
 



 

 )جائزة االستدامة البيئية( ورشة توعية حولينظم مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز 

(23/2/2015)  

 

 
 

نظم مركزز امللزك عبزد اهلل الثزاني للتميزز ورشزة توعيزة حزول )جزائزة االسزتدامة البيئيزة(ا ن بنزد، كزراو   ز  اا و لزك                 

 اجلائزة ومعايريها وآلية املشاركة بيها للجهات املهتمة من مؤسسات القطاع اخلاص. للتعريف 

( من جزائزة امللزك عبزد اهلل الثزاني للتميزز      2014/2015الثامنة )وكا  املركز قد أطلق جائزة االستدامة البيئية ن الدورة 

للقطاع اخلاصا و لك  التعزاو  مزو و ارة البيئزة ومشزروع اعزاتة اسزتملداه امليزاة املعاجلزة ويايزة البيئزة املمزول مزن الوكالزة              

وتساعد جائزة االستدامة البيئية مؤسسات القطاع اخلاص ن ختطيط وتطوير وتنفيذ  يكية للتنمية الدولية ن األرت .مراأل

املنززهجيات والعمليززات الززأ مززن شززاالا تعزيززز االسززتدامة االقت ززاتية والبيئيززة واالجتماعيززةا و التززا  التززا ري   ا يززا  علزز      

ئها املا  و تارة اململاطر وبرصها التسويقية وتعزيز االقت ات والبيئة واجملتموا كما تساعدها ن  ياتة ميزهتا التنابسية وأتا
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صورهتا كمؤسسة صديقة للبيئزة وتعزيزز الزوعي العزاه يواازيو التلزوئ البيئزي وأايزة ا فزاا علز  املزوارتا وقزد جزا ت              

 .لبيئيجائزة االستدامة البيئية لتكريم املؤسسات املتميزة  اتائها ا

 

ئززات حسززم حجززم  وتُمززنا اجلززائزة ن كزز  تورة عززن  زز ئ ب 

املؤسسززةا وتقت ززر املشززاركة ن الززدورة األوق علزز  القطززاع   

ال ززناعي بقززطا وهززي مقسززمة علزز  املؤسسززات ال ززناعية   

الكزززززبرية أو وحزززززداهتا الفرعيزززززةا املؤسسزززززات ال زززززناعية    

 املتوسطةا واملؤسسات ال ناعية ال غرية.

 

أهم العقبات الأ تواجه عملنا  عنوا  مقاومة التغيريغوشة ي مو السيدة ياسرة أمقا لة صحيفة الر  

( 15/2/2015 ) 

قالززا املززدير التنفيززذي ملركززز امللززك عبززد اهلل الثززاني للتميزززا ياسززرة غوشززةا    مقاومززة التغززيري واملتمثزز  ن ربزز   عزز       

  .املؤسسززات التعززاو  مززو املركززز و التشززكيك يحتززوص التقززارير وصززحة النتززائل هززي أهززم العقبززات الززأ يواجههززا املركززز  

أ   ع  املؤسسات تركز ن ا  ول علز  اجلزائزة أكثزر مزن ا صز ذ تزد  اتزها رغزم أ          « الرأي»وأاابا ن حوار مو 

و ينزا أ  اجلزائزة تعزد أتاة قيزاي ةايزدة ألتا       . هدف اجلائزة عند انشزائها هزو يفيزز و  زا  عمليزة التطزوير وا صز ذ       

سلطة التنفيذية ويقوه املركز  تزويزد ا كومزة  النتزائل والتقزاريرا  ال أ  أهزم      القطاع العاه أما املسا لة بهي من ص حيات ال

-3-  



مززا يعززاني منززه املركززز هززو عززده اهتمززاه   

 عزززززززز  املسززززززززؤول  ن ا كومززززززززات  

املتعاقبززززززة يحتززززززوص هززززززذة التقززززززارير  

التقييميززة أو مززا تشززري  ليززه مززن بززرص     

وشززززدتت علزززز  أ   ززززاذ  .التحسزززز 

عمليززززة ا صزززز ذ ال  ززززد مززززن تكامزززز  

هززوت  زز  اجلهززات العاملززة يززدا   يززدا      اجل

وال  د من وجوت متا عة واستفاتة من النتائل من خ ل التقارير واملسوحات امليدانيةا كما تكو  هناك مسا لةا كما يكو  

وأشارت  ق    رسالة املركز تتمحور حول أ  التميز هو مسرية ورحلة وليس الايزة الطريزقا وا  زول علز      .هناك تكريم

يتطلم العم  واال ا  الدائم واملستمر وليس بقط ا  ول عليها  زم التقزاعسا مؤكزدة أ  اجلزائزة سزااا ن ربزو        اجلائزة

 قابة التميز لدص اجلهات املعينة والدلي  هو يسزن أتا  املؤسسزات مزن تورة ألخزرص خاصزة ا  املركزز يقزوه  املتا عزة مزو          

