
اللجنة اإلعالمية:
بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  يرعى 
سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة 
لألداء  املنورة  املدينة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
 /  ٣  /  ٤ االثنني  اليوم  مساء  املتميز،  الحكومي 
الخامسة,  دورتها  يف  الجائزة  حفل  ١٤٤٠هـ, 
ومديري  واألهايل,  املسؤولني  من  عدد  بحضور 

الجهات الحكومية باملنطقة.
املساعد  املنورة  املدينة  منطقة  إمارة  وكيل  وقدم 
املهندس  للجائزة  العام  األمني  التنموية  للشؤون 
إبراهيم عباس, شكره وتقديره لسمو  محمد بن 
وعنايته  دعمه  عىل  املنورة  املدينة  منطقة  أمري 
الرامية  ورسالتها  رؤيتها  لتحقيق  بالجائزة 
للموطنني  املقدمة  للخدمات  املستمر  للتحسني 

واملقيمني والزوار يف املنطقة .
الحكومية  للمنشآت  تمنح  الجائزة  أن  وأوضح 
املؤسيس،  واألداء  الخدمات  يف  تميزاً  تحقق  التي 
مما يسهم يف رفع مستوى أداء الجهات الحكومية 
للمستفيدين,  عالية  جودة  ذات  خدمات  لتقديم 
مفيدا أن الجائزة تسعى كل عام لتحقيق أهدافها 
يف نرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة 
املنشآت  وتحفيز  املؤسيس،  العمل  يف  والتميز 
والتحسني  الجودة  أنظمة  تطبيق  عىل  الحكومية 
روح  وتعزيز  واإلنتاجية،  الكفاءة  لرفع  املستمر 
الخربات واملعرفة بني  التنافس والتعاون وتبادل 
املنشآت الحكومية، إضافة إىل تمكني املرأة وذوي 
الفرص  إيجاد  خالل  من  الخاصة  االحتياجات 
واملمكنات وقنوات الخدمة املناسبة، كما وتسعى 
يف  واالبتكار  اإلبداع  ومفاهيم  ثقافة  لتأسيس 

مختلف جوانب الحياة يف املجتمع.
خالل  تطورت  الجائزة  أن  عباس  املهندس  وبنّي 
أصبحت  حيث  املاضية,  األعوام  يف  مسريتها 
تشتمل خمسة فروع, هي فرع التميز يف تحقيق 

بني  للمفاضلة  مخصص  وهو  املستفيدين  رضا 
تحقيق  حيث  من  املستهدفة  الحكومية  الجهات 
رضا املستفيدين عن جودة الخدمات املقدمة لهم 
وتلبيتها لرغباتهم وتطلعاتهم، والثاني التميز يف 
ويُعنى  املستمر،  والتحسني  الجودة  إدارة  أنظمة 
حيث  من  الحكومية  الجهات  بني  باملفاضلة 
تطبيقها الفعيل ألنظمة الجودة وما تتضمنه من 
وتنفيذ وقياس وحصولها عىل شهادات  تخطيط 
لألنظمة  تبنيها  إىل  إضافة  معتمدة،  جودة 
تضمن  أن  شأنها  من  التي  املختلفة  والسياسات 

التحسني املستمر يف مختلف املجاالت.
أما الفرع الثالث للجائزة هو فرع التميز يف تنفيذ 
للمفاضلة  مخصص  وهو  املشاريع،  ومتابعة 
من  استفادتها  حيث  من  الحكومية  الجهات  بني 
اإلرشاف  أنظمة  وفعالية  املعتمدة  امليزانيات 
من  للتأكد  متابعتها  وآليات  املشاريع  تنفيذ  عىل 
إنجازها وفق برامجها الزمنية املعتمدة وبالجودة 
املطلوبة، يف حني يأتي الفرع الرابع حول التميز يف 
توظيف وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة، إدراكا 
من الجائزة ألهمية هذه الفئة الغالية حيث يجري 
تقديم  املفاضلة يف مجال  الحكومية  الجهات  بني 
أفضل الخدمات لهم وتوظيفهم بما يتناسب مع 

إمكاناتهم وقدراتهم.
يف  التميز  فرع  هو  الخامس  الفرع  أن  وأبان 
املرأة  ألهمية  تأكيداً  املرأة, وذلك  توظيف وخدمة 
والتطوير  البناء  يف  الفاعل  ودورها  املجتمع  يف 
الجهات من  بني  املفاضلة  فيه  والتنمية، ويجري 
العمل  بيئة  وتهيئة  الخدمات  أفضل  توفري  حيث 
التقييم  عمليات  أن  إىل  مشرياً  للمرأة،  املناسبة 
استخدام  تجري من خالل  كافة  الجائزة  لفروع 
أساليب ومنهجيات بحثية مختلفة ومستندة عىل 

أسس علمية.

       إن انطالق الجائزة يهدف يف األساس 
بمستوى  لالرتقاء  الجهات  تحفيز  إىل 
للمستفيدين،  املقدمة  الخدمات 
الرضا  مدى  وقياس  األداء  وتقييم 
إىل  باإلضافة  الخدمات،  تلك  عن 
األداء  وتحسني  الجودة  ثقافة  نرش 
يعمل  فالجميع  املستمر،  والتطوير 
لهدف مشرتك يتمثل يف خدمة الوطن 
واملواطن، منطلقني يف ذلك من ثوابت 
هو  املواطن  بأن  األمر  والة  ورؤية 
األساس واملقصد لكل ما تبذله الدولة 
التنمية  تحقيق  سبيل  يف  جهود  من 

والعيش الكريم.

حفل الجائزة الدورة األولى

كلمة صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء الجائزة
برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة

جائـزة المديـنة المــنـورة
لألداء الحكومي المتميز

تختتم أعمال الدورة الخامسة
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الدكتور  طيبة  جامعة  مدير  معايل  أكد 
األداء  جائزة  أن  الرساني  عبدالعزيز 
الحكومي املتميز باملدينة املنورة بمثابة 
القطاعات  أداء  من  والتحسني  التجديد 
املتميزة  الخدمات  تقدم  التي  الحكومية 
الحكومية؛  الجهات  بني  التنافسية 
من  املستفيد  له  يتطلع  ما  لتحقيق 

خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف معاليه أن الجائزة تأتي ترجمة 
الرشيفني  الحرمني  خادم  لحرص 

محمد  األمري  امللكي  السمو  صاحب  العهد  وويل  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك 
الوظيفي ليس فقط يف املؤسسات  التميز  بن سلمان عىل تشجيعهما ملبادرات 
عىل  الوطن  أبناء  بقدرة  والراسخ  العميق  إليمانهما  لألفراد،  وإنما  والهيئات؛ 
أن يكونوا دائماً يف مصاف التميز والريادة، وهو ما يشجعهم عىل بذل كل ما 
قدر  ليكونوا عىل  اإلنجازات  والتنافس يف خدمة وطنهم، وتحقيق  يف وسعهم، 

املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم.
العزيز  عبد  بن  بن سلمان  األمري فيصل  امللكي  السمو  معاليه صاحب  وشكر 
أمري منطقة املدينة املنورة، ونائبه صاحب السمو امللكي األمري سعود بن خالد 
بن فيصل عىل حرصهما لالرتقاء بالخدمات يف منطقة املدينة املنورة وتسخري 

عوامل التحفيز والنجاحألبناء طيبة.
وأوضح معاليه أن جائزة األداء الحكومي ستأسس منظومة متكاملة للتميز يف 
العمل الحكومي باملدينة املنورة، متوقعاً بأن التميز يف األداء الحكومي، سيتحول 
إىل ثقافة وأسلوب حياة لدى املوظفني، بحيث ينشأ جيالً من املوظفني املتميزين 
والقادرين عىل اإلبداع واالبتكار يف مختلف القطاعات الحكومية باملدينة املنورة.

