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لقد اتــخــذت القيادة الرشيدة المتوالية على حكم االتــحــاد، 
منذ قيامه وحتى اآلن، من التميز عنوانًا لها وسعت إلى تحقيقه 

فــي جميع مــجــاالت بــنــاء دولــة اإلمارات العربية المتحدة“

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

“



إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر رياديًا بكل المقاييس ... وندرك 
أيضًا 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

“
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المقدمة

تجســيدًا لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل"، 
ــع حكومــة  ــي ُصن ــارات ف ــة اإلم ــة الطموحــة لدول ــق الرؤي ولتحقي
المســتقبل وتســخير االبتــكار والتميــز فــي عمــل الجهــات الحكوميــة 
االتحاديــة لالرتقــاء بــاألداء إلــى أعلــى المســتويات وتحقيــق الريــادة، 
ــز  ــة التمي ــن منظوم ــزء م ــو ج ــرية ه ــوارد البش ــام بالم ــإن االهتم ف
الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات. وُيشــكل َتميــز األفــراد فــي الجهــة 
الحكوميــة االتحاديــة أحــد الدعائــم األساســية النطالقة واســتمرارية 
مســيرة التميــز التــي ُتركــز علــى رأس المال البشــري باعتبــاره المحرك 
ــى أســس مبتكــرة  األساســي فــي تشــكيل العمــل الحكومــي عل

ووفــق رؤيــة مســتقبلية.

وُمحفــزة  صحيــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  إن 
والمســتويات  الشــرائح  لجميــع  وُمتوازنــة 
الحكوميــة  الجهــة  فــي  الوظيفيــة 
االتحاديــة وَتبنــي كفــاءات حكوميــة فريــدة 
مــن نوعهــا وَتمكينهــا، ُيســاعد علــى االرتقاء 
بالعمــل الحكومــي وُيحافــظ على اســتدامة 
ــة وإتاحــة الفــرص  أنظمــة العمــل الحكومي
التطــورات  ولمواكبــة  والتميــز  للتطــور 

والعالميــة. المحليــة 

كمــا أن تســريع وتيــرة العمــل الحكومــي 
وتعزيــز  الُقــدوة  الموظــف  بنــاء  يتطلــب 
انتشــار صفــات الُقــدوة الحســنة فــي كافــة 
شــاغلي الوظائــف فــي الجهــات الحكومية 
واضــح  بشــكل  ُيســاهم  ممــا  االتحاديــة، 
للمتعامليــن  ُمضافــة  قيمــة  تقديــم  فــي 
وُصنــع العالمــات الفارقــة فــي أداء العمــل 
ــق  ــه للمســتقبل وتحقي الحكومــي وجاهزيت

ــع. ــاة للمجتم ــودة الحي ج

ــس  ــس مجل ــل يشــرح أوســمة رئي هــذا الدلي
الــوزراء )مــا عــدا لفئــة القيــادات( والوظائف 
التــي تنــدرج ضمــن كل منهــا فــي الجهــات 
هــذه  ومعاييــر  االتحاديــة،  الحكوميــة 
األوســمة وأوزانهــا. ويرتبــط هــذا الدليــل 
بأدلــة أخــرى متعلقــة بآليــات المشــاركة 
ــا  ــمة، كم ــذه األوس ــم له ــح والتقيي والَترش
يتكامــل هــذا الدليــل مــع دليــل الُقــدوة 
الحســنة لُيشــّكلوا بذلــك خارطــة الطريــق 
ــي.  ــوق الوظيف ــردي والتف ــز الف ــو التمي نح
المتميزيــن  الموظفيــن  شــريحة  زيــادة  إن 
الحكوميــة  الجهــات  فــي  والُقــدوة 
الَترشــح  عمليــات  مــن  ُيســهل  االتحاديــة 
ــزة  ــم المتمي ــاء بجهوده ــمة واالحتف لألوس
وبابتكاراتهــم وبمســاهماتهم فــي كافــة 
ــى  ــتحقون عل ــذي يس ــل وال ــاالت العم مج
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 

ــردي. ــز الف ــح التمي نض

المقدمة
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أوسمة رئيس 
مجلس الوزراء

