وخارجها.
     • دمج وتكامل املبادرات القائمة واملخطط لها، إزالة اإلزدواجية وحتديد الفجوات.

     • وضع هيكل أساسي لنظام إدارة املؤسسة.

في الوقت الذي تتوفر فيه العديد من أساليب وأدوات وتقنيات اإلدارة الشائعة االستعمال، يقدم منوذج التميز اخلاص باملؤسسة 

األوروبية إلدارة اجلودة والذي يتبناه مركز امللك عبد الله الثاني للتميز نظرة شاملة للمؤسسة كما ميكن استخدامه لتحديد مدى 

وكيفية توافق هذه األساليب املختلفة معًا واستكمال بعضها البعض، ولذلك ميكن استخدام النموذج باالقتران مع أي عدد من هذه 

األدوات وذلك وفقًا الحتياجات وطبيعة عمل املؤسسة، وذلك كإطار شامل لتحقيق التميز املستدام.

املؤسسات املتميزة حتقق مستويات أداء باهرة مبا يلبي أو يتجاوز توقعات جميع اصحاب العالقة بها وتسعى جميع املؤسسات 

حثيثًا إلى حتقيق النجاح، فبعضها يخفق وبعضها اآلخر يحقق فترات من النجاح ثم يختفي عن األنظار، وقليل منها يحقق جناحًا 

مستدامًا يستحق مبوجبه االحترام واإلعجاب. وميكن إجناز ذلك من خالل تكامل الثالث مكونات التالية:

     • املفاهيم األساسية للتميز: املبادئ األولية التي متثل القاعدة األساسية لتحقيق التميز املستدام ألية مؤسسة.
     • معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز): إطار عمل ملساعدة املؤسسات على حتويل 

     املفاهيم األساسية وآلية التقييم الرادار RADAR إلى ممارسة عملية.
     • آلية التقييم الرادار RADAR : إطار تقييم ديناميكي وأداة إدارية فاعلة متثل العمود الفقري الذي تستند إليه أية مؤسسة 

     خالل تصديها للتحديات التي تواجهها والتغلب عليها من أجل حتقيق ما تطمح إليه من متيز مستدام.

مع  ذاتها  مقارنة  على  القطاعات  جميع  من  أحجامها  باختالف  املؤسسات  تساعد  املتكاملة  الثالث  املكونات  هذه  استخدام  إن 

مؤسسات أخرى تتمتع بخصائص وصفات وإجنازات التميز املستدام. كما ميكن لهذه املؤسسات استخدام هذه املكونات في تطوير 

ثقافة التميز وحتقيق التناغم في أسلوب إدارتها واالطالع على املمارسات اجليدة وتوجيه اإلبداع وحتسني النتائج.

 RADAR إن االستخدام املالئم ملعايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) مع آلية التقييم الرادار

واملفاهيم األساسية يضمن إدراج كافة املمارسات اإلدارية التي تستخدمها أي مؤسسة في نظام محكم يخضع للتحسني بصفة 

مستمرة ويحقق اإلستراتيجية املنشودة لتلك املؤسسة.

   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

٦



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

٧



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

٨



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

٩



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

   تسخير اإلبداع واالبتكار
املؤسسات املتميزة تعزز القيمة املضافة وحتقق مستويات متصاعدة لألداء من خالل آليات التحسني املستمر واإلبتكار املنتظم الذي 

يتحقق من خالل تسخير اإلبداع لدى جميع اصحاب العالقة باملؤسسة.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • صياغة منهجيات إلشراك اصحاب العالقة باملؤسسة وحتقيق اإلستخدام األمثل للمعارف املتراكمة لديهم من خالل 
     توظيفها إلنتاج األفكار واإلبداع.

     • تأسيس وإدارة شبكات التعاون املشترك التي ترمي لتحديد فرص اإلبداع واإلبتكار والتحسني.
     • اإلدراك واإلعتراف بأن مفهوم اإلبداع ميكن أن ينطبق على املنتجات والعمليات والتسويق والهياكل التنظيمية إضافة 

     لنماذج األعمال.
      • وضع غايات وأهداف واضحة لإلبداع تبنى على فهم األسواق والفرص املتاحة ومدعومة بالسياسات املالئمة واملوارد الالزمة.

     • تبني واستخدام منهجية منظمة إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبها وفق األولويات.
     • إختبار وتنقيح األفكار اجلديدة الواعدة ومن ثم تسخير املوارد الالزمة لتحقيقها خالل اإلطار الزمني املالئم. 

     • حتويل األفكار إلى واقع خالل املدى الزمني الذي يحقق اإلستفادة القصوى منها.

   القيادة من خالل رؤيا وإلهام ونزاهة
حتظى املؤسسات املتميزة بوجود قادة قادرين على صياغة املستقبل وحتويله إلى واقع، كما يقومون أيضا بإعطاء القدوة احلسنة 

في القيم والسلوكيات املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن قادة املؤسسات املتميزة يقومون مبا يلي:

     • شحذ الهمم والسعي خللق ثقافة اإلشراك واحليازة والتمكني، والتحسني واملساءلة جلميع املوظفني من خالل أفعالهم 
     وتصرفاتهم وجتاربهم.

     • جتسيد القيم املؤسسية وإعطاء القدوة احلسنة في النزاهة واملسؤولية املجتمعية والسلوك املهني داخل املؤسسة وخارجها 
     سعيًا منهم لتطوير وتعزيز سمعة ومكانة املؤسسة.

     • صياغة مسار مستقبلي واضح وحتديد مرتكزات إستراتيجية للمؤسسة وتعميمها، ومن ثم السعي لتوحيد وتصويب جهود 
     املوظفني نحو تبني الرؤيا والرسالة واألهداف والعمل على حتقيقها.

     • التحلي باملرونة والقدرة على صناعة القرارات الصائبة بناًء على املعلومات املتوفرة واخلبرة واملعرفة السابقة مع األخذ بعني 
     االعتبار تأثيراتها احملتملة.

     • اإلدراك بأن احملافظة على موقع الصدارة وإستدامته تعتمد على قدرتهم على سرعة التعلم واإلستجابة عند احلاجة.
     • التبني والترويج لثقافة تدعم إنتاج األفكار اجلديدة ومنهجيات التفكير احلديثة الرامية لتشجيع اإلبداع والتطوير املؤسسي.

     • اإلتسام بالشفافية وحتمل املسؤولية جتاه جميع اصحاب العالقة باملؤسسة واملجتمع ككل عن نتائج األداء، مع ضمان حتلي 
     جميع املوظفني بالسلوكيات املهنية واملسؤولية والنزاهة واإلستقامة في كافة تعامالتهم وتصرفاتهم.

   اإلدارة مبرونة وسرعة التكيف مع التغيير
تعرف املؤسسات املتميزة بقدرتها على إغتنام الفرص املتاحة ومجابهة التحديات املاثلة وسرعة التجاوب معها بالكفاءة والفاعلية املطلوبة.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • إستخدام اآلليات املناسبة للتعرف على املتغيرات في البيئة اخلارجية وترجمتها إلى سيناريوهات مستقبلية ممكنة بالنسبة 
     للمؤسسة.

     • ترجمة اإلستراتيجيات املؤسسية إلى عمليات متوائمة، ومشاريع منبثقة عنها وهياكل تنظيمية تدعمها تأكيدًا على قدرة 
     املؤسسة على تطبيق التغييرات املطلوبة بالسرعة املناسبة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة ذات الصلة.

     • تطوير مجموعة من مؤشرات أداء العمليات ونتائج مخرجات األعمال ذات الصلة مما يتيح مراجعة كفاءة وفاعلية العمليات 
     الرئيسة ودورها في حتقيق األهداف اإلستراتيجية.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

١٠



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

     • إستخدام البيانات اخلاصة باألداء احلالي وبالقدرات اخلاصة بالعمليات وإجراء املقارنات املعيارية ذات الصلة من أجل توجيه 
     اإلبداع واإلبتكار وعمليات التحسني.

     • اإلدارة الفاعلة للتغيير من خالل إدارة منظمة للمشاريع والتركيز على عمليات التحسني.
     • السرعة في التكيف ومواءمة الهيكل التنظيمي لدعم حتقيق األهداف اإلستراتيجية.

     • تقييم وتطوير احلزمة التقنية بغرض حتسني درجة مرونة وسرعة التكيف املؤسسي للعمليات واملشاريع واملؤسسة ككل.

   النجاح من خالل مواهب وقدرات العاملني
املؤسسات املتميزة تقدر املوظفني لديها وتقوم بإيجاد ثقافة التمكني لهم من أجل حتقيق األهداف الشخصية واملؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتديد املهارات والكفاءات ومستويات أداء املوظفني املطلوبة لتحقيق الرؤيا والرسالة واألهداف اإلستراتيجية.
     • التخطيط الفعال جلذب وتطوير واإلحتفاظ باملواهب والقدرات املطلوبة لتحقيق تلك اإلحتياجات.

      • املواءمة بني األهداف الشخصية وأهداف الفريق ومتكني املوظفني من اإلستنهاض الكامل لقدراتهم الكامنة بروح من الشراكة 
     احلقيقية بني اجلميع.

     • ضمان وجود بيئة عمل صحية ومتوازنة مع احلياة املعيشية، مع األخذ بعني اإلعتبار لكافة قضايا العصر من عمل وتواصل 
     مستمر ال ينقطع على مدار الساعة (٧/٢٤)، وحتديات العوملة املتزايدة إضافة ألساليب العمل احلديثة.

     • إحترام وتقبل تنوع املوظفني واملجتمعات واألسواق التي تقوم املؤسسة بخدمتها.
     • تطوير مهارات وقدرات املوظفني لضمان قدرتهم على التنقل أو أهليتهم لتولي مهام أخرى.

     • تشجيع املوظفني ليصبحوا سفراء للمؤسسة تعزيزًا لصورتها وسمعتها لدى اآلخرين.
     • حتفيز املوظفني وحثهم على املشاركة في عمليات التحسني واإلبداع ومن ثم القيام بتقدير جهودهم وإجنازاتهم.

     • تفهم إحتياجات التواصل اخلاصة باملوظفني ومن ثم إستخدام اإلستراتيجيات واألدوات املالئمة إلستمرارية احلوار معهم.

   إستدامة النتائج الباهرة
حتقق املؤسسات املتميزة نتائج باهرة ومستدامة تلبي اإلحتياجات اخلاصة بجميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املديني القصير 

والطويل في إطار البيئة التشغيلية التي تعمل فيها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • جتميع اإلحتياجات احلالية والتوقعات املستقبلية جلميع اصحاب العالقة باملؤسسة كمدخل أساسي لتطوير ومراجعة 
     اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها، مع التيقظ ألية متغيرات.

     • حتديد وتفهم النتائج الرئيسة املطلوبة لتحقيق الرسالة وتقييم مستوى التقدم نحو حتقيق الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية.
      • تعريف واستخدام حزمة متوازنة من النتائج الالزمة ملراجعة مستوى التقدم، إعطاء نظرة معمقة لألولويات على املديني القصير 

     والطويل ومن ثم إدارة التوقعات اخلاصة بجميع اصحاب العالقة باملؤسسة.
      • التطبيق املنتظم لإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها لتحقيق النتائج املنشودة مع التعريف الواضح لعالقة "السببية واألثر".
      • تأسيس أهداف على نتائج مقارنات معيارية بني أداء املؤسسة مع مؤسسات أخرى، وبني القدرات احلالية والكامنة للمؤسسة 

     إلى جانب املقارنة مع األهداف اإلستراتيجية املوضوعة.
     • تقييم حزمة النتائج التي مت حتقيقها ألغراض حتسني األداء املستقبلي وتوفير منافع مستدامة جلميع اصحاب العالقة 

     باملؤسسة.
     • حتقيق أعلى مستويات الثقة ألصحاب العالقة من خالل تبني اآلليات الفاعلة الرامية لتفهم السيناريوهات املستقبلية ومن 

     ثم القيام بترجمة ذلك إلدارة فاعلة للقضايا اإلستراتيجية والتشغيلية وتلك املتعلقة باملخاطر املالية.
     • ضمان حتري الشفافية في إعداد التقارير املالية وغير املالية املتعلقة باصحاب العالقة باملؤسسة مبا في ذلك األجهزة 

     املتعلقة باحلاكمية املؤسسية ومبا يتناسب مع توقعاتهم.
     • ضمان تزويد القادة مبعلومات دقيقة وكافية توفر لهم الدعم املالئم لصناعة القرار في التوقيت املناسب.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

١١



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

١٢



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

Leadership  ١. القيادة

للمؤسسات املتميزة قادة يقومون بصياغة املستقبل ويعملون جاهدين على حتقيقه، كما يضربون املثل األعلى في إلتزامهم

بقيمها ومبادئها ويلهمون الثقة ملن حولهم في جميع األوقات. كما أنهم يتسمون باملرونة ويعملون على متكني املؤسسة من

التنبؤات املستقبلية والتفاعل اإليجابي معها في الوقت املناسب لضمان إستمرارية النجاح.

