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ملخص
يســتعرض هــذا الدليــل المعاييــر الرئيســية 
المرتبطــة بتقييــم الفئــة القياديــة كجــزء مــن 

.)GEM 2.0( منظومــة التميــز الحكومــي

أهــم  علــى  الضــوء  الدليــل  هــذا  يســلط 
ــى  ــزة باإلضافــة إل ــة المتمي المحــاور القيادي
واإلنجــازات  بــاألداء  المتعلقــة  المحــاور 
ــي  ــر ه ــذه المعايي ــر ه ــث تعتب ــة، حي القيادي
المرجــع التــي يعتمــد عليهــا تقييــم هــذه 
الفئــة. تركــز هــذه المعاييــر علــى ضمــان 
االســتعداد والجاهزيــة المســتقبلية للجهــات 
ابــراز  مــن خــال  الريــادة  نحــو  الحكوميــة 
التأثيــر القيــادي، حيــث يوفــر شــرح تفصيلــي 
ــة  ــة القيادي ــى الفئ ــي يجــب عل ــر الت للمعايي
فــي  مســاهمتهم  لضمــان  عليهــا  التركيــز 
مســيرة  فــي  الحكوميــة  جهاتهــم  ارتقــاء 
لدولــة  المئويــة  الرؤيــة  لتحقيــق  التميــز 
.2071 فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

التميز
القيادي

تعتبــر الفئــة القياديــة فــي الجهــات 
فــي  األساســية  اللبنــة  الحكوميــة 
وتعزيــز  الحكومــي،  التميــز  تحقيــق 
االبتــكار والتنافســية، ولهــا تأثيرًا رئيســيًا 

أداء الجهــة.  فــي تحســين 

يعتبــر تأثيــر القــادة باإلضافة إلــى المعرفة المكتســبة 
والرؤيــة التــي يطمحــون لهــا المحــرك الرئيســي ألداء 
أدائهــا  نحــو تحســين  الجهــة  يقــود  الــذي  الجهــة 
ويســاهم فــي استشــراف مســتقبلها وذلــك اســتجابة 
للمتغيــرات المتســارعة محليــًا وعالميــًا ومتطلبــات 
ــم  ــم وافكاره ــى قراراته ــن. تبن ــات المتعاملي وتوقع
وســماتهم القياديــة علــى قيــم رئيســية تتمثــل فــي 
المســاواة والعدالــة والتعــاون والشــراكة باإلضافــة 
إلــى االلتــزام والعمــل الجــاد المبنــي علــى االنضبــاط 
واحتــرام الغيــر واإلنســانية فــي العمــل. وكقــدوة 
حســنة ومثــال يحتــذى بــه، يعمــل القائــد علــى تعزيــز 
ــى التوجــه  ــز عل ــه مــع التركي ــم فــي افعال ــك القي تل
ــو  ــد نح ــة القائ ــز. إن رحل ــق التمي ــي تحقي ــي ف العلم
التميــز والتــي تبــدأ مــن األداء إلــى التحــول المتجــدد 
ــة  ــز للجه ــج التمي ــع نض ــم م ــب ان تتوائ ــام يج واإلله
القــادة العمــل علــى تعزيــز  والــذي يتطلــب مــن 
مفهــوم التميــز فــي ســلوكياتهم وأدائهــم القيــادي. 
يكمــن دور القــادة فــي بنــاء ثقافــة مؤسســية مبنيــة 
علــى االبتــكار والتعلــم والتعــاون المســتمر باإلضافــة 
إلــى المجازفــة المدروســة والتــي مــن شــأنها تعمــل 
علــى إلهــام والتأثيــر علــى االخريــن بمــا يســاهم فــي 
رفــع التوقعــات وخلــق االلتــزام المتبــادل نحــو تحقيق 
التميــز لــدى الجميــع. يعمــل القــادة علــى ضمــان 
ــي  ــتمرة ف ــة والمس ــاركتهم الفعال ــم ومش تواجده
ــذى  ــال يحت ــل كمث ــرق العم ــع ف ــروف م ــع الظ جمي

