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جائزة األمني/املدير العام املتميز

الدورة الثانية )2024/2023(



الجهــاز الحكومــي  »إن االســتمرار يف تطويــر أداء 

ليكــون عــىل أعــىل درجــات االحــرتاف والكفــاءة، مــن أهم 

متطلبــات نجاح الحكومــات الرملانية، فعــىل الحكومة اإلرساع 

يف تطويــر املــوارد البرشيــة للقطــاع العــام وإعــداد القيــادات 

املتميــزة، وتكريــس ثقافــة التميــز واســتكامل هيكلــة مؤسســات 

القطــاع العــام وشــبكة خدمــات الحكومــة اإللكرتونيــة، واالرتقــاء 

بنوعيــة الخدمــات العامــة األساســية كالتعليــم والصحــة والنقــل 

ــي  ــاء الت ــورة البيض ــج الث ــن نتائ ــس املواط ــث يلم ــام، بحي الع

وجهنــا إلطالقهــا للنهــوض بالقطــاع العــام والجهــاز الحكومــي.«

خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة األولى                                                                                     

لمجلس األمة السابع عشر   

   2013/11/13



37

ــز ضمــن جائــزة امللــك  ــز جائــزة األمــني/ املديــر العــام املتميّ أطلــق مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميّ

ــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية يف دورتهــا الثامنــة )2017-2016(، بهــدف تكريــم  عبدالل

هــذه الفئــة القياديــة وتقديــر جهودهــا للــدور الــذي تقــوم فيــه لتجذيــر ثقافــة التميّــز يف املؤسســات 

الحكوميــة وتحفيزهــا نحــو تحقيــق أداء ريــادي وإنجــازات متميّــزة عــىل املســتوى املؤســي والفــردي 

ــم  ــق مفاهي ــه يف تطبي ــذي تقــوم ب ــة دورهــا الفاعــل ال ــة ومواصل ــوزارات واملؤسســات الحكومي يف ال

ــز تنافســية  ــة وتعزي ــي مــن جه ــادي واإلداري والفن ــا القي ــم عطائه ــز املؤســي وتعظي ــري التمي ومعاي

األردن عــىل املســتويني اإلقليمــي والعاملــي مــن جهــة أخــرى. 

ــة يتضمــن  ــري فرعي ــا معاي ــق منه ــري رئيســية ينبث ــز معاي ــر العــام املتمي ــزة األمــني/ املدي تتضمــن جائ

ــز أداء األمــني/ املديــر العــام. واســتناًد  ــز ميكــن اإلســتدالل بهــا لبيــان مــدى متيّ كل منهــا مــؤرشات متيّ

اىل هــذه املعايــري، تنقســم عمليــة التقييــم الخاصــة بجائــزة األمني/املديــر العــام املتميــز إىل قســمني: 

التقييــم املكتبــي لنمــوذج االشــرتاك املقــدم مــن األمني/املديــر العــام املرشــح ومــن ثــم اختيــار أعــىل 

ــة  ــارة امليداني ــىل الزي ــتمل ع ــذي يش ــاين وال ــم الث ــال إىل القس ــحني لالنتق ــن املرش ــد أدىن م %25 كح

ــني  ــني واملوظف ــاء واملرؤوس ــات الرؤس ــىل انطباع ــرف ع ــم والتع ــن عمله ــحني يف أماك ــالت املرش ومقاب

ــىل  ــا ع ــار األول فيه ــز املعي ــث يرك ــن بحي ــىل معياري ــي ع ــم املكتب ــتند التقيي ــة. يس ــي الخدم ومتلق

املهــارات واملامرســات القياديــة واإلداريــة والفنيــة، بينــام يعتمــد املعيــار الثــاين عــىل تحقيــق النتائــج 

ــاس  ــق بقي ــار الثالــث واملتعل ــم املعي ــدء بتقيي ــم الب ــك يت ــر العــام. بعــد ذل واإلنجــازات لأمــني /املدي

االنطباعــات ومقاييــس الــرأي عــن األمني/املديــر العــام الــذي اجتــاز التقييــم املكتبــي. وتختتــم العمليــة 