أوسمة رئيس مجلس الوزراء

ُتغطــي أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء مجــاالت الوظائــف المختلفــة فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة ســواًء 
كانــت وظائــف قياديــة أو إشــرافية أو غيــر إشــرافية ضمــن أثنــي عشــر وســام. ونطــاق هــذا الدليــل يشــمل علــى 

عشــرة أوســمة منهــا، وفيمــا يلــي ســرد لهــا:

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلشرافي  .1
وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مدرسة  .2

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل معلم  .3
وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل طبيب  .4

وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة  .5
وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين  .6

وسام رئيس مجلس الوزراء لوظائف المستقبل  .7
وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر  .8

وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال االتصال الحكومي  .9
وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب  .10

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل وكيل وزارة/ مدير عام  .11
وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي  .12

األوسمة المتبقية التالية يتم التطرق لهما ضمن دليل منفصل للقيادات:
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الوظائف 
المشمولة في 
أوسمة رئيس 
مجلس الوزراء

تشــمل هــذه األوســمة كافــة الوظائــف فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة 
علــى اختــالف مســمياتها ودرجاتهــا الوظيفيــة ويتصــف شــاغلوها بالتميــز الفــردي 
والتفــوق الوظيفــي. وقــد تــم إدراج المســميات الوظيفيــة فــي كل وســام علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلشرافي

ُخصــص هــذا الوســام لجميــع العامليــن بالوظائــف اإلشــرافية فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة كمــدراء 
اإلدارات ورؤســاء األقســام والشــعب والمكاتــب والمراكــز )ومــا يعادلهــا(، ومــن األمثلــة علــى الوظائــف التــي 

تنــدرج ضمــن هــذا الوســام:

)مديــر إدارة، مديــر منطقــة تعليميــة، مديــر نطــاق مــدارس، مديــر منطقــة طبيــة، مديــر مركــز ســعادة المتعامليــن، 
رئيــس قســم، رئيــس مكتــب، رئيــس شــعبة ....(.

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مدرسة

ُخصــص هــذا الوســام لجميــع مــدراء مــدارس التعليــم العــام العامليــن ضمــن الــكادر الوظيفــي لــوزارة التربيــة 
ــة. ــم فــي مختلــف الحلقــات والمناطــق التعليمي والتعلي

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل معلم

ُخصــص هــذا الوســام لجميــع ُمعلمــي مــدارس التعليــم العــام العامليــن ضمــن الــكادر الوظيفــي لــوزارة التربيــة 
والتعليــم فــي مختلــف الحلقــات والمناطــق التعليميــة.

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل طبيب

ــع  ــة المجتم ــة ووقاي ــوزارة الصح ــي ل ــكادر الوظيف ــن ال ــن ضم ــاء العاملي ــع األطب ــام لجمي ــذا الوس ــص ه ُخص
ومؤسســة اإلمــارات للخدمــات الصحيــة وُيمــارس المهنــة كطبيــب ممــارس بمختلــف االختصاصات )غيــر اإلدارية(. 
ويشــمل ذلــك األطبــاء مــن مختلــف التخصصــات والفــروع الطبيــة والمســتويات المهنيــة الذيــن يعملــون فــي 
ــف  ــى الوظائ ــة عل ــة، ومــن األمثل ــف المناطــق الطبي ــة فــي مختل ــادات والمراكــز الصحي المستشــفيات والعي

التــي تنــدرج ضمــن هــذا الوســام:

ــي أو  ــرة، أخصائ ــف وأذن وحنج ــاري أن ــي أو استش ــنان، أخصائ ــب أس ــاري ط ــي أو استش ــام، أخصائ ــب ع )طبي
استشــاري طــب العيــون، أخصائــي أو استشــاري طــب األســرة، أخصائــي أو استشــاري طــب باطنــي، أخصائــي 
ــة، أخصائــي أو استشــاري عظــام، أخصائــي أو استشــاري أعصــاب، أخصائــي أو استشــاري  أو استشــاري الجلدي

القلــب واألوعيــة الدمويــة، الــخ مــن التخصصــات الطبيــة(.

وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة

ُخصــص هــذا الوســام لجميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة العامليــن بالوظائــف المتخصصــة والفنيــة 
والتقنيــة والهندســية كالخبــراء والمستشــارين واألخصائييــن والباحثيــن والُمخططيــن ومــا يعادلهــا، ومــن 
األمثلــة علــى الوظائــف والتخصصــات التــي تنــدرج ضمــن هــذا الوســام )وبمراعــاة أن هــذا الوســام ال يشــمل 

ــات المســتقبل(: ــن فــي علــوم وتقني المتخصصي
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تقنيــة المعلومــات: التحليــل التقنــي، استشــارات نظــم المعلومــات، قواعــد البيانــات، البرمجــة، إدارة 	 
مشــاريع نظــم المعلومــات، أمــن المعلومــات، تطويــر األنظمــة التقنيــة، الدعــم التقنــي، والشــبكات.

الهندســية: المهندســين بالتخصصــات المدنيــة، المعماريــة، الكيميائيــة، الطبيــة، الكهربائيــة، الصناعيــة، 	 
اإللكترونيــة، الميكانيكيــة، البتروليــة، التصميــم الداخلــي، فنــي الهندســة، وإدارة المشــاريع الهندســية.

إدارة المشاريع والتخطيط: إدارة البرامج والمشاريع وتخطيط المشاريع، والتخطيط الحضري.	 

العلــوم الطبيعيــة: تخصصــات علــوم الرياضيــات، الكيميــاء، الفيزيــاء، الجيولوجيــا، األحيــاء، األرصــاد الجويــة، 	 
والمراقبــة الجويــة.

البيئــة والميــاه: المــوارد المائيــة، التنميــة الزراعيــة، األحيــاء البحريــة والمناطــق الســاحلية، التنميــة البيئيــة، 	 
المحميــات الطبيعيــة، التنميــة الحيوانيــة، المختبــرات البيئيــة، والرقابــة البيئيــة.

المالــي، والتحليــل 	  الفكريــة، االســتثمار  الملكيــة  التجاريــة والصناعيــة،  الرقابــة  االقتصــاد واإلحصــاء: 
اإلحصائــي.

التدقيق والحوكمة: التدقيق المالي واإلداري، إدارة المخاطر، والحوكمة.	 

الماليــة أو المحاســبة: التحليــل المالــي، الرقابــة الماليــة، العقــود والمشــتريات، المحاســبة، الميزانيــة، 	 
الصنــدوق أو )الخزنــة(، اإليــرادات والمصروفــات، والتدقيــق علــى الحســابات.

القضائيــة 	  الدعــاوى  القضائيــة،  الســلطة  واألمنيــة،  الجنائيــة  الســلطة  والقضــاء:  والقانــون  األمــن 
والتشــريعات. القانونيــة،  االستشــارات  والتحقيقــات، 

الدينية: الوعظ واإلرشاد، اإلفتاء، إدارة المساجد، الوقف، وشؤون القصر.	 

التنميــة االجتماعيــة: رعايــة أصحــاب الهمــم، رعايــة األطفــال والقصــر، رعايــة المســنين وكبــار المواطنيــن، 	 
التنميــة األســرية والمجتمعيــة، الرعايــة النفســية، الضمــان االجتماعــي، وجمعيــات النفــع العــام.

ــكيلية، 	  ــون التش ــار، الفن ــف واآلث ــر، المتاح ــف والنش ــل، التألي ــراج والتمثي ــون واآلداب: اإلخ ــة والفن الثقاف
ــة. ــطة الثقافي ــون واألنش ــعبي، والفن ــراث الش ــات، الت ــارح، المكتب المس

أخرى: موظفي العالقات الدولية والدبلوماسية، الشراكات، التمريض، والصيدلة.	 

وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين

ــم  ــوات تقدي ــة قن ــي كاف ــن ف ــة العاملي ــة االتحادي ــات الحكومي ــي الجه ــع موظف ــام لجمي ــذا الوس ــص ه ُخص
ــدرج ضمــن هــذا الوســام: ــي تن ــف الت ــى الوظائ ــة عل الخدمــة، ومــن األمثل

)موظفــي مراكــز االتصــال واالســتعالمات، موظفــي مراكــز الخدمــة، موظفــي المراكــز التكنولوجيــة لتقديــم 
الخدمــات(.

وسام رئيس مجلس الوزراء لوظائف المستقبل

ُخصــص هــذا الوســام لجميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة العامليــن فــي وظائــف تواكــب 
ــدرج  ــي تن ــف الت ــى الوظائ ــة عل ــن األمثل ــتقبل، وم ــة للمس ــز الجاهزي ــة لتعزي ــارات المطلوب ــات والمه التخصص

ــام: ــذا الوس ــن ه ضم

البيانات الضخمة: علماء البيانات، ومحللي البيانات والتنبؤات وما يعادلهم.	 

