النشرة اإلخبارية اإللكرتونية
كانون ثاين – نيسان 2102

إطالق جوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز

أطلق مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز الدورة الجديدة من أطلق المركز في ىذه الدورة جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
جوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز لكل من القطاع العام والقطاع وجائزة اإلبداع الحكومي ضمن جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز

الخاص وقطاع جمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية يوم األداء الحكومي والشفافية ،كما قام المركز بتوسيع مظلة جائزة
األربعاء  022012102وذلك بعد أن تم االنتهاء من عملية جمعيات األعمال لتشمل المؤسسات غير الربحية والتي تعنى
مراجعة وتطوير معايير الجوائز .وتنفيذاً لإلرادة الملكية السامية بمؤسسات المجتمع المدني.
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جائزة اإلبداع الحكومي
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية قام مركز الملك عبد اهلل الثاني للتممميمز

باستحداث جائزتين جديدتين تحت مظلة جائزة الملك عبد اهلل الثمانمي لمتممميمز

األداء الحكومي والشفافية ىما جمائمزة المخمدممة المحمكمومميمة المممتممميمزة وجمائمزة
اإلبداع الحكومي.

تسعى الجائزة إلى استخراج الطاقات الكامنة لدى موظفي القطاع العام والتي

إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى

مستويات اإلبداع واالبتكار الالزمين لتحسين الخدمات الحكومية.

تعتبر جائزة اإلبداع الحكومي ومتطلباتها مكملة لجهود الوزارات

تمهممدئ جممائممزة اإلبممداع المحمكممومممي إلممى تشمجميممع المموزارات والممممؤسمسممات

والمؤسسات في سعيها نحو التميز من الل تطبيق معايير جائزة الملك عبد

وإيجاد بيئة عمل محفزة وتشجع الموظفين على اإلبمداع ممن مالل أفمكمارىمم

معايير جائزة اإلبداع مع التركيز وبشكل مفصل على متطلبات اإلبداع والتي

الحكومية على تبنمي اإلبمداع فمي إدارتمهما وعممملميماتمهما ونشماطماتمهما و مدمماتمهما،
واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية.

كما تهدئ الجائزة إلى تجذير االبتكار واإلبداع كثقافة سائدة في

اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية والتي تتقاطع بشكل كبير مع
يمكن إدراجها ضمن طط وأنظمة الوزارة 1المؤسسة الرئيسية دون الحاجة
إلى إيجاد أنظمة جديدة أو موازية لذلك.

وزارات ومؤسسات القطاع العام ،بحيث تتعدى كونها مبادرات ريادية فردية ال

ترتكز على نظام معين داعم لإلبداع ،مما يساعد الوزارة 1المؤسسة على
النهوض بأدائها من الل توفير دمات ذات طابع إبداعي لمتلقي الخدمة.

جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ،قام مركز الملك عبد اهلل الثاني
للتميز باستحداث جائزة الخدمة الحكومية المتميزة تحت مظلة جائزة الملك

عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،بهدئ تحفيز الوزارات
والمؤسسات الحكومية على تقديم دماتها بكل فاعلية وتميز بما يحقق

رضى متلقي الخدمة ويفوق توقعاتو.

صفحة 2

تشمل ىذه الجائزة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل

مباشر مع متلقي الخدمة (أفراد أو مؤسسات) وبكافة فروعها ،وسيتم إشراك

الوزارات 1المؤسسات تدريجياً حتى يتم شمول كافة الجهات التي تتعامل
بشكل مباشر مع متلقي الخدمة وفروعها.
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حفل إطالق جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
أطلق مركز الملمك عمبمد اهلل المثمانمي لملمتممميمز جمائمزة المخمدممة المحمكمومميمة

المتميزة يوم اإلثنين  022010102في حمفمل أقميمم فمي فمنمدق النمد ممارك،
بهدئ شرح أىدائ ومعايير الجائزة وآلية المشاركة فيها ،وبحضور الوزارات

والمؤسسات الثالثة عشرة التي تم ا تيارىا للمشاركة في الجائزة.
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية قام المركز باستحداث ىذه المجمائمزة،

تحت مظلة جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكموممي والشمفمافميمة،

بهدئ تحفيز الوزارات والمؤسسات الحكومية عملمى تمقمديمم مدمماتمهما بمكمل

فاعلية وتميز بما يحقق رضى متلقي الخدمة ويفوق توقعاتو.

