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التنمية االقتصادية المستدامة في القرن الحادي والعشرين تتطلب موارد وممارسات 
خضراء، وعلى العالم الملتزم بالممارسات الصديقة للبيئة أن يحقق تطلعات شعوبه.

COP27 جاللة الملك عبدهللا الثاني في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ

  7  تشرين الثاني/ 2022
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المقدمة
تعتبــر قضايــا البيئــة والطاقــة والميــاه والنمــو األخضــر ذات أولويــة وطنيــة حيــث عملــت الحكومــات المتالحقة 
ــا  ــرة التــي تواجــه القطــاع الصناعــي فــي القضاي ــات الكبي علــى ايجــاد الحلــول المناســبة للتغلــب علــى التحدي
المتعلقــة بالبيئــة باالضافــة الــى تعزيــز الجهــود الوطنيــة لدعــم القطــاع الصناعــي علــى وجــه التحديــد مــن 
خــالل تشــجيع المصانــع للتحــول نحــو االقتصــاد االخضــر المبنــي علــى التنميــة المســتدامة بابعادهــا الثــالث؛ 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وبنــاء علــى ذلــك، عكفــت الشــركات الصناعيــة بالتعــاون مــع الجهــات 
المختلفــة علــى العمــل ســويا لمواجهــة التحديــات الوطنيــة المتعلقــة بالبيئــة، والســعي لتحســين األداء 
البيئــي والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة بمــا يصــب فــي خدمــة األردن ومؤسســاته كــون االقتصــاد األخضــر 
والعمــل المناخــي جــزءان ال يتجــزءان مــن محــركات النمــو التــي اعتمدهــا األردن مؤخــرا ضمــن رؤيــة التحديــث 

االقتصــادي.

أطلــق مركــز الملــك عبــدهللا الثانــي للتميــز جائــزة االســتدامة البيئيــة )االقتصــاد االخضــر( بالتعــاون مــع وزارة 
البيئــة لتكريــم مؤسســات القطــاع الخــاص المتميــزة بأدائهــا البيئــي وتحفيزهــا علــى تخطيــط وتطويــر وتنفيــذ 
المنهجيــات والعمليــات التــي مــن شــأنها تعزيــز االســتدامة االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة، وبالتالي التأثير 
إيجابيــًا علــى االقتصــاد والبيئــة والمجتمــع، كمــا تســاعد الجائــزة المؤسســات فــي زيــادة ميزتهــا التنافســية 
ــز  ــة وتعزي ــز صورتهــا كمؤسســة صديقــة للبيئ ــي وإدارة المخاطــر وفرصهــا التســويقية وتعزي وأدائهــا المال

الوعــي العــام بمواضيــع التلــوث البيئــي وأهميــة الحفــاظ علــى المــوارد. 

وتنفيــذا لرؤيــة جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي بــأن يكــون االردن مركــزا إقليميــا للتنميــة الخضــراء )كلمــة جاللــة 
الملــك عبــدهللا الثانــي فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ COP27 فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، 2022(، 
قــام مركــز الملــك عبــدهللا الثانــي للتميــز بالتعــاون مــع وزارة البيئة/صنــدوق حمايــة البيئــة باطــالق الــدورة 
الثانيــة مــن الجائــزة وتخصيصهــا لتقييــم االقتصــاد االخضــر، حيــث تــم تطويــر المعاييــر التــي ترصــد قــدرة 
مؤسســات القطــاع الصناعــي فــي األردن علــى تحقيــق مبــادئ االســتدامة ومتطلبــات االقتصــاد االخضــر 
بهــدف تحفيــز المؤسســات للعمــل باقتــدار فــي مجــال االســتدامة البيئيــة وتكريــم أولئــك الذيــن يتركــون 

ــادة. بصمــة تميــز فــي بنــاء اردن التميــز والري

أهداف الجائزة:
تســليط الضــوء علــى تطبيقــات االقتصــاد األخضــر المســتدام والمعــزز باســتخدام مصــادر الطاقــة  	

النظيفــة. 

دعم مبادئ االنتاج االنظف والكفؤ في استخدام الموارد.  	

المساهمة في تبني الممارسات الرائدة التي تحقق نقلة نوعية في األداء البيئي. 	

تعزيــز االســتباقية والمرونــة واالبتــكار لتنميــة وتطويــر القطــاع الصناعــي ممــا يســاهم فــي تطويــر   	
أنمــاط اإلنتــاج وخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المســببة للتغيــر المناخــي. 

رفــع كفــاءة اســتخدام المــوارد وتخفيــض كلــف االنتــاج فــي القطــاع الصناعــي وترشــيد االســتهالك  	
والحــد مــن هــدر المــوارد.

التعــرف علــى اســاليب التخطيــط للمســتقبل التــي يجــب اعتمادهــا مــن أجــل الوصــول بصناعاتنــا الــى  	
مســتويات عاليــة مــن التميــز.
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فئات الجائزة
تمنــح الجائــزة فــي كل دورة عــن فئتيــن حســب حجــم المؤسســة، وتقتصــر المشــاركة فــي الــدورة الثانيــة علــى 

القطــاع الصناعــي:

المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية )عدد العاملين 250 أو أكثر(. 	

المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة )عدد العاملين 10 - 249(. 	

شروط االشتراك
يجب أن تستوفي المؤسسة الراغبة بالمشاركة في الجائزة الشروط التالية:

يستثنى من المشاركة في الجائزة كل من:

وزارة  لــدى  قانونيــًا  ومســجلة  أردنيــة  المؤسســة  تكــون  أن 
والتمويــن. والتجــارة  الصناعــة 

لديهــا نشــاط متواصــل وموثــق خــال الســنوات الثــاث الماضية 
علــى األقل.