التي  املهمة  الجوائز  املتميز من  الحكومي  لألداء  املنورة  املدينة  تعترب جائزة 
حرص عىل إنشائها ودعمها  صاحب السمو امللكي  األمري فيصل بن سلمان 
بن عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس أمناء الجائزة حفظه 
املدن  ملدارج  املنورة  باملدينة  لالرتقاء  ورسالتها  الجائزة  رؤية  لتحقيق  الله 
املتميزة وذلك يف مختلف املجاالت املرتبطة باإلنسان من خالل نرش وترسيخ 
ثقافة ومفاهيم الجودة واإلبداع والتميز، إضافة إىل رفع مستوى أداء الجهات 

الحكومية والخاصة واألفراد لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
الخامسة لها بعد أن حققت خالل مسريتها  الدورة  الجائزة اختتام  وتعيش 
واملتمثلة  الخمسة  فروعها  يف  الجائزة  وضعتها  التي  األهداف  من  العديد 
العمل  يف  والتميز  واإلبداع  الجودة  ومبادئ  ومفاهيم  ثقافة  وترسيخ  نرش  يف 
املؤسيس، وتحفيز املنشآت الحكومية عىل تطبيق الجودة والتحسني املستمر 
لرفع الكفاءة واإلنتاجية، وتعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخربات 
واملعرفة بني املنشآت الحكومية، وتمكني املرأة وذوي االحتياجات الخاصة من 
خالل إيجاد الوظائف وقنوات الخدمة املناسبة، ونرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم 

اإلبداع واالبتكار والتميز يف مختلف جوانب الحياة يف املجتمع.

تطوير  عىل  بالعمل  باملنطقة  الحكومية  القطاعات  قيام  إىل  أدى  ذلك  كل   
أعمالها وتحسني خدماتها ورفع إنتاجيتها بما يحقق تقديم الخدمات بجودة 
حيث  من  والتميز  الجودة  لتحقق  املستمر  والتحسني  اإلنتاجية  ورفع  عالية 

اإلنتاج والثقافة والخدمات املقدمة للمواطن واملقيم والزائر.  
ومما الشك فيه أن املرأة تلعب دورا هاماً يف املجتمع ويف جميع القطاعات من 
مساهمتها يف مختلف املجاالت العلمية والعملية وغريها، وقد حظيت املرأة يف 
منطقة املدينة املنورة باهتمام خاص من صاحب السمو امللكي أمري منطقة 
الخامس  الفرع  خصص  حيث  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  املنورة  املدينة 
للجائزة للتميز يف توظيف وخدمة املرأة وذلك تأكيداً من الجائزة ألهمية املرأة 

يف املجتمع ودورها الفاعل يف البناء والتنمية والتطوير يف مختلف املجاالت. 
ويف الختام أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة 
املنورة رئيس مجلس أمناء الجائزة عىل اهتمامه ورعايته ودعمه لهذه الجائزة 

املميزة لتحقيق أهدافها السامية.

اإلسالمية  الجامعة  مدير  معايل  أكد 
حسن  بن  حاتم  الدكتور  املنورة  باملدينة 
املنورة  املدينة  جائزة  أن  عىل  املرزوقي 
تأكيداً  تأتي  املتميز  الحكومي  لألداء 
الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  لالهتمام 
املقدمة  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء 
الجائزة  تمثله  ما  إىل  للمستفيدين، مشرياً 
رشيف  تنافيس  وإثراء  تحفيز  أداة  من 
بني مختلف القطاعات الحكومية لتطبيق 
بما  ملخرجاتها  والجودة  التطوير  معايري 
واملقيم  والزائر  املواطن  عىل  بالنفع  يعود 

عىل حد سواء.
واقع  نوعية يف  نقلة  املاضية  القليلة  السنوات  أحدثت خالل  الجائزة  بأن  وأوضح 
عمل  بيئة  إيجاد  عىل  العمل  خالل  من  الحكومي  القطاع  يقدمها  التي  الخدمات 
قبل  الكبري من  التفاعل  أن  إىل  عالية، الفتاً  بمهنية وجودة  الخدمات  تقدم  مثالية 

الجهات الحكومية واملستفيدين يعكس وعياً متنامياً بأهداف الجائزة.
جائزة  عىل  املايض  العام  حصلت  اإلسالمية  الجامعة  إن  املرزوقي  الدكتور  وقال 
املركز األول يف محور التميز يف تطبيقات أنظمة إدارة الجودة والتحسني املستمر، 
التميز  الجهد ملواصلة  الجامعة عىل مضاعفة  لجميع منسوبي  الفوز حافزاً  وكان 

وتحقيق أنظمة وفق معايري عالية يف مجال جودة األداء.
أمري  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  فيصل  األمري  امللكي  السمو  مبادرة صاحب  وثمن 
منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس أمناء جائزة األداء الحكومي املتميز عىل إطالق 
الحكومية  الجهات  يف  العمل  بيئة  تحسني  بهدف  لها،  املتواصل  ودعمه  الجائزة 
ورفع مستوى الخدمات والتنمية يف املنطقة، مشيداً بمضامني الجائزة ومحاورها 
املتنوعة ومؤرشات قياس األداء ومعايري الرتشح التي ترتقي بجودة األداء، تماشياً 

مع األهداف التي وضعتها الدولة لهذه األجهزة ضمن رؤية اململكة 2٠٣٠.
معالي مدير جامعة طيبة 

معالي مدير الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة الدكتور عبد العزيز بن قبالن السراني
الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي

أداة تحفيز لالرتقاء
بجودة المخرجات وتحسين بيئة العمل التميز ثقافة وأسلوب حياة

عناية خاصة بالمرأة

وكيلة  جامعة طيبة  لشؤون الطالبات
الدكتورة إيناس بنت محمد طه
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لألداء  املنورة  املدينة  جائزة  أن  الشك 
الحكومي املتميز جاءت بتوجيه كريم من 
بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
املدينة  سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة 
لها  الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  املنورة 
أثر كبري جداً عىل أداء القطاعات الحكومية 
كما  املشاركة،  األمنية  القطاعات  وكذلك 
بني  ما  املنافسة  روح  أوجدت  الجائزة  أن 
التابعة  والشعب  واإلدارات  القطاعات 
إداري  فريق  هناك  وأصبح  للجوازات 

متكامل. 
والجائزة أيضاً أحدثت نقلة نوعية خالل السنوات القليلة املاضية يف واقع الخدمات 
التي يقدمها القطاع الحكومي وسعت الجائزة عىل تحسني ورفع أداء جودة العمل 

اإلداري . 
وحصل قطاع الجوازات بمنطقة املدينة عىل ثالثة جوائز بفضل الله أولها يف عام 
١٤٣6هـ حصلت جوازات املنطقة عىل املركز األول يف فرع التميز يف تحقيق رضا 
املستفيدين، والثانية كانت يف عام ١٤٣7هـ، عىل املركز الثاني يف فرع التميز يف 
توظيف وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة ، ويف عام ١٤٣8هـ عىل املركز األول يف 

فرع التميز يف توظيف وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
بن  سلمان  بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  مبادرة  أثمن  املناسبة  وبهذه 
عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس أمناء جائزة األداء الحكومي 
يف  العمل  بيئة  تحسني  بهدف  لها،  املتواصل  ودعمه  الجائزة  إطالق  عىل  املتميز 
الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات والتنمية يف املنطقة، مشيًدا بمضامني 
الجائزة ومحاورها املتنوعة ومؤرشات قياس األداء ومعايري الرتشيح التي ترتقي 
بجودة األداء، تماشياً مع األهداف التي وضعتها الدولة لهذه األجهزة ضمن رؤية 

اململكة 2٠٣٠.

