ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺃﻭﺳﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ

“

لقد اتــخــذت القيادة الرشيدة المتوالية على حكم االتــحــاد،
ً
عنوانا لها وسعت إلى تحقيقه
منذ قيامه وحتى اآلن ،من التميز
فــي جميع مــجــاالت بــنــاء دولــة اإلمارات العربية المتحدة“
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

“

ً
رياديا بكل المقاييس  ...وندرك
إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر
ً
أيضا أننا مازلنا في بداية الطريق  ....وأن الطريق طويل ،لكننا
واثقون من سالمة االتجاه“
صاحب السمو الشيخ محمـد بــن راشــد آل مــكـتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

المحتويات

المقدمة

8

أبعاد التقييم

10

أداة التقييم

14

أداة تقييم معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء (ال يشمل أفضل ُمبتكر)

16

أداة تقييم معايير وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر

21

تجسـ ً
ـيدا لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل"،
ولتحقيــق الرؤيــة الطموحــة لدولــة اإلمــارات فــي ُصنــع حكومــة
المســتقبل وتســخير االبتــكار والتميــز فــي عمــل الجهــات الحكوميــة
االتحاديــة لالرتقــاء بــاألداء إلــى أعلــى المســتويات وتحقيــق الريــادة،
فــإن االهتمــام بالمــوارد البشــرية هــو جــزء مــن منظومــة التميــز
ويشــكل تَ ميــز األفــراد فــي الجهــة
الحكومــي فــي دولــة اإلمــاراتُ .
الحكوميــة االتحاديــة أحــد الدعائــم األساســية النطالقــة واســتمرارية
مســيرة التميــز التــي تُ ركــز علــى رأس المال البشــري باعتبــاره المحرك
األساســي فــي تشــكيل العمــل الحكومــي علــى أســس مبتكــرة
ووفــق رؤيــة مســتقبلية.

المقدمة

ومحفــزة
إن توفيــر بيئــة عمــل صحيــة ُ
ومتوازنــة لجميــع الشــرائح والمســتويات
ُ
الوظيفيــة فــي الجهــة الحكوميــة
االتحاديــة وتَ بنــي كفــاءات حكوميــة فريــدة
مــن نوعهــا وتَ مكينهــاُ ،يســاعد علــى االرتقاء
ويحافــظ على اســتدامة
بالعمــل الحكومــي ُ
أنظمــة العمــل الحكوميــة وإتاحــة الفــرص
للتطــور والتميــز ولمواكبــة التطــورات
المحليــة والعالميــة.
كمــا أن تســريع وتيــرة العمــل الحكومــي
القــدوة وتعزيــز
يتطلــب بنــاء الموظــف ُ
القــدوة الحســنة فــي كافــة
انتشــار صفــات ُ
شــاغلي الوظائــف فــي الجهــات الحكومية
االتحاديــة ،ممــا ُيســاهم بشــكل واضــح
فــي تقديــم قيمــة ُمضافــة للمتعامليــن
وصنــع العالمــات الفارقــة فــي أداء العمــل
ُ
الحكومــي وجاهزيتــه للمســتقبل وتحقيــق
جــودة الحيــاة للمجتمــع.
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المقدمة

هــذا الدليــل يشــرح آليــة تقييــم معاييــر
أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء (مــا عــدا
لفئــة القيــادات) مــن حيــث األبعــاد
واألدوات المســتخدمة فــي التقييــم
لتكويــن صــورة شــاملة ومتكاملــة عــن
القــدوة
المرشــح ومــدى تحقيقــه لمعاييــر ُ
ُ
ويكمــل هــذا الدليــل أدلــة أخــرى
الحســنةُ .
مثــل دليــل معاييــر األوســمة ودليــل التَ رشــح
القــدوة
والمشــاركة فــي األوســمة ودليــل ُ
ّ
شــكلوا بذلــك خارطــة الطريــق
الحســنة ُلي
نحــو التميــز الفــردي والتفــوق الوظيفــي.
إن زيــادة شــريحة الموظفيــن المتميزيــن
والقــدوة فــي الجهــات الحكوميــة
ُ
االتحاديــة ُيســهل مــن عمليــات التَ رشــح
لألوســمة واالحتفــاء بجهودهــم المتميــزة
وبابتكاراتهــم وبمســاهماتهم فــي كافــة
مجــاالت العمــل والــذي يســتحقون علــى
إثــره التكريــم والتقديــر علــى أعلى مســتوى
فــي الحكومــة .كمــا ُتتيــح المشــاركة فــي
األوســمة فرصــة للتقييــم الذاتــي والتطويــر
واالســتفادة مــن التقاريــر فــي تحديــد فــرص
النمــو والتطــور الفــردي وقيــاس مســتوى
نضــح التميــز الفــردي.
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للموظف
تــم تطويــر آليــة التقييــم ألوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء بحيث يتــم النظــر ُ
بشــكل شــامل مــن خــال أربعة أبعــاد مختلفــة هي:

األداء

أبعاد التقييم

النمو

المساهمات

االنفتاح

المرشــح ومــدى تحقيقــه لمعاييــر
وتســتهدف آليــه التقييــم الجديــدة تكويــن صــورة شــاملة ومتكاملــة عــن أداء ُ
المرشــح .إن
ُ
القــدوة الحســنة ،وليــس بتقييمــه مــن جانــب واحــد وهــو حجــم اإلنجــازات واألدلــة التــي يتقــدم بهــا ُ
الموظــف الحكومــي بـ ً
ـدءا مــن
ـدى
ـ
ل
ـج
ـ
النض
ـتويات
ـ
مس
ـح
ـ
رش
ـة
ـ
رحل
ـة
ـ
نهاي
ـي
ـ
ف
ـح
ـ
توض
ـدة
ـ
الجدي
ـم
ـ
التقيي
ـة
ـ
آلي
التَ
ُ
للقــدوة
الملهــم بأعلــى مســتويات النضــج ُ
بالموظــف ُ
الموظــف ُ
ـاء ُ
المنجــز ألعمالــه ومهامــه الوظيفيــة وانتهـ ً
الحســنة ،لتشــكل نتائــج التقييــم بذلــك خارطــة الطريــق للتميــز والتحســين.
وفيما يلي شرح لكل من هذه األبعاد:
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ً
أوال :األداء (35%) Performance

ً
ثالثا :النمو (20%) Growth

البعــد حجــم وطبيعــة الجهــود واألعمــال المتميــزة والتــي تفــوق التوقعــات التــي أنجزهــا الموظــف
يقيــس هــذا ُ
القــدوة الحســنةُ .يركــز هــذا
المرشــح لتحقيــق معاييــر أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء وبمــا يتوافــق مــع خصائــص ُ
ُ
البعــد بشــكل رئيســي علــى الجهــود والمخرجــات الفوريــة ضمــن نطــاق عمــل الموظــف ،مثــال:
ُ

المرشــح الشــخصي وأثــره علــى تطــوره المهنــي ،كمــا يقيــس
يقيــس هــذا ُ
البعــد درجــة نمــو وتطــور الموظــف ُ
أيــة انعكاســات وتأثيــرات إيجابيــة لهــذا النمــو علــى أداء وحدتــه التنظيميــة وجهــة عملــه ،وقــد يكــون هــذا
النمــو علــى شــكل كمــي (عــدد) و/أو كيفــي (طبيعــة وجــودة) ،مثــال:

ً
وفقا للوصف الوظيفي.
•نسبة تحقيق الموظف لمستهدفاته

ً
سنويا.
•ارتفاع نسبة تحقيق الموظف لمستهدفاته

•حصول الموظف على دورات تدريبية ودرجات علمية أكاديمية ووجود خطة للتَ علم المستمر.