 

     • ١ أ. يضع القادة الرسالة والرؤيا والقيم واملبادئ كما أنهم ميثلون مناذج يحتذى بها.
     • ١ ب. يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات اخلاصة بالنظام اإلداري واألداء املؤسسي.

     • ١ ج. يتفاعل القادة مع اصحاب العالقة اخلارجيني.
     • ١ د. يدعم القادة ثقافة التميز بني العاملني في املؤسسة.

     • ١ هـ. يعمل القادة على ضمان مرونة املؤسسة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير.

   ١ أ. يضع القادة الرسالة والرؤيا والقيم واملبادئ كما أنهم ميثلون مناذج يحتذى بها.
على سبيل املثال، يقوم القادة في املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي، والتركيز على أفضل النتائج. 

     • جتسيد القيم املؤسسية وإعطاء القدوة احلسنة في النزاهة واملسؤولية املجتمعية والسلوك املهني داخل املؤسسة وخارجها 
     سعيًا منهم لتطوير وتعزيز سمعة ومكانة املؤسسة.

     • صياغة مسار مستقبلي واضح وحتديد مرتكزات إستراتيجية للمؤسسة وتعميمها، وتوحيد جهود العاملني نحو تبني الرؤيا 
     والرسالة واألهداف والعمل على حتقيقها. 

     • إيجاد ثقافة قيادة مشتركة للمؤسسة، ومراجعة وتطوير فاعلية سلوكيات األفراد القيادية.

   ١ ب. يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات اخلاصة بالنظام اإلداري واألداء املؤسسي.

على سبيل املثال، يقوم القادة في املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • تعريف واستخدام حزمة من النتائج املتوازنة ملراجعة مستوى التقدم ولتقدمي نظرة معمقة لألولويات على املديني القصير 
     والطويل ومن ثم إدارة التوقعات اخلاصة بجميع اصحاب العالقة باملؤسسة.

     • فهم وتطوير القدرات واملوارد املتاحة بالنسبة للمؤسسة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية اخلاصة بها.
     • تقييم حزمة النتائج التي مت حتقيقها من أجل حتسني األداء املستقبلي وتوفير منافع مستدامة جلميع اصحاب العالقة 

     باملؤسسة.
      • صنع القرارات بناًء على معلومات واقعية وموثوقة، واستخدام املعرفة لترجمة مستوى األداء احلالي واملتوقع للعمليات ذات الصلة.

     • حتقيق أعلى مستويات الثقة ألصحاب العالقة من خالل تبني اآلليات الفاعلة الرامية لتفهم السيناريوهات املستقبلية ومن ثم 
     القيام بترجمة ذلك إلدارة فاعلة للقضايا اإلستراتيجية والتشغيلية وتلك املتعلقة باملخاطر املالية. 

   ١ ج. يتفاعل القادة مع اصحاب العالقة اخلارجيني .
على سبيل املثال، يقوم القادة في املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • تبني منهجيات عمل صممت لفهم وتوقع ومن ثم حتديد االستجابة املناسبة لالحتياجات احلالية والتوقعات املستقبلية املختلفة 
     ألهم اصحاب العالقة اخلارجيني باملؤسسة.

      • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة واملصارحة.

١٣



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

     • االتسام بالشفافية وحتمل املسؤولية جتاه جميع اصحاب العالقة باملؤسسة واملجتمع ككل عن نتائج األداء، مع ضمان 
     حتلي جميع املوظفني بالسلوكيات املهنية واملسؤولية والنزاهة واالستقامة في كافة تعامالتهم وتصرفاتهم. 

     • ضمان حتري الشفافية في إعداد التقارير املالية وغير املالية املتعلقة باصحاب العالقة باملؤسسة مبا في ذلك األجهزة املتعلقة 
     باحلاكمية املؤسسية ومبا يتناسب مع توقعاتهم.

     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.

   ١ د. يدعم القادة ثقافة التميز بني العاملني في املؤسسة.
على سبيل املثال، يقوم القادة في املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • شحذ الهمم والسعي خللق ثقافة اإلشراك واحليازة والتمكني والتحسني واملساءلة وجلميع العاملني من خالل أفعالهم 
     وتصرفاتهم وجتاربهم.

     • اإلدراك بأن احملافظة على أداء املؤسسة املتميز وعلى موقع الصدارة وإستدامته تعتمد على قدرتهم على سرعة التعلم 
     واإلستجابة عند احلاجة.

     • تقدمي الدعم املطلوب جلميع العاملني في كافة مواقع املؤسسة لتنفيذ خططهم وحتقيق أهدافهم وغاياتهم.
     • اإلعتراف والتقدير املستمر جلهود وإجنازات العاملني بصورة مالئمة وفى التوقيت املناسب.

     • التبني والترويج لثقافة تدعم إنتاج األفكار اجلديدة ومنهجيات التفكير احلديثة الرامية لتشجيع اإلبداع والتطوير املؤسسي.
     • تعزيز وتشجيع التنوع وتكافؤ الفرص، وتوفير ظروف عمل إيجابية ومالئمة لكال اجلنسني.

   ١ هـ. يعمل القادة على ضمان مرونة املؤسسة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير.

على سبيل املثال، يقوم القادة في املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • التحلي باملرونة والقدرة على صناعة القرارات الصائبة بناًء على املعلومات املتوفرة واخلبرة واملعرفة السابقة مع األخذ بعني 
     االعتبار لنتائجها احملتملة.

     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 
     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.

     • السعي إلشراك جميع اصحاب العالقة باملؤسسة واحلصول على دعمهم وإسهاماتهم فيما ينبغي إحداثه من تغيير هام 
     ومطلوب لضمان حتقيق النجاح املستدام للمؤسسة.

     • اإلدارة الفاعلة للتغيير من خالل إدارة منظمة للمشاريع والتركيز على عمليات التحسني.
     • تبني وإستخدام منهجية منظمة إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبها من حيث األولويات.

     • إختبار وتنقيح األفكار اجلديدة الواعدة ومن ثم تسخير املوارد الالزمة لتحقيقها خالل اإلطار الزمني املالئم.

Strategy ٢. اإلستراتيجية

تقوم املؤسسات املتميزة بتطبيق رسالتها ورؤيتها من خالل تطوير إستراتيجية تتمحور حول مصالح األطراف املعنية. يتم

تطوير وتطبيق السياسات واخلطط واألهداف والعمليات لتحقيق اإلستراتيجية.

     • ٢ أ. صياغة اإلستراتيجية بناًء على فهم احتياجات وتوقعات كل من اصحاب العالقة باملؤسسة والبيئة اخلارجية.
     • ٢ ب. صياغة اإلستراتيجية بناًء على فهم األداء الداخلي وإمكانيات املؤسسة.

     • ٢ ج. تطوير اإلستراتيجية ومراجعتها وحتديثها مع السياسات الداعمة لها.
     • ٢ د. تعميم وتطبيق ومتابعة أداء اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها.

١٤



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

   ٢ أ. صياغة اإلستراتيجية بناًء على فهم احتياجات وتوقعات كل من اصحاب العالقة باملؤسسة والبيئة 
   اخلارجية.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • جتميع اإلحتياجات احلالية والتوقعات املستقبلية جلميع اصحاب العالقة باملؤسسة كمدخل أساسي لتطوير ومراجعة 
     اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها، مع البقاء في حالة تأهب ألية متغيرات محتملة.

     • حتديد وحتليل وفهم املؤشرات اخلارجية مثل اإلقتصاد الدولي واحمللي وإجتاهات األسواق واإلجتماعية التي ميكن أن تؤثر 
     على املؤسسة.

     • فهم وتوقع األثر طويل املدى وقصير املدى، محليا ودوليًا، على املتغيرات السياسية والقانونية واألطر التنظيمية ومتطلباتها 
     ذات الصلة.

        • إستخدام اآلليات املناسبة للتعرف على املتغيرات في البيئة اخلارجية وترجمتها إلى سيناريوهات مستقبلية ممكنة بالنسبة للمؤسسة.

   ٢ ب. صياغة اإلستراتيجية بناًء على فهم األداء الداخلي وإمكانيات املؤسسة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • حتليل البيانات واملعلومات املتعلقة بالقدرات واإلمكانيات اخلاصة بالشركاء احلاليني واحملتملني بغرض التعرف على كيفية 
     تعزيزها لقدرات املؤسسة في حتقيق أهدافها االستراتيجية.

     • حتديد األثر احملتمل للتكنولوجيا ومناذج األعمال اجلديدة على أداء املؤسسة.
     • مقارنة أداء املؤسسة مع املقارنات املعيارية ذات الصلة للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسني والتطوير املناسبة لديها.

   ٢  ج. تطوير اإلستراتيجية ومراجعتها وحتديثها مع السياسات الداعمة لها.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي :

     • صياغة إستراتيجية واضحة واحلفاظ عليها مع السياسات الداعمة لها، بغرض حتقيق الرؤيا والرسالة اخلاصة باملؤسسة.
     • دمج مبادئ اإلستدامة في اإلستراتيجية وسلسلة القيمة وتصميم العمليات، ومن ثم توفير املوارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
     • حتديد وفهم النتائج الرئيسة املطلوب حتقيقها من املؤسسة مبا ميكنها لتحقيق الرسالة وتقييم مستوى التقدم نحو حتقيق 

     الرؤيا واألهداف اإلستراتيجية.
     • تبني آليات فاعلة إلدارة املخاطر اإلستراتيجية تتضمن األنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة التي مت 

     حتديدها من خالل تخطيط السيناريوهات املستقبلية املمكنة.
     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديهم وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع كافة.

   ٢ د. تعميم وتطبيق ومتابعة أداء اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي :

     • ترجمة اإلستراتيجيات املؤسسية إلى عمليات متوائمة، ومشاريع منبثقة عنها وهياكل تنظيمية تدعمها تأكيدًا على قدرة 
     املؤسسة على تطبيق التغييرات املطلوبة بالسرعة املناسبة عبر كافة مراحل سلسلة القيمة ذات الصلة.

     • استخدام نتائج املقارنات املعيارية في حتديد أهداف ومستهدفات على املستويني التشغيلي واالستراتيجي للمؤسسة. 
     • ضمان توفر املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم عمليات التطوير املؤسسي.

      • التطبيق املنتظم لإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها لتحقيق النتائج املنشودة مع التعريف الواضح لعالقة "السببية واألثر".
     • وضع غايات وأهداف واضحة لإلبداع تبنى على فهم األسواق والفرص املتاحة ومدعومة بالسياسات املالئمة واملوارد الالزمة.

     • تعميم اإلستراتيجية والسياسات الداعمة لها على اصحاب العالقة وفق ما تقتضيه احلاجة.

١٥



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

People ٣. العاملون
املؤسسات املتميزة تقدر العاملني لديها، وتبني ثقافة تسمح بتحقيق منفعة متبادلة بني األهداف املؤسسية والشخصية. وتقوم

بتطوير قدرات العاملني وتعزيز العدالة واملساواة. كما تقوم باإلعتناء بهم والتواصل معهم ومكافأتهم وتقديرهم بطريقة حتفزهم

وتنمي إلتزامهم ومتكنهم من توظيف مهاراتهم ومعارفهم لصالح املؤسسة.

     • ٣ أ. دعم خطط العاملني إلستراتيجية املؤسسة.
     • ٣ ب. تطوير معرفة العاملني وقدراتهم.
     • ٣ ج. مواءمة وإشراك ومتكني العاملني.

     • ٣ د. تواصل العاملني بفاعلية في جميع أنحاء املؤسسة.
     • ٣ هـ. مكافأة العاملني وتقديرهم واإلعتناء بهم.

