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  تجربة مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية 
  في حصولها على

  2004عام ل جائزة الملك عبد اهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
  
  

قيات والتكتالت الدوليـة، أصـبح      في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم، وفي ظل التحديات العالمية التي تفرضها االتفا             
لزاماً على جميع الدول أن تعمل جاهدة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها على توحيد الجهود والعمل ضـمن منظومـة متكاملـة                    

واألردن جزء ال يتجزأ من هذا العالم، يواجه هذه التحديات بثقة ويأمل في التغلب              . لتطوير أدائها لتواكب المتطلبات الدولية    
تجاوزها، من خالل دعم مسيرة االقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية تدعم المواطن األردني والمستثمرين المحليـين                عليها و 

واألجانب ويسخر في سبيل ذلك كافة طاقاته وإمكاناته وموارده البشرية والمعرفية والمادية والمالية والتقنية ضمن شـراكة                 
  .حقيقية بين القطاعين العام والخاص

  
 خدمة المواطن األردني والحفاظ على صـحته        علىمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية      فقد عملت    هذا اإلطار  ضمن   و

قد دأبت علـى تقـديم   و ، االقتصاديةقطاعاتمن خالل توفير البنية الفنية الداعمة لكافة الوسالمته وتعزيز اإلنتاجية الوطنية   
جهود الكبيرة والموجهة للتطوير والتحديث، من أجـل االرتقـاء بجـودة            خدمات متميزة وبكفاءة عالية، وعمدت إلى بذل ال       

  .خدماتها والتميز في أدائها وتطوير أنظمتها وإجراءاتها
  

تمثل معايير وأدوات لقياس تميز األداء الحكـومي،        " جائزة الملك عبد اهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية        "ولما كانت   
لتحقيق التميز ومنهج للتطوير والتحديث ولم تكن الجائزة الهدف         كنظام متكامل    ومتطلبات الجائزة     معايير تبنت المؤسسة فقد  

 معايير الجائزة كخط سير استراتيجي للتطوير واإلبداع من خـالل تنفيـذ             تطبيقهدف الحقيقي يكمن في     ، بل إن ال   بحد ذاتها 
  . تمثل مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ونشاطاتها مع معايير وإجراءاتها المؤسسة ألنظمةتقييم ذاتي 

  
 لدور القطاع العام في خدمة المجتمع األردني، فقد دأبت المؤسسة على تجذير الـشراكة مـع                 الحديثوانطالقاً من المفهوم    

القطاع الخاص، من خالل مجالس ولجان تعمل على جميع المستويات ابتداء من صنع القرار وتتدرج إلى المساهمة في تنفيذ                   
 فـي تقـديم الخدمـة       ئها حيث يمثل مجلس إدارة المؤسسة قطاعات مختلفة من متلقي الخدمة وشركا           ،عمل وتقديم الخدمة  ال
يساهم في تطوير أنظمة وإجراءات     " مجلس الشراكة مع القطاع الخاص    "كما قامت المؤسسة  بتشكيل      . نهائيينالمستهلكين  الو

تساهم في تنفيذ   باإلضافة إلى ذلك    . ات لهم خدمالر المؤسسة في تقديم      لدو  وتطلعاتهم المؤسسة ويعكس رؤية القطاع الخاص    
لجنة فنية دائمة تضم خبرات وكفاءات محلية مـن المؤسـسات الوطنيـة فـي                حوالي أربعون    نشاطات وخدمات المؤسسة  
  .القطاعين الخاص والعام

  
سيق المستمر وتضافر الجهود والعمـل      وألن العمل ضمن منظومة متشابكة من مؤسسات القطاع العام والخاص يتطلب التن           

، حيث  ضمن إطار مؤسسي وفريق واحد، فقد تميزت المؤسسة بالشفافية في كل ما يتعلق بإجراءاتها ونشاطاتها ومشاريعها               
 إلى فتح قنـوات      المؤسسة وعمدت. تقوم بتعميمها وهي ال تزال مشاريع وأخذ مالحظات الجهات المعنية بها بعين االعتبار            

 واليومية مع كافة    المجدولةالتصال مع كافة قطاعات متلقي الخدمة والجهات التي تتعامل معها من خالل اللقاءات              للحوار وا 
 كما يشارك المدير العام كعـضو فـي مجـالس إدارة            .المؤسسة والزيارات الدورية لهم في تجمعات مواقع عملهم        يمتعامل

هداف الوطنية باإلضافة إلى عضوية شركاء المؤسسة في مجلـس          بعض الجهات التي تساهم مع المؤسسة في تحقيق هذه األ         
  .إدارتها ولجانها المختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون معهم

  



 3

 كافة  التميز على وانطالقاً من رؤية المؤسسة، والتي تركز على أن تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس مركزاً من مراكز                
 فقد طبقت معايير ومتطلبات دولية ال تنحصر فقط في تطبيق أنظمة إلدارة             والدولية،ة واإلقليمية   المستويات الوطنية والعربي  

ً  ومعايرة وصـوال  وتقييم مطابقة واعتماد اختبارات بأدائها من وترتقيالجودة بل تتعداها لتطبيق معايير تحقق الكفاءة الفنية   
ـ  للمواصـفة  المؤسسة وفقاً    عملياتثيق وتطبيق كافة    فباإلضافة إلى تو  . بنتائج عملها إلى االعتراف الدولي      االيـزو   ة الدولي

 تشمل متطلبات إلدارة نظـم الجـودة ومعـايير          وأدلة دولية ، فإن العمليات المنفذة في المؤسسة تتم وفقاً لمواصفات          9001
  .للكفاءة الفنية

  

إلـى   2003مـن   اإلستراتيجية لألعوام    ضمن خطتها    2003لقد تم وضع رؤية ورسالة للمؤسسة وتوثيقهما منذ بداية عام           

وقد تم إعداد الرؤية    .  "نسعى للتميز، نصنع الفرق   "، وكذلك تبنت المؤسسة شعاراً يمثل الرؤية ويمكن تداوله بسهولة           2007

والرسالة بمشاركة واسعة من الموظفين والجهات الخارجية ذات العالقة ممثلة بعمالء المؤسسة وشركائها في تحقيق نفـس                 

ولضمان فهم الموظفين للرؤية وربط تحقيقها مباشرة مع طبيعة         .  داف الوطنية والمستفيدين من خدماتها مثل المستهلكين      األه

أعمالهم وأهداف مديرياتهم وأهداف المؤسسة تم شرحها لهم ومن ثم قامت كل مجموعة من الموظفين ممـن لهـم وصـف                     

  .  ف المؤسسة وتوثيق ذلكوظيفي مشترك بتحليل الرؤية وربط مهامهم برؤية وأهدا

  

أما رسالة المؤسسة فقد بينت أسباب وجودها عن طريق توضيح الدور الذي تلعبه لتحقيق األهداف الوطنية التي تساهم بهـا                    

" عن طريق توفير وتطوير وتحفيز الموارد البشرية ومعتمـدة مـصادر المعرفـة            "والخدمات التي تقدمها وكيفية تنفيذ ذلك       

تم تبني قيماً جوهرية خاصة بالعمل والموظفين باإلضافة إلى وضع وثيقة  كما .يد شركائها ومتلقي خدماتها  باإلضافة إلى تحد  

 التزام الموظفين بالنزاهة والحياديـة       الميثاق شملي و .والتوقيع عليها من كافة موظفي المؤسسة      "ميثاق المبادئ األخالقية    " 

 النزاهة في المؤسسة فقد تم التعاقد مع متسوق خفي لتتم متابعة كيفيـة              ولضمان.  الخ... والمحافظة على سرية المعلومات   

تعامل الموظفين مع متلقي الخدمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بناء على معطيات التقـارير الـشهرية للمتـسوق           

لى نسبة من معامالت متلقي الخدمات  كما تم إنشاء مديرية األداء المؤسسي والتي من أحد أهم مهامها الرقابة الفنية ع       .الخفي

 . في جميع المديريات لضمان النزاهة
 
وقد حققت معظم أهدافها حتـى نهايـة        1996قد تم إعداد الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة ألول مرة عام          عالوة على ذلك، ف   و

ركة مدراء المـديريات    ، حسب تعليمات موثقة وبمشا    2007إلى  2003من  ، ثم تم وضع الخطة اإلستراتيجية لألعوام        2002

ورؤساء األقسام والموظفين الرئيسيين، وذلك بعد تحليل عوامل البيئة الداخلية من نقاط قوة وضعف والعوامـل الخارجيـة                  

المؤثرة على المؤسسة مثل العوامل السياسية واالقتصادية والتشريعية وسوق العمل، ثم تقـسيمها إلـى عوامـل خاضـعة                   

