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جائزة املوظف الحكومي املتميز

الدورة التاسعة )2024-2023(



»واليــوم، ونحــن عــىل أعتــاب املئويــة الثانيــة للدولــة، 

فــال بديــل عــن االســتمرار يف تعزيــز نهــج االعتــامد 

ــا البرشيــة الواعــدة  ــذات، مــن خــالل متكــني مواردن عــىل ال

وتزويدهــا بعلــوم ومهــارات مهنيــة وتقنيــة ترفــع مــن ميزتهــم 

ــية.” التنافس

“لقــد بنــي هــذا الوطــن بجهــود مــن آمن بــه مــن أبنائــه وبناته، 

ــي عــىل جهودهــم،  ــا أن نبن ــزوا، وواجبن ــوا وكافحــوا ومتي وعمل

ــا اليــوم ســتصنع مســتقبل األجيــال القادمــة، فلنعمــل  وخياراتن

ــاة الكرميــة لشــعبنا يف  معــا بثقــة وإميــان وتكافــل، لنوفــر الحي

وطننــا العزيــز، يف الحــارض ويف املســتقبل.”

رسالة جاللة امللك عبدالله الثاين إىل أبناء الوطن وبناته

مبناسبة عيد ميالده الستني

30 كانون الثاين 2022
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ــز  ــن الرتكي ــد م ــذا ال ب ــا، ل ــر األهــم لنجاحه ــة والعن ــايس يف أي مؤسس ــورد األس ــون امل ــد املوظف يع

عــىل تطويــر املوظفــني وتأهيلهــم بالطــرق الســليمة، وتقديــم كل مــا يزيــد مــن رضاهــم عــن عملهــم 

ــون بهــا. إن االســتثامر  ــة التــي يعمل ــداع لدعــم مســرية الجهــة الحكومي وقدرتهــم عــىل العطــاء واإلب

ــرأس املــال البــرشي يعــود باملنفعــة عــىل كل مــن املوظــف والجهــة ويحقــق أهــداف كل منهــام. ب

تقــوم جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية ضمــن فئــة املوظــف الحكومــي 

املتميــز بتكريــم املوظــف املتميــز الــذي يتحــىل بالصفــات والخصائــص التاليــة:

• شخصية وسلوك متميزين

• مبادر ومبدع ومبتكر

• ميتلك مؤهالت علمية وخرات عملية تتناسب وطبيعة عمله

• لديه رؤية واضحة ملا يريد تحقيقه يف الجهة ويسعى لتحقيقها

• يستفيد من املوارد املتاحة لديه بالشكل األمثل
• يبذل كل ما يستطيع لتقديم الخدمة األفضل ملتلقي الخدمة1

• يسعى لتعزيز سمعة الجهة والحفاظ عليها
• ملتزم مبدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة2

1  متلقي الخدمة: أي شخص أو جهة تقدم له/ لها الخدمة من قبل الجهة، وقد يكون متلقي الخدمة مواطناً أو مستثمراً أو وزارة أو مؤسسة أو جهة أخرى. 

2 املرجعيــة التفصيليــة التــي تتضمــن املعايــري الســلوكية وأخالقيــات الوظيفــة العامــة املقــرة قانونيــاً ودســتورياً، والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء عــام 2009، 

وتــرسي أحكامهــا عــىل كافــة املوظفــني الخاضعــني للخدمــة املدنيــة وعــىل موظفــي املؤسســات والدوائــر .

املقدمة
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الفئة األوىل:

جائزة املوظف القيادي/ اإلرشايف املتميز

الفئة الثالثة:

جائزة املوظف املساند املتميز

الفئة الثانية:

جائزة املوظف اإلداري/ الفني/التقني املتميز

فئات جائزة املوظف الحكومي املتميز 

يشرتط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما ييل:

1. أن يكــون موظفــاً عامــالً يف الوظائــف القياديــة أو اإلرشافيــة يف الجهــة عــىل اختــالف أنواعهــا 

ومســمياتها )مســاعد أمــني عــام، نائــب مديــر عــام، مســاعد مديــر عــام، مديــر دائــرة، مديــر 

مديريــة، رئيــس قســم، ...إلــخ(. 

2. أن يكــون قــد عمــل يف الوظيفــة القياديــة أو اإلرشافيــة يف الجهــة ملــدة ســنتني أو أكــر عنــد 

تاريــخ الرتشــيح.

3. أن يرأس موظَفني اثنني عىل األقل. 

يشرتط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما ييل:

1. أن يكــون موظفــاً عامــالً يف وظائــف خدميــة أو مهنيــة أو إداريــة أو فنية مســاندة )ســكرتاريا، 

مأمور مقســم، ســائق،...إلخ(.

2. أن يكــون قــد عمــل يف الوظيفــة الخدميــة أو اإلداريـــة او الفنيــة املسانـــدة يف الجهــة ملــدة 

ســنتني أو أكــر عنــد تاريــخ الرتشــيح.

3. أن يكون من حملة شهادة الدبلوم أو أقل.

يشرتط فيمن يتم ترشيحه لهذه الفئة ما ييل:

1. أن يكــون موظفــاً عامــالً يف وظائــف إداريــة كتابيــة أو بوظائــف ذات طبيعــة فنيــة تقنيــة 

عــىل اختــالف أنواعهــا ومســمياتها )هندســية، قانونيــة، اقتصاديــة، ماليــة، حاســوبية،...إلخ(.

2. أن يكــون قــد عمــل يف الوظيفــة اإلداريــة أو الفنيــة او التقنيــة يف الجهــة ملــدة ســنتني أو أكــر 

عنــد تاريخ الرتشــيح.



رشوط االشرتاك

53

تــم تخصيــص هــذه الــدورة مــن الجائــزة للموظفــني العاملــني يف الفــروع خــارج عــامن للجهــات التــي 

لديهــا فــروع ويف حــال عــدم وجــود للجهــة اي فــروع خــارج عــامن يتــم ترشــيح املوظفــني مــن العاملــني 

يف العاصمــة.

ــة يف  ــات املطلوب ــع املرفق ــاله م ــه وارس ــز وتوقيع ــي املتمي ــف الحكوم ــيح املوظ ــوذج ترش ــة من تعبئ

النمــوذج اىل املركــز يف الوقــت املحــدد والــذي يتــم اعالنــه الحقــا للجهــات مــن خــالل ضبــاط االرتبــاط.

ــاق  ــم إرف ــا، ويت ــزة املرشــح له ــة الجائ ــة املســمى الوظيفــي للموظــف املرشــح مــع فئ يشــرتط مالءم

ــرشط. ــق هــذا ال ــن تحق ــد م ــه للتأك ــع املوظــف في ــني موق ــا يب ــة ومب ــكل التنظيمــي للجه الهي

ال يجــوز ترشــيح نفــس املوظــف ألكــر مــن دورة وذلــك ملنــح بقيــة املوظفــني فرصــة الرتشــح لفئــات 

الجائــزة حتــى لــو تــم ترشــيحه عــن فئــة أخــرى غــري التــي ترشــح عنهــا ســابقاً.

يجب أال يقل تقييم أداء املوظف املرشح يف الجهة يف السنتني املاضيتني عن جيد جداً.

تقــوم الجهــة بالتعهــد يف منــوذج ترشــيح املوظفــني للفئــات الثــالث بانطبــاق رشوط الرتشــيح عليهــم ولن 

يتــم تقييــم اي تقريــر ألي موظــف تــم ارســاله غــري املذكــور يف منــوذج الرتشــيح. 