بهــم علــى االلتــزام الجــاد فــي الجهــة.
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فــي  المبنيــة  الثقافــة  أســاس  فــإن  وعليــه 
ــاركة  ــة والمش ــن العدال ــة م ــل نابع ــة العم جه
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــع االخ ــادل م ــرام المتب واالحت
ــة  ــن االحتياجــات واالهــداف الفردي ــة بي الموازن
وصــواًل إلــى رؤيــة وأهــداف الجهــة الحكوميــة.  
الخبــرات  نشــر  الملهميــن  القــادة  يضمــن 
الشــركاء  جميــع  بيــن  والمعرفــة  والتجــارب 
والمعنييــن مــع ضمــان االســتثمار المســتمر فــي 
ــم مــدى  ــق مفهــوم التعل ــذات وتطبي ــر ال تطوي
الحيــاة. يعمــل القــادة الملهمــون ايضــًا علــى 
ــة  ــدأ »العطــاء« فــي أعمالهــم اليومي ــز مب تعزي
وذلــك تقديــرًا منهــم وتركيــزًا علــى مفهــوم 
الرعايــة واالهتمــام بمــا يخــدم المصلحــة العامــة. 

ــدوة. ــد الق ــمات القائ ــدد س ــا يح ــذا م وه

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  القياديــة  اإلنجــازات  تعتبــر 
حيــث  القائــد.  لــدى  القياديــة  الســمات  تلــك 
المخرجــات  هــي  والنتائــج  اإلنجــازات  تعتبــر 
الملموســة للقائــد القــدوة فــي جهــة عملــه. 
القائــد  مســؤولية  اإلنجــازات  هــذه  وتعتبــر 
والتــي تحــدد الســمات القياديــة والتــي تشــمل 
طــوال  المحققــة  واإلنجــازات  الفــردي  األداء 
مســيرتهم العمليــة والتــي ســاهمت فــي صقــل 

مهاراتهــم القياديــة. كمــا تكمــن تلــك اإلنجــازات 
مهامهــم  تتعــدى  التــي  المســاهمات  فــي 
ومســؤولياتهم اليوميــة لتشــمل كل مــا هــو 
تأثيرهــم  تعــزز  والتــي  عملهــم  نطــاق  خــارج 
ــي  ــي والوطن ــى المســتوى المحل ــادي عل القي
ــل  ــز يعم ــد المتمي ــإن القائ ــه ف ــي. وعلي والعالم
فــي  اســتراتيجي  بشــكل  المســاهمة  علــى 
مــع  والمســاهمات  اإلنجــازات  تلــك  موائمــة 
التوجهــات الوطنيــة والعالميــة التــي تســهم 
فــي تعزيــز مســتوى نضــج التميــز الحكومــي 
ومكانــة الدولــة عالميــًا. تعتبــر رحلــة القــادة نحــو 
وتحمــل  الذاتــي،  بالتطويــر  والتزامهــم  التميــز 
المخاطــر والتأثيــر مــن خــال النتائــج واإلنجــازات 
ــًا يمهــد الطريــق لألخريــن للســعي  المحققــة ارث

نحــو التميــز الحكومــي.

يمكــن تعريــف التميــز القيــادي والتــي تتوافــق 
 GEM( ــز الحكومــي ــر منظومــة التمي مــع معايي
ــس  ــية تقي ــاور رئيس ــة مح ــال ثماني ــن خ 2.0( م
ــة. حيــث تعمــل هــذه المحــاور  ــة القيادي الفعالي
الجهــة  وجاهزيــة  اســتمرارية  ضمــان  علــى 
ــة  ــادة الجه ــي ري ــاهم ف ــي تس ــتقبل والت للمس
الحكوميــة. تصــف تلــك المحــاور مــا يلــزم علــى 
ــر(  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــه )عل ــادة عمل الق
بمــا يخــدم الجهــة فــي مســيرتها نحــو التميــز 
ــة  ــق مئوي ــي تحقي ــاهمة ف ــن المس ــا يضم وبم

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2071.

