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ــز كانــت اوىل  ــاين للتمي ــه الث ــاين بإنشــاء مركــز امللــك عبدالل ــه الث ــة امللــك عبدالل ــذ ان اوعــز جالل من

ــات  ــور يف أداء الجه ــدم والتط ــدى التق ــاس م ــة لقي ــس معياري ــادية وأس ــة إرش ــري مرجعي ــه توف مهام

الحكوميــة واملؤسســات والهيئــات الرســمية وغــري الرســمية وتعزيــز التنافــس االيجــايب بينهــا. ويف ظــل 

ــر  ــل ع ــفة العم ــر اإلداري وفلس ــج الفك ــة ونض ــة املطبق ــات اإلداري ــل املامرس ــي ألفض ــور النوع التط

العقــود القليلــة املاضيــة فــإن الحاجــة أصبحــت ملحــة إلعــادة مراجعــة النمــوذج واملعايــري املســتخدمة 

حاليــاً يف عمليــة التقييــم بغيــة إحــداث نقلــة نوعيــة يف أداء ونتائــج الجهــات الحكوميــة بصــورة تكــون 

فيهــا املعايــري أقــرب للتطبيــق العمــي وتحــايك واقــع الحــال فيهــا.  

تأسســت جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية يف عــام 2002، ومنــذ 

ذلــك الحــني، شــهدت معايــري التقييــم أربعــة تعديــالت رئيســية. حيــث تــم إطــالق الــدورة األوىل يف 

ــادة، وإدارة املــوارد، وإدارة  ــري رئيســية وهــي القي عــام )2002( باالســتناد اىل منــوذج يعتمــد )4(معاي

ــا أضيــف فيــه معيــار  العمليــات، والنتائــج. ويف الــدورة الثالثــة، شــهدت معايــري الجائــزة تعديــاًل ثانيً

رئيــي فيــام يتعلــق باملعرفــة. ثــم شــهدت معايــري الجائــزة يف الــدورة السادســة تعديــاًل ثالثــاً أضيــف 

فيــه معيــار رئيــي فيــام يتعلــق بالنتائــج. وحــدث التعديــل الرابــع املتعلــق مبعايــري الجائــزة يف الــدورة 

الســابعة، حيــث اعتمــد املركــز منــوذج املؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM-2013( مــع بعــض 

التعديــالت مــن أجــل امتثــال النمــوذج لبيئــة العمــل الحكومــي يف األردن.

يــأيت التعديــل الخامــس عــىل منــوذج التميــز ومعايــريه كأحــد اإلســتحقاقات التــي يســعى املركــز مــن 

ــز  ــر أطــر التمي ــن خــالل العمــل عــىل تطوي ــة م ــز يف األردن واملنطق ــة التمي ــر ثقاف ــا اىل تجذي خالله

ومعايــري التقييــم القامئــة عــىل أفضــل املامرســات الدوليــة، حيــث عمــل املركــز عــىل تطويــر منــوذج 

جديــد للتميــز واملعايــري التــي يســتند اليهــا يف ضــوء زيــادة مســتوى نضــج التميــز داخــل املؤسســات 

الحكوميــة وتغيــري احتياجــات وتوقعــات املواطنــني األردنيــني، ورضورة مراعــاة خصائــص القطــاع العــام 

والحاجــة اىل إحــداث تأثــري بشــكل أكــر يف مؤسســاته. لقــد اســتند التصميــم الجديــد للنمــوذج عــىل 

املقارنــة مــع النــامذج العامليــة وأفضــل املامرســات يف تقييــم مؤسســات القطــاع العــام. 

ــو  ــوذج KACE-5.0 ه ــمى من ــي األردين واملس ــز الحكوم ــد للتمي ــوذج جدي ــالق من ــن إط ــدَف م  اله

متكــني الجهــات الحكوميــة مــن تلبيــة متطلبــات وتوقعــات املواطنــني للحصــول عــىل خدمــات حكوميــة 

مبســتوى جــودة أفضــل مــام هــي عليــه اآلن ووفــق أفضــل املامرســات كــون النمــوذج يوفــر طريقــة 

جديــدة للتفكــري تعتمــد مبــادئ ومفاهيــم الكفــاءة والفاعليــة يف تخطيــط وتنفيــذ وتحديــث العمــل 

الحكومــي. كــام يســتند النمــوذج إىل املفاهيــم الحديثــة يف العمــل الحكومــي والتــي تشــمل الرتكيــز 

عــىل التحــول نحــو تطبيــق التوجهــات الوطنيــة والــدور القطاعــي وإدارة التغيــري واالبتــكار والتكامــل 

ــزة يف  ــج متمي ــم تجريبهــا وتطبيقهــا وأثبتــت فاعليتهــا يف تحقيــق نتائ يف العمــل الحكومــي، والتــي ت

املقدمة
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عــدد مــن الــدول الســباقة يف هــذا املجــال. كــام يوفــر منــوذج التميــز الجديــد خارطــة طريــق جديــدة 

للمؤسســات الحكوميــة التــي تســعى إىل الوصــول إىل مســتويات أداء أفضــل يف رحلتهــا نحــو التميــز 

والريــادة.

يضمــن النمــوذج الجديــد للتميــز تحقيــق قيمــة مضافــة للجهــات الحكوميــة التــي تطبــق النمــوذج 

مثــل ســهولة ووضــوح املعايــري ومراعــاة اإلختــالف والخصوصيــة يف طبيعــة عمــل الجهــات الحكوميــة 

والرتكيــز عــىل مــدى تحقيــق األهــداف الوطنيــة والقطاعيــة املنوطــة بالجهــات الحكوميــة واســتخدام 

ــد للتقييــم يركــز عــىل نتائــج املهــام الرئيســية. كــام يضمــن النمــوذج الرتابــط الواضــح  أســلوب جدي

والفهــم املبســط لطبيعــة العالقــة بــني املدخــالت واملخرجــات والنتائــج املرتبطــة بهــا بحيــث يســهل 

التطبيــق عــىل الجهــات الحكوميــة ومســاعدتها نحــو تطبيــق مفهــوم حكومــات املســتقبل حكومــات 

املســتقبل. 

لقــد تــم تصميــم النمــوذج بطريقــة تضمــن الربــط املبــارش بــني املدخــالت واملخرجــات والنتائــج ذات 

ــط  ــوي النمــوذج عــىل 3 محــاور رئيســية هــي محــور التخطي ــث يحت ــار، بحي ــة يف نفــس املعي العالق

ومحــور التنفيــذ ومحــور التحــول. يضــم كل محــور عــدد مــن املعايــري الرئيســية حيــث تــم تقســيم كل 

معيــار إىل قســمني رئيســيني األول معنــي بالقــدرات والثــاين ذو عالقــة بالنتائــج الخاصــة بهــذه القدرات. 

يركــز النمــوذج الجديــد عــىل تعزيــز التكامــل بــني مؤسســات القطــاع العــام، وتبنــي مفهــوم التخطيــط 

العامــودي ثــاليث األبعــاد بــني مختلــف املســتويات اإلداريــة )املؤســي والقطاعــي والوطنــي(، وتحديــد 

ــة  مســتوى املشــاركة واملســؤولية عــن األداء الوطنــي والقطاعــي واملؤســي لتحقيــق مســتويات عالي

ــة.  ــة األردني ــزة التنافســية للدول ــق املي ــات لتحقي ــج الحكوم ــم نه ــة ودع ــية العاملي ــؤرشات التنافس مل

كــام يفــرد جــزء واهتــامم بالبعــد التشــغيي مــن خدمــات وعمليــات ومشــاريع وتركيــز عــىل ادخــال 

مفاهيــم االبــداع واالبتــكار يف االدارة الحكوميــة.

لقــد اســتمد النمــوذج عــدد مــن مفاهيــم التميــز املؤســي التــي تضمــن يف حــال تطبيقهــا الوصــول اىل 

ريــادة مؤسســاتنا الوطنيــة وتحقيقهــا ألفضــل النتائــج وتنبــع مــن قــراءة متعمقــة لواقــع حــال اإلدارة 

العامــة األردنيــة وحاجتهــا اىل بصمــة جديــدة تســاعدها عــىل التحــول بطريقــة تتوافــق مــع أفضــل 

املامرســات وتواكــب الحديــث يف إدارة القطــاع العــام. يســتند منــوذج KACE-5.0 اىل مفاهيــم التميــز 

التاليــة:
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مفاهيم
التمّيز

الحكومي

تركــز منظومــة التميــز الحكومــي األردين عــىل تبنــي الجهــة لرؤيــة طموحــة مســتنده اىل 

دورهــا الوطنــي والقطاعــي واملؤســي والتــي توجههــا يف جميــع أعاملهــا وتســاعدها يف 

صياغــة رؤيتهــا املســتقبلية وتحويلهــا إىل واقــع ملمــوس مــع الرتكيــز عــىل تفعيــل الرتابــط 

ثــاليث االبعــاد يف التخطيــط للجهــة الحكوميــة للوصــول إىل تحقيــق الــرؤى الوطنيــة ذات 

العالقــة والعمــل عــىل تحقيــق أهدافهــا ومؤرشاتهــا مبــا يســهم يف تعزيــز تنافســية األردن. 

الرتابط

والتكامل ثاليث

االبعاد

تركــز منظومــة التميــز الحكومــي عــىل تحقيــق نتائــج بعيــدة املــدى للجهــة الحكوميــة 

تضعهــا يف مراكــز متقدمــة مــام يحقــق لهــا الريــادة يف مختلــف مجــاالت العمــل 

الحكومــي )G2G, G2B, G2C( ويســهم يف تعزيــز تنافســية األردن وترتيبــه عامليــا. 

تعزيز التنافسية

وتحقيق

الريادة

تســهم منظومــة التميــز الحكومــي يف تعزيــز دور القيــادة املشــرتكة يف الجهــات الحكومية 

مــن خــالل إيجــاد قــادة ملَهمــني قادريــن بتشــاركية عــىل صياغــة املســتقبل وتحقيــق 

ــم والســلوك  ــم القــدوة الحســنة يف القي ــة املســتقبلية املســتدامة وملِهمــني بتقدي الرؤي

اإليجــايب ويشــحذون الهمــم ويســعون إىل إيجــاد ثقافــة مؤسســية تشــجع عــىل اإلبتــكار 

والتطويــر املؤســي.  

