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إجتماع جملس أمناء مرك ز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
9104/4/92

ترأس صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن احلسني ،رئييس جمليس أمنياء مركيز املليك عبيد اهلل الثياني للتمييز اجتماعيا لليس أمنياء املركيز
ملناقشة أهم املستجدات املتعلقة باملركز واجلوائز اليت يديرها.
ويف بداية االجتماع رحب مسو األميري فيصيل باألعءياء اجليدا يف الليس ،وليدا علي أهميية اور املركيز يف متابعية مسيريمج التمييز يف يي

القطاعات لتحقيق رؤية جاللة امللك عند إنشاء مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز.
كما قام اللس بانتخاب اولة الدكتور فايز الطراونية نائبيا لسيمو رئييس جمليس األمنياء كميا ب انتخياب كيل مين معيالي املبنيدس عيالء البطاينية
ومعالي السيد مروان عة ومعالي املبندس عامر احلديدي وسعاامج السيد لياكر فياروري وعطوفية السييدمج ياسيرمج وولية أعءياء يف اللجنية
التوجيبية للمجلس .واطل اللس علي آرير مسيتجدات املركيز واجليوائز واألميور املاليية للمركيز ،كميا اطلعيوا علي نتيائ اراسية أثير املركيز
وجوائز امللك عبد اهلل الثاني للتميز ومدى إجنازه لألهداف اليت ب إنشاؤه من أجل حتقيقبا ،وعرضت السيدمج وولة الربام التدريبية اجلديدمج
للمركيز ،واخلييدمات االستشييارية اجلدييدمج وميين أبرزهييا ردميية التقييييم الي اتي .أقير اللييس املعيايري اجلدييدمج للجييوائز واليييت تتمالي مي معيايري
املؤسسة األوروبية إلاارمج اجلوامج  EFQMلعام  ،9102كما ب عرض أمساء املؤسسات املشاركة يف جائزمج امللك عبد اهلل الثاني لتمييز األااء
احلكومي والشفافية ،واجلوائز اجلديدمج حتت مظلة جائزمج امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص.
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عقد ورلات مراجعة وتطوير جوائز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
9104/0/90-02

ضمن عملية مراجعة وتطوير جوائز امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع العام واخلاص و عيات األعمال واملؤسسات ويري الرييية ،قيام مركيز
امللك عبد اهلل الثاني للتميز بأر التغ ية الراجعة من كافة أصحاب العالقة املعنيني من رالل استبانة ب تصيميمبا ألري آرائبيم واقااحياتبم،
وذلك ببدف حتليلبا واالستفاامج منبا لغرض التطوير والتحسني ،مبا يساعد عل االرتقاء مبستوى اجلوائز وأااء املركز ومتكينه من حتقيق هدفيه
املتمثل بنشر ثقافة التميز.
وعقدت ورلات العمل يءور أصحاب العالقة املعنيني مين هيئية املقييمني وضيبا ارتبيا املؤسسيات املشياركة يف اجليوائز ،وتناوليت هي ه
الورلات كافة املواضي املتعلقة باجلوائز من حيث إطارها العام ،متطلباتبا ،معايريها وأسئلتبا ،آلية التقييم والتقرير التقييمي.
ه ا وتأتي ورلات املراجعة والتطوير كمرحلة أرريمج ضمن اورمج اجلوائز بعد أن ب إعالن النتائ يف احلفل ال ي أقيم حتت رعاية جاللة املليك
عبد اهلل الثاني ،حيث يقوم املركز بدراسة خمرجات ه ه الورلات ليصار من بعدها إىل رف التوصيات للس أمناء املركز وال ي يرأسه مسيو
األمري فيصل بن احلسني ليقرر التعديالت الالزمة عل اجلوائز.
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توقي م كرمج تفاهم حول جائزمج اإلستدامة البيئية
9104/2/02

