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اجتماع جملس أمناء مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
2014/11/25

ترأس صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن احلسني ،رئيس جملس أمناء مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
أمس اجتماعاً جمللس األمناء ملناقشة أهم املستجدات املتعلقة باملركز واجلوائز اليت يديرها.
ويف بداية اإلجتماع مت استعراض خطة عمل وبرامج املركز املرتبطة باخلطة اإلسرتاتيجية ،كما أكد مسو االمري
على أمهية برامج التدريب والتوعية مع ضرورة إجراء دراسة ملعرفة مدى استفادة اجلهات املشاركة من
هذه الربامج ،ومتت املوافقة على تعديالت التعليمات الداخلية واملالية للمركز.
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إطالق جائزة املصدر األردني
2014/9/22

حتت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ،أطلق مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز "جائزة املصدّر
األردني" ،وهي فئة جديدة من فئات جائزة امللك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص ،صممت
خصيصاً لرفع أداء املصدرين األردنيني وتقديرا لنجاحهم.
وهتدف اجلائزة اليت أطلقت بالتعاون مع املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية (،)JEDCO
ومبنحة من االحتاد االوروبي ،إىل تكريم املصدرين األردنيني الذين أظهروا التزاما وأداء تصديرياً
مستداماً واالعرتاف بنجاحاهتم وإجنازاهتم ،حتفيز وتشجيع الشركات على تطوير وزيادة نشاطاهتا
التصديرية ،وزيادة الوعي العام بأمهية التصدير.
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ومندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين رعت السيدة مها العلي أمني عام الوزارة االحتفال حيث
قالت يف كلمتها (إن مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يعد شريكا ومرادفا فاعال لتنمية القطاعات
االقتصادية املختلفة وتعزيز تنافسيتها .وان له دور فاعل يف نشر ثقافة التميز يف األردن واملنطقة من
خالل تطوير اطر التميز ومعايري تقييم املؤسسات املبنية على أفضل املمارسات العاملية) ،وأكدت ان
وزارة الصناعة والتجارة تنتهج العديد من سياسات تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخاصة املشاريع
الصغرية واملتوسطة وتعزيز قدراهتا التصديرية.
من جانبها ،صرحت املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز ،السيدة ياسرة غوشة" ،لقد
جاءت احلاجة لتصميم وإطالق "جائزة املصدّر األردني" نظرا للدور الكبري الذي يلعبه التصدير يف
زيادة االيرادات وفتح أسواق جديدة للمنتجات األردنية وخلق الوظائف وحتسني النمو االقتصادي
وزيادة تنافسية االقتصاد األردني ".ولفتت غوشة إىل أنه ويف ظل التنافسية الشديدة يف العامل ازدادت
ضرورة االرتقاء باملنتج واخلدمة بغض النظر عن القطاع ،وكان البد من االهتمام باملنتج ملا له من أثر يف
زيادة قدرة القطاع على التصدير وجذب االستثمار.
من جهتها ،أضافت القائم بأعمال املدير التنفيذي للمؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية هناء
العريدي أن لدينا قصص جناح كبرية وأمثلة كثرية ومؤشرات تبعث على األمل من منو التجارة اخلارجية
واألداء األردني التصديري املتميز إال أن عددها قليل ونسعى إىل تنميتها وزيادهتا املطّردة فنحن حباجة
اىل مشاريع تصديرية مستدامة وممنهجة تسري مبسار واسع وموثوق ومطمئن معتمدة على اسرتاتيجيات
تصديرية وخطط انتاجية وتسويقية وكوادر مبدعة.
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إىل ذلك عربت ممثلة مفوضية االحتاد األوروبي تارجا اإلدريسي عن فخر االحتاد بتمويل هذا النوع من
املبادرات اليت تساهم يف رفع سوية القطاع التصديري يف اململكة ليشهد املزيد من التحسن وحبسبها فان
هذه اجلائزة تعد فرصة لتقدير األداء امللفت واملميز ألي مصدر ليكون مثاال يقتدى به.
وقدمت السيدة نانسي أفرام ،مدير االتصال ومستشار تنفيذ اإلسرتاتيجية يف املركز عرضاً تقدميياً
حتدثت فيه عن معايري اجلائزة وآلية االشرتاك ومميزات احلصول عليها.
ومن أهم مميزات احلصول على اجلائزة ،أن املؤسسة الفائزة حتصل على تذكار للجائزة ويتم اإلعالن عن
املؤسسات الفائزة يف حفل يقام هلذه الغاية ،وحتصل املؤسسة الفائزة على معاملة تفضيلية من املؤسسة
األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ،وذلك بالعمل مع اجلهات ذات العالقة لتسهيل مشاركتها يف بعثات
األعمال أو املعارض التجارية اليت تنظمها اجلهات احلكومية األخرى ،كما يتم إنتاج فيلم قصري عن
املؤسسة ميكن استخدامه كأداة تسويقية ،وحيق للمؤسسة الفائزة كذلك وضع شعار اجلائزة الذي
حيدده املركز على وثائقها ومطبوعاهتا وموقعها اإللكرتوني ويف احلمالت اإلعالنية لغاية إعالن نتائج
الدورة التالية ،ويقوم املركز بنشر قصص جناح املؤسسات الفائزة باجلائزة على املوقع اإللكرتوني للمركز
واجلائزة هبدف نشر وتعميم الفائدة وترويج فوز هذه املؤسسات ،وتقوم املؤسسات الفائزة باجلائزة بعرض
قصص جناحها واستعراض أدائها املتميـز ومشاركتها مع املؤسسات األخرى من خالل الندوات
والدورات التدريبية اليت تعقد للتعريف باجلائزة واملؤمترات ذات العالقة.
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إطالق جائزة اإلستدامة البيئية
2014/12/9