تتمتع بأداء مالي جيد بشكل عام.

شركات التبغ والكحول.

والمعــدات  المنتجــات  قطــاع  فــي  العاملــة  المؤسســات 
. ية لعســكر ا

المؤسسات الدينية والخيرية والجمعيات غير الربحية.
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آلية اإلشتراك 
تقــوم المؤسســة الراغبــة باالشــتراك فــي جائــزة االســتدامة البيئيــة – االقتصــاد االخضــر بتعبئــة نمــوذج 
اإلشــتراك وإرفــاق الوثائــق المطلوبــة حســب الموعــد المحــدد لذلــك، حســب المتطلبــات المبينــة أدنــاه:

تعبئة نموذج اإلشتراك.. 1

إرفاق شكل أو رسم يوضح الهيكل التنظيمي للمؤسسة.. 2

إذا كانــت المؤسســة المتقدمــة جــزءًا مــن مؤسســة أكبــر يجــب إرفــاق رســم الهيــكل التنظيمــي الــذي . 3
يوضــح عالقــة الوحــدة الفرعيــة بالمؤسســة األم.

إرفاق صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة.. 4

ملخــص للقوائــم الماليــة )ميــزان المراجعــة، قائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات النقديــة( آلخــر ثــالث . 5
ســنوات.

يتم دفع رسوم االشتراك بعد استالم كتاب الموافقة على اإلشتراك من المركز.. 	

تبدأ المؤسسة بإعداد تقرير اإلشتراك والمرفقات المطلوبة لتسليمها في الوقت المحدد.. 7

رسوم اإلشتراك

الرسوم )دينار أردني(الفئة

1000المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية
500المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
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دوافع االشتراك في الجائزة 

يساعد االشتراك في الجائزة على قياس األداء الحالي للمؤسسة حسب معايير الجائزة. 	

تبنــي معاييــر التميــز وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي تطويــر األنظمــة الداخليــة وفــي عمليــة التقييــم  	
الذاتــي والتــي تهــدف إلــى تحديــد نقــاط القــوة وفــرص التحســين لــدى المؤسســة.

تحفيز الموظفين لبذل أقصى جهودهم للحصول على الجائزة وبث روح الحماس في المؤسسة. 	

إظهار أهم اإلنجازات وبالتالي اإلرتقاء باسم وسمعة المؤسسة أمام العمالء وأصحاب العالقة.  	

تقوية العالمة التجارية للمؤسسة وقيمتها السوقية. 	

ــر تقييمــي حــول أدائهــا يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص  	 ــى تقري تحصــل كل مؤسســة مشــاركة عل
التحســين، ممــا يســاعد المؤسســات علــى اعتمــاد معاييــر الجائــزة فــي فحــص وتطويــر أنظمتهــا 

وأدائهــا. 

فــي كل فئــة مــن فئــات الجائــزة، هنالــك مؤسســة فائــزة واحــدة تحصــل علــى جائــزة االســتدامة البيئيــة  	
– االقتصــاد االخضــر.
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نموذج ومعايير جائزة االستدامة البيئية - االقتصاد االخضر

النتائج

العمل بيئة

عمليات االنتاجتصميم

االنتاج إدارة عمليات

االبتكار

العالمةالمعيار

)%10(المعيار االول: بيئة العمل
)%20(المعيار الثاني: تصميم عمليات االنتاج

)%20(المعيار الثالث: إدارة عمليات االنتاج
)%15(المعيار الرابع: االبتكار

)%10(المعيار الخامس أ : االنطباعات
)%25(المعيار الخامس ب : نتائج االداء الرئيسة
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المعيار االول: بيئة العمل )10%(
توفيــر المصــادر المعرفيــة الالزمــة والكافيــة لــدى الجهــة لتحديــد مدخــالت االنتــاج الصديقــة للبيئــة مــن  	

خــالل دراســات الســوق المحلــي واالقليمــي والدولــي.

تطويــر وتحديــث نمــوذج عمــل الجهــة بمــا يراعــي التحديــات والفــرص المتوفــرة وتطويــر البنيــة التحتيــة  	
والتكنولوجيــة وتطويــر وتوفيــر التقنــات الالزمــة لتطويــر بيئــة العمــل.

االســتفادة مــن الشــراكات المحليــة والدوليــة لتطويــر عمــل الجهــة، وفتــح اســواق جديــدة، وتطويــر  	
منتجــات ذات قيمــة مضافــة.

االلتــزام بتطبيــق متطلبــات دراســات األثــر البيئــي والتدقيــق البيئــي )خطة االدارة البيئية وخطة التســوية  	
وأيــة متطلبــات بيئيــة( والقيــام بمراقبــة ذاتيــة دوريــة ألثــر نشــاطات الجهة علــى البيئة.

الحصول على شهادات االعتماد ذات العالقة بالبيئة واالستدامة. 	

االلتــزام بالمســؤولية المجتمعيــة فــي تلــك الصناعــات وايجــاد فــرص عمــل الفــراد المجتمــع المحلــي  	
)ضمــن منطقــة الجهــة الصناعيــة(.

مأسســة المعرفــة المتطــورة بــاالدارة الصناعيــة وتبــادل المعرفــة مــع الجهــات الصناعيــة اقليميــًا  	
وعالميــًا.

المعيار الثاني: تصميم عمليات االنتاج )20%(
دراسة بدائل مدخالت االنتاج وتجنب المدخالت الخطرة/السامة. 	