ــراء ومــا يعادلهــم( فــي مجــال 	  ــن وخب ــن وفنيي ــن )مــن مهندســين ومبرمجي ــذكاء االصطناعــي: العاملي ال
ــي. ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــم اس ــغيل ودع ــة وتش ــة وصيان ــر وبرمج تطوي

الروبوتــات: العامليــن )مــن مهندســين ومبرمجيــن وفنييــن وخبــراء ومــا يعادلهــم( فــي مجال تطويــر وبرمجة 	 
وصيانــة وتشــغيل ودعــم اســتخدام الروبوتات.

ــا يعادلهــم( فــي 	  ــراء وم ــن وخب ــن وفنيي ــن )مــن مهندســين ومبرمجي ــا النقــل والتنقــل: العاملي تكنولوجي
مجــال تطويــر وبرمجــة وصيانــة وتشــغيل ودعــم اســتخدام تقنيــات ووســائل النقــل والتنقــل مثــل الســيارات 

ذاتيــة القيــادة والطائــرات بــدون طيــار والتنقــل الذاتــي عبــر األنابيــب )الهايبرلــوب(.

علــوم الغــذاء: العامليــن )مــن مهندســين وفنييــن وخبــراء ومــا يعادلهــم( فــي مجــاالت علــوم وتكنولوجيــا 	 
المســتقبل فــي اإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغذائــي.

علــوم البيئــة والطاقــة البديلــة: العامليــن )مــن مهندســين وفنييــن وخبــراء ومــا يعادلهــم( فــي مجــاالت 	 
توليــد وتخزيــن واســتدامة الطاقــة النظيفــة مثــل تقنيــات توليــد الطاقــة بشــكل المركــزي وتقنيــات توليــد 

الطاقــة االفتراضيــة وتكنولوجيــا تخزيــن الكربــون وإعــادة اســتخدامه وتقنيــات االقتصــاد الدائــري.

ــي 	  ــن المائ ــاالت األم ــي مج ــم( ف ــا يعادله ــراء وم ــن وخب ــين وفنيي ــن مهندس ــن )م ــاه: العاملي ــوم المي عل
وعلــوم وتكنولوجيــا المســتقبل فــي إنتــاج وتحليــة الميــاه وتقنيــات إعادة اســتخدام ميــاه األمطار والســدود 

وحقنهــا فــي الميــاه الجوفيــة.

العلــوم الحيويــة: العامليــن )مــن مهندســين وفنييــن وخبــراء ومــا يعادلهــم( فــي مجــاالت الطــب الجينومي 	 
والتعديــالت الجينيــة والتطبيــب عــن بعــد وغيرهــا مــن العلــوم والتقنيــات الطبية المســتقبلية.

ــراء ومــا 	  ــن وخب ــن ومطوريــن وفنيي ــن )مــن مهندســين ومبرمجي ــم المســتقبلية: العاملي ــا التعلي تكنولوجي
يعادلهــم( فــي مجــاالت وتقنيــات التعليــم المســتقبلية مثــل الصفــوف المدرســية باســتخدام الواقــع المعــزز 

والمناهــج التفاعليــة واأللعــاب التعليميــة وغيرهــا.

وظائــف أخــرى: العامليــن فــي مجــاالت سلســلة الكتــل Block-Chain، الطباعــة ثالثيــة األبعــاد، العمــالت 	 
المشــفرة Crypto-Currency، وظائــف قطــاع الفضــاء وغيرهــا.

ُيمكــن للجهــة الحكوميــة االتحاديــة ترشــيح أي موظــف يعمــل فــي وظيفــة متخصصــة لهــذا الوســام فــي 
حــال كانــت هــذه الوظيفــة ترتبــط بشــكل مباشــر بتقنيــات وعلــوم المســتقبل المتقدمــة وتعــزز مــن جاهزيــة 

الجهــة للمســتقبل فــي مجــال عملهــا.