أطلق مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
)(USAID

جائزة االستدامة البيئية ملساعدة مؤسسات القطاع اخلاص يف ختطيط وتطوير املنهجيات

والعمليات لتعزيز االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،كما تساعد اجلائزة املؤسسات يف زيادة
ميزهتا التنافسية وأدائها املايل وإدارة املخاطر وفرصها التسويقية وتعزيز صورهتا كمؤسسة صديقة
للبيئة وتعزيز الوعي العام مبواضيع التلوث البيئي وأمهية احلفاظ على املوارد.
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وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشري خالل حفل إطالق اجلائزة ،إن محاية البيئة واحملافظة على املوارد
الطبيعية مسؤولية تشاركية بني احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع املدني ،وتسعى الوزارة بشكل دائم وتبذل
كافة اجلهود لتطوير كافة األسس والنظم اليت تساعد على احلد من مشاكل التلوث .وأشار إىل أن الوزارة
تنظر إىل اجلائزة كإحدى أهم احلوافز املقدمة للقطاع الصناعي لتحسني أدائه البيئي وتبين أفضل املمارسات
والتقنيات اليت متكنه من جتاوز الصعوبات والتحديات الناجتة عن ارتفاع تكلفة الطاقة وشح املياه.
وقالت املدير التنفيذي ملركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز السيدة ياسرة غوشة ،إن هذا النوع من اجلوائز
يسهم يف تشجيع املؤسسات والشركات لتتبنى سياسات وممارسات صديقة للبيئة وصوالً للتنمية املستدامة
وحتسني نوعية احلياة ،مشرية إىل أن اجلائزة جاءت لتكريم املؤسسات املتميزة بأدائها البيئي .وأشارت إىل أن
اجلائزة ستنضم إىل اجلوائز الثمانية األخرى اليت يديرها املركز وهي موجهة للقطاع العام واخلاص ومجعيات
األعمال واملؤسسات غري الرحبية وكان آخرها جائزة املصدر األردني اليت أطلقها املركز شهر أيلول املاضي.
من جهته قال نائب رئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن ،الدكتور لويس تامت ،أن الوكالة
فخورة بدعم هذه املبادرات اهلامة على الصعيد البيئي ،وتضع ضمن أولوياهتا سالمة البيئة يف اجملتمعات
اليت تعمل هبا وحتفيز اجلهات املعنية بشتى الوسائل للعمل على حتقيق استدامة بيئية.
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وقدمت السيدة نانسي أفرام ،مدير االتصال ومستشار تنفيذ اإلسرتاتيجية يف املركز عرضاً تقدميياً
حتدثت فيه عن معايري اجلائزة وآلية االشرتاك ومميزات احلصول عليها.
ومتنح اجلائزة يف كل دورة ثالث فئات حسب حجم املؤسسة ،وتقتصر املشاركة يف الدورة األوىل على
القطاع الصناعي فقط ،وهي مقسمة على املؤسسات الصناعية الكبرية أو وحداهتا الفرعية،
واملؤسسات الصناعية املتوسطة والصناعية الصغرية.
ومت خالل احلفل اإلعالن عن إطالق املوقع اإللكرتوني اجلديد ملركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز والذي
مت تطويره وفق أحدث وسائل التكنولوجيا اليت تتماشى مع التطور املستمر يف املواقع االلكرتونية
واستخدام اهلواتف الذكية والذي يتضمن معلومات حمدثة هتم كافة القطاعات .كما مت إطالق مواقع
التواصل اإلجتماعي للمركز لزيادة التواصل مع كافة أصحاب العالقة املعنيني ونشر ثقافة التميز.
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املركز يقيم يوماً علمياً بعنوان "التميز ...على أرض الواقع"
2014/12/15

