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مركز امللك عبد الله الثا� للتميز يشارك يف اجت�ع رشكاء 

 املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
 (٢٠١٢/٩/١١)

       شارك مركز امللك عبدالله الثا� للتميز يف اجت�ع الخرباء املعتمدين ورشكاء املؤسسة األوروبية 

إلدارة الجودة (EFQM) يف الرشق األوسط، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي يف مقرها 

الجديد خالل  التميز األورو�  لنموذج  العربية  النسخة  الرئييس، حيث تم االتفاق خالله عىل إطالق 

مؤ�ر متخصص سيعقد يف اإلمارات قريباً. 

 

األوروبية إلدارة  املؤسسة  لدى  املعتمد  لالمتياز واملدرب  خليفة  الشيخ  لجائزة  العام  املنسق   وقال 

الجودة الربوفيسور هادي التيجا� «يعد اجت�ع الخرباء املعتمدين ورشكاء املؤسسة األوروبية إلدارة 

الجودة يف الرشق األوسط يف مقر  الغرفة من أهم اجت�عات املؤسسة، وهو اجت�ع تاريخي ألنه ناقش 

الجديدة والذي تم تعريبه  التميز األورو� بنسخته  العربية األوىل لنموذج  النسخة  مراجعة واعت�د 

وإعداده من قبل برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز، بالتعاون مع املقيم� املعتمدين ورشكاء املؤسسة 

األوروبية إلدارة الجودة يف منطقة الرشق األوسط». 

 

 

 ١



ورشات تدريبية عن نظام التقييم اإللكرتو� 
 (٢٠١٢/٩/١٢)

       عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز ورشات عمل لضباط ارتباط املؤسسات املشاركة يف جائز� 

امللك عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية وجائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص 

بهدف تدريبهم عىل كيفية استخدام نظام التقييم اإللكرتو� يف تعبئة تقرير االشرتاك، حيث يساعد هذا 

النظام الجهات املشاركة يف عملية التسجيل وتسليم تقارير االشرتاك واملرفقات، ك� يساعد عىل سهولة 

تبادل البيانات واملعلومات ب� املركز وأعضاء هيئة املقيم� واختيار وتوزيع املقيم� عىل املؤسسات 

املشاركة وتحديد العالمات، ك� يفيد يف أرشفة كافة الوثائق والتقارير إلكرتونياً. تتكون عملية التقييم 

وعملية  إلكرتونياً  االشرتاك  تقرير  املشاركة وكتابة  الجهات  تسجيل  هي  مراحل  ثالث  من  اإللكرتو� 

التقييم. 

 ٢

عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز دورات متخصصة للموظف� املرشح� لجائزة املوظف الحكومي 

السادسة  دورتها  يف  والشفافية  الحكومي  األداء  لتميز  الثا�  الله  عبد  امللك  جائزة  ضمن  املتميز 

الجائزة وفئاتها  معاي�  عن  مفصل  تقديم رشح  بهدف  للتدريب  الوطني  املعهد  يف   ،(٢٠١٣/٢٠١٢)

الثالثة وكيفية إعداد تقارير االشرتاك ومراحل التقييم التي سيمر بها املرشحون.  

ورشات تدريبية للموظف� املرشح� لجائزة املوظف الحكومي املتميز 
 (٢٠١٢/٩/١٦)



مركز امللك عبد الله الثا� للتميز يشارك يف ندوة آليات تطوير األداء يف سلطنة عُ�ن 

  (١٥ - ٢٠١٢/٩/١٨)

 ٣

شاركت السيدة يارسة غوشة املدير التنفيذي للمركز يف ندوة "آليات تطوير األداء" والتي نظمتها وزارة 

الخدمة املدنية يف سلطنة عُ�ن يف الفرتة ما ب� ١٥-٢٠١٢/٩/١٨، حيث قدمت السيدة غوشة ورقة 

عمل بعنوان "أثر جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية يف تطوير أداء املؤسسات 

الحكومية" تحدثت خاللها عن الدراسة التي قام بها املركز عن أثر الجائزة  يف تطوير األداء الحكومي 

وأهم مخرجات هذه الدراسة، وعرضت تجربة األردن كقصة نجاح يف املنطقة. 