الخدمات  لتقديم  دافعا   املتميز  الحكومي  لألداء  املنورة  املدينة  جائزة  تعد 
خالل  من  الشاملة  الجودة  ومعايري  ضوابط  وفق  املطلوبة  بالصورة  للمستفيدين 
نرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم الجودة والسعي يف اإلبداع واالبتكار والتميز وتبادل 
االهتمام بجميع  الحكومية والتحفيز عىل ذلك مع  الجهات  الخربات والتعاون بني 

رشائح املجتمع ومنهم املرأة وذوي االحتياجات الخاصة.
 وجوائز الجودة بشكل عام ليست ترفاً بل رضورة ملواكبة ما أستجد حيال ذلك عىل 
مستوى العالم واالستمرارية يف التطوير من أهدافها االسرتاتيجية, وإرشاك الجهات 
املنورة  املدينة  بمنطقة  املتميز  الحكومي  األداء  أدوات جائزة  تطوير  الحكومية يف 
املنطقة  أمري  امللكي  السمو  صاحب  يوليه  ملا  تأكيدا  املتسارعة  املتغريات  ملواكبة 
وسمو نائبه – حفظهما الله – من عناية لرفع مستوى الخدمات الحكومية لتحقيق 
الهدف املنشود من الجائزة يف تطوير الخدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني وزوار 
املسجد النبوي الرشيف تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمني 
الله بنرصه – وويل عهده  أيده  امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –  الرشيفني 
األمني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله. – ورشطة منطقة املدينة املنورة 
خالل  من  األداء  مستوى  قياس  يف  منها  لالستفادة  خاصا  اهتماما  الجائزة  أولت 
التخصصية وأفرع  اإلدارات الرشطية  املقدمة يف مراكز الرشط وجميع  الخدمات  
األمن العام باملنطقة باإلضافة اىل العمل امليداني وخاصة يف شهر رمضان املبارك 
الحمد تحقيق رشطة  ولله  ذلك  الحج  ونتج عن  امليدانية يف شهر  األعمال  وكذلك 
عىل  الثانية  املرة  وهي  الرابعة  دورتها  يف  املتميز  الحكومي  األداء  لجائزة  املنطقة 
التوايل يف تحقيقها , وختاما أسأل الله العيل القدير أن يوفق الجميع يف خدمة الوطن 

الغايل وازدهاره وخاصة الحرمني الرشيفني وضيوف الرحمن.
مساعد مدير الشرطة للتخطيط والتطوير 
عقيد مهندس / محمد بن علي الغامدي

نقلة نوعية في واقع الخدمات

الجودة ضرورة لمواكبة المستجدات

مدير جوازات بمنطقة المدينة المنورة
الدكتور اللواء خالد بن محمد الهويش

والسالم  والصالة  وكفى  لله  الحمد 
عىل النبي املصطفى وعىل آله وصحبه 
يوم  إىل  نهجه  عىل  ومن سار  أجمعني 

الدين .. وبعد
وعناية  بدعم  ثم  وتوفيقه  الله  بفضل 
فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
بن سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة 
أمناء  مجلس  رئيس  املنورة  املدينة 
الحكومي  لألداء  املنورة  املدينة  جائزة 
منذ  أعمالها  الجائزة  تواصل  املتميز، 

انطالقتها عام ١٤٣5هـ وحتى الدورة الخامسة لتحقيق رؤيتها ورسالتها 
الرامية للتحسني املستمر للخدمات املقدمة للموطنني واملقيمني والزوار يف 

املنطقة.
كما تواصل الجائزة تحقيق أهدافها املتمثلة يف نرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم 
ومبادئ الجودة والتميز يف العمل املؤسيس، وتحفيز املنشآت الحكومية عىل 
تطبيق أنظمة الجودة والتحسني املستمر لرفع الكفاءة واإلنتاجية، وتعزيز 
الحكومية،  املنشآت  الخربات واملعرفة بني  والتعاون وتبادل  التنافس  روح 
إضافة إىل تمكني املرأة وذوي االحتياجات الخاصة من خالل إيجاد الفرص 
واملمكنات وقنوات الخدمة املناسبة لهم، كما وتسعى الجائزة لتأسيس ثقافة 

ومفاهيم اإلبداع واالبتكار يف مختلف جوانب الحياة يف املجتمع.
وها نحن اليوم نحتفي باختتام الدورة الخامسة للجائزة بعد االنتهاء من 
باستخدام  التقييم  وعمليات  القياس  وآليات  الرصد  أدوات  تطبيق  أعمال 
أسس  عىل  ومستندة  دقيق  بشكل  معدة  مختلفة  بحثية  ومناهج  أساليب 
أدوات  ضمن  والنماذج  واملقابالت  الزيارات  عدد  إجمايل  بلغ  وقد  علمية، 
عىل  يربو  ما  للجائزة  الخامسة  الدورة  خالل  تطبيقها  تم  التي  التقييم 

)١٠٠٠٠( عرشة آالف أداة تقييم.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة املنورة رئيس 
بأهميتها  والوعي  الجودة  ثقافة  نرش  عىل  بالعمل  الجائزة؛  أمناء  مجلس 
ودورها يف رفع الكفاءة وتحسني الخدمة، واستمراراً للفعاليات واملبادرات 
التي قدمتها الجائزة خالل دوراتها السابقة،  نظمت األمانة العامة للجائزة 
العديد من املناشط والفعاليات خالل الدورة الخامسة شملت توقيع اتفاقية 
تفاهم وتنفيذ مبادرة فنون املدينة ومبادرة دوري التميز لفرق أحياء املدينة 
يف  التواصل  لضباط  لقاء  عقد  تم  كما  للمحافظات،  التميز  وكأس  املنورة، 
الجهات وتنفيذ برامج تدريبية حول التميز يف األداء الحكومي وتحقيق رضا 
املستفيدين،  واستعراض تجارب للتميز، إضافة إىل تنظيم ورشة عمل حول 

تطوير الجائزة.
وبهذه املناسبة أرفع وافر الشكر والثناء لصاحب السمو امللكي أمري املنطقة 
لتحقيق  بالجائزة  وعنايته  سموه  دعم  عىل  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
وأعضاء  الجائزة،  أمناء  ملجلس  بالشكر  أتقدم  كما  ورسالتها،  رؤيتها 
الهيئة اإلرشافية، والقطاعات الحكومية املشاركة وضباط االتصال بها عىل 
جهودهم املباركة، والشكر موصول للجهات التي ساهمت يف تنفيذ الفعاليات 
واملبادرات املصاحبة للجائزة، كما وأهنئ الفائزين بالدورة الخامسة متمنياً 

لهم التوفيق والسداد. 

وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية
األمين العام للجائزة

 المهندس محمد بن إبراهيم عباس

التميز في العمل المؤسسي
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اللجنة اإلعالمية:
أفضل  تحقيق  إىل  الرامية  الكريمة  السامية  للتوجيهات  تنفيذا 
يف  والزائرين  واملقيمني  املواطنني  وراحة  الرغيد  العيش  سبل 
املدينة املنورة, ووضعهم يف بؤرة االهتمام من خالل توفري أعىل 
تطلعاتهم,  وتحقيق  احتياجاتهم  وتلبية  الخدمات  مستويات 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  توجيهات  هـ   ١٤٣5 عام  صدرت 
املدينة  فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أمري منطقة 
جائزة  بتخصيص   – الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس   – املنورة 
جودة  يف  تميزا  تحقق  التي  الحكومية  للمنشآت  تمنح  سنوية 

الخدمات واألداء املؤسيس.
رؤية الجائزة 

مختلف  يف  وذلك  املتميزة  املدن  ملدارج  املنورة  باملدينة  االرتقاء 
ثقافة  وترسيخ  نرش  خالل  من  باإلنسان  املرتبطة  املجاالت 

ومفاهيم الجودة واإلبداع والتميز.
رسالة الجائزة 

لتقديم  واألفراد  والخاصة  الحكومية  الجهات  أداء  رفع مستوى 
خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

أهداف الجائزة
تهدف الجائزة إىل تحقيق األهداف التالية: 

واإلبداع 	  الجودة  ومبادئ  ومفاهيم  ثقافة  وترسيخ  نرش 
والتميز يف العمل املؤسيس.

والتحسني 	  الجودة  تطبيق  عىل  الحكومية  املنشآت  تحفيز 
املستمر لرفع الكفاءة واإلنتاجية.

تعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخربات واملعرفة 	 
بني املنشآت الحكومية.

إيجاد 	  خالل  من  الخاصة  االحتياجات  وذوي  املرأة  تمكني 
الوظائف وقنوات الخدمة املناسبة.

يف 	  والتميز  واالبتكار  اإلبداع  ومفاهيم  ثقافة  وترسيخ  نرش 
مختلف جوانب الحياة يف املجتمع.

فروع الجائزة
تضم الجائزة حالياً خمسة فروع عىل النحو التايل:

الفرع األول: التميز يف تحقيق رضا املستفيد
حيث  من  الحكومية  الجهات  بني  للمفاضلة  مخصص  وهو 
تحقيق رضا املستفيدين عن جودة الخدمات املقدمة لهم وتلبيتها 

لرغباتهم وتطلعاتهم.
الفرع الثاني: التميز يف أنظمة الجودة والتحسني املستمر 

وهو يعنى باملفاضلة بني الجهات الحكومية من حيث تطبيقها 
الفعيل ألنظمة الجودة وما تتضمنه من تخطيط وتنفيذ وقياس 
تبنيها  إىل  إضافة  معتمدة،  جودة  شهادات  عىل  حصولها  وكذا 
لألنظمة والسياسات املختلفة التي من شأنها أن تضمن التحسني 

املستمر يف مختلف املجاالت.
الفرع الثالث: التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع

حيث  من  الحكومية  الجهات  بني  للمفاضلة  مخصص  وهو 
اإلرشاف عىل  أنظمة  وفعالية  املعتمدة  امليزانيات  من  استفادتها 
تنفيذ املشاريع وآليات متابعتها للتأكد من إنجازها وفق برامجها 

الزمنية املعتمدة وبالجودة املطلوبة.