ً
سنويا.
•النمطية اإليجابية (زيادة) في مستوى التَ علم لدى الموظف

•حجم االبتكارات والمبادرات الريادية التي تقدم بها الموظف ونتائجها اإليجابية.

•زيــادة عــدد االبتــكارات والمبــادرات الرياديــة التــي تقــدم بهــا الموظــف والتَ حســن الملحــوظ لجودتهــا
ونتائجهــا اإليجابيــة.

•مشاركة الموظف في المناسبات والفعاليات واألنشطة المختلفة داخل الجهة وخارجها.
المؤهليــن لدعــم تنافســية الجهــة (فــي الوظائــف
•جهــود الموظــف لتأهيــل صــف ثانــي مــن الموظفيــن ُ
اإلشــرافية).

ً
ثانيا :المساهمات (30%) Contributions
المرشــح التــي تتخطــى وتفــوق نطــاق مهامــه الوظيفيــة ومهــام
يقيــس هــذا ُ
البعــد مســاهمات الموظــف ُ
جهتــه ،وتشــمل :المســاهمات الملموســة وغيــر الملموســة والتــي تضيــف قيمــة للموظــف فــي بنــاء ثقافــة
الجــودة والتميــز وتعزيــز قيــم الســعادة واإليجابيــة والمســاهمة فــي تحقيــق إنجــازات اآلخريــن ،مثــال:
•عــدد المشــاركات والمبــادرات التــي ســاهم بهــا الموظــف فــي تطويــر العمــل وتعزيــز ثقافــة التميــز
والجــودة فــي وحــدات تنظيميــة خــارج نطــاق مهامــه الوظيفيــة.
•مشــروعات التطويــر والتحســين التــي نفذهــا الموظــف فــي وحــدات تنظيميــة أخــرى كنتيجــة مباشــرة
للــدروس المســتفادة مــن جهــود التدريــب والتَ علــم.
•حصــول الجهــة علــى جوائــز أو شــهادات تقديــر أو بــراءات اختــراع كنتيجــة مباشــرة لمســاهمات الموظــف
االبتكاريــة.
•عــدد الفعاليــات التــي ســاهم فيهــا الموظــف لمســاعدة الزمــاء داخــل الجهــة وخارجهــا لتحقيــق إنجــازات
شــخصية لهــم.
•القــرارات االســتباقية للموظــف والتــي ســاهمت فــي تَ مكيــن أعضــاء فريــق العمــل (فــي الوظائــف
اإلشــرافية).

•ارتفــاع عــدد مشــاركات الموظــف فــي المناســبات والفعاليــات واألنشــطة المختلفــة داخل الجهــة وخارجها
ً
سنويا .
•زيــادة مطــردة ألعــداد الموظفيــن مــن الصــف الثانــي الذيــن يتــم تأهيلهــم وتمكينهــم (فــي الوظائــف
اإلشــرافية).

ً
رابعا :االنفتاح (15%) Exposure
المرشــح علــى المتغيــرات واألحــداث ذات الصلــة بطبيعــة عملــه
يقيــس هــذا ُ
البعــد مــدى إطــاع الموظــف ُ
علــى مســتوى جهــة العمــل أو التوجهــات الحكوميــة للدولــة والمتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة .كذلــك يشــمل
االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى ومتابعــة االتجاهــات المســتقبلية وكيفيــة انعــكاس هــذا االنفتــاح علــى
تحقيــق كافــة المعاييــر ،مثــال:
•تعــدد وتنــوع المصــادر (الداخليــة والخارجيــة وأفضــل الممارســات) التــي يطلــع عليهــا الموظــف ويســتقي
منهــا معلوماتــه لتحقيــق أهدافــه وإنجازاتــه.
•اعتمــاد الموظــف علــى مصــادر وطــرق مختلفــة لالرتقــاء بمســتوى تحصيلــه العلمــي مثــل التعليــم
اإللكترونــي وحضــور ورش العمــل والمشــاركة فــي الزيــارات الميدانيــة.
•مشــاركة وحضــور الموظــف لمؤتمــرات وورش عمــل داخــل وخــارج الدولــة لالطــاع علــى أحــدث االبتكارات
ذات العالقــة بجهــة العمــل ،ومتابعــة األخبــار المنشــورة والمتداولــة حــول توجهــات الحكومــة المســتقبلية
لالســتفادة منهــا فــي تطويــر أفــكاره ومبادراتــه االبتكاريــة.
•ال تقتصــر مشــاركات الموظــف فــي المناســبات والفعاليــات واألنشــطة المختلفــة علــى تلــك التــي تنظمهــا
الجهــة فقــط ولكــن تمتــد للمشــاركات فــي فعاليــات جهــات خارجيــة.
•الموظــف ُمطلــع علــى أحــدث الطــرق لتطويــر مهاراتــه اإلداريــة واإلشــرافية وحضــور دورات تدريبيــة لتعزيــز
إلمامــه بالتكنولوجيــات المســتقبلية مثــل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي الســتخدامها فــي تحســين كفــاءة
أداءه لمهامــه اإلشــرافية (فــي الوظائــف االشــرافية).
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دليل معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء

الوظائف المشمولة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء

13

أداة التقييم

14

قبل البدء في استخدام أداة التقييم يجب مراعاة اإلرشادات التالية:
•ال يمكــن اســتخدام أداة التقييــم بمعــزل عــن معاييــر أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء ،لذلــك يجــب قــراءة كل معيــار
قبــل البــدء فــي عمليــة التقييــم.
• ُصممــت األداة إلجــراء التقييــم علــى مســتوى كل معيــار ككل (متضمنـ ًـا كافــة محتويــات المعيــار) ،لــذا يجــب
قــراءة المعيــار كامـ ً
ـا بمحتوياتــه ثــم تقييمــه مــن خــال وضــع درجــات فــي كل بعــد مــن األبعــاد األربعــة الســابقة.
• ُصممت األداة لقياس مستوى النضج في كافة المعايير.
•األوزان النسبية ثابتة لكل بعد من األبعاد األربعة بغض النظر عن الوسام والمعيار الذي يتم تقييمه.
•تختلف األمثلة الموجودة في كل بعد من أبعاد التقييم األربعة باختالف كل معيار من معايير األوسمة.
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أداة تقييم معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء (ال يشمل أفضل ُمبتكر)
المعيار

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

جهود الموظف بسيطة ،وأحياناً
تحقق المستهدفات المطلوبة
منه ،وال تسهم في تحقيق إنجازات
لجهة عمله.

للموظف بعض الجهود
لتحقيق أهدافه الشخصية
في حدود المتوقع منه ،كما
يحقق بعض اإلنجازات لوحدته
التنظيمية.

للموظف جهود تستوفي التوقعات
وذات أثر مملوس في تحقيق أهدافه
الشخصية وتحقيق إنجازات لوحدته
التنظيمية مقارنة بالوحدات األخرى
داخل الجهة.

للموظف جهود تفوق التوقعات وتتعدى مهامه وأهدافه
الشخصية لتحقيق إنجازات متميزة لوحدته التنظيمية مقارنة
بالوحدات األخرى داخل الجهة وخارجها.

المساهمات ()%30

مساهمات الموظف خارج نطاق
متطلباته الوظيفية ضعيفة وتكاد
تكون معدومة.

يبذل الموظف جهوداً
للمساهمة في تقديم
مساعدات للوحدات التنظيمية
األخرى داخل نطاق جهة
العمل.

يستفيد الموظف من خبراته في
مسيرته المهنية وما يتمتع به من مرونة
في تقديم اقتراحات ومساهمات
داخل وخارج نطاق وحدته التنظيمية
بشكل يعزز من زيادة قدرة جهة العمل
والمعنيين على مواجهة التحديات
المحتملة.