مركز امللك عبد الله الثا� للتميز يعقد ورشة عمل بعنوان 

 "صنع القرار والتخطيط االسرتاتيجي" 
 (٩ - ٢٠١٢/١٠/١٠)

 ٤

    مندوباً عن رئيس الوزراء رعى وزير تطوير القطاع العام معايل الدكتور خليف الخوالدة ورشة عمل 

بالتعاون مع  للتميز  الثا�  الله  امللك عبد  القرار والتخطيط االسرتاتيجي" نظمها مركز  بعنوان "صنع 

الخب�  سكورون  جاك  السيد  قدمها  فرنسا،  يف  لإلدارة  الوطني  ع�ن واملعهد  يف  الفرنسية  السفارة 

املتخصص يف التدريب االسرتاتيجي واإلدارة التنفيذية املوجهة لكبار املسؤول� التنفيذي� يف القطاع� 

العام والخاص.  

وقال معايل األستاذ رشيف الزعبي نائب رئيس مجلس أمناء املركز خالل افتتاحه الورشة أن انعقاد 

الحكومية  اإلدارة  وإثراء خربات  لتطوير  برامج  بعقد  املركز وخططه  يأ� ضمن سياسة  الورشة  هذه 

بكافة درجاتها بالتجارب العاملية بهدف تعزيز القدرات لديها م� ينعكس بشكل كب� عىل تحس� 

األداء، ذلك أن نجاح اإلدارة الحكومية يرتبط بشكل كب� بنجاح القادة والعامل� بهذه املؤسسات التي 

نعتز ونفتخر بها، ك� أثنت سف�ة فرنسا يف األردن السيدة كورين بروز يف كلمتها عىل الدور الذي يقوم 

به املركز يف نرش ثقافة التميز يف كافة القطاعات والقطاع العام عىل وجه الخصوص. 



 ٥

ثم قدم السيد جاك سكورون استعراضاً ألهمية عملية صنع القرار والتخطيط اإلسرتاتيجي يف النهوض 

لعملية  املنهجي  اإلطار  للورشة  األوىل  الجلسة  أنواعها، واستعرض خالل  اختالف  املؤسسات عىل  بأداء 

التخطيط االسرتاتيجي وصنع القرار، ك� تحدث خالل الجلسة الثانية عن تحديد األهداف االسرتاتيجية 

سيناريوهات  ببناء  الورشة  العملية، واختتم  لتطور  الرئيسة  العوامل  القرار وتحليل  عملية صنع  لبناء 

إلعداد اإلسرتاتيجية التشاركية وعملية صنع القرار ك� تم استعراض حاالت عملية من واقع املؤسسات. 

   

وحرض الورشة القيادات العليا يف الوزارات واملؤسسات املشاركة يف جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز 

األداء الحكومي والشفافية ومجلس أمناء املركز.  

الذي تم يف شهر  للتعاون  الوطني لإلدارة يف فرنسا استك�ًال  بالتعاون مع املعهد  الورشة  وتأ� هذه 

نيسان املايض بالتعاون مع السفارة الفرنسية من خالل عقد دورة تدريبية حول الحاكمية املؤسسية يف 

القطاع العام ملوظفي املركز. 



نائبة وزير الرتبية والتعليم السعودي تزور مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 
 (٢٠١٢/١٠/٢٢)

 ٦

 

وأكدت غوشة خالل اللقاء عىل متانة العالقات التي تربط األردن باململكة العربية السعودية الشقيقة، 

واستعداد املركز التام لتقديم خرباته لوزارة الرتبية والتعليم السعودية، متطلعـة ألن تكون هذه الزيارة 

استك�ًال للتعاون وتبادل الخربات الذي تم سابقاً مع الوزارة وذلك من خالل بناء القدرات وتقديم 

الدورات التدريبية. من جانبها أعربت الفايز عن سعادتها بهذه الزيارة وأشارت إىل أنه �ت املوافقة 

خالل اجت�ع منظمة اليونيسكو عىل تأسيس مركز إقليمي للجودة والتميز يف السعودية حيث سيتم 

توقيع اتفاقية تعاون مع املركز لالستفادة من خرباته يف بناء مركز الجودة والتميز. 