تقرير
» جائزة المدينة المنورة لألداء الحكومي المتميز.. مسيرة تميز «
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الفرع الرابع: التميز يف توظيف وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة 
الغالية  الفئة  هذه  ألهمية  الجائزة  من  إدراكاً  الفرع  هذا  ويأتي 
أفضل  تقديم  مجال  يف  الحكومية  الجهات  بني  املفاضلة  وتتم 

الخدمات لهم وتوظيفهم بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
 الفرع الخامس: التميز يف توظيف وخدمة املرأة

وتأكيداً ألهمية املرأة يف املجتمع ودورها الفاعل يف البناء والتطوير 
والتنمية فقد خصصت الجائزة هذا الفرع للمفاضلة بني الجهات 
الخدمات املقدمة وتهيئة بيئة  الحكومية من حيث توفري أفضل 

العمل املناسبة لها.
الجوائز 

الجائزة  فروع  من  فرع  لكل  فئات  ثالث  إىل  الجوائز  تقسم 
حيث يتم تكريم الفائزين يف كل فرع يف نهاية كل عام يف حفل 
ختامي يقام بهذه املناسبة وتسليم الفائزين الدروع والشهادات 

التقديرية واملكافآت:
التي 	  للجهات  تمنح  وهي  الذهبية،  الجائزة  األول:  املركز 

القياس  وأدوات  معايري  تطبيق  بعد  مستوى  أعىل  حققت 
والتقويم املختلفة والتي تضم دراسات واستمارات ومقابالت 

ونماذج وغريها.
التي 	  للجهات  تمنح  وهي  الفضية،  الجائزة  الثاني:   املركز 

الثاني بعد تطبيق معايري وأدوات القياس  حققت املستوى 
والتقويم املختلفة.

املركز الثالث: الجائزة الربونزية،  وهي تمنح للجهات التي 	 
الثالث بعد تطبيق معايري وأدوات القياس  حققت املستوى 

والتقويم املختلفة

ضمان الجودة 
املعايري  اعتماد  تم  الجائزة  أعمال  يف  الجودة  ضمان  لتحقيق 

التالية:
لكافة 	  والتقييم  القياس  آليات  مختلف  املتبعة يف  اإلجراءات 

فروع الجائزة وكذلك تصميم وتنفيذ العمل امليداني وتحليل 
منظمة  ورشوط  أحكام  وفق  تتم  التقارير  وإعداد  البيانات 
هذا  يف  العاملية  املنظمات  أفضل  قبل  من  معتمدة  ومعايري 
املجال التي تضع وتنظم قواعد العمل املهنية واألخالقية يف 

مجال األبحاث والدراسات التسويقية واالجتماعية.
املصممة 	  النماذج  مختلف  وصياغة  إعداد  عند  روعي 

واملستخدمة يف جميع فروع الجائزة تبني أفضل املمارسات 
واملواصفات العاملية املعتمدة واملعرتف بها يف مجال التميز.

روعي يف برمجة أدوات القياس والتقييم أحدث ما توصلت 	 
إليه تقنية املعلومات والقابلة للتطوير والتحديث املستمر , 
حيث إن الربنامج املستخدم يف قياس رضا املستفيد يحتوي 
عل كل ما من شأنه ضمان وضبط جودة عمل الباحث امليداني 
كالتسجيل التلقائي ملكان إجراء املقابلة, ضبط وقت إجراء 

املقابلة, واملدة التي استغرقها املقابلة, واملدة استغرقته كل 
مرحلة من مراحل املقابلة, مع التسجيل الصوتي للدقيقتني 

اآليل واألخرية.

الجائزة يف عامها األول ١٤٣5هـ
 يعد العام ١٤٣5ها عام انطالقة الجائزة والتعريف بها وأهدافها 
وكانت  الجائزة،  ألعمال  املنفذة  الرشكة  واعتماد  التقييم  وبآالت 

تضم ثالثة فروع وهي:
فرع التميز يف رضا املستفيدين 	 
فرع التميز يف التحسني املستمر 	 
فرع التميز يف أنظمة إدارة الجودة 	 

األوىل عام  الجائزة يف دورتها  بفروع  الفائزة  القطاعات  وكانت 
١٤٣5هـ عىل النحو التايل: 

الفائزون يف جائزة التميز يف رضا املستفيد 
للتأمينات  العامة  املؤسسة  الذهبية(:  الجائزة   ( األول  املركز 

االجتماعية
املركز الثاني )الجائزة الفضية(: هيئة تطوير املدينة املنورة

بمنطقة  املالية  وزارة  فرع   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 
املدينة املنورة

الفائزون يف جائزة التحسني املستمر 
بمنطقة  للتعليم  العام  اإلدارة   : الذهبية(  )الجائزة  األول  املركز 

املدينة املنورة
املركز الثاني )الجائزة الفضية( : الكلية التقنية باملدينة املنورة

املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : إدارة الدفاع املدني باملدينة 
املنورة.

الفائزون يف جائزة أنظمة إدارة الجودة 
املركز األول )الجائزة الذهبية( : أمانة منطقة املدينة املنورة

باملدينة  املدني  الدفاع  إدارة   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 
املنورة.

املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : جامعة طيبة

الجائزة يف دورتها الثانية ١٤٣6هـ 
خالل الدورة الثانية توسعت الجائزة يف نطاقها الجغرايف لتشمل 
املنشآت الحكومية وفروعها يف املحافظات التابعة ملنطقة املدينة 

املنورة وجرى تطوير الجائزة عىل النحو التايل :
دمج فرعي الجودة والتحسني املستمر يف فرع واحد.	 
استحداث فرع التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع.	 
إطالق املوقع االلكرتوني عىل شبكة االنرتنت.	 

وأصبحت فروع الجائزة عىل النحو التايل:
التميز يف رضا املستفيدين 	 
الجودة وتطبيقات التحسني املستمر 	 
التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع 	 
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وكانت القطاعات الفائزة بفروع الجائزة يف دورتها الثانية عام 
١٤٣6هـ عىل النحو التايل:      

التميز يف رضا املستفيد: 
املدينة 	  منطقة  جوازات   : الذهبية(  )الجائزة  األول  املركز 

املنورة. 
التجارة 	  وزارة  فرع   : الفضية(  )الجائزة  الثانية  املركز 

واالستثمار بمنطقة املدينة املنورة.
املدنية 	  األحوال  فرع   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 

بمنطقة املدينة املنورة.
الجودة وتطبيقات التحسني املستمر: 

املركز األول )الجائزة الذهبية( : فرع وزارة الحج والعمرة 	 
بمنطقة املدينة املنورة 

املركز الثاني )الجائزة الفضية( : الجامعة اإلسالمية 	 
املدني 	  الدفاع  إدارة   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 

باملدينة املنورة.
التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع :

الذهبية( : رشكة الكهرباء السعودية 	  املركز األول )الجائزة 
باملدينة املنورة.

للتعليم 	  العام  اإلدارة   :  : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 
بمنطقة املدينة املنورة.

املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : حجبت. 	 

الجائزة يف دورتها الثالثة ١٤٣7هـ
خالل الدورة الثالثة للجائزة جرى تطويرها عىل النحو التايل:

استحداث فرع التميز يف توظيف وخدمة ذوي االحتياجات 	 
الخاصة.

إطالق حسابات الجائزة عىل مواقع التواصل االجتماعي.	 
لفريق 	  التميز  دوري   ( الرياضية  األنشطة  مبادرة  إطالق 

األحياء لكرة القدم (.
إطالق مبادرة ) الربنامج التدريبي (.