٣ أ. دعم خطط العاملني إلستراتيجية املؤسسة.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • التحديد الواضح ملستويات أداء العاملني الالزمة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.
     • مواءمة خطط العاملني مع إستراتيجية املؤسسة، والهيكل التنظيمي والتقنيات احلديثة والعمليات الرئيسة والتنبؤ التقديري 

     لتحديد االحتياجات املستقبلية من العاملني.
     • السرعة في تعديل وموائمة الهيكل التنظيمي مع املتغيرات الداخلية واخلارجية مبا يضمن حتقيق األهداف اإلستراتيجية 

     اخلاصة باملؤسسة. 
     • إشراك العاملني وممثليهم في إعداد ومراجعة اإلستراتيجيات اخلاصة بالعاملني والسياسات واخلطط، باإلضافة إلى تبني 

     منهجيات إبداعية ومبتكرة متى كان ذلك مناسبًا.
     • إدارة عمليات التوظيف والتطوير الوظيفي والتنقالت والتعاقب الوظيفي إعتمادًا على سياسات مناسبة، وبشكل يراعى النوع 

     االجتماعي والكفاءات واستغاللها بالشكل املطلوب، وذلك لضمان املساواة وتكافؤ الفرص.
       • إستخدام مسوحات العاملني وغيرها من أشكال ومناذج إستقصاء آراء العاملني لتحسني إستراتيجيات وسياسات وخطط العاملني.

   ٣ ب. تطوير معرفة العاملني وقدراتهم.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • حتديد املهارات والكفاءات ومستويات أداء العاملني املطلوبة لتحقيق الرؤيا والرسالة واألهداف اإلستراتيجية.
     • التخطيط الفعال جلذب وتطوير واإلحتفاظ باملواهب والقدرات املطلوبة لتلبية هذه اإلحتياجات.

     • تقييم أداء العاملني بشكل دوري ومساعدتهم على حتسينه مع تعزيز إرتباطهم.
     • تطوير مهارات وقدرات العاملني لضمان قدرتهم على التنقل أو أهليتهم لتولي وظائف جديدة.

     • ضمان توفر الكفاءات واملوارد والفرص والصالحيات الالزمة للعاملني لتعظيم مساهماتهم للمؤسسة.

   ٣ ج. مواءمة وإشراك ومتكني العاملني.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • املواءمة بني األهداف الشخصية وأهداف الفريق ومتكني العاملني من إطالق كامل إمكانياتهم من خالل روح املشاركة 
     احلقيقية بني اجلميع.

      • تفويض الصالحيات الكافية واملناسبة للعاملني في جميع مواقعهم الوظيفية ومتكينهم إلجناز مهام عملهم وحتقيق أهداف املؤسسة.
      • ايجاد ثقافة االبداع واالبتكار لدى العاملني في كافة مجاالت العمل (اخلدمات والعمليات والهياكل التنظيمية) لضمان متتعهم باملرونة 

      واالستجابة بسرعة للتحديات التي تواجههم ومبا ميكنهم من متثيل املؤسسة وعكس صورة وسمعة املؤسسة بالشكل األمثل.
     • حتفيز العاملني للمشاركة في األنشطة املؤسسية املوجهة نحو املجتمع التي تساهم إيجابا في خدمة املجتمع بشكل عام.

١٦



   املفاهيم األساسية للتميز
 

الشكل رقم (٤): املفاهيم األساسية للتميز

   إضافة قيمة لصالح املتعاملني

تقوم املؤسسات املتميزة بإضافة قيمة لصالح املتعاملني معها بصورة مستمرة ومنتظمة من خالل تفهم وتوقع وتلبية إحتياجاتهم 

وتوقعاتهم وفرصهم.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • ترجمة كافة اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.

     • السعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما أمكن في تطوير وابتكار 
     خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • ضمان أن املوظفني لديهم املوارد والكفاءات والتمكني الالزم لتحقيق أفضل جتربة للمتعاملني.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة لتجارب وانطباعات املتعاملني واالستجابة املناسبة ملالحظاتهم.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة لصالح املتعاملني.

   بناء مستقبل مستدام
   

للمؤسسات املتميزة أثر إيجابي على العالم من حولها من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب 

اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية في قطاعات األعمال اخلاصة بها.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • ضمان مستقبل املؤسسة من خالل حتديد ونشر الغرض األساسي الذي تستند إليه الرؤيا والرسالة والقيم واألخالقيات 
     والسلوك املؤسسي.

     • معرفة وفهم أهم الكفاءات والقدرات املتوفرة لديها وكيفية إستخدامها لصياغة قيم مشتركة خلدمة املجتمع.
      • إستيعاب مفاهيم اإلستدامة في احملتوى األساسي إلستراتيجيتها وسلسلة القيمة وتصميم العمليات ومن ثم تخصيص املوارد 

     الالزمة لتحقيق أهدافها املنشودة.
     • وضع املرجعية العلمية والعملية املالئمة إليجاد صيغة متوازنة تأخذ بعني اإلعتبار متطلبات اإلنسان من جهة واحلفاظ على 

     البيئة وحتقيق األرباح من جهة أخرى، والتي تبدو أحيانًا وكأنها أولويات متناقضة أو متنافسة تواجههم.
     • تشجيع جميع اصحاب العالقة باملؤسسة على املشاركة في األنشطة التي تعود بالفائدة على املجتمع بصورة أوسع وأشمل.
     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 

     حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.
     • تصميم احلزمة املتكاملة للخدمات واملنتجات وضمان اإلدارة النشطة لدورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بطريقة 

     مسؤولة وتراعي األطر املناسبة.
     • بناء القدرة على قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة 

     والسالمة والبيئة.
     • الترويج والنشر الفعال للمعايير اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية في قطاعات أعمالهم.

   تنمية القدرة املؤسسية
املؤسسات املتميزة تقوم ببناء وتطوير قدراتها من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج حدودها املؤسسية.

ومن الناحية العملية، فإن املؤسسات املتميزة تقوم مبا يلي:

     • حتليل إجتاهات األداء التشغيلي حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات احلالية والكامنة لديها، ومن ثم حتديد فرص التطوير 
     والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان استدامة قدرة املؤسسة على اإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة التي 
     مت اإللتزام بها جتاه املتعاملني.

     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 
     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

     • ضمان توفر كافة املوارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسسي.
     • تأسيس اإلطار العام لسلسلة القيمة باملؤسسة بناًء على القيم املشتركة ومبدأ املساءلة واألخالقيات وثقافة الثقة املتبادلة 

     واملصارحة.
     • العمل املشترك مع الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة وتبادل اخلبرات واملعرفة 

     واملوارد تعزيزًا لروح التعاون بني بعضهم البعض.
      • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.

معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص 
تعتبر معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) املمثلة في الشكل التالي مبثابة إطار عمل غير 

توصيفي مبني على تسعة معايير، خمسة منها هي " ممكنات (وسائل)"، وأربعة هي "نتائج". تغطي معايير" املمكنات (الوسائل)" ما 

تقوم به أية مؤسسة وكيفية القيام به. وتغطي معايير ”النتائج" ما حتققه أية مؤسسة. "النتائج" تأتي نتاجًا ل"املمكنات (الوسائل)"، 

ويتم حتسني "املمكنات (الوسائل)" من خالل التغذية الراجعة من "النتائج".

تؤكد األسهم الطبيعة الديناميكية للنموذج، موضحة دور التعلم واالبتكار واإلبداع في حتسني املمكنات مما يؤدي بدوره إلى حتقيق 

نتائج أفضل.

لكل معيار من املعايير التسعة تعريف خاص به، والذي يفسر املعنى العام لذلك املعيار. لتوضيح املعنى العام، جند أن كل معيار 

يدعمه عدد من املعايير الفرعية، وهي عبارة عن بنود أكثر تفصيًال ألمثلة عامة تتم ممارستها في املؤسسات املتميزة وما ينبغي أخذه 

بعني االعتبار خالل التقييم. أخيرًا، توجد ضمن كل معيار فرعي نقاط استرشادية. يرتبط كثير من هذه النقاط اإلسترشادية باملفاهيم 

األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة 

للمساعدة على شرح املعيار الفرعي.

 

الشكل رقم (٥): معايير اجلائزة

مت تطوير معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص وفقًا لنموذج التميز األوروبي اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة 

اجلودة والذي بني على املفاهيم األساسية للتميز الثمانية.

توجز املفاهيم األساسية للتميز القاعدة الضرورية الالزمة       

لتحقيق متيز مستدام ألية مؤسسة. وميكن استخدامها كأساس        

لوصف خصائص الثقافة املؤسسية املتميزة. كما يتم تداولها        

كلغة مشتركة على مستوى اإلدارة العليا.        

الشكل رقم (١): املفاهيم األساسية للتميز  

وتتيح معايير جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (منوذج التميز) للمديرين/ للقادة فهم عالقة السببية واألثر بني ما 

التميز ألية  تقييم عميق ملستوى  إجراء  ميكن   RADAR التي حترزها. وباالستفادة من منطق رادار  به مؤسساتهم والنتائج  تقوم 

مؤسسة.

الشكل رقم (٢): منوذج التميز

كما وتقدم آلية التقييم الرادار RADAR نهجًا منظمًا لتقييم أداء أية مؤسسة، هذا إلى جانب املساهمة في قيادة التغيير وإدارة 

مشاريع التحسني في املؤسسات.

الشكل رقم (٣): آلية الرادار

   ٣ د. تواصل العاملني بفاعلية في جميع أنحاء املؤسسة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • دراسة احتياجات التواصل اخلاصة بالعاملني ومن ثم إستخدام اإلستراتيجيات واألدوات املالئمة إلستمرار احلوار معهم 
     وتطويرها بشكل مستمر.

     • ضمان فهم العاملني الستراتيجية املؤسسة وحتديد مساهمتهم في استمرار جناح املؤسسة من خالل ايصال التوجهات 
     اإلستراتيجية جلميع العاملني.

     • تسهيل وتشجيع عمليات تبادل املعلومات واملعرفة وأفضل املمارسات وحتقيق احلوار في جميع أنحاء املؤسسة.
     • تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق في كافة احللقات املتواصلة 

     واملكونة لسلسة القيمة اخلاصة باملؤسسة.

   ٣ هـ. مكافأة العاملني وتقديرهم واإلعتناء بهم.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • مواءمة األجور واملزايا وشروط التوظيف مع إستراتيجيات وسياسات شفافة.
     • حتفيز العاملني وحثهم على املشاركة في عمليات التحسني واإلبداع ومن ثم القيام بتقدير جهودهم وإجنازاتهم.

     • ضمان وجود بيئة عمل صحية وإيجابية ومتوازنة مع احلياة املعيشية، مع األخذ بعني اإلعتبار لكافة قضايا العصر من عمل 
     وتواصل مستمر ال ينقطع على مدار الساعة (٧/٢٤)، وحتديات العوملة املتزايدة إضافة ألساليب العمل احلديثة.

     • الترويج لثقافة الدعم والتقدير والعناية املتبادلة بني العاملني من جهة وفرق العمل من جهة أخرى.
     • إحترام وتقبل تنوع العاملني واملجتمعات واألسواق التي تقوم املؤسسة بخدمتها.

     • ايجاد نظام يضمن قدرة العاملني على تقدمي اقتراحاتهم وشكاويهم والعمل على معاجلتها بشكل دوري.

Partnerships and Resources ٤. الشراكات واملوارد

تقوم املؤسسات املتميزة بتخطيط وإدارة الشراكات اخلارجية واملوردين واملوارد الداخلية من أجل دعم اإلستراتيجية

والسياسات والتشغيل الفعال للعمليات اخلاصة بها. وهي بذلك تضمن اإلدارة الفاعلة لتأثيرها البيئي واملجتمعي.

     • ٤ أ. إدارة الشركاء واملوردين لتحقيق منفعة مستدامة.
     • ٤ ب. إدارة الشؤون املالية لضمان جناح مستدام.

     • ٤ ج. إدارة املباني واملعدات واملواد واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
     • ٤ د. إدارة التقنية لدعم تنفيذ اإلستراتيجية.

     • ٤ ه. إدارة املعلومات واملعرفة لدعم صناعة القرار بصورة فاعلة وبناء قدرات املؤسسة.

   ٤ أ. إدارة الشركاء واملوردين لتحقيق منفعة مستدامة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • تصنيف الشركاء واملوردين وفق إستراتيجية املؤسسة، وتبني سياسات وعمليات مناسبة للعمل املشترك معهم بفاعلية لضمان 
     جودة عمليات وخدمات املؤسسة. 

     • بناء عالقات مستدامة مع الشركاء واملوردين على أسس الثقة واإلحترام والشفافية املتبادلة لضمان حتقيق املنافع املشتركة 
     لكال الطرفني.