وق مركز امللك عبد اهلل الثياني للتمييز ووزارمج البيئية مي الوكالية األمريكيية للتنميية الدوليية مي كرمج تفياهم حيول التعياون املشياو لتطيوير جيائزمج
االستدامة البيئية حتت مظلة جوائز امللك عبد اهلل الثاني للتميز.
ووق االتفاقية وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشري واملدير التنفي ي ملركز امللك عبيد اهلل الثياني للتمييز ياسيرمج وولية وميديرمج الوكالية األمريكيية
للتنمية الدولية باألران بيث بي .
وتنص االتفاقية عل قيام املركز ووزارمج البيئة بتطوير اجلائزمج بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حيث يتم تكريم املنشآت الصناعية اليت
تعمل عل حتسني أاائبا البيئي للحد من التلوث الصناعي أو االستخدام الكفؤ للميياه والطاقية ووريهيا مين اإلجيراءات الييت تسياهم يف حتقييق
البيئة املستدامة يف األران.
وتعترب املشاركة حافزا كبريا للقطاع اخلاص لتحسني أاائه البيئي من ريالل مركيز املليك عبيد اهلل الثياني للتمييز الي ي حيدا معيايري هي ه اجليائزمج
واليت يتم من رالهلا تقييم التحسين يف أ ااء اجلبيات املشياركة وميدى مطابقتبيا هلي ه املعيايري وتطبيقبيا للممارسيات الفءيل الدوليية يف حتسيني
عملياتبا علما بأن اجلبات اليت تفوز بب ه اجلائزمج ستستفيد من عدمج حوافز مثل زياامج الفرص لالنتفياع مين صيندول البيئية وبالتيالي تيتمكن مين
تطبيق احللول ملعاجلة مشاكلبا البيئية باإلضافة إىل االستفاامج من تسبيل وتسري إجراءات الاريص واملوافقة البيئية وتصينيفبا كمنشيآت ذات
رطورمج منخفءة عل البيئة وتقليل عدا زيارات التفتيش البيئي.
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وقال الدكتور الشخشري أن الوزارمج تعميل علي حتقييق رسيالتبا مين ريالل إعيداا وتطيوير السياسيات واالسيااتيجيات والتشيريعات ،وتنفيي
بيرام الرقابية التشيغيلية فءيال عين إاريال املفياهيم البيئيية يف رطين التنميية الوطنيية ،مشيريا إىل أن األران يواجيه حتيديات بيئيية عدييدمج،
ورصوصا عندما يتعلق بالطاقة واملياه ومدى تأثريها عل خمتلف القطاعات.
وألار إىل أن تطوير جائزمج لتعريف الصناعة باألااء البيئيي اجلييد هيو إحيدى أاوات اليوزارمج ليكيون حيافزا جييدا للصيناعة ليتوافيق عمليبا مي
األنظمة البيئية وحتفيزها للمحافظة عل األنظمة البيئية .
من جبتبا قاليت وولية ،إن تطيوير جيائزمج االسيتدامة البيئيية جياء اسيتجابة ليدعومج جاللية املليك عبيد اهلل الثياني لتحقييق منبجييات راصية
بتطوير اإلبداع واالستدامة وتءمني املسؤولية التمعية والبيئية يف االسااتيجيات واخلطن.
ونوهييت إىل أن االسييتدامة البيئييية تقييدم فرص يا جدي يدمج
للتميز وحتسني العمليات ،وهلا قيمة مءافة طويلة األجل
تبييدف إىل تعزيييز التغيييري اإلجيييابي واملسيياهمة يف حتقيييق
أهداف التنمية الوطنية.
وألارت إىل أن استحداث ه ه اجلائزمج ييأتي يف فيامج يبيتم
العامل أ

مبوضوع البيئة ولؤونبا ،ويعتربها أمرا عامليا يبم البشرية بأسرها ،وال يرتبن بدولة معينة بيل انتشير موضيوع البيئية علي نطاقيات