وأصبحت فروع الجائزة كما ييل:
التميز يف رضا املستفيدين	 
الجودة وتطبيقات التحسني املستمر 	 
التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع 	 
التميز يف خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 	 

وكانت القطاعات الفائزة بفروع الجائزة يف دورتها الثالثة عام 
١٤٣7هـ عىل النحو التايل:      

التميز يف رضا املستفيد:
التجارة 	  وزارة  فرع   : الذهبية(  )الجائزة  األول  املركز 

واالستثمار بمنطقة املدينة املنورة.
امللكية 	  الهيئة  مستشفى   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 

ينبع
املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : رشكة الكهرباء السعودية 	 

باملدينة املنورة.
الجودة وتطبيقات التحسني املستمر: 

املركز األول )الجائزة الذهبية( : اإلدارة العام للتعليم بمنطقة 	 
املدينة املنورة.

املركز الثاني )الجائزة الفضية( : فرع وزارة الحج باملدينة 	 
املنورة.

املدينة 	  منطقة  رشطة   : الربونزية  )الجائزة  الثالث  املركز 
املنورة.

التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع: 
الذهبية( : رشكة الكهرباء السعودية 	  املركز األول )الجائزة 

باملدينة املنورة.
املركز الثاني )الجائزة الفضية( : جامعة طيبة.	 
املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : الجامعة اإلسالمية. 	 

التميز يف خدمة ذوي االحتياجات الخاصة: 
املركز األول )الجائزة الذهبية( : اإلدارة العام للتعليم بمنطقة 	 

املدينة املنورة.
املدينة 	  منطقة  جوازات   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 

املنورة. 
التجارة 	  وزارة  فرع   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 

واالستثمار بمنطقة املدينة املنورة.

الجائزة يف دورتها الرابعة ١٤٣8هـ 
خالل الدورة الرابعة للجائزة جرى تطوير منظومة الجائزة عىل 

النحو التايل:
يف 	  )التميز  الجائزة  فرع  تقييم  وآليات  منهجيات  تعديل 

تحقيق رضا املستفيد(.
استحداث فرع جديد )التميز يف توظيف وخدمة املرأة(.	 
إطالق مبادرات )الندوات املعرفية, فنون املدينة(.	 

وأصبحت فروع الجائزة كما ييل:
فرع التميز يف رضا املستفيدين. 	 
فرع التميز يف أنظمة الجودة والتطبيقات والتحسني املستمر.	 
فرع التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع.	 
فرع التميز يف خدمة وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة. 	 
فرع التميز يف توظيف وخدمة املرأة.	 

وكانت القطاعات الفائزة بفروع الجائزة يف دورتها الرابعة عام 
١٤٣8هـ عىل النحو التايل:      

التميز يف رضا املستفيد: 
التجارة 	  وزارة  فرع   : الذهبية(  )الجائزة  األول  املركز 

واالستثمار بمنطقة املدينة املنورة.
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املركز الثاني )الجائزة الفضية( : رشكة الكهرباء السعودية 	 
باملدينة املنورة.

املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : فرع وزارة الحج باملدينة 	 
املنورة.

التميز يف أنظمة الجودة وتطبيقات التحسن املستمر: 
املركز األول )الجائزة الذهبية( : الجامعة اإلسالمية	 
للتعليم 	  العام  اإلدارة   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 

بمنطقة املدينة املنورة.
املدينة 	  منطقة  رشطة   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 

املنورة.
التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع .

الذهبية( : رشكة الكهرباء السعودية 	  املركز األول )الجائزة 
باملدينة املنورة.

املركز الثاني )الجائزة الفضية( : حجبت	 
املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : حجبت	 

التميز يف خدمة وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة
املدينة 	  منطقة  جوازات   : الذهبية(  )الجائزة  األول  املركز 

املنورة. 
التجارة 	  وزارة  فرع   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 

واالستثمار بمنطقة املدينة املنورة.
للتعليم 	  العام  اإلدارة   : الربونزية(  )الجائزة  الثالث  املركز 

بمنطقة املدينة املنورة. 

التميز يف توظيف وخدمة املرأة:
املركز األول )الجائزة الذهبية( : فرع وزارة العمل والتنمية 	 

االجتماعية بمنطقة املدينة املنورة. 
للتعليم 	  العام  اإلدارة   : الفضية(  )الجائزة  الثاني  املركز 

بمنطقة املدينة املنورة.
املركز الثالث )الجائزة الربونزية( : جامعة طيبة. 	 

الجائزة يف دورتها الخامسة ١٤٣9هـ 
واصلت الجائزة أعمالها بفروعها الخمسة:

فرع التميز يف رضا املستفيدين. 	 
فرع التميز يف أنظمة الجودة والتطبيقات والتحسني املستمر.	 
فرع التميز يف متابعة تنفيذ املشاريع.	 
فرع التميز يف خدمة وتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة. 	 
فرع التميز يف توظيف وخدمة املرأة.	 

للقطاعات  التقييم  وأدوات  ومناهج  آليات  تطبيق  وتم   
الزيارات  عدد  إجمايل  بلغ  وقد  الخمسة،  الفروع  يف  الحكومية 
واملقابالت النماذج ضمن أدوات التقييم التي تم تطبيقها خالل 
الدورة الخامسة للجائزة ما يربو عىل )١٠٠٠٠( عرشة آالف أداة 

تقييم.
وسعيا من الجائزة لنرش ثقافة الجودة والوعي بأهميتها   
الجودة  استدامة  مع  الخدمة  وتحسني  الكفاءة  رفع  يف  ودورها 
والفعاليات  املناشط  من  العديد  للجائزة  العامة  األمانة  نظمت 
خالل الدورة الخامسة شملت لقاءات وبرامج زيارات واستعراض 

نماذج للجودة وعقد االتفاقيات وتنظيم ورش عمل متخصصة.
امللكي األمري  الله تعاىل يرعى صاحب السمو  وبمشيئة   
املنورة  املدينة  منطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  فيصل 
رئيس مجلس أمناء جائزة املدينة املنورة لألداء الحكومي املتميز، 
١٤٤٠هـ, حفل الجائزة يف دورتها الخامسة,   / ٣ االثنني ٤ / 
بحضور عدد من املسؤولني واألهايل, ومديري الجهات الحكومية 
للجائزة  الرعاة  تكريم  الختامي  الحفل  خالل  وسيتم  باملنطقة، 

وإعالن الفائزين بالجائزة وتسليمهم الدروع والشهادات.  

عدد الجوائزالجهة 

8اإلدارة العام للتعليم بمنطقة املدينة املنورة

8فرع وزارة التجارة واالستثمار بمنطقة املدينة

5رشكة الكهرباء السعودية باملدينة املنورة

5جامعة طيبة

5الجامعة اإلسالمية

٤جوازات منطقة املدينة املنورة

٣إدارة الدفاع املدني باملدينة املنورة

٣فرع وزارة الحج والعمرة باملدينة املنورة

٣رشطة منطقة املدينة املنورة

2مستشفى الهيئة امللكية ينبع

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة 
املدينة املنورة

2

١املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

١هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة

١فرع وزارة املالية بمنطقة املدينة املنورة

١أمانة منطقة املدينة املنورة

١املؤسسة العامة للتقاعد

الجهات الفائزة
بجائزة المدينة المنورة لألداء والتميز الحكومي

في دوراتها الخامسة 

صورة أرشيفية لدورات سابقة
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املدينة  جائزة  أهمية  عن  واملواطنات  واملسؤوالت  األكاديميات  من  عدد  عرب 
للمواطن  املقدمة  بالخدمات  الرقي  املتميز ودورها يف  الحكومي  املنورة لألداء 

واملقيم والزائز، وما حققته الجائزة خالل مسريتها.
الطبية  العلوم  كلية  وعميدة  الجامعية  الدراسات  عميدة  مساعدة  قالت  حيث 
طلعت  بنت  إلهام  الدكتورة  طيبة  بجامعة  بينبع  واملكلفة  بالعال  التطبيقية 
قطان: إن من مقومات العمل واإلنجاز التكامل والتجانس بني الواقع واملأمول 
يتطلب  التميز  إىل  للوصول  التطلعات  أن  كما  واألهداف  الرؤية  يحقق  بما 
يف  وايجابياً   وطنياً  أثراً  لها  يكون  أن  يجب  التي  للطاقات  السليم  التوجيه 
املجاالت املختلفة لألداء الحكومي بما يسهم يف إعالء املنظومة وإثراء وتعزيز 