اختيار المدخالت والتقنات التي تساهم في تخفيض البصمة المائية والكربونية.  	

إعتمــاد عمليــات الشــراء والتعاقــد األخضــر متضمنــًا المــواد الخــام وسالســل التزويــد بمــا يشــمل  	
المــواد الخــام والمســاعدة.

لجميــع  	 وشــاملة  متكاملــة  بطريقــة  الحيــاة  دورة  تقييــم  ونهــج  الدائــري  اإلمــداد  سالســل  تطبيــق 
للمــآل. المصــدر  مــن  المصنــع  فــي  والمخرجــات  المدخــالت 

مراعــاة التصميــم لتحقيــق كفــاءة التصنيــع واالســتخدام وإعــادة التدويــر مــن خــالل تحديــد تدفقــات  	
والنفايــات  والمنتــج  كمدخــالت؛  التشــغيل  ومــواد  والتغليــف  المســاعدة  والمــواد  الخــام  المــواد 

المصنــع. فــي  كمخرجــات 

آلية التعامل مع المعدات واألجهزة التي يستخدمها المصنع وكيفية استبدالها والتخلص منها.  	
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المعيار الثالث: إدارة عمليات االنتاج )20%(
مراجعــة وتحســين كفــاءة عمليــات االنتــاج واالســتفادة منهــا بزيــادة االنتــاج وتطويــر منتجات مســاعدة  	

وجانبيــة Byproducts - اذا توفرت.

دراســة المخاطــر المتعلقــة بعمليــات االنتــاج للحفــاظ علــى مدخــالت ومخرجــات عمليــات التصنيــع مــن  	
التلــف خــالل وبعــد التصنيــع.

تحسين عملية االنتاج لخفض البصمة الكربونية وتوفير الطاقة وتقليل الهدر المائي. 	

تصميم/إعادة تصميم عمليات النقل والمناولة للمواد األولية والمنتج لتقليل مسافات النقل. 	

تطويــر عمليــات االنتــاج مــن أجــل زيــادة العمــر االفتراضــي للمنتــج مثــل اضافــة مســتلزمات انتــاج اخــرى  	
أو تطويــر عمليــات التصنيــع.

التحــول الرقمــي واالنتقــال إلــى نمــوذج عمــل يعتمــد علــى التقنيــات الرقميــة فــي ابتــكار المنتجــات،  	
وتوفيــر قنــوات جديــدة مــن العائــدات التــي تزيــد مــن قيمــة المنتجــات.

المعيار الرابع: االبتكار )15%(
تضمين المنتج موارد بيولوجية )صديقة للبيئة( يمكن إعادتها إلى الطبيعة. 	

تصميم منتجات معيارية قابلة للتفكك والتحديث وإعادة االستخدام. 	

إســتقطاب وتوظيــف األفــكار وتنفيذهــا للمســاهمة فــي تحســين العمليــة االنتاجيــة التــي تتضمــن  	
خفــض االســتهالك فــي الطاقــة والميــاه والمــواد األوليــة.

تنفيذ األبحاث لتحسين تقنيات اإلنتاج مثل تقليل وزن وحجم المنتج وغيرها. 	

ــى  	 ــق المنافــع المشــتركة القائمــة عل ــع مشــتركة، وتحقي ــل منصــات توزي ــة مث ــذ شــراكات إبتكاري تنفي
مبــادىء مثــل التأجيــر واالســتئجار والتعهيــد.
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المعيار الخامس: النتائج )أ( -االنطباعات )10%(
انطباعات المعنيين وتشمل:

المساهمون والمستثمرون 	

الموظفون 	

الموردون 	

المتعهدون 	

المستهلكون 	

المجتمع المحلي المحيط بالمصنع 	

المعيار الخامس: النتائج )ب( -نتائج األداء الرئيسة )25%(
نتائج األداء الرئيسة وتشمل:

نتائج االلتزام بتنفيذ االشتراطات البيئية الملزمة بموجب القانون. 	

نتائــج مدخــالت ومخرجــات االنتــاج )مثــل نســبة الخفــض فــي مدخــالت االنتــاج ونســبة الزيــادة فــي  	
االنتــاج وغيرهــا(. مخرجــات 

نتائــج المنتجــات الثانويــة والنفايــات )عــدد المنتجــات، نســبة الخفــض فــي النفايــات، حجــم الغــازات  	
المنبعثــه، حجــم الميــاه المعــاد اســتعمالها(.

معدل النمو التجاري للمنتج. 	

نتائج إعادة تدوير النفايات في الجهة. 	

التوفير في الموارد الطبيعية )مواد خام ومياه وطاقة( الالزمة للوحدة االنتاجية. 	

نتائــج المســؤولية المجتمعيــة )مثــل دعــم نشــاطات المجتمــع المحلــي، عــدد الوظائــف مــن افــراد  	
المجتمــع المحلــي، توفيــر الخدمــات الصحيــة، األعمــال التطوعيــة، دعــم التعليــم للمجتمــع المحلــي-

االبتعــاث(.

نتائج األفكار االبداعية واألبحاث. 	

نتائج الشراكات. 	
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مميزات الحصول على جائزة االستدامة البيئية – االقتصاد االخضر 
يمثــل الفــوز بجائــزة االســتدامة البيئيــة – االقتصــاد االخضــر إنجــازًا رفيعــًا للمؤسســة واعترافــًا بأدائهــا  	

المتميــز، كمــا تعتبــر المؤسســة الحائــزة علــى الجائــزة مثــاًل أعلــى يحتــذى بــه.