يف حــال تــم تغيــري املســمى الوظيفــي للموظــف بعــد أن تــم ترشــيحه ألي مــن الفئــات الثالثــة، يجــوز 

أن يبقــى مرشــحاً عــن فئتــه يف حــال بقائــه بنفــس املســتوى الوظيفــي، ويتــم تقييــم أدائــه بنــاًء عــىل 

الســنتني املاضيتــني.

يف حــال تــم نقــل املوظــف إىل موقــع آخــر تابــع للجهــة التــي يعمــل بهــا بعــد أن تــم ترشــيحه ألي مــن 

الفئــات الثالثــة، يجــوز أن يبقــى مرشــحاً عــن فئتــه يف حــال بقائــه بنفــس املســتوى الوظيفــي، ويتــم 

تقييــم أدائــه بنــاًء عــىل الســنتني املاضيتــني ويف املوقــع الجغــرايف القديــم.

يشــرتط عــدم حصــول املوظــف املرشــح لجائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز عــىل أي شــكل مــن أشــكال 

العقوبــات )تنبيــه، إنــذار، فصــل، وغريهــا( خــالل الســنتني األخريتــني مــن عملــه يف الجهــة. 

يحــق للمركــز رفــض اشــرتاك أي موظــف مرشــح ال تنطبــق عليــه الــرشوط الــواردة أعــاله يف أي مرحلــة 

مــن مراحــل التقييــم.
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مميزات 

الحصول عى 

جائزة املوظف 

الحكومي املتميز

ــىل  ــالً أع ــز مث ــي املتمي ــف الحكوم ــزة املوظ ــىل جائ ــز ع ــف الحائ ــر املوظ • يعت

ــه  ــز أدائ ــاً بتمي ــزة اعرتاف ــه عــىل الجائ بــني موظفــي القطــاع العــام ويعتــر حصول

ــه. وكفاءت

• يســتلم املوظــف الحائــز عــىل جائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز شــهادة شــكر 

وتقديــر وتــذكاراً للجائــزة ومكافــأة ماليــة.

ــىل  ــه ع ــع عمل ــه يف موق ــت زيارت ــف مت ــل كل موظ ــج، يحص ــالن النتائ ــد إع • بع

تقريــر تقييمــي يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديــه، مــام يســاعد 

ــه. عــىل اإلرتقــاء بأدائ

ــم  ــة رق ــة املدني ــادة )33( مــن نظــام الخدم ــد )ب( مــن أحــكام امل ــاً للبن • تطبيق

)9( لســنة 2020، مينــح املوظــف الــذي يحصــل عــىل جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين 

ــادات ســنوية. ــز األداء الحكومــي والشــفافية خمــس زي لتمي

• يحصــل املوظــف الحائــز عــىل ختــم التميــز شــهادة شــكر وتقديــر باالضافــة اىل 

تقريــر تقييمــي يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديــه، مــام يســاعد 

عــىل اإلرتقــاء بأدائــه مســتقبال.



1. استيعاب املوظف لرؤية ورسالة الجهة التي يعمل بها وأهدافها االسرتاتيجية.

2. مساهمة املوظف يف إعداد خطط العمل التشغيلية ومتابعة تنفيذها لتحقيق اهداف الجهة. 

3. قــدرة املوظــف عــىل مواجهــة التحديــات والصعوبــات واتخــاذ القــرارات يف ســبيل القيــام مبهامــه أو مــا يكلــف 

بــه مــن أعــامل لتحقيــق الخطــط األهداف.

ــة(  ــة والتكنولوجي ــة واملادي ــة واملالي ــدرة املوظــف عــىل االســتفادة مــن املــوارد املتنوعــة املتاحــة )البرشي 4. ق

ــد منهــا. ــم العائ لتنظيــم وتعظي

5. وضــع املوظــف ملــؤرشات قيــاس مســتوى انجــاز األهــداف املوضوعــة والجــودة يف أداء عملــه واالســتفادة مــن 

نتائــج القيــاس يف تحســني وتطويــر أدائــه.

6. مســاهمة املوظــف يف اســترشافه للمســتقبل يف مجــال عملــه لتحقيــق نتائــج تخــدم جهــة العمــل ومتابعــة 

تنفيذهــا لتحقيــق اهــداف الجهــة.

7. قدرة املوظف عىل تحديد أهداف وتطوير الخطة الشخصية املستقبلية.

املعيار الثاين: التخطيط املؤسي والوظيفي

تتضمــن جائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز معايــري رئيســية ينبثــق منهــا مــؤرشات متيــز ميكــن اإلســتدالل بهــا لبيــان مــدى متيــز املوظــف ومتيــز 

أدائــه، ويجــب عــىل الجهــة واملوظــف اإلجابــة يف تقريــر اإلشــرتاك عــىل مــؤرشات التميــز وتوفــري أدلــة واقعيــة تــدل عــىل وجودهــا.

ــار عــىل إنجــازات املوظــف يف بعديــن )البعــد املؤســي والبعــد الشــخي( يف الجهــة التــي    يركــز هــذا املعي

يعمــل بهــا حاليــا وعــن املســمى الوظيفــي الحــايل واملرتشــح عنــه.

املعيار االول: النتائج واإلنجازات 

اإلنجازات عى املستوى الشخيص

1. االنجــازات التــي قدمهــا املوظــف خــالل اخــر ســنتني والتــي تفــوق التوقعــات وتتعــدى مهــام عملــه الوظيفــي )انجــاز غــري منطــي وغــري 

تقليدي(.

2. االنجازات الشخصية التي حققها املوظف خالل سنتني عىل املستويني الوطني والعاملي.

3. اإلنجازات السابقة التي حققها املوظف يف جهته الحالية أو أي جهات سابقة )ملا قبل السنتني  االخريتني(. 

اإلنجازات عى املستوى املؤسي

1.  النتائــج واالنجــازات التــي حققهــا املوظــف أخــر ســنتني يف نطــاق عملــه الحــايل )الوحــدة اإلداريــة( وأثــر هــذه االنجــازات عــىل جهــة 

العمــل )مثــل االرتقــاء بالخدمــة وطريقــة العمــل وخفــض الكلــف والنفقــات وزيــادة االيــرادات(.

2. نتائج مؤرشات الكفاءة والفاعلية خالل اخر سنتني يف الوحدة اإلدارية التي يعمل بها املوظف.

3. نتائــج مشــاركة املوظــف زمالئــه يف العمــل الجامعــي واملســاهمة يف تحقيــق االنجــازات خــالل اخــر ســنتني مــن خــالل فــرق العمــل أو 

اللجــان عــىل املســتوى املؤســي.

معايري جائزة

املوظف الحكومي املتميز

55
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يركز هذا املعيار عىل اتجاهات املوظف ومتثله لها يف املواقف املختلفة من خالل:

1. متثل املوظف للقدوة الحسنة لزمالئه يف األداء والسلوك.

2. اســتعداد املوظــف لبــذل جهــود إضافيــة لخدمــة متلقــي الخدمــة أو ذوي العالقــة وتحقيــق رضاهــم 

وإســعادهم.

3. أثر املشاركة السنوية للموظف يف النشاطات الرسمية وغري الرسمية ضمن بيئة العمل. 

4. تبني املوظف ثقافة املشاركة واالنتامء من خالل املشاركة يف االعامل التطوعية.