مكانتها مجتمعياً وإقليميا ودولياً. 
وأضافت أن تمكني املرأة يعترب من أهم ركائز التعزيز والتقوية، ملنظومة األداء 
الحكومي وتميزه وذلك بمنحها القدرة عىل تويل العديد من املسؤوليات واملهام 
املناصب  إدارة  من  وتمكينها  املختلفة،  العمل  قطاعات  يف  وإرشاكها  القيادية 
تميز  املنظومة  عىل  يضفي  بما  وإدارياً  قيادياً  املؤثرة،  القرارات  وذات  العليا 

وريادة وتطوير.
إيمان  الدكتورة  بجامعة طيبة  األرسة  كلية علوم  أوضحت عميدة  من جانبها 
بنت عبدالرحمن آل منري عسريي أن رعاية واهتمام صاحب السمو امللكي األمري 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس أمناء 
جائزة املدينة املنورة لألداء الحكومي املتميز بفروعها املختلفة هي هدف تطمح 
كافة القطاعات الحكومية لتحقيقه، وبخاصة يف مجال تعليم املرأة من خالل 
باملعارف  وتزودهن  الطالبات  تؤهل  متميزة  أكاديمية  تعليمية   برامج  توفري 
الالزمة التي تمكنهن بعد التخرج من تحقيق النجاح يف املسارات املهنية الالتي 
سيتوظفن  الذي  القطاع  إنتاجية  رفع  يف  ستسهم  شك  بال  والتي  بها  يرغبن 
املسؤولية  تعزيز  إىل  السعي  إىل  إضافة  املجتمع.  ثقافة  مع  يتواءم  وبما   به 
الشخصية واالجتماعية لديهن بما يضمن خدمتهن ملجتمعهن ووطنهن وأمتهن 
التميز  أنظمة  بالعلم والتحسني املستمر بتطبيقات  يف كل املجاالت متسلحات 

مدركات مفاهيم الجودة يف األداء.
وبينت عميدة معهد البحوث واالستشارات بجامعة طيبة الدكتورة هنادي بنت 
برعاية  تحظى  املتميز  الحكومي  لألداء  املنورة  املدينة  جائزة  أن  زاهد  حسن 
واهتمام من صاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة املنورة حفظه الله والذي 
أخذ عىل عاتقة االرتقاء بمنطقة املدينة املنورة يف أعىل سّلم املدن املتميزة باململكة 
العربية السعودية بمختلف املجاالت، ومن هنا يأتي حرص إمارة منطقة املدينة 
املنورة عىل جائزة املدينة املنورة لألداء الوظيفي الحكومي املتميز وعىل أهمية 

تمكني دور املرأة وتوطني الوظائف بمختلف القطاعات الحكومية.
ثقافة  وترسيخ  نرش  عىل  أهدافها  خالل  من  تسعى  الجائزة  أن  وأضافت 
وتحفيز  املؤسيس،  العمل  يف  والتميز  واإلبداع  الجودة  ومبادئ  ومفاهيم 
بمختلف  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع  يف  الجودة  تطبيق  عىل  الحكومية  القطاعات 
جوانب الحياة يف املجتمع، كما تتضمن جائزة املدينة املنورة لألداء الحكومي 
املتميز تحقيق معايري الجودة وقياس األداء الوظيفي واالستفادة من مخرجات 
وتحفيز  عالية،  وجودة  قدرات  ذات  ومشاريع  برامج  وتطوير  إلعداد  الجودة 
جهود املوارد البرشية املتميزة العاملني بالقطاعات الحكومية يف رفع املعايري 
القطاعات بتطوير خطط وسياسات  قيام  للجائزة واالهتمام بكيفية  الفرعية 
املوارد البرشية واسرتاتيجياتها التي تساعد عىل تطوير قدراتهم يف القطاعات 
بمختلف املستويات والفئات الوظيفية ، إضافة إىل إيجاد نظام متكامل لقياس 
وتقييم أداء املوارد البرشية واليات تقديرهم ومكافأتهم بما يساهم يف تحقيق 

رؤية اململكة ومواكباً لهذا التوجه الوطني ودعماً ملسرية التحسني والتطوير يف 
جميع القطاعات يف اململكة.

الدراسات  عمادة  ووكيلة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  وكيلة  وأوضحت 
الجامعية شطر السالم بجامعة طيبة الدكتورة خلود بنت محمد األحمدي أنه 
انطالقا من الرؤية املستقبلية الثاقبة لصاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة 
املنورة  املدينة  جائزة  تأتى  الله،  حفظه  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  املنورة 
املؤسسات  كافة  يف  التميز   تطبيق  عىل  عملياً  دليالً  املتميز   الحكومي  لألداء 

الحكومية .
تلك  فيه  تتنافس  مضماراً  اعتبارها  يف  تكمن  الجائزة  أهمية  أن  وأضافت 
لجمهور  متميزة  خدمات  بتقديم  وقيامها  حرصها  مدى  إلثبات  املؤسسات 
املستفيدين ،سواء املواطنني أو املقيمني  أو الزائرين، عالوة عىل تشجيع روح 
متوازية  الجائزة  هذه  تسري  كما  الخدمات،  تلك  تقديم  يف  واالبتكار  اإلبداع 
ومواكبة ملستجدات التطور العاملي الدويل الحايل يف كافة املجاالت، والتي تنادى 
الخدمات،  التميز وتقديم  ليس فقط بالجودة يف األداء بل ترقى إىل اإلبداع يف 
باملرأة وتمكينها ومشاركتها يف  الجائزة  اهتمام  إىل  املستفيد. مشرية  وإرضاء 
الحياة العامة ومختلف املؤسسات الحكومية من منطلق تمكني املرأة ووضعها 

يف بؤرة االهتمام.
وأكدت أن الجائزة تأتي كعامل محفز لكافة املؤسسات الحكومية للتسابق فيما 
بينها من أجل تقديم خدمات لجمهورها عىل  مستوي عاٍل من الجودة واإلتقان، 
طاقاتها  من  واالستفادة  وتوظيفها  بها  املرأة  تمكني  يف  تسابقها  عىل   عالوة 
الخاصة  االحتياجات  بذوي  الخاص  االهتمام  وكذلك   ، املتعددة  وإمكاناتها 
وتذليل كافة العقبات أمامهم لالنخراط يف املجتمع   دون اإلحساس باالنعزالية 
أو التهميش، ووصفت الجائزة بأنها جائزة مميزة يف أرض متميزة ، كما أنها 

حلبة سباق يف الجودة واإلبداع يف أسمى البقاع.
إن  حارثي:  رقية  األستاذة  طيبة  جامعة  يف  األعمال  حاضنة  مديرة  وقالت     
عنايٍة  من  تجده  وما  املتميز  الحكومي  لألداء  املنورة  املدينة  لجائزة  املتابع 
املنورة  املدينة  امللكي أمري منطقة  ورعاية واهتمام خاص من صاحب السمو 
رئيس مجلس أمناء الجائزة وما حققته من تنافسية يف األداء الحكومي يف نقلة 
نوعية واكبت ما تشهده املدينة بشكل خاص وأرجاء هذا الوطن العزيز بشكل 
العلمية واإلدارية وما  عام  من نمو وتطور وازدهار يف مختلف التخصصات 
جعلها  مما  الجائزة  وآليات  لربامج  وتطويرها  تعريفية  مراحل  من  صحبها 
أنموذجاً فريداً أسهم يف رفع مستوى الجودة والتنافسية عىل مستوى املنطقة 
لتحسني األداء وتطويره وقد الحظنا مشاركة املرأة يف قطاعات مختلفة لتكون 

رشيكاً فاعالً يف املجتمع.
بالغرفة  األعمال  سيدات  لجنة  ورئيسة  األعمال  سيدة  أوضحت  جانبها  من   
الجهات  مختلف  مع  التعامل  خالل  من  أنه  القايدي  غادة  األستاذة  التجارية 
وبخاصة األقسام النسائية يلمس املستفيد تحقيق اإلنجاز وتقديم الخدمة يف 
زمن قيايس يعترب إنجازاً يؤكد تطور الخدمات، إضافة حسن التعامل من قبل 
املوظفات واستيعابهن لألنظمة والقوانني والفهم واضح لإلجراءات كما تتمتع 
إداراتهن باملتابعة الدائمة لفريق العمل مما ينعكس عىل مستوى تقديم الخدمة 

وتحقيق رضا املستفيد.
ووصفت مديرة مرشوع تاء التكعيب األستاذة جواهر الرفاعي الجائزة بأنها 
وتمكني  الخدمات  مستوى  يف  التحسني  ملست  أنها  إىل  مشرية  رائعة،  مبادرة 
املرأة يف العديد الجهات الحكومية مؤكدة عىل رضورة مواصلة الجائزة يف تنفيذ 

أعمالها ألهمية استمرار عملية التطور والتحسني يف العديد من القطاعات.