 تزويد كابة املؤسسات املشزاركة  تقريزر تقييمزي  زدت نقزاو القزوة وبزرص         املؤسسات  عد انتها  تورة اجلائزة ويقوه املركز

التحس  ومن  م يعقد املركز تورات  عنوا  يوي  التقرير التقييمي  ق خطة عم ا حت  تزتمكن املؤسسزات املشزاركة مزن     

يززة و  ززات صززناتيق تطبيززق جرجززات التقريززر التقييمززيا  اززابة  ق وجززوت مززومفي اسززتقبال ن معظززم املؤسسززات ا كوم 

ولفتززا  ق اسززتفاتة كززثري مززن الززو ارات واملؤسسززات مززن تقززارير املتسززو، اخلفززي وقامززا  تطبيززق    .اقرتاحززات وشززكاوي

 اززابة  ق تغززيريات أخززرص ظززا م حظتززها  عززد املشززاركة ن اجلززائزة كزز و حسززم املؤسسززة أو الززو ارة   التوصززيات لززديهاا

وبيما يتعلق  ضعف املشاركة ن جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميزا  ينا غوشة أ  املشزاركة ن  .املشاركة وطبيعة عملها
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جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األتا  ا كومي والشفابية تعد  لزامية لو ارات ومؤسسزات القطزاع ا كزومي و التزا        

ا املق وت  ا  املشاركة   ترتق اق مسزتوص الطموحزات هزو    يكن هناك اعف ن ا قبال من قب  الو ارات واملؤسسات  من

و ترشزيا مزومف    أأ  أتا  املؤسسات   يكن يرتقي لي   للمستوص املطلوبا وامتنعزا  عز  املؤسسزات عزن االشزرتاك      

تلزك   جلائزة املومف ا كومي املتميززا والزذي يعزوت لعزده جديتزهم وعزده اازاالم  اجلزائزةا وحيزز أ  املركزز أعلزن أ زا             

ونوهزا  ق أ    ان الدورة ا الية ختتلف عن الزدورات السزا قة   املؤسسات ن ا ف  بقد الحظنا جدية وااحة والتزاما 

من عدة نواحي أاها  عاتة هيكلة األجهززة ا كوميزة    2013السبم ورا   لك هو التغيريات الأ حد ا ن األرت  عاه 

ويزد ا املزدير التنفيزذي ملركزز      .ائزة واجلديزة ن تقزديم تقزارير االشزرتاك    والأ أ رت  شك  وااا علز  املشزاركة ن اجلز   

امللك عبداهلل الثاني للتميز حول أ ر  اال ا ات الأ حققها املركز ن العاه املااي ا مشرية اق قياه املركز  زطط ، الزدورة   

وجزائزة االسزتدامة البيئيزةا  ازابة  ق عقزد يزوه       اجلديدة للجوائزا و ط ، جائزت  جديدت  اا جزائزة امل زدر االرتنزي    

حضرة عدت كبري من خربا  التميز  اابة  ق املؤسسات املشاركة ن القطاع  العاه  التميز عل  أرض الواقوعلمي  عنوا  

تا  ا كزومي  وتبنز  املركزز معزايري املؤسسزة االورو يزة  تارة اجلزوتة ن جزائزة امللزك عبزد اهلل الثزاني لتميزز األ           . واخلزاص 

والشفابية وجائزة امللك عبد اهلل الثاني للتميزز لقطزاع يعيزات األعمزال واملؤسسزات غزري الرتيزةا  عزد أ  كانزا مطبقزة           

بقط ن جائزة القطاع اخلاصا بيما أصبحا جزائزة يعيزات األعمزال واملؤسسزات غزري الرتيزة تُعامز  مثز   زاقي اجلزوائز           

ومت خز ل العزاه   . رت  هي أول تولة عر ية تطبق معايري املؤسسزة االورو يزة  تارة اجلزوتة   وتتبو نفس املراح  علما   ا  األ

املاازززي  طززز ، تورات تدريبيزززة جديزززدة  ا ازززابة  ق الزززدورات السزززا قة ) طاقزززات االتا  املتزززوا  ا مؤشزززرات االتا   

خدمة التقييم الذاتيا حيز قاه ألول مرة الرئيسيةا املقارنات املعيارية(ا وتطوير جمموعة من اخلدمات مث  االستشارات و

وعزن  .  تقديم خدمة التقييم الذاتي لشزركة امللكيزة األرتنيزة وبزق معزايري املؤسسزة األورو يزة  تارة اجلزوتة         2014ن عاه 
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تا  ا كززومي معزايري اجلززوائز املتعلقززة  زاملركز وآليززات التقيززيم ا أواززحا أ  معزايري جززائزة امللززك عبزد اهلل الثززاني لتميززز اال    

والشفابية تعترب  طار عم  غري توصيفي مبين عل  تسعة معايريا هي القياتةا االسرتاتيجية ا األبراتا الشركا  واملزوارتا  