كما تم  .  لمؤسسة وبعدها تم تحديد الفرص المتاحة والتهديدات التي قد تتعرض لها المؤسسة           وعوامل غير خاضعة لسيطرة ا    

تحديد العالقات مع الجهات ذات العالقة من شركاء من القطاع العام والخاص ومتلقي خدمـة ومـستفيدين مـن خـدمات                     

قة، وعليـه فقـد تـم تحديـد الخيـارات         المؤسسة،  لتحديد الفرص لتحسين العالقات معهم وتحديد التهديدات من تلك العال           

اإلستراتيجية لالستفادة من الفرص المتاحة وتقليل التهديدات ما أمكن، وتم تحليلها ودراسة مدى تأثير نقاط القوة أو الضعف                  

  .على تحقيق الخيارات اإلستراتيجية

  

 وذات أولويات   ،تحقيقها ضمن إطار زمني   وتشمل الخطة اإلستراتيجية أهدافاً مؤسسيةً محددة وواقعية وقابلة للقياس ويمكن           

كمـا  .   األهداف الوطنية التي تساهم المؤسسة في تحقيقها وحجم مخرجات المديريات المرتبطة بها            اتحددت بحسب أولوي  

وقد انبثق عـن األهـداف المؤسـسية أهـداف          .  ارتبطت األهداف بمؤشرات قابلة للقياس ولها طابع كمي ونوعي وزمني         

تعتمد عليها المديريات في وضع خطط عملها السنوية والتي توزع فيها المسؤوليات عـن تنفيـذ                التي  دة و المديريات المحد 
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لذا تعتمد على هذه الخطط     .  النشاطات وتحدد فيها الموارد المطلوبة لتنفيذها من موارد بشرية ومادية وتقنية ومعرفية ومالية            

 يتم مراعـاة  باإلضافة إلى ذلك.   لكل مديرية والتقديرية للمؤسسة ككلخطة القوى العاملة لكل مديرية والموازنات الفرعية       

أكثر التحسين والتطوير المستمر عند وضع األهداف على مستوى المديريات والمؤسسة، وفي حال تم تحقيقها توضع أهداف                 

  . منهاتحد

  

دخالت، منها نتائج تحليل االستبيانات     تعتمد المؤسسة في عمليات التخطيط االستراتيجي وتطوير وتحسين األداء على عدة م           

الخاصة بتحديد احتياجات متلقي الخدمة وقياس رضاهم ورضى الموظفين والقرارات المتخذة بناء عليها، وكذلك القـرارات                

التي تؤخذ للتعامل مع االقتراحات والشكاوي المقدمة من قبل متلقي الخدمة والموظفين، باإلضافة إلى نتائج قياس مؤشرات                 

كما تتم مراجعة العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى تحديد التهديـدات والفـرص ونقـاط القـوة                  .  ألداء المؤسسي ا

وعالوةً على ذلك تقوم المؤسسة بتطبيق نظام المتابعة والتقيـيم الـدوري            .  والضعف ألخذ المتغيرات بعين االعتبار سنوياً     

 اإلستراتيجية وخطط عمل المديريات وتحليل أسباب االنحراف وأخذ القـرارات           والذي يتم على أساسه متابعة وتقييم الخطة      

  .المناسبة بناء على النتائج

   

لقد تم تطبيق نظاٍم إلدارة المخاطر على مستوى أهداف المؤسسة والمديريات لتحقيق األهداف الوطنية التي تساهم المؤسسة                 

تحليل المخاطر وذلك بتحديد احتماليـة وقـوع المخـاطر            وتم    تظهربها،  حيث تم تحديد ماهية المخاطر وكيف يمكن أن           

، ثم تم تقـدير     نحسب رأي المختصين الفنيي   ) عواقبه(الرئيسية حسب إحصاءات سابقة،  وكذلك تم تحديد حجم تأثير الخطر            

ـ ميـات ال   حـددت أولو   كما.  مستوى المخاطر بناء على جدول مستوى الخطر الذي يعتمد على االحتمالية والعواقب            طر اخ

.  بحسب أولويات األهداف المؤسسية التي يؤثر عليها الخطر، وبناء على األولويات تم اتخاذ القرار بقبول الخطر أو معالجته                 

خطر، إما بإجراءات تؤدي إلى تقليل احتمالية حدوثه أو تقليل العواقب بعد حدوثه أو            كل  ثم حددت المؤسسة خيارات معالجة      

وذلك بناء على حـساب نـسبة       , بول الخطر كما هو، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص ذلك أو نقل الخطر            االثنين معاً أو بق   

ثم وضعت المؤسسة خطة لمعالجـة  .  التكلفة إلى الفائدة لكل خيار بحيث حددت المؤسسة الخيار المناسب لمعالجة كل خطر         

مني ومسؤوليات التنفيذ وآلية المتابعة وقامت بتحديـد     المخاطر حيث تضمنت اإلجراء الالزم والموارد المطلوبة واإلطار الز        

  .مستوى الخطر بعد تطبيق اإلجراء

  

 فقد حدد مدراء المديريات مع موظفيهم الوصف الوظيفي لجميـع الوظـائف             ، البشرية هاموارد المؤسسة ل  أما بالنسبة إلدارة  

  .2001 عـام    ا ثم تم تحـديثه    ،1996رية عام   بناء على تعليمات وصف وتصنيف الوظائف الصادر عن وزارة التنمية اإلدا          

 مع رؤسـاء األقـسام ومـوظفيهم        ديرياتقام مدراء الم   ،2004 لعام   26 رقم    المستقل وبعد صدور نظام موظفي المؤسسة    

 على األهداف التي تنوي المؤسسة تحقيقها،       بناءا بما يتناسب مع النظام الجديد و      وذلك لتطويره ة   الوظيفي األوصافبمراجعة  

 حددت المواصفات الوظيفية لكل وظيفة بشكل متسلسل يشمل كل من عملية التحليل الـوظيفي والتـصنيف الـوظيفي                   حيث

كذلك يـتم إعـداد     . بناء على الهيكل التنظيمي ومهام المديريات واألقسام والمسميات الوظيفية التابعة لها          والوصف الوظيفي   

  .كافة األوصاف الوظيفية سنوياًوصف وظيفي لكل مسمى وظيفي يتم استحداثه ومراجعة 

  

وبنـاء علـى جـدول      .  نظام الموظفين  بحسبتصنيف الوظائف إلى فئات ودرجات       و جداول التصنيف الوظيفي  يتم تحديث   

 يتم ترفيع الموظفين وتعيينهم في      ،تصنيف الوظائف وحسب سلم رواتب الموظفين والشواغر الموجودة في جدول التشكيالت          

تعيين الموظفين مـن     إعطاء األولوية ل    ولضمان االستخدام األمثل للموارد البشرية في المؤسسة يتم         .الوظائف المناسبة لهم  
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 قبـل   داخل المؤسسة للوظائف الشاغرة بحسب المؤهالت والخبرات والمهارات المنصوص عليها في الوصـف الـوظيفي              

  .اللجوء إلى التعيين من خارج المؤسسة

  

ة بالتعاون مع المديريات وباالعتماد على الموارد البشرية التي تحتاجها المديريات لتطبيـق             لقد قامت مديرية الموارد البشري    

المـوارد  تقوم مديريـة    وبحسب هذه الخطة     ،   2007 ولغاية   2004 بإعداد خطة قوى عاملة من عام        ، اإلستراتيجية هاخطط

لمراجعـة   البشرية مع المـؤهالت للوظـائف         بجمع كافة االحتياجات من المديريات من الموارد       البشرية في نهاية كل عام    

وبعـد  .   وإعداد جدول الوظائف الشاغرة بهدف تعيين الكوادر البشرية         حسب خططها السنوية   ،وتعديل خطة القوى العاملة   

سـنة  عتبر السنة األولى للتعيين هي تتدريبيا للموظفين الجدد و   توجيهياً و االنتهاء من إجراءات التعيين تنفذ المؤسسة برنامجا        

  .  تجريبية، يثبت بعدها الموظف بناء على تقييم أدائه والتزامه بقيم المؤسسة

  

تقيـيم   استناداً لنظام الموظفين الجديد، والتي بناء عليها يتم           األداء، ات ولتقييم اتفاقي  تقييم األداء ل المؤسسة تعليمات    تلقد أعد 

اف الفردية بحسب المهام الموكلـة للموظـف، والمـشاركة فـي            تحقيق األهد مدى  لمهارات الفنية واإلدارية والشخصية، و    ا

 وذلك باستخدام نماذج تقييم حـسب نـوع         شهرأدوري كل أربعة    م التقييم بشكل    تيبحيث  ،  واإلبداعالمعرفة ونقلها، والتميز    