أكاديميات ومسؤوالت ومواطنات:
الجائزة حققت أهدافها في مستوى تقديم الخدمات وتحسينها

تمكين المرأة من أهم ركائز التعزيز والتقوية لمنظومة األداء الحكومي
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الحكيمة  قيادتنا  ظل  يف  الحبيبة  مملكتنا  تويل 
املقدمة  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء  بالغا  اهتماما 
وجائزة  سواء،  حد  عىل  واملقيمني  للمواطنني 
االرتقاء  روافد  إحدى  هي  املتميز  الحكومي  األداء 
بمستوى خدمات الجهات الحكومية والتي لم تأتي 
مصادفة، بل من خالل دراسة متمعنة ألداء الجهات 
ردود  ورصد  املنورة  املدينة  بمنطقة  الحكومية 

أفعال املستفيدين منها.
وما اهتمام  صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن 
املنورة  املدينة  منطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  سلمان 
حفظه الله بهذه الجائزة إال ملعرفة سموه بأهميتها 
الجهات  ألداء  تضيفه  الذي  التميزي  والثقل 
الحكومية، حيث يعلم – حفظه الله- بأن التحفيز 
التطور  عجلة  استمرار  يف  الهامة  األدوات  أحد  هو 
بها  الله  رعاه  والهتمامه  مستمر،  بشكل  والعطاء 
لبذل  للجهات  حقيقي  كمحفز  الجائزة  هذه  تأتي 

قصارى جهدها يف تحقيق أهدافها.
كما أننا يف الدفاع املدني قد رشفنا يف عام 2٠١٤م 
من  ميداليتني  عىل  بالحصول  األوىل  النسخة  يف 
أنظمة  يف  تمثلت  األوىل  الجائزة،  هذه  ميداليات 
الجودة ونلنا الجائزة الفضية، والثانية يف التحسني 
مدى  ملسنا  وقد  الربونزية،  امليدالية  ونلنا  املستمر 
التطور الذي أضافته للعاملني لدينا والوعي الكبري 
منها.  واملستفيد  الخدمة  مقدم  عىل  انعكس  الذي 
ويف عام 2٠١5 عدنا من جديد وحصلنا يف النسخة 
الثانية عىل الجائزة الثالثة يف محور أنظمة الجودة 

والتحسني املستمر .
املنورة  املدينة  بمنطقة  املدني  الدفاع  ومديرية 
وبتوجيه من معايل مدير عام الدفاع املدني الفريق 
ومتابعة  وباهتمام  العمرو  عبدالله  بن  سليمان 
بمنطقة  املدني  الدفاع  مدير  سعادة  من  مبارشة 
عبدالحميد  بن  عبدالرحمن  العميد  املنورة  املدينة 
الحربي نضع الجودة ومقاييسها يف جميع تعامالتنا 
وخدماتنا التي تقدم سواء من خالل مراكز الدفاع 
ونسعى  املنورة  املدينة  بمنطقة  إداراتها  أو  املدني 
بكل  املواطن  مع  التواصل  جسور  ملد  جاهدين 
خدماتنا  عىل  يعود  بما  القرتاحاته  ونتطلع  الطرق 

بالتطور واالستمرارية.

مدير اإلدارة العامة للسالمة 
العقيد الدكتور / خالد بن مريشد العتيبي

محفز حقيقي للجهات الحكومية

الشك أن هذه الجائزة يف غاية األهمية لجميع الدوائر 
يويل صاحب  املنطقة حيث  يف  الحكومية  واألجهزة 
الله  حفظه  سلمان  بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو 
من  مزيد  بذل  يف  تساهم  وهي  بها،  بالغا  اهتماما 
الجهد والعمل فالدولة رعاها الله ترشف عىل جميع 
األعمال التي تقوم بها األجهزة الحكومية، فالجائزة 
بقية  مع  باملنافسة  املدنية  لألحوال  فرصة  أتاحت 
الدوائر واألجهزة الحكومية، لتقديم جميع الخدمات 

التي يحتاجها املواطن.
املأمول  املستقبل  تحسني  إىل  تدعو  والجائزة 
وتطوير الخطوات الفعالة لتحقيقها وجوائز التميز 
هي حافز كبري لإلبداع واالبتكار ألنها تساهم يف رفع 
معايري محددة للتميز مما يؤدي إىل جعل القطاعات 
الحكومية تفكر بطريقة مختلفة ومهارات إبداعية 
موظفيها  تميز  عىل  اإلدارة  جهة  لتحصل  جديدة 
بجودة  للمستفيدين  املقدمة  الخدمة  تعكس  والتي 

وكفاءة عالية.
وحققت  ساهمت  الجائزة  أن  فيه  الشك  ومما 
إىل  وأدت  املدنية  األحوال  داخل  عامة  تطورات 
تنافس وتحفيز داخل املنطقة واملحافظات التابعة 
الجودة  رسخت  كما  املنورة،  للمدينة  بالنسبة  لها 
مختصة  جهة  من  يصدر  التقييم  كون  والتحسني 
كافة  خدمة  يف  ساهمت  كما  محددة،  معايري  وفق 
الفئات املجتمعية والتي تعنى بكبار السن والعجزة 
وذوي  واملرىض  اإليواء  ودور  املستشفيات  داخل 
املتنقلة  العربات  وتساعد  الخاصة،  االحتياجات 
التابعة  املناطق  املدنية  األحوال  بدائرة  الخاصة 
للمدينة املنورة والتي توفر كافة الخدمات لسكانها 
داخل  الحكومية  املراكز  مع  والتعاون  بالرشاكة 
مع  بالتعاون  مؤخرا  حصل  كما  املنورة  املدينة 
وزارة الصحة إلنشاء مكتب خاص باألحوال املدنية 
وكيل  دعم  وقد  والوالدة  النساء  مستشفى  داخل 
وزارة الداخلية لألحوال املدينة هذا املرشوع والعمل 
املدينة  بمنطقة  األحوال  مكتب  بني  أيضا  متواصل 
الشخصية  األحوال  محكمة  داخل  مكتب  بإنشاء 
يعنى بتسجيل الواقعات, كل هذا التنوع كان نتيجة 
ألثر جائزة املدينة املنورة لألداء والتميز الحكومي.

تفكير مختلف ومهارات مبتكرة

مدير عام مكتب األحوال المدنية
بمنطقة المدينة المنورة

الدكتور عبداهلل سليمان الحربي
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بن  سلمان  بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
عبدالعزيز أمري منطقة املدينة املنورة رئيس مجلس أمناء الجائزة ؛ بالعمل 
الكفاءة وتحسني  بأهميتها ودورها يف رفع  الجودة والوعي  ثقافة  عىل نرش 
التي قدمتها  واملبادرات  للفعاليات  الجودة؛ واستمراراً  استدامة  الخدمة مع 
العديد من  للجائزة  العامة  األمانة  السابقة،  نظمت  الجائزة خالل دوراتها 
زيارات  لقاءات وبرامج  الخامسة شملت  الدورة  والفعاليات خالل  املناشط 
واستعراض نماذج للجودة وعقد االتفاقيات وتنظيم ورش عمل متخصصة، 

وشملت هذه الفعاليات التايل:

توقيع اتفاقية تفاهم 
أبرم أمني عام الجائزة وكيل األمارة املساعد للشؤون التنموية املهندس محمد 
مع  إسرتاتيجية  اتفاقية رشاكة  بتاريخ 2٠١8/٤/2٣م  عباس  إبراهيم  بن 
معهد مدينة املعرفة للقيادة والريادة التابع لرشكة مدينة املعرفة االقتصادية 
حيث مثلها يف التوقيع نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ أمني محمد شاكر، 
وذلك بحضور أكثر من 6٠ مسؤوالً من القيادات الحكومية بمناطق اململكة.