قيادة مشرتكة

ملَهمة

وملِهمة
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ــري  ــية وإدارة التغي ــاقة املؤسس ــم الرش ــىل مفاهي ــي ع ــز الحكوم ــة التمي ــد منظوم تعتم

ــاء جهــة حكوميــة قــادرة عــىل إحــداث التغيــري املنشــود والخــروج  التــي تعــزز مــن بن

ــم  ــا، وتقدي ــر عليه ــد تؤث ــي ق ــات املســتقبلية الت ــع التوجه ــل م ــة للتعام ــول املرن بالحل

منــوذج تنافــي يحقــق مســتويات متصاعــدة لــأداء ويضمــن رشــاقتها يف مواجهــة 

ــة. ــة املحيط ــرص يف البيئ ــاص الف ــات واقتن التحدي

تعزيز الرشاقة

املؤسسية وإدارة

التغيري

ــل  ــة يف العم ــاءة والفاعلي ــس الكف ــم أس ــىل تدعي ــي ع ــز الحكوم ــة التمي ــز منظوم ترك

ــة  ــات وأنظم ــر أســاليب ومامرســات وعملي ــم إيجــاد وتطوي ــن خــالل دع ــي م الحكوم

مطبقــة تحقــق نتائــج مســتدامة بإســتخدام أمثــل للمــوارد املتاحــة وتضمــن إدارة 

فاعلــة لعمليــات التغيــري وتحافــظ عــىل اســتدامة العمــل الحكومــي لتحقيــق احتياجــات 

ــني. ــة املعني ــات كاف وتوقع

استدامة

العمل

الحكومي

الرتكيــز عــىل تحقيــق النتائــج واإلنجــازات وبنــاء الخطــط واألهــداف املرتابطــة وإعــادة 

صياغــة القــدرات لتخــدم هــذا التوجــه وتوفــري مرجعيــة موضوعيــة للتقييــم املؤســي 

ــو  ــة نح ــات الحكومي ــع الجه ــني جمي ــيق ب ــود والتنس ــد الجه ــة وتوحي ــورة نظامي بص

ــة. ــج واإلنجــازات عــىل املســتويات املختلف ــق النتائ تحقي

اإلدارة

بالنتائج

تركــز منظومــة التميــز الحكومــي عــىل االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة مــن قبــل الجهــات 

الحكوميــة ملتلقــي الخدمــة بدايــًة بتصميــم القيمــة )الخدمــات( بنــاء عــىل احتياجاتهــم 

وتوقعاتهــم الحاليــة واملســتقبلية وارشاكهــم وانتهــاًء بتقييــم تجربتهــم واالســتفادة منهــا 

يف التطويــر والتحســني عــىل القيمــة املقدمــة.

خلق قيمة

مستدامة ملتلقي

الخدمة

الرتكيــز عــىل العمــل ضمــن منظومــة متكاملــة مــن خــالل فهــم النظــام املحيــط واملؤثــر 

ــرتاتيجي  ــا االس ــىل توجهه ــرة ع ــة املؤث ــل الخارجي ــة والعوام ــارصه املختلف ــة وعن بالجه

وتنفيــذ مهامهــا الرئيســية مــن سياســات محليــة واتجاهــات عامليــة واالســتجابة مبرونــة 

ــل  ــة عم ــط ببيئ ــكي املحي ــام ال ــن النظ ــا ضم ــم تحديده ــي ت ــرص الت ــات والف للتحدي

ــة.   ــة الحكومي الجه

تبني مفهوم

النظام

االيكولوجي



ــز الحكومــي األردين )KACE-5.0( وفــق آليــة عمــل اســتندت عــى  طــور مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز منــوذج التمّي

تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة مــن جهــة والتطويــر املؤســي مــن جهــة أخــرى وبنــاًء عــى أفضــل املامرســات اإلقليميــة والعامليــة 

وبالتعــاون مــع نخبــة مــن الخــراء واملتخصصــني الدوليــني يف هــذا املجــال وبطريقــة تشــاركية مــع ذوي العالقــة نجــم عنهــا 

تحديــد معايــري هــي األســاس لتقييــم الجهــات الحكوميــة املشــاركة يف جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء والشــفافية 

وتحديــد مســتوى النضــج الــذي وصلتــه الجهــات يف رحلتهــا نحــو التميــز ولــي تســاعدها لبلــوغ مســتويات أعــى مــن الريــادة.

شــمل النمــوذج تحديــد ثالثــة محــاور هــي التخطيــط والتنفيــذ والتحــول وســبعة معايــري رئيســية هــي 1( التوجهــات الوطنيــة 

والقطاعيــة 2( الــدور القيــادي 3( االســرتاتيجية املؤسســية 4( إدارة املــوارد الحكوميــة 5( املهــام الحكوميــة 6( التحــول الرقمــي 

7( التحســني والتطويــر ولــكل منهــا نتائــج ترتبــط بهــا بصــورة مبــارشة. 

أهــم مــا ُييــز منــوذج التمّيــز الحكومــي األردين )KACE-5.0( هــو إدخــال مفهــوم  مأسســة الرتابــط والتكامــل ثــاليث االبعــاد 

)املؤســي والقطاعــي والوطنــي( لضــامن تحقيــق وتعزيــز التنافســية الوطنيــة ومأسســة العمــل الحكومــي النوعــي والرتكيــز 

عليــه وإدراج معايــري معــززة تعنــى مبفاهيــم حديثــة تشــمل إدارة املعرفــة واالبتــكار والتغيــري واســترشاف املســتقبل وإدارة 

املخاطــر واســتمرارية األعــامل واالســتدامة والحوكمــة وإدارة األداء املؤســي فضــال عــن الرتكيــز عــى اســتخدام قــدرات نوعيــة 

تشــمل إدارة املــوارد البرشيــة واإلدارة املاليــة وإدارة املــوارد واملمتلــكات والــرشاكات يف رحلــة الجهــات الحكوميــة نحــو التميــز، 

ــة  ــة والحكوم ــات الحكومي ــات والخدم ــمل إدارة العملي ــة ليش ــام الحكومي ــية للمه ــاد الرئيس ــار االبع ــني االعتب ــذ بع ــام أخ ك

ــاًء عــى  ــة بن ــري الفرعي ــع أوزان املعاي ــة وعكســها بتوزي ــة يف طبيعــة عمــل الجهــات الحكومي ــة واالختــالف والخصوصي الرقمي

طبيعــة عمــل الجهــة ومهامهــا.  

منوذج التمّيز الحكومي األردين

)KACE-5.0(
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الجدول رقم )1(: تفصيل منوذج التميّز الحكومي األردين حسب املعايري الرئيسية والفرعية وتوزيع العالمات عليها.

1

2

3

50 التوجهات الوطنية والقطاعية  

25 التوجهات الوطنية     

25 الدور القطاعي   

90 الدور القيادي   

30 الثقافة املؤسسية   

30 االتصال وإرشاك املعنيني  

30 الحوكمة و إدارة األداء   

110 االسرتاتيجية املؤسسية  

50 االسرتاتيجية واسترشاف املستقبل 

20 الخطط التشغيلية   

20 إدارة املخاطر واستمرارية األعامل 

20 االستدامة     

محور التخطيط

4

5

6

محور التنفيذ

110 املوارد واملمتلكات الحكومية 

40 إدارة املوارد البرشية  

30 اإلدارة املالية  

20 إدارة املوارد واملمتلكات 

20 إدارة الرشاكات  

80 املهام الحكومية  

40 إدارة العمليات  

40 تقديم الخدمات   

 

80 التحول الرقمي   

30 البنية التحتية الرقمية  

50 الخدمات الرقمية  

7

محور التحول

80 التحسني والتطوير 

30 إدارة املعرفة  

30 إدارة االبتكار  

20 إدارة التغيري  

KACE-5.0 – الشكل رقم )1(: منوذج التميّز الحكومي األردين

الشكل التايل يوضح النموذج متبوعاً بجدول يوضح تفصيل املعايري الرئيسية والفرعية وتوزيع العالمات عليها.
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يوضــح الجــدول )2( والجــدول رقــم )3( توزيــع أوزان املعايــري الفرعيــة بنــاًء عــى طبيعــة عمــل الجهــة الحكوميــة ومهامهــا 

نتيجــة لوجــود تغــري يف الــوزن والتأثــري للمعيــار حســب طبيعــة عمــل الجهــة.

الجدول رقم )2(: توزيع أوزان املعايري الفرعية بناًء عىل طبيعة عمل الجهة الحكومية ومهامها.

جهة متعددة املهام

جهة تنفيذية )خدمية(

جهة رقابية/ تنظيمية

جهة راسم سياسات ومطور خطط

متغريثابت

%20-0

متغري

%20-0

متغري

%20-0

متغري

%20-0
ثابت متغري

%20-0

التوجهات 

الوطنية 

والقطاعية

الدور 

القيادي

االسرتاتيجية 

املؤسسية

املوارد 

واملمتلكات 

الحكومية

 املهام 

الحكومية

التحول 

الرقمي

التحسني 

والتطوير

املعيار



الثقافة املؤسسية

االتصال وإرشاك املعنيني

الحوكمة و إدارة األداء 

املجموع

االسرتاتيجية واسترشاف املستقبل

الخطط التشغيلية

إدارة املخاطر واستمرارية األعامل

االستدامة  

املجموع

إدارة املوارد البرشية 

اإلدارة املالية

إدارة املوارد واملمتلكات  

إدارة الرشاكات 

املجموع

إدارة العمليات

تقديم الخدمات 

املجموع

البنية التحتية الرقمية 

الخدمات الرقمية

املجموع

جهة

رقابية/ 

تنظيمية

جهة تنفيذية 

)خدمية(

جهة راسم 

سياسات 

واضع خطط

30

30

30

90

60

15

15

20

110

50

40

15

15

120

55

40

95

25

30

55

جهة 

متعددة 

املهام 

30

30

30

90

50

20

20

20

110

40

30

20

20

110

40

40

80

30

50

80

الجدول رقم )3(: توزيع أوزان املعايري الفرعية بناًء عىل طبيعة عمل الجهة الحكومية ومهامها.

30

30

30

90

60

15

15

20

110

50

40

15

15

120

55

40

95

25

30

55

40

20

30

90

50

20

20

20

110

40

30

20

20

110

30

50

80

30

50

80

الدور القيادي

االسرتاتيجية املؤسسية

املوارد واملمتلكات الحكومية

املهام الحكومية

التحول الرقمي

15
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املحور األول:

محور التخطيط

يركــز هــذا املحــور عــىل مــدى قيــام الجهــة بالتخطيــط ثــاليث االبعــاد عــىل املســتويات الثــالث )الوطنــي والقطاعــي 
واملؤســي(، باالضافــة اىل مــدى قيــام فريــق القيــادة مبهامــه القياديــة بتحقيــق أهــداف الجهــة. كــام يركــز املحــور 
عــىل قيــام الجهــة بتطبيــق مجموعــة مــن األنظمــة ذات العالقــة مثــل نظــام الحوكمــة وإدارة املخاطــر وإســتمرارية 
األعــامل واالســتدامة وإدارة األداء والرتكيــز عــىل التخطيــط املؤســي واســترشاف املســتقبل. يتكــون هــذا املحــور 

مــن ثالثــة معايــري رئيســية وهــي: التوجهــات الوطنيــة والقطاعيــة، الــدور القيــادي، واالســرتاتيجية املؤسســية. 

يركــز هــذا املعيــار الرئيــي عــىل مــدى قيــام الجهــة بتحقيــق دورهــا يف تطويــر وتنفيــذ التوجهــات الوطنيــة مــن 
خــالل املســاهمة يف التخطيــط عــىل املســتويني الوطنــي والقطاعــي ومواءمتهــام عــىل املســتوى املؤســي ومــدى 
متابعــة الجهــة ألدائهــا وتقييــم نتائجهــا ذات العالقــة باملــؤرشات الوطنيــة والقطاعيــة )التنافســية( مــن أجــل 

تحســينها. يتكــون هــذا املعيــار مــن معياريــني فرعيــني هــام التوجهــات الوطنيــة والــدور القطاعــي.

