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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

هــذا الدليــل يشــرح آليــة الَترشــح والمشــاركة 
فــي أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء )مــا عدا 
والمســؤوليات  واألدوار  القيــادات(  لفئــة 
ويحتــوي علــى شــروط المشــاركة ونمــوذج 
ــذا  ــل ه ــي. وُيكم ــح اإللكترون ــب الَترش لطل
معاييــر  دليــل  مثــل  أخــرى  أدلــة  الدليــل 
األوســمة  تقييــم  آليــة  ودليــل  األوســمة 
لُيشــّكلوا بذلــك  الُقــدوة الحســنة  ودليــل 
الفــردي  التميــز  نحــو  الطريــق  خارطــة 
شــريحة  زيــادة  إن  الوظيفــي.  والتفــوق 
فــي  والُقــدوة  المتميزيــن  الموظفيــن 
ــة ُيســهل مــن  ــة االتحادي الجهــات الحكومي
واالحتفــاء  لألوســمة  الَترشــح  عمليــات 
وبابتكاراتهــم  المتميــزة  بجهودهــم 
مجــاالت  كافــة  فــي  وبمســاهماتهم 
إثــره  علــى  يســتحقون  والــذي  العمــل 
التكريــم والتقديــر علــى أعلــى 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.

المقدمة
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شروط المشاركة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء

ــكادر  ــى ال ــًا عل ــح ُمعين ــف الُمرش ــون الموظ أن يك
الوظيفــي للجهــة الحكوميــة االتحاديــة.

يجــب علــى الجهــة الحكوميــة االتحاديــة ترشــيح 
عليهــم  تنطبــق  وممــن  المتميزيــن  الموظفيــن 
شــروط  وبمراعــاة  الحســنة،  الُقــدوة  صفــات 
المشــاركة فــي أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء.

ــف  ــي للموظ ــمى الوظيف ــر المس ــال تغيي ــي ح ف
الُمرشــح بعــد تقديــم طلــب المشــاركة ألي مــن 
األوســمة، يجــوز أن َيبقــى ُمرشــحًا عــن ذلك الوســام 
ويتــم تقييمــه بنــاًء علــى مســماه الوظيفي الســابق 
الحكوميــة  الجهــة  نفــس  بقائــه فــي  وبمراعــاة 

ــة. االتحادي

الموظــف  يكــون  أن  باألوســمة  للفــوز  ُيشــترط 
الُمرشــح علــى رأس عملــه أثنــاء عمليــة التقييــم 

النتائــج. إعــالن  وحتــى 

الموظــف  انضمــام  يكــون قــد مضــى علــى  أن 
الُمرشــح للجهــة الحكوميــة االتحاديــة التــي يتقــدم 
نفــس  فــي  األقــل  علــى  ســنتان  خاللهــا  مــن 
المنصــب، ويتــم احتســاب مــدة عمــل الموظــف 
الُمرشــح فــي الجهــة الحكوميــة االتحاديــة مــن 
ــوم  ــر ي ــى آخ ــل وحت ــي بالعم ــه الفعل ــخ التحاق تاري
لتســليم طلبــات المشــاركة فــي الوســام )ويشــمل 

ذلــك فتــرة التجربــة(.

ُيمكــن قبول ترشــيحات الجهــة الحكوميــة االتحادية 
للموظفيــن الحاصليــن علــى تقييــم أداء ال يقــل عــن 
2 )جيــد( وذلــك فــي حــاالت اســتثنائية وبالتنســيق 

مــع برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومــي.

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــام رئي ــح لوس ــف الُمرش الموظ
فــي المجــال اإلشــرافي يجــب أن يكــون مشــرفًا 

ــل. ــى األق ــن عل ــة موظفي ــى ثالث عل

مــن  الُمرشــح  الموظــف  ملــف  خلــو  ُيشــترط 
الوظيفيــة  المخالفــات  أشــكال  مــن  شــكل  أي 

النتائــج. إعــالن  وحتــى  والســلوكية 
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ترشــيح  االتحاديــة  الحكوميــة  للجهــات  ُيســمح 
موظــف واحــد فقــط لــكل وســام مــن أوســمة 
رئيــس مجلــس الــوزراء، فيمــا عــدا األوســمة التاليــة: 
وأفضــل  مدرســة  مديــر  وأفضــل  طبيــب  أفضــل 
معلــم حيــث ُيســمح بترشــيح عشــرين موظــف بحــد 

أقصــى لــكل مــن هــذه األوســمة.