تهدئ ىذه الجائزة إلى بناء ودعم ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة

وإشراك الفئات المعنية من موظفين ومتملمقمي مدممة فمي تمحمديمد احمتميماجماتمهمم
ومتطلباتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة ،إضافة إلى بناء إطار عمل لمتمحمسميمن
مستوى الخدمات وعممملميمة تمقمديمممهما واالرتمقماء بم لميمات ووسمائمل تمقمديمم ىمذه

آليات وأنظمة التعامل مع "صوت متلقي الخدممة" ممثمل المتمعماممل ممع شمكماوى
متلقي الخمدممة واقمتمراحماتمهمم وقميماس درجمة رضماىمم عمن المخمدممات وتمحمديمد

احتياجاتهم ،إلى جانب تفعيل وسائل االتصال والتواصل ممع ممتملمقمي المخمدممة

والعمل على تحسينها.

الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ،ومن أىمدائ المجمائمزة تمطمويمر

حفل استقبال لشركات مجمع األعمال

أقام مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز حفل استقبال لشركات القطاع الخاص دا ل مبنى مجمع األعمال بهدئ التعارئ وبناء عالقات تعاون مشتركة،

وقدمت السيدة ياسرة غوشة المدير التنفيذي عرضاً تقديمياً حول المركز والجوائز التي يديرىا.
صفحة 3
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إطالق جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع الخاص
أطلق المركز حملة إعالنية بهدئ تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص

على اإلشتراك في جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع الخاص ،حيث

صفحة 4

قام المركز بنشر إعالنات في الصحف اليومية واإلذاعات األردنية والتلفزيون

األردني وعلى الموقع اإللكتروني للمركز والجائزة.
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زيارة وفدين من وزارة األوقائ والشؤون اإلسالمية الكويتية ووزارة النقل والمواصالت في السلطة الوطنية الفلسطينية

قام وفد من وزارة األوقائ والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت بزيارة ممركمز

الملك عبد اهلل الثاني للتميز فمي شمهمر شمبماط لمإلطمالع عملمى تمجمربمة المممركمز

وجوائز التميز التي يديرىا ،حيث رحبت السيدة ياسرة غوشة المدير التنفيمذي
للمركز بالوفد الضيف والذي ترأسو السيد إبراىيم الصالح ،الوكيمل المممسماعمد

لملمتمخمطميمط والمتمطمويمر ،وضمم المدكمتممور ىمزاع المفمضملمي مممديمر إدارة المتمخمطميممط

وقام المركز بترتيب زيارات لملموفمد الضميمف إلمى كمل ممن وزارة المتمخمطميمط

والتعاون الدولي وىي الوزارة المفمائمزة عمن المممركمز األول ضمممن فمئمة المممرحملمة
الفضية ،ووزارة الطاقة والثروة المعدنية المفمائمزة عمن المممركمز األول ضمممن فمئمة

المرحلة البرونزية.
وعلى صعيمد آ مر قمام وفمد ممن وزارة المنمقمل والمممواصمالت فمي السملمطمة

والمعلومات ،والسيد عبد اهلل الشاىين مدير إدارة التطوير والتدريب ،والسميمد

الوطنية الفلسطينية بزيارة مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز في شمهمر شمبماط،

وأكمدت السميمدة غموشمة لمدى تمرحميمبمهما بمالموفمد الضميمف عملمى المعمالقممات

مدير عام التدريب والتطوير ومدير عام الشمؤون اإلداريمة وممديمر عمام الشمؤون

راشد الراشد مراقب التدريب.

الوطيدة التي تربط األردن بمدولمة المكمويمت ،واسمتمعمداد المممركمز المتمام لمتمقمديمم
براتو وكل الدعم الالزم لموزارة األوقمائ والشمؤون اإلسمالمميمة ،وأعمربمت عمن

تطلعها ألن تكون ىذه الزيارة بداية للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستيمن.

لإلطالع على تجربة المركز والجوائز التي يديمرىما ،وضمم الموفمد فمي عضمويمتمو

الفنية ومدير مديرية الشؤون اإلدارية .كما زار الوفد إدارة تر ميما المممركمبمات
والسواقين ،ىيئة تنظيم قطاع النقل البري ،وزارة النقل للتعمرئ عملمى تمجمربمتمهما

بالمشاركة والحصول على الجائزة.