يحرص الموظف على قياس األداء بشكل مستمر للتأكد من
مدى تحقيق األهداف سواء الشخصية أو المتعلقة بجهة العمل،
وكذلك على تحليل البيانات واستقراء المعلومات لصنع القرارات
الذكية وبشكل استباقي بهدف االستفادة من الفرص الحالية
والمستقبلية ووضع السناريوهات والخطط البديلة لمواجهة
التحديات وصنع وتحقيق إنجازات فارقة داخل وخارج نطاق
العمل .ويقوم بشكل مستمر بتقديم مساهمات تهدف لتعزيز
ثقافة الجودة والتميز واإليجابية داخل بيئة العمل.

النمو ()%20

ُيظهر الموظف نمواً طفيفاً
في األداء الشخصي ألهدافه،
ونتائج بسيطة في تحقيق بعض
المستهدفات المطلوبة منه سنوياً .
وال يوجد له تأثير واضح على أداء
الوحدة التنظيمية أو أداء العمليات
والخدمات أو سعادة المتعاملين أو
غيرها من المؤشرات خالل مسيرته
المهنية.

يظهر الموظف نمواً متذبذباً
في نتائج أدائه الشخصية
ونتائج وحدته التنظيمية
خالل مسيرته المهنية .فهو
يساهم في تحقق نمو لبعض
مؤشرات الوحدة التنظيمية
مقارنة بأداء الوحدات األخرى
في الجهة خالل مسيرته
المهنية.

يحقق الموظف نمواً جيداً في نتائج
األداء المتعلقة به وبوحدته التنظيمية،
كما يقدم بعض اإلنجازات المتفردة
والتي تتعلق ببعض جوانب عمل
الموظف أو وحدته التنظيمية.

ُيظهر الموظف نمواً متصاعداً في األداء وتحقيق أهدافه
الشخصية وتحقيق مؤشرات وأهداف وحدته التنظيمية ،كما
تزداد حجم وطبيعة اإلنجازات المتفردة التي يقدمها لوحدته أو
للجهة سنوياً  .ساهمت اإلنجازات التي قام بها الموظف في
تحقيق معدالت أداء عالية وخفض التكاليف وتقليل الوقت
والجهد المستغرق في أداء العمليات والخدمات بشكل يفوق
المستهدفات المحددة سنوياً على مستوى الجهة مقارنة
بالجهات المماثلة .كما تساهم جهوده والمبادرات التي يقوم
بها في زيادة نسبة السعادة لدى المتعاملين لتعزيز أداء جهته.

االنفتاح ()%15

ُيظهر محاوالت بسيطة للتعرف
على فرص التحسين لديه وذلك
باالطالع على تجارب وممارسات
الموظفين اآلخرين في وحدته
التنظيمية فقط.

يقوم الموظف باالطالع
على أفضل الممارسات على
مستوى جهة عمله ووحدات
تنظيمية مختلفة.

يقوم الموظف بمقارنة أدائه وأداء
وحدته التنظيمية بأداء الوحدات األخرى
داخلياً  ،كما يستفيد من المقارنات
وأفضل الممارسات المحلية واإلقليمية
لمواجهة التحديات ووضع الخطط
المستقبلية لتحقيق مستهدفاته
الشخصية ومستهدفات وحدته
التنظيمية على مستوى جهة عمله.

يقوم الموظف بمقارنة أدائه وأداء الوحدة التنظيمية بأداء
الوحدات األخرى داخلياً وخارجياً  ،كما يستفيد من المقارنات
وأفضل الممارسات المحلية واإلقليمية والعالمية لمواجهة
التحديات واتخاذ القرارات الذكية ووضع الخطط المستقبلية
وصنع اإلنجازات الفارقة له شخصيا ولجهة عمله يضمن لها
التفوق على مثيالتها.

المعيار األول:
اإلنجاز والتأثير
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تابع /تقييم معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء (ال يشمل أفضل ُمبتكر)
المعيار

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

للموظف جهود محدودة وغير
مخططة الكتساب المهارات التي
تتعلق بمهام عمله.

يقوم الموظف بجهود
الكتساب المهارات التي
تتعلق بمهام عمله وفق
احتياجات ومتطلبات وظيفته.

يقوم الموظف بجهود حثيثة لمواصلة
دراسته وتعليمه األكاديمي واكتساب
المهارات والقدرات التي تتعلق بمهام
عمله وفق احتياجات ومتطلبات
وظيفته الحالية ويضع خطط التَ علم
الفردي المستمر وفقاً لذلك.

يقوم الموظف بجهود ضخمة ومستمرة وبشكل ذاتي لمواصلة
دراسته وتحصيله األكاديمي ،باإلضافة إلى جهوده في اكتساب
مهارات فنية وسلوكية وقدرات تتعلق بمهام عمله مبنية
على احتياجات ومتطلبات وظيفته الحالية بهدف تطوير مساره
الوظيفي .كما يقوم باالطالع على المستجدات والمتغيرات
والمتطلبات المستقبلية التي تتعلق بمهام عمله أو أهداف
وحدته ووضع خطط التَ علم الفردي وفقاً لتلك لمستجدات.

المساهمات ()%30

للموظف عدد محدود من
المساهمات والمقترحات واألفكار
التطويرية خارج نطاق عمله نتيجة
لجهود التَ علم ،ولكن ال يوجد تأثير
واضح لتلك المساهمات.

ُيقدم الموظف أحياناً بعض
المساهمات والمقترحات
واألفكار التطويرية خارج نطاق
عمله نتيجة لجهود التَ علم
لتحسين وتطوير العمل على
مستوى وحدته التنظيمية.

ُيقدم الموظف مساهمات واضحة
وهامة ساعدت على تطوير وتحسين
األعمال خارج نطاق عمله داخل الجهة
نتيجة لما أكتسبه من معارف وقدرات
كأحد أهم النتائج اإليجابية لعمليات
التَ علم والتطور.

ساهمت جهود الموظف في التَ علم واالرتقاء بمهارته وقدراته
في تطوير وتحسين وابتكار أساليب متفردة في العمل وتقديم
ً
حلوال ابتكارية ومبادرات ريادية ،تساهم في خفض التكاليف أو
تقليص اإلجراءات أو تحسين رحلة المتعامل ،وحصل الموظف
على تقدير من جهة عمله على تلك الجهود .كما تخطت تأثيرات
مساهماته نطاق جهة العمل لتحقق أثر واضح في جهات أخرى
حكومية وغير حكومية.

النمو ()%20

تتصف جهود الموظف بالندرة
فيما يتعلق بالتَ علم ،فال يوجد
نمو واضح في اكتسابه للخبرات
العلمية والمهارات العملية التي
تتعلق بمهام عمله.

للموظف جهود في اكتساب
المعرفة واالرتقاء بالمهارات
العلمية والعملية ولكنها
غير منتظمة وال تُ ظهر نمواً
كافياً يتناسب مع درجة تطوره
الوظيفي.

الموظف دائم التَ علم ويحرص على
االرتقاء بمستواه األكاديمي وبناء
مهاراته وقدراته العملية والفنية
ويظهر درجة
والتخصصية والسلوكيةُ ،
نمو قد تفوق متطلبات درجته الوظيفية
في بعض األحيان..

ُيعطى الموظف دائماً األولوية للتَ علم حرصاُ منه على االرتقاء
بمستواه األكاديمي وبناء مهاراته وقدراته العملية والفنية
ويظهر خالل مسيرته المهنية درجة نمو
والتخصصية والسلوكية ُ
تتخطى متطلبات درجته الوظيفية ،وتنعكس بشكل واضح على
تطور أداء وحدته التنظيمية وتحقيق أثر ملموس على مستوى
جهة العمل ككل.