5. تبني املوظف مبادرات ونشاطات أدت إىل إحداث تغريات إيجابية يف املجتمع املحي والعاملي.

6. قدرة املوظف عىل التعامل مع املستجدات واألزمات مبرونة وإيجابية.

املعيار الخامس: الشخصية اإليجابية واملؤثرة  

يركز هذا املعيار عىل التعلم املستمر والتنمية الذاتية للموظف من خالل:

1. تناسب املؤهالت العلمية والشهادات املهنية للموظف مع الوصف الوظيفي وطبيعة العمل.

2. الجهــود التــي بذلهــا املوظــف يف االرتقــاء بتحصيلــه العلمــي والتنميــة الذاتيــة واملهنيــة وأثرهــا عــىل املســتوى 

الفــردي واملؤســي يف تحســني مســتوى األداء ونوعيتــه. 

ــا  ــه وتوظيفه ــال عمل ــة يف مج ــة والتقني ــة والعلمي ــورات اإلداري ــة التط ــىل مواكب ــف ع ــرص املوظ ــدى ح 3. م

ــل. ــر العم ــاز وتطوي إلنج

4. توظيــف املعــارف واملهــارات املكتســبة مــن خــالل الــدورات التدريبيــة والــورش واملؤمتــرات والنــدوات يف رفــع 

كفــاءة عمــل املوظف.

5. الخطة املستقبلية للموظف الكتساب العلم واملعرفة وتحقيق األهداف الفردية واملؤسسية.

املعيار الثالث: التعلّم املستمر والتنمية الذاتية  

ــداع  ــتمر واإلب ــر املس ــة بالتطوي ــج املتعلق ــادرات والنتائ ــاليب واملب ــارات واألس ــىل امله ــار ع ــذا املعي ــز ه يرك

ــث: ــن حي ــكار م واالبت

1. مساهمة املوظف يف التطوير املستمر للعمليات والخدمات وتطوير وتبسيط إجراءات العمل.   

ــة العمــل واالســتفادة مــن جهــود  ــد املشــكالت واملعيقــات يف بيئ ــؤ وتحدي ــان قــدرة املوظــف عــىل التنب 2. بي

ــة. ــادرات تحســينية وتطويري ــكار ومب ــم أف ــة للموظــف لتقدي ــم املســتمر والخــرات العملي التعل

3. طبيعــة مــا قدمــه املوظــف مــن مبــادرات ابتكاريــة وبذلــه للجهــود لتطبيقهــا وتخطــي الصعوبــات واملعيقــات 

ــة لها.  املرافق

ــخي  ــتوى الش ــىل املس ــق ع ــىل التطبي ــة ع ــج املرتتب ــة والنتائ ــادرات االبتكاري ــف للمب ــق املوظ ــدى تطبي 4. م

ــد.  ــي إن وج ــي والعامل ــد الوطن ــىل البع ــة وع ــدة والجه والوح

5. مساهمة املوظف يف تجذير ثقافة التحسني املستمر واالبتكار من خالل ورش العمل أو غريها. 

املعيار الرابع: التطوير واالبتكار 
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يركز هذا املعيار عىل القدرات القيادية واإلرشافية التي يطبقها املوظف خالل قيامه بعمله ودوره يف:

1. املســاهمة يف اعــداد الخطــة االســرتاتيجية للجهــة وتنفيذهــا وتوفــري االمكانيــات والجهــود لتطبيقهــا ومراجعتها 

بكفــاءة لتحقيــق األهــداف املؤسســية والقطاعيــة والوطنية.

2. اعــداد وتنفيــذ خطــط تشــغيلية للوحــدة/ القســم/الدائرة وحشــد الجهــود لتطبيقهــا وتقييــم نتائجهــا واعــداد 

خطــط التحســني والتطويــر واإلرشاف عــىل تنفيذهــا.

3. االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة )البرشية/املالية/التقنية/املعرفيــة وغريهــا( يف تحقيــق األهــداف والخطــط 

عــىل مســتوى الوحده/القســم/الدائرة. 

ــف  ــداد الص ــىل اع ــدرة ع ــم والق ــم وتحفيزه ــات له ــض الصالحي ــني وتفوي ــني املوظف ــب ومتك ــة وتدري 4. تنمي

ــاين. الث

ــق عمله/وحدته/قســمه/دائرته عــن  ــة راجعــة منتظمــة لفري ــم تغذي ــم أداء املوظفــني وتقدي 5. متابعــة وتقيي

ــر أدائهــم. أدائهــم وإنجازاتهــم لتحســني وتطوي

6. توظيف مهارات حل املشكالت واتخاذ القرارات وفض النزاعات.

7. توظيف مهارات االتصال والتواصل الفعال مع كافة املعنيني داخل الجهة وخارجها.

8. تطبيــق مفاهيــم إدارة التغيــري وإدارة املخاطــر مــن خــالل اعــداد الخطــط البديلــة وخطــط الطــوارئ ومتابعــة 

تنفيذهــا للحــد مــن وقــوع املخاطــر وتقليــل األثــر الناتــج يف حــال وقوعهــا.

9. املساهمة يف توفري بيئة داعمة لإلبداع واالبتكار وتشجيع املبدعني.

ــي إن  ــي والعامل ــىل املســتوى الوطن ــاز ع ــه واإلنج ــمه/ دائرت ــإدارة وحدته/قس ــة ب ــج املتعلق ــق النتائ 10. تحقي

وجــد.

* لفئة املوظف القيادي/ اإلرشايف املتميز فقط

املعيار السادس: املهارات القيادية واإلرشافية* 

املعايري/الفئة
فئة املوظف الفني/

اإلداري/التقني

فئة املوظف القيادي /

االرشايف

25

15

25

25

10

-

100

15

25

10

15

10

25

100

املعيار االول: النتائج واإلنجازات

املعيار الثاين: التخطيط املؤسي والوظيفي

املعيار الثالث: التعلّم املستمر والتنمية الذاتية

املعيار الرابع: التطوير املستمر واالبتكار

املعيار الخامس: الشخصية اإليجابية واملؤثرة  

املعيار السادس: املهارات القيادية واإلرشافية

املجموع

فئة املوظف

املساند

30

10

20

20

20

-

100

الجدول رقم )1(: عالمات املعايري لكل فئة من فئات الجائزة

الجدول التايل يوضح عالمات املعايري لكل فئة من فئات الجائزة
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الشكل رقم )1(: مراحل التقييم

التقييم املستقل والتوافقي لكافة 

املرشحني

اختيار أعىل %20 من 

املوظفني ملرحلة املقابلة 

الشخصية يف املركز

استالم تقارير االشرتاك باملوظفني 

املشاركني يف جائزة املوظف 

الحكومي املتميز

اختيار أعىل %50 )كحد أدىن( 

من املوظفني الذين تم مقابلتهم 

ملرحلة الزيارة امليدانية

استالم مناذج الرتشيح والتأكد من 

مطابقتها لرشوط الرتشيح

الزيارة امليدانية 

اللجنة التوجيهية ومجلس األمناء

اللجنة الفنية

هيئة التحكيم
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1. استالم مناذج الرتشيح والتأكد من مطابقتها لرشوط الرتشيح

يقــوم مديــر املــوارد البرشيــة يف الجهــة بتعبئــة النــامذج الخاصــة برتشــيح املوظفــني )ملحــق رقــم 1( عــن كل فئــة وتوقيعهــا 

واعتامدهــا مــن قبــل االدارة العليــا )الوزير/األمــني العــام/ املديــر العــام(، واضافــة الختــم الرســمي للجهــة وارســاله اىل املركــز. 