فــي  القيــادة  جوهــر  التقييــم  هــذا  يجســد 
الجهــات الحكوميــة مــن خــال التركيــز علــى 
الفكــر واإلنجــازات القياديــة فــي الحكومــة. 
حيــث تقــوم المحــاور القياديــة علــى قيــاس 
وتخطيطهــم  القيــادة  واســتراتيجية  رؤيــة 
المســتقبلي باإلضافــة إلــى تأثيرهــا اإليجابــي 
القــول  يمكــن  المحققــة.  اإلنجــازات  علــى 
ــه  ــادة جهت ــى قي ــال يعمــل عل ــد الفع ــأن القائ ب
نحــو مســيرة التميــز بجــرأة مــع التركيــز علــى 
ــة ورأس  ــة المعرف ــتقبل وتنمي ــراف المس استش
المــال البشــري واإلنجــازات والنتائــج المحققــة. 

ثقافــة  بنــاء  علــى  الحقيقــي  القائــد  يعمــل 
الحكوميــة  الجهــة  فــي  والتميــز  المشــاركة 
واضــح  بشــكل  القيــادي  التأثيــر  حجــم  وابــزار 
وملمــوس. تعكــس الفعاليــة القياديــة مــدى 
انفتاحهــم للوصــول إلــى المســتويات التاليــة 

فــي رحلــة التميــز.

تــم تصميــم واعــداد آليــة تقييــم الفئــة القياديــة 
مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار رؤيــة التميــز، 
فــي  القــادة  وتأثيــر  فاعليــة  مــدى  لقيــاس 
الجهــات الحكوميــة مــن خــال التركيــز علــى 
تحــدد  التــي  القياديــة  واإلنجــازات  الســمات 
يركــز  القيــادي.  للتميــز  األساســية  األبعــاد 
هــذا التقييــم علــى عــدة مســتويات، فعلــى 
المســتوى الفــردي، يوفــر هــذا التقييــم تغذيــة 
تقاريــر  خــال  مــن  القياديــة  للفئــات  راجعــة 
التقييــم التــي تســلط الضــوء علــى أهم األســس 
وتطويــر  لتنميــة  عليهــا  التركيــز  يجــب  التــي 
الــذات. وعلــى الصعيــد المؤسســي، يوفــر هــذا 
بيــن  العاقــة  توضــح  التــي  النتائــج  التقييــم 
القيــادة واإلنجــازات المحققــة للجهــة والتــي 
تســاهم فــي التوجيــه نحــو اتخــاذ القــرارات التي 

مــن شــأنها تطويــر القيــادة.

9التميز القيادي
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 معايير تقييم
الفئات القيادية

يتــم تقييــم التميــز القيــادي اســتنادًا علــى مفاهيــم منظومــة التميــز 
الحكومــي )GEM 2.0( مــن خــال معياريــن رئيســيين لضمــان التقييــم 
ــار األول األداء واإلنجــاز علــى تقييــم  الشــامل للفئــة القياديــة. يركــز المعي
النتائــج واإلنجــازات القياديــة الملموســة فــي الجهــات الحكوميــة، أمــا 
ــة  ــار الثانــي الفاعليــة القياديــة فيركــز علــى محــاور الفعاليــة القيادي المعي
التــي تغطــي المهــارات القيادية الرئيســية المســاهمة في التميــز القيادي.

األداء
واإلنجاز

الفاعلية
القيادية

إنجازات الجهة االتحادية )تحسب من تقييم الجهة، تنطبق 	 
فقط على فئة وكيل وزارة/ مدير عام(

حجم وطبيعة األداء الفردي واإلنجازات التي حققها في 	 
نطاق عمله الحالي.

األداء الفردي واإلنجازات التي حققها سابقًا في جهته 	 
الحالية أو أية جهات أخرى سابقة.

التأثير والمساهمات القيادية خارج نطاق مسؤولياته.	 