حتــت رعايــة صــاحب الســمو امللكــي األمــري فيصــل بــن احلســني املعظــم ،رئــيس جملــس أمنــاء مركــز امللــك
عبـــد اهلل الثــاني للتميـــز أقـــام مركـــز امللـــك عبـــد اهلل الثــاني للتميـــز يومــاً علميــاً بعنـــوان "التميـــز ...علـــى
أرض الواقـــع" ،يف فنـــدق الشـــرياتون ،ومنـــدوباً عـــن مســـو األمـــري رعـــى الـــدكتور خليـــف اخلوالـــدة معـــايل
وزيـــر تطـ ـوير القطـــاع العـــام احلفـــل والـــذي حضـــره قيـــادات عليـــا يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص ،وخـــرباء
ومهتمـــون يف جمـــال التميـــز واجلـــودة يف األردن واملنطقـــة ،وألقـــت الســـيدة ياســـرة غوشـــة املـ ـدير التنفيـــذي
ملركـــز امللـــك عبـــد اهلل الثـ ـاني للتميـــز كلمـــة ترحيبيـــة قالـــت فيهـــا" ،يهـــدف هـ ـذا اليـــوم العلمـــي لتســـليط
الضـــوء علـــى االجنـــازات الـــيت مت حتقيقهـــا يف كـــل مـــن القطـــاعني العـــام واخلـــاص عنـــد هـــذه املرحلـــة مـــن
مســــريتنا لــــو التميــــز ،ولنســــتكمل سلســــلة لقــــاءات علميــــة ونتبــــادل اخلــــربات حــــول أهــــم التجــــارب يف
اإلدارة والتميز وأمهية تبين مناذج التميز للمؤسسات املختلفة".
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ثم قدم كل من السيد مارك آمبالرد الرئيس التنفيذي
للمؤسسة االوروبية إلدارة اجلودة  EFQMوالفريق أول
الدكتور الركن توفيق حامد الطوالبة ،مدير مديرية األمن العام
كلمة ترحيبية يف اجللسة األوىل حتدث عطوفة الدكتور عمر
الرزاز ،رئيس جملس إدارة البنك األهلي عن
األثر االجيابي للمؤسسات املتميزة على العامل من
حوهلا من خالل تطوير وحتسني أدائها ،ويف
الوقت نفسه العمل على تطوير اجلوانب
االقتصادية والبيئية واالجتماعية يف قطاعات
األعمال اخلاصة هبا.
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إىل ذلك ،أكد الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة ،مدير مديرية األمن العام على حرص مديرية
األمن العام على تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة يف سعيها لتحقيق التميز يف األداء الشرطي واألمين من خالل
ترسيخ ثقافة اجلودة والتميز لدى كافة العاملني والرتكيز على متلقي اخلدمة ،ووضع مؤشرات لقياس األداء
ضمن خطة واسرتاتيجية مديرية األمن العام املطبقة حالياً ،وقال "إمياناً من قيادة اجلهاز بأمهية اجلودة
الشاملة ،فقد شاركت مديرية األمن العام من خالل عدد من إداراهتا األمنية واخلدماتية جبائزة امللك عبد اهلل
الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية ،حيث حققت اإلدارات كافة معايري اجلائزة وتشرفت باحلصول على
مراكز متقدمة وحققت إجنازات ملموسة على أرض الواقع".
وختلل اليوم العلمي عدة جلسات حوارية مشرتكة ،كانت من ضمنها جلسة ملديرية األمن العام حتدث فيها
عطوفة العميد خلف اخلرابشة مدير إدارة الرتخيص والسواقني ،وعطوفة العميد الدكتور هاني اجملايل مدير
إدارة اإلقامة واحلدود عن دور تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق التميز باألداء األمين ،وقامت عطوفة
السيدة ياسرة غوشة بإدارة اجللسة.
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أما يف جلسة القطاع اخلاص ،قدم كل من معايل السيدة سهري العلي وسعادة املهندس بشر جردانة ورقيت عمل
بعنوان (التميز :تعزيز القيمة املضافة وحتقيق مستويات متصاعدة لألداء من خالل آليات التحسني املستمر
واإلبداع الذي يتحقق من خالل تطبيقه لدى مجيع املعنيني باملؤسسة) ،وقامت بإدارة اجللسة املهندسة وداد
قطيشات.