املعيار الرئيي األول: التوجهات الوطنية والقطاعية

الدور القطاعي 2-1

يركز هذا املعيار عىل:  
ــق  ــاهم يف تحقي ــي أو مس ــك رئي ــة كامل ــد دور الجه • تحدي
ــة ــة بالجه ــة ذات العالق ــرتاتيجية القطاعي ــؤرشات األداء اإلس م

• مواءمــة التوجهــات واألهــداف ومــؤرشات األداء االســرتاتيجية 
للجهــة الحكوميــة مــع األهــداف االســرتاتيجية للجهــات العاملــة 

بنفــس القطــاع
ــات املســاهمة  ــة الجه ــع كاف ــة م • التنســيق واملشــاركة الفاعل
ــة  ــة ذات العالق ــق مــؤرشات األداء االســرتاتيجية القطاعي بتحقي

بالجهــة

قدرات الدور القطاعي

1( نتائج األداء
املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• نتائج مؤرشات االسرتاتيجية القطاعية ذات العالقة بعمل الجهة
• نتائــج مــؤرشات أداء تقييــم فاعليــة األهــداف واملبــادرات 
ــة  ــا للمــؤرشات االســرتاتيجية القطاعي ــج وفق واملشــاريع والرام

ــة ــل الجه ــة بعم ذات العالق
2( مقاييس الرأي 

االنطباعات عن:
• انطباعــات الجهــات املســاهمة يف تحقيــق املــؤرشات القطاعية 

ذات العالقــة بعمــل الجهة

نتائج الدور القطاعي

1-1 التوجهات الوطنية

يركز هذا املعيار عىل: 
ــق  ــاهم يف تحقي ــي أو مس ــك رئي ــة كامل ــد دور الجه • تحدي
الــرؤى الوطنيــة )السياســية واالقتصاديــة واالداريــة( وكتــب 
التكليــف الســامي وخطــة العمــل الحكومــي ذات العالقــة 

ــة بالجه
األداء  ومــؤرشات  واألهــداف  التوجهــات  مواءمــة  مــدى   •
االســرتاتيجية للجهــة الحكوميــة مــع الــرؤى الوطنيــة )السياســية 
واالقتصاديــة واالداريــة( وكتــب التكليــف الســامي وخطــة 

العمــل الحكومــي ذات العالقــة بالجهــة
ــات املســاهمة  ــة الجه ــع كاف ــة م • التنســيق واملشــاركة الفاعل
ومــؤرشات  الوطنيــة  االســرتاتيجية  األداء  مــؤرشات  بتحقيــق 
ــة بالجهــة ــة ذات العالق ــر الدولي ــة يف التقاري التنافســية الوطني

قدرات التوجهات الوطنية

1( نتائج األداء
املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

ــة  ــرؤى الوطني ــة يف ال ــرتاتيجية الوطني ــؤرشات االس ــج امل • نتائ
ــة ــل الجه ــة بعم ذات العالق

واملشــاريع  واملبــادرات  األهــداف  فاعليــة  تقييــم  نتائــج   •
ــؤرشات  ــة وم ــرتاتيجية الوطني ــؤرشات االس ــا للم ــج وفق والرام

التنافســية الدوليــة ذات العالقــة بعمــل الجهــة
2( مقاييس الرأي 

االنطباعات عن:
• انطباعــات الجهــات املســاهمة يف تحقيــق املــؤرشات الوطنيــة 

ذات العالقــة بعمــل الجهــة

نتائج التوجهات الوطنية

املعايري
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ــة لتحقيــق أهــداف الجهــة مــن خــالل  ــادة مبهامــه القيادي ــام فريــق القي ــار الرئيــي عــىل مــدى قي يركــز هــذا املعي
التعــرف عــىل التوجهــات الوطنيــة والقطاعيــة مــن جهــة ومواءمتهــا عــىل املســتوى املؤســي مــن جهــة اخــرى. كــام 
يركــز عــىل مــدى قيامــه ببنــاء ثقافــة مؤسســية داعمــة للتميــز وإعتــامد وتطبيــق منظومــة عمــل للحوكمــة والرتكيــز 

ــز خــاص عــىل إدارة األداء املؤســي. عــىل االتصــال باملعنيــني وإرشاكهــم مــع تركي
يتكــون هــذا املعيــار الرئيــي مــن ثــالث معايــري فرعيــة هــي الثقافــة املؤسســية، واالتصــال وارشاك املعنيــني، والحوكمــة 

وادارة االداء.

املعيار الرئيي الثاين: الدور القيادي

2-1 الثقافة املؤسسية

2-2 اإلتصال وإرشاك املعنيني 

يركز هذا املعيار عىل الدور القيادي يف: 
• تحديــد الرؤيــة والرســالة وحشــد الجهــود ومواءمــة التوجهــات 
االســرتاتيجية لتحقيقهــام وتحديــد األولويــات مــن االحتياجــات 

مــن املــوارد الحكوميــة الالزمــة لتحقيــق التوجهــات املؤسســية
• تحديــد القيــم املؤسســية ونــرش ثقافــة التميّــز مبــا يعــر عــن 
قيــم التميــز، واإلنجــاز، والعمــل بــروح الفريق،وتكافــؤ الفــرص 
والعدالــة يف النــوع االجتامعــي والرتكيــز عــىل متلقــي الخدمــة 

ونرشهــا وتعزيــز التــزام املوظفــني بتطبيقهــا
ــني  ــية ب ــة املؤسس ــيخ الثقاف ــادرات لرتس ــج ومب ــق برام • تطبي

ــني ــة للموظف ــورة اإليجابي ــم الص ــني ودع املوظف
ــة  ــكار وإدارة املعرف ــري واالبت ــة إدارة التغي ــز ثقاف ــرش وتعزي • ن

ــم املؤســي والتعل
• تطبيــق برامــج ومبــادرات لتمكــني وتأهيــل املوظفــني للمواقــع 
القياديــة وبنــاء منــاذج قياديــة تكــون قــدوة للموظفــني يف 

ــم املؤسســية ــزام بالقي االلت

يركز هذا املعيار عىل الدور القيادي يف:

تلبيتهــا  وكيفيــة  وإحتياجاتهــم  املعنيــني  جميــع  تحديــد   •

للجهــة االســرتاتيجية  الخطــة  يف  لهــا  واالســتجابة 

• إيجــاد وتفعيــل قنــوات إتصــال حديثــة وفعالــة ومبــارشة 

ــني ومنتظمــة ممتنوعــة مــع جميــع املعني

• تطويــر خطــة اإلتصــال املؤســي وخطــة االتصــال يف الطــوارئ 

واألزمات

• نــرش الــروح االيجابيــة بتطويــر خطــة لرتويــج االنجــازات عــىل 

مســتوى الجهــة

ــل  ــن قب ــات م ــكاوى واإلقرتاح ــم الش ــوات لتقدي ــر قن • تطوي

ــني املعني

• إستخدام مواقع التواصل االجتامعي يف الجهة

قدرات الثقافة املؤسسية

قدرات اإلتصال وإرشاك املعنيني

1( نتائج األداء 
املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• مؤرشات أداء القيادة يف مجال التوجه املؤسي  
• مؤرشات ترسيخ الثقافة املؤسسية 

• مستوى التزام املوظفني بالقيم املؤسسية 
• مؤرشات تأهيل املوظفني للمواقع القيادية   
• مؤرشات عن مستوى دمج النوع االجتامعي 

• مؤرشات توفري بيئة ممكنة يف العمل 
2( مقاييس الرأي 
االنطباعات عن: 

• دور القيادة يف مجال التوجه املؤسي 
• ترسيخ الثقافة املؤسسية 

• مدى التزام القيادة يف الجهة بالقيم املؤسسية 
• مدى التزام املوظفني بالقيم املؤسسية 

• مستوى أداء الفريق القيادي وتأهيل الصف الثاين  
• مدى توفري بيئة ممكنة يف العمل 

1( نتائج األداء

 املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• مؤرشات خطة االتصال املؤسي

• مؤرشات أدوات اإلتصال الداخلية والخارجية

• مؤرشات الرتويج الفعال إلنجازات الجهات

• مؤرشات التواصل مع كافة املعنيني

• مؤرشات تفاعل الجهة مع املواطنني 

• استخدام قنوات التواصل االجتامعي

2( مقاييس الرأي

 االنطباعات عن:

• مستوى رضا املعنيني عن أداء االتصال واملشاركة للجهة

• قياس رأي املعنيني عىل الشكاوى واإلقرتاحات املقدمة

• فّعالية التواصل الداخي والخارجي

• جدوى استخدام قنوات التواصل االجتامعي

نتائج الثقافة املؤسسية

نتائج اإلتصال وإرشاك املعنيني
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2-3 الحوكمة وادارة األداء

يركز هذا املعيار عىل الدور القيادي يف: 

• تبنــي وتطبيــق سياســات فعالــة وكفــؤة ونظــم متكاملــة 

لتطبيــق مبــادئ الحوكمــة

• تطبيــق معايــري النزاهــة الوطنيــة والشــفافية يف القطــاع العــام 

وفــق الدليــل الوطنــي املعتمــد للحوكمــة

• االلتــزام مبتطلبــات أجهــزة املتابعــة والرقابــة اإلداريــة واملاليــة 

الحكوميــة

• استخدام االنظمة التقنية يف حوكمة اجراءات الجهة

ومعايــري  الحكومــي  الوظيفــي  الســلوك  مدونــة  تطبيــق   •

املهنــي العمــل  أخالقيــات 

• تطبيــق نظــام إدارة األداء املؤســي وتحديــد املســؤوليات 

والصالحيــات لتطبيقــه

• تصميــم آليــات وأنظمــة لجمــع وتحليــل والتدقيــق عــىل 

بيانــات األداء ورفــع التقاريــر للمعنيــني بدوريــة منتظمــة

• متابعــة جمــع بيانــات مــؤرشات األداء التــي يتــم عــىل أساســها 

قيــاس أداء الجهــة 

• اســتخدام تقاريــر نظــام إدارة األداء املؤســي يف املراجعــة 

الدوريــة لالســرتاتيجيات واملــؤرشات

• التنســيق مــع رئاســة الــوزراء بخصــوص رصــد األداء املؤســي 

ومشــاركة املعلومــات الالزمــة مــع الجهــات املعنيــة

قدرات الحوكمة وادارة األداء

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

ــة ذات  ــر الجهــات الرقابي ــواردة يف تقاري • نتائــج املالحظــات ال

العالقــة وفاعليــة اإلتصــال معهــا

• نتائج تطبيق نظام الحوكمة 

• نتائج نشاطات التوعية والتعاميم حول الحوكمة

• نســبة االلتــزام مبدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات 

الوظيفــة العامــة

• فعالية املساءلة واملحاسبة

• نتائــج كفــاءة وفعاليــة نظــام إدارة األداء املؤســي )دقــة 

ــر  ــع التقاري ــات األداء ورف ــىل بيان ــق ع ــل والتدقي ــع وتحلي جم

ــة( ــة منتظم ــني بدوري للمعني

يف  املؤســي  األداء  إدارة  نظــام  تقاريــر  اســتخدام  نتائــج   •

والتحســني التطويــر 

ــوزراء بخصــوص إدارة األداء  • مســتوى التنســيق مــع رئاســة ال

املؤســي

• نتائج االستفادة من تقارير املشاركة بجوائز التميز

2( مقاييس الرأي

انطباعات املعنيني عن:

• نتائــج الشــفافية والنزاهــة وتكافــؤ الفــرص والعدالــة يف النــوع 

االجتامعي

ــول  ــة ح ــات الالزم ــاركتها للمعلوم ــة ومش ــري الجه ــدى توف • م

ــوزراء( ــة ال ــم رئاس ــي )منه األداء املؤس

نتائج الحوكمة وادارة األداء
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يركــز هــذا املعيــار عــىل إعــداد خطــة اســرتاتيجية مؤسســية مبــا يشــمل تحديــد األهــداف والرامــج واملشــاريع 

واملــؤرشات االســرتاتيجية و التشــغيلية عــىل مســتوى الجهــة ومبــا يضمــن تحقيــق مصالــح املعنيــني ومــا يرتبــط 

بهــا مــن سياســات وخطــط وعمليــات لتحقيقهــا. يتكــون هــذا املعيــار الرئيــي مــن اربعــة معايــري فرعيــة وهــي: 

اإلســرتاتيجية واســترشاف املســتقبل، والخطــط التشــغيلية، وإدارة املخاطــر وإســتمرارية األعــامل، واالســتدامة.

املعيار الرئيي الثالث: االسرتاتيجية املؤسسية

3-1 اإلسرتاتيجية واسترشاف املستقبل

3-2 الخطط التشغيلية

يركز هذا املعيار عىل:  
• مواءمــة التوجهــات واألهــداف ومــؤرشات األداء االســرتاتيجية 

ــة واالتجاهــات  ــة الخارجي ــل البيئ ــع تحلي ــة م ــة الحكومي للجه
ــة ــة ذات العالق العاملي

• مواءمــة التوجهــات واألهــداف ومــؤرشات األداء االســرتاتيجية 

للجهــة الحكوميــة مــع القــدرات املؤسســية الداخليــة
• صياغــة األهــداف والتوجهــات االســرتاتيجية مبــا يحقــق رؤيــة 

ورســالة الجهــة
• إعداد ومراجعة االسرتاتيجية والسياسات الداعمة لها

• بنــاء رشاكات فعالــة ومســتدامة مــع الجهــات الحكوميــة وغــري 

الحكوميــة مبــا يحقــق االهــداف االســرتاتيجية للجهــة واملنفعــة 
املتبادلــة  

الــرشكاء االســرتاتيجيني يف وضــع وتحقيــق  التنســيق مــع   •

املشــرتكة االســرتاتيجية  األهــداف 
• مــدى ســعي الجهــة اىل توفــري مصــادر الدعــم املــايل مــن غــري 

املوازنــة مبــا يخــدم تحقيــق اهدافهــا االســرتاتيجية
جميــع  عــىل  االســرتاتيجية  األهــداف  ومواءمــة  سلســلة   •

الحكوميــة الجهــة  داخــل  املســتويات 
• ترجمــة إســرتاتيجية الجهــة إىل خطــط تشــغيلية ومــا تتضمنــه 

مــن خدمــات وعمليــات ومشــاريع ومبــادرات 
• اســتخدام أســاليب نوعيــة وكميــة إلســترشاف املســتقبل 

الخطــة  يف  ودمجهــا  الجهــة  بعمــل  املرتبطــة  للمجــاالت 
االســرتاتيجية

يركز هذا املعيار عىل: 

بالخطــة  وربطهــا  للدوائــر  التشــغيلية  الخطــط  تطويــر   •

للجهــة االســرتاتيجية 

الخطــط  يف  للمبادرات/املشــاريع/الرامج  املــايل  التخطيــط   •

النشــغيلية

• تطبيــق دراســة تحليــل املنفعــة أو االحتيــاج مقابــل التكلفــة 

ــاريع/الرامج للمبادرات/املش

ــتها  ــت دراس ــي مت ــر الت ــل واملخاط ــول او البدائ ــد الحل • تحدي

ــاريع/الرامج ــادرات/ املش ــا للمب ــا ومقارنته وتحليله

قدرات اإلسرتاتيجية واسترشاف املستقبل

قدرات الخطط التشغيلية 

1( نتائج األداء

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• نتائج مؤرشات املهام الرئيسية للجهة 

• نتائج مؤرشات تحقيق األهداف االسرتاتيجية

للمتغــريات  االســتجابة  التعامل/رسعــة  يف  الرشــاقة  نتائــج   •

والخارجيــة الداخليــة 

• نتائج املتعلقة يف استرشاف املستقبل

• نتائج توفري مصادر الدعم املايل من غري املوازنة 

• نتائج تقييم الرشاكات االسرتاتيجية 

2( مقاييس الرأي

االنطباعات عن: 

• تحقيق األهداف والتوجهات االسرتاتيجية 

• إعداد ومراجعة وتحديث االسرتاتيجية

• التنسيق مع الرشكاء االسرتاتيجيني 

• مؤرشات األداء االسرتاتيجية 

• سلسلة ومواءمة األهداف االسرتاتيجية

• االنشطة املتعلقة بإسترشاف املستقبل

• نتائج انطباعات الرشكاء الرئيسيني

1( نتائج األداء 

• املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• تطبيــق املبادرات/املشــاريع/الرامج )البعــد الزمنــي واملوازنــة 

واملــوارد(

ــتوى  ــىل املس ــاريع/الرامج ع ــداف املبادرات/املش ــق أه • تحقي

التشــغيي

• تحقيق قيمة اضافية لصالح ذوي العالقة

• انعكاســات تطبيــق املبادرات/املشــاريع/الرامج املاديــة وغــري 

املاديــة

نتائج اإلسرتاتيجية واسترشاف املستقبل

نتائج  الخطط التشغيلية
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3-4 االستدامة 

مــن خــالل  التشــغيلية  تنفيذالخطــط  • مراجعــة ومتابعــة 

محــددة  ومســؤوليات  مالمئــة  أداء  مــؤرشات 

بنــاء  يف  املبادرات/املشــاريع/الرامج  تطبيــق  أثــر  تقييــم   •

القــدرات للعاملــني وزيــادة منحنــى التعلّــم ونقــل املعرفــة 

االســرتاتيجية االهــداف  وتحقيــق 

يركز هذا املعيار عىل: 

• تضمــني خطــط الجهــة أهــداف لتقليــل اآلثــار الســلبية 

وتعظيــم اآلثــار اإليجابيــة ألنشــطة وخدمــات وسياســات الجهــة 

ــتدامة ــق االس لتحقي

• تصميــم وتطبيــق برامــج ومبــادرات وسياســات لدعــم تحقيــق 

األهــداف االســرتاتيجية ذات العالقــة باالســتدامة

• تحديــد تأثــري أنشــطة وخدمــات وسياســات الجهــة عــىل 

االســتدامة

ــة املســتدامة  ــع أهــداف التنمي ــد مجــاالت التقاطــع م • تحدي

ــا ــق متطلباته والعمــل عــىل تحقي

قدرات االستدامة 

• تطوير املبادرات/املشاريع/الرامج جديدة

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

ــل  ــة بعم ــي ذات العالق ــي واالجتامع ــادي والبيئ • األداء االقتص

الجهــة

• مــدى تأثــري أنشــطة وخدمــات برامــج ومبــادرات وسياســات 

الجهــة عــىل االســتدامة

• مــدى تحقيــق املــؤرشات الوطنيــة لتعزيــز تنافســية الدولــة يف 

مــؤرشات االســتدامة )أهــداف التنميــة املســتدامة(

2( مقاييس الرأي

االنطباعات عن: 

ــة الجهــة  • مقاييــس رأي كافــة الفئــات املعنيــة عــن مامرس

املتعلقــة االســتدامة

ــة الجهــة  • مقاييــس رأي كافــة الفئــات املعنيــة عــن مامرس

املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة

نتائج االستدامة 

3-3 إدارة املخاطر وإستمرارية األعامل 

يركز هذا املعيار عىل: 

• تبنــي وتطبيــق خطــة عمــل إلدارة املخاطــر واســتمرارية 

االعــامل

• إعــداد ســجل خــاص باملخاطــر املحتملــة وضــامن دوريــة 

ــه تحديث

• تطبيــق آليــات التواصــل والتشــاور مــع أصحــاب العالقــة فيــام 

يخــص إدارة املخاطــر واســتمرارية االعــامل

• املراجعــة والتقييــم الــدوري لخطــة عمــل إدارة املخاطــر 

االعــامل واســتمرارية 

قدرات إدارة املخاطر وإستمرارية األعامل

1( نتائج األداء

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• مؤرشات متعلقة باملخاطر/الفرص املحتملة

• نتائج النجاح يف التعامل مع املخاطر

• مــؤرشات مــدى كفــاءة وفاعليــة االجــراءات املطبقــة ملعالجــة 

املخاطــر 

. نتائج خطة عمل إدارة املخاطر واستمرارية االعامل

2( مقاييس الرأي

االنطباعات عن: 

• مقاييــس رأي ذوي العالقــة يف إدارة املخاطــر وإســتمرارية 

ــامل  األع

نتائج إدارة املخاطر وإستمرارية األعامل
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املحور الثاين:

محور التنفيذ

ــاءة  ــرشاكات بكف ــاء ال ــكات وبن ــة واملمتل ــا املختلف ــإدارة موارده ــة ب ــام الجه ــدى قي ــىل م ــور ع ــذا املح ــز ه يرك
وفاعليــة باالضافــة اىل ادارة مهامهــا مــن خــالل تطبيــق متطلبــات إدارة العمليــات وتقديــم الخدمــات والخدمــات 
الرقميــة بنــاء عــىل مــا يتوافــق مــع خططهــا ومهامهــا وطبيعــة عملهــا. ويتكــون هــذا املحــور مــن ثالثــة معايــري 

ــة، والتحــول الرقمــي. ــة، واملهــام الحكومي ــكات الحكومي رئيســية وهــي املــوارد واملمتل

يتضمــن هــذا املعيــار الرئيــي أربعــة معايــري فرعيــة هــي إدارة املــوارد البرشيــة واإلدارة املاليــة وإدارة املــوارد 
واملمتلــكات وإدارة الــرشاكات ويتــم مراعــاة مــدى تطبيــق املعايــري بنــاء عــىل طبيعــة عمــل الجهــة مــن حيــث 

طبيعــة وحجــم املــوارد واملمتلــكات التــي تســتخدمها لتحقيــق االســرتاتيجية املؤسســية.  