واسعة ،حيث أر ت اإلصدارات تتواىل حول البيئة ولؤونبا لتشمل كل الاالت وامليااين اليت تؤثر البيئة عليبا.
وب إنشاء ه ه اجلائزمج حتت مظلة جائزمج امللك عبد اهلل الثاني للتمييز للقطياع اخلياص ،ببيدف حتفييز املؤسسيات املشياركة لفيتأ أسيوال جدييدمج
وزياامج والء العمالء وحتسني األااء املالي ووريها من الفوائد العائدمج عل املؤسسيات املشياركة حييث ترتكيز معيايري هي ه اجليائزمج علي األااء
العام للمؤسسة مبا يف ذلك (األااء البيئي ،األااء االقتصااي واألااء التمعي).
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عقد ورلة عمل بعنوان " اخلدمة املدنية ،اإلاارمج والقياامج" بالتعاون م املدرسة الوطنية لإلاارمج يف فرنسا ()ENA
9104/2/92-92

عقد مركز امللك عبد اهلل الثاني للتمييز وبالتعياون مي املدرسية الوطنيية ليإلاارمج يف فرنسيا ) ،(ENAورلية عميل بعنيوان "اخلدمية املدنيية،
اإلاارمج والقييياامج" يف فنييدل الشييرياتون ،مليدمج ثالثيية أيييام قييدمبا السيييد نيكييوال تنزييير والسيييدمج جيزيييل ليييجالو ،وحتييدث اخلييرباء عيين تطيوير
وحتديث اخلدمة املدنية مبا يتءمن لرحا حول اخلدمة املدنية والتطوير املبين واإلستقطاب والتدريب ،وأرالقيات اخلدمة العامة وتوظيفبيا يف
مكافحيية الفسيياا وتءييارب املصيياط ،كمييا تطرقييا إىل مراقبيية وقييياس األااء موضييحني مسييؤوليات امل يدير وإاارمج التغيييري واإلتصييال ،وقييدما
توضيحا عن املنظور اجلديد للمدير الناجأ واألاوات الفعالة اليت ميكن تطبيقبا للوصول هل ا املنظور ،وقد حءر الورلية القييااات العلييا يف
الوزارات واملؤسسات املشاركة يف جائزمج امللك عبد اهلل الثاني لتميز األااء احلكومي والشفافية .ويأتي عقد ورلة العمل هي ه ببيدف حتقييق
رسالة املركيز املتمثلية بنشير ثقافية التمييز يف كافية القطاعيات ،وإللقياء
الءوء عل أهمية عملية القياامج واإلاارمج واخلدمة املدنية،
وتأتي هي ه الورلية بعيد توقيي إتفاقيية تعياون بيني مركيز املليك عبيداهلل
الثياني للتميييز واملدرسيية الوطنييية لييإلاارمج يف فرنسييا يف لييبر أيلييول العييام
املاضي وكحلقة من سلسلة ورليات عميل عقيدها املركيز مي املدرسية
الوطنييية لييإلاارمج بييدأت بعقييد اورمج تدريبييية متخصصيية ملييوظفي املركييز
حول احلاكمية املؤسسية يف القطاع العام يف لبر نيسان  ،9109واستكماال هل ا التعاون عقد املركز يف لبر تشرين أول من عيام  9109اورمج
تدريبية حول صن القرار للقيااات العليا يف القطاع العام.
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مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يستءيف اولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدمج
9104/4/02