الوظائف المشمولة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء
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وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر

ــكارات تتســم  ــم ابت ــة ممــن قامــوا بتقدي ــة االتحادي ــع موظفــي الجهــات الحكومي ُخصــص هــذا الوســام لجمي
باألصالــة والتفــرد أو اختراعــات مســجلة باســمهم ومرتبطــة بمجــال عملهــم أو خــارج إطــار العمــل، بغــض النظــر 

عــن مســمياتهم الوظيفيــة أو الدرجــة.

وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال االتصال الحكومي

ــال  ــف وإدارات االتص ــن بوظائ ــة العاملي ــة االتحادي ــات الحكومي ــي الجه ــع موظف ــام لجمي ــذا الوس ــص ه ُخص
ــدرج ضمــن هــذا الوســام: ــي تن ــف الت ــى الوظائ ــة عل الحكومــي، ومــن األمثل

)مــدراء ورؤســاء أقســام وشــعب ومكاتــب االتصــال الحكومــي، والتنفيذييــن والمتخصصيــن فــي االتصــال 
الرســائل  التواصــل االجتماعــي،  التســويق والترويــج الحكومــي،  التوثيــق والرصــد اإلعالمــي،  الحكومــي، 
اإلعالميــة، اإلنتــاج الفنــي )كالُمحرريــن والصحفييــن والُمصوريــن(، إدارة األزمــات اإلعالميــة، الرقابــة اإلعالميــة(.

وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب

ُخصــص هــذا الوســام لفئــة الشــباب مــن موظفــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة ضمــن الفئــة العمريــة حتــى 
35 ســنة مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بغــض النظــر عــن مســمياتهم الوظيفيــة أو الدرجــة. 
ويتصفــون بمواصفــات محــددة منهــا: التســلح بالعلــم والتعلــم الذاتــي، االجتهــاد واالحترافيــة والتخصــص، 
ــن،  ــة الوط ــة، خدم ــة الوطني ــادات والهوي ــم والع ــك بالقي ــؤولية، التمس ــي بالمس ــوح، والوع ــادرة والطم المب

ــة. ــاؤل واإليجابي ــنة، التف ــدوة الحس ــرى، الُق ــات األخ ــى الثقاف ــاح عل ــامح واالنفت التس
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معايير أوسمة 
رئيس مجلس الوزراء

تتضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء المعايير التالية:

أما وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل ُمبتكر فيتضمن المعايير التالية:

المعيار األول : اإلنجاز والتأثير	 

علم والتطور	  المعيار الثاني: التَّ

المعيار الثالث: االبتكار	 

المعيار الرابع: الُمواَطَنة اإليجابية	 

المعيار الخامس: الروح القيادية )للفئة اإلشرافية(	 

المعيار األول: التفكير والتخطيط	 

المعيار الثاني: التنفيذ والتطبيق	 

المعيار الثالث: النتائج والتأثيرات	 

المعيار الرابع: نقل المعرفة	 

وفيما يلي شرح لمحتويات كل من هذه المعايير:
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شرح معايير أوسمة 
رئيس مجلس الوزراء 

)ال يشمل أفضل ُمبتكر(

معايير هذه األوسمة تتضمن المحتويات التالية على سبيل المثال ال الحصر:

المعيار األول: اإلنجاز والتأثير

ــة 	  ــيرته المهني ــالل مس ــف خ ــا الموظ ــي قدمه ــة الت ــازات الفارق ــة اإلنج ــخصية وطبيع ــود الش ــم الجه حج
ــه. ــة عمل ــه ولجه ــة ل ــة مضاف ــم قيم ــي تقدي ــاهمت ف ــداف وس ــدت األه ــي تع والت

ــى 	  ــا عل ــاس أثره ــة وقي ــه التنظيمي ــداف وحدت ــف بأه ــا الموظ ــي حققه ــازات الت ــط اإلنج ــى رب ــدرة عل الق
ــة. ــداف الجه ــق أه تحقي

االستباقية والمرونة في مواجهة التحديات والمخاطر واقتناص الفرص لتحقيق أهداف الجهة.	 

التفكيــر والتخطيــط المســتقبلي وصنــع القــرارات الذكيــة والكفــؤة لتحقيــق اإلنجــازات التــي تخــدم الجهــة، 	 
خاصــة فــي مجــال تحســين الموقــع التنافســي والريــادي للجهــة وجــودة الحيــاة فــي المجتمــع، وإمكانيــة 

اســتثمار تلــك النتائــج والتأثيــرات مســتقباًل.