     • ضمان عمل الشركاء واملوردين وفق إستراتيجية املؤسسة وقيمها.
     • إنشاء شبكات مناسبة بهدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات املؤسسة لتحقيق قيمة مضافة لصالح 

     املتعاملني.
     • العمل اجلماعي مع شركائها لتحقيق منفعة متبادلة وتعزيز القيمة املضافة لصالح اصحاب العالقة من خالل دعم بعضها 

     اآلخر باخلبرة واملوارد واملعرفة.

١٧



   ٤ ب. إدارة الشؤون املالية لضمان جناح مستدام.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام إستراتيجيات وسياسات وعمليات مالية لدعم اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة وضمان املرونة املالية.
     • تصميم التخطيط املالي والرقابة وإعداد التقارير ومراجعة العمليات وذلك لضمان اإلستخدام األمثل للموارد.

     • تخصيص املوارد الالزمة لتلبية اإلحتياجات على املدى الطويل عوضًا عن التركيز على الربح السريع على املدى القصير مع 
      حيازة وتعزيز القدرة التنافسية في املجاالت املناسبة.

     • إستخدام عمليات احلاكمية املؤسسية املالية، وتعديلها وفق كافة املستويات املناسبة في املؤسسة.
     • تقييم وإختيار والتحقق من جدوى االستثمار في األصول املادية وغير املادية، مع األخذ بعني اإلعتبار اآلثار االقتصادية 

      واالجتماعية والبيئية على املدى الطويل ومبا يضمن االستخدام األمثل لهذه األصول. 

   ٤ ج. إدارة املباني واملعدات واملواد واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام استراتيجيات وسياسات وعمليات إلدارة املباني واملعدات واملواد بطريقة مستدامة ماليًا وبيئيًا.
     • اإلستخدام األمثل واإلدارة الفاعلة لدورة حياة وأمن كافة أصولها املادية مبا في ذلك املباني واملعدات واملواد مبا يضمن 

     االستفادة القصوى منها.
     • قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياتها التشغيلية ودورة حياة منتجاتها وخدماتها على الصحة العامة والسالمة والبيئة.

     • تقليل األثر على البيئة احمللية والعاملية شامًال حتديد أهداف طموحة تستوفي وتتخطى املعايير واملتطلبات القانونية.
     • السعي الدؤوب إلى اإلرتقاء باملعايير اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية ضمن القطاع الذي تعمل به املؤسسة.

   ٤ د. إدارة التقنية لدعم تنفيذ اإلستراتيجية
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إدارة حزمة تقنية متكاملة لدعم اإلستراتيجية العامة للمؤسسة.
     • تقييم وتطوير احلزمة التقنية بغرض حتسني درجة مرونة وسرعة التكيف للعمليات واملشاريع واملؤسسة ككل.

     • إشراك اصحاب العالقة باملؤسسة ذوي العالقة في تطوير وتطبيق تقنيات حديثة تهدف لتعظيم الفوائد الناجتة منها.
     • حتديد وتقييم تقنيات بديلة وناشئة في ضوء تأثيرها على أداء املؤسسة وقدراتها وعلى البيئة.

     • إستخدام التكنولوجيا لدعم ثقافة اإلبداع واإلبتكار.

   ٤ هـ. إدارة املعلومات واملعرفة لدعم صناعة القرار بصورة فاعلة وبناء قدرات املؤسسة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • بناء وتنفيذ استراتيجية إلدارة املعرفة مترابطة مع استراتيجية املؤسسة.
     • ضمان تزويد القادة مبعلومات دقيقة وكافية توفر لهم الدعم املالئم في صناعة القرار في التوقيت املناسب.

     • حتديد أهم البيانات وتصنيفها وحتويلها إلى معلومات وعند اللزوم إلى معرفة ميكن تبادلها وإستخدامها بفاعلية.
     • حتديد أماكن املعرفة الضمنية والصريحة الداخلية واخلارجية والعمل على توفيرها ونشرها بالوقت املناسب من خالل عدة 

      وسائل، وعقد الشراكات الالزمة لتوفيرها.
     • حتديد التهديدات الرئيسة للموجودات املعرفية لدى املؤسسة، مبا في ذلك املعرفة املترسخة في أذهان املوظفني (الضمنية) 

     واملعرفة الصريحة والعمل على تخفيف هذه التهديدات بهدف حماية املعرفة.
     • توفير القنوات املالئمة واألدوات التي حتفز املوظفني واملتعاملني واصحاب العالقة على املشاركة في أنشطة االبداع واالبتكار 

     املرتبطة بعمل املؤسسة.
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     • السماح للعاملني واملستخدمني اخلارجيني باإلطالع على املعلومات واملعرفة حسب تصنيفها، والقيام مبراقبة ذلك مع ضمان 
     حماية أمن وحقوق امللكية الفكرية للمؤسسة.

     • تأسيس وإدارة شبكات التعلم والتعاون لتحديد الفرص الكامنة لإلبداع واالبتكار والتحسني.
     • حتويل األفكار إلى واقع خالل املدى الزمني الذي يحقق اإلستفادة القصوى منها.

Processes, Products and Services ٥.العمليات واملنتجات واخلدمات

تقوم املؤسسات املتميزة بتصميم وإدارة وحتسني عملياتها ومنتجاتها وخدماتها إلضافة مزيد من القيمة لصالح املتعاملني

واألطراف املعنية األخرى.

     • ٥ أ. تصميم العمليات وإدارتها بهدف تعظيم القيمة لصالح جميع اصحاب العالقة باملؤسسة.
     • ٥ ب. تطوير املنتجات واخلدمات لتحقيق القيمة املثلى لصالح املتعاملني.

     • ٥ ج. ترويج املنتجات واخلدمات وتسويقها بشكل فاعل.
     • ٥ د. إنتاج وتقدمي وإدارة املنتجات واخلدمات.

     • ٥ هـ. إدارة عالقات املتعاملني وتعزيزها.

   ٥ أ. تصميم العمليات وإدارتها بهدف تعظيم القيمة لصالح جميع اصحاب العالقة باملؤسسة.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام إطار عام إلدارة وتطوير عمليات املؤسسة مبا يضمن حصر جميع العمليات (رئيسة وفرعية) مع بيان مدى ترابطها 
     مع اخلطة االستراتيجية.

     • إدارة العمليات في كافة مراحلها مبا يشمل العمليات التي تتخطى حدود املؤسسة.
      • ضمان فهم مالكي (مسؤولي) العمليات ألدوارهم ومسؤولياتهم في تطوير وإدامة وحتسني العمليات من خالل تدريبهم وضمان 

     اطالعهم على املستجدات واملتغيرات املتعلقة في هذه العمليات وتعميمها على اصحاب العالقة.
      • مراجعة فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسة ومساهمتها في حتقيق األهداف اإلستراتيجية باستخدام حزمة متوازنة ومنطقية من 

       مؤشرات أداء للعمليات وما يتعلق بها من مقاييس للمخرجات لها ارتباط واضح ومحدد باألهداف اإلستراتيجية واملؤسسية للمؤسسة.

      • استخدام البيانات اخلاصة باألداء احلالي للعمليات ونتائج حتليل قدراتها مقرونة بنتائج إجراء املقارنات املعيارية ذات الصلة، 
     من أجل تفعيل اإلبداع واإلبتكار وعمليات التحسني.

   ٥ ب. تطوير املنتجات واخلدمات لتحقيق القيمة املثلى لصالح املتعاملني.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • االهتمام بصوت املتعاملني والسعي احلثيث من أجل إبتكار وإضافة قيمة لصالح املتعاملني، مع العمل على إشراكهم كلما 
     أمكن، في تطوير وابتكار خدمات ومنتجات وجتارب جديدة.

     • قياس مدى رضى املتعاملني عن املؤسسة باستخدام دراسات السوق ومسوحات املتعاملني وغير ذلك من أشكال إستقصاء 
     اآلراء بهدف التنبؤ، وحتديد التحسينات التي تستهدف تعزيز الباقة الكاملة للمنتجات واخلدمات.

     • تطوير باقة منتجاتها وخدماتها مبا يتالءم مع املتطلبات املتغيرة ملجموعات املتعاملني احلاليني أو احملتملني.
     • تصميم باقة من اخلدمات واملنتجات وإدارة دورة احلياة الكاملة للمنتجات واخلدمات بكفاءة وبطريقة مسؤولة.
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   ٥ ج. ترويج املنتجات واخلدمات وتسويقها بشكل فاعل.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • التعرف على املجموعات املختلفة للمتعاملني معها، احلاليني واحملتملني، ومن ثم التنبؤ بإحتياجاتهم املختلفة وتوقعاتهم 
     املستقبلية.

     • حتويل اإلحتياجات والتوقعات واملتطلبات املمكنة للمتعاملني احلاليني واحملتملني إلى عروض قيمة مستدامة وجاذبة.
     • تنفيذ منوذج العمل من خالل حتديد عرض القيمة اخلاص بها و"عروض البيع الفريدة" واملوقع في السوق وفئات املتعاملني 

     املستهدفة وقنوات التوزيع.
     • تطوير إستراتيجيات تسويقية للتعريف والترويج عن منتجاتها وخدماتها ملجموعات املتعاملني واملستخدمني املستهدفة 

     (خدمات إلكترونية، تطبيقات ذكية، مراكز اتصال ...الخ).
      • التواصل اخلارجي مع الفئات املستهدفة باستخدام األدوات املناسبة الطالع املتعاملني واصحاب العالقة على آخر التطورات 

     التي تعنيهم والتطوير على املنتجات واخلدمات ونوعية املنتجات واخلدمات التي يتم تقدميها وتطويرها. 
     • إشراك املتعاملني في تطوير املنتجات واخلدمات املقدمة وحتديد مواصفاتها ومتطلبات تقدميها من خالل (االجتماعات، 

     اإلستبيانات، اللجان املشتركة وحلقات اجلودة...الخ).
      • تفعيل قنوات اإلتصال والتواصل مع املتعاملني عن طريق إستخدام قنوات وأدوات متنوعة تالئم احتياجات املتعاملني وتزويدهم 

     باملعلومات الصحيحة واملطلوبة بالوقت املناسب.

   ٥ د. انتاج وتقدمي وإدارة املنتجات واخلدمات.
على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إنتاج وتقدمي منتجات وخدمات لتلبية، أو جتاوز إحتياجات املتعاملني احلالية وتطلعاتهم املستقبلية، وذلك مبا يتالءم مع 
     عرض القيمة املقدم من قبل املؤسسة.

     • تطوير سلسلة قيمة ذات كفاءة وفاعلية لضمان قدرة املؤسسة على اإلستمرار باإليفاء بإلتزاماتها الواردة في عرض القيمة.
     • ضمان توفر املوارد الضرورية والكفاءات والتمكني الالزم للعاملني وذلك لتعظيم جتارب املتعاملني.

     • إدارة املنتجات واخلدمات طوال دورة حياتها، مبا في ذلك إعادة اإلستخدام والتدوير متى كان ذلك مناسبًا، مع األخذ بعني 
     اإلعتبار ألية آثار على الصحة العامة والسالمة والبيئة.

     • مقارنة أدائها مع مستويات األداء واملعايير القياسية ذات الصلة، والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل 
     تعظيم القيمة املضافة للمتعاملني.

     • استخدام مؤشرات قياس داخلية لرضى املتعاملني وحتديد املؤسسة األولويات ووضع اخلطط الهادفة إلى حتسني مستويات 
     رضى املتعاملني.

   ٥ هـ. إدارة عالقات املتعاملني وتعزيزها.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • تصنيف املتعاملني، وفق إستراتيجية املؤسسة، وبناء سياسات وعمليات من أجل إدارة هذه العالقات بالفاعلية املطلوبة.
      • حتديد وتلبية متطلبات التواصل اليومي وطويل األمد مع كافة فئات املتعاملني، واستخدام الوسائل املناسبة للتواصل مع كل فئة.

     • بناء وتطوير حوار متواصل مع املتعاملني يتسم بالشفافية واملصارحة.
     • املتابعة واملراجعة املستمرة إلنطباعات وجتارب املتعاملني معها، وضمان أن العمليات املرتبطة باخلدمات قد صممت بصورة 

     مالئمة تضمن لها اإلستجابة املناسبة ملتطلبات املتعاملني.
     • ضمان إستيعاب املتعاملني ملسؤولياتهم جتاه إستخدام املنتجات واخلدمات.