ك يتم منح الزيـادات   وكذلالموظف،  وقدرات  تنمية مهارات    ل  االحتياجات التدريبية  وتستخدم نتائج التقييم في تحديد      .الوظيفة

 على تقييم أدائهـم      للمدراء ورؤساء األقسام بناء    بديل قامت المؤسسة بتحديد الصف ال     كما.  السنوية للموظفين حسب تقييمهم   

 . حسب خطة اإلحالل والتعاقـب    حاللهم بوظائف اإلدارة العليا مستقبالً      إل حيث يتم تأهيلهم  وتميزهم بالعمل وسنوات الخبرة،     

  . وذلك لتطوير أداء المدراء ورؤساء األقسام ابتداء من المدير العامم تقييٍم للرؤساء من قبل مرؤوسيهيقيتم تطبكما 

  

 مجموعات أخذت الشكل المالي والمعنـوي،       قسمت إلى  وقد  المؤسسة الموظفين العديد من أشكال الحوافز والمكافآت ،        تمنح

 نتائج تقيـيم األداء      الزيادات السنوية التي تمنح حسب      عليها مثل  ناءوتم تحديد األسس التي يتم منح كل نوع من المكافآت ب          

 وكذلك تمنح الحوافز للمبدعين     . الموجه لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة والخاصة بكل مديرية واألهداف الفردية للموظف          

من يقومون بتقـديم    رق العمل أو    في اللجان وف  المشاركين  ها أو   ونقلي بالمعرفة و  ونشاركي الذين و خالقةاألفكار ال وأصحاب  

 راتب ثالث عشر   نظام الموظفين بمنح     يسمح كما   . الدورات الداخلية بحيث يكون لهم األولوية في حضور الدورات التدريبية         

منح جائزة سنوية ألفضل موظـف علـى مـستوى الوظـائف القياديـة              بالمؤسسة  تقوم  و.  للموظفين المتميزين في أدائهم   

   . و اإلدارية والوظائف المساندةوالوظائف الفنية أ

  

 على القيـام    م ولتشجيعه مهم ومعرفته  أداء تقوم المؤسسة بتقديم التدريب لجميع الموظفين داخل وخارج المملكة لرفع مستوى          

كما تعطي فرص أكبر للتدريب للذين يقومون بالتدريب الداخلي بعد حضورهم الدورات التدريبيـة       .   على أكمل وجه   مبعمله

 يتم إعداد خطة للتدريب مع تقدير كلفة البـرامج          ى االحتياجات التدريبية التي يتم تحديدها     وبناء عل . ن أنواع الحوافز  كنوع م 

حـسب الوصـف    متماشية مع متطلبات الوظيفة     االحتياجات التدريبية   التدريبية لرصدها في ميزانية المؤسسة، بحيث تكون        

 والمـشاريع   لك التطوير المؤسسي من ناحية أخرى بحـسب خطـط العمـل           واالحتياجات الفردية من ناحية، وكذ    الوظيفي  

 مقارنة المهارات والمعرفة للموظفين مع وصفهم الوظيفي الذي يحتوي علـى المهـارات               على تطويرية، وبناء البرامج  الو

خـذها  المطلوبة لكل مسمى وظيفي، والمسار الوظيفي الذي يحتوي على دورات خاصة بكل مستوى وظيفـي يجـب أن يأ                  

كما يتم  .   ومن هذه الدورات المهارات اإلدارية والقيادية المختلفة       ،الموظف لالنتقال إلى المسمى األعلى من مسماه الوظيفي       

 تقييم األداء الذي يبين نقاط ضعف الموظف التي تحتاج إلى تحـسين، واتفاقيـة األداء           تحديد االحتياجات التدريبية بناء على    

اص يعبئه الموظف مع رئيسه لتحديد المساعدة والتدريب اللذان يحتاجهما خالل العام القادم للقيام              التي تحتوي على نموذج خ    
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ول ئبالمهام المطلوبة منه، باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي يحددها كل موظف لنفسه مع األخذ بعين االعتبار رأي المس                 

 الخطة التدريبية من خالل الحـصول علـى         المؤسسة على تنفيذ  وتعمل  .  مدى حاجته لهذا التدريب     لتحديد عن هذا الموظف  

 واختيار األفضل منها بعد االطالع على برنـامج الـدورة التدريبيـة             عروض للتدريب الفردي أو الجماعي لخفض التكلفة،      

ي حـال ورود    كذلك تقوم المؤسسة بتوفير التدريب غير المدرج على الخطة التدريبية ف          . ومحتواها والسيرة الذاتية للمدرب   

مثال على ذلك إيفاد موظفين لجوالت دراسية أو أيام علمية أو ورشات            على أن تتناسب مع طبيعة العمل و      دعوات للمؤسسة،   

  .ندواتعمل أو 

  

  والمدرب،هذا ويتم بشكل دوري عمل تقييم للدورات من حيث المادة التدريبية وموقع التدريب والجهة القائمة على التدريب

 والمدرب للخروج بتوصيات واستنتاجات يؤخذ بها عند إعادة  من قبل المتدربل تحليل نماذج تقييم الدورةوذلك من خال

 ولتقييم مدى الفائدة التي حصل عليها المتدرب من الدورة التدريبية ولنقل المعرفة التي . الدورة مرة أخرى لموظفين آخرين

وعالوةً على  . حسب موضوع الدورةو ، إذا كان ذلك ممكناًالمؤسسةحصل عليها، يقوم الموظف بعقد دورة داخلية لموظفي 

ذلك يتم تقييم نتائج تدريب الموظفين عن طريق تقديم فحص في نهاية الدورة لجميع الدورات الداخلية ولبعض الدورات 

في داخل وقد تم وضع آلية لحساب تكلفة تطوير المدراء من حضور ورش عمل وندوات ودورات تدريبية . الخارجية

وخارج المملكة ومقارنة ذلك مع تكلفة تعيين مدير جديد بنفس المؤهالت والمعرفة والمهارات لتقدير الفائدة من هذا 

التطوير، باإلضافة إلى الفوائد األخرى سواء كانت فائدة مالية أو فوائد أخرى مثل تحسين العالقة بين المدراء والموظفين 

  . تخاذ القرارات الصائبة والسريعة نتيجةً لتطورهم مما يوفر الوقت وبالتالي التكلفةمما يحسن أداء الموظفين، أو ا

  

لقد تم إعداد آلية لتحديد احتياجات الموظفين ورغباتهم من حيث ساعات الدوام والرواتـب والتـأمين الـصحي واالدخـار           

 المؤسسة ومن تم أخذ التوصيات الناتجة عن         وتم القيام بمسح لبيئة العمل للتعرف على نقاط الضعف المتواجدة في           .اوغيره

وقـد بـدأت    . تحليل االستبيانات المتعلقة باحتياجات الموظفين وبيئة العمل لتحسين رضى الموظفين عن العمل بالمؤسـسة             

 تساعد الموظفين على أداء عملهم فـي ظـروف بيئيـة            2 م 20000المؤسسة مشروعاً إلنشاء مبنى جديد، بمساحة وقدرها        

كما قامت المؤسسة بقياس مدى مالئمة بيئة العمل الخاصة بظروف العمل والعالقات االجتماعية من خـالل       .  ةصحية وآمن 

توزيع وتحليل استبيانات قياس رضى الموظفين ومسح بيئة العمل، حيث تم مناقشة النتائج والخروج بتوصيات لتحسين بيئة                 

المؤسسة ونظام إلدارة الصحة والسالمة المهنية للحفاظ علـى صـحة           وكذلك تم البدء بإعداد نظام إلدارة البيئة في         . العمل

   .وسالمة الموظفين

  

كما يحق ألي موظف تقديم أي اقتراح أو شكوى من خالل صندوق االقتراحات والشكاوى أو صـندوق المـدير العـام أو                      

 لجنة الـشكاوى واالقتراحـات التـي        تم دراسة هذه االقتراحات والشكاوى من قبل      تبالكتابة مباشرة إلى المدير العام، حيث       

وعالوةً على ذلك يتم قياس رضى      .   لمعالجة الشكاوى وأخذ االقتراحات بعين االعتبار      لمدير العام التخاذ القرارات   ايترأسها  

ستبيان لتحديد نسبة رضا الموظفين وأخذ القرارات بخصوص زيـادة رضـا            الموظفين عن العمل في المؤسسة وتحليل اال      

 نظام مـوظفين جديـد يتـضمن         مشروع ويتم حالياً وضع   . ع أخذ مقترحاتهم الواردة باالستبيان بعين االعتبار      الموظفين م 

 خاص وصندوق ادخار وراتب ثالث عشر وزيادة اإلجازات لبعض الشرائح         الصحي  التأمين  ل كبرنامج ا  احتياجات الموظفين 