املعيار الرئيي الرابع: املوارد واملمتلكات الحكومية 

4-1 إدارة املوارد البرشية 

يركز هذا املعيار عىل: 
املــوارد  مــن  واملســتقبلية  الحاليــة  االحتياجــات  تحديــد   •

اإلســرتاتيجية  الخطــة  متطلبــات  لتوفــري  الالزمــة  البرشيــة 
للجهــة التشــغيلية  والخطــط 

• تطويــر و/او تطبيــق سياســات وأنظمــة عمــل متكاملــة 

وخطــط وبرامــج ومبــادرات ذات العالقــة بــإدارة املواهــب
ــة مــن خــالل تأمــني األدوات وتفويــض  • متكــني املــوارد البرشي

ــات والحصــول عــىل املعلومــات الصالحي
ــات  ــم الكفاي ــاء عــىل تقيي ــة بن ــد االحتياجــات التدريبي • تحدي

ــة الســلوكية والفني
• تطويــر ادوات التحفيــز ومكافــأة اإلنجــازات عــىل جميــع 

املســتويات
• تحديــد احتياجــات ومتطلبــات التواصــل الفّعــال مــع املــوارد 

البرشيــة
• تقييــم أداء املــوارد البرشيــة مبــا يضمــن تحقيــق العدالــة 

بــاألداء  الفــردي  األداء  وربــط  والشــفافية  الفــرص  وتكافــؤ 
املؤســي

• توفــري بيئــة عمــل إيجابيــة وصحيــة وآمنــه ومالمئــة ملختلــف 

الفئــات

قدرات إدارة املوارد البرشية

1( نتائج األداء 
املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• نتائج تنمية املوارد البرشية )التدريب والتمكني والتحفيز(

• اإلنتاجية

• النتائج املتعلقة بأنظمة عمل وبرامج إدارة املواهب

• النتائج املتعلقة بالتواصل مع املوارد البرشية

• النتائج املتعلقة بتقييم املوارد البرشية

2( مقاييس الرأي  
االنطباعات عن: 
• الرضا الوظيفي

• أنظمة وسياسات العمل

• بيئة العمل

• أدوات التواصل

• أدوات التحفيز

• تقييم املوظفني

• تدريب املوظفني

نتائج إدارة املوارد البرشية

4-2 إدارة املوارد املالية

يركز هذا املعيار )حسب طبيعة عمل الجهة( عىل:  
• إعــداد وتنفيــذ خطــط ماليــة قصــرية ومتوســطة وبعيــدة 

املــدى وربطهــا باســرتاتيجية الجهــة
• ربــط املوازنــة الســنوية للجهــة بأولويــات تنفيــذ خطتهــا 

ــم  ــة والقي ــون املوازن ــؤرشات يف قان ــد امل ــرتاتيجية، وتحدي اإلس
املســتهدفة لهــا مبــا يتوافــق مــع مــؤرشات الخطــة اإلســرتاتيجية

• إدارة التدفقات النقدية

• تفعيــل اســتخدام التقنيــات الحديثــة والذكيــة يف اعــداد 

وتنفيــذ والرقابــة عــىل املوازنــة العامــة الســنوية للجهــة
ــة  ــات وتنمي ــيد النفق ــة لرتش ــج متكامل ــق برام ــداد وتطبي • إع

قدرات إدارة املوارد املالية

1( نتائج األداء

ــج املتعلقــة  ــج املتعلقــة ب: املــؤرشات والنتائ املــؤرشات والنتائ

ب:

• التخطيط املايل 

• املوازنة

• التدفق النقدي  

• حوسبة وأمتتة العمليات املالية وعمليات الرشاء

• تنمية اإليرادات وترشيد النفقات

• الرقابة املالية

نتائج إدارة املوارد املالية



22

ــرادات  اإلي
للجهــة  املســتحقة  االيــرادات  تحصيــل  اجــراءات  تطويــر   •

الحكوميــة
ــات  ــذ العملي ــة لتنفي ــراءات الالزم ــل واإلج ــة العم ــري أدل • توف

ــة ذات  ــات الحكومي ــامت الجه ــع تعلي ــق م ــا يتواف ــة ومب املالي
ــة  العالق

• إدارة عمليــات رشاء الخدمــات واملــواد مبــا يتوافــق مــع 

املركزيــة الحكوميــة  األنظمــة 
واملراجعــة  والرقابــة  الداخــي  الضبــط  • تصميــم عمليــات 

وإعــداد التقاريــر املاليــة
• إدارة العالقــة مــع املورديــن والتعامــل معهــم وتقييــم أدائهــم 

بشــفافية وتقديــر جهــود املتميزيــن منهــم

• تقييم الرشكاء واملوردين

• الشفافية املتعلقة باملوردين 

• نتائــج املالحظــات الــواردة يف تقاريــر الجهــات الرقابيــة )نتائــج 

تقاريــر ديــوان املحاســبة، وتقاريــر التدقيــق الداخي/الخارجــي 

وتقاريــر دائــرة املوازنــة العامــة(

4-3 إدارة املوارد واملمتلكات 

4-4 إدارة الرشاكات

يركز هذا املعيار عىل: 
• تطويــر وتطبيــق سياســات وخطــط إلدارة املــوارد املاديــة 

ــا  ــزة وربطه ــدات وأجه ــق ومع ــاين ومراف ــن مب ــكات م واملمتل
باالســرتاتيجية للجهــة

ــدات وإدارة  ــق واملع ــكات واملراف ــل للممتل ــتخدام األمث • االس

ــا ــا وإدامته ــول وأمنه ــك األص ــاة تل دورة حي
اســتهالك  البيئيــة وترشــيد  املواصفــات واملعايــري  • تطبيــق 

املــوارد غــري املتجــددة
• تطبيــق املواصفــات واملعايــري الخاصــة بالســالمة العامــة 

والصحــة املهنيــة
ــط  ــع أو يرتب ــق م ــا يتواف ــزون ومب ــتودعات واملخ • إدارة املس

)GIMCS( بنظــام إدارة املخــزون العــام الحكومــي
• ضامن تكاملية عمليات الرشاء مع املخزون

• تأهيــل موظفــي املســتودعات بالكفايــات التخصصيــة الالزمــة 

لتمكينهــم مــن قيامهــم بأعاملهــم

يركز هذا املعيار عىل: 

• تحديــد وتصنيــف الــرشكاء واملورديــن محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً 

ويف القطاعــني الحكومــي والخــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين

• تحديــد فــرص الــرشاكات املســتقبلية وتنفيــذ القابــل للتطبيــق 

منهــا، ومبــا يســاهم يف تحقيــق قيمــة مضافــة للمعنيــني وخفــض 

التكاليــف واإلنفــاق املتعقــل

االبتــكار  وتطبيقــات  ومهــارات  مفاهيــم  وتعميــم  نــرش   •

واســتخدام التقنيــات الحديثــة والذكيــة يف تطويــر وزيــادة 

والتوريــد  الخدمــات  رشاء  عمليــات  وفاعليــة  كفــاءة 

• إدارة مشــاريع الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص –حيثــام  توفــر 

-بكفــاءة وفاعليــة

قدرات إدارة املوارد واملمتلكات

قدرات إدارة الرشاكات

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• كفاءة االستعامل 

• عمليات الصيانة 

• خفض االستهالك املرتبط بإدارة املمتلكات

• إعادة االستخدام والتدوير للمواد

• املخزون واملستودعات

• ترشيد استهالك املوارد غري املتجددة

• إدارة البيئة

• السالمة العامة والصحة املهنية

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• تقييم الرشكاء

• مبادرات التحسني املنفذة مع الرشكاء

• إدارة املشاريع املشرتكة

• مستوى التقنية املستخدمة يف التعامل مع املوردين والرشكاء 

2( مقاييس الرأي

انطباعات الرشكاء عن:

• التعاون والرشاكة وااللتزام ببنود ورشوط الرشاكة/التعاقد

• الشفافية يف التعامل 

• قنوات التواصل

نتائج إدارة املوارد واملمتلكات

نتائج إدارة الرشاكات
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يركــز هــذا املعيــار عــىل قــدرة الجهــة عــىل تطبيــق املرتكــزات األساســية للعمــل الحكومــي يف املجــال التخصــي لهــا وتحقيــق 
ــاء عــىل مــا يتوافــق مــع  ــم الخدمــات بن ــات وتقدي ــات إدارة العملي ــج املرجــوة مــن عملهــا مــن خــالل تطبيــق متطلب النتائ
خططهــا ومهامهــا وطبيعــة عملهــا بغــرض رفــع مســتوى األداء املؤســي. يتكــون هــذا املعيــار الرئيــي مــن معياريــني فرعيــني 

هــام ادارة العمليــات، وتقديــم الخدمــات.

املعيار الرئيي الخامس: املهام الحكومية

5-1 إدارة العمليات 

5-2 تقديم الخدمات

يركز هذا املعيار عىل:
• اســتخدام إطــار عــام إلدارة وتطويــر العمليــات لتحقيــق 

اســتمرارية االعــامل  االســرتاتيجية املؤسســية وضــامن 
• تحديــد وتصنيــف العمليــات الالزمــة واســتخدام أســاليب 

مناســبة إلدارتهــا وتطويرهــا
• تحديــد مســؤويل العمليــات وتوضيــح أدوارهــم ومســؤولياتهم 

يف إدارة العمليــات الرئيســية
• تصميم وقياس مؤرشات أداء العمليات 

ــام  ــة والتداخــل في • معالجــة املوضوعــات املتعلقــة باالزدواجي

يتعلــق بالعمليــات املشــرتكة مــع جهــات اخــرى
• تطبيق مبادرات لتطوير العمليات

يركز هذا املعيار عىل: 

• تحديــد وتصنيــف عمليــات تقديــم الخدمــات الالزمــة لتنفيــذ 

اســرتاتيجية الجهــة

ــتخدام  ــة وباس ــة مضاف ــات ذات قيم ــم خدم ــم وتقدي • تصمي

ــتقبلية ــة واملس ــات الحالي ــي االحتياج ــرة وتلب ــول مبتك حل

• تصميم وقياس مؤرشات أداء للخدمات

ــات ذات  ــىل الخدم ــر ع ــني والتطوي ــادرات للتحس ــق مب • تطبي

ــة متلقــي الخدمــة ــة تجرب ــة ورســم رحل األولوي

• تطويــر آليــات وقنــوات مبتكــرة يف تقديــم الخدمــات املشــرتكة 

والعمــل مــع الــرشكاء املعنيني

ــة  ــة داخــل الجه ــات مســتوى الخدم ــق اتفاقي ــر وتطبي • تطوي

ــا وخارجه

ــي  ــع متلق ــل م ــال والتواص ــة واالتص ــوات التوعي ــل قن • تفعي

ــة الخدم

• تطبيــق نظــام إلدارة العالقــة مــع متلقــي الخدمــة )املقرتحــات 

والشكاوى(

قدرات إدارة العمليات

قدرات تقديم الخدمات

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• األداء التشغيي املتعلق بالعمليات الرئيسية

• اإلنتاجية 

• كفاءة تنفيذ العمليات 

• االزدواجية والتداخل فيام يتعلق بالعمليات املشرتكة

• تطوير العمليات

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• اإلنتاجية

• كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات

• توفر الخدمات 

• سهولة الوصول للخدمات  

• تطوير الخدمات 

• القيمة املضافة ملتلقي الخدمة

• التوعية يف مجال الخدمات

• التعامــل مــع الشــكاوى/املقرتحات املقدمــة فيــام يتعلــق 

والخدمــات بالعمليــات 

2( مقاييس الرأي 

انطباعات متلقي الخدمة عن:

• تقديم الخدمات

• السمعة والصورة الذهنية

• التواصل واإلرشاك والتوعية ملتلقي الخدمة

• تطوير الخدمات

• مستوى االلتزام بجودة الخدمات

• االبتكار يف الخدمات

نتائج إدارة العمليات

نتائج  تقديم الخدمات
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يركــز هــذا املعيــار عــىل قــدرة الجهــة عــىل تطبيــق متطلبــات التحــول الرقمــي مــن خــالل توفــري البنيــة التحتيــة 

الرقميــة الالزمــة لتقديــم خدمــات رقميــة ذات مســتوى جــودة عــاٍل ومبــا يتوافــق مــع طبيعــة عملهــا. يتكــون 

هــذا املعيــار الرئيــي مــن معياريــن فرعيــني هــام البنيــة التحتيــة الرقميــة، والخدمــات الرقميــة.