يحتــوي هــذا المعيــار علــى ثمانيــة محــاور للكفــاءة والتميــز 
القيــادي المرتبطــة بمنظومــة التميــز الحكومــي 2.0 بمــا يضمن 
المحــاور  وتركــز  المســتقبلية.  الحكوميــة  والريــادة  الجاهزيــة 
ــز عليهــا  ــي يجــب التركي ــة الت ــى الكفــاءات القيادي ــة عل القيادي
ــا يضمــن تقــدم الجهــة وتطورهــا  ــة بم ــة القيادي ــل الفئ مــن قب
فــي رحلتهــا إلــى التميــز وصــوال إلــى تحقيــق األجنــدة الوطنيــة.

معايير تقييم الفئات القيادية
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 ممارسة التميز رؤية التميز

 اإللهام بالتميز قيادة التميز

)إعداد رؤية طموحة،
تحديد وتنفيذ التوجهات(

)المرونة القيادية وتطوير الذات، 
والقيادة الثاقبة والجسورة(

)التميز في تقديم القيمة النوعية،
تحقيق النتائج ذات األثر(

)تعزيز العمل بروح الفريق،
والتأثير خارج نطاق الجهة(

تعتبــر فئــة وكيــل وزارة/ مديــر عــام مــن الفئــات التــي تعمــل علــى رســم الصــورة العامــة للجهــة علــى تنقسم المحاور القيادية إلى أربعة مجاالت رئيسية وهي:
المســتوى المحلــي والعالمــي فيمــا تضمــن فئــة وكيــل وزارة مســاعد/ مديــر تنفيــذي تكامــل المهــام 
ــاور  ــع المح ــم توزي ــه ت ــى، وعلي ــة األول ــل الفئ ــن قب ــة م ــات المفوض ــال الصاحي ــن خ ــغيلية م التش

القياديــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل ومهــام كل فئــة كالتالــي: 

تنطبق ستة محاور على فئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي وهي كالتالي:

إعداد رؤية طموحة	 
تحديد وتنفيذ التوجهات	 
المرونة القيادية وتطوير الذات	 
القيادة الثاقبة والجسورة	 
التميز في تقديم القيمة النوعية	 
تحقيق النتائج ذات األثر	 
تعزيز العمل بروح الفريق	 
التأثير خارج نطاق الجهة	 

تحديد وتنفيذ التوجهات	 
المرونة القيادية وتطوير الذات	 
القيادة الثاقبة والجسورة	 
التميز في تقديم القيمة النوعية	 
تحقيق النتائج ذات األثر	 
تعزيز العمل بروح الفريق	 

معايير تقييم الفئات القيادية



1415 دليل تقييم وسام رئيس مجلس الوزراء لفئة وكيل وزارة/ مدير عام وفئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي

تقييم
التميز القيادي

المعيار األول: 

األداء واإلنجاز

ــه  ــد فــي جهــة عمل ــر الواضــح والملمــوس للقائ ــار التأثي يغطــي هــذا المعي
ــر المســتمر والــذي  ومــن خــال مســؤولياته الوظيفيــة باإلضافــة إلــى التأثي
ــذا  ــلط ه ــة. ويس ــي الجه ــة ف ــؤولياته الوظيفي ــه ومس ــام عمل ــدى مه يتع
المعيــار الضــوء علــى األداء القيــادي مــن خــال أهميــة األدلــة والنتائــج التــي 
يتــم تقديمهــا ضمــن طلــب المشــاركة والتي يتــم االعتمــاد عليها ومناقشــتها 
أثنــاء المقابلــة الشــخصية. يتكــون معيــار »األداء واإلنجــاز« مــن أربعــة محــاور 

رئيســية وهــي كالتالــي:

ــط  ــق فق ــة. تنطب ــم الجه ــن تقيي ــب م ــة )تحس ــة االتحادي ــازات الجه إنج
علــى فئــة وكيــل وزارة/ مديــر عــام(: يعتبــر هــذا المحــور مؤشــر مهــم علــى 
مــدى تأثيــر القيــادة علــى أداء الجهــة لتحقيــق رؤيتهــا والوصــول إلــى النتائــج 
المرجــوة. وعليــه يتــم احتســاب هــذا المحــور مــن خــال تقييــم الجهــة الرائدة 
 ،)GEM 2.0( ــز الحكومــي ــة الرئيســية مــن خــال منظومــة التمي ضمــن الفئ
ــم الجهــة ضمــن نتيجــة تقييــم  ــة لتقيي ــم االعتمــاد علــى النتيجــة النهائي ويت
وكيــل وزارة/ مديــر عــام. ويتــم اخــذ نتيجــة الجهــة فــي عيــن االعتبــار لقيــاس 
ــى أداء  ــًا عل ــر ايجابي ــة للتأثي ــد الجه ــل قائ ــن قب ــة م ــود المبذول ــدى الجه م

1الجهــة.
تقييم التميز القيادي
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حجــم وطبيعــة األداء الفــردي واإلنجــازات التــي حققهــا فــي 
نطــاق عملــه الحالــي: يعتمــد هــذا المحــور علــى القــدرات المبذولــة 
واإلنجــازات المحققــة مــن خــال عملــه كقائــد فــي الجهــة فــي 
نطــاق عملــه الحالــي. يقــوم القائــد بتقديــم األدلــة الملموســة علــى 

ــة. ــى أداء الجه ــوس عل ــادي الملم ــر القي ــر والتغيي ــدى التأثي م

ــمل  ــؤولياته: يش ــاق مس ــارج نط ــة خ ــاهمات القيادي ــر والمس التأثي
خــارج  الفعالــة  التأثيــر والمســاهمات والمشــاركات  المحــور  هــذا 
ــي  ــي والوطن ــتوى المحل ــى المس ــية عل ــؤولياته األساس ــاق مس نط

ــة. ــدة الوطني ــق األجن ــم تحقي ــا يدع ــي، بم والعالم

األداء الفــردي واإلنجــازات التــي حققهــا 
ســابقًا فــي جهتــه الحاليــة أو أيــة جهــات 
ــى  ــور عل ــذا المح ــز ه ــابقة: يرك ــرى س أخ
مــدى تأثيــر التميــز علــى األداء الفــردي 
حققهــا  التــي  اإليجابيــة  واإلنجــازات 
ــة الســابقة  ــد خــال مهامــه الوظيفي القائ
ــابقًا  ــرى س ــات أخ ــي جه ــة ف ــل الجه داخ
ومــدى  ســنة(   20 عــن  تزيــد  ال  )لمــدة 
التطــور الملحــوظ مــن خــال التركيــز علــى 
خــال  المســتمر  والتطويــر  المســتقبل 

مســيرته القياديــة نحــو التميــز.

2

4
3

يتــم تقييــم الفئــة القياديــة مــن خــال المقابلــة 
ــة  ــث تركــز األســئلة المعــدة للمقابل الشــخصية، حي
القياديــة  للكفــاءة  األساســية  المحــاور  علــى 
المذكــورة باإلضافــة إلــى التركيــز علــى اإلنجــازات 
الجهــة.  فــي  للقائــد  الفــردي  األداء  ومســتوى 
علــى  والمقيميــن  الخبــراء  فريــق  يقــوم  حيــث 
ضمــن  القياديــة  والكفــاءات  المهــارات  تقييــم 
وارتباطهــا  تأثيرهــا  مــدى  وبيــان  المحــاور  تلــك 
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــة. يت ــه المحقق ــه وإنجازات بأدائ
األخــذ بعيــن االعتبــار جميــع البيانــات والمعلومــات 
المرتبطــة باإلنجــازات المرفقــة ضمــن طلب الترشــح 
وموائمتهــا مــع نتائــج المقابلــة الشــخصية للحصــول 

علــى النتيجــة النهائيــة للمعيــار األول.
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المعيار الثاني:

الفاعلية 
القيادية

رؤية التميز1

إعداد رؤية طموحة

ــع  ــق م ــة تتواف ــة للجه ــتقبلية طموح ــة مس ــداد رؤي ــر وإع ــي تطوي ــد ف ــا القائ ــي يبذله ــود الت الجه
ــى  ــل عل ــن للعم ــام االخري ــى إله ــد عل ــر القائ ــدى تأثي ــة، وم ــدة الوطني ــة واألجن ــات الحكومي التوجه