علم والتطور المعيار الثاني: التَّ

ــى 	  ــا عل ــه وأثره ــة بمهام ــي المتعلق ــي والعمل ــه العلم ــاء بتحصيل ــف لالرتق ــا الموظ ــي يبذله ــود الت الجه
ــي. ــردي والمؤسس ــتويات األداء الف ــور مس تط

لديــه شــغف للتعلــم المســتمر والتطويــر الذاتــي مــن أجــل تنويــع المهــارات والخبــرات وتحديثهــا باســتمرار 	 
لتتماشــى مــع المتطلبــات والمتغيــرات المســتقبلية.

مشاركة اآلخرين بالمعارف والخبرات التي أكتسبها الموظف داخل وخارج جهة عمله.	 

المعيار الثالث: االبتكار

الجهــود المبذولــة الســتيعاب التحديــات المؤسســية واالطــالع علــى المبــادرات التــي ُتطلقهــا الحكومــة 	 
وفهــم التوجهــات الحكوميــة والعالميــة.

حجــم االبتــكارات واألفــكار والمبــادرات الرياديــة غيــر النمطيــة واإلبداعيــة التــي قدمهــا الموظــف بمجــال 	 
عملــه أو خارجــه للمســاهمة فــي تخطــي التحديــات الحاليــة أو المواءمــة مــع التوجهــات المســتقبلية.

تطبيق االبتكارات واألفكار والمبادرات الريادية وقياس النتائج والتأثيرات المترتبة عليها.	 

جهود توثيــق االبتكارات واألفكار والمبادرات الريادية.	 

المعيار الرابع: الُمواَطَنة اإليجابية

ــة وجهــوده للمحافظــة 	  ــة مــن مكتســبات وطني ــة والفخــر بمــا تقدمــه الدول ــة الوطني ــم الهوي تجســيد قي
ــوالء. ــم االنتمــاء وال عليهــا وإعــالء قي

بث الطاقة اإليجابية داخل العمل وخارجه.	 

التواصل الفعال مع كافة الثقافات وتقبل التنوع وإعالء قيم التسامح داخل الجهة وخارجها.	 

تطوير واكتساب مهارات تساهم في تحسين جودة الحياة لنفسه والمحيطين به.	 

المشــاركة التطوعيــة فــي األنشــطة المؤسســية والفعاليــات المجتمعيــة بهــدف دعــم التنميــة االجتماعيــة 	 
وخدمــة المجتمــع.

العمل الجماعي والمساهمة في تطوير الزمالء وتقديم الدعم لهم لتحقيق إنجازاتهم وأهدافهم.	 

المعيار الخامس: الروح القيادية )للفئة اإلشرافية(

لديه رؤية واضحة لكيفية صناعة وتشكيل المستقبل.	 

القــدرة علــى ترجمــة الــرؤى وتحقيــق األهــداف مــن خــالل التخطيــط الفعــال الــذي يضمــن مســاهمة فــرق 	 
العمــل واســتغالل المــوارد فــي خلــق القيمــة المضافــة وخدمــة وإســعاد المجتمــع.

ــي لمتابعــة العمــل 	  ــذ والتواجــد الميدان ــة وترســيخ مفهــوم االســتباقية وســرعة االســتجابة والتنفي المرون
واإلدارة الفاعلــة والكفــؤة للمســتجدات وعمليــات التغييــر والتطويــر للمهــام والخدمــات واتخــاذ القــرارات 

لتحقيــق األهــداف المؤسســية.

ُيؤمــن بأهميــة االســتثمار فــي رأس المــال البشــري، وُيمكــن وُيلهــم وينمــي الصــف الثانــي والــروح القيادية 	 
لفــرق عملــه، ويعــزز مــن قدراتهــم وبمــا يدعــم تميــز وتنافســية جهــة العمل.

يخلق بيئة عمل صحية وإيجابية وتنافسية محفزة على العمل والعطاء والتشاركية.	 
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شرح معايير وسام 
رئيس مجلس الوزراء 

ألفضل ُمبتكر

معايير هذا الوسام تتضمن المحتويات التالية على سبيل المثال ال الحصر:

المعيار األول: التفكير والتخطيط

ــي 	  ــاالت الت ــة والمج ــيرته المهني ــالل مس ــر خ ــف الُمبتك ــا الموظ ــي ُيقدمه ــكارات الت ــة االبت ــم وطبيع حج
ــا. تخدمه

الدراســات واألســس العلميــة والمقارنــات المعياريــة والمرجعيــة التــي قــام بهــا الموظــف الُمبتكــر كأســاس 	 
وكإطــار علمــي لالبتــكارات التــي ُيقدمهــا، ويحــرص علــى وضــع الخطــط للتنفيــذ والمتابعــة.