    زارت نائبة وزير الرتبية والتعليم السعودي معايل الدكتورة نورة الفايز مركز امللك عبد الله الثا� 

للتميز لإلطالع عىل تجربة املركز وجوائز التميز التي يديرها، حيث التقت باملدير التنفيذي للمركز 

السيدة يارسة غوشة والتي قدمت بدورها عرضاً أوضحت فيه الدور الذي يقوم به املركز كمرجعية 

العام والخاص  للقطاع�  املركز  يديرها  التي  التميز  جوائز  للتميز، واستعرضت  وإقليمية  وطنية 

وقطاع جمعيات األع�ل واملؤسسات غ� الربحية. 



مركز امللك عبد الله الثا� للتميز يحصل عىل شهادة مقيِّم معتمد (٢٠١٣) 
 (٢٠١٢/١١/٢٧)

 ٧

 (EFQM) عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز بالتعاون مع املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة       

التميز األورو� لعام ٢٠١٣، حيث تم عقد دورة مقيم معتمد  دورات تدريبية متخصصة حول �وذج 

النموذج الجديد لعدد من موظفي املركز وحصل املوظفون عىل شهادة مقيم معتمد  (EAT) حسب 

لنموذج التميز األورو� لعام ٢٠١٣. ك� تم عقد دورة تدريب املدرب� الخاصة بدورة املقيم املعتمد 

(TAW) والتي تخول املركز تقديم التدريب عىل النموذج الجديد يف األردن ويف املنطقة، وتم تأهيل عدد 

 .(C2E)لشهادة االلتزام بالتميز Validator من موظفي املركز كمدقق

  

و�وجب هذا التدريب يكون مركز امللك عبد الله الثا� للتميز أول مركز يف األردن يتبنى �وذج التميز 

األورو� الجديد لعام (٢٠١٣) ويؤهل موظفيه ويطور قدراتهم حسب املعاي� املعدلة، م� سيمكنهم من 

تقديم التدريب املتخصص للمؤسسات املشاركة يف جوائز امللك عبد الله الثا� للتميز يف كافة القطاعات 

حول �وذج التميز األورو� لعام (٢٠١٣) وتأهيل املقيم� حسب املعاي� الدولية. 

الجودة  األوروبية إلدارة  للمؤسسة  املعتمدين  للرشكاء  الثا�  االجت�ع  يف  املركز  شارك  جانب آخر  من 

مقرها  يف  ظبي  أبو  وصناعة  تجارة  غرفة  استضافته  التدريبية، والذي  املواد  ترجمة  أع�ل  الستك�ل 

الرئييس. 

  

وكان املركز قد وقع اتفاقية رشاكة مع املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة EFQM يف شهر �وز املايض، 

بحيث أصبح املركز الجهة الوحيدة املخولة بتقديم وتوزيع كل ما له عالقة باملؤسسة األوروبية إلدارة 

الجودة من دورات تدريبية ومطبوعات وأي خدمات أخرى يف األردن. ويأ� توقيع هذه االتفاقية انطالقاً 

من حرص املركز عىل متابعة أبرز التطورات العاملية وتطبيق أفضل امل�رسات يف مجال التميز واالرتقاء 

�ستوى املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات األع�ل واملؤسسات غ� الربحية من 

خالل مشاركتها يف الجوائز املختلفة التي يديرها املركز.  

   

التدريب املعتمدة من املؤسسة األوروبية إلدارة  وبناءً عىل هذه االتفاقية يقوم املركز بتجديد رخصة 

الجودة، والتي تتيح للمركز تقديم التدريب املتخصص بالتقييم الذا� ومنح الشهادات املعتمدة كشهادة 

"مقيِّم معتمَد" و"مرشد معتمَد" و"كيف تبدأ رحلة املؤسسة نحو التميز"، ك� حصل املركز عىل موافقة 

يف  استخدامها  ليتم  العربية  اللغة  إىل  العملية  الحالة  ترجمة  عىل  الجودة  األوروبية إلدارة  املؤسسة 

الدورات التدريبية. 



اتفاقية تعاون ب� مركز امللك عبد الله الثا� للتميز وامللكية األردنية  
 (٢٠١٢/١٢/١١)

 ٨

وقع مركز امللك عبد الله الثا� للتميز اتفاقية تعاون مع رشكة الخطوط الجوية امللكية األردنية �نح �وجبها 

امللكية األردنية مزايا تفضيلية للمؤسسات الحائزة عىل جائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص. 