باحتســاب عالمــة املعيــار الرابــع واملتضمــن نتائــج الجهــة الحكوميــة مــن خــالل مشــاركتها يف جائــزة 

ــز األداء الحكومــي والشــفافية. ــاين لتمي ــه الث امللــك عبدالل

يقــدم الجــزء التــايل رشح مفصــل ملعايــري الجائــزة وآليــة عملهــا والتــي أعــدت وفقــاً ملعايــري ومــؤرشات 

قابلــة للقيــاس وتركــز عــىل اإلنجــازات والنتائــج لتشــكل حافــزاً لــدى جميــع القــادة املشــاركني للفــوز 

تقديــراً وعرفانــاً بدورهــم يف تحقيــق التميــز املنشــود والــذي مــن املتوقع أن يســهم يف بيان مســاهمتهم 

يف تحقيــق أفضــل أداء مؤســي وتوفــري أرقــى مســتويات الخدمــة ملتلقــي الخدمــة وتطبيــق أفضــل 

املامرســات العامليــة املتبعــة يف إدارة الجهــات الحكوميــة وصــوالً إىل تطويــر مؤسســات حكوميــة أردنيــة 

مبعايــري عامليــة. 

املقدمة



رشوط االشرتاك
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يشرتط فيمن يتم ترشيحه 

لهذه الفئة أن يكون 

عامالً بوظيفة األمني العام 

أو املدير العام للجهة 

الحكومية.

1

يحق للمركز رفض اشرتاك 

أي أمني/مدير عام مرشح ال 

تنطبق عليه الرشوط الواردة 

أعاله يف أي مرحلة من 

مراحل التقييم موضحة له 

أسباب ذلك.

5

أن يكون قد مىض عىل 

املرشح يف هذه الوظيفة ويف 

ذات الجهة الحكومية ملدة 

ثالث سنوات أو أكر بتاريخ 

 .1/1/2024

2

يف حال تم نقل األمني/ 

املدير العام املرشح إىل 

موقع آخر بعد أن تم 

ترشيحه، يجوز أن يبقى 

مرشحاً للجائزة ويتم تقييمه 

بناًء عىل وظيفته السابقة. 

4

املشاركة يف الجائزة الزامية خالل الدورة الحالية 

ويستثنى من املشاركة العاملون يف املؤسسات 

العسكرية والوزارات واملؤسسات املشاركة ألول 

مرة واملؤسسات املشاركة عىل سبيل التأهيل أو 

غري املشاركني يف الجائزة.

3
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مميزات الحصول عى جائزة األمني/ املدير العام املتمّيز

يســتلم األمــني/ املديــر العــام الحائــز 

عــىل جائــزة األمــني/ املديــر العــام 

ــر  ــىل شــهادة شــكر وتقدي ــز ع املتمي

وتــذكار للجائــزة يف حفــل يقــام تحت 

ــة الســامية. ــة امللكي الرعاي

ــل كل  ــج، يحص ــالن النتائ ــد إع بع

أمــني/ مديــر عــام متــت زيارتــه يف 

موقــع عملــه عــىل تقريــر تقييمــي 

يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص 

التحســني لديــه مــام يســاعد عــىل 

اإلرتقــاء بأدائــه.

يعتــر األمــني/ املديــر العــام الحائــز عــىل 

جائــزة األمــني/ املديــر العــام املتميــز مثالً 

أعــىل بــني شــاغي هــذه الفئــة وموظفــي 

القطــاع العــام ويعتــر حصولــه عــىل 

الجائــزة اعرتافــاً بتميــز أدائــه وكفاءتــه.



تتضمــن جائــزة األمني/املديــر العــام املتميّــز أربعــة معايــري رئيســية بحيــث يتطلــب مــن األمني/املديــر العــام اإلجابــة يف تقريــر 

ــاين  ــار الث ــة واملعي ــة والفني ــة واإلداري ــات القيادي ــارات واملامرس ــي األول امله ــار الرئي ــي املعي ــل. يغط ــه بالتفصي ــرتاك علي االش

واملتمثــل بتحقيــق النتائــج واالنجــازات. أمــا املعيــار الثالــث والرابــع فســيتم تقييمهــم يف حــال اجتــاز األمني/املديــر العــام القســم 

األول املتعلــق بالتقييــم املكتبــي.