ال يحــق للفائزيــن بأوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء 
المشــاركة فــي أيــة دورات الحقــة بغــض النظــر 
عــن الجهــة الحكوميــة االتحاديــة التــي يعمــل بهــا، 
ــل وزارة/  ــب وكي ــه منص ــال تولي ــي ح ــدا ف ــا ع فيم
مديــر عــام أو وكيــل وزارة مســاعد/ مديــر تنفيــذي 

ــم. ــا يعادله أو م

ــيخ  ــج الش ــى برنام ــاص إل ــب خ ــدم بطل ــن التق ُيمك
االســتثناءات  لدراســة  الحكومــي  للتميــز  خليفــة 
والحــاالت التــي ال ُتحقــق شــروط المشــاركة للنظــر 

ــا. ــت فيه والب

فــي حــال ترشــيح مديــر مركــز ســعادة المتعامليــن 
ــة(  ــم الخدم ــوات تقدي ــن قن ــاة م ــة قن ــر أي )أو مدي
المجــال  فــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  لوســام 
اإلشــرافي، يجــب أن ال يقــل تصنيــف هــذا المركــز/ 
القنــاة عــن 4 نجــوم حســب نظــام النجــوم العالمــي 
لتصنيــف الخدمــات وأن ال يقــل عملــه فــي هــذا 

ــنتين. ــن س ــاة ع ــز/ القن المرك

رئيــس مجلــس  لوســام  المرشــحين  ُيشــترط فــي 
ــًا. ــن 35 عام ــم ع ــد أعماره ــباب أال تزي ــوزراء للش ال

ُيشــترط مالءمــة المســمى الوظيفــي للموظــف 
ماعــدا  لــه  الُمرشــح  الوســام  فئــة  مــع  الُمرشــح 
ُمبتكــر،  ألفضــل  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وســام 
ــام  ــباب، ووس ــوزراء للش ــس ال ــس مجل ــام رئي ووس

المســتقبل. لوظائــف  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

الحكومــي  للتميــز  خليفــة  الشــيخ  لبرنامــج  َيحــق 
اســتثناء أي طلــب ترشــيح فــي أي وقــت فــي حــال 

ــاركة. ــروط المش ــق ش ــدم تواف ع

ــام  ــي وس ــح ف ــف الُمرش ــون الموظ ــترط أن يك ُيش
ســعادة  مجــال  فــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
تقديــم  قنــوات  إحــدى  فــي  عامــاًل  المتعامليــن 
الخدمــة الحاصلــة علــى 3 نجــوم أو أكثــر حســب 
ــف الخدمــات، كمــا  نظــام النجــوم العالمــي لتصني
ــعادة  ــال الس ــة أبط ــزًا بميدالي ــون فائ ــل أن يك ُيفض
الحكومــة االتحاديــة  واإليجابيــة علــى مســتوى 
ــة التــي  ــة االتحادي ــًا فــي الجهــة الحكومي أو داخلي

ــا. ــل به يعم

ُيســمح للموظفيــن الُمرشــحين فــي أوســمة رئيــس 
هــذه  فــي  مجــددًا  المشــاركة  الــوزراء  مجلــس 
األوســمة بعــد مــرور دورة تقييميــة واحــدة مــن 
تاريــخ المشــاركة بغــض النظــر عن الوســام الُمشــارك 
فيــه. وفــي حــال عــدم توفــر ترشــيحات بديلــة فــي 
ــع  ــيق م ــد التنس ــة، وبع ــة االتحادي ــة الحكومي الجه
برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومــي، ُيســمح 
لهــم بالمشــاركة مجــددًا فــي الــدورات الالحقــة 
للجائــزة )مثــال: فــي حــال مشــاركة الموظــف فــي 
ــاركة  ــه المش ــق ل ــزة، يح ــن الجائ ــة م ــدورة الرابع ال
ــدورة السادســة، وفــي  ــداًء مــن ال ــزة ابت فــي الجائ
حــال عــدم توفــر ترشــيحات بديلــة ُيمكنــه المشــاركة 

ــدورة الخامســة(. فــي ال
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آلية الَترشح 
ألوسمة رئيس 
مجلس الوزراء

تتضمن آلية التَرشح لألوسمة المراحل الرئيسية التالية مع تحديد األدوار والمسؤوليات:

إطالق أوسمة رئيس مجلس الوزراء والتدريب والدعم

يتولــى برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومــي اإلعــالن لجميــع الجهــات الحكوميــة االتحاديــة عــن إطــالق 	 
أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء فــي كل دورة تقييميــة وتنفيــذ الــورش التوعويــة وشــرح المســتجدات 
وتفعيــل النظــام اإللكترونــي للجائــزة وفتــح بــاب التقديــم لألوســمة فــي النظــام ودعــم الجهــات الحكومية 

االتحاديــة والُمرشــحين.