الجاللــة  	 بتوقيــع صاحــب  وتقديــر موشــحة  الجائــزة شــهادة شــكر  علــى  الحائــزة  المؤسســة  تمنــح 
ــزة االســتدامة البيئيــة –  الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم وتــذكارًا يمثــل جائ
االقتصــاد االخضــر، ممــا يعتبــر حافــزًا وتكريمــًا معنويــًا للمؤسســة الفائــزة، ويتــم تســليم الجائــزة فــي 

حفــل كبيــر يقــام تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية. 

ــة توســعة مســتقبلية  	 ــة ألي ــح البيئي تســهيل وتســريع إجــراءات منــح الموافقــات والرخــص والتصاري
ــزة. فــي المؤسســة الفائ

تقليل عدد زيارات التفتيش البيئي في حالة اإللتزام باالشتراطات والمتطلبات البيئية. 	

ــز  	 ــزة لإلنتفــاع مــن مشــاريع التغيــر المناخــي المتعلقــة بالتخفيــف وتعزي رفــع فــرص المؤسســة الفائ
الممارســات الخضــراء فــي القطــاع الصناعــي.

ــى  	 ــزة عل ــع النشــاطات المتعلقــة بالجائ ــة جمي ــزة ومواكب ــزة واســم المؤسســة الفائ ــج الجائ نشــر نتائ
ــة. ــوزارة البيئ ــة ل كافــة المواقــع اإللكتروني

وثائقهــا ومطبوعاتهــا  	 علــى  المركــز  يحــدده  الــذي  الجائــزة  الفائــزة وضــع شــعار  للمؤسســة  يحــق 
وموقعهــا اإللكترونــي وفــي الحمــالت اإلعالنيــة بشــرط اســتخدام الشــعار مــع إقــران ســنة الحصــول 

عليهــا. 

يقــوم مركــز الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز بنشــر قصــص نجــاح المؤسســات الفائــزة بالجائــزة علــى  	
الموقــع اإللكترونــي للمركــز والجائــزة بهــدف نشــر وتعميــم الفائــدة وترويــج فــوز هــذه المؤسســات.

تقــوم المؤسســات الفائــزة بالجائــزة بعــرض قصــص نجاحهــا ومشــاركتها مــع المؤسســات األخــرى  	
مــن خــالل اســتعراض أدائهــا المتميـــز، واســتراتيجيات الجــودة التــي تتبناهــا، بهــدف تعميــم الفائــدة مــن 
تجربتـــها الناجحــة علــى المؤسســات األخــرى، وذلــك مــن خــالل النــدوات والــدورات التدريبيــة التــي تعقــد 

للتعريــف بالجائــزة والمؤتمــرات ذات العالقــة.

احتساب النتائج النهائية
تعتمــد النتيجــة النهائيــة لــكل مؤسســة علــى الزيــارة 
الميدانيــة والتــي يتــم مــن خالهــا تقييم المؤسســات 
 – البيئيــة  االســتدامة  جائــزة  معاييــر  علــى  بنــاء 

االخضــر. االقتصــاد 
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عملية التقييم

تقــوم المؤسســة المشــاركة باإلجابــة علــى معاييــر الجائــزة وتضمينهــا فــي تقريــر االشــتراك والــذي يتــم . 1
تعبئتــه وإرســاله إلكترونيــًا وإرفــاق الوثائــق المطلوبــة معــه.

تقــوم المؤسســة المشــاركة بإعــداد عــرض تقديمــي بهــدف شــرح خصوصيتهــا للمقيميــن، ومــن . 2
ضمنهــا طبيعــة عملهــا ومتلقــي خدماتهــا ومــن هــم أصحــاب العالقــة لديهــا وغيرهــا مــن األمــور التــي 

ــأي عرضهــا. ترت

يقــوم كل عضــو فــي فريــق التقييــم بدارســة تقريــر المؤسســة )كٌل علــى حــده(، ثــم يقــدم كل مقيــم . 3
تقريــره المســتقل عنهــا.

ــم إعــداد . 4 ــى فهــم مشــترك حــول وضــع المؤسســة، ومــن ث ــق التقييــم بهــدف الوصــول إل يجتمــع فري
ــة. ــارة الميداني ــر توافقــي يبيــن نقــاط القــوة وفــرص التحســين واألمــور الواجــب التأكــد منهــا خــالل الزي تقري

يقــوم المركــز بترتيــب موعــد للزيــارة الميدانيــة ليتســنى للمقيميــن تقييــم المؤسســة المشــاركة وتقييــم . 5
الوضــع علــى أرض الواقــع، كمــا توفــر الزيــارة الميدانيــة فرصــة للمؤسســة إلبــراز أمــور قــد تكــون غفلــت 

عــن ذكرهــا فــي تقريــر االشــتراك. 

بعــد مرحلــة الزيــارة الميدانيــة يقــوم المقيمــون بكتابــة التقريــر التقييمــي النهائــي للمؤسســة المشــاركة . 	
ووضــع العالمــات النهائيــة وتســليمه إلــى المركــز.

يتــم عــرض التقريــر النهائــي علــى اللجنــة الفنية والتي بدورهــا تقوم بقراءة التقاريــر التقييمية ومراجعتها . 7
وذلك لضمان خروج التقرير بأفضل صورة ليتســنى للمؤسســة المشــاركة االســتفادة منه.