الشكل 1: منوذج معايري جائزة األمني/املدير العام املتميز

معايري جائزة األمني/

 املدير العام املتميز

املهارات واملامرسات 

القيادية واإلدارية 

والفنية 
املعيار األول

تحقيق النتائج 

واإلنجازات املعيار الثاين

نتائج الجوائز املعيار الرابع

االنطباعات ومقاييس 

الرأي املعيار الثالث

40
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القسم األول
ــزة ممــن  ــاء/ املــدراء العامــني املرشــحني للجائ ــع األمن ــاين لجمي ــن األول والث ــم املعياري ــم يف القســم األول تقيي يت

ــم املكتبــي. تنطبــق عليهــم الــرشوط مــن خــالل التقيي

يركــز املعيــار األول عــىل مــدى توفــر املهــارات واملامرســات القياديــة واإلداريــة والفنيــة املختلفــة باإلضافــة إىل 

ــع  ــل م ــة ومامرســات التعام ــم والرقاب ــة والتقيي ــات املتابع ــذي وعملي ــط االســرتاتيجي والتنفي ــارات التخطي مه

الــرشكاء ومتلقــي الخدمــة فضــالً عــن مهــارات ومامرســات التحســني املســتمر واإلبــداع واالبتــكار. 

املعيار األول: املهارات واملامرسات القيادية واإلدارية والفنية )%50(

1 - املهارات واملامرسات القيادية )%10(

2 - مهارات ومامرسات التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذي )%10(

1. تحديــد توّجــه اســرتاتيجي واضــح للجهــة وإيصالــه لــذوي العالقــة وتوحيــد الجهــود لتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف الجهــة وربطهــا 

باألهــداف القطاعيــة والوطنيــة )التخطيــط ثــاليث االبعــاد(.

2. بناء وتطوير القدرات واألطر املؤسسية ومواكبة التطوير مبا يالئم تحقيق األهداف االسرتاتيجية للجهة. 

3. اإللتــزام بالقيــم املؤسســية للجهــة وتقديــم القــدوة الحســنة يف النزاهــة والشــفافية واملســائلة واإللتــزام املجتمعــي والســلوك األخالقــي 

ــداف  ــق األه ــا  لتحقي ــني يف تبنيه ــني وارشاك املوظف ــامل املوظف ــها يف اع ــيخها وعكس ــم وترس ــي القي ــىل تبن ــل ع ــاً والعم ــاً وخارجي داخلي

االســرتاتيجية.

ــز واإلبــداع والتحســني املســتمر والتعــاون والعمــل الجامعــي وتعزيــز روح الفريــق يف كافــة  4. بنــاء ثقافــة مؤسســية تهــدف لدعــم التميّ

مراحــل العمــل وتحفيــز ومشــاركة وارشاك ودعــم املوظفــني لتقديــم املبــادرات واإلبداعــات.    

5. قيادة التغيري وإدارته داخل وخارج الجهة.

6. دعــم أنشــطة املســؤولية املجتمعيــة مــن خــالل تحســني الوضــع االقتصــادي والبيئــي واالجتامعــي يف مجــال العمــل املتعلــق بالقطــاع 

الحكومــي الــذي تنتمــي اليــه الجهــة.

1. إعــداد خطــط إســرتاتيجية وتنفيذيــة متكاملــة مبنيــة عــىل فهــم واضــح للواقــع الحــايل وإســترشاف املســتقبل وحشــد الجهــود لتطبيقهــا، 

مــع التحديــد الواضــح للعالقــة بــني النتائــج املحققــة واألنظمــة واملبــادرات واملشــاريع املطبقــة لتحقيقهــا.

2. تحليــل مخرجــات األداء املؤســي لفهــم القــدرات الحاليــة واملســتقبلية للجهــة واملخاطــر التــي تواجههــا ومســتوى ربطهــا بالتوجهــات 

الوطنيــة والقطاعيــة.  