     • استخدام الوسائل املختلفة لتفعيل قنوات صوت املتعاملني وذلك إلستقبال والرد على صوت املتعاملني فيما يتعلق ب 
     (الشكاوى والتظلمات، الرضى، اإلقتراحات، اإلستفسارات، اآلراء واالحتياجات، الشكر واالمتنان).
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Customers Results ٦. نتائج املتعاملني
املؤسسات املتميزة حتقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات املتعاملني معها.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام حزمة من مقاييس اإلنطباعات ومؤشرات األداء ذات الصلة لتحديد التطبيق الناجح إلستراتيجيتها والسياسات 
     الداعمة لها، بناًء على إحتياجات وتوقعات املتعاملني معها.

       • وضع أهداف واضحة لنتائج املتعاملني الرئيسة بناًء على إحتياجات وتوقعات املتعاملني، وذلك وفق اإلستراتيجية التي مت حتديدها.
     • تصنيف النتائج من أجل تفهم جتارب وإحتياجات وتوقعات مجموعات محددة من املتعاملني.

     • إظهار نتائج املتعاملني بشكل إيجابي أو استدامة النتائج اجليدة على مدى ثالث سنوات على األقل.
     • تفهم بوضوح األسباب احلقيقية املؤدية إلى اإلجتاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على مؤشرات األداء واإلنطباعات 

     واملخرجات األخرى ذات الصلة.
     • لديها الثقة في نتائج أدائها املستقبلية بناًء على فهمها للعالقة املؤكدة بني املسببات واألثر.

     • تفهم أوجه املقارنة بني نتائج املتعاملني الرئيسة اخلاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم هذه البيانات حيثما كان 
     مناسبًا لتحديد األهداف.

   ٦ أ. مقاييس رأي املتعاملني

هي إنطباعات املتعاملني عن املؤسسة. ميكن أن يتم جمعها من خالل عدد من املصادر مثل إستبيانات آراء املتعاملني، 

مجموعات التركيز، التقييمات، إفادات الثناء والشكاوى. كما يجدر بهذه اإلنطباعات أن تعطي فهمًا واضحًا من منظور

املتعاملني، حول مدى فاعلية تطبيق ومخرجات إستراتيجية املؤسسة اخلاصة باملتعاملني ومخرجاتها إلى جانب العمليات

والسياسات الداعمة لها.

وميكن ملثل هذه املقاييس أن تتضمن إنطباعات حول ما يلي:

     • السمعة والصورة
     • قيمة املنتج واخلدمة

     • تقدمي املنتج واخلدمة
     • خدمة وعالقات املتعاملني ودعمهم

     • والء املتعاملني ومدى إرتباطهم باملؤسسة

   ٦ ب. مؤشرات املتعاملني

هي مقاييس داخلية تستخدمها املؤسسة من أجل مراقبة أدائها وتفهمه والتنبؤ به وحتسينه، فضًال عن التنبؤ بتأثيرها على

إنطباعات املتعاملني معها. ويجدر بهذه املؤشرات أن تعطي فهمًا واضحًا حول تطبيق وتأثير إستراتيجية املؤسسة اخلاصة

باملتعاملني إلى جانب العمليات والسياسات الداعمة.

وميكن لهذه املقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلي:

     • تقدمي املنتج واخلدمة 
     • خدمة وعالقات املتعاملني ودعمهم

     • التعامل مع الشكاوى 
     • إشراك املتعاملني والشركاء في تصميم املنتجات والعمليات .. الخ
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People Results ٧. نتائج العاملني
املؤسسات املتميزة حتقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات العاملني.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام حزمة من مقاييس اإلنطباعات ومؤشرات األداء ذات الصلة لتحديد التطبيق الناجح إلستراتيجيتها والسياسات 
     الداعمة لها، وتبني كل ذلك على إحتياجات وتوقعات العاملني لديها.

     • وضع أهدافًا واضحة لنتائج العاملني الرئيسة بناًء على احتياجات وتوقعات العاملني لديها، وذلك وفق اإلستراتيجية التي 
     مت حتديدها من قبل املؤسسة.

     • تصنيف النتائج من أجل تفهم جتارب وخبرات وإحتياجات وتوقعات مجموعات محددة من العاملني داخل املؤسسة.
     • إظهار نتائج العاملني بشكل إيجابي أو استدامة النتائج اجليدة على مدى ثالث سنوات على األقل.

     • تتفهم بوضوح األسباب احلقيقية املؤدية إلى اإلجتاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على مؤشرات األداء واإلنطباعات 
     والنتائج األخرى ذات الصلة.

     • لديها الثقة في نتائج أدائها املستقبلي بناًء على فهمها للعالقة املؤكدة بني املسببات واألثر.
     • تتفهم أوجه املقارنة بني نتائج العاملني الرئيسة اخلاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم هذه البيانات، حيثما كان 

     ذلك مناسبًا، لتحديد أهداف جديدة.

   ٧ أ. مقاييس رأي العاملني
هي إنطباعات العاملني عن املؤسسة وميكن أن يتم جمعها من خالل عدد من املصادر، مثل إستبيانات آراء العاملني، ومجموعات 

التركيز، املقابالت والتقييمات املنظمة. كما يجدر بهذه اإلنطباعات أن تعطي فهمًا واضحًا من منظور العاملني، حول مدى فاعلية 

تطبيق ومخرجات إستراتيجية املؤسسة اخلاصة بالعاملني ومخرجاتها إلى جانب العمليات والسياسات الداعمة لها.

وميكن ملثل هذه املقاييس أن تتضمن إنطباعات حول ما يلي:

     • الرضى واملشاركة واإلرتباط
     • التحفيز والتمكني
     • القيادة واإلدارة

     • الكفاءة وإدارة األداء
     • التدريب والتطوير املهني

     • التواصل الفعال
     • ظروف العمل

   ٧ ب. مؤشرات العاملني

هي مقاييس داخلية تستخدمها املؤسسة من أجل مراقبة أداء العاملني وتفهمه والتنبؤ به وحتسينه، فضًال عن التنبؤ بتأثيرها على 

إنطباعات العاملني لديها. ويجدر بهذه املؤشرات أن تعطي فهمًا واضحًا حول تطبيق وتأثير إستراتيجية املؤسسة اخلاصة 

بالعاملني إلى جانب العمليات والسياسات الداعمة.

وميكن لهذه املقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلي:

     • أنشطة اإلشراك واإلرتباط
     • أنشطة الكفاءات وإدارة األداء

     • أداء القيادة
     • أنشطة التدريب والتطوير املهني

     • التواصل الداخلي
     • االحتفاظ باملوظفني

     • التعامل مع اقتراحات وشكاوى املوظفني
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Society Results ٨. نتائج املجتمع
املؤسسات املتميزة حتقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات اصحاب العالقة باملؤسسة ذوي الصلة في املجتمع.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • إستخدام حزمة من مقاييس اإلنطباعات ومؤشرات األداء ذات الصلة لتحديد التطبيق الناجح إلستراتيجيتها والسياسات 
     الداعمة لها، وتبني كل ذلك على إحتياجات وتوقعات اصحاب العالقة باملؤسسة اخلارجيني ذوي الصلة.

     • وضع أهدافًا واضحة لنتائج املجتمع الرئيسة بناًء على إحتياجات وتوقعات اصحاب العالقة باملؤسسة في املجتمع، وذلك 
     وفق اإلستراتيجية التي مت حتديدها.

     • تصنيف النتائج من أجل تفهم جتارب وإحتياجات وتوقعات فئات اصحاب العالقة باملؤسسة ذوي الصلة في املجتمع.
     • إظهار نتائج املجتمع بشكل إيجابي أو استدامة النتائج اجليدة على مدى ثالث سنوات على األقل.

     • تفهم بوضوح األسباب احلقيقية املؤدية إلى اإلجتاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على مؤشرات األداء واإلنطباعات 
     واملخرجات األخرى ذات الصلة.

     • لديها الثقة في نتائج أدائها املستقبلية بناًء على فهمها للعالقة املؤكدة بني املسببات واألثر.
     • تتفهم أوجه املقارنة بني نتائج املجتمع الرئيسة اخلاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم هذه البيانات حيثما كان 

      مناسبًا لتحديد األهداف.

   ٨ أ. مقاييس رأي املجتمع
هي إنطباعات املجتمع عن املؤسسة وميكن أن يتم جمعها من خالل عدد من املصادر، مثل اإلستبيانات، والتقارير واملقاالت 

الصحفية، واالجتماعات العامة، وجمعيات النفع العام، وممثلي الشعب والهيئات احلكومية. كما يجدر بهذه اإلنطباعات أن تعطي 

فهمًا واضحًا من منظور املجتمع، حول مدى فاعلية تطبيق ومخرجات إستراتيجية املؤسسة اخلاصة باملجتمع والبيئة إلى جانب 

العمليات والسياسات الداعمة لها.

وميكن ملثل هذه املقاييس أن تتضمن إنطباعات حول ما يلي:

     • التأثير البيئي
     • السمعة والصورة
     • التأثير املجتمعي
     • تأثير بيئة العمل

     • اجلوائز والتغطية اإلعالمية

  ٨ ب. مؤشرات املجتمع

هي مقاييس داخلية تستخدمها املؤسسة من أجل مراقبة أدائها وتفهمه والتنبؤ به وحتسينه، فضًال عن التنبؤ بتأثيرها على

إنطباعات اصحاب العالقة باملؤسسة في املجتمع ذوي الصلة. ويجدر بهذه املؤشرات أن تعطي فهمًا واضحًا حول تطبيق وتأثير 

إستراتيجية املؤسسة اخلاصة باملجتمع والبيئة إلى جانب العمليات والسياسات الداعمة.

وميكن لهذه املقاييس أن تتضمن مؤشرات أداء حول ما يلي:

     • األنشطة اخلاصة بالبيئة واإلقتصاد واملجتمع
     • اإللتزام بالتشريعات واحلاكمية املؤسسية

     • األداء اخلاص بالصحة والسالمة
     • األداء املسؤول حول املشتريات واملصادر
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Key /Business Results ٩. النتائج الرئيسة
املؤسسات املتميزة حتقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز إحتياجات وتوقعات اصحاب العالقة مبصالح العمل.

على سبيل املثال، تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

     • تطوير مجموعة من النتائج املالية وغير املالية لتحديد التطبيق الناجح إلستراتيجيتها والسياسات الداعمة لها، وتبني ذلك 
     على إحتياجات وتوقعات أرباب العمل.

       • وضع أهدافًا واضحة للنتائج الرئيسة بناًء على إحتياجات وتوقعات أرباب العمل، وذلك وفق اإلستراتيجية التي مت حتديدها.
     • تصنيف النتائج من أجل تفهم أداء جوانب محددة من املؤسسة وجتارب وتوقعات أرباب العمل.

     • إظهار النتائج الرئيسة بشكل إيجابي أو استدامة النتائج اجليدة على مدى ثالث سنوات على األقل.
     • تفهم وبشكل واضح األسباب احلقيقية املؤدية إلى اإلجتاهات الظاهرة ومدى تأثير هذه النتائج على كل من مؤشرات األداء 

     األخرى واملخرجات ذات الصلة.
     • لديها الثقة في أدائها املستقبلي بناًء على فهمها للعالقة املؤكدة بني املسببات واألثر.

     • تفهم كيف تقارن النتائج الرئيسة اخلاصة بها مع مؤسسات مشابهة وتستخدم هذه البيانات حيثما كان مناسبًا لتحديد 
     األهداف.

   ٩ أ. مخرجات األعمال

هي مجموعة من مخرجات األعمال الرئيسة املالية وغير املالية التي تبني مدى جناح املؤسسة في تطبيق إستراتيجيتها. يتم حتديد 

هذه املقاييس واألهداف ذات الصلة باالتفاق مع أرباب العمل.

وميكن أن تتضمن مقاييس املخرجات ما يلي:

     • نتائج أداء العمليات الرئيسة 
     • املخرجات املالية

     • إنطباعات اصحاب العالقة مبصالح العمل
     • األداء مقارنة باملوازنة

     • حجم املنتجات واخلدمات التي مت تقدميها
     • انطباعات أصحاب العالقة من غير املتعاملني والعاملني واملجتمع مثل (املوردين، الشركاء ...).

   ٩ ب. مؤشرات أداء األعمال

هي مجموعة من مؤشرات األعمال الرئيسة املالية وغير املالية التي تستخدم لقياس األداء التشغيلي للمؤسسة. وهي تساعد

على مراقبة وفهم والتنبؤ ب/ وحتسني مخرجات األعمال الرئيسة.