وفــي نهايــة عمليــة التقييــم يقــوم المركــز بتشــكيل هيئــة تحكيــم متخصصــة تضــم أعضــاًء مــن كافــة . 	
القطاعــات وخبــراء فــي مجــال التميــز وأعضــاء هيئــات تحكيــم فــي جوائــز التميــز العربيــة بهدف مناقشــة 
التقاريــر النهائيــة للمؤسســات المشــاركة بحضــور مقيمــي الجائــزة ومناقشــتهم والتعــرف علــى أهــم 
ــن وتقــوم  ــل المقيمي ــرر العالمــة المعطــاة مــن قب ــدى المؤسســات بمــا يب نقــاط القــوة والضعــف ل

هيئــة التحكيــم بعــد ذلــك باعتمــاد العالمــات.

يتــم رفــع العالمــات إلــى مجلــس األمنــاء ليــس باألســماء الحقيقيــة للمؤسســات وإنمــا مــن خــالل رمــوز . 9
معتمــدة لهــذه الغايــة وغيــر معروفــة ألعضــاء مجلــس األمنــاء بنــاء علــى طلــب رئيــس المجلس ســمو 
األميــر فيصــل بــن الحســين وذلــك لضمــان النزاهــة والعدالــة فــي التعامــل مــع هــذه النتائــج وضمــان 
عــدم وجــود أيــة مؤثــرات أو ضغوطــات تــؤدي إلــى تغييــر هــذه النتائــج، ومــن ثــم اعتمادهــا مــن قبــل 

مجلــس األمنــاء وبالتالــي إعــالن المؤسســات الفائــزة. 

بعــد إعــالن النتائــج، تحصــل كل مؤسســة شــاركت فــي الجائــزة علــى تقريــر تقييمــي اســتنادًا إلــى معاييــر . 10
الجائــزة يوضــح نقــاط القــوة وفــرص التحســين لديهــا ممــا يســاعد علــى التحســين المســتمر فــي أدائهــا.
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تعليمات إعداد تقرير االشتراك
متطلبات الشكل العام )التنسيق(

يمكن كتابة تقرير االشتراك باللغة العربية أو اإلنجليزية.. 1

تتــم طباعــة اإلجابــات باســتخدام خــط )Simplified Arabic( حجــم )12( وترقيــم اإلجابــات والصفحــات . 2
ــر الفرعيــة. ــر الرئيســة والمعايي حســب المعايي

فــي جميــع الملحقــات )الرســوم البيانيــة، القوائــم، ...الــخ( يجــب أن يســتخدم نفــس أســلوب كتابــة . 3
األحــرف المســتخدمة فــي النــص الرئيســي.

حجم الصفحات: الحجم القياسي لورق) A4 ) 297 × 210 ملم.. 4

5 ..)Portrait( يجب أن تكون صفحات النص مرتبة بطريقة عامودية

	 . .)Single( المسافة بين األسطر: مفرد

يجب أال يزيد عدد األسطر في كل صفحة عن 30 سطرًا.. 7

يجب أال تقل الحواشي عن 1 إنش من األعلى واألسفل، و1.25 إنش من الجانبين.. 	

يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.. 9

يجب أن يتضمن التقرير فهرسًا للمحتويات )مع ذكر أرقام الصفحات(.. 10

ــزة . 11 ــزة ودورتهــا “جائ ــى اســم المؤسســة المشــاركة، واســم الجائ يجــب أن تحتــوي صفحــة الغــالف عل
االســتدامة البيئيــة – االقتصــاد االخضــر- الــدورة الثانيــة )2024/2023(” إضافــة إلــى تحديــد فيمــا إذا كان 

المحتــوى “تقريــر االشــتراك” أو “الوثائــق المرفقــة” أو كالهمــا.

تعليمات وإرشادات عامة 
يفضــل أن تقــوم المؤسســة المشــاركة بالجائــزة بإعــداد تقريــر االشــتراك مــن خــالل تشــكيل فريــق مــن . 1

العامليــن فــي المؤسســة، وأن يقــوم هــذا الفريــق بدراســة وافيــة لكافــة محتويــات كتيــب الجائــزة.

تهــدف الجائــزة إلــى توفيــر تقريــر تقييمــي شــامل حــول أداء المؤسســة المشــاركة. لذلــك ال بــد أن تكــون . 2
المعلومــات الــواردة فــي تقريــر االشــتراك دقيقــة وصحيحــة ألن ورود معلومــات غيــر ذلــك ســيؤدي إلــى 

ضعــف محتويــات التقريــر التقييمــي النهائــي. 

يجــب علــى المؤسســة توفيــر أدلــة واقعيــة وأمثلــة عمليــة باإلضافــة إلــى إحصائيــات رقميــة حديثــة . 3
ووثائــق معــززة.

عــدد صفحــات تقريــر االشــتراك )15 صفحــة(، وعــدد صفحــات الوثائــق المرفقة شــاملة الصور والرســوم . 4
البيانيــة والقوائــم ثالثــون )30( صفحة مفردة. 

يتــم عــرض النتائــج المطلوبــة ضمــن الصفحــات المحــددة لتقريــر اإلشــتراك وليــس ضمــن المرفقــات. . 5
النمطيــة،  المســتهدفات،  لتوضيــح  والجــداول  البيانيــة  الرســوم  باســتخدام  النتائــج  عــرض  يمكــن 

المقارنــات والمجــال.