3. ترجمــة )تحويــل( االســرتاتيجيات إىل أطــر تنظيميــة وعمليــات وخطــط تنفيذيــة ومشــاريع ومســؤوليات ومــدد زمنيــة مرتبطــة مبــؤرشات 

محددة. 

4. تحديد املخاطر وتصنيفها ومدى حدوثها وأليات التغلب أو التخفيف منها.

دور األمني/ املدير العام يف:

دور األمني/ املدير العام يف:

تتضمن معايري املهارات واملامرسات القيادية واإلدارية والفنية املجاالت التالية:
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3 - املهارات واملامرسات الفنية واإلدارية )%10(

4 - مهارات ومامرسات التحسني املستمر واإلبداع واإلبتكار )%10(

5 - مهارات ومامرسات املتابعة والتقييم )%5(

6 - مهارات ومامرسات التعامل مع الرشكاء ومتلقي الخدمة )%5(

1. التنظيم الفني واإلداري واملايل يف الجهة واالستفادة من املوارد املتنوعة املتاحة وتعظيم العائد منها.

ــاء روح الفريــق الواحــد لديهــم  2. تنميــة وتدريــب ومتكــني املوظفــني وتفويــض الصالحيــات لهــم وتحفيزهــم عــىل العمــل والعطــاء وبن

ومتابعــة وتقييــم أدائهــم.

3. اإلتصــال والتواصــل الفعــال مــع املوظفــني والقــدرة عــىل تقديــم معلومــات مفيــدة ومنتظمــة لهــم عــن أدائهــم وانجازاتهــم واســتخدام 

أدوات مالمئــة لتحقيــق التواصــل والحــوار الدائــم.

4. دعم التحسني والتطوير املستمر للعمليات والخدمات املؤسسية لضامن تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

5. تطوير مهارات تقنية/ تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها يف اإلدارة املؤسسية )دعم التحول الرقمي(.

1. بنــاء بيئــة مالمئــة لإلبــداع واالبتــكار تتضمــن وضــع أهــداف واضحــة لهــام وتوفــري املــوارد وإعــداد البيئــة والسياســات الداعمــة لتحقيقهــا 

وتحفيــز املوظفــني وتكرميهــم واإلســتفادة مــن اإلبــداع لــدى الــرشكاء ومتلقــي الخدمــة يف تطويــر األداء وتحســني كافــة مجــاالت العمــل 

املؤســي.

2. تطبيق األفكار واملبادرات اإلبداعية وكيفية التعامل مع الصعوبات واملعيقات لتخطيها وتحقيق العائد منها.

1. تطويــر ومتابعــة منظومــة املتابعــة والتقييــم ومــا تشــمله مــن مــؤرشات لــأداء ومــا يقابلهــا مــن نتائــج مخرجــات األداء وتنفيــذ متابعــة 

ومراجعــة دوريــة ملســتوى كفــاءة وفاعليــة عملياتهــا الرئيســية واالســتفادة مــن النتائــج يف اتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة التــي تعــزز مــن 

قــدرة الجهــة عــىل تحقيــق أهدافهــا.

ــق عمــل الجهــة مــن حيــث مــدى  ــه وأداء فري ــاس مســتوى أدائ ــج الرئيســية وقي ــم وفهــم النتائ ــد وتقيي 2. إدارة األداء املؤســي وتحدي

ــة. ــق األهــداف االســرتاتيجية والفردي تحقي

1. خدمة متلقي الخدمة والعمل عىل زيادة مستوى رضاهم وفهم وتوقع وتحقيق احتياجاتهم والتواصل املستمر معهم. 

2. العمــل مــع الــرشكاء لتحقيــق املصالــح املشــرتكة وتقديــم القيمــة األفضــل ملتلقــي الخدمــة وتأســيس قنــوات وشــبكات تواصــل مالمئــة 

مــع الــرشكاء وتفعيلهــا مبــا يحقــق األهــداف االســرتاتيجية املؤسســية.