االنفتاح ()%15

تقتصر جهود الموظف الكتساب
المعارف والمهارات العلمية
والعملية على البرامج التدريبية
التي ُيرشح لها من قبل جهة عمله.

يكتسب الموظف المعارف
والمهارات العلمية والعملية
من خالل البرامج التدريبية
التي ُيرشح لها من قبل جهة
عمله ،كما يبذل جهداً إضافياً
أحياناً ليتشارك المعرفة مع
بعض الزمالء داخل الوحدة
التنظيمية وجهة العمل.

يستفيد الموظف من نتائج تقييم األداء
السنوي وتقييمه الذاتي لنقاط القوة
وفرص التحسين بجانب االطالع على
أفضل الممارسات في المؤسسات
المشابهة داخل وخارج الدولة وفي
الجهات األخرى ذات العالقة لتخطيط
عمليات وأهداف التَ علم السنوية
الخاصة به.

ُينوع الموظف دائماً في مصادر المعرفة والتَ علم التي يعتمد
عليها بهدف تطوير مهاراته ،كما يقوم باالطالع على التجارب
الناجحة وقصص النجاح الملهمة في المؤسسات المماثلة داخلياً
وخارجياً والتعرف على األساليب والمهارات التقنية لالستفادة
منها في تطوير ممارساته المهنية .كما يقوم بتشارك المعرفة
والدروس المستفادة مع الزمالء ،وتوثيقها ونشرها عبر الوسائل
المختلفة وإتاحتها للزمالء داخل الجهة لالستفادة منها وتعزيز
المنفعة منها.

المعيار الثاني:
التَ علم والتطور
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تابع /تقييم معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء (ال يشمل أفضل ُمبتكر)
المعيار

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

الموظف ليس على دراية بماهية
التوجهات والمبادرات التي تطلقها
الدولة .وال ُيقدم أية مبادرات
إبداعية وإنما يقتصر ما ُيقدمه على
بعض االقتراحات التي تُ صنف على
أنها بسيطة واعتيادية.

يهتم الموظف بالتعرف على
التحديات التي تواجه جهة
عمله واالطالع على المبادرات
والتوجهات الحكومية ذات
الصلة التي تطلقها الدولة،
وله بعض االقتراحات المجدية
التي كان لها مردود إيجابي
على وحدته التنظيمية.

يبذل الموظف جهوداً حثيثة لفهم
واستيعاب التحديات التي تواجه جهة
عمله و/أو يبحث دائماً عن الفرص واألفكار
اإلبداعية التي تواءم التوجهات الحكومية
ويقدم االقتراحات
والعالمية المستقبليةُ .
والمبادرات اإلبداعية المجدية التي كان لها
ومؤثر على وحدته التنظيمية
مردود إيجابي ُ
وجهة العمل.

يقوم الموظف بجهود متميزة للتعرف على التحديات التي تواجه وحدته
التنظيمية وجهة عمله باعتبارها فرص للتطوير والتحسين .كما يقوم
بالتنويع وبشكل كبير لمصادر المعرفة والفهم للتوجهات والمبادرات
الحكومية التي تطلقها الدولة .ويقيس النتائج المتحققة من تطبيق
اقتراحاته ومبادراته اإلبداعية والريادية على كافة المستويات (على
تطوره الشخصي وعلى المستفيدين وعلى جهة العمل).

المساهمات
()%30

للموظف مساهمات بسيطة في
المبادرات التي تطلقها جهة عمله
الخاصة باالبتكار والمستقبل وال
يقوم بتقديم مقترحات أو أفكار
تطويرية لتحسين أدائه أو أداء
وحدته التنظيمية /جهة عمله.

يساهم الموظف أحياناً
في المبادرات الخاصة
باالبتكار والمستقبل على
مستوى وحدته التنظيمية.
ولمساهماته عدد من التأثيرات
اإليجابية التي يمكن حصرها
على مختلف المستويات .كما
يساهم في نشر ثقافة االبتكار
ضمن نطاق مهامه الوظيفية.

للموظف مساهمات ذات أثر واضح
فيما يتعلق باالبتكار والمستقبل وكيفية
استخدام أدواته في تطوير األعمال ،كما
يساهم بفاعلية في نشر ثقافة االبتكار
ضمن وخارج نطاق مهامه الوظيفية .وأدت
ابتكاراته وإسهاماته إلى تحسين كفاءة
وفاعلية العمليات والخدمات داخل الجهة
وتخطتها للتأثير في جهات أخرى.

ُيسهم الموظف وبشكل فعال في إطالق المبادرات االبتكارية التي
تتماشى مع التوجهات المؤسسية والمستقبلية ،وتُ ساهم في حل
تحديات العمل وتطويره أو تُ ساهم في تقديم خدمة بشكل متميز ،كما
يقوم بتقديم بيانات تدل على حجم النتائج والتأثيرات اإليجابية المتحققة
من تطبيق تلك المبادرات واألفكار ومساهمتها في تخطي التحديات
الحالية .وتُ عزز مساهمات الموظف االبتكارية في تحسين موقع الجهة
التنافسي والريادي من خالل عدد الملكيات الفكرية واالبتكار المسجلة
باسمه أو باسم جهة العمل.

المعيار الثالث:
االبتكار

النمو ()%20

ال توجد مؤشرات تدل على حرص
الموظف على النمو في تقديم
األفكار واالقتراحات لندرة ما
يقدمه في هذا المجال خالل
مسيرته المهنية.

يوجد نمو طفيف فيما يخص
تقديم الموظف لألفكار
واالقتراحات خالل مسيرة
الموظف المهنية.

ُيطور الموظف مهاراته الفردية والتخصصية
بشكل جيد وينعكس ذلك باإليجاب على
اقتراحاته وأفكاره ومبادراته المجدية التي
تتطور بشكل نوعي خالل مسيرته المهنية.

ويركز على
ُيطور الموظف مهاراته الفردية والتخصصية بشكل متميز ُ
تنمية القدرات الخاصة باالبتكار ومهارات وحلول المستقبل ،ويستطيع
استغالل تلك القدرات والمهارات في تحسين كفاءة وفاعلية العمل
الحكومي .كما ُيعبر ارتفاع عدد وتَ حسن نوعية اقتراحاته المتزايدة خالل
مسيرته المهنية عن مدى النضج في هذا المجال .كما أن التأثيرات
اإليجابية ألفكاره يمكن نقلها وتطويرها واالستفادة منها في أماكن
أخرى خارج نطاق العمل.

االنفتاح ()%15

ليس للموظف أية جهود واضحة
لالطالع والحصول على أحدث
المعلومات والمعارف والتي من
شأنها أن تُ مكنه من تقديم مبادرات
أو ابتكارات من مصادر مختلفة
سواء داخلياً أو خارجياً .

يقتصر اطالع الموظف على
المبادرات (المتعلقة باالبتكار)
والتي تطلقها الحكومة
من خالل حضوره لألنشطة
والفعاليات التي تنفذها جهة
عمله .ويقوم بنشر الدروس
المستفادة من خالل حضوره
لتلك األنشطة بين الزمالء في
وحدته التنظيمية.

لدى الموظف جهود واضحة في االطالع
على المبادرات (المتعلقة باالبتكار)
التي تطلقها الحكومة وفهم التوجهات
العالمية الحكومية وغير الحكومية ذات
العالقة واألثر المحتملين على ما يقوم
ويشارك
به هو وجهة عمله من أعمالُ ،
في المؤتمرات والمجموعات المهنية
ويقوم بنشر النتائج اإليجابية لتلك األفكار
والمقترحات على الزمالء لالستفادة منها
مستخدماً المنصات المخصصة لذلك.