يقــوم املركــز بدراســة النــامذج املرســلة والتأكــد مــن مطابقتهــا لــرشوط الرتشــيح عــن كل فئــة والــواردة يف هــذا الكتيــب. ســيتم 

مخاطبــة الجهــة يف حــال وجــود مخالفــات يف رشوط الرتشــيح واعطائهــم مــدة أســبوع واحــد فقــط لتصويــب االوضــاع واعــادة 

ترشــيح املوظــف املناســب وذلــك ملــرة واحــدة فقــط. علــام بأنــه لــن يتــم تقييــم اي موظــف مــن غــري املذكوريــن يف منــوذج 

الرتشــيح.

2. استالم تقارير االشرتاك الخاصة باملوظفني املشاركني يف جائزة املوظف الحكومي املتميز  

 يقــوم املوظــف باإلجابــة عــىل مــؤرشات التميــز ضمــن معايــري الجائــزة وتضمينهــا يف تقريــر االشــرتاك وإرفــاق الوثائــق املطلوبة 

وارســالها اىل املركــز عــن طريــق ضابــط ارتبــاط الجهــة يف الوقــت املحــدد.

3. التقييم املستقل والتوافقي لكافة املرشحني

يقــوم كل عضــو يف فريــق التقييــم بدارســة تقريــر املوظــف )كٌل عــىل حــده(، ثــم يقــدم كل مقيــم تقريــره املســتقل، والــذي 

يتضمــن نقــاط القــوة وفــرص التحســني واألمــور الواجــب التأكــد منهــا خــالل الزيــارة امليدانيــة )يف حــال تأهــل املوظــف لهــذه 

املرحلــة(. يتــم عكــس مخرجــات مــا ورد يف التقريــر املســتقل يف جــدول احتســاب العالمــات املخصــص لهــذه الغايــة. يجتمــع 

فريــق التقييــم بعدهــا بهــدف الوصــول إىل فهــم مشــرتك حــول وضــع املوظــف، ومــن ثــم إعــداد تقريــر توافقــي يبــني نقــاط 

ــة(،  ــة )يف حــال تأهــل املوظــف لهــذه املرحل ــارة امليداني ــا خــالل الزي القــوة وفــرص التحســني واألمــور الواجــب التأكــد منه

ومــن ثــم يقــوم فريــق التقييــم بعكــس مخرجــات مــا ورد يف التقريــر التوافقــي يف جــدول احتســاب العالمــات املخصــص لهــذه 

الغايــة. ومــن ثــم يقــوم رئيــس الفريــق مبراجعــة التقاريــر املســتقلة والتوافقيــة والتــي أعدهــا فريــق التقييــم، لضــامن أعــىل 

درجــات الدقــة واملوضوعيــة.

4. اختيار أعى %20 من املوظفني ملرحلة املقابلة الشخصية يف املركز

يتــم اختيــار أعــىل %20 مــن مجمــوع املوظفــني عــن كل فئــة مــن خــالل لقــاءات رئيــس الفريــق مــع أعضــاء الفريــق واللجنــة 

الفنيــة بنــاًء عــىل عالماتهــم لتتــم مقابلتهــم يف مقــر املركــز مــن قبــل فريــق التقييــم. يف هــذه املرحلــة، يطلــب مــن املوظفــني 

املرتشــحني عــن فئــة املوظــف القيــادي بتقديــم ايجــاز عــن انجازاتــه ومبادراتــه أمــام فريــق التقييــم. يقــوم فريــق التقييــم 

بالتوافــق عــىل العالمــة املخصصــة للمقابلــة الشــخصية.

5. اختيار أعى %50 )كحد أدىن( من املوظفني الذين تم مقابلتهم ملرحلة الزيارة امليدانية

ــة  ــات يف املقابل ــىل عالم ــىل أع ــني ع ــة والحاصل ــن كل فئ ــني ع ــوع املوظف ــن مجم ــد أدىن( م ــىل %50 )كح ــار أع ــم اختي يت

ــم.  ــع عمله ــم يف مواق ــام بزيارته ــك للقي ــط وذل ــخصية فق الش

6. الزيارة امليدانية 

يقــوم الفريــق بزيــارة تقييــم ميدانيــة للموظــف يف وزارتــه/ مؤسســته، حيــث يعــد الهــدف مــن الزيــارة امليدانيــة هــو جمــع 

ــة  ــد مــن األدل ــع والتأك ــن صــورة أشــمل وأوضــح عــن املوظــف مــن خــالل االســئلة واملواضي ــد مــن املعلومــات وتكوي املزي

وتعديــل عالمــة التقريــر التوافقــي بعــد عكــس مخرجــات الزيــارة امليدانيــة عليهــا وال تخصــص لهــا عالمــة منفصلــة يف تقســيم 

العالمــات. وبعــد الزيــارة امليدانيــة يعــد الفريــق التقريــر التقييمــي النهــايئ للموظــف والــذي يحــدد بصــورة أساســية نقــاط 

القــوة وفــرص التحســني لديــه، كــام يتضمــن نتائــج وعالمــات التقييــم ويتــم ارســالها اىل رئيــس الفريــق بعــد عكــس مخرجــات 
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الزيــارة امليدانيــة عليهــا.

مــن األمــور التــي يتــم تقييمهــا خــالل الزيــارة امليدانيــة باإلضافــة إىل املعايــري التــي قــام املوظــف باإلجابــة عليهــا يف تقريــر 

االشــرتاك:

• عالقات العمل واالتصال.  

• االلتزام بأنظمة العمل.  

• اإلخالص واالنتامء.   

• أخالقيات العمل.  

األشخاص الذين يتم االتصال بهم أثناء الزيارة امليدانية:

• مدراء حاليني وسابقني.  

• زمالء من مختلف املستويات اإلدارية بشكل عشوايئ.  

• متعاملني مع املوظف املرشح من إدارات مختلفة داخل الجهة.  

7. اللجنة الفنية

يقــوم املركــز بتعيــني اللجنــة الفنيــة لالســتامع إىل رشح مــن املقيمــني عــن أهــم نقــاط القــوة لــكل موظــف متــت زيارتــه ميدانياً 

ــر او  ــوى التقاري ــل محت ــه املقيمــني لتعدي ــة، وتوجي ــر التوافقي ــة، والتأكــد مــن جــودة التقاري ــة املقابل واهــم مالحظــات لجن

العالمــات بنــاء عــىل نتائــج الزيــارة امليدانيــة واملشــاهدات ونقــاط التميــز التــي يحققهــا املوظــف. يقــوم املقيمــني بعكــس 

التغيــريات الالزمــة )إن وجــدت( عــىل التقاريــر والعالمــات بنــاًء عــىل توجيهــات اللجنــة الفنيــة وتحــت ارشاف رؤســاء الفــرق.

8. هيئة التحكيم

يقــوم املركــز بتعيــني أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن الخــراء يف هــذا املجــال لالســتامع اىل العــروض التقدمييــة مــن قبــل فــرق 

التقييــم لــكل مرشــح ومناقشــتهم بأبــرز مــؤرشات التمييــز لــدى كل مرشــح والعالمــة املعطــاة لهــم، ويقــوم رئيــس الفريق خالل 

جلســات هيئــة التحكيــم بتوضيــح اســس ونقــاط التميــز لــدى املوظــف امــام الهيئــة اضافــة اىل أهــم مالحظــات لجنــة املقابلــة. 