دور األمني/ املدير العام يف:

دور األمني/ املدير العام يف:

دور األمني/ املدير العام يف:

دور األمني/ املدير العام يف:
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تتضمن معايري تحقيق النتائج واإلنجازات املجاالت التالية:

ــر  ــني/ املدي ــة تغطــي مســتوى مســاهمة األم ــري فرعي ــىل معاي ــج املؤسســية ع ــازات والنتائ ــار اإلنج ــز معي يرك

العــام يف تحقيــق نتائــج الخطــة االســرتاتيجية وإدارة املــوارد البرشيــة واألداء املــايل وبرامــج ونشــاطات التحســني 

املســتمر واإلبــداع واإلبتــكار يف الجهــة الحكوميــة فضــالً عــن اإلنجــازات الشــخصية. 

املعيار الثاين: تحقيق النتائج واإلنجازات )%50(

1  - اإلنجازات والنتائج املؤسسية/نتائج الخطة اإلسرتاتيجية )%15(

2 - نتائج املوارد البرشية يف الجهة )%5( 

3 - نتائج األداء املايل )%5( 

وتتضمن:

1. نسبة تحقيق األهداف املؤسسية للجهة بشكل متكامل خالل آخر ثالث سنوات 

2. نسبة التحسن يف تحقيق األهداف املؤسسية خالل آخر ثالث سنوات

3. كفاءة وفاعلية الخطط التنفيذية والتشغيلية

4. كفاءة وفاعلية إدارة األداء املؤسي

5. نسبة التحسن الناتجة عن تطبيق برامج التغيري والتطوير املؤسي

6. األثر الخاص/املساهمة عىل مستوى القطاع الذي تنتمي إليه الجهة الحكومية

7. كفاءة وفاعلية إدارة املخاطر والطوارئ عىل املستوى املؤسي    

8. نتائج تطوير الخدمات املؤسسية املكانية

9. نتائج مبادرات وخطة التحول الرقمي

10. نتائج املالحظات الواردة يف تقارير الجهات الرقابية ذات العالقة فعالية اإلتصال معها

وتتضمن:

1. كفاءة وموضوعية تقييم أداء املوظفني 

2. نتائج قياس إنتاجية املوظفني يف الجهة

ــب  ــالل والتعاق ــة االح ــة )خط ــة تطويري ــطة قيادي ــاركة يف أنش ــم للمش ــة له ــرص املتاح ــمل الف ــي تش ــاين والت ــف الث ــل الص ــج تأهي 3. نتائ

ــي( الوظيف

4. نتائج املوظفني املتميزين )نتائج التحفيز، عدد الحاصلني عىل شهادات متيز/كتب شكر داخل الجهة أو محلياً أو إقليمياً أو عاملياً(

وتتضمن:

1. نسبة الرتشيد يف اإلنفاق الجاري خالل آخر ثالث سنوات )مقارنة اإلنفاق الفعي باملخطط ضمن املوازنة(

2. عدد املناقالت املالية

3. نسبة التحسن عىل الرتشيد يف اإلنفاق الجاري خالل آخر ثالث سنوات )مقارنة اإلنفاق الفعي باملخطط ضمن املوازنة(

4. نسبة االيرادات املالية املحصلة من مجمل اإليرادات الكلية خالل آخر ثالث سنوات )يف حال انطبق عىل الجهة(

5. نسبة االنفاق الراساميل بالنسبة للمخصصات باملوازنة قبل املناقالت

6. مستوى توفري مصادر دعم مايل ملشاريع الجهة )مقرتحات ومبادرات مشاريع لتوفري متويل من مصادر خارجية(
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5 - اإلنجازات الشخصية )%15(

وتتضمن:

1. اإلنجازات الشخصية عىل املستوى املؤسي )تطوير أنظمة عمل، إدارة املعرفة واملعلومات، إعداد ونرش دراسات وابحاث...(.