املعيار الرئيي السادس: التحول الرقمي

6-1 البنية التحتية الرقمية

6-2 الخدمات الرقمية

يركز هذا املعيار عىل:  
• إعــداد وإدارة خطــة التحــول الرقمــي والتــي تشــمل مســتوى 

الربــط مــا بــني الحكومــة والحكومــة G2G والحكومــة واملواطن 
G2B والحكومــة وقطــاع االعــامل G2C

• تحديــد مســتوى النضــج الرقمــي وانعكاســه عــىل خطــة 

التحــول الرقمــي للجهــة
• مســتوى املوامئــة والرتابــط مــع الخطــة الوطنيــة للتحــول 

الرقمــي
• إدارة وإدامة البنية التحتية الرقمية

ــي  ــة لتبن ــات الحكومي ــدى الجه ــة ل ــم مســتوى الجاهزي • تقيي

االصطناعــي،  الــذكاء  )البلوكتشــني،  املتقدمــة  التكنولوجيــا 
البيانــات الضخمــة، ....(

• جهود الجهة يف املشاركة الرقمية والبيانات واملفتوحة 

• تطوير املوقع االلكرتوين وااللتزام باملعايري الدولية لها

• تطويــر وتطبيــق سياســات وخطــط األمــن الســيراين ومســتوى 

التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة

يركز هذا املعيار عىل:  

• إعداد خطة الخدمات الحكومة الرقمية يف الجهة 

• تكامــل الخدمــات الرقميــة واألنظمــة اإللكرتونيــة والتطبيقــات 

ــي  ــط الحكوم ــة )الراب ــي الوطني ــول الرقم ــاريع التح ــع مش م

للخدمــات، التوقيــع الرقمــي، الســحابة الحكوميــة( باإلضافــة اىل 

التكامــل مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى

• خطة التوعية واالستخدام للخدمات الرقمية  

• تطبيــق املعايــري العامليــة واملامرســات الفضــىل يف تقديــم 

الخدمــات الرقميــة

ــة املبتكــرة مبــا  ــات الحديث ــة والتقني ــول الذكي • اســتخدام الحل

يتفــق مــع احتياجــات املعنيــني

قدرات البنية التحتية الرقمية

قدرات الخدمات الرقمية

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• خطة التحول الرقمي يف الجهة

• املوقع اإللكرتوين

• البنية التحتية الرقمية

• األمن السيراين

• الرتابط مع الخطة الوطنية للتحول الرقمي

• تبني التكنولوجيا املتقدمة

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• خطة الخدمات الرقمية

• التكامل الرقمي فيام يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية

ــية  ــطة الرئيس ــامل واألنش ــىل األع ــة ع ــات املقدم ــر الخدم • أث

ــة للجه

• خطة التوعية الرقمية

2( مقاييس الرأي  

انطباعات متلقي الخدمة والرشكاء واملعنيني عن:

• الخدمات الرقمية املقدمة من الجهة 

• مستوى الوعي بالخدمات الرقمية املقدمة

• مستوى الثقة بالتعامل مع الخدمات الرقمية

• نسب متابعة الشكاوى عىل الخدمات الرقمية

• املوقع االلكرتوين.

نتائج  البنية التحتية الرقمية

نتائج الخدمات الرقمية
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املحور الثالث: 

محور التحول

يركــز هــذا املحــور عــىل مــدى قيــام الجهــة بتطبيــق عمليــات التطويــر والتحســني مــن خــالل تطبيــق مفاهيــم إدارة 

املعرفــة والتحــول اىل مؤسســة متعلمة/ذكيــة والقــدرة عــىل إدارة عمليــة التغيــري والتحديــث والتحســني املســتمر 

ــة. يتكــون هــذا  ــدرات الجه ــع ق ــق م ــا يتواف ــكار )الجــذري( مب ــال اىل إدارة اإلبت ــي( واالنتق )التدريجــي والتحوي

املحــور مــن معيــار رئيــي واحــد وهــو التحســني والتطويــر والــذي يحتــوي عــىل ادارة املعرفــة واالبتــكار والتغيــري.

ــة وطــرق التعامــل مــع  ــة والتحــول اىل مؤسســة متعلمة/ذكي ــم إدارة املعرف ــق مفاهي ــار عــىل تطبي يركــز هــذا املعي
ــع  ــم صن ــة دع ــري وعملي ــدرات املؤسســية يف إدارة التغي ــز الق ــارف واســتخدامها يف تعزي ــات واملع ــات واملعلوم البيان
واتخــاذ القــرار، يتكــون هــذا املعيــار مــن ثالثــة معايــري فرعيــة وهــي ادارة املعرفــة، وادارة االبتــكار وادارة التغيــري. 

7-1 إدارة املعرفة

7-2 إدارة االبتكار

يركز هذا املعيار عىل: 
• تطويــر خطــة إلدارة املعرفــة والتعلــم املؤســي لبنــاء مؤسســة 

متعلمة/ذكيــة لتحقيــق األهداف االســرتاتيجية
• حــر وتصنيــف البيانــات واملعلومــات واملعــارف لدعــم 

عمليــة اتخــاذ القــرار ومأسســة العمــل الحكومــي
• إدارة املخاطر والتهديدات املرتبطة باملوجودات املعرفية

• اســتخدام البيانــات واملعلومــات واملعــارف عــن األداء الحــايل 

ــم وفــرص التغيــري واالبتــكار  لتحديــد مجــاالت التعلّ
• اســتخدام االنظمــة الحديثــة والتــي تســاهم يف عمليــات 

تبــادل املعرفــة والتعلّــم
• ضامن تبادل املعرفة املؤسسية مع الرشكاء

يركز هذا املعيار عىل:  

ــذري  ــي والج ــي والتحوي ــكار التدريج ــاالت اإلبت ــد مج • تحدي

ــة يف الجه

• تطوير وتطبيق خارطة طريق إلدارة االبتكار 

• بناء وادارة شبكة رشاكات فعالة لدعم االبتكار 

• بناء ثقافة وبيئة عمل داعمة لإلبتكار 

تحفــز  التــي  واألدوات  املالمئــة  والقنــوات  املــوارد  توفــري   •

املعنيــني عــىل االبتــكار             

• إدارة املواهــب وإعــداد وتنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات يف 

ــكار ــداع واالبت ــال االب مج

ــؤولية إدارة  ــد مس ــة لتحدي ــي للجه ــكل التنظيم ــل الهي • تعدي

ــكار  االبت

قدرات إدارة املعرفة

قدرات إدارة االبتكار

1( نتائج األداء 
املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• تحقيق أهداف خطة إدارة املعرفة

• نتائج دقة املعلومات ومالمئتها وتوفرها

• نتائج املشاركة وتبادل املعارف

• نتائج حر املعارف يف الجهة

• نتائــج فعاليــة التقنيــات واآلليــات التطويريــة املســتخدمة يف 

نــرش املعرفــة
• نتائــج إدارة املخاطــر والتهديــدات املرتبطــة باملوجــودات 

املعرفيــة
• نتائج متعلقة بإدارة التعلّم املؤسي

• نتائج متعلقة مبأسسة العمل الحكومي

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• تحقيق أهداف خطة إدارة االبتكار

• االقرتاحات/األفكار اإلبداعية املطبقة 

• الخدمات/املنتجــات الجديــدة أو املطــورة الناتجــة عــن أفــكار 

مبدعــة أو ابتــكارات

تطبيــق  مــن  املتأتيــة  النفقــات  اإليرادات/خفــض  زيــادة   •

االبتكاريــة  االفــكار 

• املخصصات املرصودة لالبتكار 

• النشاطات االبتكارية املنفذة مع الرشكاء

• األبحاث والدراسات يف مجال االبتكار 

2( مقاييس الرأي  

نتائج االنطباعات حول إدارة االبتكار من حيث:

• قيــاس انطباعــات املوظفــني ومتلقــي الخدمــات والــرشكاء عــن 

انشــطة ونتائــج االبتــكار

نتائج إدارة املعرفة 

نتائج إدارة االبتكار

املعيار الرئيي السابع: التحسني والتطوير  
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7-3 إدارة التغيري

يركز هذا املعيار فيام يخص إدار التغيري عىل:  

ــة املحركــة إلدارة التغيــري/  ــة والخارجي • فهــم العوامــل الداخلي

التحســني الواجــب إجرائهــا والنتائــج املرتتبــة عليــه.

• تطوير وتطبيق خطة إلدارة التغيري 

• بناء وادارة شبكة رشاكات فعالة لدعم إدارة التغيري

ــق خطــة لالتصــال والتواصــل مرتبطــة بخطــة  ــر وتطبي • تطوي

ــري ادارة التغي

ــتجابة  ــة االس ــة ورسع ــة والخارجي ــريات الداخلي ــؤ باملتغ • التنب

لهــا بطــرق مبتكــرة ويف الوقــت املالئــم ويشــمل ذلــك الرشــاقة 

املؤسســية والقــدرة عــىل تغيــري آليــات العمــل واملــوارد الداخلية 

لتتوائــم مــع املتغــريات والفــرص املتاحــة

قدرات إدارة التغيري

1( نتائج األداء 

املؤرشات والنتائج املتعلقة ب:

• نتائج إدارة التغيري

2( مقاييس الرأي  

نتائج االنطباعات حول إدارة االبتكار من حيث:

• قيــاس انطباعــات املوظفــني ومتلقــي الخدمــات والــرشكاء عــن 

انشــطة ونتائــج إدارة التغيــري

نتائج إدارة التغيري



»اإلطار العام لجائزة امللك عبدالله الثاين

 لتميز األداء الحكومي والشفافية«

القسم الثاين
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صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية بإنشــاء جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز 

األداء الحكومــي والشــفافية بتاريــخ 4/9/2002، بهــدف تحســني وتطويــر أداء 

ــني  ــني واملقيم ــني األردني ــة املواطن ــة يف خدم ــات الحكومي ــوزارات واملؤسس ال

والســياح واملســتثمرين، عــن طريــق نــرش الوعــي مبفاهيــم إدارة األداء املتميــز 

والشــفافية، وإبــراز الجهــود املتميــزة ملؤسســات القطــاع العــام وعــرض 

إنجازاتهــا يف تطويــر أنظمتهــا وخدماتهــا، وبحيــث تكــون أرفــع جائــزة للتميــز 

يف القطــاع العــام عــىل املســتوى الوطنــي. تهــدف الجائــزة إىل تجذيــر ثقافــة 

التميــز يف القطــاع العــام.  