ث يعتمد على حجم وضغط العمل والمخـاطر الجـسدية           وعالوةً على ذلك وضع سلم جديد للرواتب بحي        الوظيفية وغيرها، 

تطبق المؤسسة عدة إجراءات لضمان االحتفاظ بالموظف حيث يقوم المدير العـام            و. والنفسية وعلى أهمية العمل للمؤسسة    

ف للتعركما تدرس حاالت االستقالة     .  الذين ينوون االستقالة لمعرفة األسباب ومحاولة عدولهم عن قرارهم        بمقابلة الموظفين   
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 أي بعد تطبيق نظام المـوظفين       ،2004وقد تبين أن نسبة ترك العمل في العام         .  على أسباب استقالتهم لتجنبها في المستقبل     

  .)خمسة باأللف (%0.5لم تتجاوز 

  

يـة  الرئيسية واإلدار عملياتها  جميع  المؤسسة برسم مخططات    مديريات  قامت   فقد    في المؤسسة،  لعملياتاأما بالنسبة إلدارة    

حيث تم تـصميم العمليـات      وباستخدام هيكل موحد لرسمها،      بهدف تنظيم وتوحيد إدارة العمليات داخل المؤسسة         والمساندة،

 تحديـد المـدخالت األوليـة        تم كذلكو  .ورسمها وتحليلها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها     ها اإلجرائية   تحديد خطوات و

كون مخرجات كل مرحلة في العملية مدخالً للمرحلة الالحقة مع تحديد معـايير             والمخرجات النهائية وخصائصهما، بحيث ت    

ثم تـم فـي     . وتحديد المراحل التي تحتاجها كل عملية من موارد بشرية ومعرفية ومادية وتقنية            عملية   لكلالنجاح الحرجة   

تبر من أفضل برمجيـات إدارة  عت لتياو ،ARIS Basics-ATSباستخدام برمجيات لكترونياً إرسم العمليات مرحلة الحقة 

العمليات على المستوى العالمي، بهدف زيادة فعالية العمليات وكفاءتها بتقليل الوقت والكلفـة وإزالـة التـداخل والتكـرار                   

 دراسة مخططات العمليات    تتموقد  .  Ultimusوالخطوات التي ال تزيد قيمة للعمليات تمهيداً ألتمتتها باستخدام برمجيات           

 وباستخدام معايير معينة علـى البرنـامج    AS IS stageكمرحلة أولى  Process owners مع مالكي العملياتومراجعتها

 تعديل العمليات    تم ، ثم  Simulationباستخدام المحاكاة     وتحليلها ودراسة مراحلها الختيار أفضل الحلول      والكلفة مثل الوقت 

 تـسهيالً لتنفيـذ    اإللكترونـي نظام أرشفة وثائق المؤسـسة ومتوفرة البيانات ال مع ربطها بقواعد To Be stageتبسيطها ل

التـي تـم    و احتياجات متلقي الخدمـة،      بناء على  ومراجعتها   ات تصميم العملي  جاءوقد  .  لتحقق منها ا بعد   هاتتالعمليات وأتم 

وتلـك   هماقتراحاتيهم و شكاو وأ أو من خالل اقتراحاتهم الواردة في استبيانات قياس رضاهم           لكل مديرية تحديدها باستبيانات   

التي يتم تلقيها مباشرة من خالل الموظفين أو المدراء أو المدير العام أو صندوق الـشكاوي واالقتراحـات أو اللقـاءات أو                      

  .االجتماعات أو مركز االتصال

   

ابعـة اليوميـة ألداء     تقوم المؤسسة بمراجعة العمليات وإجراءات العمل وتحسينها من خالل مجموعة من اآلليات كالمت            كما    

، والتدقيق الداخلي المنفذ مـن قبـل المقيمـين    من قبل المسئولين عنها حيث يتابع كل مدير إنجازات عمل مديريته العمليات  

المناسـبة  وقائيـة  التـصحيحية و الجراءات اإل ومن ثم اتخاذ   يالمدربين في المؤسسة وفقاً لبرنامج سنوي أو التدقيق الخارج        

 األداء الرئيسية لكل     قياس  مؤشرات هاتقوم المؤسسة بقياس أداء العمليات بعدة طرق من       باإلضافة إلى ذلك،     .ومتابعة تطبيقها 

وكـذلك إجـراء     ،يها وبناء على ذلك يتم إدخال التحسين عل       ،األهداف المؤسسية بأهداف المديريات و  عملية والتي تم ربطها     

 المتطلبـات المتغيـرة     وحـسب  ،لخدمة أو العاملين فـي المؤسـسة      متلقي ا من  شكاوى  القتراحات و بناء على اال   التعديالت

  . الدولية التي تطبقها المؤسسةتللممارسا

  

 وذلـك مـن     ،تضمن المؤسسة التداخل المرن بين العمليات المترابطة داخل المؤسسة نفسها ومع شركائها الخارجيين            كذلك  

 حيث توضح العمليات نقاط الربط العمـودي        ،Workflowل  ها لضمان تنفيذ الخدمة وانسياب العم     تخالل رسم العملية وأتمت   

ربط العمليات من خالل واجهة     وقد تم    . واألفقي بين العمليات المختلفة داخل وحداتها التنظيمية ومع المؤسسات ذات العالقة          

  كما .مرتبطة بها المؤسسة وجميع اإلجراءات والنماذج ال    طالع على عمليات    االجميع الموظفين من     ليتمكن   Portalللتطبيق  

يسهل التنـسيق والمتابعـة داخليـاً وبـصورة         مما  تطبق المؤسسة كذلك نظاماً للبريد اإللكتروني وشبكة االتصال الداخلية          

  .  هذا ويتم حالياُ تدريب الموظفين على العمليات المؤتمتة لتطبيقها بشكل كامل. إلكترونية

  

لتطبيق وذلك من خالل    ل وقابلةتكون إجراءات العمل ومخرجاته واقعية      تشجع المؤسسة مشاركة الموظف في عملية التبسيط ل       

 ومـالكي   فريق العمل الرئيسي إلدارة عمليات المؤسسة     ومثل لجنة الجودة    اللجان وفرق المشاريع ومجموعات العمل      تشكيل  
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ماعات المديريات الداخلية أو    تم مناقشة أية إجراءات تطبقها المؤسسة من خالل اجت        تكما   . من المديريات المختلفة   العمليات

  كما وتقوم المؤسسة بدراسة نتائج التبسيط من خالل مقارنة نتائج العمليات مـع               .من خالل التعاميم الصادرة عن المؤسسة     

معايير قياس األداء والتي تشمل الكلفة والسرعة في اإلنجاز، واتخاذ إجراءات تصحيحية في حال انحـراف النتـائج عـن                    

  .  معايير األداء

  

تجمع المؤسسة المعلومات عن احتياجات متلقي الخدمة الحاليـة         كما تقوم المؤسسة بإدارة عالقتها مع متلقي الخدمات حيث          

والمتوقعة بعدة طرق وفي مراحل عدة من العملية، من خالل توزيع استبيان خاص بذلك وإدخال بيانات متلقي الخدمة إلـى                    

 تقوم المؤسسة مرة كل عامين بتوزيع استبيانات على متلقي الخدمة لتحديـد              إلى ذلك،  باإلضافة. قاعدة البيانات الخاصة بها   

احتياجاتهم الحالية والمتوقعة من خدماتها بحيث تشمل هذه االستبيانات على كافة خصائص الخدمات قبل وأثناء وبعد تقـديم                  

.  راح خدمات جديدة وأخذ رأي متلقي الخدمة بهـا        الخ، باإلضافة إلى اقت   ... الخدمات وأنواعها ومدة تقديم الخدمة وأسعارها     

وقد قامت المديريات بتحليل هذه االستبيانات إحصائياً لتحديد احتياجات متلقي الخدمة، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الضرورية                

تم قيـاس رضـا     كما ي .  لتعديل وتصميم العمليات أو تحديثها وفقاً لخطط عمل المديريات وأولوياتها لتلبية هذه االحتياجات            

متلقي الخدمة من خالل استبيانات تحتوي على جزء حول توصيات واقتراحات متلقي الخدمة لتحـسين الخـدمات المقدمـة           

  .وخصائصها

  

  : وسيلة لضمان االتصال الفاعل والمستمر مع متلقي الخدمة ومنها30وتستخدم المؤسسة حوالي 

  .ة وتحديد احتياجاتهمثل استبيانات قياس رضا متلقي الخدم: تاالستبيانا •

 . أنظمة االقتراحات والشكاوي •

 .االجتماعات الدورية مع الفئات المستهدفة من متلقي الخدمة •

 .اليوم المفتوح الذي حدده المدير العام للتواصل مع متلقي الخدمة •

 . أيام في األسبوع7 ساعة في اليوم وبواقع 24مركز االتصال الذي يعمل  •

 .ة في ورش العمل لمراجعة إجراءات وتعليمات العمل والخطط اإلستراتيجيةإشراك األطراف ذات العالق •