ــذ مشــاريع  ــامت، تنفي ــة والتعلي ــني واألنظم ــر القوان ــي )املشــاركة يف رســم السياســات وتطوي ــىل املســتوى الوطن ــازات الشــخصية ع 2. اإلنج

ــة، ...(. وطني

3.  اإلنجــازات الشــخصية عــىل مســتوى مؤسســات عمــل بهــا ســابقا أو خــارج نطــاق العمــل )جوائــز محليــة وإقليميــة وعامليــة مــن جهــات 

معــرتف بهــا(.

4. اإلنجازات الشخصية عىل مستوى العمل املجتمعي التطوعي )مساهامت لها أثر عىل املجتمع، عضوية املنظامت غري حكومية، ...(.

يتــم قيــاس املعيــار الثالــث واملتعلــق باالنطباعــات ومقاييــس الــرأي عــن األمنــاء/ املــدراء العامــني الــذي اجتــازوا 

مرحلــة التقييــم املكتبــي ويشــمل قيــاس كل مــن:

1. االنطباعات ومقاييس الرأي للوزير/رئيس مجلس اإلدارة/أو من هو يف حكمهم )%10(

2. االنطباعات ومقاييس الرأي للمدراء/املرؤوسني )%5(

3. االنطباعات ومقاييس الرأي للموظفني )%5(

ــز  ــاين لتمي ــه الث ــع بنتائــج الجهــة الحكوميــة مــن خــالل مشــاركتها يف جائــزة امللــك عبدالل ــار الراب يعنــى املعي

األداء الحكومــي والشــفافية، حيــث يتــم تقييمــه مــن قبــل إدارة مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز ويشــمل:

1. نتيجــة الجهــة الحكوميــة يف جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية للــدورة الحاليــة 

.)%10(

2. نســبة التحســن يف نتيجــة الجهــة الحكوميــة يف جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومي والشــفافية 

للــدورة الحاليــة مقارنــة مع الــدورة الســابقة )%10(.

املعيار الثالث: االنطباعات ومقاييس الرأي )%20( 

املعيار الرابع: نتائج الجوائز )يتم تعبئته بعد الحصول عى نتيجة الجهة( )%20(

القسم الثاين
يتضمــن القســم الثــاين تقييــم املعياريــن الثالــث والرابــع لأمنــاء/ املــدراء العامــني الذيــن اجتــازوا مرحلــة التقييــم 

املكتبــي.

4 - نتائج التحسني املستمر واإلبداع واإلبتكار )%10(

وتتضمن:

1. حجــم وطبيعــة االعــامل املقدمــة مــن ابتــكارات أو مبــادرات إبداعيــة أو رياديــة )املقرتحــات، دراســات، أســاليب عمــل، مشــاريع، أوراق 

عمــل وغريهــا(

2. نسبة تطبيق ما قٌدم من أفكار/مبادرات إبداعية

3. النتائج واالثار االيجابية املرتتبة عىل االبتكارات واملبادرات اإلبداعية املطبقة

4. نتائج تطوير بيئة داعمة لإلبداع واالبتكار

5. نتائج نشاطات وبرامج التحسني املستمر واملتعلقة باإلستفادة من القدرات اإلبداعية لكافة الفئات املعنية

6. نتائج تطوير األداء وتحسني مجاالت العمل املؤسي
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عملية التقييم

استالم تقارير االشرتاك الخاصة 

باألمني/املدير العام

اللجنة التوجيهية/ مجلس 

األمناء

إعالن الفائزين 

التقييم املستقل والتوافقي لكافة 

املرشحني

اختيار أعىل %25 )كحد أدىن( من 

األمناء العامني/ املدراء العامني 

الذين تم مقابلتهم ملرحلة الزيارة 

امليدانية

الزيارة امليدانية وقياس 

االنطباعات

هيئة التحكيم/ اللجنة 

العليا



الخطوة األوىل: التقييم املكتبي )تقييم منوذج االشرتاك(

الخطوة الثالثة: هيئة التحكيم

الخطوة الخامسة: اللجنة التوجيهية/ مجلس األمناء

الخطوة الثانية: الزيارة امليدانية ومقاييس الرأي ونتائج الجوائز

تتكون عملية التقييم والحصول عى النتائج من الخطوات التالية:

يقــوم املرشــح بتقديــم طلــب الرتشــح )تقريــر االشــرتاك( املعتمــد مــن مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز والــذي يقــوم مــن خاللــه باإلجابــة 

عــن املعايــري الرئيســية والفرعيــة ذات العالقــة )املعياريــن األول والثــاين(، وتســليمه يف املوعــد املحــدد مــن قبــل املركــز، مرفقــا معــه الســرية 

الذاتيــة والوثائــق واألدلــة املطلوبــة. يتــم تقييــم طلبــات االشــرتاك مــن خــالل اســتخدام منــاذج خاصــة لهــذه الغايــة، حيــث يعمــل املقيّمون 

عــىل تقييــم النمــوذج تقييــامً مكتبيــاً وتفريغــه يف منــوذج التقييــم مــع العالمــات )تقييــم مســتقل وتوافقــي( كــام يقــوم املقيمــون بتحديــد 

مواضيــع الزيــارة امليدانيــة يف حــال انتقــال املرشــح إىل املرحلــة الثانيــة ليتــم اســتخدامها.

يقــوم املركــز بتعيــني رئيــس وأعضــاء هيئــة التحكيــم مــن الخــراء يف هــذا املجــال لالســتامع إىل العــروض التقدمييــة مــن قبــل فــرق التقييــم 

ــز لــدى كل مرشــح والعالمــة املعطــاة لهــم، حيــث يقــوم رئيــس الفريــق التقييــم خــالل  لــكل مرشــح ومناقشــتهم بأبــرز مــؤرشات التميّ

جلســات هيئــة التحكيــم بتوضيــح أســس ونقــاط التميــز لــدى األمــني/ املديــر العــام املرشــح امــام الهيئــة.

يُرفع تقرير هيئة التحكيم والذي يبني الفائز بالجائزة وترتيب املشاركني إىل اللجنة التوجيهية/مجلس االمناء يف املركز إلعتامدها.  

تتكون هذه الخطوة من ثالثة أجزاء رئيسية وهي:

أ . الزيارة امليدانية:

يتــم اختيــار أعــىل %25 كحــد أدىن مــن املرشــحني بعــد االنتهــاء مــن تقييــم القســم األول )املعيــار األول والثــاين( لالنتقــال إىل القســم الثــاين 

مــن التقييــم املتمثلــة بالزيــارة امليدانيــة حيــث تســتهدف الزيــارة امليدانيــة جمــع املزيــد مــن املعلومــات وتكويــن صــورة أشــمل وأوضــح 

عــن املتقــدم للجائــزة مــن خــالل االســئلة واملواضيــع والتأكــد مــن األدلــة وعكســها عــىل تقريــر التقييــم املكتبــي املعــد خــالل املرحلــة األوىل 

بعــد عكــس مخرجــات الزيــارة امليدانيــة عليهــا.

ب . االنطباعات ومقاييس الرأي:

يتــم مــن خاللهــا قيــاس انطباعــات وآراء كل مــن الوزير/رئيــس مجلــس اإلدارة/أو مــن هــو يف حكمهــم، املدراء/املرؤوســني التابعــني لأمــني 

/املديــر العــام املرشــح باإلضافــة إىل رأي املوظفــني مــن خــالل إســتبانات معــدة خصيصــاً لهــذا الغــرض.

ج. نتائج الجوائز:

يتــم تقييــم هــذا الجــزء واملتعلــق بنتيجــة الجهــة مــن قبــل إدارة مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز حيــث يتــم اعتــامد نتيجــة الجهــة يف 

جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية لنفــس الــدورة التــي يشــارك بهــا املرشــح، ونســبة التحســن يف نتيجــة الجهــة 

يف الجائــزة للــدورة الحاليــة مقارنــة مــع الــدورة الســابقة. يقــوم فريــق التقييــم بعــد االنتهــاء مــن كافــة خطــوات التقييــم بكتابــة التقريــر 

التقييمــي النهــايئ الخــاص باألمــني/ املديــر العــام املرشــح والــذي يحتــوي عــىل أبــرز نقــاط القــوة ومجــاالت التحســني.