استكمال واعتماد طلبات الَترشح ألوسمة رئيس مجلس الوزراء

يتولــى ســفراء التميــز فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة إضافــة أســماء الموظفيــن الُمرشــحين لألوســمة 	 
ــم  ــفراء ه ــام )الس ــي النظ ــول ف ــة للدخ ــحين الصالحي ــاء الُمرش ــزة، وإعط ــي للجائ ــام اإللكترون ــي النظ ف
موظفــي هــذه الجهــات الذيــن يتــم تســميتهم لتمثيــل جهاتهــم مــع برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومــي(.

يتولى الُمرشحون تعبئة نموذج طلب الَترشح في النظام اإللكتروني للجائزة.	 

يقــوم ســفراء التميــز بدعــم الُمرشــحين للتنســيق مــع إدارة المــوارد البشــرية فــي جهاتهــم إلرفــاق الوثائــق 	 
ــات  ــة مخالف ــن أي ــح م ــف الُمرش ــو مل ــت خل ــمية تثب ــالة رس ــزة: رس ــي للجائ ــام اإللكترون ــي النظ ــة ف التالي

ــد نتائــج تقييمــه فــي آخــر ســنتين. وتحدي

يقــوم ســفراء التميــز باالعتمــاد األولــي لطلــب الَترشــح فــي النظــام اإللكترونــي للجائــزة بعــد التأكــد مــن 	 
اســتيفاء الطــب لكافــة الشــروط.

يقــوم ســفراء التميــز بالتنســيق مــع المســؤول المخــول فــي جهاتهــم )وكيــل الــوزارة أو المديــر العــام أو 	 
مــن يخولونــه( باالعتمــاد النهائــي لطلــب الَترشــح فــي النظــام اإللكترونــي للجائــزة.

تقييم طلبات الَترشح ألوسمة رئيس مجلس الوزراء

المرحلــة األولــى مــن التقييــم: تقــوم فــرق التقييــم )تحــت إشــراف برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومي( 	 
بتقييــم طلبــات الَترشــح اإللكترونــي لتحديــد الُمؤهليــن منهــم لــكل وســام. ومــن ثــم يقــوم البرنامــج بإخطــار 
ســفراء التميــز بقائمــة الُمؤهليــن فــي كل جهــة لــكل وســام لضمــان تواجدهــم للمرحلــة الثانيــة مــن التقييــم 

وتحديــد مواعيــد الزيارات.

المرحلــة الثانيــة مــن التقييــم: يقــوم الُمرشــحون الُمؤهلــون وبدعــم مــن ســفراء التميــز بالتحضيــر لمرحلــة 	 
ــى األقــل  ــر عمــل الُمرشــحين لمــدة ســاعتين عل ــارة مق ــم بزي ــث تقــوم فــرق التقيي ــة، حي ــارات الميداني الزي

لعمــل التالــي:

ــراز أهــم 	  ــه، وإب ــات طلب ــع ســاعة عــن أهــم اإلنجــازات ومحتوي ــم عــرض لمــدة رب يقــوم الُمرشــح بتقدي
ــادرات. ــازات والمب ــى اإلنج ــة عل األدل

تقوم فرق التقييم باالطالع على الملف الوظيفي للُمرشح في إدارة الموارد البشرية.	 

تقــوم فــرق التقييــم بزيــارة عــدد مــن زمــالء عمــل الُمرشــح ومســؤوله المباشــر )لــذا يتطلــب تواجدهــم 	 
أثنــاء الزيــارة(.

آلية الَترشح ألوسمة رئيس مجلس الوزراء
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بالنســبة للُمرشــحين لوســام رئيــس مجلــس الــوزراء فــي المجــال اإلشــرافي فإنــه يتطلــب مقابلــة عينــة 	 
ــن لفــرق  ــر قائمــة بهــؤالء الموظفي ــارة توفي ــل الزي ــب قب ــذا يتطل ــن تحــت إشــرافهم، ول مــن الموظفي

التقييــم لتقــوم باالختيــار منهــم للمقابلــة العشــوائية.

إعداد تقارير التقييم وإعالن النتائج

تقــوم فــرق التقييــم )تحــت إشــراف برنامــج الشــيخ خليفــة للتميــز الحكومــي( بإعــداد تقاريــر التقييــم والنتائــج 	 
ضمــن النظــام اإللكترونــي للجائــزة والعــرض علــى لجنــة التحكيــم.