  .العمليات واخلدمات ا نتائل متلقي اخلدمة ا نتائل األبرات ا نتائل اجملتمو ا والنتائل الرئيسة

 )الوسزائ (  تاملمكنا معايريا حيز تغطي نتائل ا وأر عة هي ممكنات )وسائ ( وأاابا أ  مخسة من هذة املعايري هي 

املمكنزات  نتاجزا  لزز     النتائلوتاتي .ما يققه أية مؤسسة النتائلما تقوه  ه أية مؤسسة وكيفية القياه  ها بيما وتغطي معايري 

ا لك  معيار من املعايري التسزعة تعريزف   النتائلمن خ ل التغذية الراجعة من  املمكنات )الوسائ ( ا ويتم يس  )الوسائ (

ولتوازيا املعنز  العزاها تا عزا املزدير التنفيزذي للمركززا  زد أ  كز            .خاص  ها والذي يفسر املعنز  العزاه لزذلك املعيزار    

ت أكثززر تف ززي ث ألمثلززة عامززة تززتم ممارسززتها أو تطبيقهززا ن معيززار يدعمززه عززدت مززن املعززايري الفرعيززةا وهززي عبززارة عززن  نززو 

وحزول آليزة تقيزيم الزو ارات واملؤسسزات املشزاركة ن        .املؤسسات املتميزة وما ينبغزي أخزذة  عز  االعتبزار خز ل التقيزيم      

لز  آليزة الزراتار    ( تعتمزد ع 2014/2015الدورة السزا عة )  –ا كومي والشفابية  األتا  جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز

اجلزوتةا كمزا واكزن اسزتملداه آليزة       املعتمزد لزدص املؤسسزة األورو يزة  تارة     وهي أتاة التقييم املستملدمة ن منو ج التميزز 

وأاابا أ  الو ارة/ املؤسسة املشاركة جتيم عل  أسزئلة معزايري اجلزائزة وتضزمينها     .الراتار  جرا  عملية التقييم الذاتي

والززذي يززتم تعبئتززه  لكرتونيززا  و ربززا، الو ززائق املطلو ززة معززها و طعززدات عززرض تقززداي  ززدف شززرذ         ن تقريززر االشززرتاك  

خ وصيتها للمقيم ا ومن امنها طبيعة عملها ومتلقي خدماهتا ومن هم أصحاب الع قة لديها وغريها من األمزور الزأ   

ملؤسسة )ك ٌ عل  حدة(ا  م يقده ك  مقيم تقريزرة  ترتاي عراها ا ويقوه ك  عضو ن بريق التقييم  دارسة تقرير الو ارة/ ا

و تمو بريق التقييم  دف الوصول  ق بهزم مشزرتك حزول وازو الزو ارة/ املؤسسزةا ومزن  زم  عزدات تقريزر           .املستق  عنها

وعزد  ويقزوه املركزز  رتتيزم م   .توابقي يب  نقاو القوة وبرص التحسز  واألمزور الواجزم التاكزد منزها خز ل الزيزارة امليدانيزة        
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للزيارة امليدانية ليتسن  للمقيم  تقييم اجلهة املشزاركة وتقيزيم الوازو علز  أرض الواقزوا كمزا تزوبر الزيزارة امليدانيزة برصزة           

  ك.غفلزززززززا عزززززززن  كرهزززززززا ن تقريزززززززر االشزززززززرتا   للمؤسسزززززززة   زززززززرا  أمزززززززور قزززززززد تكزززززززو  املؤسسزززززززة   

املقيمو   كتا ة التقريزر التقييمزي النزهائي للجهزة املشزاركة      أياه يقوه  4-2كما يقوه  عد مرحلة الزيارة امليدانية والأ ظتد من 

وواو الع مات النهائية وتسليمه  ق رئيس الفريق ليقوه يراجعته و عطا  امل حظزات اخلاصزة  زالتقرير و رجاعزه   ا لززه      

 ث مززن كابززة أمززا هيئززة التحكززيما بيقززوه املركززز  تشززكي  هيئززة ةكمزز  متمل  ززة تضززم أعضززا .األمززر للمقززيم  لت ززحيحه

القطاعات وخربا  ن جمال جوائز التميز وأعضا  هيئات يكزيم ن جزوائز التميزز العر يزة  زدف مناقشزة التقزارير النهائيزة         

للجهات املشاركةا ويتم عرض النتائل لكابة اجلهات املشاركة واالط ع عل  التقارير التقييمية  ا اابة  ق مقا لزة مقيمزي   

لتعرف عل  أهم نقاو القوة والضعف لدص املؤسسات يزا يزربر الع مزة املعطزاة مزن قبز  املقزيم         املؤسسات ومناقشتهم وا

وتقوه هيئة التحكيم  عد  لك  ما  اعتمات الع مات كما هي أو التوصية  زياتهتا أو  نقاصها  االتفا، مو مقيمي املؤسسزة  

)املرجعيزة( املسزتملدمة هزي نفسزها لكز  املؤسسزات        و لك لضما  العدالة    املؤسسزات ولضزما  أ  التقيزيم واملسزطرة    

