مقال

جائزة سمو أمير البالد للمصانع المتميزة
الدورة الخامسة

طارق عبدالمحسن الدويسان

>> مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب

>> أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـتــرول جامـعـة الكـويت

انطلقـــت يف  10فربايـــر  2019الـــدورة اخلامســـة ( )2018-2017جلائزة ســـمو أمـــر البالد
للمصانـــع املتميـــزة (اجلائـــزة)  ..تلك اجلائـــزة التي تتنافـــس فيها املنشـــآت الصناعية يف
الكويت للفوز بجائزة غالية حتمل اســـم ســـمو األمري حفظه اهلل ورعاه ،مـــا يدل على اهتمام
القيـــادة السياســـية بقطاع الصناعة ودوره احملـــوري يف حتقيق رؤية الكويـــت  2035لتنويع
مصـــادر الدخل وتوفري فرص عمـــل واعدة للمواطنني.
مـــا ُيميز هـــذه الدورة عن ســـابقتها هو التحديـــث امللموس الـــذي طرأ على نظـــام اجلائزة
ومعايريهـــا ،والتـــي ســـنتطرق إليهـــا يف هـــذه املقالة ،بعد شـــرح أهـــداف وفئـــات اجلائزة
وشـــروطها ومراحل تقييمهـــا ومعايريها.
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أهداف وفئات اجلائزة
تهدف اجلائزة إىل ثالثة أمور أساسية
هي:
>> تكرمي املنشآت الصناعية
املتميزة.
>> حتفيز املنشآت الصناعية على
حتسني أداءها.
>> تثقيف القطاع الصناعي وتوعيته
بأحدث مفاهيم ومعايري التميز
املؤسسي.
تستهدف اجلائزة أربع فئات من
املنشآت الصناعية ،كما هو موضح
يف الشكل رقم ( ،)1هي :املنشآت
الصناعية الكبرية ،واملنشآت
الصناعية املتوسطة ،واملنشآت
الصناعية احلكومية واملشرتكة،
وجائزة الشباب الصناعي.

الشكل ( :)1فئات املنشآت الصناعية جلائزة سمو أمري البالد للمصانع املتميزة – الدورة اخلامسة

شروط اجلائزة ومراحل التقييم

نظام اجلائزة ومعايريها

أبرز شـــروط املشـــاركة يف اجلائـــزة هي )1( :أن تكـــون املنشـــأة الصناعية مزاولة
لنشـــاطها لثالث ســـنوات علـــى األقل ورخصتها ســـارية مـــن دون خمالفـــات)2( ،
ً
كامـــا مع فريـــق حتكيم اجلائـــزة يف توفري
أن تتعـــاون املنشـــأة الصناعيـــة تعاونـــً
املعلومات من مســـتندات وأدلـــة داعمة.

تتكـــون منظومـــة اجلائـــزة مـــن ثمانيـــة معايـــر (اجلدول رقـــم  ،)1تُمثل ســـتة
منهـــا مثلثـــن :األول ُيطلق عليه ُمثلـــث القيادة ،ويتكون من معايـــر "القيادة" و
"االســـراتيجية" و "العمالء"؛ والثاين ُيطلق عليـــه مثلث النتائج ،ويتكون من معايري
"النتائج" و "العمليات" و "املوارد البشـــرية" (الشـــكل رقم  .)2و ُيالحظ أن معيار
"النتائـــج" هـــو األعلى وزنـــً ،%36 ،يليه معيـــار "القيادة" بـــوزن .%12

يتـــم التقييم على ثالث مراحل؛ يف املرحلة األوىل يتم اســـتبعاد املنشـــآت الصناعية
غري املســـتوفية لشروط املشـــاركة ،ويف املرحلة الثانية تُســـتبعد املُ نشآت غري
املســـتوفية لشـــروط التميز وفقًا ملعايري اجلائزة ،ويف املرحلة األخـــرة يتم اختيار
املنشـــآت الفائزة بناء علـــى حتكيم ميداين يقوم بـــه فريق من اخلرباء.

املعيار

الوصف

الدرجة

املسئولية اجملتمعية

%10

يتناول هذا املعيار دعم املؤسسة لقضايا اجملتمع املُ لحة ،واحلفاظ على البيئة ،ومكافحة الفساد

القيادة

%12

يتناول هذا املعيار أسلوب القيادة العليا يف إدارة املؤسسة واحلوكمة

االسرتاتيجية

%8

يتنــاول هــذا املعيــار منهجيــة املؤسســة يف اعــداد االهــداف االســراتيجية ومؤشــرات القيــاس واملُ بــادرات ،واخلطــط التنفيذيــة،
وتطبيقهمــا ،وقيــاس التقــدم

العمالء
ُ

%8

يتنــاول هــذا املعيــار منهجيــة املؤسســة يف جــذب وإشــراك العمــاء بهــدف حتقيــق جنــاح طويــل املــدى يف التســويق؛ مبــا
يشــمل االســتماع لــرأي العميــل ،وخدمــة العميــل وجتــاوز توقعاتــه ،وبنــاء العالقــات معــه