يقــوم املقيمــني بعكــس التغيــريات الالزمــة )إن وجــدت( عــىل التقاريــر والعالمــات بنــاًء عــىل توجيهــات هيئــة التحكيــم وتحــت 

ارشاف رؤســاء الفــرق. يقــوم رؤســاء الفــرق برفــع النتائــج النهائيــة بعــد التعديــالت لهيئــة التحكيــم وتســليمها إلدارة املركــز.

9. اللجنة التوجيهية ومجلس األمناء

يتــم عــرض نتائــج تقييــم جائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز امــام اللجنــة التوجيهيــة للموافقــة عليهــا. ومــن ثــم يتــم عرضهــا 

عــىل مجلــس أمنــاء املركــز ألخــذ املوافقــة النهائيــة عليهــا وتحديــد املوظفــني الذيــن ســيتم تكرميهــم خــالل الحفــل واملوظفــني 

الحاصلــني عــىل ختــم التميــز. مــن الجديــر بالذكــر أن النتائــج يتــم عرضهــا عــىل اللجنــة التوجيهيــة ومجلــس األمنــاء بــدون 

ذكــر أســامء املوظفــني وأســامء الجهــات الذيــن يعملــون بهــا وذلــك لضــامن الحياديــة.

ــري  ــر تقييمــي اســتناداً إىل معاي ــة فقــط عــىل تقري ــارة امليداني ــة الزي ــج، يحصــل كل موظــف تأهــل ملرحل بعــد إعــالن النتائ

ــه. ــه مــام يســاعد عــىل التحســني املســتمر يف أدائ ــاط القــوة وفــرص التحســني لدي ــزة، يوضــح نق الجائ
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الرتشــيح إلزامــي لجائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز، حيــث تلتــزم كل جهــة برتشــيح ثالثــة موظفــني مــن 

فــروع الجهــة خــارج عــامن )يف حــال كانــت الجهــة لديهــا فــروع خــارج عــامن(، وإرســال منــوذج الرتشــيح 

الخــاص بجائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز بكتــاب رســمي موقــع ومختــوم بحيــث يتــم ترشــيح موظــف 

ــامء  ــالن أس ــيتم إع ــة األوىل. س ــزة الثالث ــات الجائ ــن فئ ــة م ــكل فئ ــزة ل ــه رشوط الجائ ــق علي ــد تنطب واح

املؤسســات التــي مل ترشــح أي مــن موظفيهــا خــالل حفــل توزيــع جوائــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز.

يعتــر املوظــف املرشــح مــن نخبــة موظفــي الجهــة التــي ميثلهــا، لذلــك ال بــد أن يكــون اختيــار املوظــف 

ــه ســيعكس صــورة الجهــة التــي ميثلهــا. ــاً ألن ــاً وحقيقي ــاراً موضوعي املرشــح اختي

تقــوم الجهــة بإرســال كتــاب رســمي موقـّـع مــن الوزيــر أو األمــني العــام أو مديــر عــام املؤسســة يبــني أســامء 

املوظفــني الثــالث املرشــحني عــن الفئــات الثالثــة وفئــة كل منهــم، بشــكل منفصــل عــن تقاريــر االشــرتاك.

يقــوم املوظــف املرشــح بإعــداد تقريــر االشــرتاك املرســل مــن املركــز والــذي يحتــوي عــىل إجابــات املعايــري 

والوثائــق املرفقــة بالتعــاون مــع مديــره املبــارش واملوظفــني املعنيــني. 

يتم ارسال نسخة الكرتونية عن التقرير واملرفقات بصيغة الكرتونية فقط.

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

امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية - الــدورة التاســعة )2023-2024(”، جائــزة املوظــف 

الحكومــي املتميــز، واســم املوظــف الحكومــي املرشــح وفئــة الجائــزة املرشــح عنهــا.

عــىل املوظــف املرشــح عــن أي فئــة مــن فئــات جائــزة املوظــف الحكومــي املتميــز أن يبــدأ تقريــر االشــرتاك 

بتقديــم نبــذة موجــزة ال تزيــد عــن صفحــة واحــدة تتضمــن املعلومــات الشــخصية للمرشــح ومعلومــات عــن 

وظيفتــه الحاليــة وتاريــخ االلتحــاق بهــا ونطــاق عملــه ومؤهلــه العلمــي، وأن تبــني النبــذة انطبــاق الــرشوط 

الخاصــة بالفئــة التــي تــم الرتشــيح عنهــا عــىل املوظــف املرشــح. 

يتــم تضمــني تقريــر االشــرتاك الســرية الذاتيــة للموظــف املرشــح، إضافــة إىل الهيــكل التنظيمــي للجهــة مــع 

توضيــح موقــع املوظــف فيــه.

تتــم طباعــة اإلجابــات باللغــة العربيــة واســتخدام خــط )Simplified Arabic( حجــم )12( وترقيــم اإلجابات 

والصفحــات حســب املعيــار واملعايــري الفرعيــة، وتكــون الطباعــة عــىل وجهــي الورقة.

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

يجب أال تقل الحوايش عن )1( إنش من األعىل واألسفل، و)1.25( إنش من الجانبني.

يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.

1
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12

إرشادات عامة للمشاركة



62

تُعــد الجهــة الوثائــق الرضوريــة اإلضافيــة وتحتفــظ بهــا لحــني زيــارة أعضــاء فريــق التقييــم لالطــالع عليهــا 

إن لــزم األمــر.

تقــوم الجهــة بتوفــري مــكان ألعضــاء فريــق املقيمــني عنــد الزيــارة ويتــم توفــري الوثائــق املطلوبــة يف هــذا 

املــكان، كــام ميكــن لفريــق املقيمــني طلــب وثائــق أخــرى إذا اســتدعى التقييــم ذلــك.

يقــوم أعضــاء فريــق املقيمــني بطلــب املوظفــني للمقابلــة حســب معايــري الجائــزة إضافــة إىل أي موظــف 

يــرى املقيمــون رضورة مقابلتــه عنــد إجــراء التقييــم امليــداين.

يتــم التعامــل مــع املعلومــات الــواردة يف تقريــر االشــرتاك والوثائــق املرفقــة والتــي يتــم االطــالع عليهــا خــالل 

الزيــارة امليدانيــة برسيــة تامــة وتكــون محــل عنايــة واهتــامم إدارة املركــز وفريــق التقييــم.

عدد صفحات تقرير االشرتاك

1

3

2

4

ارشادات عامة للزيارة امليدانية

ــق املرفقــة عــام هــو  ــز والوثائ ــر اشــرتاك املوظــف الحكومــي املتمي ــد عــدد صفحــات تقري يجــب أال يزي

ــاه:  ــني يف الجــدول أدن مب

فئة الجائزة
الحد األقىص لعدد 

صفحات اإلجابة

الحد األقىص لعدد 

صفحات الوثائق املرفقة

18

15

15

املوظف القيادي/ اإلرشايف املتميز

املوظف اإلداري/ الفني/ التقني املتميز

جائزة املوظف املساند املتميز

35

25

25
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تعتــر إدارة التغيــري املحــرك األبــرز ملواجهــة املســتجدات  التــي تواجــه منظومــة العمــل االداري يف الجهــات 

ــة  ــة معالج ــايب ومحاول ــري اإليج ــداث التغي ــل إح ــإن العم ــذا ف ــاص. ل ــام والخ ــني الع ــة يف القطاع العامل

متطلبــات العوامــل الخارجيــة والداخليــة التــي تؤثــر عــى األداء املؤســي اصبحــت رضورة ماســة إلنجــاح 

عمــل أي حهــة.  ولضــامن نجاعــة عمليــة التغيــري فــإن إعتبــار األفــراد داخــل الجهــات العنــر األهــم لنجــاح 

عملهــا، وبالتــايل فــإن تطويــر برامــج إلدارة التغيــري باســتخدام األفــراد ســيدعم الجهــة يف أوقــات التغيــري 

ــر عــى األداء  ــز يف ظــل املتغــريات املتعــددة واملتنوعــة التــي تؤث ــر الوصفــة األنســب للعمــل املتمي ويعت

املؤســي وتضمــن عملهــا بشــكٍل فعــال.