وميكن أن تتضمن مقاييس مؤشرات األداء ما يلي:

     • املؤشرات املالية
     • تكلفة املشاريع

     • مؤشرات أداء العمليات الرئيسة
     • أداء الشركاء واملوردين

     • التقنيات واملعلومات واملعرفة

٢٤



تكامل وتناغم املفاهيم األساسية مع املعايير
التميز  بنموذج  الفرعية اخلاصة  للمعايير  اإلسترشادية  للنقاط  كأساس  استخدامها  ثم مت  من  أوًال  األساسية  املفاهيم  مت وضع 

للمؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة مبا يضمن الربط بني النظرة العامة التي تقدمها املفاهيم األساسية والتحليل التفصيلي الناجت من 

خالل املعايير، حيث أن النقاط اإلسترشادية هي جوانب عملية مت تضمينها في معايير املمكنات ( الوسائل) Enablers اخلمسة. 

النتائج احملققة، واملعايير ذات الصلة بها، سوف تستند إلى املنهجيات التي مت تبنيها واملقاييس املستخدمة ملراقبة الكفاءة والفاعلية 

باإلضافة إلى البيئة التي تعمل من خاللها املؤسسة.

 يتبني هذا الربط في اجلدول أدناه:

(RADAR© Methodology) آلية التقييم 

 

الشكل رقم (٦): آلية الرادار
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   ٥. العمليات واملنتجات
٤. الشراكات واملوارد ٢.اإلستراتيجية   ٣. العاملون  املعيار    ١.القيادة 

واخلدمات            

املعيار الفرعي

إضافة قيمة

لصالح املتعاملني

بناء مستقبل مستدام

تنمية القدرة املؤسسية

تسخير اإلبداع واإلبتكار

القيادة من خالل

رؤيا وإلهام ونزاهة

اإلدارة مبرونة وسرعة

التكيف مع التغيير

النجاح من خالل

مواهب وقدرات العاملني

إستدامة النتائج الباهرة

أ   ب   ج   د   هـأ   ب   ج   د   هـأ   ب   ج   د   هـأ   ب   ج   د   هـ أ   ب   ج   د



تعتمد آلية تقييم املؤسسات املشاركة في جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص- الدورة التاسعة (٢٠١٧/٢٠١٦) على آلية 

الرادار RADAR© Methodology وهي أداة التقييم املستخدمة في منوذج التميز املعتمد لدى املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة 

.EFQM

إن منطق الرادار RADAR هو إطار ديناميكي للتقييم وأداة قوية لإلدارة، يقوم بتوفير منهجية منظمة لتقييم أداء أية مؤسسة.

بنظرة عامة، يعبر منطق الرادار RADAR عن حاجة أي مؤسسة إلى:

     • حتديد النتائج املنشودة باعتبارها جزء من إستراتيجيتها.
     • اإلعداد والتخطيط ملجموعة متكاملة من املنهجيات السليمة لتحقيق النتائج املطلوبة حاليًا وفي املستقبل.

     • تطبيق املنهجيات بطريقة منظمة لضمان تنفيذها.
     • تقييم وحتسني املنهجيات املطبقة بناًء على مراقبة وحتليل النتائج احملققة وأنشطة التعلم املستمرة.

إلجراء حتليل سليم ميكن تقسيم عناصر منطق الرادار RADAR إلى سلسلة من اخلصائص، كما هو موضح أدناه:

Enablers (الوسائل) حتليل املمكنات

Results حتليل النتائج
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 املنهجية

التطبيق

التقييم والتحسني

سليمة

متكاملة

منفذ

منظم

القياس

التعلم واإلبداع

التحسني واإلبتكار

تعتمد املنهجيات على منطق واضح بناًء على احتياجات اصحاب العالقة باملؤسسة 

ذوي الصلة، ومبنية على عمليات.

املنهجيات تدعم اإلستراتيجية وترتبط مبنهجيات أخرى ذات الصلة.

مت تنفيذ املنهجيات في جميع النواحي ذات الصلة كل في حينه.

يتم التنفيذ بشكل منظم ويتيح للمؤسسة املرونة وسرعة التكيف املؤسسي.

يتم قياس فاعلية وكفاءة املنهجيات وتطبيقها بشكل مناسب.

يتم استخدام التعلم واإلبداع إلنتاج فرص التحسني أو اإلبداع.

يتم استخدام مخرجات القياس والتعلم واإلبداع لتقييم التحسينات واالبتكارات 

ووضعها حسب األولوية وتنفيذها.

البيان اخلصائصالعناصر

مدى الصلة

وسهولة االستخدام

األداء

النطاق ومدى الصلة

مدى الصحة

التصنيف

االجتاهات

األهداف

(املستهدفات)

املقارنات

الثقة

مت حتديد مجموعة متالحمة من النتائج، مبا فيها النتائج الرئيسة، التي تستعرض أداء 

املؤسسة وفق استراتيجيتها وغاياتها واحتياجاتها وتوقعات اصحاب العالقة باملؤسسة 

ذوي الصلة.

النتائج حديثة ودقيقة وميكن اإلعتماد عليها.

يتم تصنيف النتائج بشكل مناسب لتقدمي فهمًا معمقًا.

اجتاهات إيجابية أو احملافظة على أداء جيد على مدى ثالث سنوات على األقل.

يتم حتديد أهداف كما يتم حتقيقها للنتائج الرئيسة بشكل مستمر، وذلك وفق الغايات 

االستراتيجية.

يتم إجراء مقارنات للنتائج الرئيسة وتكون إيجابية، وذلك وفق الغايات االستراتيجية.

بناًء على ما مت تأسيسه من عالقات السبب واألثر ميكن الوثوق باحملافظة على مستويات 

األداء في املستقبل.

البيان اخلصائصالعناصر



آلية التقييم الرادار RADAR للممكنات (الوسائل)
يتم إستخدام مصفوفة املمكنات لتحليل املنهجيات اخلاصة مبعايير املمكنات (الوسائل):

     • القيادة
     • اإلستراتيجية

     • العاملون
     • الشراكات واملوارد

     • العمليات واملنتجات واخلدمات

تطبيق مصفوفة املمكنات
     • بناًء على األدلة املتوفرة، قم بتطبيق جزء رادار RADAR املتعلق باملمكنات على مجموعة املنهجيات التي مت تبنيها.

     • يشمل الرادار RADAR إرشادات حول ما نتوقع أن تستعرضه املؤسسة.
     • يجب أال تزيد الدرجة الكلية عن تلك اخلاصة بتطوير املنهجيات. مثًال، إذا كانت املنهجيات غير سليمة وال تغطي كل 

      املعيار الفرعي، فإنه مهما مت وضع درجات لبقية اخلصائص فإن الدرجة ستكون محددة بسقف درجة سالمة املنهجيات.
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واضح،  منطق  على  املنهجيات  تعتمد 

العالقة  احتياجات اصحاب  على  بناًء 

على  ومبنية  الصلة،  ذوي  باملؤسسة 

عمليات.

وترتبط  اإلستراتيجية  تدعم  املنهجية 

مبنهجيات أخرى ذات الصلة.

النواحي  في جميع  املنهجية  تنفيذ  مت 

ذات الصلة كل في حينه.

ويتيح  منظم  بشكل  التنفيذ  يتم 

للمؤسسة املرونة وسرعة التكيف.

املنهجية  وكفاءة  فاعلية  قياس  يتم 

وتطبيقها بشكل مناسب.

إلنتاج  واإلبداع  التعلم  استخدام  يتم 

فرص التحسني أو اإلبتكار.

القياس  مخرجات  استخدام  يتم 

التحسينات  لتقييم  واإلبداع  والتعلم 

األولوية  حسب  ووضعها  واالبتكارات 

وتنفيذها.

عدم القدرة

على العرض

قدرة محدودة

على العرض

قدرة على

العرض

قدرة كاملة

على العرض

يعتبر منوذجًا

عامليًا يحتذى به

عدم القدرة

على العرض

قدرة محدودة

على العرض

قدرة على

العرض

قدرة كاملة

على العرض

يعتبر منوذجًا

عامليًا يحتذى به

عدم القدرة

على العرض

قدرة محدودة

على العرض

قدرة على

العرض

قدرة كاملة

على العرض

يعتبر منوذجًا

عامليًا يحتذى به

 املنهجية       البيان

سليمة

متكاملة

التطبيق

منفذ

منظم

التقييم

والتحسني

القياس

التعلم واإلبداع

التحسني

واإلبتكار
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آلية التقييم الرادار RADAR للنتائج
يتم إستخدام مصفوفة النتائج لتحليل النتائج اخلاصة مبعايير النتائج:

     • نتائج املتعاملني
     • نتائج العاملني
     •  نتائج املجتمع
     • النتائج الرئيسة

تطبيق مصفوفة النتائج
     • بناًء على الدالئل املتوفرة، قم بتطبيق جزء رادار RADAR املتعلق بالنتائج على مجموعة النتائج املستخدمة.

     • يشمل الرادار RADAR إرشادات حول ما نتوقع أن تستعرضه املؤسسة.
     • يجب أال تزيد الدرجة الكلية عن تلك اخلاصة بالنطاق ومدى الصلة للنتائج املتوفرة. مثًال، إذا كان نطاق النتائج املتوفرة. ال 
     يغطي كل املعيار الفرعي حسب الغايات اإلستراتيجية للمؤسسة، فإن الدرجة النهائية ستكون محددة بسقف الدرجة املمنوحة 

     للنطاق ومدى الصلة.

عند اإلجابة على معايير املمكنات ومعاييرها الفرعية، يجب على املؤسسة تغطية كل من (املنهجية، التطبيق، التقييم والتحسني)، فيما 

يجب تغطية كل من (النمطية، الهدف، املقارنة والعالقة السببية) عند اإلجابة على النتائج. 

٢٨

من  متالحمة  مجموعة  حتديد  مت 

النتائج، مبا فيها النتائج الرئيسة التي 

وفق  املؤسسة  أداء  تستعرض 

واحتياجات  وغاياتها  استراتيجيتها 

باملؤسسة  العالقة  اصحاب  وتوقعات 

ذوي الصلة.

النتائج حديثة ودقيقة وميكن االعتماد 

عليها.

مناسب  بشكل  النتائج  تقسيم  يتم 

لتقدمي فهمًا معمقًا.

على  احملافظة  أو  إيجابية  إجتاهات 

أداء جيد على مدى ٣ سنوات.

يتم حتديد األهداف كما يتم حتقيقها 

بشكل مستمر، وذلك  الرئيسة  للنتائج 

وفق الغايات االستراتيجية.

الرئيسة  للنتائج  مقارنات  إجراء  يتم 

الغايات  وفق  وذلك  ايجابية،  وتكون 

االستراتيجية.

عالقات  من  تأسيسه  مت  ما  على  بناًء 

السبب التأثير، ميكن الوثوق باحملافظة 

على مستويات األداء في املستقبل.

عدم القدرة

على العرض

قدرة محدودة

على العرض

قدرة على

العرض

قدرة كاملة

على العرض

يعتبر منوذجًا

عامليًا يحتذى به

عدم القدرة

على العرض

قدرة محدودة

على العرض

قدرة على

العرض

قدرة كاملة

على العرض

يعتبر منوذجًا

عامليًا يحتذى به

       البيان

النطاق

ومدى الصلة

مدى الصحة

التصنيف

األداء

اإلجتاهات

األهداف

املقارنات

الثقة

٧٥٪         ١٠٠٪الدرجة   ٪٠٪    ٢٥٪        ٥٠

مدى الصلة

وسهولة االستخدام



 

آلية إحتساب ووضع الدرجات والعالمات
يتم إستخدام آلية التقييم الرادار RADAR للتقييم واإلدارة في وضع الدرجات للمؤسسات املشاركة في اجلائزة  إن املبدأ الرئيسي 

إلستخدام الرادار RADAR هو أنه عندما يتحسن أداء املؤسسة عبر الزمن، فإن درجتها إزاء النموذج سترتفع. مت تخصيص ٥٠ ٪ 

من الدرجات للممكنات (الوسائل) وتخصيص ٥٠ ٪ منها للنتائج، مما يضمن للمؤسسة القدرة على استدامة أدائها في املستقبل.

عندما يتم تقييم مؤسسة بإستخدام مصفوفة الرادار، فإن كل معيار من املعايير التسعة له وزن خاص وذلك الحتساب الدرجة 

النهائية املمنوحة.

 

 

 

الشكل رقم (٧): منوذج اجلائزة

بصفة عامة فإنه مت تخصيص أوزان متساوية للمعايير الفرعية ضمن كل معيار، على سبيل املثال كل من املعايير الفرعية اخلمسة 

ضمن معيار القيادة يساهم ب ٢٠٪ من ال ١٠٠ درجة املخصصة للمعيار األول. غير أن هناك استثناءان:

     • املعيار الفرعي ٦ أ يحصل على (٧٥٪) من الدرجات املخصصة للمعيار ٦، بينما املعيار الفرعي ٦ب يحصل على (٢٥٪).