نظم مركز امللك عبيد اهلل الثياني للتمييز ضاضيرمج استءياف فيبيا رئييس جمليس األعييان عبيد اليرؤوف الروابيدمج يف معبيد اإلاارمج للتحيدث حيول
"اإلاارمج احلكومية  ..بني املاضي واحلاضر" يءور وزير تطوير القطاع العيام عءيو جمليس أمنياء املركيز اليدكتور رلييف اخلواليدمج ونائيب
رئيس املركز األستاذ لريف الزعيب ومشاركة األمناء العامون للوزارات ومدراء املؤسسات احلكومية وكبار موظفي القطاع العام.
وقال الروابدمج أن اإلاارمج األرانية نشأت عربية ،بدليل أن احلكومة األرانية من إنشائبا عيام  0290ولغايية  0241مل يتسيلمبا أرانيي حييث أن
الفكر القيااي يقوم عل أساس القومية العربية كما أن أساسيات علم اإلاارمج موجوامج بالكتب ،إال أن تطبيقاتبا تعتمد وفق الظيروف السيائدمج
بالوطن ،مبينا أنه ومن رالل جتربته الطويلة يف العمل العام ثبت أن اإلصرار والتقدم أساس النجاح يف العمل.
وأضاف الروابدمج إىل أن قيمنا تعرضت لإلرتالل وبشكل كبري يف العقدين املاضيني وأن الدميقراطية كالكائن احلي تتعرض للنمو واملرض والكيرب
ثم تتعاف وتتقدم ،ناهيك عن وجوا مراكز قوى خمتلفة كاالجتماعية واملالية والنيابية ،إال أن اإلااري الناجأ يتعامل معبا يعيا اون تنيازل
عن أساسياته ومباائه.
وقدم الروابدمج لرحا عن تاريخ اململكة م اإلاارمج احلكومية من عبيد اإلميارمج ولغايية ا ن مبينيا أن احلاجية يف تليك الفيامج لعليوم أكاامييية مبنيية
كالطب واهلندسة والصيدلة ،اف األباء إىل حتفيز أبنيائبم لتعلمبيا ،ألهيداف منبيا أن رواتببيا أعلي مين وريهيا ميا جعيل السياحة راليية مين
اإلااري الكفييييؤ مشييييريا إىل أن اولئييييك اليييي ين لييييغلوا املناصييييب احلكومييييية املختلفيييية هييييم يف احلقيقيييية وييييري مييييدربني أو مييييؤهلني.

7

وبييني أن الييوزير يفيياض أن يكييون ص يانعا للقييرارات السياسييية بشييكل عييام وليييس فنيييا
متخصصا بوزارته ،منتقدا اإلصرار أن يتبوأ الوزارات أليخاص تكنيوقرا متخصصيني
األمر ال ي أاى إىل احنسار رسم السياسات يف لرحية ضدامج ،مشيريا يف الوقيت نفسيه
إىل أن الوزير مسؤول تءامنيا يكم الدستور عن كافة الوزارات وليس وزارته لوحدها.
وهدفت اجللسة اليت حتدث ببا الروابدمج عن التغييريات يف آلييات وأنظمية اإلاارمج احلكوميية
عل مدى السنوات املاضية ،إىل تطوير وإثراء رربات اإلاارمج احلكومية بكافة ارجاتبا
لتعزيييييز القييييدرات مييييا ييييينعكس بشييييكل كييييبري عليييي حتسييييني األااء احلكييييومي.
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مركز امللك عب د اهلل الثاني للتميز يقدّم ردمة التقييم ال اتي للملكية األرانية
9104/4/92

قييام مركييز امللييك عبييد اهلل الثياني للتميييز بتقيديم ردميية التقييييم الي اتي لشييركة امللكييية األرانييية وفييق معيايري املؤسسيية األوروبييية إلاارمج اجلييوامج
 EFQMوجائزمج امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص ،ويتكيون ويوذا التمييز املعتميد مين تسيعة معيايري رئيسية تتءيمن ثالثية وثالثيني
معيارا فرعيا ،وتتلخص فلسفة النموذا بأن اجلبات اخلاصة تتميز يف نتائ أاائبا الرئيسيي مين ريالل قيياامج فعالية ترسيم اسيااتيجياتبا وتيدير
مواراها ولراكاتبا بكفاءمج وتطور عملياتبا وردماتبا بشكل مستمر ضمن بيئة عمل حتفز عل اإلبداع والشفافية والتعلم املستمر.
وقييد ب اسييتخدام منطييق "رااار  "RADARلتقييييم األااء املؤسسييي للشييركة عل ي ضييوء متطلبييات مع يايري وييوذا التميييز ييييث ب تقييييم
املنبجيات وتطبيقبا ومراجعتبا وحتسينبا يف معايري املمكنات ،قام فريق التقييم بعملية التقييم باستخدام عدمج آلييات ومنبيا ،األسيئلة املباليرمج
للمسؤولني عن تنفي املنبجيات وتطبيقبا الفعلي يف القطاعات واإلاارات املختلفة ،و