مستوى حداثة وتفرد وأصالة االبتكارات التي ُيقدمها واختالفها عن مثيالتها في نفس المجال.	 

المعيار الثاني: التنفيذ والتطبيق

العناصر واألدوات والمنهجيات التي استخدمها الموظف الُمبتكر في تنفيذ وتطبيق االبتكارات.	 

التحديات والعقبات التي واجهت تنفيذ االبتكارات وكيفية معالجتها.	 

المعيار الثالث: النتائج والتأثيرات

مدى نجاح االبتكارات في تحقيق األهداف التي وجدت من أجلها.	 

أثــر نتائــج تنفيــذ االبتــكارات واالســتفادة الشــخصية والمؤسســية منهــا خاصــة فــي مجــال تحســين الموقــع 	 
التنافســي والريــادي لجهــة عملــه وجــودة الحيــاة فــي المجتمــع، وإمكانيــة اســتثمار تلــك النتائــج والتأثيــرات 

. مستقباًل

قابلية تطبيق االبتكارات في جهات ومؤسسات ودول ومناطق جغرافية أخرى.	 

التعريــف باالبتــكارات وتوثيقهــا ونشــرها مــن خــالل األبحــاث أو المؤلفــات أو المؤتمــرات وحصولهــا علــى 	 
بــراءات االختــراع والملكيــات الفكريــة المســجلة باســم الموظــف أو جهــة عملــه.

المعيار الرابع: نقل المعرفة

ُيشــارك الموظــف الُمبتكــر الزمــالء واآلخريــن بمعارفــه وخبراتــه والــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ ابتكاراتــه 	 
وبمــا يســاهم فــي تعزيــز القــدرات االبتكاريــة لديهــم.

العمل الجماعي والمساهمة في تطوير الزمالء وتقديم الدعم لهم لتحقيق إنجازاتهم وأهدافهم.	 

مدى مراعاة الضوابط األخالقية والمهنية والقانونية والتأثيرات األخرى المحتملة لتنفيذ االبتكارات.	 

معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء
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المعيار/ الوسام

25 30 20 35 30 30 30 25 25 اإلنجاز والتأثير

35 25 30 25 25 30 30 20 20 علم والتطور التَّ

20 25 30 20 25 20 20 10 10 االبتكار

20 20 20 20 20 20 20 20 20 الُمواَطَنة اإليجابية

0 0 0 0 0 0 0 25 25 الروح القيادية

وسام أفضل ُمبتكرالمعيار/ الوسام

30التفكير والتخطيط

20التنفيذ والتطبيق

30النتائج والتأثيرات

20نقل المعرفة

ــس  ــس مجل ــمة رئي ــر أوس ــم معايي ــتخدمة لتقيي ــة واألدوات المس ــأن اآللي ــًا ب علم
ــس  ــمة رئي ــر أوس ــم معايي ــة تقيي ــل آلي ــل "دلي ــل منفص ــي دلي ــة ف ــوزراء موضح ال
مجلــس الــوزراء"، وآليــة الَترشــح وشــروط المشــاركة فــي هــذه األوســمة موضحــة 

فــي دليــل منفصــل "دليــل الَترشــح ألوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء".

ــي:  ــي التال ــد االلكترون ــر البري ــل عب ــن التواص ــل، يمك ــذا الدلي ــة به ــارات ذات صل ــة استفس ــود أي ــال وج ــي ح ف
Info@SKGEP.gov.ae
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©جميع الحقوق محفوظة لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 2020

جميــع الحقــوق محفوظــة لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء بــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل 
ــاورة  ــوق المج ــف والحق ــوق المؤل ــأن حق ــي ش ــام 2002 ف ــم )7( لع ــادي رق ــون االتح ــب القان بموج

ــة. ــة الفكري ــة الملكي وقوانيــن حماي

الطبعة السادسة 2020
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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