خطوات عملية التقييم
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املرحلة األوىل: التقييم املكتبي )تقييم منوذج االشرتاك( والزيارة امليدانية

املرحلة الثانية: مقاييس الرأي ونتائج الجوائز

* مجموع عالمة التقييم بعد الزيارة امليدانية ترضب ب 60% 

العالمةاملعايري

50%

50%

املهارات واملامرسات القيادية واإلدارية

تحقيق النتائج واإلنجازات

العالمةجوانب التقييم

60% 

20%

20%

*عالمة التقييم بعد الزيارة امليدانية

االنطباعات ومقاييس الرأي 

نتائج الجوائز )يتم تعبأتها بعد الحصول عىل نتيجة الجهة يف الجائزة الرئيسية(

إحتساب النتيجة 

ألغراض إحتساب النتيجة تم توزيع عالمات التقييم لكافة املراحل حسب الجدول أدناه:

التقرير التقييمي النهايئ

بعد إعالن النتائج، يحصل كل أمني/ مدير عام تم ترشيحه للزيارة امليدانية عى تقرير 

تقييمي استناداً إىل معايري الجائزة، يوضح نقاط القوة وفرص التحسني لديه.
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يقوم األمني/ املدير العام املرشح بإعداد تقرير االشرتاك والذي يحتوي عىل إجابات املعايري والوثائق املرفقة. 

يتم ارسال نسخة الكرتونية من التقرير واملرفقات اىل املركز عر الريد اإللكرتوين. 

يجــب أن تحتــوي صفحــة الغــالف عــىل اســم الجهــة الحكوميــة املشــاركة وشــعارها، واســم الجائــزة ودورتهــا “جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين 

ــر العــام  ــز، واســم األمني/املدي ــر العــام املتمي ــزة األمــني/ املدي ــدورة التاســعة )2023-2024(”، جائ ــز األداء الحكومــي والشــفافية -ال لتمي

املرشــح وتوقيعــه.

ــات  ــد عــن صفحــة واحــدة تتضمــن املعلوم ــذة موجــزة ال تزي ــم نب ــر االشــرتاك بتقدي ــدأ تقري ــام املرشــح أن يب ــر الع عــىل األمــني/ املدي

الشــخصية للمرشــح ومعلومــات عــن وظيفتــه الحاليــة وتاريــخ االلتحــاق بهــا ونطــاق عملــه ومؤهلــه العلمــي، وأن تبــني النبــذة انطبــاق 

الــرشوط الخاصــة التــي تــم الرتشــيح عليهــا. 

يتم تضمني تقرير االشرتاك السرية الذاتية األمني/املدير العام املرشح، إضافة إىل الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية.

تتــم طباعــة اإلجابــات باللغــة العربيــة واســتخدام خــط )Simplified Arabic( حجــم )12( وترقيــم اإلجابــات والصفحــات حســب املعيــار 

واملعايــري الفرعيــة، وتكــون الطباعــة عــىل وجهــي الورقــة.

يجب أال يزيد عدد السطور يف كل صفحة عن )30( سطراً.

يجب أال تقل الحوايش عن )1( إنش من األعىل واألسفل، و)1( إنش من الجانبني.

يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.

يعد األمني/املدير العام الوثائق الرضورية اإلضافية لحني زيارة أعضاء فريق التقييم لالطالع عليها إن لزم األمر.

يتــم التعامــل مــع املعلومــات الــواردة يف تقريــر االشــرتاك والوثائــق املرفقــة برسيــة تامــة وتكــون محــل عنايــة واهتــامم إدارة املركــز وفريــق 

لتقييم. ا

يجب أال يزيد عدد صفحات تقرير اشرتاك األمني/ املدير العام املتميز والوثائق املرفقة عام هو مبني أدناه: 

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

إرشادات عامة للمشاركني

الحد األقىص لعدد صفحات الوثائق املرفقةفئة الجائزة

30 األمني/ املدير العام املتميز

الحد األقىص لعدد صفحات اإلجابة
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