  .الموقع اإللكتروني للمؤسسة •

  

 تحدد آلية تنفيذ وسائل لالتصاالت الداخلية والخارجية التي تطبقها المؤسسة فقد أعدت إستراتيجية ولبلورة أنشطة االتصاالت

خالل أهداف محددة وقابلة للقياس وواقعية ويمكن تحقيقها تراتيجية على  وتشتمل هذه اإلس.االتصال واألهداف المرجوة منها

د ومرتبطة بمؤشرات أداء كمية ونوعية وزمنية، باإلضافة إلى احتوائها على أدوات االتصال المناسبة والجهة زمن محد

 من عمليات لمستهدفةالمسئولة على اإلشراف على األنشطة وتنفيذها ومدى تكرار استخدام أدوات االتصال والفئات ا

   .االتصال

  

 المتبعة إلى إطالع الموظفين على آخر المستجدات المتعلقة بطبيعة أعمالهم وأعمال  الداخليةوتهدف أنشطة االتصاالت

 كما تهدف إلى تقليل .  وزيادة التعاون بين المديريات المختلفة وصنع القرارات وحل المشاكل الداخلية،المديريات األخرى

 بهدف تسهيل العمل بينهم وأخذ  والمديرياتالالزم للحصول على المعلومات الالزمة وتعزيز التواصل بين الموظفينالوقت 

وتقوم المؤسسة بقياس   . بعين االعتبار وربط جميع مكاتب المؤسسة الخارجية مع المركز الرئيسي للمؤسسةهماقتراحات

 والتعاون فيما بينهم وتعزيز أدائهم نتيجة  على آخر المستجداتوظفين زيادة إطالع الم فعالية وسائل االتصال بتقييممدى

  .تطبيق إستراتيجية االتصاالت
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 على والمتعاملين الخارجيينالمتبعة إلى إطالع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص الخارجية كذلك تهدف أنشطة االتصاالت 

افقتهم على التغييرات الجديدة وتوفير التواصل مع شركاء آخر المستجدات والنشاطات المتعلقة بطبيعة أعمالهم وأخذ مو

 وحل مشاكلهم وأخذ اقتراحاتهم هم الخارجيين، من أي مكان وفي أي زمان واإلجابة على استفساراتوالمتعاملينالمؤسسة 

 .بعين االعتبار، ومعرفة احتياجاتهم لتحديد الخدمات المستقبلية وتعديل الخدمات الحالية

  

توجه المؤسسة الهادف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة إلى المتعاملين الخارجيين داخل األردن وخارجه، تم وتماشياً مع 

 والذي يقدم خدماته للمتعاملين الخارجيين على ،2003في عام ) Calling Center(إطالق مركز اتصال خدمة الجمهور 

ملة إعالمية شاملة لترويج ثقافتها وخدماتها المختلفة والتي وقد أطلقت المؤسسة ح. مدار الساعة، سبعة أيام في األسبوع

تضمنت إعالنات صحفية متخصصة في الصحف اليومية والفتات ولوحات إرشادية ومطبوعات على مختلف أنواعها بهدف 

رتونية وقد تبنت المؤسسة أسلوب الشخصية الك.  نشر ثقافة المواصفات والجودة وترسيخها لدى الجمهور بمختلف قطاعاته

قف الكاريكاتورية لحملتها اإلعالنية للوصول إلى المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم وذلك من خالل الشخصيتين اوالمو

 بحيث يتم إيصال الرسائل  للمجتمع األردني، تعكسان القيم اإليجابية والسلبية اللتين"أبو طافش"و " أبو واصف"الكرتونيتين 

  . ية مستوحاة من واقع الحياة اليوميةالموجهة من خالل مواقف فكاه

  

أما بالنسبة إلدارة المعرفة وأهميتها بالنسبة للمؤسسة، فقد تم تأسيس مديرية إلدارة المعرفة في المؤسسة خلفاً لمركز 

 هو أحد أهداف إدارة جميع موظفي المؤسسة على كافة مستوياتهموألن نشر الوعي بأهمية إدارة المعرفة بين . المعلومات

فقد تم عقد دورة تدريبية تفصيلية لتعريف جميع مدراء وموظفي المؤسسة بمفاهيم  المعرفة ضمن خطتها اإلستراتيجية،

 وتم إطالعهم على الخطة ،وعمليات إدارة المعرفة واستخداماتها وفوائدها وقنوات االتصاالت وقياسات الرأسمال الفكري

  . المؤسسية وتطبيقات إدارة المعرفة في كافة مجاالت العمل في المؤسسةاإلستراتيجية إلدارة المعرفة وربطها باألهداف

 من ٪80 في الدورات التدريبية حصول  نتيجةً لعقد امتحاناتوقد أظهرت نتائج تقييم استيعاب الموظفين إلدارة المعرفة

  .  في إجاباتهم عن فهم إدارة المعرفة٪70موظفي المؤسسة على أكثر من 

  

 التي المعرفةعمليات إدارة  تطبيق نتيجةبتقديم الحوافز ة بالمعرفة يقوم المدير العام ومدراء المديريات ولتحفيز المشارك

للموظفين الذين يطرحون أفكار إبداعية، أو كتب الشكر تتضمن المشاركة بالمعرفة ونقلها وخلقها سواء أكانت معنوية مثل 

 يشاركون في الجماعات  وللذين قابلة للتطبيققدمون أفكاراً إبداعيةللموظفين الذين يمكافآت مالية مادية من خالل صرف 

ويطبق مدراء المديريات عدة آليات لتحفيز تعلم الموظفين منها  . مجموعات العمل واللجان وفرق المشاريعمثل الرسمية 

 وتشجيع ،ية داخل المؤسسة ومن ثم تشكيل فرق عمل مختلفة لتطبيق مفاهيم هذه الدورات التدريب ،تنفيذ الخطط التدريبية

كما أن المؤسسة تنتهج . الموظفين على االرتقاء بمستوى تعليمهم خالل عملهم في المؤسسة بإكمال دراساتهم الجامعية العليا

 برعاية  والمقدرة، حيث يقوم الموظفون من ذوي الخبرة)Mentoring & Coaching(أسلوب التدريب غير الرسمي 

  للموظفينتوفر المؤسسةعالوةً على ذلك و . الفرق لنقل معرفتهم للموظفين الجدد وتدريبهمالموظفين الجدد، وترؤس 

 ونظام إدارة الوثائق اإللكتروني لتأمين وصولهم إلى مصادر التعلم المختلفة بسهولة وسرعة وبأقل جهد تاإلنترنت واإلنتران

البيانات  تشمل  بيانات المعرفة الضمنية، والتي كما يتم التعرف على عمق مهارات الموظفين من خالل قاعدة .ممكن

 والمؤهالت العلمية والخبرات العملية ومهاراتهم واللغات التي يتقنونها األعمال التي يقومون بهاالشخصية للموظفين و

 ية والشهاداتوالدورات التدريبية الحاصلين عليها أو التي قاموا بإعطائها وعضويتهم في النقابات واللجان الداخلية والخارج

تحديد في  وذلك لالستفادة منها  هواياتهم، باإلضافة إلى المصادق عليها والدراسات واألبحاث التي قاموا بهاالمهنية
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 في أنواع المعرفة المختلفة المتوفرة لدى المؤسسة لتشكيل الجماعات الرسمية واالستعانة بهم من قبل الموظفين المختصين

 وتوفير ،كما تشجع المؤسسة التجريب لخلق المعرفة من خالل جلسات العصف الذهني . مالاآلخرين عند قيامهم باألع

 وتحفيز األفكار أثناء اللقاءات الدورية للمدير العام مع المدراء والموظفين واأليام ،الوقت والمكان الالزمين لتبادل المعرفة

مثل جماعة البيئة وجماعة الذين لهم اهتمامات مشتركة من الموظفين جماعات غير الرسمية ال ولقد تم إنشاء . الثقافية

المؤسسة تقدم الخ، لدعم التواصل المستمر بينهم في المجاالت التي تخدم أنشطة المؤسسة المختلفة حيث ..، الجودة

  .الالزمة لهم لتبادل اآلراء واألفكارالتسهيالت 

  

ونظام  اتفاقيات األداء الفردية  وضمنلسنوي للمدراء والموظفينالتقييم اعملية  فيلمعرفة المشاركة با المؤسسة أضافتلقد و

وعالوةً على . إدارة المعرفة ضمن الوصف الوظيفي لجميع للموظفينالخاصة بمسؤوليات المهام والشمل  كما تم . الحوافز