 

وتأ� هذه االتفاقية التي وقعها عن مركز امللك عبد الله الثا� للتميز املدير التنفيذي السيدة يارسة غوشة 

وعن امللكية األردنية مديرها العام ورئيسها التنفيذي املهندس عامر الحديدي انطالقاً من الرغبة املشرتكة 

األفضل  املنتج والخدمة  تقديم  عىل  الخاص  القطاع  مؤسسات  التميز وتحفيز  ثقافة  لنرش  الطرف�  لدى 

ولتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة يف جائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص والسعي 

للفوز بهذه الجائزة. 

 

�نح  أول رشكة  األردنية  امللكية  تكون  بأن  سعادته  عن  التوقيع  حفل  عقب  الحديدي  املهندس  وأعرب 

مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة عىل الجائزة مزايا تفضيلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأ� انطالقاً من حرص 

امللكية األردنية عىل دعم مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها لتطوير أدائها وتطبيق معاي� التميز. 

 



 ٩

من جانبها رحبت السيدة يارسة غوشة بتوقيع االتفاقية مش�ةً إىل أن توقيع االتفاقية سيعزز جهود املركز 

للحصول عىل مزيد من املزايا التفضيلية ملؤسسات القطاع الخاص، معربةً عن سعادة املركز بتوطيد عالقات 

التعاون مع رشكة عريقة مثل امللكية األردنية يف هذا املجال. 

  

للقطاع  للتميز  الثا�  الله  امللك عبد  بجائزة  الفائزة  املؤسسات  املركز �نح  يقوم  املزايا،  وإىل جانب هذه 

الخاص معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة املواصفات واملقاييس ودائرة الج�رك األردنية واملؤسسة 

األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية (JEDCO) ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة اللوازم العامة. 

 

دائرة اللوازم العامة �نح مزايا تفضيلية للمؤسسات الفائزة 

 بجائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص  

للتميز  الثا�  الله  امللك عبد  بجائزة  الفائزة  للمؤسسات  تفضيلية  مزايا  العامة �نح  اللوازم  دائرة  قامت 

للقطاع الخاص اعتباراً من اإلعالن عن نتائج الدورة السابعة (٢٠١٣/٢٠١٢) حيث تم إضافة رشط خاص 

بالعطاءات عىل النحو التايل: 

"يف العطاءات التي يتم تقييمها عىل أساس العالمات، يتم منح املناقص الفائز بالجائزة (٥) خمس عالمات 

إضافية إىل مجموع العالمات التي يستحقها نتيجة التقييم الفني وذلك ملدة دورة واحدة، أي من تاريخ 

إعالن نتائج الجائزة ولغاية إعالن نتائج الدورة التالية." 

 



 ١٠

املنظمة العربية للمسؤولية االجت�عية تكرم مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 
 (٢٠١٢/١٢/١٥)

االجت�عية عىل  املسؤولية  مجال  الذهبي يف  التميز  درع  للتميز عىل  الثا�  الله  عبد  امللك  مركز  حصل 

مستوى الوطن العر� والذي �نحه املنظمة العربية للمسؤولية االجت�عية وأكاد�ية تتويج لجوائز التميّز 

يف املنطقة العربية.  

جاء هذا يف حفل أقيم منتصف الشهر املايض يف د� يف اإلمارات العربية املتحدة، بهدف تكريم شخصيات 

ومؤسسات من القطاع� العام والخاص يف كل دولة من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية والتي 

قامت �بادرات وانجازات يف مجال املسؤولية االجت�عية وتسليط الضوء عىل دورها يف اإلسهام بالتنمية 

مس�ة  التوعوية، ودعم  الفعاليات  يف  مشاركتها  عرب  املجتمع  البيئة، وخدمة  ح�ية  املستدامة، وكذلك 

االقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية ومأسسة العمل االجت�عي، وتكريس هذا املفهوم حتى يصبح ثقافة 

مجتمع.  