وتم الل الزيارة استعراض نشأة المركز والدور الذي يقوم بو كمرجعية وطمنميمة
وإقليمية للتميز ،كما تم إطالع الوفد الضيف على جوائز التميز المتمي يمديمرىما

المركز للقطاع المعمام والمقمطماع المخماص وقمطماع جمممعميمات األعمممال وأىمدافمهما

إضافة إلى معايير وأسئلة الجوائز وآلية التقييم في كل منها.

صفحة 5
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دورة تدريبية حول الحاكمية المؤسسية في القطاع العام

عقد المركز بالتعاون مع المعهد الوطني لإلدارة في فرنسا ،دورة تدريبية
متخصصة لموظفيو على مدى يومين حول الحاكمية المؤسسية في القطاع
العام ،قدمها باتريس دوفور الخبير المتخصا لدى البنك الدولي والمدرب

المعتمد لدى المعهد الوطني لإلدارة ،استعرض اللها المبادئ األساسية

للحاكمية المؤسسية واألسباب التي أدت لتزايد أىمية الحاكمية المؤسسية في
مؤسسات القطاع العام والخاص إلى جانب المكونات الثالث للحاكمية

وتهدئ ىذه الدورة التدريبية إلى تزويد موظفي المركز بالمعرفة الالزمة لنقلها

إلى الوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز

األداء الحكومي والشفافية ،وذلك بعد أن قام المركز بإضافة متطلب اص
بإعداد وتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية والنزاىة والشفافية والبعد عن
الفساد ضمن معيار القيادة ،ومعيار فرعي اص بالشفافية المالية ضمن معيار

المالية في معايير الجائزة المعدلة لهذه الدورة (.)022210220

الجيدة على المستوى الوطني أولها اال تيار والمراقبة ،ويقسم إلى المساءلة

واالستقرار والمكون الثاني ىو الكفاءة ،ويقسم إلى األطر التشريعية وفعالية

األداء الحكومي وثالثاً االحترام ،ويتضمن مكافحة الفساد وسيادة القانون.

دورات التدريب المتخصا
يعقد المركز حالياً دورات تدريبية متخصصة لموظفي الجهات المشاركة في
جوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز وجائزة الخدمة الحكومية المتميزة وجائزة

اإلبداع الحكومي بهدئ تزويدىم بمعلومات أكثر تفصيالً حول معايير الجوائز

الدورات التدريبية بهدئ نشر ثقافة التميز ،مثل دورة ”كيف تبدأ رحلة

معتمد“ ودورة
معتمد“ ودورة ”مرشد َ
المؤسسة نحو التميز“ ودورة ”مقيِّم َ
”تحويل التقرير التقييمي إلى طط عمل“.

وأسس وآلية التقييم وكيفية إعداد تقرير االشتراك ،كما يقدم المركز عدداً من

صفحة 6
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ورشات التوعية
عقد المركز في بداية الدورة الحالية ورشات توعية مجانية للوزارات

والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء

الحكومي والشفافية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في كل من جائزة

عقد المركز ورشة توعية بجائزة الخدمة الحكومية المتميزة حضرىا

حوالي ( )22مشاركاً من الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة
في الجائزة ،تناولت الورشة إنشاء الجائزة ،وأىدافها وتصنيفاتها

الملك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد اهلل

ومعاييرىا إضافة إلى آلية المشاركة وعملية التقييم واإلطار الزمني

بهدئ تعريف ىذه الجهات ب لية المشاركة في الجوائز ومعاييرىا

حضرىا حوالي ( )23مشاركاً من الوزارات والمؤسسات الحكومية
المشاركة فيها ،تم فيها شرح أىدائ الجائزة ،وتعريف اإلبداع وأنواعو

حيث بلغ عدد المشاركين ( )022موظفاً من القطاع العام و()282

ومجاالتو وتم عرض نموذج الجائزة ومعاييرىا فيما يخا الجاىزية

الثاني للتميز لقطاع جمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية

واإلطار الزمني.

موظفاً من المؤسسات الراغبة بالمشاركة في جائزة الملك عبد اهلل
الثاني للتميز للقطاع الخاص و( )02موظفاً من جمعيات األعمال.

للجائزة .كما عقد المركز ورشة توعية بجائزة اإلبداع الحكومي

واألثر ،وتم شرح عملية وآلية التقييم ،وتم ا تتام الدورة بعرض اإلطار

الزمني للجائزة.