واجللسة الثانية كانت بعنوان (املؤسسات املتميزة تقدر املوظفني لديها وتقوم بإجياد ثقافة التمكني من أجل حتقيق
األهداف الشخصية واملؤسسية) ،شارك فيها كل من معايل املهندس عالء البطاينة ،والدكتور عبد اهلل القضاة
من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وقام بإدارة اجللسة املهندس حممد كنعان.
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أما اجللسة الثالثة ،فكانت بعنوان (القادة
القادرين على صياغة املستقبل وحتويله إىل
واقع هم ضمان وجود املؤسسة ،وميثلون
قدوة حسنة يف القيم والسلوكيات
املؤسسية) ،وشارك فيها كل من السيد
مارك آمبالرد الرئيس التنفيذي للمؤسسة
األوروبية إلدارة اجلودة ،وعطوفة الدكتور
مؤيد السمان ،رئيس جملس إدارة جممع امللك حسني لألعمال ،وأدارت اجللسة الدكتورة سحر املصري.
وكان من أهم خمرجات اليوم العلمي ،أن يقـوم املركـز بعقـد يـوم علمـي بشـكل سـنوي يهـدف إىل تسـليط الضـوء
على آليات تطوير أداء مؤسسات القطاع العام واخلاص فيما خيص جودة اخلدمات ورضى متلقي اخلدمة،
ونشــر املعرفــة حــول مفهــوم التميــز ،مــن خــالل عــرض أفضــل املمارســات واملنــهجيات والنمــاذج ،واســتعراض
منهجيات جديدة لتعزيز التميز والتنافسية واألداء مع شح املوارد يف ظـل األزمـة االقتصـادية ،فضـال عـن عـرض
قصص جناح ودروس مستفادة ملؤسسات دولية وحملية من القطاع العام واخلاص متميزة.
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ملخص الدورات التدريبية اليت عقدها املركز خالل الفرتة
أيلول  -كانون أول 2014
الدورة
التدريب املتخصص على معايري جائزة امللك
عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية
التدريب املتخصص على معايري جائزة امللك
عبداهلل الثاني للتميز للقطاع اخلاص
بطاقات األداء املتوازن
التدريب املتخصص على معايري جائزة اإلبداع

عدد املشاركني
182

عدد الدورات
7

83

4

39

2

19

1

مؤشرات األداء الرئيسية

55

3

مقيّم EFQM

18

2

املقارنات املعيارية

43

2

التدريب املتخصص على معايري جائزة اخلدمة

26

2

احلكومي

ورشات التوعية جلائزتي مجعيات األعمال

34

2

ورشات التوعية جلائزة االبداع

57

3

ورشات التوعية جلائزة اخلدمة احلكومية املتميزة

150

6

ورشة توعية جائزة املصدر األردني

27

1

اجملموع

733

35

واملؤسسات غري الرحبية

17

عدد المشاركين
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص
بطاقات األداء المتوازن

27

التدريب المتخصص على معايير جائزة ااإلبداع الحكومي

182

150

مؤشرات األداء الرئيسية
مقيم EFQM
57

المقارنات المعيارية

83
34

التدريب المتخصص على معايير جائزة الخدمة
ورشات التوعية لجائزتي جمعيات األعمال والمؤسسات غير
الربحية

26

39
55

18

43

19

ورشات التوعية لجائزة االبداع
ورشات التوعية لجائزة الخدمة الحكومية المتميزة
ورشة توعية جائزة المصدر األردني
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عدد الدورات
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص

1
7

6

بطاقات األداء المتوازن

التدريب المتخصص على معايير جائزة
ااإلبداع الحكومي
3

مؤشرات األداء الرئيسية

4

مقيم EFQM

2
2

المقارنات المعيارية

2

1
3

2
2

التدريب المتخصص على معايير جائزة
الخدمة
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وفد سوداني يزور مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز
2014/9/17

قام وفد من وزارة التخطيط والبنى التحتية يف اخلرطوم بزيارة مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز لإلطالع
على جتربة املركز واجلوائز اليت يديرها ،واالستفادة من اخلربات واإلمكانيات والكفاءات والربامج
التدريبية املتوفرة لدى املركز ،ورحبت السيدة ياسرة غوشة املدير التنفيذي للمركز بالوفد الضيف
مؤكدة على العالقات الوطيدة اليت تربط األردن بالسودان ،واستعداد املركز التام لتقديم خرباته وكل
الدعم الالزم ،وأعربت عن تطلعها أن تكون هذه الزيارة بداية للتعاون وتبادل اخلربات بني املؤسستني.
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مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يستقبل وفداً من املركز العراقي للتميز
2014/12/28

استقبل مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز وفداً من املركز العراقي للتميز ،وذلك لبحث سبل التعاون
والتنسيق املشرتك ،وإمكانية تبادل اخلربات واالستفادة من خربة مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز حيث أن
قرار إنشاء مركز العراق قد صدر مؤخراً ،ويعمل املركز العراقي حالياً على إغناء جتربته من قبل املراكز
املشاهبة.
وهدفت زيارة الوفد العراقي اليت كانت يف الفرتة ما بني  28و 30كانون األول  ،2014ومشلت مركز امللك
عبد اهلل الثاني للتميز ووزارة النقل ودائرة اجلمارك األردنية ،إىل االطالع على جتربة مركز امللك عبد اهلل
الثاني للتميز يف إدارة جوائزه واخلدمات اليت يقدمها ،باإلضافة إىل أخذ فكرة عن جتربة املؤسسات الفائزة
يف جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية واملعايري واألسس اليت تطبقها.
قدم املركز عرضاً حول إنشائه واجلوائز اليت يديرها واخلدمات اليت يقدمها ،باإلضافة إىل الدورات التدريبية
اليت يعقدها وكيفية القيام بعملية التقييم ،وقام باإلجابة على استفسارات الوفد الضيف.
21

مبادئ التميز األساسية
ابتداء من العدد الرابع من النشرة اإللكرتونية بدأ املركز بتقديم شرح مبسط لكل مبدأ من مبادئ التميز

 .6تسخري اإلبداع واالبتكار


املؤسسات املتميزة تعزز القيمة املضافة وحتقق مستويات متصاعدة لألداء من خالل آليات

التحسني املستمر واإلبتكار املنتظم الذي يتحقق من خالل تسخري اإلبداع لدى مجيع املعنيني
باملؤسسة.
22



تقوم املؤسسات املتميزة بصياغة منهجيات إلشراك املعنيني باملؤسسة وحتقيق اإلستخدام

األمثل للمعارف املرتاكمة لديهم من خالل توظيفها إلنتاج األفكار واإلبداع وتأسيس وإدارة شبكات
التعاون املشرتك اليت ترمي لتحديد فرص اإلبداع واإلبتكار والتحسني .وتدرك املؤسسة املتميزة
وتعرتف بأن مفهوم اإلبداع ميكن أن ينطبق على املنتجات والعمليات والتسويق واهلياكل التنظيمية
إضافة لنماذج األعمال.



تعمل املؤسسات املتميزة على وضع غايات وأهداف واضحة لإلبداع تبنى على فهم األسواق

والفرص املتاحة ومدعومة بالسياسات املالئمة واملوارد الالزم ،كما تبين واستخدام منهجية منظمة
إلنتاج األفكار اإلبداعية وترتيبها وفق األولويات وتقوم باختبار وتنقيح األفكار اجلديدة الواعدة ومن
ثم تسخري املوارد الالزمة لتحقيقها خالل اإلطار الزمين املالئم كما تقوم بتحويل األفكار إىل واقع خالل
املدى الزمين الذي حيقق اإلستفادة القصوى منها.
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مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز
هاتف0096265803860:
عمان -األردن

الربيد

اإللكرتونيinfo@kace.jo :
www.kace.jo