ــام ضمــن عمــل فــرق عمــل  ــة تنســيق امله ــري يف الجهــات الحكومي ــب العمــل يف مجــال  إدارة التغي يتطل

ــام العمــل  ــة وقــدرة عــى رســم مه ــارات اتصــال نوعي ــري مــع ضــامن ان تكــون لديهــم مه خاصــة بالتغي

وتنفيذهــا بدقــة وكفــاءة يف الجهــة. مــن هنــا جــاءت فكــرة اطــالق جائــزة فريــق التغيــري املتميــز لتحفيــز 

ــري والعمــل عــى دعمهــا وتوفــري املــوارد الالزمــة لتمكينهــا  ــي ثقافــة فــرق التغي الجهــات عــى نــرش وتبن

مــن القيــام بعملهــا وتحقيــق النتائــج واألهــداف التــي كانــت ســببا لتشــكيلها لتكــون لديهــا القــدرة عــى 

إحــداث التغيــري. علــامً بــأن القــدرة عــى إحــداث التغيــري ال تتوفــر مصادفــًة، بــل تتطلــب نهجــاً اســرتاتيجيا 

لتضمــني إدارة التغيــري داخــل الجهــة.

تــأيت فكــرة الجائــزة لتعزيــز التنافــس االيجــايب بينهــا ولضــامن قيــام فــرق العمــل فيهــا بالواجبــات واملهــام 

املوكلــة إليهــا عــى أكمــل وجــه ومبســتويات عاليــة مــن التميــز لتلبيــة إحتياجــات الخطــط الوطنيــة املعنيــة 

ــاس  ــة لقي ــس معياري ــادية وأس ــة إرش ــري مرجعي ــالل توف ــن خ ــيايس واإلداري م ــادي والس ــأن االقتص بالش

مــدى التقــدم والتطــور يف أداء الجهــات الحكوميــة وتضمــني املســتجدات بغيــة إحــداث نقلــة نوعيــة يف أداء 

ونتائــج الجهــات الحكوميــة بصــورة تكــون فيهــا املعايــري أقــرب للتطبيــق العمــيل وفــق مطلبــات الخطــط 

الوطنيــة املختلفــة.  

ــق،  ــق بتشــكيل الفري ــري رئيســية تتعل ــز أربعــة معاي ــري املتمي ــق التغي ــزة فري ــم جائ يتضمــن منــوذج تقيي

والتخطيــط، والتنفيــذ، باإلضافــة اىل االنجــازات ونتائــج التغيــري. إن النتيجــة النهائيــة لقــدرة الجهــة عــى 

إدارة التغيــري هــي قيــام األفــراد بتبنــي التغيــري برسعــة وبفعاليــة أكــر، وجعــل الجهــات الحكوميــة قــادرة 

ــي  ــالل تبن ــن خ ــة م ــل الجه ــى عم ــها ع ــة وعكس ــط الوطني ــات الخط ــة ملتطلب ــتجابة الرسيع ــى االس ع

املبــادرات اإلســرتاتيجية واعتــامد تقنيــات جديــدة مــام يــؤدي اىل تعزيــز اإلنتاجيــة ورىض متلقــي الخدمــة 

ــة املطــاف.  يف نهاي

املقدمة
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رشوط االشرتاك
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أن ال يقل عدد أعضاء الفريق عن خمسة مبا فيهم رئيس الفريق.

أن ال يكون الفريق مدرًجا يف الهيكل التنظيمي للجهة.

أن ال يكون هنالك مشاركة خارجية غري حكومية )استشارية( يف تصميم وتنفيذ املرشوع.

يجــب أن تغطــي وثائــق االشــرتاك نشــاطات الفريــق وأعاملــه وليــس األنشــطة الفرديــة ألعضــاء 

الفريق.

ــة اىل املركــز يف الوقــت  ــة وثيقــة االشــرتاك وارســالها مــع املرفقــات املطلوب ــق تعبئ عــى الفري

املحــدد والــذي يتــم اعالنــه الحقــا للجهــات مــن خــالل ضبــاط االرتبــاط.

ــة  ــاز مرحل ــي تجت ــرق الت ــرتاك للف ــق االش ــم وثائ ــد تقدي ــة بع ــارات ميداني ــذ زي ــيتم تنفي س

ــي. ــم املكتب التقيي

يجــب أال يقــل تقييــم أداء أي عضــو مــن أعضــاء الفريــق املرشــح يف الجهــة يف الســنتني املاضيتني 

عــن جيــد جــداً وعــدم حصولهــم عــى أي شــكل مــن أشــكال العقوبــات خــالل الســنتني األخريتني 

مــن عملهــم يف الجهة.

يحــق للمركــز رفــض اشــرتاك أي فريــق مرشــح ال تنطبــق عليــه الــرشوط الــواردة أعــاله يف أي 

مرحلــة مــن مراحــل التقييــم.



مميزات 

الحصول عى 

جائزة فريق 

التغيري املتميز

• يعتــر الفريــق الحائــز عــى جائــزة فريــق التغيــري املتميــز مثــالً أعــى بــني 

موظفــي القطــاع العــام ويعتــر حصولــه عــى الجائــزة اعرتافــاً بتميــز أدائــه 

وكفاءتــه.

• يســتلم الفريــق الحائــز عــى جائــزة فريــق التغيــري املتميــز شــهادة شــكر 

ــة. ــزة ومكافــأة مالي ــر وتــذكاراً للجائ وتقدي

• بعــد إعــالن النتائــج، يحصــل كل فريــق متــت زيارتــه يف موقــع عملــه عــى 

تقريــر تقييمــي يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديــه، مــام 

يســاعد عــى اإلرتقــاء بأدائــه.

• يحصــل الفريــق الحائــز عــى ختــم التميــز شــهادة شــكر وتقديــر باالضافــة 

اىل تقريــر تقييمــي يتضمــن أهــم نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديــه، مــام 

يســاعد عــى اإلرتقــاء بأدائــه مســتقبال.
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1. تحديد معايري خاصة الختيار أعضاء وقائد الفريق.

2. تحديد مهام ومسؤوليات وصالحيات أعضاء وقائد الفريق.

3. كيفية تشكيل الفريق ومالمئة تخصصات وخرات االعضاء لتحقيق اهداف الفريق.

4. دور رئيــس الفريــق يف دعــم الفريــق وتحديــد املــوارد الالزمــة لتنفيــذ متطلبــات عمــل الفريــق مــن مــوارد 

برشيــة وماليــة وتقنيــة.

5. تحديد وسائل االتصال والتواصل الداخي والخارجي للفريق ضمن خطة خاصة لالتصال والتواصل.