 تسهم في  الجديدة أوماتخدالذلك اعتمدت المؤسسة منهجية لتشجيع تقديم وتبني المبادرات اإلبداعية التي تهدف إلى إنتاج 

 وتشمل المنهجية تحديد مجاالت األفكار اإلبداعية . تحسين األداء المؤسسي وزيادة رضا المتعاملين الخارجيين والموظفين

 وتبنيها وآلية قياس أثر تطبيق األفكار  وفحصهاومصادرها وممكنات اإلبداع وآلية تقديم المبادرات اإلبداعية وتقييمها

  .ى تطوير األداء المؤسسي والحوافز والمكافآت التي تقدم ألصحاب األفكار اإلبداعيةاإلبداعية عل

   

ولدراسة العناصر التي تدعم إدارة المعرفة في المؤسسة، تم إعداد استبيان داخلي للتعرف على مدى الدعم المتوفر إلدارة 

يادة والموارد البشرية والتكنولوجيا، وبعد تحليل المعرفة من كل من إستراتيجية المؤسسة واالتصاالت وعالقات العمل والق

النتائج تبين أن جميع العناصر السابقة تدعم إدارة المعرفة بشكل كبير، مع التركيز على تطوير نظام إدارة الموارد البشرية 

  .لزيادة دعمه إلدارة المعرفة

  

 المطلوبة الضمنية والمعلنةتياجات المؤسسة المعرفية دارة المعرفة، تم تحديد احإلستراتيجية اإلهداف األوسعياً نحو تحقيق 

 وتحديد المعرفة المطلوبة من معرفة ضمنية ومعلنة أوالً من خالل رسم عمليات المؤسسة الرئيسية واإلدارية والمساندة

 تحديد  تمذلك بعد . للقيام بالعمليات ورسم خرائط المعرفة، ثم تحديد المعرفة الجديدة المطلوبة في خطط عمل المديريات

ثم تحديد ومن  موجودات المعرفة المتوفرة في المؤسسة بالرجوع إلى دليل المعرفة المعلنة وقاعدة بيانات المعرفة الضمنية،

واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتغطية هذه مقارنة المعرفة المطلوبة مع المعرفة المعلنة والضمنية المتوفرة بوتوثيق الفجوات 

ة بناء على المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها موجودات المعرفة الضمنية والمعرفة المعلنتحديد وقد تم  .الفجوات

 خسارةالمخاطر التي قد تتعرض لها موجودات المعرفة المعلنة،  ومن أهم هذه  .تعليمات إدارة المخاطر لموجودات المعرفة

 أو اإللكتروني المؤسسة موقع طريق عن )Hacking (االختراقو  أالسرقة  أولحريقل نتيجةالموجودة  المعلنة المعرفة

ترك فهي  أما بالنسبة ألهم المخاطر التي قد تتعرض لها موجودات المعرفة الضمنية.  بالفيروسات  الحاسوب أجهزةإصابة

يد احتمالية حدوث المخاطر  تم تحدوبناء عليه،.  أو التقاعد أو الموتالنقل أو االستقالة أو الموظفين لوظائفهم نتيجة المرض

 تحديد أولوية الخطرو تم تحديد مستوى الخطر ثم على إحصائيات سابقة والعواقب التي يمكن أن تنتج عن حدوثها، اعتماداً

 وأولويات هذه  واألهداف المؤسسية أهداف المديريات مساهمة الموجودات المعرفية المهددة في تحقيق أهميةنسبةً إلى

وإجراءات معالجتها في ) مثل إعادة طلب الوثائق في حال فقدانها( تحديد اإلجراءات الخاصة بقبول الخطر ثم تم.  األهداف

 لحماية قواعد البيانات من )Fire Wall(حال عدم قبولها، إما بتقليل احتمالية حدوث الخطر كإجراء وقائي مثل وضع 

 عن )Back up(ليل عواقب الخطر مثل أخذ نسخ احتياطية االختراق ووضع نظام جديد للموظفين للمحافظة عليهم، أو بتق

 علماً بأنه تتم المخاطرهذه معالجة ل وتم تطبيق خطط عمل.  عن طريق عقود الصيانةمثالً  أو نقل الخطر ،قواعد البيانات

  .مرة كل عاممراجعة هذه الخطط وتقييمها 
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ة في المؤسسة، تم إلحاق مجموعة من يجودات المعرفموالوبهدف إجراء تحديث على نظام إدارة المخاطر المطبق على 

 ومن ثم تم تشكيل فريق عمل من مهامه بناء نظام إدارة أمن ،موظفي المؤسسة في دورة خاصة بنظام إدارة أمن المعلومات

المعلومات بحيث يتضمن هذا النظام وضع سياسة أمن المعلومات في المؤسسة وتحديد قيمة جميع موجودات المؤسسة 

إجراء متابعة وتقييم دوري على مدى فعالية نظام إدارة أمن كذلك  و، حسب درجة سريتهاتمعرفية وتصنيف المعلوماال

نظام المسئولون عن كل من الشبكة المعلوماتية الداخلية ويقوم  ،للمحافظة على سرية المعلومات وحماية أمنها  و.المعلومات

 أو مجموعة مستخدمين للنظام اسم مستخدم وكلمة سر تخوله باستخدام إدارة الوثائق اإللكتروني بإعطاء كل مستخدم

، وتكون الصالحيات في نظام إدارة الوثائق اإللكتروني على مستوى الحافظة أو الوثيقة، وعلى مستوى  محددةصالحيات

لمساس بسريتها، للحافظات والوثائق لعدم ا) Sharing(كما ال يسمح النظام بعمل مشاركة .  المالحظات على الوثائق

ويقوم المسئول عن النظام بمراقبة نشاطات المستخدمين وإصدار .  (SSL)ويستخدم هذا النظام بروتوكوالت اإلنترنت 

  .تقارير بها وإعادة الوثائق التي تم حذفها أو التالعب بها
 

لية وتوسعتها بحيث ربطت جميع أجهزة ولدعم نظام إدارة المعرفة تمت إعادة هيكلة البنية التحتية للشبكة المعلوماتية الداخ

يوجد لدى المؤسسة نظام لتكنولوجيا كما  . )Servers( ات سيرفرسبع الحاسوب في المؤسسة على شبكة واحدة من خالل

ونظام إدارة الوثائق اإللكتروني وأتمتة نت اواإلنترالمعلومات يتكون من قواعد البيانات والموقع اإللكتروني واإلنترنت 

توجهات المؤسسة التكنولوجية  إستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات تتضمن وقد تم إعداد. ت من خالل نظام سير العملالعمليا

 ، ومرتبطة بمؤشرات أداء كمية ونوعية وزمنيةزمن محددخالل محددة وقابلة للقياس وواقعية ويمكن تحقيقها وأهداف 

طار الزمني والموارد الالزمة لتحقيق األهداف ، وذلك لرفع إضافةً إلى خطة عمل تحدد النشاطات والمسؤوليات واإل

 مما يؤدي إلى تقليل الوقت بطريقة إلكترونية،مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديمها للمتعاملين الخارجيين والموظفين 

  . الالزم إلنجاز المعامالت

  

 تبنت المؤسسة مبادرة الحكومة ،المستقبل القريبوفي إطار سعي المؤسسة للتكامل مع البوابة اإللكترونية لألردن في 

 بحيث تتضمن هذه المبادرة توفير سهولة الوصول إلى ،اإللكترونية لتحسين جودة خدماتها وتطوير عملياتها الداخلية

ظام  المؤسسة بتطبيق نبدأت فقد . وبسرعة أكبر، وبعدة وسائل،المعلومات إضافة إلى تقديم خدمات وإجراءات أكثر تنظيماً

 المحافظة عليها من التلف أو ، حيث تمت أرشفة جميع وثائقها وسجالتها بهدف2003 عام ذ منإلدارة الوثائق إلكترونياً

 مسح ا النظامذ هيتضمنو. تسهيل استرجاع كافة الوثائق المتعلقة بأعمال سابقة ومنع تكرار العمل والسرقة أو الحريق

يساعد هذا و.  وفهرستها وتصنيفها وتخزينها وإمكانية االستفسار عنها واسترجاعهاالوثائق ضوئياً أو انتزاعها إلكترونياً

 وكتابة المالحظات عليها، مما يؤدي إلى االستفادة من التجارب السابقة  داخلياً بشكل إلكترونيالنظام في توزيع الوثائق

وسيتم هذا . 2005 عام 12  شهر تنتهي في نهايةبعد ذلك تم البدء بمرحلة تنفيذ أتمتة العمليات ومن المتوقع أن. المختلفة

لتحديد الوسائل المتعددة لتقديم الخدمات اإللكترونية  2006 في بداية عام )CRM(البدء بتنفيذ مشروع العالقات مع الزبائن 