     • املعيار الفرعي ٧ أ يحصل على (٧٥٪) من الدرجات املخصصة للمعيار ٧، بينما املعيار الفرعي ٧ب يحصل على (٢٥٪).

يتم تقييم كل معيار فرعي بإستخدام مصفوفة رادار وحتديد درجته ومن ثم يتم جتميع درجات جميع املعايير الفرعية وصوًال إلى 

درجة املعيار حيث يتم تطبيق األوزان املبينة بالنموذج وصوًال إلى النتيجة اإلجمالية والتي تتراوح من (٠) إلى (١٠٠٠) درجة.
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القسم الثاني

اإلطار العام

٣٠



أهداف اجلائزة
أنشئت جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص في عام ١٩٩٩ كأرفع جائزة للتميز على املستوى الوطني، وذلك بهدف تعزيز 

التنافسية لدى املؤسسات األردنية عن طريق نشر الوعي مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة واألداء املتميز، وإبراز اجلهود املتميزة 

للمؤسسات الوطنية وإجنازاتها في تطوير أنظمتها ومنتجاتها/خدماتها. كما تهدف اجلائزة إلى حتفيز مؤسسات القطاع اخلاص 

على املنافسة احمللية والدولية وحتقيق التميز في جميع املجاالت، وتبادل اخلبرات املتميزة ومشاركة قصص النجاح فيما بينها.

فئات اجلائزة
متنح اجلائزة في كل دورة ملؤسسة فائزة أو أكثر في كل من الفئات التالية:

     • املؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية (عدد العاملني ٢٥٠ أو أكثر).
     • املؤسسات اخلدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية (عدد العاملني ٢٥٠ أو أكثر).

     • املؤسسات الصناعية الصغيرة واملتوسطة (عدد العاملني ٢٤٩ أو أقل).
     • املؤسسات اخلدمية الصغيرة واملتوسطة (عدد العاملني ٢٤٩ أو أقل).

     • املؤسسات التي فازت باجلائزة في دورتني أو أكثر.

* سيتم استحداث فئة للمؤسسات التي ستشارك من نفس املجال شريطة مشاركة عدد محدد من املؤسسات، مثال:

 (فئة املكاتب الهندسية، املستشفيات، البنوك، شركات تكنولوجيا املعلومات وغيرها).

شروط االشتراك
     • أن تكون املؤسسة أردنية ومسجلة قانونيًا لدى وزارة الصناعة والتجارة.
     • لديها نشاط متواصل وموثق خالل السنوات الثالث املاضية على األقل.

     • تتمتع بأداء مالي جيد بشكل عام.

يستثنى من املشاركة في اجلائزة كل من:
     • شركات التبغ والكحول.

     • املؤسسات العاملة في قطاع املنتجات واملعدات العسكرية.
     • املؤسسات الدينية واخليرية واجلمعيات غير الربحية.

تعليمات اإلشتراك 
تقوم املؤسسة الراغبة باالشتراك في جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص بتعبئة منوذج اإلشتراك وإرفاق الوثائق 

املطلوبة، حسب املتطلبات املبينة أدناه:

   ١. تعبئة منوذج اإلشتراك.

   ٢. إرفاق شكل أو رسم يوضح الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

   ٣. إذا كانت املؤسسة املتقدمة جزءًا من مؤسسة أكبر يجب إرفاق رسم الهيكل التنظيمي الذي يوضح عالقة الوحدة الفرعية 

   باملؤسسة األم.

   ٤. إرفاق صورة عن شهادة تسجيل املؤسسة.

   ٥. ملخص للقوائم املالية (ميزان املراجعة، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) آلخر ثالث سنوات.

  ٦. يتم دفع رسوم االشتراك بعد استالم كتاب املوافقة على اإلشتراك من املركز.

   ٧. تبدأ املؤسسة بإعداد تقرير اإلشتراك واملرفقات املطلوبة لتسليمها في الوقت احملدد.
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رسوم اإلشتراك

دوافع االشتراك في اجلائزة 
     • يساعد االشتراك في اجلائزة على قياس األداء احلالي للمؤسسة حسب معايير اجلائزة.

     • تبني معايير التميز وأفضل املمارسات الدولية في تطوير األنظمة الداخلية وفي عملية التقييم الذاتي والتي تهدف إلى 
     حتديد نقاط القوة وفرص التحسني لدى املؤسسة.

     • إلهام وحتفيز املوظفني لبذل أقصى جهودهم للحصول على اجلائزة وبث روح احلماس في املؤسسة.
     • إظهار أهم اإلجنازات وبالتالي اإلرتقاء باسم وسمعة املؤسسة أمام العمالء وأصحاب العالقة. 

     • تقوية العالمة التجارية للمؤسسة وقيمتها السوقية.
     • حتصل كل مؤسسة مشاركة على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسني، مما يساعد املؤسسات 

     على اعتماد معايير اجلائزة في فحص وتطوير أنظمتها وأدائها. 
     • في كل فئة من فئات اجلائزة، هنالك مؤسسة فائزة واحدة حتصل على جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص، 

     فيما حتصل املؤسسات املتنافسة والتي لم حتصل على اجلائزة على شهادة "ختم التميز".

     • ميكن للمؤسسات املشاركة الطلب من إدارة مركز امللك عبد الله الثاني للتميز عدم اإلعالن عن اسمها ضمن املؤسسات 
     املشاركة في اجلائزة

مميزات احلصول على اجلائزة 
   ١. ميثل الفوز بجائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص إجنازًا رفيعًا املؤسسة واعترافًا بأدائها املتميز والكفؤ والفعال، 

   كما تعتبر اجلهة احلائزة على اجلائزة مثًال أعلى يحتذى به.

   ٢. يتم اإلعالن عن املؤسسات الفائزة في حفل كبير يقام حتت الرعاية امللكية السامية، حيث متنح املؤسسة الفائزة شهادة شكر 

   وتقدير، وتذكارًا ميثل جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص، مما يعتبر حافزًا وتكرميًا معنويًا للمؤسسة الفائزة.

   ٣. يحق للمؤسسة الفائزة وضع شعار اجلائزة الذي يحدده املركز على وثائقها ومطبوعاتها وموقعها اإللكتروني وفي احلمالت 

   اإلعالنية مع ذكر رقم الدورة التي فازت بها.

   ٤. يقوم مركز امللك عبد الله الثاني للتميز بنشر قصص جناح املؤسسات الفائزة باجلائزة على املوقع اإللكتروني للمركز واجلائزة 

   بهدف نشر وتعميم الفائدة وترويج فوز هذه املؤسسات.

   ٥. تقوم املؤسسات الفائزة باجلائزة بعرض قصص جناحها ومشاركتها مع املؤسسات األخرى من خالل استعراض أدائها 

   املتميـز، بهدف تعميم الفائدة من جتربتـها الناجحة على املؤسسات األخرى، وذلك من خالل الندوات والدورات التدريبية التي تعقد 

   للتعريف باجلائزة واملؤمترات ذات العالقة. 

   ٦. حتصل املؤسسة الفائزة على معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة املواصفات واملقاييس ودائرة اجلمارك األردنية وهيئة 

   االستثمار ودائرة العطاءات احلكومية ودائرة اللوازم العامة، ودائرة مراقبة الشركات، تتلخص مبا يلي:
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الرسوم (دينار أردني) الفئة       

١٥٠٠ املؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية   

١٥٠٠ املؤسسات اخلدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية   

٧٥٠ املؤسسات الصناعية الصغيرة واملتوسطة   

٧٥٠ املؤسسات اخلدمية الصغيرة واملتوسطة    

١٥٠٠ املؤسسات التي فازت باجلائزة في دورتني أو أكثر   



أ. مؤسسة املواصفات واملقاييس     

     • اختصار عملية منح منتجات املؤسسة الفائزة عالمة اجلودة األردنية، بحيث يتم فقط فحص املنتج وفقًا ملتطلبات املواصفات 
     للمنتجات اخلاصة بعالمة اجلودة، واختصار عملية التدقيق على أنظمة اجلودة.

     • التسريع في عملية منح شهادات املطابقة ملنتجات املؤسسة الفائزة املعدة لغايات التصدير.
     • وضع املؤسسة الفائزة ضمن القائمة الذهبية للشركات األردنية وبالتالي تقليل عدد عمليات التفتيش التي تتم على منشآتها 

     ضمن عملية التفتيش الدورية على املصانع.
     • وضع املؤسسة الفائزة ضمن قائمة املوردين املعتمدين ملؤسسة املواصفات واملقاييس (خدمات ومنتجات) ومنحها معاملة 

     تفضيلية من قبل جلان العطاءات وجلان املشتريات اخلاصة باملؤسسة عند تطابق منتجاتها مع املواصفات املطلوبة.
     • اعتبار املؤسسة الفائزة شريكًا رئيسًا ملؤسسة املواصفات واملقاييس ومنحها أفضلية املشاركة في كافة نشاطات املؤسسة 

     وجلانها الفنية وإشراكها في عمليات وضع السياسات واإلجراءات اخلاصة بعمل املؤسسة.
     • منح املؤسسة الصناعية الفائزة أفضلية املشاركة في أعمال اللجان الفنية الدولية للتقييس حتت مظلة مؤسسة املواصفات 

     واملقاييس.
     • إعطاء املؤسسة الفائزة األولوية عند طلب عمليات املعايرة ألجهزة القياس املستخدمة في منشآتها وتسريع هذه العمليات.

     • إحاطة املؤسسة الفائزة بشكل مباشر بالتطورات والتعديالت التي تتم على التعليمات واملواصفات والقواعد الفنية واإلجراءات 
     املرتبطة بطبيعة منتجاتها وخدماتها.

     • مخاطبة هيئات التقييس في الدول العربية واألجنبية والتي قامت مؤسسة املواصفات واملقاييس بتوقيع اتفاقيات تعاون 
     ومذكرات تفاهم معها ملنح املؤسسة الفائزة معاملة تفضيلية عند دخول منتجاتها لتلك الدول.

     • اعتبار مستوردات املؤسسة الفائزة ضمن املسرب األخضر في تعليمات التفتيش املبني على درجة اخلطورة.

ب. دائرة اجلمارك األردنية 

     • إدراج املؤسسة الفائزة ضمن قائمة شركات برنامج القائمة الذهبية، شريطة حتقيق املؤسسة ملقاييس اإللتزام املعتمدة لدى 
     دائرة اجلمارك األردنية.

     • زيادة فرص حصول املؤسسة الفائزة على أحد املسربني األخضر أو األصفر في كافة املراكز اجلمركية، شريطة حتقيق 
     املؤسسة ملقاييس اإللتزام املعتمدة لدى دائرة اجلمارك األردنية.

     • دعوة املؤسسات الفائزة في الدورة السادسة والدورات الالحقة لالنضمام لبرنامج القائمة الذهبية املعمول به في الدائرة، 
     لالستفادة من التسهيالت املمنوحة للشركات املدرجة في برنامج القائمة الذهبية وفق األسس واملعايير املعتمدة في دائرة 

     اجلمارك األردنية.
 

ج. هيئة االستثمار   

     • خصم مقداره (٣٥٪) من رسوم املشاركة في املعارض والنشاطات الترويجية املنظمة من قبل هيئة االستثمار خارج األردن.
     • خصم مقداره (٢٥٪) من رسم االشتراك في الندوات وورشات العمل.

د. دائرة العطاءات احلكومية 
     • منح املكاتب الهندسية احلائزة على جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص (٥)
     خمس عالمات إضافية إلى التقييم الفني للعطاءات التي تشارك فيها وملدة دورة واحدة من

     تاريخ احلصول عليها.
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 هـ .دائرة اللوازم العامة  

     • في العطاءات التي يتم تقييمها على أساس العالمات، يتم منح املناقص الفائز باجلائزة خمس عالمات إضافية إلى مجموع 
     العالمات التي يستحقها نتيجة التقييم الفني. يشترط ملنح امليزة املذكورة أعاله "بأن يقوم املناقص الفائز باجلائزة بتقدمي شهادة 

     تثبت حصوله على اجلائزة وأن تكون سارية املفعول عند تقدمي عرضه". 

و. دائرة مراقبة الشركات  

     • تقدمي خدمة VIP للمؤسسات الفائزة بحال مراجعتها للحصول على أي خدمة بحيث تقدم لها اخلدمة مبكتب خاص وفور 
     مراجعتها للدائرة.