تســعى الجائــزة لضــامن قيــام القطــاع العــام بالواجبــات واملهــام املوكلــة إليــه 

عــىل أكمــل وجــه ومبســتويات عاليــة مــن الجــودة والكفــاءة واالحــرتاف، كــام 

تهــدف إىل توفــري مرجعيــة إرشــادية وأســس معياريــة لقيــاس مــدى التقــدم 

ــادل الخــرات  ــز تب ــة، وتعزي ــوزارات واملؤسســات الحكومي والتطــور يف أداء ال

بــني الــوزارات ومؤسســات القطــاع العــام ومشــاركة قصــص النجــاح فيــام بينها 

حــول املامرســات اإلداريــة الناجحــة.

إنشاء الجائزة

أهداف الجائزة
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مستوى الريادة 

1000 - 601

جهة لديها مستوى 
عاملي من التميز 

والنضج ويعتر أدائها 
عاملي وذات مرجعية 
للمقارنة وتقتدي به 
الجهات االخرى. لدى 

الجهة نظرة واثقة 
للمستقبل باستدامة 

أدائها املتميز من خالل 
استخدام عمليات 
التحسني والتطوير 

بشكل مستمر 
واستخدام األفكار 
االبداعية والطرق 

املبتكرة بشكل رئيي 
واملبنية عىل التعلم 

من نتائج األداء وافضل 
املامرسات

والرتكيز عىل التطوير 
والتحديث وإدارة 

املعرفة وبالتايل حققت 
نتائج متميزة عاملية 
املستوى يف العديد/
جميع النتائج ذات 

العالقة.

املستوى املتقدم 

500 - 401

بدء الجهة بقطف 
مثار تطبيق معايري 

التميز وبيان ذلك عىل 
تحسن أداء الجهة يف 
عدة مجاالت باالضافة 

اىل استخدام الجهة 
للمعرفة املكتسبة 
خالل رحلتها نحو 

التميز يف ترسيع عجلة 
التقدم والتطور وبناء 

القدرات من اجل 
تخطيط افضل للوصول 

اىل املستهدفات 
وتحقيق النتائج

وبالتايل حققت نتائج 
جيدة.

مستوى التميز

600 - 501

جهة متميزة تسعى 
دامئا للحصول عىل 
نتائج ايجابية عىل 
كافة املستويات 

ولديها الثقة للتحسني 
والتطوير املستمر عىل 

أدائها.
تستخدم الجهة احيانا 

االفكار االبداعية 
والطرق املبتكرة 

مبنية عىل التعلّم من 
نتائج األداء وافضل 

املامرسات.
السعي نحو تحقيق 
مستهدفات عاملية 

للنتائج واتباع افضل 
املامرسات وبالتايل 

حققت نتائج متميزة 
عاملية املستوى يف عدد 

من النتائج.

املستوى التأهييل

0 - 300

املراحل االوىل من 
وضع رؤية وخطط 

مؤسسية للبدء برحلة 
الجهة للتميز.

جهة جيدة لديها 
برامج اهتامم بالتميز 

وبناء قدراته مع
الكثري من فرص 

التحسني ومحدودية يف 
النتائج املتحققة.

املستوى األسايس

400 - 301

بداية االنطالق الفعي 
للجهة يف رحلتها 

نحو التميز، وتطبيق 
وتحسني القدرات 
الالزمة للوصول اىل 

النتائج اإليجابية.
الحاجة اىل ارشاك 
اكر للمعنيني يف 

االسرتاتيجية.
النتائج املتحققة 
مناسبة اىل حد ما.

تعكس العالمات يف الجدول اعاله مستوى التميز لكل جهة مشاركة وهي متثل نتيجة التقييم النهائية/ بحيث تكون الجهات التي 

تحصل عىل عالمة 300 فأقل يف املستوى التأهيي، بينام تقع الجهات التي حصلت عىل عالمة بني 400-301 يف املستوى االسايس، 

والجهات التي حصلت عىل عالمة بني 500-401 يف املستوى املتقدم. يف املقابل، يبدأ مستوى التميز للجهات الحاصلة عىل عالمة 

بني 600-501 ومستوى الريادة يكون للجهات التي حصلت عىل عالمة أعىل من 601. 

يف نهاية دورة التقييم، وعند اعالن النتائج، يتم اعالن الجهات الفائزة ومستوى متيزها، كام يتم اعالن الجهات التي انتقلت اىل 

مستوى أعىل عن الدورة السابقة، كام يتم اعالن الجهات التي انتقلت اىل مستوى أقل. ان الهدف من هذا التقسيم الجديد هو 

خلق تحدي جديد لدى الجهات املشاركة واملتمثل يف التقدم اىل مستويات اعىل او الحفاظ عىل مستوى التميز.  

تم تحديد 5 مستويات رئيسية للتميز )املوضحة يف الجدول التايل(

بحيث يتم تقسيم الجهات املشاركة عليها حسب نتيجة التقييم النهائية وهي:

مستويات التميز
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مميزات 

الحصول عى 

جائـزة امللك 

عبدالله الثاين 

لتميز األداء 

الحكومي 

والشفافية

ــفافية  ــي والش ــز األداء الحكوم ــاين لتمي ــه الث ــك عبدالل ــزة املل ــوز بجائ ــل الف • ميث

ــزة عــىل  ــة الحائ ــر الجه ــز، كــام تعت ــا املتمي ــاً بأدائه ــة واعرتاف ــاً للجه إنجــازاً رفيع

ــه. ــذى ب ــالً أعــىل يحت ــزة مث الجائ

ــع  ــحة بتوقي ــر موش ــكر وتقدي ــهادة ش ــزة ش ــىل الجائ ــزة ع ــة الحائ ــح الجه • متن

ــاين ابــن الحســني املعظــم وتــذكاراً  ــه الث ــة الهاشــمية امللــك عبدالل صاحــب الجالل

ميثــل جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية، مــام يعتــر 

حافــزاً وتكرميــاً معنويــاً للجهــة الفائــزة، ويتــم تســليم الجائــزة يف حفــل كبــري يقــام 

ــة الســامية.  ــة امللكي تحــت الرعاي

• يحــق للجهــة الفائــزة وضــع شــعار الجائــزة الــذي يحــدده املركــز عــىل وثائقهــا 

ومطبوعاتهــا وموقعهــا اإللكــرتوين ويف الحمــالت اإلعالنيــة بــرشط اســتخدام الشــعار 

مــع إقــران مســتوى التميــز الــذي حصلــت عليــه الجهــة وســنة الحصــول عليهــا. 

• يقــوم مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز بنــرش قصــص نجــاح الــوزارات/ 

املؤسســات الفائــزة بالجائــزة عــىل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز والجائــزة بهــدف نــرش 

ــوزارات/ املؤسســات. ــوز هــذه ال ــج ف ــدة وتروي ــم الفائ وتعمي

• تقــوم الــوزارات/ املؤسســات الفائــزة بالجائــزة بعــرض قصــص نجاحهــا ومشــاركتها 

مــع الــوزارات/ املؤسســات األخــرى مــن خــالل اســتعراض أدائهــا املتميـــز، 

ــها  ــن تجربتـ ــدة م ــم الفائ ــدف تعمي ــا، به ــي تتبناه ــودة الت ــرتاتيجيات الج واس

الناجحــة عــىل الجهــات األخــرى، وذلــك مــن خــالل النــدوات والــدورات التدريبيــة 

ــة. ــرات ذات العالق ــزة واملؤمت ــف بالجائ ــد للتعري ــي تعق الت

• تطبيقــاً للبنــد )أ( مــن أحــكام املــادة )33( مــن نظــام الخدمــة املدنيــة رقــم )9( 

ــاز(  ــر )ممت ــان ســنويتان للموظــف الحاصــل عــىل تقدي ــح زيادت لســنة 2020، متن

ــادة  ــي تســبقها، وزي ــد جــدا( يف الســنة الت ــر ال يقــل عــن )جي آلخــر ســنة وتقدي

ســنوية واحــدة للحاصــل عــىل تقديــر ال يقــل عــن )جيــد( لثــالث ســنوات متتاليــة 

يف الجهــة التــي تحصــل عــىل املركــز األول يف أعــىل جائــزة منحــت يف تلــك الســنة 

مــن جائــزة امللــك عبــد الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية. وتطبيقــا للــامدة 

)185( مــن نظــام الخدمــة املدنيــة رقــم )9( لســنة 2020، عــىل الرغــم مــام ورد يف 

أي نظــام آخــر، ال تــرسي أحــكام املــواد )29( و)33( و)34(مــن هــذا النظــام عــىل 

املوظفــني الذيــن تنظــم شــؤونهم مبوجــب أنظمــة خاصــة بهــم.

احتساب النتائج النهائية
تعتمد النتيجة النهائية لكل جهة عىل الزيارة امليدانية والتي يتم من خاللها تقييم الجهات 

بناء عىل معايري منوذج التميز الحكومي االردين.
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عملية التقييم

ــة االشــرتاك  ــا يف مصفوف ــزة وتضمينه ــري الجائ ــة عــىل معاي تقــوم الجهــة املشــاركة باإلجاب

ــة معــه. ــاً وإرفــاق الوثائــق املطلوب ــه إلكرتوني ــم تعبئت ــذي يت وال

تقــوم الجهــة املشــاركة بإعــداد عــرض تقدميــي بهــدف رشح خصوصيتهــا للمقيمــني، ومــن 

ضمنهــا طبيعــة عملهــا ومتلقــي خدماتهــا ومــن هــم أصحــاب العالقــة لديهــا وغريهــا مــن 

األمــور التــي ترتــأي عرضهــا.

يقــوم كل عضــو يف فريــق التقييــم بدارســة مصفوفــة الجهــة )كٌل عــىل حــده(، ثــم يقــدم 

كل مقيــم تقريــره املســتقل عنهــا.

يجتمــع فريــق التقييــم بهــدف الوصــول إىل فهــم مشــرتك حــول وضــع الجهــة، ومــن ثــم 

إعــداد تقريــر توافقــي يبــني نقــاط القــوة وفــرص التحســني واألمــور الواجــب التأكــد منهــا 

خــالل الزيــارة امليدانيــة.

يقــوم املركــز برتتيــب موعــد للزيــارة امليدانيــة ليتســنى للمقيمــني تقييــم الجهــة املشــاركة 

وتقييــم الوضــع عــىل أرض الواقــع، كــام توفــر الزيــارة امليدانيــة فرصــة للجهــة إلبــراز أمــور 

قــد تكــون غفلــت عــن ذكرهــا يف مصفوفــة االشــرتاك. 