وأشزارت اق أنزه و لزيزاتة تقزة عمليزة التقيزيم عمز         .و لك نظرا  الط ع اهليئة عل  نتائل كابة املؤسسات من كابة الفئزات 

نهائيزة اخلاصزة  زه    املركز عل   اابة جلنة بنية لقرا ة التقارير التقييمية حيز يقوه رئيس الفريق  تسليم التقارير التقييميزة ال 

 ق  تارة املركززز ليززتم مراجعتززها مززن قبزز  جلنززة توكيززد اجلززوتة و لززك لضززما  خززروج التقريززر  ابضزز  صززورة ليتسززن  للجهززة    

وشدتت عل  عده وجوت تور للمركز ن هيئة التحكيما حيز يتم اعتمات النتائل من قب  هيئة  .املشاركة االستفاتة منه

% مزن الع مزة   60كز الذي يقوه  است ه ع مات التقييم مزن ييزو راسزا  الفزر، والزأ ظثز        التحكيم وربعها  ق  تارة املر

النهائيززة  ا اززابة  ق اسززت ه ع مززات كزز  مززن رازز  متلقززي اخلدمززة واملززومف  وع مززات املتسززو، اخلفززي ليززتم يعهززم     

السزيدة  بيمزا يتعلزق  ربزو الع مزات  ق جملزس األمنزا ا قالزا         ة.هائية للجهات املشاركة ن اجلائزوا  ول عل  الع مة الن
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غوشة أ  ربو الع مات ال يتم  األ ا  ا قيقية للمؤسسات و منا من خ ل رمو  معتمدة هلذة الغايزة وغزري معروبزة    ياسرة 

والعدالزة ن  ألعضا  جملس األمنا   نا  علز  طلزم رئزيس اجمللزس  زو األمزري بي ز   زن ا سز  و لزك لضزما  النزاهزة             

التعام  مو هذة النتائل واما  عده وجوت أية مؤ رات أو اغوطات تؤتي  ق تغيري هذة النتزائلا ومزن  زم اعتماتهزا مزن      

وشدتت عل  أ  الطريقة املتبعة ن ا  زول علز  النتزائل واعتماتهزا     .قب  جملس األمنا  و التا   ع   املؤسسات الفائزة

الطريقة املتبعة ن املؤسسة األورو ية  تارة اجلوتة واجلوائز ا قليمية والعاملية األخزرص مزو    من جملس أمنا  املركز هلي نفس

اخت ف  سيط ن  ع  املسميات والتفاصي  البسزيطةا موازحة أنزه و عزد  عز   النتزائلا ي ز  كز  و ارة/ مؤسسزة          

نقاو القوة وبرص التحسز  لزديها ممزا يسزاعد علز       شاركا ن اجلائزة عل  تقرير تقييمي استناتا   ق معايري اجلائزة يواا 

وعن مميزات ا  ول عل  جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األتا  ا كومي والشزفابيةا لفتزا   .التحس  املستمر ن أتائها

للزو ارة/ للمؤسسزة   غوشة اق أ  الفو  جبزائزة امللزك عبزد اهلل الثزاني لتميزز األتا  ا كزومي والشزفابية اثز    زا ا  ربيعزا            

كما ظنا الو ارة/ املؤسسة ا زائزة علز     .واعرتابا   اتائها املتميزا كما تعترب اجلهة ا ائزة عل  اجلائزة مث ث أعل   تذص  ه

اجلائزة شهاتة شكر وتقدير موشحة  توقيو ج لة امللك عبد اهلل الثزاني وتزذكارا  اثز  جزائزة امللزك عبزد اهلل الثزاني لتميزز         

تا  ا كومي والشفابيةا مما يعترب حابزا  وتكراا  معنويا  للو ارة/ للمؤسسة الفائزةا ويتم تسليم اجلائزة ن حفز  كزبري يقزاه    األ

يززا الرعايززة امللكيززة السززاميةا و ززق للززو ارة/ للمؤسسززة الفززائزة واززو شززعار اجلززائزة الززذي  ززدتة املركززز علزز  و ائقهززا    

 .ن ا مزززززززز ت ا ع نيززززززززة  زززززززز   عزززززززز   نتززززززززائل الززززززززدورة التاليززززززززة    ومطبوعاهتززززززززا وموقعهززززززززا ا لكرتونززززززززي و  

قياه مركز امللك عبد اهلل الثزاني للتميزز  نشزر ق زح  زاذ الزو ارات/ املؤسسزات الفزائزة  اجلزائزة علز            –ومن املزايا أيضا 

ا كما تقزوه الزو ارات/    املوقو ا لكرتوني للمركز واجلائزة  دف نشر وتعميم الفائدة وترويل بو  هذة الو ارات/ املؤسسات