6. تحديد آليات التعلم املستخدمة ووضع خطة تدريبية ألعضاء الفريق.

1. تحديد أهداف ومجال عمل الفربق واملخرجات املتوقعة. 

ــة  ــام ورؤي ــث القطــاع الع ــق لتحدي ــة كخارطــة الطري ــرؤى والخطــط الوطني ــات ال ــد وشــمول متطلب 2. تحدي

ــة. ــرتاتيجية للجه ــداف االس ــية وااله ــة السياس ــث املنظوم ــة لتحدي ــة الوطني ــادي والرؤي ــث االقتص التحدي

3. تصميم خطة عمل للفريق مرتبطة باالهداف التي تم تكوين الفرق بناء عليها.

4. وضع مؤرشات أداء وأطر زمنية محددة لتنفيذ خطة عمل الفريق.

5. تصميم آلية ملتابعة تنفيذ خطة عمل الفريق واصدار التقارير الالزمة ضمن اطر زمنية محددة.

6. تحديــد املخاطــر والتحديــات املرتبطــة بالتنفيــذ وتحليلهــا وتحديــد مــدى تاثريهــا وطــرق معالجتهــا ضمــن 

خطــة الدارة املخاطــر. 

7. وضع خطة لتقييم أعضاء الفريق بناء عىل املسؤوليات املناطة بهم.

معايري جائزة فريق

التغيري املتميز
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1. تحديد آلية تنفيذ خطة العمل بشكل دوري بناء عىل مؤرشات األداء ومستهدفاتها.

2. مــدى قيــام قائــد الفريــق مبتابعــة تنفيــذ خطــة العمــل وتوزيــع املهــام واملســؤوليات عــىل أعضــاء الفريــق 

باالضافــة اىل اعــداد التقاريــر الدوريــة وارســالها اىل اصحــاب العالقــة.

3. تطبيق خطة االتصال والتواصل ومتابعة تنفيذها.

ــق ودرجــة التعــاون  ــادل املعــريف ومــدى االســتفادة مــن مهــارات أعضــاء الفري ــات التب ــذ آلي ــد وتنفي 4. تحدي

ــه.  ــق أهداف بينهــم يف تحقي

5. قدرة الفريق عىل مواجهة التحديات واملعوقات والتغلب عليها لتحقيق أهداف الفريق.

6. مــدى االســتفادة مــن االدوات واالســاليب االداريــة والتقنيــات الحديثــة واالطــالع عــىل افضــل املامرســات يف 

تنفيــذ خطــة عمــل الفريــق.

ــاهم يف  ــي تس ــع الت ــا يف املواضي ــة و/أو خارجه ــل الجه ــن داخ ــراء م ــن خ ــن م ــق م ــتفادة الفري ــدى اس 7. م

ــه. ــق أهداف تحقي

8. تنفيــذ مامرســات تتســم باالبــداع واالبتــكار يف عمــل الفربــق وأثــره عــىل تحســني االداء وتحقيــق األهــداف 

املرجــوة.

1. كفاءة تنفيذ خطة عمل الفريق.

2. مستوى تحقيق االهداف املخطط لها.

ــداف  ــة واأله ــط الوطني ــرؤى والخط ــات ال ــق متطلب ــق يف تحقي ــازات الفرب ــج وانج ــاهمة نتائ ــدى مس 3. م

االســرتاتيجية للجهــة.

4. مستوى التميز واالبداع يف انجازات الفريق.

5. أثر التغيري املتحقق من عمل الفريق عىل مستوى أداء الجهة.
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عملية التقييم

استالم وثائق االشرتاك للفرق 

املشاركة يف جائزة فريق التغيري 

املتميز

اللجنة الفنية

هيئة التحكيم اللجنة التوجيهية ومجلس األمناء

التقييم املستقل والتوافقي لكافة 

املرشحني

اختيار أعىل ٢٠٪ من الفرق 

ملرحلة املقابلة يف املركز
اختيار أعىل ٥٠٪ )كحد أدىن( من 

الفرق التي تم مقابلتها ملرحلة 

الزيارة امليدانية

الزيارة امليدانية



1. استالم وثائق االشرتاك للفرق املشاركة يف جائزة فريق التغيري املتميز

يقــوم فريــق التغيــري يف الجهــة باإلجابــة عــىل مــؤرشات التميــز ضمــن معايــري الجائــزة وتضمينهــا يف وثيقــة االشــرتاك وإرفــاق 

الوثائــق املطلوبــة وارســالها اىل املركــز عــن طريــق ضابــط ارتبــاط الجهــة يف الوقــت املحــدد.

2. التقييم املستقل والتوافقي لكافة املرشحني

يقــوم املركــز بتعيــني فريــق للتقييــم بحيــث يقــوم كل عضــو يف فريــق التقييــم بدارســة تقريــر املشــاركة )كٌل عــىل حــده(، ثــم 

يقــدم كل مقيــم تقريــره املســتقل، والــذي يتضمــن نقــاط القــوة وفــرص التحســني واألمــور الواجــب التأكــد منهــا خــالل الزيــارة 

امليدانيــة )يف حــال تأهــل فريــق الجهــة املشــاركة لهــذه املرحلــة(. يتــم عكــس مخرجــات مــا ورد يف التقريــر املســتقل يف جــدول 

احتســاب العالمــات املخصــص لهــذه الغايــة.  يجتمــع فريــق التقييــم بعدهــا بهــدف الوصــول إىل فهــم مشــرتك حــول وضــع 

الفريــق، ومــن ثــم إعــداد تقريــر توافقــي يبــني نقــاط القــوة وفــرص التحســني واألمــور الواجــب التأكــد منهــا خــالل الزيــارة 

امليدانيــة )يف حــال تأهــل فريــق الجهــة املشــاركة لهــذه املرحلــة(، ومــن ثــم يقــوم فريــق التقييــم بعكــس مخرجــات مــا ورد 

يف التقريــر التوافقــي يف جــدول احتســاب العالمــات املخصــص لهــذه الغايــة.

3. اختيار أعى %20 من الفرق ملرحلة املقابلة يف املركز

يتــم اختيــار أعــىل %20 مــن مجمــوع الفــرق املشــاركة بنــاًء عــىل عالماتهــم لتتــم مقابلتهــم يف مقــر املركــز مــن قبــل فريــق 

ــة اىل  ــه باالضاف ــق وأهدافــه وخطــة عمل ــم ايجــاز عــن الفري ــة، يطلــب مــن الفــرق املشــاركة تقدي ــم. يف هــذه املرحل التقيي

انجازاتــه ومبادراتــه أمــام فريــق التقييــم ليقــوم فريــق التقييــم بعدهــا بالتوافــق عــىل العالمــة املخصصــة للمقابلــة.

4. اختيار أعى %50 )كحد أدىن( من الفرق التي تم مقابلتها ملرحلة الزيارة امليدانية

يتــم اختيــار أعــىل %50 )كحــد أدىن( مــن مجمــوع الفــرق املشــاركة والحاصلــني عــىل أعــىل عالمــات يف املقابلــة فقــط وذلــك 

للقيــام بزيارتهــم يف مواقــع عملهــم. 