بعــد مرحلــة الزيــارة امليدانيــة والتــي متتــد مــن 2-4 أيــام يقــوم املقيمــون بكتابــة التقريــر 

التقييمــي النهــايئ للجهــة املشــاركة ووضــع العالمــات النهائيــة وتســليمه إىل املركــز.

ــر  ــة الفنيــة والتــي بدورهــا تقــوم بقــراءة التقاري ــر النهــايئ عــىل اللجن يتــم عــرض التقري

ــة  ــنى للجه ــورة ليتس ــل ص ــر بأفض ــروج التقري ــامن خ ــك لض ــا وذل ــة ومراجعته التقييمي

ــه. ــتفادة من املشــاركة االس

ويف نهايــة عمليــة التقييــم يقــوم املركــز بتشــكيل هيئــة تحكيــم متخصصــة تضــم أعضــاًء 

مــن كافــة القطاعــات وخــراء يف مجــال التميــز وأعضــاء هيئــات تحكيــم يف جوائــز التميــز 

العربيــة بهــدف مناقشــة التقاريــر النهائيــة للجهــات املشــاركة بحضــور مقيمــي الجائــزة 

ومناقشــتهم والتعــرف عــىل أهــم نقــاط القــوة والضعــف لــدى الجهــات مبــا يــرر العالمــة 

املعطــاة مــن قبــل املقيمــني وتقــوم هيئــة التحكيــم بعــد ذلــك باعتــامد العالمــات.

ــن  ــا م ــات وإمن ــة للجه ــامء الحقيقي ــس باألس ــاء لي ــس األمن ــات إىل مجل ــع العالم ــم رف يت

ــاء عــىل  ــاء بن ــس األمن ــة ألعضــاء مجل ــة وغــري معروف ــذه الغاي ــوز معتمــدة له خــالل رم

طلــب رئيــس املجلــس ســمو األمــري فيصــل بــن الحســني وذلــك لضــامن النزاهــة والعدالــة 

ــؤدي  ــرات أو ضغوطــات ت ــة مؤث ــج وضــامن عــدم وجــود أي يف التعامــل مــع هــذه النتائ

ــايل إعــالن  ــاء وبالت ــم اعتامدهــا مــن قبــل مجلــس األمن ــج، ومــن ث إىل تغيــري هــذه النتائ

ــزة.  ــات الفائ الجه

بعــد إعــالن النتائــج، تحصــل كل جهــة شــاركت يف الجائــزة عــىل تقريــر تقييمي اســتناداً إىل 

معايــري الجائــزة يوضــح نقــاط القــوة وفــرص التحســني لديهــا مــام يســاعد عــىل التحســني 

املســتمر يف أدائهــا.
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متطلبات الشكل العام

)التنسيق(

خــط  باســتخدام  اإلجابــات  طباعــة  تتــم 

وترقيــم   )12( )Simplified Arabic( حجــم 

اإلجابــات والصفحــات حســب املعايري الرئيســة 

واملعايــري الفرعيــة.

مرتبــة  النــص  صفحــات  تكــون  أن  يجــب 

.)Portrait( عاموديــة  بطريقــة 

يجــب أال تقــل الحــوايش عــن 1 إنــش مــن 

ــني. ــن الجانب ــش م األعــىل واألســفل، و1.25 إن

ــرتاك  ــة االش ــة وثيق ــتخدمة يف كتاب ــة املس اللغ

ــة هــي اللغــة العربي

A4( حجم الصفحات: الحجم القيايس لورق

297*210( ملم

ــة  ــطر يف كل صفح ــدد األس ــد ع ــب أال يزي يج

ــن 30 ســطراً. ع

 يجــب أن تتضمــن الوثيقــة فهرســاً للمحتويات 

)مــع ذكــر أرقــام الصفحات(.

البيانيــة،  )الرســوم  امللحقــات  جميــع  يف 

القوائــم، ...الــخ( يجــب أن يســتخدم نفــس 

أســلوب كتابــة األحــرف املســتخدمة يف النــص 

الرئيــي.

يجب ترقيم كافة صفحات الوثيقة.

A4

.)Single( املسافة بني األسطر: مفرد

#

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

عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية - الــدورة التاســعة )2024/2023(” إضافــة إىل تحديــد فيــام إذا 

كان املحتــوى “وثيقــة االشــرتاك” أو “الوثائــق املرفقــة” أو كالهــام.

تعليامت إعداد وثيقة االشرتاك
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يفضــل أن تقــوم الجهــة املشــاركة بالجائــزة بإعــداد وثيقــة االشــرتاك مــن خــالل تشــكيل فريــق مــن العاملــني 

يف الجهــة، وأن يقــوم هــذا الفريــق بدراســة وافيــة لكافــة محتويــات كتيــب الجائــزة.

ــون  ــد أن تك ــك ال ب ــاركة. لذل ــة املش ــول أداء الجه ــامل ح ــي ش ــر تقييم ــري تقري ــزة إىل توف ــدف الجائ ته

املعلومــات الــواردة يف وثيقــة االشــرتاك دقيقــة وصحيحــة ألن ورود معلومــات غــري ذلــك ســيؤدي إىل ضعــف 

ــر التقييمــي النهــايئ.  ــات التقري محتوي

ــق  ــة ووثائ ــة حديث ــات رقمي ــة باإلضافــة إىل إحصائي ــة عملي ــة وأمثل ــة واقعي يجــب عــىل الجهــة توفــري أدل

معــززة.

عــدد صفحــات وثيقــة االشــرتاك )75 صفحــة( ، وعــدد صفحــات الوثائــق املرفقــة شــاملة الصــور والرســوم 

البيانيــة والقوائــم خمــس وســبعني )75( صفحــة مفــردة. 

يتــم عــرض النتائــج املطلوبــة ضمــن الصفحــات املحــددة لوثيقــة اإلشــرتاك وليــس ضمــن املرفقــات. ميكــن 

عــرض النتائــج باســتخدام الرســوم البيانيــة والجــداول لتوضيــح املســتهدفات، النمطيــة، املقارنــات واملجــال.

نظــراً لتحديــد الحــد األقــى لعــدد صفحــات وثيقــة االشــرتاك وعــدد الوثائــق املرفقــة، فــإن عــىل الجهــة 

املشــاركة ترتيــب أولوياتهــا والرتكيــز عــىل ذكــر النقــاط األكــر أهميــة مــع تجنــب اإلطالــة أو ذكــر النقــاط 

غــري الهامــة. 

ــة  ــات عام ــىل معلوم ــتمل ع ــا تش ــذة عنه ــم نب ــرتاك بتقدي ــة االش ــدأ مصفوف ــاركة أن تب ــة املش ــىل الجه ع

وتتضمــن تاريــخ وكيفيــة تأسيســها، األهــداف االســرتاتيجية التــي تعمــل الجهــة عىل تحقيقهــا حاليــاً وارتباطها 

بأهــداف رؤيــة التحديــث االقتصــادي، نطــاق عملها، هيكلهــا التنظيمــي، أعداد موظفيهــا، فروعهــا، وموازنتها 

ــوازم  ــة والل ــوارد البرشي ــة امل ــا وأنظم ــي تقدمه ــة الت ــات الرئيس ــدت- والخدم ــل - إن وج ــادر التموي ومص

واملاليــة التــي تخضــع لهــا )يجــب أال يزيــد عــدد صفحــات النبــذة عــن صفحتــني(.

ينــدرج تحــت كل مــن املعايــري الرئيســة عــدد مــن املعايــري الفرعيــة والتــي يتضمــن كل منهــا عــدة بنــود، 

وعــىل الجهــة املشــاركة اإلجابــة عــىل كافــة تلــك البنــود عنــد كتابــة وثيقــة االشــرتاك.

تقــوم الجهــة املشــاركة بإعــداد الوثائــق والســجالت والقوائــم والرســومات التوضيحيــة املعــززة للمعلومــات 

الــواردة يف وثيقــة االشــرتاك وإرفاقهــا مــع الوثيقــة.

فيــام يتعلــق بالوثائــق املرفقــة، يجــوز للجهــة أن ترفــق وثيقتــني يف صفحــة واحــدة كحــد اقــى، مــع مراعــاة 

الوضوح.
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يجــوز للجهــة املشــاركة اإلشــارة إىل توفــر معلومــات أو أدلــة رضوريــة إضافيــة يف مكاتبهــا يف حالــة عــدم 

ــد عــدد الصفحــات(،  اســتطاعتها إرفــاق هــذه املعلومــات أو الوثائــق مــع وثيقــة االشــرتاك )بســبب تحدي

ليتمكــن أعضــاء فريــق التقييــم مــن اإلطــالع عليهــا خــالل الزيــارة امليدانيــة للجهــة املشــاركة إن لــزم األمــر. 

ال يتــم احتســاب صفحــة الغــالف وقامئــة املحتويــات وقامئــة املرفقــات اإلضافيــة والنبــذة عــن الجهــة ضمــن 

الصفحات.

تقــوم الجهــة املشــاركة بتوفــري مــكان خــاص لعمليــة التقييــم وألعضــاء هيئــة املقيمــني عنــد زيــارة الجهــة 

ويتــم توفــري الوثائــق املطلوبــة يف هــذا املــكان توفــرياً للوقــت، كــام ميكــن لفريــق املقيمــني طلــب أيــة وثائــق 

أخــرى وزيــارة أيــة مواقــع اخــرى إذا اســتدعى التقييــم ذلــك.

يحق لفريق املقيمني التأكد من صحة املعلومات الواردة يف وثيقة االشرتاك خالل الزيارة امليدانية.

ــة حســبام هــو مذكــور يف الكتيــب إضافــة إىل أي  ــق املقيمــني بطلــب املوظفــني للمقابل يقــوم أعضــاء فري

موظــف يــرى املقيمــون رضورة مقابلتــه عنــد إجــراء التقييــم كــام يقــوم فريــق التقييــم مبقابلــة املوظفــني 

يف اقســامهم ودوائرهــم.

يقــوم املركــز بالتنســيق مــع ضابــط ارتبــاط الجهــة املشــاركة بهــدف تحديــد أيــام الزيــارة امليدانيــة لفريــق 

التقييــم.

ــة تامــة وتكــون محــل  ــق املرفقــة برسي ــواردة يف وثيقــة االشــرتاك والوثائ ــم التعامــل مــع املعلومــات ال يت

ــة املقيمــني. ــز وأعضــاء هيئ ــامم إدارة املرك ــة واهت عناي

تقــوم الجهــة املشــاركة بتزويــد إدارة املركــز بوثيقــة االشــرتاك والوثائــق املرفقــة عــر الريــد اإللكــرتوين والــذي 

ســيتم إعــالم الجهــات املشــاركة بــه الحقاً.

13
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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
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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:



43

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



عملية التقييم
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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

46
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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

25
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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.
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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
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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.
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إرشادات عامة للمشاركة
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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
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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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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.

املعيار الثالث: التنفيذ )%25(

املعيار الرابع: االنجازات ونتائج التغيري )٤0%(
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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