املؤسسات الفائزة  اجلائزة  عرض ق ح  احها ومشاركتها مو الو ارات/ املؤسسات األخرص من خ ل اسزتعراض أتائهزا   
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املتميززا واسرتاتيجيات اجلوتة الأ تتبناهاا  دف تعميم الفائدة من جتر تززها الناجحزة علز  اجلهزات األخزرصا و لزك مزن        

 .والززززززززدورات التدريبيززززززززة الززززززززأ تعقززززززززد للتعريززززززززف  اجلززززززززائزة واملززززززززؤظرات  ات الع قززززززززة     خزززززززز ل النززززززززدوات  

وبيما يتعلق  اجلوائز الأ أطلقها مركزز امللزك عبزد اهلل الثزاني للتميزز العزاه املاازيا  ينزا أنزه مت  طز ، جزائزة االسزتدامة             

لبيئيزة يتمثز  ن مسزاعدة مؤسسزات القطزاع      البيئيةا وجائزة امل در األرتنيا البتة اق أ  اهلزدف مزن جزائزة االسزتدامة ا    

وتنفيذ املنهجيات والعمليات الأ من شاالا تعزيز االستدامة االقت زاتية والبيئيزة واالجتماعيزةا     اخلاص ن ختطيط وتطوير

التنابسزية وأتائهزا   و التا  التا ري   ا يا  عل  االقت زات والبيئزة واجملتمزوا كمزا تسزاعد اجلزائزة املؤسسزات ن  يزاتة ميزهتزا          

املا  و تارة اململاطر وبرصها التسويقية وتعزيز صورهتا كمؤسسة صديقة للبيئة وتعزيز الوعي العاه يواايو التلوئ البيئزي  

 .وأايزززة ا فزززاا علززز  املزززوارتا وقزززد جزززا ت جزززائزة االسزززتدامة البيئيزززة لتكزززريم املؤسسزززات املتميززززة  اتائهزززا البيئزززي    

ر األرتنزي  سزبم أايزة الت زدير والزذي يلعزم تورا  كزبريا  ن  يزاتة ا يزراتات وبزتا أسزوا،            وجا   ط ، جزائزة امل زد   

جديدة للمنتجات األرتنية وخلق الومائف ويس  النمو االقت اتي و يزاتة تنابسزية االقت زات األرتنزيا وهتزدف اجلزائزة       

مسزتداما  واالعزرتاف  نجاحزاهتم و  زا اهتما يفيزز        ق تكريم امل زدرين األرتنزي  الزذين أمهزروا التزامزا  وأتا ث ت زديريا       

 .وتشزززززجيو الشززززززركات علزززززز  تطززززززوير و يزززززاتة نشززززززاطاهتا الت ززززززديرية و يززززززاتة الزززززوعي العززززززاه  اايززززززة الت ززززززدير   

يوجزد مراكزز    غوشزة   السزيدة ياسزرة   وبيما يتعلق  وجوت مراكز شبيهة ملركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ن املنطقةا قالا 

ملركز ن املنطقة وحنن نعم  قزدما للتعزاو  معهزم سزوا   تقزديم خزدماتنا هلزم او االسزتفاتة مزن جتر تزهما كمزا قزاه             شبيهة  ا

املركز  طرذ بكرة  نشا  املؤسسة العر ية للتميزا  عضوية جوائز التميز ن ك  من اململكة العر ية السزعوتية وتولزة ا مزارات    

لكة البحزرين  ق جانزم اململكزة األرتنيزة اهلاعيزةا عقزد االجتمزاع التاسيسزي ن شزهر          العر ية املتحدة وتولة الكويا ومم
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ا أما توليا ا بيقوه املركز حاليا   فتا قنوات التواص  مو كلية اخلدمزة املدنيزة ن سزنغابورة لبحزز سزب       2011تشرين  اني 

 .ا كومي ن األرت التعاو  معهم واالستفاتة من التجر ة السنغابورية لتطوير أتا  اجلها  
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 وصناعة الشارقة مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يستقب  وبدا  من  تارة غربة جتارة

)8/3/2015( 

 
اسززتقب  مركززز امللززك عبززد اهلل الثززاني للتميززز وبززدا  مززن  تارة غربززة جتززارة وصززناعة الشززارقة )جززائزة الشززارقة للتميززز             

لإلط ع عل  جتر ة املركز ن نشر مفاهيم التميز ومنو ج التميز املؤسسي ملا له من أ ر ن تطوير القطاع االقت اتي(ا و لك 

 اخلاص ن اململكة.