ــر(: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــي )عل ــك التال ــمل ذل ــم. ويش ــام عمله ــي مه ــة ف ــك الرؤي ــق تل تحقي

تطوير وإعداد رؤية الجهة وتحديد توجهاتها المستقبلية	 

التأثيــر اإليجابــي علــى رؤيــة الجهــة مــن خــال التعــاون المشــترك مــع جميــع المعنييــن والشــركاء 	 
علــى مســتوى الوحــدات التنظيميــة داخــل الجهــة والجهــات خــارج الجهــة

مشاركة المعنيين رؤية الجهة وتحفيزهم على بذل الجهود لتحقيقها	 

اســتحداث وقيــادة واســتدامة التغييــرات والتحســين والتطويــر المســتمر بمــا يضمــن موائمتهــا مــع 	 
ــة والقيم الرؤي

تطوير االستراتيجية المؤسسية من خال اشراك المعنيين من الشركاء داخل الجهة وخارجها	 

تحديد وتنفيذ التوجهات

ــة الجهــة الطموحــة والمســتقبلية مــن خــال  ــق رؤي ــذ وتطبي ــد فــي تنفي الجهــود التــي يبذلهــا القائ
ــة،  ــات الوطني ــم التوجه ــار أه ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــا م ــج وتأثيره ــاس النتائ ــب وقي ــط المناس التخطي
ومنهــا: ضمــان تحســين جــودة الحيــاة، الجاهزيــة للمســتقبل، واالســتباقية واالبتــكار، وغيرهــا مــن 

ــر(: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــي )عل ــا يل ــك م ــمل ذل ــة. ويش ــات الحكومي التوجه

اســتخدام البيانــات فــي عمليــات التحليــل والتنبــؤ وتحديــد التحديــات المســتقبلية وذلــك لضمــان 	 
التغلــب عليهــا مــن خــال التخطيــط والتوجيــه المناســب

ترجمة الرؤية إلى أهداف ملموسه وقابلة للقياس وربطها بالخطط المؤسسية	 

اإلدارات 	  ومســؤوليات  بأهــداف  للجهــة  االســتراتيجية  األهــداف  وربــط  ومواءمــة  َسْلَســلة 
التنفيــذ يضمــن ســهولة  بمــا  التنظيميــة  والوحــدات 

ــد 	  ــة وس ــاءة وفاعلي ــتخدامها بكف ــى اس ــي عل ــر اإليجاب ــن التأثي ــا يضم ــة بم ــوارد المتاح إدارة الم
االحتياجــات المختلفــة والمطلوبــة

إدارة رأس المــال البشــري والكــوادر مــن خــال تقييــم األداء والتوجيــه والتحفيــز المســتمر لضمــان 	 
تحقيــق األهــداف المنشــودة

ضمــان نضــج وتكامــل البيانــات مــن خــال حصــر وجمــع البيانــات، والتحســين المســتمر علــى 	 
األنظمــة والعمليــات ذات العاقــة والتــي تخــدم اســتراتيجية الجهــة

ضمــان التــوازن بيــن رؤيــة واســتراتيجية وقيــم الجهــة ومنظــور جــودة الحيــاة والتركيــز علــى 	 
المســتقبل عنــد اتخــاذ القــرارات

تقييــم األثــر مــن خــال قيــاس العائــد علــى االســتثمار وأهــم المخرجــات والنتائــج المرجــوة واتخــاذ 	 
اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة وتحمــل مســؤولية القــرارات المتخــذة

ضمان تحديد وإدارة التحديات والمخاطر المستقبلية بطريقة ممنهجة 	 

تقييم التميز القيادي
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ممارسة التميز2