الموظف شغوف باالطالع ودراسة المبادرات (المتعلقة باالبتكار) التي
تطلقها الحكومة وفهم التوجهات العالمية وأفضل الممارسات داخلياً
وخارجياً  ،ولديه جهود متميزة ضمن خطط واضحة للحصول على أحدث
المعلومات والمعارف المتعلقة بهذه المبادرات من مصادر مختلفة
تشمل المؤتمرات والمشاركة في المجموعات المهنية المتخصصة.
وللموظف جهود في نشر وتوثيق وتسجيل األفكار والمقترحات
والمبادرات عبر المنصات المتخصصة وإتاحتها لآلخرين لالستفادة
منها .كما يتخطى نطاق تأثير نتائج ما يقدمه من االقتراحات واألفكار
والمبادرات الريادية جهة عمله ليصل خارجها وقد تصل أحياناً إلى
مستويات عالمية حكومية وغير حكومية.
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تابع /تقييم معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء (ال يشمل أفضل ُمبتكر)
المعيار

المعيار الرابع:

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

للموظف جهود بسيطة
للتعبير عن االلتزام بقيم
الهوية الوطنية ونشر
اإليجابية .كما أن اهتمام
الموظف بالتواصل مع
الثقافات األخرى محدود
وال يتخطى حدود
التعامل مع خلفيات
ثقافية وجنسيات أخرى.

ُيظهر الموظف بعض الجهود للتعبير
عن قيم الهوية الوطنية وااللتزام
ويشارك في
بالقواعد والقوانينُ ،
بعض المناسبات والمبادرات الوطنية،
ويقوم ببعض الجهود داخل جهته
للمحافظة على المكتسبات الوطنية.
ُيشارك في أنشطة الجهة المتعلقة
بالسعادة واإليجابية واكتساب مهارات
تحسين أنماط الحياة ومهارات التواصل
مع الثقافات األخرى ومشاركتهم
المناسبات والفعاليات داخل الجهة
وخارجها.

ُيعبر الموظف عن قيم الهوية الوطنية وااللتزام
ويشارك في
بالقواعد والقوانين بشكل متميزُ ،
معظم المناسبات والمبادرات الوطنية .ويبذل جهداً
حثيثاً للمحافظة على المكتسبات الوطنية داخل
الجهة وخارجها ويساهم في مبادرات نشر اإليجابية
ويشجع اآلخرين على االنضمام إليها .ويهتم
والسعادة ُ
بتَ علم مهارات تحسين نمط حياته وحياة اآلخرين
الصحية والنفسية واالجتماعية والثقافية وكيفية
ويتقن مهارات
تبني أنماط جيدة لالستمتاع بالحياةُ ،
التواصل مع كافة الثقافات ومشاركتهم المناسبات
والفعاليات داخل الجهة وخارجها.

ُيقدم الموظف جهوداً فائقة في التعبير عن قيم الهوية الوطنية في
سلوكه وااللتزام بالقواعد والقوانين داخل وخارج جهة العمل والمشاركة
في المناسبات والمبادرات الوطنية والمحافظة على المكتسبات الوطنية
بشكل مستمر .ويتبني قيم السعادة واإليجابية ويعكسها على شكل مبادرات
ويشجع اآلخرين على االنضمام فيها .له جهود ذات أثر ملموس بتَ علم المهارات
ُ
المختلفة لتحسين نمط حياته وحياة اآلخرين من كافة الجوانب الصحية
والنفسية واالجتماعية والثقافية ومساعدة الزمالء والمحيطين على تبنيهم
لألنماط الجيدة للحياة .ويبذل الموظف جهود ذاتية ومتميزة لتطوير مهاراته
في االتصال والذكاء االجتماعي والعاطفي للتواصل مع كافة الثقافات وتقبل
آرائهم ومشاركتهم المناسبات والفعاليات داخل الجهة وخارجها.

المساهمات
()%30

للموظف عدد محدود
جداً من المساهمات
في العمل التطوعي
والفعاليات المجتمعية.

يبذل الموظف جهود في االلتزام
القدوة الحسنة وله مساهمات
وتمثيل ُ
تطوعية في جهات وأماكن متعددة
بما ساهم أحياناً في حصوله /حصول
جهة عمله على شهادات الشكر
والتقدير ،كما ساهمت جهوده في
دعم زمالئه وتقديم المساعدة لهم
على حصول بعضهم على تقدير أو فوز
في المسابقات /الجوائز.

ساهمت جهود الموظف في االلتزام واالنضباط
القدوة الحسنة والمشاركة التطوعية في
وتمثيل ُ
خدمة المجتمع على حصوله وجهة عمله على الشكر
والتقدير .كما تساهم جهوده ومساهماته مع زمالئه
والمحيطين دائماً في بث السعادة وتعميق األثر
اإليجابي لديهم وأسفرت في حصول العديد منهم
على جوائز وشهادات التقدير .الموظف دائم التقديم
المواطَ نَ ة
للمقترحات واألفكار الريادية لدعم مبادئ ُ
اإليجابية والقدوة الحسنة.

القدوة الحسنة
حصل الموظف على شهادات التقدير /الفوز بجوائز عن تمثيله ُ
ومشاركاته في المبادرات والفعاليات الوطنية التي تنظمها جهة عمله،
وتثمر جهوده عن فوز جهة عمله في المنافسات ذات العالقة .تُ ساهم جهود
ويشارك
الموظف في تحسين نتائج مؤشرات السعادة واإليجابية للجهةُ .يبادر ُ
الموظف في األعمال التطوعية ويساهم بخبراته لخدمة جهته والمجتمع بشكل
ويشجع اآلخرين على االنخراط في العمل التطوعي داخل
ممنهج ومستدامُ ،
الجهة وخارجها .كما يدعم جهته للمشاركة في المسابقات والجوائز المعنية
ويبادر بالمشاركة في فرق العمل المختلفة داخل الجهة
بالعمل التطوعيُ ،
وخارجها ويساعد الزمالء لتحقيق اإلنجازات تنعكس إيجابياً على أدائهم وتحقيق
أهدافهم .كما ينعكس اهتمام الموظف بتَ علم مهارات جودة الحياة على
تمتعه وأسرته وزمالئه بصحة جيدة.

النمو ()%20

ال توجد دالئل على نمو
ما يقدمه الموظف من
المشاركات التطوعية
والفعاليات الوطنية
لندرتها.

يوجد نمو نسبي في عدد ونوعية
المشاركات التطوعية واالجتماعية
والمساهمات التي ُيقدمها الموظف
في الفعاليات التي تنظمها أو تُ شارك
فيها الجهة.

تتسم مساهمات الموظف ومشاركاته التطوعية
المطرد سواء من حيث العدد
واالجتماعية بالنمو ُ
والذي يزداد بشكل واضح أو من حيث النوعية
والجودة ودرجة التأثير في المجتمع المحيط
بالموظف ،وترتبط دائماً درجة النمو فيما يقدمه
الموظف بمقدار نموه الشخصي على مستوى
المهارات والقدرات الشخصية والتخصصية.

يمثل الموظف ُقدوة لجميع المحيطين به سواء داخل جهة عمله أو خارجها
فيما يخص النمو والتطور في تجسيد قيم الهوية الوطنية وبث الطاقة اإليجابية
في بيئة العمل من خالل زيادة عدد وطبيعة ما ُيقدمه من مبادرات وكيفية
اتقانه للمهارات الشخصية التي تنعكس على تحسين جودة حياته وأسرته
وكيفية تحسين فاعلية مشاركاته التطوعية بشكل مستمر لضمان مالءمتها ألكبر
عدد ممكن من المنتسبين ،كما يزداد عدد الزمالء الذين يحصلون على الجوائز
وشهادات التقدير بفضل دعمه المستمر لهم ومساعدتهم لتحقيق اإلنجازات.

االنفتاح
()%15

يطلع الموظف أحياناً
على بعض التجارب
المختلفة لمبادرات
السعادة واإليجابية
في نطاق جهة العمل
ويقتصر تواصله على عدد
محدود من الموظفين
ذوي العالقة بعمله.