5. الزيارة امليدانية 

يقــوم الفريــق بزيــارة تقييــم ميدانيــة يف الجهــة املشــاركة، حيــث يعــد الهــدف مــن الزيــارة امليدانيــة هــو جمــع املزيــد مــن 

املعلومــات وتكويــن صــورة أشــمل وأوضــح عــن الفريــق مــن خــالل االســئلة واملواضيــع والتأكــد مــن األدلــة وتعديــل عالمــة 

ــات.  ــة يف تقســيم العالم ــة منفصل ــا عالم ــا وال تخصــص له ــة عليه ــارة امليداني ــي بعــد عكــس مخرجــات الزي ــر التوافق التقري

وبعــد الزيــارة امليدانيــة يعــد الفريــق التقريــر التقييمــي النهــايئ للفريــق والــذي يحــدد بصــورة أساســية نقــاط القــوة وفــرص 

التحســني لديــه، كــام يتضمــن نتائــج وعالمــات التقييــم ويتــم ارســالها اىل املركــز بعــد عكــس مخرجــات الزيــارة امليدانيــة عليهــا.

6. اللجنة الفنية

يقــوم املركــز بتعيــني اللجنــة الفنيــة لالســتامع إىل رشح مــن املقيمــني عــن أهــم نقــاط القــوة لــكل فريــق متــت زيارتــه ميدانيــاً 

واهــم مالحظــات لجنــة املقابلــة، والتأكــد مــن جــودة التقاريــر، وتوجيــه املقيمــني لتعديــل محتــوى التقاريــر او العالمــات بنــاء 

عــىل نتائــج الزيــارة امليدانيــة واملشــاهدات ونقــاط التميــز التــي يحققهــا الفريــق. يقــوم املقيمــني بعكــس التغيــريات الالزمــة 

)إن وجــدت( عــىل التقاريــر والعالمــات بنــاًء عــىل توجيهــات اللجنــة الفنيــة.

7. هيئة التحكيم

يقــوم املركــز بتعيــني أعضــاء هيئــة التحكيــم مــن الخــراء يف هــذا املجــال لالســتامع اىل العــروض التقدمييــة مــن قبــل فــرق 

ــق  ــوم فري ــم، ويق ــة املعطــاة له ــق والعالم ــدى كل فري ــز ل ــؤرشات التميي ــرز م ــق مرشــح ومناقشــتهم بأب ــكل فري ــم ل التقيي

التقييــم خــالل جلســات هيئــة التحكيــم بتوضيــح اســس ونقــاط التميــز لــدى الفريــق امــام الهيئــة اضافــة اىل أهــم مالحظــات 

لجنــة املقابلــة. يقــوم املقيمــني بعكــس التغيــريات الالزمــة )إن وجــدت( عــىل التقاريــر والعالمــات بنــاًء عــىل توجيهــات هيئــة 

التحكيــم. تقــوم فــرق التقييــم برفــع النتائــج النهائيــة بعــد التعديــالت لهيئــة التحكيــم وتســليمها إلدارة املركــز.
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8. اللجنة التوجيهية ومجلس األمناء

يتــم عــرض نتائــج تقييــم جائــزة فريــق التغيــري املتميــز امــام اللجنــة التوجيهيــة للموافقــة عليهــا. ومــن ثــم يتــم عرضهــا عــىل 

مجلــس أمنــاء املركــز ألخــذ املوافقــة النهائيــة عليهــا وتحديــد الفــرق التــي ســيتم تكرميهــا خــالل الحفــل والفــرق الحاصلــة 

عــىل ختــم التميــز. مــن الجديــر بالذكــر أن النتائــج يتــم عرضهــا عــىل اللجنــة التوجيهيــة ومجلــس األمنــاء بــدون ذكــر أســامء 

ــارة  ــة الزي ــق تأهــل ملرحل ــج، يحصــل كل فري ــة. بعــد إعــالن النتائ ــك لضــامن الحيادي ــا الفــرق وذل ــي تعمــل به الجهــات الت

امليدانيــة فقــط عــىل تقريــر تقييمــي اســتناداً إىل معايــري الجائــزة، يوضــح نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديــه مــام يســاعد 

عــىل التحســني املســتمر يف أدائــه.
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الرتشــيح إلزامــي لجائــزة فريــق التغيــري املتميــز، حيــث تلتــزم كل جهــة برتشــيح فريــق واحــد تنطبــق عليــه رشوط الجائــزة. ســيتم إعــالن 

أســامء الجهــات التــي مل ترشــح أي فريــق خــالل حفــل توزيــع جوائــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز.

تقــوم الجهــة بإرســال كتــاب رســمي موقـّـع مــن الوزيــر أو األمــني العــام أو مديــر عــام الجهــة يبــني أســامء املوظفــني أعضــاء الفريــق املرشــح 

بشــكل منفصــل عــن وثيقــة االشــرتاك.

يتم ارسال نسخة الكرتونية عن وثيقة االشرتاك واملرفقات بصيغة الكرتونية فقط. 

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

ــز. ــزة فريــق التغيــري املتمي ــز/ جائ ــزة املوظــف الحكومــي املتمي ــدورة التاســعة )2023/2024(«، جائ األداء الحكومــي والشــفافية - ال

عــىل الفريــق املرشــح أن يبــدأ وثيقــة االشــرتاك بتقديــم نبــذة موجــزة ال تزيــد عــن صفحــة واحــدة تتضمــن معلومــات عــن أهــداف الفريــق 

وكيفيــة تنفيــذ مهامــه وأهــم مــا تحقــق مــن انجازاتــه.

يتــم تضمــني وثيقــة االشــرتاك الســرية الذاتيــة املختــرة )صفحــة واحــدة( ألعضــاء الفريــق املرشــح، إضافــة إىل الهيــكل التنظيمــي للجهــة 

مــع توضيــح موقــع كل موظــف فيــه.

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)1.25( إنش من الجانبني.

يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.

ارشادات عامة للزيارة امليدانية

تُعد الجهة الوثائق الرضورية اإلضافية وتحتفظ بها لحني زيارة أعضاء فريق التقييم لالطالع عليها إن لزم األمر.

ــق  ــة يف هــذا املــكان، كــام ميكــن لفري ــق املطلوب ــري الوثائ ــم توف ــارة ويت ــد الزي ــق املقيمــني عن ــري مــكان ألعضــاء فري ــة بتوف تقــوم الجه

ــك. ــم ذل ــق أخــرى إذا اســتدعى التقيي ــب وثائ املقيمــني طل

يقــوم أعضــاء فريــق املقيمــني بطلــب املوظفــني للمقابلــة حســب معايــري الجائــزة إضافــة إىل أي موظــف يــرى املقيمــون رضورة مقابلتــه 

عنــد إجــراء التقييــم امليــداين.

يتــم التعامــل مــع املعلومــات الــواردة يف وثائــق االشــرتاك والوثائــق املرفقــة والتــي يتــم االطــالع عليهــا خــالل الزيــارة امليدانيــة برسيــة تامــة 

وتكــون محــل عنايــة واهتــامم إدارة املركــز وفريــق التقييــم.

عدد صفحات وثيقة االشرتاك

يجب أال يزيد عدد صفحات وثيقة اشرتاك فريق التغيري املتميز والوثائق املرفقة عام هو مبني يف الجدول أدناه: 

1٠وثيقة االشرتاك

1٥الوثائق املرفقة

1

1

3

3

4

4

5

6

7

8

9

10

2

2

إرشادات عامة للمشاركة



ــة. إن اآلراء  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــب بدعــم مــن الوكال ــم إعــداد هــذا الكتي ت

ــة  ــة للتنمي ــة األمريكي ــن آراء الوكال ــرضورة ع ــر بال ــب ال تع ــذا الكتي ــواردة يف ه ال

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــة أو حكوم الدولي