المرفقــة، فــإن علــى . 	 الوثائــق  الحــد األقصــى لعــدد صفحــات تقريــر االشــتراك وعــدد  نظــرًا لتحديــد 
المؤسســة المشــاركة ترتيــب أولوياتهــا والتركيــز علــى ذكــر النقــاط األكثــر أهميــة مــع تجنــب اإلطالــة أو 

ــر الهامــة.  ذكــر النقــاط غي
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علــى المؤسســة المشــاركة أن تبــدأ تقريــر االشــتراك بتقديــم نبــذة عــن المؤسســة تشــتمل علــى . 7
الماليــة،  المــوارد  التحديــات،  االســتراتيجية،  مثــل:  بالمؤسســة  الخاصــة  االساســية  المعلومــات 
الموظفيــن، الهيــكل التنظيمــي، تاريــخ المؤسســة وأهــم انجازاتهــا الســابقة، اهــم الحقائــق واالرقــام، 
التنظيمــي  والمورديــن منتجاتها/خدماتهــا وهيكلهــا  والشــركاء  العمليــات  واألســواق،  المتعامليــن 
وبرامجهــا وأهدافهــا وفلســفتها وأســواقها وعمالئهــا ومورديهــا ومنافســيها الرئيســين، باإلضافــة 
إلــى التشــريعات والقوانيــن التــي تحكــم عمــل المؤسســة )يجــب أال يزيــد عــدد صفحــات النبــذة عــن 

صفحتيــن(.

ينــدرج تحــت كل مــن المعاييــر الرئيســة عــدد مــن البنــود، وعلــى المؤسســة المشــاركة اإلجابــة علــى كافــة . 	
تلــك البنــود عنــد كتابــة تقريــر االشــتراك.

تقــوم المؤسســة المشــاركة بإعــداد الوثائــق والســجالت والقوائــم والرســومات التوضيحيــة المعــززة . 9
للمعلومــات الــواردة فــي تقريــر االشــتراك وإرفاقهــا مــع التقريــر.

فيمــا يتعلــق بالوثائــق المرفقــة، يجــوز للمؤسســة أن ترفــق وثيقتيــن فــي صفحــة واحــدة كحــد اقصــى، . 10
مــع مراعــاة الوضــوح.

يجــوز للمؤسســة المشــاركة اإلشــارة إلــى توفــر معلومــات أو أدلــة ضروريــة إضافيــة فــي مكاتبهــا فــي . 11
حالــة عــدم اســتطاعتها إرفــاق هــذه المعلومــات أو الوثائــق مــع تقريــر االشــتراك )بســبب تحديــد عــدد 
ــارة الميدانيــة للمؤسســة  الصفحــات(، ليتمكــن أعضــاء فريــق التقييــم مــن اإلطــالع عليهــا خــالل الزي

المشــاركة إن لــزم األمــر. 

عــن . 12 والنبــذة  اإلضافيــة  المرفقــات  وقائمــة  المحتويــات  وقائمــة  الغــالف  احتســاب صفحــة  يتــم  ال 
الصفحــات. ضمــن  المؤسســة 

تقــوم المؤسســة المشــاركة بتوفيــر مــكان خــاص لعمليــة التقييــم وألعضــاء هيئــة المقيميــن عنــد . 13
زيــارة المؤسســة ويتــم توفيــر الوثائــق المطلوبــة فــي هــذا المــكان توفيــرًا للوقــت، كمــا يمكــن لفريــق 

ــة مواقــع اخــرى إذا اســتدعى التقييــم ذلــك. ــارة أي ــة وثائــق أخــرى وزي المقيميــن طلــب أي

يحــق لفريــق المقيميــن التأكــد مــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي تقريــر االشــتراك خــالل الزيــارة . 14
الميدانيــة.

يقــوم أعضــاء فريــق المقيميــن بطلــب الموظفيــن للمقابلــة حســبما هــو مذكــور فــي الكتيــب إضافــة . 15
إلــى أي موظــف يــرى المقيمــون ضــرورة مقابلتــه عنــد إجــراء التقييــم كمــا يقــوم فريــق التقييــم بمقابلــة 

الموظفيــن فــي اقســامهم ودوائرهــم.

يقــوم المركــز بالتنســيق مــع ضابــط ارتبــاط المؤسســة المشــاركة بهــدف تحديــد أيــام الزيــارة الميدانيــة . 	1
لفريــق التقييــم.

ــق المرفقــة بســرية تامــة وتكــون . 17 ــر االشــتراك والوثائ ــواردة فــي تقري ــم التعامــل مــع المعلومــات ال يت
محــل عنايــة واهتمــام إدارة المركــز وأعضــاء هيئــة المقيميــن.

تقــوم المؤسســة المشــاركة بتزويــد إدارة المركــز بتقريــر االشــتراك والوثائــق المرفقــة عبــر البريــد . 	1
بــه الحقــًا. اإللكترونــي والــذي ســيتم إعــالم المؤسســات المشــاركة 
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تعريف المصطلحات

Circular economy االقتصاد الدائري

 زيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد االوليــة وتقليــل الفاقــد واطالــة عمــر المنتــج. وذلــك مــن خــالل تصميــم 
المنتــج وادارتــه واختيــار سالســل التزويــد األمثــل لمدخــالت ومخرجــات عمليــات التصنيــع وتقديــم الخدمــة 

بشــكل يشــمل علــى انجــازات ونتائــج داعمــة للمكنــات التــي يتــم تطويرهــا.

Sustainability  االستدامة

 تلبيــة احتياجــات الحاضــر دون أن تؤثــر فــي قــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا البيئيــة واالجتماعيــة 
واالقتصادية.

Product life extension  إطالة عمر المنتج

ــد.  ــه وبيعــه مــن جدي ــه مــن خــالل إصالحــه أو إعــادة تصنيعــه أو تحديث ــج ومتانت  ضمــان طــول عمــر المنت
يعتبــر اســتخدام التكنولوجيــا فــي تحســين المنتــج، أفضــل مثــال للتعامــل مــع المــوارد بحكمــة.