وجا ت هذة الزيارة ن  طار التواص  وتباتل اخلربات واملعلومات لتطبيق أبض  املمارسات    املؤسسات وجوائز التميزا 

 قت اتي وهي  حدص مباترات غربة الشارقة ن تعم القطاع اخلاص ن ا مارة.وخاصة جائزة الشارقة للتميز اال

واطَّلو الوبد كذلك عل   تارة املركز واجلوائز الأ يديرها املركزز  شزك  عزاه وجزائزة امللزك عبزد اهلل الثزاني للتميزز للقطزاع          

والتنسزيق و مكانيزة تبزاتل اخلزربات  ز  الطزرب        اخلاص  شك  خاص واخلدمات الأ يقزدمها املركزز لبحزز سزب  التعزاو       

  عل  املدص القريم والبعيد.
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واحا السيدة ياسرة غوشة املدير التنفيذي ن مركز امللزك عبزد اهلل الثزاني للتميزز  قوهلزا مت زم مثز  هزذة الزيزارات          و

ق اخلزروج جبملزة ممارسزات مهنيزة     املتباتلة ن خدمة اجلمهورا حيز تقوت عملية االط ع املتباتل عل  التجزارب األخزرص    

وأشزاتت  زدورها  زذة اخلطزوة الزأ تقزوي وتعزز  الع قزات          بعالة ختده القطاع اخلدماتي وتعم  عل  تطوريه  استمرارم.

 الثنائية وتثري جتر ة الطرب   اخلربات املتباتلة لتحقيق أهداف التنمية ا تارية ن القطاع اخلاص.
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 امللك عبد اهلل الثاني للتميز يعقد ورشة عم  حول )املؤسسات ا كومية والسياسات اخلاصة  ا(مركز 

)15-16/3/2015( 

 

 

 

 

 

(ا وصندو، امللك عبد ENAعقد مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميزا و التعاو  مو املدرسة الوطنية لإلتارة ن برنسا )

)املؤسسات ا كومية والسياسات اخلاصة  ا(ا ويزاتي عقزد هزذة الورشزة  زدف      اهلل الثاني للتنميةا ورشة عم   عنوا  

يقيق رسالة املركز املتمثلة ن نشر  قابة التميز ن كابة القطاعاتا و لقا  الضو  عل  أاية عمز  املؤسسزات ا كوميزة    

مهزارات  تاريززة تعزز  مزن مسززتوص     والسياسزات اخلاصزة  زا مززن خز ل تطزوير املززومف  القيزاتي  ن القطزاع العززاه ومزنحهم        

 .أتائهم

ا ن بنزد، الشزرياتو ا حيزز اسزتهدبا الورشزة      2015آ ار  16-15جرت بعاليات الورشزة علز  مزدار يزوم  متتزالي       

 املرشح  ن جائزة املومف ا كومي املتميز امن جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األتا  ا كومي والشفابية الدورة 
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(ا وتعتزززرب ورشزززة العمززز  هزززذة  دايزززة     2012/2013الساتسزززة )

لسلسززززلة ورشززززات سززززيعقدها املركززززز  التعززززاو  مززززو املدرسززززة      

ا وسززززيلتزه 2015الوطنيززززة لززززإلتارة علزززز   زززز ئ مراحزززز  لعززززاه    

املشزززارك تضزززور الورشزززات  كابزززة مراحلزززها حتززز  يتسزززن  لزززه      

م احتسززاب السززاعات التدريبيززة اززمن املسززار  ا  ززول علزز  شززهاتة معتمززدة مززن قبزز  املركززز واملدرسززة الوطنيززةا وسززيت  

 الوميفي لغايات الرتبيو. 

واستضززاف املركززز ن هززذة الورشززة السززيد تشززارلز تو ززولا اخلززبري مززن املدرسززة     

الوطنيززة لززإلتارة ن برنسززاا حيززز مت  جززرا  مراجعززة شززاملة للسياسززات العامززة    

او  املشزرتك  ز     تطوير ويديز تور الدولةا كما مت مناقشة عم  ا كومة والتعز 

الطاقزة املتجزدتة والتنميزة املسزتدامةا      الو اراتا وتنظزيم العمز  الربملزانيا وأمزور    

والتملطززيط االسززرتاتيجي  عيززد املززدصا وت ززميم السياسززات العامززة وتقييمهززاا       

 واخلدمات العامةا والع قة    الدولة واملواطن.

 ق  لكا أعرب اخلبري من املدرسة الوطنية لإلتارة ن برنساا السيد تشارلز تو ولا عن سعاتته  ذة االستضابةا وأشات 

 دور مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميزز  عقزد مثز  هزذة الورشزات الزأ تطزرذ مواازيو هامزة وتفزتا اجملزال ل طز ع علز               

  خربات الدول االخرص واالستفاتة منها.
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در ا شارة  ق أ  السيد تشارلز تو ول حاص  عل  ترجة املاجستري من جامعزة  زاريس ن القزانو  امل زرن واملزا ا      وجت

ونشزر السزيد تشزارلز العديزد مزن املقزاالت حزول صزياغة القزوان            . اابة  ق ترجة املاجستري ن القانو  احمللي الداخلي

لعديد من املقاالت حول  القضزايا املت زلة  التمويز  ن القزانو  العزاه مزن       أيضا ا التشريعية وقواعد حوكمة الشركاتا وكتم

2002- 2006. 
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 مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز  التعاو  مو اجلامعة األرتنية يعقد ةاارة  عنوا  

 )مسرية األرت   ق التميز(

)14/4/2015( 
 
 
 
 
 
 

 )مسزرية األرت   ق التميزز(    للتميزز  التعزاو  مزو اجلامعزة األرتنيزة ةاازرة  عنزوا       مركز امللك عبد اهلل الثاني عقد 

مدير تائرة املعايري والتقييم ن مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز املهندي ةمد القضاة أاية نشر  قابة التميز  ز   بيها أكد 

بيمزا  ينزهم مزا يسزهم ن ختزريل أجيزال قزاترة علز  ا نتزاج           طلبة اجلامعات األرتنيةا وترسيخ أجبديات التنابسزية ا  ا يزة  

 والعطا  واال تكار.