  ).الخ...، GPRS/WAP ،SMSعلى سبيل المثال الموقع اإللكتروني، (

  

اإليجابية توفير البيئة الثقافية والقيم من خالل  بالمعرفة ونقلها وخلق معرفة جديدة العمليات الالزمة للمشاركةالمؤسسة  تدعم

 إدارة الوثائقنظام وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واألنظمة الداعمة لتلك العمليات كنظام إدارة الجودة ونظام إدارة العمليات و

 وقد تم تحديد . ظة على نظام إدارة المعرفة وإدامته بهدف الوصول إلى المؤسسة المتعلمة والمحافاإللكتروني، وذلك

المعرفة ب  هي االحتفاظالتحديات الثقافية، حيث تبين أن أبرز من خالل استبيان وزع على الموظفينالسائدة التحديات الثقافية 
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وإنكار أهمية بعض  ، وإهمال المعرفة الضمنية،المختلفة بين المديريات وعدم المشاركة بالمعرفةالعتبارها مصدر قوة، 

تم  ،وللتغلب على هذه التحديات وتشجيع الموظفين على تبادل المعرفة . األدوار، واالعتماد على المدراء والقادة في التوجيه

لمشاركة  وا القدرات الجماعيةتنمي وتحويلها إلى ثقافة تدعم إدارة المعرفة و التحديات الثقافية خطة إلدارة تغييرتنفيذ

  .بالمعرفة

  

 على تحديد عوامل النجاح الحرجة للمؤسسة وتحويلها إلى عوامل المبنينموذج قياسات سكانديا ما اعتمدت المؤسسة ك

 هذه تجميع نسب مئوية أو مؤشرات محددة وقابلة للتطبيق، ومن ثم  أو نسب عددية أوملموسة من خالل ربطها بأرقام

، القياسات المالية ويتضمن هذا النموذج خمسة قياسات وهي  .المؤشرات فيما بعد حسب البعد األساسي الذي تؤثر عليه

 وقد قام فريق إدارة المعرفة بحساب  .قياسات اإلبداع والتطوير والقياسات البشرية، وقياسات العمليات، وقياسات الزبائنو

ي بواقع مرة كل عامين، أو المؤشرات لقياسات سكانديا قبل وبعد تطبيق نظام إدارة المعرفة وبشكل دور/النسب العددية و

بالتعاون مع كافة المديريات المعنية ومن ثم تم تحليل هذه القياسات ورفعها إلى المدير العام التخاذ القرارات المناسبة 

      .لتحسين األداء المؤسسي

  

ة للمؤسسة ، حيث تقوم     ستراتيجيأما في إدارة المؤسسة لمواردها المالية، فإن التخطيط المالي للمؤسسة يعتمد على الخطة اإل             

 بناء علـى موازنـات   ثم تقوم مديرية الشؤون اإلدارية والمالية بإعداد موازنة المؤسسة    المديريات بإعداد موازناتها الفرعية     

 والموازنة الرأسمالية، وبالرجوع إلى نتـائج        والمعرفية من الموارد البشرية والمادية والتقنية     المديريات الفرعية واحتياجاتها  

ازنات األعوام السابقة وتقرير التحليل المالي ومؤشرات قياس األداء المالي، مع األخذ بعين االعتبـار رؤيـة الحكومـة                   مو

الحالية والمستقبلية من خالل مراجعة المؤشرات االقتصادية الواردة في بالغ رئاسة الوزراء، وكذلك اقتراحات واحتياجات               

على الخدمات الحالية ، واحتياجات واقتراحات الموظفين، ومن ثم يـتم مناقـشة             متلقي الخدمة من خدمات جديدة أو تعديل        

 بعـد الحـصول      .ورفعها إلى دائرة الموازنة العامة للموافقة عليها      , مشروع الموازنة مع المدراء ومجلس اإلدارة إلقرارها      

 على الموازنات الفرعية    -إن وجدت -عديالت  على الموازنة المعتمدة للمؤسسة من دائرة الموازنة العامة، يتم دراسة تأثير الت           

 وبعد البدء بتطبيق الموازنة، يتم مقارنة األداء الفعلـي          . ومناقشتها مع مدراء المديريات إلقرار الموازنات الفرعية النهائية       

وقـد تبنـت      .من نفقات وإيرادات مع تقديرات الموازنة وإصدار تقارير الموقف المالي الشهرية والنتائج المالية الـسنوية              

المؤسسة إستراتيجية موثقه إلدارة مواردها المالية وذلك لضمان االستخدام األمثل لتلك الموارد وترشيد االستهالك وتسخير               

وبناء على خطط المؤسسة اإلستراتيجية والتزاماتها المستقبلية مثـل           .الموارد المالية لدعم سياسة المؤسسة وتحقيق أهدافها      

ية والقروض المترتبة عليها، تقوم المؤسسة بإعداد قائمة التدفقات النقدية المـستقبلية حيـث يـتم طـرح                  المشاريع الرأسمال 

المدفوعات من التحصيالت الستخراج احتياجات التمويل التي يتم تغطيتها عن طريق خفض النفقات أو زيادة اإليـرادات أو        

 المانحة، وتعمل هذه القائمة كأداة لالستخدام األمثل للنقد         الحصول على قروض جديدة أو طلب المساعدات الفنية من الجهات         

    .ولضمان توفير السيولة الالزمة لتلبية النفقات

  

 واإليرادات والنفقات الفعليـة      خطط عمل مديرياتهم   كذلك يقوم مدراء المديريات بتقدير إيرادات ونفقات مديرياتهم بناء على         

 نـسبة النمـو      مثـل  ها مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر على هذا التقدير         المحققة للسنوات السابقة، وإعادة تقدير    

الزيـادة فـي   ورسوم الخـدمات المعدلـة،   والمتوقعة الواردة في بالغ رئاسة الوزراء، إيرادات الخدمات الجديدة وتكلفتها،      

 مع نتائج نظام المحاسبة العامة للتأكد من        كما يتم مقارنة التقديرات   . زيادة األسعار المتوقعة في السوق    والرواتب واألجور،   

باإلضافة إلى ذلك تعتمد المؤسسة علـى نظـام          . عكس تقدير اإليرادات والنفقات على النتائج المحققة في السنوات السابقة         

 لتوفير المعلومات الضرورية لإلدارة لمـساعدتها  (Activity Based Costing System)التكاليف المبني على النشاطات 
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في اتخاذ القرارات المناسبة في عمليات التخطيط ووضع الموازنات ورفع مستوى الرقابة على العمليات المختلفة، ويتم ذلك                 

من خالل احتساب تكلفة كل خدمة مقدمة وتحديد األجور التي تتلقاها المؤسسة لقاء هذه الخدمة لتغطي تكاليفها، باإلضـافة                   

    .ج أعمال المديرياتإلى نسبة االستفادة من الموظف ونتائ

  

يتم قياسها وتقييمها ومتابعة أية انحرافات عنها بناء على         التي  لقد قامت المؤسسة باعتماد مؤشرات قياس أداء مالية محددة، و         

التقارير المالية ومن خالل تعليمات الرقابة الداخلية لضمان سالمة الضبط المالي وإجراءات العمل ويتم اتخاذ اإلجـراءات                 

يقوم مدير كل مديريـة بمراقبـة         كذلك    . في حال كان هناك انحراف للنتائج عن مؤشرات قياس األداء المالي           ،يحيةالتصح

 مع موظفي المديرية قبل مناقشتها مـع        تهاالعمليات المالية من خالل مقارنة مستويات األداء المحققة مع المستهدفة وبمناقش          

كما تقـوم     .هدف إلى اتخاذ قرارات تؤدي إلى تقليل النفقات وزيادة اإليرادات         المدير العام  في االجتماعات الدورية التي ت       

. مديرية الشؤون اإلدارية والمالية بمقارنة األداء المالي للمؤسسة خالل السنوات الماضية واتخاذ القرارات لتحـسين أدائهـا                

ة جميع المستويات في المؤسسة والتي كان        بمشارك ،وقد تم تطبيق تعليمات زيادة اإليرادات وخفض النفقات غير الضرورية         

 War On Waste من نتائجها خطة زيادة اإليرادات وخفض النفقات غير الضرورية وإطالق حملة الحرب علـى الهـدر  

(WOW).    