يطلع الموظف أحياناً على بعض
التجارب المختلفة لمبادرات السعادة
واإليجابية في جهة العمل ،كما يقوم
أحياناً باالطالع على نتائج مؤشرات هذه
الجوانب خارج جهة العمل ،ويشارك
بإيجابية في المناسبات المختلفة
للزمالء من الثقافات األخرى.

الموظف لديه جهود ملموسة ومتميزة في التعرف
على التجارب المختلفة لمبادرات السعادة واإليجابية
داخل وخارج جهة عمله ،ويبذل دائماً جهود لالطالع
على نتائج مؤشرات هذه الجوانب لالستفادة منها في
اختيار طبيعة مشاركاته .الموظف شغوف بالتعرف
على كل ما يرتبط بالمناسبات المختلفة للزمالء من
الثقافات األخرى الختيار أنسب الطرق والوسائل
للمشاركة في أنشطتهم وفعالياتهم.

يطلع الموظف على الجهود والتجارب المختلفة لمبادرات السعادة واإليجابية
المنفذة داخل الدولة وخارجها بهدف تطوير ممارساته في هذا المجال،
ويطلع باستمرار على نتائج مؤشرات هذه الجوانب لالستفادة منها في تحسين
أنماط سلوكه الحياتية .كما يتعرف على المناسبات المختلفة للزمالء من
الثقافات األخرى للمشاركة في أنشطتهم وفعالياتهم ،ويستفيد من تكنولوجيا
المعلومات للتعريف بالدولة وإنجازاتها وإبراز قيم الهوية الوطنية .يعتبر
الموظف مرشداً لمعظم المحيطين به لالستعانة باطالعه الواسع في تحديد
وتوجيه ماهية مشاركتهم التطوعية و/أو تخطيط فعالياتهم االجتماعية.

الم َ
واطنَ ة
ُ
اإليجابية
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المعيار

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

الموظف لديه قدرة محدودة
على التخطيط المستقبلي لوحدته
ويطبق أساليب محدودة
التنظيميةُ ،
للتخطيط والتنظيم لضمان استخدام
الموارد المؤسسية بكفاءة
ويطبق أساليب محدودة
وفاعليةُ ،
لقياس مستوى أداء موظفيه
ووحدته التنظيمية ،وال يقوم
بمتابعة تحقيق األهداف بالدورية
المالءمة.

ُيقدم الموظف مستويات متوسطة
من األداء للتخطيط المستقبلي من
خالل وضع خطط قصيرة المدى
لتحقيق أهداف وحدته التنظيمية
وبعض أهداف الجهة ،ولكن ال يتبنى
ممارسات واضحة لضمان كفاءة
وفاعلية استغالل الموارد المتاحة.
يعمل على متابعة تنفيذ خطط التدريب
ويفوض بعض الصالحيات
الداخلية ُ
لعدد محدود من أفراد فريق العمل.

ُيقدم الموظف مستويات جيدة من األداء
من خالل خطط لتحقيق أهداف وحدته
التنظيمية والجهة واألجندة الوطنية ،ويعمل
على االستفادة من نتائج األداء السابقة
للجهة لتطوير األداء العام .يبذل دائماً جهوداً
الستغالل الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية.
ويؤمن
ُيطبق معظم آليات إدارة التغيير ُ
بأهمية تطوير فريق العمل من خالل التدريب
وتفويض الصالحيات ،ويحرص على توفير بيئة
عمل مالئمة صحية ومحفزة.

ُيقدم الموظف مستويات متميزة من األداء على مستوى التخطيط الفعال
لتحقيق أهداف وحدته التنظيمية والجهة واألجندة الوطنية ،ويعمل على
ويظهر
االستفادة من نتائج األداء والدروس المستفادة في التطوير والتحسينُ ،
كفاءة في استغالل الموارد المتاحة ويقيس فاعلية العمليات والخدمات.
ُيطبق آليات إدارة التغيير لضمان استدامة النتائج ويعمل باستمرار على إرشاد
وتوجيه فريق العمل لاللتزام بأهمية االستجابة السريعة والمرونة في التعامل
مع المتغيرات بما يحقق سعادة المتعاملينُ .يؤمن بأهمية االستثمار في
فريق العمل ورأس المال البشري من خالل التدريب وتفويض الصالحيات،
ويبذل جهوداً مستمرة لتأهيل صف ثاني لدعم تنافسية جهة العمل .هو قائد
حريص على توفير بيئة عمل صحية ومحفزة.

المساهمات
()%30

تقتصر مساهمات الموظف على
تحقيق بعض أهداف وحدته
التنظيمية وال توجد له مساهمات
خارج نطاق العمل أو في إدارة
عمليات التغيير وال توجد له
مساهمات تُ ذكر في دعم وتطوير
فريق العمل.

يساهم الموظف في تحقيق بعض
األهداف االستراتيجية لجهة العمل
وتوجد له مساهمات خارج نطاق
وحدته التنظيمية ،وله القدرة في
تطبيق بعض الممارسات المحدودة
على نطاق الجهة الحكومية إلدارة
مخاطر التغيير .كما توجد للموظف
مساهمات غير مؤثرة في دعم وتطوير
فريق العمل.

ساهمت روح الموظف القيادية في تأثر
العديد من مراكز المسؤولية داخل جهة العمل
بكيفية إعداد الخطط الفعالة لتحقيق األهداف
االستراتيجية للجهة .كما تُ ظهر النتائج تَ حسن
مستويات سعادة المتعاملين نتيجة لما يقدمه
الموظف من مساهمات .وتلعب اآلليات التي
يتبناها الموظف إلدارة التغيير دوراً كبيراً في
تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها
الجهة .كما ساهمت جهوده في تمكين
فريق العمل إلنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية
وحصولهم على الجوائز وشهادات التقدير.

ساهمت خطط وجهود الموظف في تحقيق جهة العمل لنتائج ملموسة
ألهدافها االستراتيجية ،وأظهرت النتائج تَ حسن سعادة المتعاملين .كما
تُ ساهم سرعة ودقة القرارات التي اتخذها الموظف والمتعلقة بإدارة
التغيير واالستعداد للمستقبل في تجاوز العديد من الصعوبات والتحديات
التي تواجهها جهة العمل وفي زيادة مستوى جاهزية فريق العمل في
التعامل مع هذه التحديات .ساهمت جهوده في ارتفاع معدالت اإلنجاز
واألداء وتطوير وتمكين فريق العمل وفوزهم بجوائز وتحقيقهم للريادة
على مستوى الحكومة .للموظف مساهمات أخرى ملموسة تتعدى نطاق
وحدته التنظيمية تهدف لتعزيز ثقافة الثقة والجودة والتميز واالرتباط الفعال
للموظفين بجهة العمل.

النمو ()%20

ُيحقق الموظف معدالت نمو
طفيفة في مستويات األداء
للوحدة التنظيمية التي ُيشرف
عليها ،إال أنها ال تتسم باالنتظام
أو الثبات.

ُيحقق الموظف معدالت نمو متغيرة
في بعض جوانب األداء وبعض أهداف
ويظهر تحسن كمي
الوحدة التنظيميةُ ،
وكيفي في نسب إسعاد المتعاملين
والمؤشرات المتعلقة بتطور فريق
العمل.

ُيحقق الموظف معدالت نمو كبيرة في
معظم جوانب األداء داخل وخارج جهة العمل
إلى جانب تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية،
والمساهمة في تحسن كفاءة العمليات
والخدمات وارتفاع نسب إسعاد المتعاملين
والمؤشرات المتعلقة بتطور فريق العمل.