Resource Recovery  استعادة الموارد

 يمكــن للمصنــع تقليــل تكاليــف المــواد الخــام مــن خــالل إعــادة االســتخدام و التدويــر واســتعادة المــواد مــن 
المنتجــات الثانويــة والنفايــات، فضــاًل عــن إمكانيتهــا فــي اكتشــاف المنتجــات الجديــدة ونمــاذج اإليــرادات، 

وصــواًل لالكتفــاء الذاتــي.

Material Flow تدفق المواد

 كيفيــة تشــكيل المــواد وتدفــق المعلومــات فــي أثنــاء النقــل والتخزيــن وغيرها من العمليــات من المنتجات 
النهائيــة والمنتجــات شــبه المصنعــة والمــواد الخــام. تتشــكل طــوال دورة الحيــاة الكاملــة للمنتجــات - مــن 

مصــدر المــواد األوليــة قبــل الدخــول إلــى المســتهلك النهائي. 

Green Contracting  التعاقد األخضر

 العقــود التجاريــة التــي تنــص علــى قيــام األطــراف المتعاقــدة بخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري 
فــي مراحــل مختلفــة مــن تســليم الســلع / الخدمــات، بمــا فــي ذلــك التصميــم والتصنيــع والنقــل والعمليات 

والتخلــص مــن النفايــات، حســبما ينطبــق علــى الصناعــة.

Creativity اإلبداع

توليد أفكار جديدة أو مطورة لمنتجات أو خدمات أو عمليات أو أنظمة أو تعامالت مجتمعية.

 Innovation االبتكار

الترجمة العملية لألفكار اإلبداعية إلى منتجات وخدمات وعمليات وأنظمة والتفاعالت المجتمعية.

Strategy اإلستراتيجية

خطــة عاليــة المســتوى تصــف األســاليب التــي مــن خاللهــا تســعى المؤسســة لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، 
والتــي يتــم ترجمتهــا إلــى غايــات وأهــداف اســتراتيجية متســقة تعكــس مــا يجــب علــى المؤسســة أن تفعلــه.
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Continual Improvement التحسين المستمر

ــك مــن  ــى مــن األداء وذل ــى تحقيــق مســتويات أعل ــؤدي إل ــذي ي ــات ال هــو التحســين المســتمر فــي العملي
خالل تغيير تدريجي. 

Excellence التميز

العالقــة  أصحــاب  جميــع  توقعــات  بتجــاوز  أو  يلبــي  بمــا  ومســتدامة  باهــرة  أداء  مســتويات  تحقيــق 
بالمؤسسة. 

Organizational Culture الثقافة المؤسسية

مجموعــة معينــة مــن القيــم والمبــادئ المشــتركة بيــن العامليــن فــي المؤسســة والتــي تضبــط طريقــة 
تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع أصحــاب العالقــة مــن خــارج المؤسســة.

Corporate Governance الحاكمية المؤسسية

إطــار للصالحيــات والضوابــط فــي المؤسســة ويســتخدم لمســاعدتها علــى اســتيفاء التزاماتهــا القانونيــة 
والماليــة واألخالقيــة.

Mission الرسالة

نص يشرح الغاية أو السبب من وجود المؤسسة، والتي يؤكدها اصحاب العالقة.

Vision الرؤيا

وصــف لمــا تحــاول المؤسســة أن تحققــه فــي المســتقبل البعيــد. يقصــد مــن اســتخدامها لتصبــح دليــال 
واضحــًا الختيــار توجهــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية وتشــكل مــع الرســالة أساســًا لالســتراتيجيات 

والسياســات.

Value Chain سلسلة القيمة

مجموعــة متتابعــة مــن النشــاطات الرئيســة والمســاندة والتــي تقــوم بهــا المؤسســة لتحويــل المدخــالت 
إلــى مخرجــات ذات قيمــة مضافــة لعمالئهــا الخارجييــن.

Partnership الشراكة

عالقــة متينــة بيــن المؤسســة وشــركائها إليجــاد وتبــادل قيمــة مضافــة لــكل األطــراف المشــاركة. ويتــم 
إنشــاء الشــراكة مثــال مــع المورديــن والموزعيــن والمؤسســات التعليميــة أو مــع العامليــن. الشــراكات 

اإلســتراتيجية تمكــن المؤسســة مــن تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.

Partner الشريك

طــرف خارجــي تختــاره المؤسســة للعمــل معــه لتحقيــق أهــداف وفوائــد مشــتركة ومســتدامة للجميــع علــى 
المســتويين التشــغيلي واالستراتيجي.

Stakeholder اصحاب العالقة

أشــخاص ومجموعــات أو مؤسســات لهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالمؤسســة حيــث أنهــم 
ــن هــم المســاهمين  ــى اصحــاب العالقــة الخارجيي ــة عل ــرون بممارســتها وأنشــطتها. أمثل ــرون أو يتأث يؤث
والمتعامليــن والمورديــن والشــركاء والدوائــر الحكوميــة وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي. أمثلــة 

علــى اصحــاب العالقــة الداخلييــن هــم العامليــن وفــرق العمــل.
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key performance indicators مؤشرات األداء الرئيسة

مقيــاس كمــي و/ أو نوعــي يصــف المخرجــات وأداء العمليــات فــي المؤسســة وتكــون مرتبطــة باألنشــطة 
وتســتخدم لجمــع البيانــات بصفــة دوريــة عــن مــدى االنجــاز فــي تنفيــذ هــذه االنشــطة ممــا يســاعد فــي 

اتخــاذ القــرارات.