القياس والتحليل وإدارة املعرفة

%10

يتنــاول هــذا املعيــار كيــف تختــار وجتمــع املؤسســة البيانــات واملعلومــات وحتللهــا وتديرهــا وتُحســنها؛ وكيــف تســتخدم
املُ الحظــات الناجمــة عــن املُ راجعــة يف حتســن األداء والتعلّــم والتطويــر

املوارد البشرية

%8

يتنــاول هــذا املعيــار أســلوب املؤسســة يف تقييــم احتياجاتهــا مــن الكفــاءات والقــدرات ،وكيــف توفــر بيئــة عمــل ُمشــجعة علــى
األداء املُ ميــز .وكذلــك كيــف تُشــرك وتديــر وتُطــور املؤسســة مواردهــا البشــرية لالســتفادة مــن أقصــى إمكانياتهــا انســجامًا مــع
احتياجاتهــا العامــة

العمليات

%8

يتنــاول هــذا املعيــار كيــف تقــوم املؤسســة بتصميــم وإدارة وحتســن وابتــكار الســلع واخلدمــات والعمليــات الصناعيــة الرئيســية،
وكيــف تُحســن فعاليــة العمليــات لتقــدمي مــا هــو مميــز للزبــون وحتقيــق النجــاح املُ ســتمر للمؤسســة

النتائج

%36

يتنــاول هــذا املعيــار األداء والتحســن يف املؤسســة بكافــة جوانبــه – نتائــج املنتــج والعمليــات ،ونتائــج العمــاء ،ونتائــج املــوارد
البشــرية ،ونتائــج القيــادة واحلوكمــة وخدمــة اجملتمــع ،والنتائــج املاليــة والســوق .ومقارنــة مســتويات األداء مــع املنافســن
واملؤسســات األخــرى التــي تُقــدم منتجــات ُمشــابهة والقيــم املرجعيــة

اجلدول ( :)1معايري جائزة سمو أمري البالد للمصانع املتميزة – الدورة اخلامسة
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يوجد يف قاعدة منظومة اجلائـــزة معيار "القياس والتحليل وإدارة
املعرفـــة" ،فموقع هذا املعيار يدل على دوره يف أهمية أن ترتكز
املنظومـــة واملعايري على بيانات صلبة وحقائق .ويف املقلب اآلخر
مـــن املنظومة ،جند معيـــار "املســـئولية اجملتمعيـــة" ،الذي من

خالله تضطلع املُ نشـــأة الصناعية بدورها اجملتمعي .أما أســـهم
التكامـــل ذات االجتاهات األربع يف وســـط املنظومـــة ،فهي تؤكد
على ترابط وتشـــابك املعايري فيما بينها.

الشكل ( :)2منظومة
تصميم جائزة سمو أمري
البالد للمصانع املتميزة –
الدورة اخلامسة

أبرز التغريات يف الدورة اخلامسة للجائزة
لقـــد طرأت تغيريات جوهرية على نظـــام ومعايري اجلائزة يف دورتها
اخلامسة ،أبرزها:
>> تأســـيس املعايري وفق منظومة تصميم ُمحددة ،كما أسلفنا
يف اجلزء الســـابق (الشكل رقم .)2

>> تغيـــر عدد وحمتـــوى بنود املعايري لتكون أكـــر تعبريًا عن أحدث
التطـــورات يف التميـــز املؤسســـي ،وذلك باالسرتشـــاد بجائزة
بالدريـــج األمريكية .عدد بنـــود اإلصدار اجلديد للجائـــزة هو  43بندًا.
>> ميكنة املُ شاركة بالكامل لتكون أونالين من خالل موقع الهيئة
العامة للصناعة .www.pai.gov.kw

>> تغيـــر عناوين ودرجـــات معايري اجلائزة ،كما هـــو ُمبني يف اجلدول
رقم ( .)2ولعل أبـــرز تغيري هو للمعيار الثامن ،فبعد أن كانت النتائج
للمنشـــأة ،اتســـع النطاق ليشـــمل أداء
تقتصـــر على األداء املايل ُ
املنتجات واخلدمات ،وأداء العمليات الرئيســـية ،وأداء العمالء ،وأداء
املوارد البشـــرية ،وأداء القيادة واحلوكمـــة وخدمة اجملتمع.
اإلصدار اجلديد (الدورة اخلامسة)
املعيار

اإلصدار القدمي (الدورة الرابعة)
املعيار

الدرجة

الدرجة

1

املسئولية اجملتمعية

%10

التفاعل مع اجملتمع

%8

2

القيادة

%12

القيادة

%11

3

االسرتاتيجية

%8

التخطيط االسرتاتيجي

%8

4

العمالء
ُ

%8

الرتكيز على السوق والعمالء

%8

5

القياس والتحليل وإدارة املعرفة

%10

إدارة نظم املعلومات

%8

6

املوارد البشرية

%8

إدارة املوارد البشرية

%8

7

العمليات

%8

إدارة العمليات

%10

8

النتائج

%36

النتائج املالية

%39

اجلدول (ُ :)2مقارنة اإلصدار اجلديد مع القدمي جلائزة سمو أمري البالد للمصانع املتميزة.
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