جا   لك ن ةاارة نظمتها وحدة ا ع ه والع قات العامة والثقابية ن اجلامعة األرتنية أمس  التعاو  مو مركز  

يززو مززن طلبززة كليززة اهلندسززة والتكنولوجيززا ن امللززك عبززد اهلل الثززاني للتميززز  عنززوا  ممسززرية األرت   ق التميزززما تضززور 

القضزاة خز ل احملاازرة عرازا  مف ز ث عزن نشزاة املركزز وأهدابزه والزدور الزذي يقزوه  زه              املهنزدي ةمزد   وقده  اجلامعة.

-16-  



 ةاكمرجعية وطنية و قليمية للتميز من خ ل تطوير منا ج وأطر التميز ومعايري التقييم املبنية عل  أبض  املمارسزات الدوليز  

مشزززريا  ن الوقزززا  اتزززه  ق تورة الفعزززال ن تقيزززيم أتا    

املؤسسززات و تارتززه للجززوائزا وسززعيه الززداوب ن نشززر   

التميززززززز ن القطززززززاع  العززززززاه واخلززززززاص ون جتلززززززف   

 مؤسساهتما.

أ  املركززز ومززن اززمن أهدابززه يعمزز       فوأاززا

عل  نشر  قابة التميز من خ ل نشر الوعي يفاهيم األتا  املتميز وا  داع واجلوتة يا يتفق والنما ج العاملية للتميزا وتوبري 

مرجعيززة  رشززاتية لقيززاي أتا  اجلهززات ا كوميززة واخلاصززةا  ا اززابة  ق قيززاي مززدص التقززده والتطززور ن أتا  اجلهززات      

  كومية استناتا  ملعايري ومتطلبات اجلائزة.ا

 ق يلة اجلوائز الأ يديرها املركز وهي جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميزز األتا  ا كزومي والشزفابية     ومت التطر،

ة ا  ززداع ومزا يزا مظلتززها مزن جزوائز وهززي جزائزة املومززف ا كزومي املتميززا وجززائزة اخلدمزة ا كوميزة املتميزززة وجزائز          

وأشار احملاار ن حديثه  ق اجلائزة الأ خ  ها املركز للقطاع اخلاص وما يندرج يتها من جوائز مزن حيزز    ا كومي.

مواوعها ونوعيتها كجائزتي امل د ر األرتني واالسزتدامة البيئيزةا وشزروو التقزده هلزا ومميززات ا  زول عليهزاا تو  أ          

 الثاني للتميز لقطاع يعيات األعمال واملؤسسات غري الرتية. يتناس   كر جائزة امللك عبد اهلل
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 وأشار املهندي ةمد

 ق شزززززززززززززززركا  املركزززززززززززززززز 

االسزززرتاتيجي  الزززذي يعكزززف 

عل   قامة التشزبيك والتعزاو    

معهزززا يزززا ي زززم ن م زززلحة  

املركز ويعوت عليه  النفوا معرجا  ن  ات الوقا عل  اخلزدمات الزأ يقزدمها مزن عقزد تورات تدريبيزة ن جتلزف جمزاالت         

 ا تارة واجلوتةا وتقديم خدمات تقييم واستشارات وتدريم.

ل  تارهتزا للمحاازرة قزدما الزدكتورة هيزا ا زوراني رئيسزة شزعبة النشزاطات وا صزدارات الثقابيزة نبزذة             وخ 

جت ززرة عززن مركززز امللززك عبززداهلل الثززاني للتميززز وتعريفززا   املهنززدي القضززاة الززذي  مزز  ترجززة البكززالوريوي ن اهلندسززة     

جلوتة من جامعة ليسرت ن اململكة املتحزدةا مشزرية  ق عملزه    امليكانيكية من اجلامعة األرتنية وترجة املاجستري ن  تارة ا

ن جماالت علا  تارة جوائز امللك عبد اهلل الثاني للتميزا ومشاركته ن عقزد العديزد مزن الزدورات التدريبيزة وورشزات       

 وخارجه.التوعية تاخ  األرت  
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 2015نيسا   –خ ل الفرتة كانو   اني  رات التدريبية الأ عقدها املركزململح الدو

 

 عدت الدورات عدت املشارك  الدورة

 11 189 عبداهلل الثاني لتميز األتا  ا كومي والشفابيةاملتمل ح عل  معايري جائزة امللك التدريم 