التعاون اإلقليمي
انطالقاً من ىدئ المركز بمنمشمر ثمقمافمة المتممميمز فمي األردن والمممنمطمقمة،
ولتعزيز التعاون مع المؤسسات المعمربميمة المتمي تمعمنمى بمالمتممميمز والمجمودة

شارك المركز في الورشات التالية:


ورشة العمل اإلقليمية بعنوان "تحسين الجودة الشمامملمة لملمتمعملميمم
العام في الوطن العربي"  ،والتي عقدتها وزارة التربية والتعملميمم فمي
ال مريمماض بممال مم مم مل مكممة ال مع مرب ميممة الس معمموديممة فممي ال مف متممرة ممما ب ميممن

.022012122-02




ورشة عمل " استراتيجيات للحد من التد ين في بميمئمات المعمممل"
والتي عقدىا مركز الحسين للسرطان في دبي بماإلممارات المعمربميمة

المتحدة في  ،022010128حيث قدمت السيدة ياسرة غوشمة
عرضاً حول اآلليات التي يستخدمها مركز الملك عبد اهلل المثمانمي
لملمتممميممز لمتمشمجميممع تمموفميممر بميمئممة عممممل ممالميممة مممن المتممد ميممن فممي

المؤسسمات ممن مالل ممعمايميمر جمائمزتمي المقمطماع المعمام والمقمطماع

الخاص.

ورشة عمل بعنوان "جائزة الكويت للتميز في األداء االستراتيجمي
للمؤسسات اإلسالمية" والمتمي عمقمدتمهما وزارة األوقمائ والشمؤون
اإلس ممالم م مي ممة ف ممي دول ممة الم مكم مموي ممت ف ممي ال م مف م مت ممرة مممما بم ميم ممن

 ،022012100-02حيث تناولت الورشة مناقشة عدة محاور
متعلقة بالجائزة ومنها الهدئ من الجائزة ،شروط الترشح ،دوريمة
الجائزة وممعمايميمرىما ،وأسمس المتمقميميمم ،كممما تمم ممنماقشمة المتم مطميمة

الج رافية لهذه الجائزة وفئات وأعداد الفائزين فيها.
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إعادة تشكيل مجلس أمناء المركز

قرر سمو األمير فيصمل بمن المحمسميمن رئميمس ممجملمس
أممنمماء مممركممز الممملممك عمبممد اهلل المثممانممي لملمتممميممز إعممادة
تشكيل مجلس األمناء استناداً ألحكام الفقرة (أ) من
المادة (  )3ممن نمظمام ممركمز الممملمك عمبمد اهلل المثمانمي

للتميز رقم ( )3لسنة ( )0223ولمدة سنتين اعتبماراً
من تاريخ  ،022010100وىم السادة:

 .2دولة الدكتور فايز الطراونة

 .7عطوفة أمين عام رئاسة الوزراء

 .0معالي وزير تطوير القطاع العام

 .8عطوفة الدكتور عبد اهلل عليان

 .2معالي المهندس عالء بطاينة

 .2عطوفة السيدة بسمة اللوزي

 .0معالي السيد مروان جمعة

 .22سعادة السيد شاكر فا وري

 .2معالي الدكتور محي الدين توق

 .22سعادة المهندسة ميساء بطاينة

 .6معالي السيد شريف الزعبي

.20سعادة السيدة ياسرة غوشة ،المدير التنفيذي
للمركز
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زيارة مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمركز
زارت مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بيث بيج مركز الملك عبد اهلل
الثاني للتميز والتقت المدير التنفيذي للمركز السيدة ياسرة غوشة وفريق

العمل .واطلعت السيدة بيج على موجز عن المركز والجوائز التي يديرىا
وأىم نشاطاتو وتم بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز
تأسس مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز عام  ،0223برئاسة سمو األمير

تطوير نماذج 1أطر التميز ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات

جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات .يهدئ مركز الملك

ونشر التميز في القطاعين العام والخاص ،المؤسسات غير الربحية.

فيصل بن الحسين ويدير جائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز والتي تعد أرفع

الدولية ،تقييم أداء المؤسسات ،إدارة جوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز

عبد اهلل الثاني للتميز إلى نشر ثقافة التميز في األردن والمنطقة من الل

والمؤسسات غير الحكومية.

ىاتف2223032822832 :
البريد اإللكترونيInfo@kace.jo :
www.kace.jo
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