     • تقدمي محاضرات إرشادية إلدارات املؤسسات الفائزة حول قانون الشركات وإجراءات عمل الدائرة من قبل موظفي الدائرة 
     املختصني.

     • تقدمي إستشارات للمؤسسات الفائزة باستخدام موقع الدائرة اإللكتروني لإلستفادة منه قدر املستطاع.
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عملية التقييم
تقوم املؤسسة املشاركة باإلجابة على متطلبات معايير اجلائزة وتضمينها في تقرير االشتراك وإرفاق الوثائق املطلوبة معه.

تقوم املؤسسة املشاركة بإعداد عرض تقدميي بهدف شرح خصوصيتها للمقيمني، ومن ضمنها طبيعة عملها وعمالئها ومن هم 

أصحاب العالقة لديها وغيرها من األمور التي ترتأي عرضها.

يقوم كل عضو في فريق التقييم بدارسة تقرير املؤسسة (كٌل على حده)، ثم يقدم كل مقيم تقريره املستقل عنها.

يجتمع فريق التقييم بهدف الوصول إلى فهم مشترك حول وضع املؤسسة، ومن ثم إعداد تقرير توافقي يبني نقاط القوة وفرص 

التحسني واألمور الواجب التأكد منها خالل الزيارة امليدانية.

يقوم املركز بترتيب موعد للزيارة امليدانية ليتسنى للمقيمني تقييم املؤسسة املشاركة وتقييم الوضع على أرض الواقع، كما توفر الزيارة 

امليدانية فرصة للمؤسسة إلبراز أمور قد تكون غفلت عن ذكرها في تقرير االشتراك. 

بعد مرحلة الزيارة امليدانية والتي متتد من ٢-٤ أيام يقوم املقيمون بكتابة التقرير التقييمي النهائي للجهة املشاركة ووضع العالمات 

النهائية وتسليمه إلى رئيس الفريق ليقوم مبراجعته وإعطاء املالحظات اخلاصة بالتقرير وإرجاعه إذا لزم األمر للمقيمني لتصحيحه.

يقوم املركز بتشكيل هيئة محكمني متخصصة تضم أعضاًء من كافة القطاعات وخبراء في مجال جوائز التميز وأعضاء هيئات حتكيم 

في جوائز التميز العربية بهدف مناقشة التقارير النهائية للجهات املشاركة، ويتم عرض النتائج لكافة اجلهات املشاركة واالطالع على 

التقارير التقييمية باإلضافة إلى مقابلة مقيمي املؤسسات ومناقشتهم والتعرف على أهم نقاط القوة وفرص التحسني لدى املؤسسات 

مبا يبرر العالمة املعطاة من قبل املقيمني وتقوم هيئة التحكيم بعد ذلك إما باعتماد العالمات كما هي أو التوصية بزيادتها أو 

إنقاصها باالتفاق مع مقيمي املؤسسة وذلك لضمان العدالة بني املؤسسات ولضمان أن التقييم واملسطرة (املرجعية) املستخدمة هي 

نفسها لكل املؤسسات وذلك نظرًا الطالع الهيئة على نتائج كافة املؤسسات من كافة الفئات.

ومن األهمية هنا التأكيد على عدم وجود دور للمركز في هيئة التحكيم، حيث يتم اعتماد النتائج من قبل هيئة التحكيم ورفعها إلى 

إدارة املركز التي تقوم باستالم عالمات التقييم من جميع رؤساء الفرق. 

جلنة توكيد اجلودة: لزيادة دقة عملية التقييم عمل املركز على إضافة جلنة فنية لقراءة التقارير التقييمية حيث يقوم رئيس الفريق 

بتسليم التقارير التقييمية النهائية اخلاصة به إلى إدارة املركز ليتم مراجعتها من قبل جلنة توكيد اجلودة وذلك لضمان خروج التقرير 

بأفضل صورة ليتسنى للجهة املشاركة االستفادة منه.

يتم رفع العالمات إلى مجلس األمناء ليس باألسماء احلقيقية للمؤسسات وإمنا من خالل رموز معتمدة لهذه الغاية وغير معروفة 

ألعضاء مجلس األمناء بناًء على طلب سمو األمير فيصل بن احلسني رئيس مجلس أمناء املركز وذلك لضمان النزاهة والعدالة في 

التعامل مع هذه النتائج وضمان عدم وجود أية مؤثرات أو ضغوطات تؤدي إلى تغيير هذه النتائج، ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس 

األمناء وبالتالي إعالن املؤسسات الفائزة. إن الطريقة املتبعة في احلصول على النتائج واعتمادها من مجلس أمناء املركز لهي نفس 

الطريقة املتبعة في املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة واجلوائز اإلقليمية والعاملية األخرى مع اختالف بسيط في بعض املسميات 

والتفاصيل.

بعد إعالن النتائج، حتصل كل مؤسسة شاركت في اجلائزة على تقرير تقييمي استنادًا إلى معايير اجلائزة يوضح نقاط القوة وفرص 

التحسني لديها مما يساعد على التحسني املستمر في أدائها.
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تعليمات إعداد تقرير االشتراك 

متطلبات الشكل العام (التنسيق):

   ١. ميكن كتابة تقرير االشتراك باللغة العربية أو اإلجنليزية.

   ٢. حجم الصفحات: احلجم القياسي لورق A4 (٢١٠x٢٩٧ ملم).

   ٣. حجم األحرف (١٢) عند الكتابة بأي من اللغتني العربية أو اإلجنليزية.

 Times New وللطباعة باللغة اإلجنليزية يتم استخدام اخلط Simpli�ed Arabic ٤. للطباعة باللغة العربية يتم استخدام اخلط   
. Roman   

   ٥. في جميع امللحقات (الرسوم البيانية، القوائم، ...الخ) يجب أن يستخدم نفس أسلوب كتابة األحرف املستخدمة في النص 

   الرئيسي.

.(Single) ٦. املسافة بني األسطر: مفرد   

.(Portrait) ٧. يجب أن تكون صفحات النص مرتبة بطريقة عامودية   

   ٨. في حال استخدام اللغة العربية يجب أال يزيد عدد السطور في كل صفحة عن (٣٠) سطرًا.

   ٩. في حال استخدام اللغة االجنليزية يجب أال يزيد عدد السطور في كل صفحة عن (٤٥) سطرًا.

   ١٠. يجب أال تقل احلواشي عن (١) إنش من األعلى واألسفل، و(١٫٢٥) إنش من اجلانبني.

   ١١. يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.

   ١٢. يتم ترقيم اإلجابات حسب املعايير الرئيسة واملعايير الفرعية.

   ١٣. يجب جتميع جميع أجزاء التقرير وتثبيتها بطريقة متنع انفصال الصفحات أثناء تداول التقرير.

   ١٤. يجب أن حتتوي صفحة الغالف على اسم املؤسسة املشاركة وشعارها باللغة العربية أو اإلجنليزية وتاريخ تقدمي تقرير 

   االشتراك، واسم اجلائزة ودورتها "جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص- الدورة التاسعة (٢٠١٧/٢٠١٦)"، إضافة إلى 

   حتديد فيما إذا كان احملتوى "تقرير االشتراك" أو "الوثائق املرفقة" أو كالهما.

   ١٥. تقوم املؤسسة املشاركة بتزويد إدارة املركز بثالث نسخ ورقية منفصلة من تقرير االشتراك والوثائق املرفقة، باإلضافة إلى 

 .(CD) قرص مدمج   

تعليمات وإرشادات عامة

   ١. يفضل أن تقوم املؤسسة املشاركة باجلائزة بإعداد تقرير االشتراك من خالل تشكيل فريق من العاملني في املؤسسة، وأن يقوم 

   هذا الفريق بدراسة وافية لكافة محتويات كتيب اجلائزة.

   ٢. تهدف اجلائزة إلى توفير تقرير تقييمي شامل حول املؤسسة املشاركة لتعمل املؤسسة بالتالي على إبراز نقاط القوة والتركيز 

   على فرص التحسني. 

   ٣. يجب أن تكون املعلومات الواردة في تقرير االشتراك واضحة ودقيقة، كما يجب توفير أدلة واقعية وأمثلة عملية باإلضافة إلى 

   إحصائيات رقمية حديثة ووثائق مدعمة.

   ٤. عدد أوراق تقرير االشتراك (٣٥ ورقة) وتتم الكتابة على وجهي الورقة بحيث يصبح عدد الصفحات سبعون (٧٠) صفحة، وعدد 

   صفحات الوثائق املرفقة شاملة الصور والرسوم البيانية والقوائم خمس وسبعني (٧٥) صفحة مفردة. 

   ٥. نظرًا لتحديد احلد األقصى لعدد صفحات اإلجابة وعدد الوثائق املرفقة معها، فإن على املؤسسة املشاركة ترتيب أولوياتها 

   والتركيز على ذكر النقاط األكثر أهمية مع جتنب اإلطالة أو ذكر نقاط غير هامة.

   ٦. على املؤسسة املشاركة أن تبدأ تقرير االشتراك بتقدمي نبذة عن املؤسسة تشتمل على املعلومات االساسية اخلاصة باملؤسسة 

   مثل: االستراتيجية، التحديات، املوارد املالية، املوظفني، الهيكل التنظيمي، تاريخ املؤسسة وأهم اجنازاتها السابقة، اهم احلقائق 

   واالرقام، املتعاملني واألسواق، العمليات والشركاء واملوردين منتجاتها/ خدماتها وهيكلها التنظيمي وبرامجها وأهدافها وفلسفتها 

   وأسواقها وعمالئها ومورديها ومنافسيها الرئيسني، باإلضافة إلى التشريعات والقوانني التي حتكم عمل املؤسسة.
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   ٧. يندرج حتت كل من املعايير التسعة الرئيسة عدد من املعايير الفرعية والتي يتضمن كل منها عدة نقاط استرشادية. يرتبط كثير 

   من هذه النقاط االسترشادية باملفاهيم األساسية املذكورة سابقًا بشكل مباشر. إن استخدام هذه النقاط االسترشادية ليس 

   إلزاميًا، حيث أن املقصود منها ضرب أمثلة للمساعدة على شرح املعيار الفرعي. 

   ٨. تقوم املؤسسة املشاركة بإعداد الوثائق والسجالت والقوائم والرسومات التوضيحية املعززة للمعلومات الواردة في تقرير 

   االشتراك وإرفاقها مع التقرير.

   ٩. فيما يتعلق بالوثائق املرفقة، يجوز للمؤسسة أن ترفق وثيقتني في صفحة واحدة كحد أقصى، مع مراعاة الوضوح.

   ١٠. يحق للمؤسسة املشاركة أن تذكر في قائمة املرفقات اإلضافية توفر أية معلومات إضافية إذا لم تتمكن من إرفاقها في تقرير 

   االشتراك.

   ١١. تقوم املؤسسة املشاركة بتوفير مكان ألعضاء هيئة املقيمني عند زيارة املؤسسة ويتم توفير الوثائق املطلوبة في هذا املكان، 

   كما ميكن لفريق املقيمني طلب أية وثائق أخرى إذا استدعى التقييم ذلك.

   ١٢. يحق لفريق املقيمني التأكد من صحة املعلومات الواردة في تقرير االشتراك خالل الزيارة امليدانية.

   ١٣. يقوم أعضاء فريق املقيمني بطلب املوظفني للمقابلة حسبما هو مذكور في أجندة الزيارة امليدانية إضافة إلى أي موظف يرى 

   املقيمون ضرورة مقابلته عند إجراء التقييم.

   ١٤. يقوم املركز بالتنسيق مع ضابط ارتباط املؤسسة املشاركة بهدف حتديد أيام الزيارة امليدانية لفريق التقييم.

   ١٥. ال يتم احتساب صفحة الغالف وقائمة احملتويات والهيكل التنظيمي والنبذة عن املؤسسة واملصطلحات واالختصارات وقائمة 

   املرفقات اإلضافية ضمن صفحات التقرير.

   ١٦. يتم التعامل مع كافة املعلومات الواردة ملركز امللك عبد الله الثاني للتميز بسرية تامة وتشمل تقرير االشتراك وجميع الوثائق 

   التي تقدمها املؤسسة واملعلومات التي يتم االطالع عليها خالل الزيارة امليدانية. وال يتم استخدام هذه املعلومات إال من قبل هيئة 

   املقيمني وإدارة املركز وألغراض التقييم فقط، وتكون محل عنايتهم واهتمامهم.
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