Business Stakeholders المعنيون بمصالح العمل

هــم أولئــك األشــخاص الذيــن يقدمــون التمويــل للمؤسســة أو األشــخاص المســؤولين عــن فريــق اإلدارة 
العليــا. وفــي الشــركات الخاصــة، قــد يعنــي ذلــك أربــاب العمــل أو المســتثمرين، وفــي القطــاع العــام قــد 

يعنــي ذلــك الحكومــة أو الــوزراء أو السياســيين.

Value Proposition عرض القيمة

القيمة الفارقة للمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين معها. 

Key Processes العمليات الرئيسة

العمليات التي تدعم تحقيق استراتيجية المؤسسة وتقود سلسلة القيمة.

Process العملية

مجموعــة مــن األنشــطة التــي تتفاعــل معــه بعضهــا اآلخــر حيــث أن مخرجــات األنشــطة الســابقة تشــكل 
مدخــالت ألنشــطة الحقــة. العمليــات تضيــف قيمــة عــن طريــق تحويــل المدخــالت إلــى مخرجــات باســتخدام 

المــوارد المتاحــة لهــذه العمليــة.

Critical Success Factors عوامل النجاح الحرجة

ــر بشــكل مباشــر علــى الكفــاءة والفاعليــة الســتمرارية  ــرات التــي تؤث عــدد محــدود مــن الشــروط والمتغي
المؤسسة او البرنامج او المشروع. 

Leaders القادة

العالقــة  اصحــاب  جميــع  ونشــاطات  مصالــح  بيــن  والتــوازن  بالتنســيق  يقومــون  الذيــن  األشــخاص 
بالمؤسسة. 

Leadership القيادة

عمليــة التنســيق والتــوازن بيــن مصالــح ونشــاطات جميــع أصحــاب العالقــة وتوجيــه المؤسســة بكافــة 
ــات تحســين األداء. ــات لغاي ــر المتطلب ــا والرســالة وتوفي كوادرهــا وإمكاناتهــا لتحقيــق الرؤي

Target المستهدف

مؤشــر يوضــح الهــدف مــن تنفيــذ النشــاط ويعبــر عــن )مــا( تســعى المؤسســة إلنجــازه بنهايــة المــدة 
الزمنيــة المحــددة للنشــاط حيــث يســتخدم لمقارنــة األداء الفعلــي مــع األداء الــذي تطمــح المؤسســة 

بالوصــول إليــه.

Knowledge المعرفة

هــي الخبــرة والمهــارة التــي يحصــل عليهــا الفــرد مــن خــالل التعلــم والتجربــة ويشــمل ذلــك الفهــم النظــري 
والعملــي لألمــور. وفــي حيــن أن بالبيانــات هــي حقائــق أوليــة فــإن المعلومــات هــي المضمــون المبنــي علــى 

البيانــات، وأمــا المعرفــة فهــي المعلومــات التــي توجــه الفعــل واتخــاذ القــرار.
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Benchmarking )المقارنة المعيارية )للممكنات/المنهجيات

ــى فهــم  ــة، وتحصــل المؤسســة مــن خاللهــا عل ــات مــع جهــات أخــرى ذات صل ــة منظمــة للمنهجي مقارن
ــى اتخــاذ خطــوات لتحســين أدائهــا. معمــق يســاعدها عل

Good/ Best Practice الممارسات الجيدة/ أفضل الممارسات

منهجيــات أو سياســات أو عمليــات أو أســاليب متفوقــة تــؤدي إلــى انجــازات اســتثنائية. حيــث أنــه مــن 
الصعوبــة بمــكان للتعــرف علــى مــا هــو األفضــل فــإن المصطلــح “ممارســة جيــدة” هــو األكثــر تفضيــال لــدى 
ــات  معظــم المؤسســات. مــن الطــرق للتعــرف علــى الممارســات الجيــدة خــارج المؤسســة هــي المقارن

ــة والتعلــم الخارجــي. المعياري

Approach المنهجية

الطريقــة الشــاملة التــي مــن خاللهــا يتــم انجــاز األعمــال. تتكــون المنهجيــة مــن عمليــات وأفعــال منظمــة 
يتــم تنفيذهــا فــي إطــار مــن المبــادئ والسياســات.

Management System نظام إدارة المؤسسة

إطــار العمليــات ومــا يتصــل بــه مــن مؤشــرات أداء ونتائــج باإلضافــة إلــى نظــام إدارة وتحســين العمليــات، 
التــي تســتخدم لضمــان تلبيــة المؤسســة لرســالتها ورؤيتهــا.

Business Model نموذج العمل

هــو عبــارة عــن عناصــر العمــل التــي تســاعد فــي خلــق وتقديــم قيمــة. وتشــمل هــذه العناصــر عــادًة عــرض 
القيمة، ومعادلة حساب األرباح والموارد الرئيسة والعمليات األساسية للمؤسسة. 

Perception االنطباع/الرأي

رأي اصحاب العالقة في المؤسسة.

Customer المتعامل

متلقي المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة.

Society المجتمع

البنية التحتية المجتمعية خارج المؤسسة والتي تتأثر بالمؤسسة.

Comparisons المقارنات

استخدام البيانات لمقارنة أداء مؤسسة بأخرى أو أداء عملية بأخرى.

Products المنتجات/الخدمات

هــي الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة اعتمــاد علــى قانــون إنشــاء هــذه 
المؤسســات والتــي تمــر عبــر عــدة خطــوات وقنــوات قبــل إنهائهــا.

Diversity تنوع

مــدى اعتــراف وتقديــر واســتفادة المؤسســة متمثلــة بقياداتهــا للصفــات التــي ينفــرد بهــا العاملــون، 
الجســدية. والقــدرات  والجنــس والمعتقــدات  والعــرق  العمــر واألصــل  فــي  كالتنــوع 
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