وقد أوىل مركز امللك عبد الله الثا� للتميز أهمية كب�ة للمسؤولية االجت�عية والتي تعترب جزءاً من التميز، 

واملتضمنة أن تعمل املؤسسات التي تطمح إىل التميز عىل تحديد أصحاب العالقة داخلياً وخارجياً وتحديد 

ماذا يعني 'املجتمع' لها، وأن ترى أن املسؤولية اإلجت�عية جزء ال يتجزأ من طريقة عملها وتحديد الكيفية 

األد� من  الحد  أك� من مجرد  تفعل  للمجتمع والبيئة وأن  الفائدة  املؤسسة  بها  تحقق  التي �كن أن 

املرتتبة عىل عملياتها ومنتجاتها عىل  اآلثار  تقتضيها طبيعة عملها والنظر يف  التي  التنظيمية  املتطلبات 

املجتمع والبيئة، والعمل عىل التقليل من أي أثر سلبي.   
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وضمن جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية أضاف املركز املسؤولية املجتمعية 

الوزارات  يجب عىل  أنه  ينص عىل  القيادة والذي  معيار  الداعمة" يف  "الثقافة  الفرعي  املعيار  ضمن 

واملؤسسات أن تقوم بدعم املجتمع املحيل من خالل وجود إطار منظم يتوافق مع أهداف الوزارة/ 

املؤسسة يشمل تحديد أهم االحتياجات االجت�عية وتلبيتها مثل املشاركة يف التدريب والتعليم ودعم 

الرياضة واألنشطة الثقافية واملشاريع الخ�ية والجهود واملبادرات التطوعية، ودعم ذوي االحتياجات 

الالزمة  بالجهود  القيام  الوزارات واملؤسسات  املرأة ومشاريع شؤون األرسة. ك� وعىل  الخاصة ودعم 

من  خالية  بيئة  توف�  مثل  مال�ة  عمل  بيئة  توف�  إىل  باإلضافة  عملها،  عن  الناجمة  األرضار  لتقليل 

الضوضاء والتلوث  العامة وتقليل  السالمة  الصحية والحوادث والحرص عىل  التدخ� وتقليل األخطار 

املياه والطاقة ورفع كفاءة استخدامه�" يف  املوارد مثل  بند "ترشيد استخدام  البيئي. ك� تم تضم� 

املعاي� املعدَّلة للجائزة. 

 

أما يف جائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص فقد تم الرتكيز عىل املسؤولية املجتمعية ضمن 

واملجتمعية  االقتصادية  اإلستدامة  لض�ن  واملوارد  والرشاكات  واألفراد  واإلسرتاتيجية  القيادة  معاي� 

والبيئية، ك� تم الرتكيز عىل األثر البيئي واملجتمعي ضمن متطلبات نتائج املجتمع. 

  

وقد بدأ املركز منذ عام ٢٠١٠ بعقد دورات تدريبية مجانية بعنوان "كفاءة استخدام املياه والطاقة"، 

حيث عقد املركز هذه الدورات عىل مدى ثالثة أيام بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(برنامج إدارة) ومركز جامعة كولومبيا الرشق أوسطي لألبحاث بحضور موظفي الوزارات واملؤسسات 

املشاركة يف جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية وجائزة امللك عبد الله الثا� 

املهتم�  املجال إىل جانب عدد من  الجهات يف هذا  بناء قدرات هذه  الخاص بهدف  للقطاع  للتميز 

�شاريع املياه والطاقة يف األردن. 
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مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 
 

تأسس مركز امللك عبد الله الثا� للتميز عام ٢٠٠٦، برئاسة سمو األم� فيصل بن الحس� ويدير جائزة امللك 

عبد الله الثا� للتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميز عىل املستوى الوطني يف جميع القطاعات. يهدف مركز 

امللك عبد الله الثا� للتميز إىل نرش ثقافة التميز يف األردن واملنطقة من خالل تطوير �اذج/ أطر التميز 

ومعاي� التقييم املبنية عىل أفضل امل�رسات الدولية، تقييم أداء املؤسسات، إدارة جوائز امللك عبد الله 

الثا� للتميز ونرش التميز يف القطاع� العام والخاص، وقطاع املؤسسات غ� الربحية وغ� الحكومية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٣٨٦٠ 

 info@kace.jo    :�الربيد اإللكرتو

    www.kace.jo   :�املوقع اإللكرتو

ع�ن-األردن 
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