جلمعيات األعمال عبداهلل الثاني للتميز املتمل ح عل  معايري جائزة امللك التدريم 

 الرتيةواملؤسسات غري 
24 2 

 1 17  طاقات األتا  املتوا  

 1 7 تورة التدريم املتمل ح عل  معايري جائزة امل در األرتني

 6 102 مؤشرات األتا  الرئيسية

 EFQM 62 6 مقيم 

 3 199 ورشة توعية املومف ا كومي املتميز

 3 67 تورة املسؤولية اجملتمعية

 1 4 جائزة ا  داع ا كوميتورة التدريم املتمل ح عل  معايري 

 1 15 تورة مرشد معتمد

 1 4 تورة التدريم املتمل ح عل  معايري جائزة ا ستدامة البيئية

 3 71 النوع ا جتماعيورشة 

 2 34 تورة خدمة العم  

 1 28 ورشة توعية جائزة ا ستدامة البيئية

 40 803 اجملموع
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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 لجمعيات األعمال 

 والمؤسسات غير الربحية

 بطاقات األداء المتوازن

التدريب المتخصص على معايير جائزة 
 المصدر األردني

 مؤشرات األداء الرئيسية

 EFQM مقيم 

 ورشة توعية الموظف الحكومي المتميز

 دورة المسؤولية المجتمعية 

 دورة مرشد معتمد

دورة التدريب المتخصص على معايير جائزة 
 اإلستدامة البيئية

دورة التدريب المتخصص على معايير جائزة 
 اإلبداع الحكومي

 ورشة النوع اإلجتماعي

 دورة خدمة العمالء

 ورشة توعية جائزة اإلستدامة البيئية



 

 

 

-22-  

189 

24 

17 

7 

102 

62 

199 

67 

15 

4 4 
71 

34 
28 

 عدد المشاركين

   التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
 عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

   التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
عبدهللا الثاني للتميز لجمعيات األعمال والمؤسسات غير 

 الربحية
 بطاقات األداء المتوازن

التدريب المتخصص على معايير جائزة المصدر 
 األردني

 مؤشرات األداء الرئيسية

 EFQM مقيم 

 ورشة توعية الموظف الحكومي المتميز

 دورة المسؤولية المجتمعية 

 دورة مرشد معتمد

دورة التدريب المتخصص على معايير جائزة اإلستدامة 
 البيئية

دورة التدريب المتخصص على معايير جائزة اإلبداع 
 الحكومي

 ورشة النوع اإلجتماعي

 دورة خدمة العمالء

 ورشة توعية جائزة اإلستدامة البيئية



 مباتئ التميز األساسية

 ا تدا ث من العدت الرا و من النشرة ا لكرتونية  دأ املركز  تقديم شرذ مبسط لك  مبدأ من مباتئ التميز

 

 

 7. تنمية القدرة املؤسسية

 وخارج تاخ  التغيري لعمليات الفاعلة ا تارة خ ل من قدراهتا وتطوير  بنا  تقوه املتميزة املؤسسات

 .املؤسسية حدوتها
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 :يلي يا تقوه املتميزة املؤسسات بط  العمليةا الناحية ومن

  ومن لديهاا والكامنة ا الية وا مكانيات القدرات بهم حملاولة التشغيلي األتا   جتاهات يلي 

 .ا سرتاتيجية أهدابها لتحقيق ال  مة التطوير والتحس  برص يديد  م

 ا يفا  عل  املؤسسة قدرة استدامة لضما  وباعلية كفا ة  ات قيمة سلسلة تطوير 

 .املتعامل  جتاة  ا ا لتزاه مت القيمة الأ عرض ن الوارتة  التزاماهتا

 الفريق روذ و نا  املشرتك التعاو  باعلية لتعميق مستمرة و  ورة تسع  مؤسسية  قابة تنمية 

 . املؤسسة اخلاصة القيمة لسلسة واملكونة ا لقات املتواصلة كابة ن

  املؤسسي التطوير لدعم والتقنية واملاتية املالية املوارت كابة توبر من اما. 

 املسا لة ومبدأ املشرتكة القيم عل   نا ث  املؤسسة القيمة لسلسلة العاه ا طار تاسيس 

 .املتباتلة وامل ارحة الثقة و قابة واألخ قيات

  وتباتل املعني  ل احل املضابة القيمة وتعزيز املتباتلة املنابو لتحقيق الشركا  مو املشرتك العم 

 .البع   عضهم    التعاو  لروذ تعزيزا  واملعربة واملوارت اخلربات

  و مكانيات قدرة لتعزيز املستقبلية الشراكات برص يديد  دف مناسبة شبكات  نشا 

 .املتعامل  مضابة ل احل قيمة لتحقيق املؤسسة
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ركز امللك عبداهلل الثاني للتميزم  

 0096265803860هاتف 

 األرت  -عما 

 info@kace.jo الربيد ا لكرتوني 

 

www.kace.jo 
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