ُيحقق الموظف وبانتظام معدالت نمو متميزة ومتزايدة كماً وكيفاً في كافة
جوانب األداء وفي تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية ،والمساهمة في زيادة
معدالت التوطين ونسب إسعاد المتعاملين والمؤشرات المتعلقة بتطور فريق
العمل.

االنفتاح
()%15

تقتصر اتصاالت وعالقات الموظف
على الحد األدنى المطلوب
إلنجاز األعمال ونادراً ما يتابع
التوجهات الحكومية واالستفادة
من خبرات القيادات األخرى .ال
يستخدم التكنولوجيا بشكل واضح
إلدارة األعمال التي يؤديها أو
ُيشرف على إنجازها أو في كيفية
االستفادة منها في استشراف
المستقبل.

ُيبدي الموظف اهتماماً بالتواصل
مع المعنيين داخل وأحياناً خارج
جهة العمل ،وهو ُمتابع للتوجهات
الحكومية ويبذل بعض الجهود
لالستفادة من خبرات القيادات
األخرى في التخطيط الفعال .يستخدم
التكنولوجيا بشكل جيد إلدارة األعمال
التي يؤديها أو ُيشرف على إنجازها
ولكن ال توجد دالئل لكيفية االستفادة
منها في استشراف المستقبل.

ومتواصل مع الجميع داخل وخارج
قائد ُمتطلع ُ
ومدرك للتوجهات المستقبلية
جهة العمل ُ
وتطلعات الحكومة ،ويبذل جهود لالستفادة
من الخبرات المختلفة .كما أنه ُمطلع على
المتغيرات الخارجية وتكنولوجيا المستقبل
وطرق االستفادة منها في صناعة المستقبل.

المعيار
الخامس:
الروح القيادية

ومدرك
ومتواصل دائماً مع الجميع داخل وخارج جهة العمل ُ
قائد ُمتطلع ُ
للتوجهات المستقبلية ويبذل جهود حثيثة لالستفادة من الخبرات المختلفة
ولديه شبكة عالقات شخصية ومهنية وأكاديمية يستثمرها لكي يبقى
على إطالع بالمتغيرات الخارجية ،كما أنه ُملم بتكنولوجيا المستقبل وطرق
االستفادة منها في صناعة المستقبل وخدمة وإسعاد المجتمع.
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أداة تقييم معايير وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر
المعيار

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

تقتصر جهود الموظف في
مجال االبتكار على تقديم
أفكار تحتاج إلى المزيد من
الجهد والتطوير للوصول
لمرحلة النضج لتكون
صالحة كأفكار متكاملة
يمكن تطبيقها وتنفيذها.

قدم الموظف خالل مسيرته المهنية
عدد محدود من االبتكارات معتمداً
على دراسات محدودة في بناء
وتخطيط ابتكاراته .كما يستخدم عدد
محدود من األدوات والمنهجيات في
تطبيق وتنفيذ ابتكاراته لمعالجة بعض
التحديات والصعوبات.

قدم الموظف خالل مسيرته المهنية عدد من
االبتكارات القادرة على تقديم القيمة المضافة
له ولجهة العمل وللمتعاملين .ويستفيد من
خبراته المهنية وجهوده للتَ علم واالطالع على
الدراسات والمقارنات المعيارية لبناء ابتكاراته
بشكل متكامل حيث تتسم معظمها باألصالة
والتفرد .كما يقوم بالتخطيط وتنفيذ وتطبيق
ابتكاراته بشكل منهجي وفعال ،فهو دائماً ما
يستخدم أدوات متعددة وتقنية لتنفيذ ابتكاراته
ولتجاوز التحديات والصعوبات.

قدم الموظف خالل مسيرته المهنية عدد كبير من االبتكارات القادرة
على تطوير عمله أو عمل الجهة أو تقديم قيمة مضافة للمتعاملين وفي
مجاالت مختلفة لتحسين جودة الحياة .كما يستند إلى الدراسات العلمية
والمقارنات المعيارية المرجعية والمشاركة في المؤتمرات والندوات
وغيرها من المنصات لتوليد أفكار ابتكارية وتقديم حلول غير نمطية تتسم
باألصالة والتفرد .يستخدم الموظف األدوات المتعددة والتكنولوجيا الحديثة
والتطبيقات الذكية والذكاء االصطناعي والممارسات المتميزة وجهود
التَ علم وخبراته المكتسبة في تنفيذ ابتكاراته ونقلها من الفكرة إلى
التطبيق ومعالجة التحديات والصعوبات.

المساهمات ()%30

للموظف مساهمات
ضعيفة في االبتكارات
واألفكار اإلبداعية وال
يقوم بتقديم أية مقترحات
أو أفكار تطويرية لمعالجة
التحديات والعقبات.

حققت ابتكارات الموظف بعض
األهداف التي وضعت من أجلها،
ويساهم الموظف ببعض الجهود في
حصوله على جوائز /شهادات التقدير
في مجال االبتكار.

حققت ابتكارات الموظف أغلب األهداف
التي وضعت من أجلها ،كما ساهمت جهود
الموظف وابتكاراته داخل وخارج الجهة في
فوز الموظف وجهة عمله بعدد من الجوائز
أو الحصول على شهادات التقدير في مجال
االبتكار ،كما تحصل معظم ابتكاراته على عدد
من الملكيات الفكرية أو براءات االختراع.

حققت ابتكارات الموظف األهداف التي وضعت من أجلها ،مما يعكس
قدرته على التخطيط والتطبيق ،كما ساهمت جهود الموظف وابتكاراته
في فوز الجهة بالجوائز أو بالحصول على شهادات التقدير في مجال االبتكار
وفوزه /حصوله على جوائز مماثلة خارج نطاق عمله .كما ساهمت ابتكاراته
في تحسين الموقع التنافسي والريادي للجهة والحصول على عدد من
الملكيات الفكرية واالبتكارات المسجلة باسمه أو باسم جهة العمل .كما
ساهم الموظف في توفير ممارسات غير معهودة لمعالجة التحديات أو
الصعوبات وآليات جديدة في التنفيذ والتطبيق.

المعايير الثالثة
األولى

النمو ()%20

ال ُيظهر الموظف أي نمو
ُيذكر فيما يخص تقديم
ابتكارات خالل مسيرته
المهنية سواء لخدمة جهة
عمله أو حتى خارج نطاق
العمل.

االنفتاح ()%15

ليس للموظف أي
جهود واضحة للحصول
على أحدث المعلومات
والمعارف المتعلقة
بما يقدمه من مبادرات
أو ابتكارات من مصادر
مختلفة سواء داخلياً أو
خارجياً .

يتضح من الجهود التي يبذلها الموظف
ومن طبيعة ما يقدمه من ابتكارات
وجود مستويات أولية من النمو
والنضج في مجال قدراته االبتكارية
والتطور الملحوظ في عدد االقتراحات
واالبتكارات التي تقدم بها خالل
مسيرته المهنية ،ولكن معظم تلك
االبتكارات لم تصل بعد لدرجة كافية
من التطور تتيح لها إحداث نتائج
وتأثيرات إيجابية سواء داخل أو خارج
جهة العمل.

يظهر بشكل واضح وصول القدرات االبتكارية
للموظف لدرجة من النضج والنمو انعكست
إيجاباً على عدد وطبيعة االبتكارات التي
قدمها خالل مسيرته المهنية ،وتشكل معظم
ابتكاراته فرصاً جيدة لالستثمار المعرفي و/أو
االقتصادي.

وصلت قدرات الموظف االبتكارية لدرجة تمكنه من تقديم عدد كبير
من االبتكارات ساهمت في زيادة تنافسية جهة العمل وزيادة مستوى
جاهزيتها للمتغيرات المستقبلية المحتملة كنتيجة مباشرة للنمو النوعي
فيما يقدمه الموظف من ابتكارات تعكس فهمه العميق لطبيعة التحديات
المؤسسية وماهية الفرص المستقبلية المتاحة .تم استثمار بعض ابتكاراته
في تطوير حلول وخدمات ومنتجات.