األالة واإلطالع عليبا مثل وثائق املنبجيات وضاضر

االجتماعات والتقارير وأالة العمل والكتب الرمسية ووريهيا ،ومين ريالل جمموعيات الاكييز " "Focus Groupالييت عقيدت علي عيدمج
مستويات إاارية خمتلفة ،وك لك من رالل املقابالت الشخصية واجلوالت امليدانية يف مواق تقديم اخلدمة ومكاتب القطاعات املختلفة.
وقد ب يف عملية التقييم مراعامج أعل ارجات النزاهة واملوضوعية واحليااية والكفاءمج والسرية ،وفق األسس واملعايري والءوابن اليت تتطلببيا
عملية التقييم ومبا حيقق املنفعة املرجومج للشركة.
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اائرمج مراقبة الشركات متنأ مزايا تفءيلية
للمؤسسات الفائزمج جبائزمج امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص
قامت اائرمج مراقبة الشركات مبنأ مزايا تفءيلية للمؤسسات الفائزمج جبائزمج امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص اعتبارا مين اليدورمج الثامنية
( )9102/9104وعل النحو التالي:
 .0تقيديم ردميية  VIPللمؤسسييات الفيائزمج يييال مراجعتبييا للحصييول علي أي ردميية ييييث تقييدم هلييا اخلدميية مبكتييب ريياص وفييور
مراجعتبا للدائرمج.
 .9تق يديم ضاضييرات إرلييااية إلاارات املؤسسييات الف يائزمج حييول ق يانون الشييركات وإجييراءات عمييل الييدائرمج ميين قبييل مييوظفي الييدائرمج
املختصني.
 .2تقديم إستشارات للمؤسسات الفائزمج باستخدام موق الدائرمج اإللكاوني لإلستفاامج منه قدر املستطاع.
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مباائ التميز األساسية
ابتداءً من العدا الراب من النشرمج اإللكاونية بدأ املركز بتقديم لرح مبسن لكل مبدأ من مباائ التميز

 .4اإلاارمج بالكفاءمج وسرعة التكيف م التغيري
تعرف املؤسسات املتميزمج بقدرتبا عل اوتنام الفرص املتاحة وجماببة التحديات املاثلة وسرعة التجاوب معبا بالكفاءمج والفاعلية املطلوبة وتقوم مبا يلي:



إستخدام ا ليات املناسبة للتعرف عل املتغريات يف البيئة اخلارجية وتر تبا إىل سيناريوهات مستقبلية مكنة بالنسبة للمؤسسة.



تر ة اإلسااتيجيات املؤسسية إىل عمليات متوائمة ،ومشاري منبثقة عنبيا وهياكيل تنظيميية تيدعمبا تأكييدا علي قيدرمج اليوزارمج/
املؤسسة عل تطبيق التغيريات املطلوبة بالسرعة املناسبة عرب كافة مراحل سلسلة القيمة ذات الصلة.



تطوير جمموعة من مؤلرات أااء العمليات ونتائ خمرجات األعمال ذات الصلة ما يتيأ مراجعة كفياءمج وفاعليية العملييات الرئيسيية
واورها يف حتقيق األهداف اإلسااتيجية.



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



اإلاارمج الفاعلة للتغيري من رالل إاارمج منظمة للمشاري والاكيز عل عمليات التحسني.



السرعة يف التكيف ومواءمة اهليكل التنظيمي لدعم حتقيق األهداف اإلسااتيجية.



تقييم وتطوير احلزمة التقنية بغرض حتسني ارجة مرونة وسرعة التكيف املؤسسي للعمليات واملشاري والوزارمج /املؤسسة ككل.
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مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
هاتف1121912212211 :
عمان-األران
الربيد اإللكاونيinfo@kace.jo :
www.kace.jo
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