  

ا مـع   وتقوم كل مديرية بالتعاون مع مديرية الشؤون المالية واإلدارية بتحليل نفقات المشاريع التطويرية المقترحة، ومقارنته              

 بدراسة البدائل المتاحة والخاصة بنفقات المشاريع        المديريات  كما تقوم   .الفوائد المتوقع تحقيقها وإعداد تقرير القيمة المضافة      

 وذلك الختيار الخيار ذي الكلفـة       ،مثل تنفيذ بعض خطوات المشاريع من قبل موظفي المؤسسة أو التعاقد مع جهة خارجية             

وعالوة على ذلك يتم ترتيب المشاريع حسب أولوياتها الختيار المشاريع المنـوي            .  م التكاليف األقل عن طريق استخدام نظا    

    .تنفيذها وتخصيص الموارد الالزمة لذلك وفق اإلمكانيات المالية والموارد المتاحة

  

المحاسبي المـالي التجـاري     استخدام األسلوب   , برز ما يحتويه  أيوجد لدى المؤسسة نظاماً مالياً يعطيها استقالالً مالياً ومن          

 تـم    فقد باإلضافة إلى ذلك  .  واستخدام أساس االستحقاق في إثبات المعامالت المالية والتوجيه المحاسبي لإليرادات والنفقات          

 يشمل المحاسبة التجارية والمحاسبة الحكومية ويوافق بينهما، باإلضافة إلى نظــام الرواتـب              بتنفيذ نظام محاسبي محوس   

 مما أدى إلى اختصار الزمن الالزم إلعداد التقارير المالية وزيادة دقتها وتنوعها             ،تودعات ونظـام االستهالكات  مسالونظام  

 وتكريساً لمبدأ الشفافية المالية، يتم إصدار تقارير ماليـة شـاملة          . وتوفير معلومات دقيقة بسرعة التخاذ القرارات المناسبة      

 مما يؤدي إلى فهم أفضل لقرارات المؤسسة        ، على الموقع اإللكتروني للمؤسسة     بشكل سهل ومفهوم للعموم ونشرها     وموثوقة

  .، ونتائج نظام التكاليف التخاذ القرارات بناء عليهاة يتم تزويد المدراء بالتقارير المالي كما.التي تتعلق بالموازنة

  

 ويـتم تنظـيم طلبـات       ،زم واألجهزة والمعدات  وبناء على الموازنة المعتمدة، يتم إعداد قوائم باحتياجات المؤسسة من اللوا          

وتقوم المؤسسة بدراسة جدوى إقامة المشاريع وشراء األصول والخدمات قبل تنفيذها حيث تتم دراسة               . الشراء الخاصة بها  

 كما تطبـق المؤسـسة تعليمـات تنظـيم           .القيمة المضافة لألصول والخدمات المشتراة من خالل تعليمات القيمة المضافة         

اءات وشروط االشتراك فيها عند شراء األصول والخدمات للتأكد من الحصول على أفضل جودة ضمن أقل األسـعار                  العط

  تقوم عطاءات التي ال وبهدف منع الفساد يتم تقييم العطاءات من قبل لجان فنية متخصصة وتقدم تنسيباتها إلى لجنة                 . المتاحة

 والتي يـتم أخـذ      ،لتقييم المالي ا على معايير محددة بعالمات للتقييم الفني و       بدورها بدراسة تقارير اللجان الفنية التي تحتوي      

  معايير تقييم العروض الفنية والمالية وتوزيع عالمات التقييم عليهـا  وتكون. موافقة لجنة العطاءات عليها قبل طرح العطاء 

كما يتم تحديد العالمة التقييمية       .العروض قبل التقدم ب   جزء من الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تعطى للمتقدمين للعطاء        
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 مـن   وال تفتح العروض المالية    , وأخذ موافقة لجنة العطاءات عليها قبل طرح العطاء         الفنية التي يجب أن تجتازها العروض    

 ثم   ومن ،بحسب تنسيب اللجنة الفنية   و  بحضور المتقدمين للعطاء،    إال للشركات التي اجتازت التقييم الفني      قبل لجنة العطاءات  

  .الماليالتقييم  يتم تقييم العروض المالية ليكون العرض الذي يتم اختياره حاصل على أعلى العالمات بمجموع التقييم الفني و                

  . ، غير أعضاء لجنة العطـاءات أو اللجـان الفنيـة           كما يتم استالم المنتجات أو الخدمات أو المشاريع من قبل لجنة استالم           

  .مؤسسة للفحص والتقييم  لمطابقتها مع الشروط الفنية والمالية فـي قـرار اإلحالـة أو التلـزيم           وتخضع جميع مشتريات ال   

كما تحتفظ    .وتكريساً لمبدأ الشفافية قامت المؤسسة بإعداد تعليمات تنظيم العالقة بين المؤسسة وبين المناقصين والمتعهدين             

  .هم ويتم إبالغهم عن نتائج تقييمهم لتحسين أدائهمالمؤسسة بقائمة الموردين المعتمدين وبيانات بتقييم أدائ

  

أما إدارة المخزون فتتم من خالل نظام اللوازم للمؤسسة وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكوميـة والرقابـة علـى                   

 . تها بطبيعة اللوازم التي تخزن فيها للمحافظة عليها طول فتـرة صـالحي          وظروف التخزين  المخزون، حيث يتم ربط مواقع    

وتطبـق  .   شعبة المستودعات واللوازم بتفقد المخزون بشكل دوري لضمان اسـتمرارية المحافظـة عليهـا              وويقوم موظف 

المؤسسة نظام محوسب إلدارة المخزون يمكنها من إدارة المخزون بالشكل األمثل، حيث يسمح بترميـز بنـود المخـزون                   

 فـي الوقـت      لضمان تأمين المؤسسة بـالمواد     ،لب لكل من هذه البنود    وتحديد الحد األدنى والحد األعلى ومستوى إعادة الط       

 مع األخذ بعين االعتبار المدة الزمنية الالزمة إلجراءات العطاءات أو استدراج العروض ومـدة التـسليم بـدون          المطلوب،

 الشؤون اإلداريـة    ريةكما تقوم مدي    . لضمان عدم زيادة المخزون بشكل يؤدي إلى تجميد أموال المؤسسة          ،مبالغة في ذلك  ال

 كذلك تـستخدم     . بتحديد المشتريات للسنة القادمة وأخذها بعين االعتبار عند إعداد قائمة التدفقات النقدية المستقبلية             والمالية

 الستخدام المخزون األقدم ولمنـع الهـدر نتيجـة تجـاوز     (First In First Out)"  صادر أوالًالوارد أوالً"المؤسسة مبدأ 

 . كما تقوم المؤسسة بترميز ممتلكاتها وتطبيق برنامج الصيانة الوقائية للحفاظ على هذه الممتلكات             . مدة صالحيته لالمخزون  

   . وقد قامت المؤسسة بالتأمين على جميع ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة

  

  :سابات المؤسسةوفوق كل هذا، يتم إجراء عمليات التدقيق التالية على العمليات المالية وح

 لفحص ومراجعة بياناتها ونتائجها الماليـة       ،التدقيق الخارجي حيث تعاقدت المؤسسة مع أحد مكاتب تدقيق الحسابات             .أ 

 .للتأكد من مطابقتها لألنظمة والقوانين األردنية والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية

 للتأكد من سالمة اإلجـراءات الماليـة المتبعـة          ،الدوريةتدقيق ديوان المحاسبة حيث يقوم موظفو الديوان بالزيارات           .ب 

وتقديم استيضاحاتهم بهذا الشأن إلى المؤسسة والتي تقوم بدورها بدراسة هذه االستيـضاحات واتخـاذ اإلجـراءات                 

 .الالزمة لتصحيحها وإبالغ ديوان المحاسبة بذلك

ت وسياسات وإجـراءات الرقابـة الداخليـة بمراجعـة           لتعليما اًالتدقيق الداخلي حيث تقوم وحدة الرقابة الداخلية وفق         .ج 

 ومدى تطبيق دليل السياسات واإلجراءات المالية، وتقديم تقرير بنتائج عملها إلى المـدير              ،العمليات ذات األثر المالي   

تحسين األداء، ويـشمل برنـامج التـدقيق جميـع          لمدراء المعنيين مع التوصيات الالزمة لمعالجة الخلل أو         الالعام و 

 .لمديريات خالل سنة واحدةا
  

 لتحقيق أهدافها واألهداف الوطنية التي تساهم في تحقيقها، فقد زادت إيرادات            الدءوبوقد بدأت المؤسسة بجني ثمار العمل       
نعكس بدوره على جودة الخـدمات التـي تقـدمها    ا، األمر الذي   أكثر من ثالثة ماليين   المؤسسة من مليون دينار أردني إلى       

جائزة الملك عبد اهللا الثاني     في   مؤسسة حكومية    عشرينكما حصلت على المرتبة األولى بين       . ى كفاءة عامليها  المؤسسة وعل 
 صاحب الجاللة الهاشمية  الملك عبد اهللا الثـاني           وتشرفت بتسلم الجائزة من يد     2004عام  لتميز األداء الحكومي والشفافية     

  . الحسين المعظمابن