يطلع الموظف على الدراسات العلمية
والمقارنات المعيارية المرجعية
لالبتكارات المشابهة والمشاركة في
المؤتمرات والندوات على المستوى
المحلي ،كما أن نطاق تأثير نتائج
ما يقدمه من االقتراحات واألفكار
والمبادرات تقتصر على جهة العمل.

يطلع الموظف على الدراسات العلمية
والمقارنات المعيارية المرجعية لالبتكارات
المشابهة والمشاركة في المؤتمرات
والندوات على المستوى المحلي وأحياناً على
المستوى العالمي ،كما أن نطاق تأثير نتائج
ما يقدمه من االقتراحات واألفكار والمبادرات
الريادية يتعدى جهة العمل ويصل على
المستوى المحلي.

الموظف منفتح ومطلع على الدراسات العلمية والمقارنات المعيارية
المرجعية لالبتكارات المشابهة والمشاركة في المؤتمرات والندوات
والدوائر العلمية وغيرها من المنصات المخصصة لذلك محلياً ودولياً  ،كما
أن نطاق تأثير نتائج ما يقدمه من االقتراحات واألفكار والمبادرات الريادية
يتعدى جهة العمل ويصل خارجها وقد تصل أحياناً إلى مستويات عالمية.
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تابع /تقييم معايير وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر
المعيار

المعيار الرابع:

أبعاد التقييم

%25 – 5

%50 – 30

%75 – 55

%100 – 80

األداء ()%35

ال توجد مشاركات واضحة
للموظف في فرق العمل
داخل الجهة لنقل المعرفة،
كما أن مشاركته لتقديم
الدعم للزمالء داخل الجهة
لتحقيق إنجازات شخصية
ولتقديم األفكار بسيطة جداً .

يبذل الموظف جهوداً محدودة لمشاركة ودعم
بعض زمالئه ضمن نطاق عمله بخبراته ومعارفه
والدروس المستفادة لتعزيز قدراتهم في مجال
االبتكار مما أدى إلى نجاح عدد منهم في تقديم
ويساعد أحياناً الزمالء لتحقيق
وتنفيذ االبتكارات ُ
ويشارك الموظف في بعض
اإلنجازات وأهدافهمُ .
فرق العمل المختلفة ضمن نطاق عمله .يلتزم
الموظف ببعض األنظمة والقواعد والقوانين
والتشريعات والضوابط األخالقية والمهنية
المعمول بها أثناء التخطيط أو تطبيق ابتكاراته.

يبذل الموظف جهوداً جيدة لمشاركة ودعم
زمالئه ضمن نطاق عمله بخبراته ومعارفه
والدروس المستفادة لتعزيز قدراتهم في
مجال االبتكار مما أدى إلى نجاح بعضهم في
تقديم وتنفيذ االبتكارات وتحقيق اإلنجازات
ويشارك الموظف في عدد من فرق
وأهدافهمُ .
ويساهم بها
العمل المختلفة ضمن نطاق عمله ُ
بفاعلية .يحرص الموظف على التأكد من التزام
ابتكاراته بمعظم األنظمة والقواعد والقوانين
والتشريعات والضوابط األخالقية والمهنية
المعمول بها أثناء التخطيط أو تطبيق ابتكاراته.

يبذل الموظف جهوداً متميزة لمشاركة ودعم زمالئه ضمن
نطاق عمله بخبراته ومعارفه والدروس المستفادة لتعزيز
قدراتهم في مجال االبتكار مما أدى إلى نجاحهم في
تقديم وتنفيذ االبتكارات وتحقيق اإلنجازات وأهدافهم
ويبادر بالمشاركة في
وحصولهم على الشهادات والجوائزُ ،
ويساهم
العديد من فرق العمل المختلفة ضمن نطاق عمله ُ
بها بفاعلية .يحرص الموظف على التأكد من التزام ابتكاراته
بكافة األنظمة والقواعد والقوانين والتشريعات والضوابط
األخالقية والمهنية المعمول بها أثناء التخطيط أو تطبيق
ابتكاراته.

المساهمات ()%30

ال توجد مساهمات واضحة
للموظف لدعم اآلخرين
خارج نطاق عمله في
تقديم االبتكارات وتحقيق
إنجازاتهم.

يشارك الموظف أحياناً اآلخرين خارج نطاق عمله
بخبراته في مجال االبتكار مما أدى إلى نجاح عدد
منهم في تقديم االبتكارات وتحقيق األهداف.

يبذل الموظف جهوداً جيدة لمشاركة اآلخرين
خارج نطاق عمله بخبراته ومعارفه والدروس
المستفادة لتعزيز قدراتهم في مجال االبتكار
مما أدى إلى نجاح بعضهم في تقديم وتنفيذ
االبتكارات وتحقيق اإلنجازات وأهدافهم.
ويشارك الموظف في عدد من فرق العمل
ُ
ويساهم بها بفاعلية.
المختلفة خارج نطاق عمله ُ

يبذل الموظف جهوداً متميزة لمشاركة اآلخرين خارج نطاق
عمله بخبراته ومعارفه والدروس المستفادة لتعزيز قدراتهم
في مجال االبتكار مما أدى إلى نجاحهم في تقديم وتنفيذ
االبتكارات وتحقيق اإلنجازات وأهدافهم وحصولهم على
ويبادر بالمشاركة في العديد من فرق
الشهادات والجوائزُ ،
ويساهم بها بفاعلية.
العمل المختلفة خارج نطاق عمله ُ

النمو ()%20

مشاركات ودعم الموظف
لآلخرين في تقديم األفكار
وتحقيق اإلنجازات بسيطة
وغير مستمرة.

نمو متذبذب في مشاركات ودعم الموظف
لآلخرين في تقديم األفكار واالبتكارات وتحقيق
اإلنجازات.

نمو جيد في مشاركات ودعم الموظف
لآلخرين في تقديم األفكار واالبتكارات وتحقيق
اإلنجازات ،وكذلك مشاركاته في الفرق واللجان.

زيادة مستمرة في مشاركات ودعم الموظف لآلخرين
في تقديم االبتكارات وتحقيق اإلنجازات وحصولهم على
الشهادات والجوائز ،وكذلك مشاركاته في الفرق واللجان
لتحقيق اإلنجازات.

االنفتاح ()%15

ليس للموظف أي جهود
للحصول على أحدث
المعلومات والمعارف
المتعلقة باالبتكار مما
يساعد في نقل المعرفة
لآلخرين.

يطلع الموظف على بعض الدراسات العلمية
والمقارنات المعيارية لالبتكارات والمشاركة في
بعض المؤتمرات والندوات ،مما يساعده في
نقل بعض المستجدات لآلخرين ودعهم باألفكار
الجديدة.

يطلع الموظف على الكثير من الدراسات
العلمية والمقارنات المعيارية لالبتكارات
والمشاركة في المؤتمرات والندوات ،مما
يساعده في نقل الكثير من المستجدات لآلخرين
ودعهم باألفكار الجديدة.

الموظف منفتح ومطلع على الدراسات العلمية والمقارنات
المعيارية لالبتكارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات
والدوائر العلمية وغيرها من المنصات المخصصة لذلك
محلياً ودولياً  ،مما يساعده في نقل آخر المستجدات المحلية
والعالمية لآلخرين ودعهم دائماً باألفكار الجديدة.

نقل المعرفة

في حال وجود أية استفسارات ذات صلة بهذا الدليل ،يمكن التواصل عبر البريد االلكتروني التاليInfo@SKGEP.gov.ae :
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