التكامل يف تحقيق عدداً من األهداف    وجاء توقيع هذه االتفاقية من أجل 

شملت:
للجهات 	  التطويرية  العملية  تخدم  واسرتاتيجيات  وأفكار  رؤى  تقديم 

الحكومية بمنطقة املدينة املنورة.
إقامة منتديات ثقافية لنرش الوعي العام والذي يعزز التحول للمجتمع 	 

املعريف يف املنطقة.
السعودية وزيادة كفاءتها وبناء وإعداد خربات 	  البرشية  املوارد  تنمية 

وطنية يف كل املجاالت املعرفية.
االستفادة من البحوث والدراسات لدى الجهات املعنية لتطوير وتنمية 	 

قدرات الجهات الحكومية.
بمنطقة 	  جوانبها  كل  يف  الحكومية  للجهات  األداء  بمستوى  االرتقاء 

املدينة املنورة.

مبادرة فنون املدينة
التنموية، ألهمية  العملية  الفنانني ومشاركتهم يف  لتفعيل دور        وسعياً 
دورهم يف رفع مستوى وثقافة وفكر أفراد املجتمع تأتي هذه املبادرة والتي 

انطلقت منذ الدورة الرابعة وهي تهدف إىل:

فعاليات متنوعة وبرامج متعددة 
لنشر وتعزيز ثقافة الجودة



11

الفنية واالرتقاء بهم إىل عالم اإلبداع والتميز . ١ اكتشاف ورعاية املواهب 
وبناء جيل مبدع ومبتكر.

تفعيل دور الفنون والفنانني يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية . 2
للمنطقة.

برامج . ٣ وتطوير  تنويع  خالل  من  الفني  اإلبداع  مجال  وتطوير  دعم 
وأنشطة فنية.

والعربية . ٤ املحلية  املستويات  مختلف  عىل  والثقافة  الفن  ونرش  تعريف 
والعاملية.

وإتاحة . 5 أعمالهم  وتوثيق  باملنطقة  الفنانني  عن  معلومات  قاعدة  بناء 
الوصول إليها عرب شبكة اإلنرتنت.

إيجاد قنوات تسويقية ألعمال الفنانني.. 6
وموروثها  املنورة  املدينة  عن  الخامسة  الدورة  يف  املشاركة  موضوع  وكان 

الثقايف واالجتماعي والحضاري واملعماري .

مبادرة دوري وكأس التميز
أهميتها  منطلق  من  الجائزة  أهداف  مع  الرياضية  املبادرات  ولتكامل      
ألوقات  األمثل  واالستغالل  العامة  الصحة  لتحسني  هاماً  عامالً  باعتبارها 
وطاقات الشباب ولكونها وسيلة فاعلة لتنميتها وتعزيز الجوانب اإليجابية؛ 
لفرق  التميز  دوري   « مبادرتي  خالل  من  الشباب  دعم  الجائزة  تبنت  فقد 
األحياء« و»كأس التميز ملحافظات منطقة املدينة املنورة« وقد حققت بحمد 
يعود  بما  لديهم  واملنافسة  الحماس  روح  وبث  الشباب  فئة  لدى  اقباالً  الله 

عليهم بالنفع .

لقاء ضباط التواصل
    نظمت األمانة العامة للجائزة يف بداية انطالقة الدورة الخامسة لقاًء مع 
ضباط اتصال الجائزة بالجهات الحكومية، وهدف اللقاء إىل تحقيق التواصل 
املستمر مع ضباط التواصل، وتعزيز قنوات العمل ضمن فريق واحد، سعياً 
الخدمات  وتطوير  لتحسني  الجائزة  ورؤية  ورسالة  أهداف  تحقيق  إىل 
التقييم  آليات  وتوضيح  التطويرية  املقرتحات  استقبال  إىل  إضافة  املقدمة، 

والقياس للجائزة.

الربنامج التدريبي )األداء الحكومي املتميز(
     نظمت األمانة العامة للجائزة بالتعاون مع معهد مدينة املعرفة للقيادة 
تشاركياً،  برنامجاً  يعد  الذي  املتميز«  الحكومي  األداء  »برنامج  والريادة 
أفضل  استعراض  مع  الحكومي  للقطاع  الفعلية  االحتياجات  عىل  ويركز 
األداء  مقايسس  بأحدث  ذلك  يف  واالستعانة  واإلقليمية،  الدولية  املمارسات 
والتكامل التكنولوجي التي تعنى بكفاءة القطاع الحكومي، والذي تم إعداده 
خصيصاً لقيادات األجهزة الحكومية وشارك يف تقديمه عدد من أبرز أساتذة 

وخرباء اإلدارة العامة.
وقد سعى الربنامج لتحقيق عدد من األهداف شملت:

املحلية 	  املستويات  والتميز عىل  الريادة  الحكومات  فهم كيف تستطيع 

واإلقليمية والعاملية.
وبرامجها 	  الرؤية  مع  تتواكب  الحكومي  للجهاز  اسرتاتيجيات  تطوير 

وتطوير مؤرشات أداء ذكية.
التعرف عىل نماذج أطر التميز الحكومي املختلفة.	 
استكشاف األدوات العملية، باإلضافة إىل الحلول املالئمة.	 
تحليل التوجهات الصغرى والكربى التي تشكل مستقبل التنمية.	 
لتحديد 	  وتقنيات  معلومات  باستخدام  متبرصة  خطوات  اتخاذ  كيفية 

املشكالت وحلها.
القيادات 	  بني  اإليجابي  التواصل  وتمكني  حكومية  عالقات  شبكة  بناء 

الوسطى.
أسباب 	  عىل  للتعرف  الحكومية  العاملية  املمارسات  افضل  عىل  االطالع 

النجاح وفرص التطوير.
الحكومية،  الخدمات  أداء  قياس  وهي  محاور  ستة  الربنامج  تضمن  كما 
والشفافية،  النزاهة  وضمانات  الحكومي،  التميز  ونهج  الرقمي،  والتحول 
األجهزة  قادة  ملتقى  عقد  إىل  إضافة  العامة،  السياسات  وتنفيذ  وتطوير 

الحكومية باملدينة املنورة.

للجهات  املستفيدين  رضا  تحقيق  يف  التميز  )بعنوان  التدريبي  الربنامج 
الحكومية(

        وسعياً من الجائزة إىل تزويد منسوبي املنشآت الحكومية باملعارف 
واملفاهيم واملهارات واألساليب الحديثة واملتطورة يف مجال اإلبداع والجودة 
األداء  مستوى  ورفع  املوظفني  قدرات  لتطوير  املؤسيس،  العمل  يف  والتميز 
واإلنتاجية وتطوير أساليب عمل مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات بما يحقق 
بعنوان  تدريبياً  برنامجاً  للجائزة  العامة  األمانة  فقد نظمت  املستفيد،  رضا 

)التميز يف تحقيق رضا املستفيدين للجهات الحكومية(. 
وكانت أهداف الربنامج متمثلة يف تنمية القدرات واملعارف للموارد البرشية 
ملدة  الربنامج  واستمر  واإلبداع،  التميز  ثقافة  ونرش  الحكومية،  الجهات  يف 
يومني خالل الفرتة من ١٤٣9/٠6/٠9هـ إىل ١٤٣9/٠6/١٠هـ بمعدل 
)8( ساعات تدريب بمشاركة )8١( متدرباً يمثلون ٣١ جهة حكومية، وذلك 

بديوان املعرفة التابع ملدينة املعرفة االقتصادية.
 

استعراض تجارب للتميز
للقطاعات  الناجحة  التجارب  من  االستفادة  عىل  الجائزة  حرصت         
الحكومية التي حققت تميزاً خالل دورات الجائزة السابقة، وذلك من خالل 
ومنسوبي  بها  املسؤولني  مع  لقاءات  وعقد  القطاعات  لهذه  زيارات  تنظيم 
عدد من القطاعات الحكومية للوقوف عىل ما أنجز من إجراءات وتنظيمات 
لتحقيق التميز، إضافة إىل التعرف عىل كيفية التغلب عىل املعوقات لتطوير 

الخدمة وتحسينها، وقد شملت عرض تجارب التميز كل من:
١- فرع وزارة التجارة واالستثمار.

2- مكتب العمل والتنمية االجتماعية.
وشارك يف هذه الزيارات عدد )69( مشاركاً يمثلون )٤2( جهة حكومية.
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