ــز الحكومــي اإلعــالن عــن القائمــة المختصــرة للُمرشــحين بالفــوز فــي 	  يتولــى برنامــج الشــيخ خليفــة للتمي
ــر  ــوزراء وذلــك قبــل موعــد الحفــل. كمــا يتولــى البرنامــج التحضي كل وســام مــن أوســمة رئيــس مجلــس ال
لحفــل الجائــزة ليتــم إعــالن النتائــج مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء. وبعــد الحفــل يتــم إطــالق تقاريــر التقييــم 

ــزة )*(. والنتائــج ضمــن النظــام اإللكترونــي للجائ

يقوم سفراء التميز بمتابعة رحلة التميز للُمرشحين والفائزين في جهاتهم والتحضير للدورة الالحقة.	 

)*( مالحظــة: تقاريــر أوســمة رئيــس مجلــس الــوزراء ستشــمل عــل نتائــج التقييــم حســب مســتويات الُنضــج الموضحــة فــي دليــل الُقــدوة 
الحســنة ودليــل العالمــات أدنــاه:

دليل العالمات
Code Score Code Score

A Above 75 E 30-39.9
B 60-74.9 F 20-29.9
C 50-59.9 G 10-19.9
D 40-49.9 H Below 10

نموذج طلب الَترشح 

)يتم تعبئة الطلب في 
نظام الجائزة اإللكتروني(
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طلــب َترشــح لوســام رئيــس مجلــس الــوزراء: ..........................................................................

ــن بهــا ُيســمح  ــر الناطقي ــة، وللمرشــحين غي ــزة باللغــة العربي ــي للجائ ــب فــي النظــام اإللكترون ــة الطل ــم تعبئ يت
ــة. ــب باللغــة اإلنجليزي ــة الطل بتعبئ

المعلومات الشخصية

الصورة الشخصية

اسم المرشح الرباعي بالعربياالسم الرباعي )كما في جواز السفر باللغة العربية(

اسم المرشح الرباعي باإلنجليزيةاالسم الرباعي )كما في جواز السفر باللغة اإلنجليزي(

المسمى الوظيفي )باللغة العربية(

المسمى الوظيفي )باللغة اإلنجليزية(

اإلدارة )باللغة العربية(

اإلدارة )باللغة اإلنجليزية(

وصف العمل )باللغة العربية(

وصف العمل )باللغة اإلنجليزية(

الهاتف المتحرك

هاتف المكتب

البريد اإللكتروني

رقم الهوية اإلمارتية

رقم جواز السفر

صورة من جواز السفر

خطاب التوظيف

خطاب إدارة الموارد البشرية )خلو ملف المرشح من المخالفات ونتائج تقييم أداءه لسنتين(

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

موقع الزيارة الميدانية

رقم مكاني

خط العرضخط الطول

الخريطة

المؤهالت العلمية )باللغة العربية واإلنجليزية(

السنةالشهادة العلميةالمؤسسة التعليمية

المؤهالت المهنية )باللغة العربية واإلنجليزية(

السنةالشهادة المهنيةالمؤسسة المهنية

الخبرات العملية )باللغة العربية واإلنجليزية(

تاريخ نهاية العملتاريخ بدء العملالمسمى الوظيفيالمؤسسة

يفضل إضافة الخبرات العملية في جهة العمل الحالية ضمن الطلب.

نموذج طلب الترشح
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المعلومات الشخصية

المعيار األول
)الوصف/ المحتوى/ المعلومات باللغة العربية(

First Criterion
)Description/ Content/ Information )English

نبذة مختصرة )200 كلمة بحد أقصى(

المعيار الثاني
)الوصف/ المحتوى/ المعلومات باللغة العربية(

Second Criterion
)Description/ Content/ Information )English

نبذة مختصرة )200 كلمة بحد أقصى(

المعيار الثالث
)الوصف/ المحتوى/ المعلومات باللغة العربية(

Third Criterion
)Description/ Content/ Information )English

نبذة مختصرة )200 كلمة بحد أقصى(

المعيار الرابع
)الوصف/ المحتوى/ المعلومات باللغة العربية(

Fourth Criterion
)Description/ Content/ Information )English

نبذة مختصرة )200 كلمة بحد أقصى(

المعيار الخامس
)الوصف/ المحتوى/ المعلومات باللغة العربية(

Fifth Criterion
)Description/ Content/ Information )English

نبذة مختصرة )200 كلمة بحد أقصى(

معاييــر وســام 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

©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 األولى 2020
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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