المرونة القيادية وتطوير الذات

قــدرة القائــد علــى اظهــار الوعــي الذاتــي والمؤسســي، واالنفتــاح والقابليــة لتبنــي كل مــا هــو جديــد 
ــم المســتمر. ويشــمل  ــر والتعل ــة علــى التكيــف مــع التغيي ــة، ومــدى القابلي ويخــدم الســمات القيادي

ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(: 

ــم مــن 	  ــى التعل ــة والقــدرة عل ــادئ القيادي ــم والمب ــي مــن خــال إدراك القي ــة الوعــي الذات تنمي
خــال التجــارب

إدارة التنمية الذاتية مع األخذ بعين االعتبار أولويات واحتياجات المعنيين في الجهة	 

ضمــان التعلــم المســتمر مــن خــال الخبــرة والتغذيــة الراجعــة مــن المعنييــن واالســتمرارية فــي 	 
التطويــر المهنــي 

تنميــة القــدرات الخاصــة بالجاهزيــة للمســتقبل مــن خــال االعتمــاد علــى مبــدأ االستشــراف 	 
المتوقعــة المســتقبلية  والتوجهــات 

اتخاذ النزاهة كأسلوب عمل من خال التركيز على االنفتاح وااللتزام باألخاقيات المهنية 	 

القيادة الثاقبة والجسورة

ــكار  ــر المتجــدد واالبت ــة تشــجع التفكي ــة ومحفــزة وصحي ــة عمــل متوازن ــاد بيئ ــى إيج ــد عل قــدرة القائ
وقــادرة علــى احتــواء المخاطــر باإلضافــة إلــى التمكيــن المســتمر للموظفيــن. ويشــمل ذلــك )علــى 

ــال ال الحصــر(: ســبيل المث

ــر المســتمر مــن خــال اشــراك 	  ــذي يســاهم فــي التطوي ــم والنمــو الفكــري ال ــدأ التعل ــز مب تعزي
ــة ــل الجه ــم داخ ــتمر له ــم المس ــار الدع ــر وإظه ــكل المباش ــن بش الموظفي

تحفيــز الموظفيــن علــى مفهــوم التعلــم مــن خــال تطبيــق التجــارب والبحــث عــن الطــرق 	 
التحليلــي الفكــر  علــى  المبنيــة  الحديثــة  واألســاليب 

التطلــع والبحــث عــن األفــكار المتنوعــة والمتجــددة باإلضافــة إلــى احتضــان الخبــرات والثقافــات 	 
المختلفــة فــي الجهــة

تمكيــن الموظفيــن وتشــجيعهم علــى اتخــاذ القــرارات مــن خــال توفيــر الدعــم واإلرشــاد والتوجيــه 	 
المناسب 

بنــاء ثقافــة إدارة المخاطــر مــن خــال تحديــد التحديــات بشــكل اســتباقي، واألخــذ بعيــن االعتبــار 	 
وجهــات النظــر المختلفــة علــى جميــع المســتويات فــي الجهــة والتــي تســاهم فــي التنبــؤ 

ــا  ــا وإدارته ــر وتقييمه بالمخاط

الموازنــة فــي تقييــم التأثيــر الناتــج عــن المخاطــر علــى جميــع المســتويات والتشــجيع علــى 	 
المخاطــرة المدروســة التــي تركــز علــى االبتــكار المســتقبلي

تقييم التميز القيادي
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قيادة التميز3

التميز في تقديم القيمة النوعية

ــر القيمــة النوعيــة للمتعامــل مــن خــال االبتــكار والمرونــة  يقــوم القائــد ببــذل الجهــود لضمــان توفي
واالســتباقية فــي تقديــم الخدمــات المتوائمــة مــع احتياجــات ومتطلبــات المتعامليــن وجــودة الحيــاة. 

ويشــمل ذلــك التالــي )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(:

وضــع الخطــط التــي تركــز علــى المتعامــل وتســاهم فــي تحقيــق األهــداف المرتبطــة بالخدمــات 	 
المقدمــة

إدارة األداء مــن خــال تحديــد المســؤوليات والمهــام علــى جميــع المســتويات المرتبطــة بالنتائــج 	 
المرجــوة مــن تقديــم الخدمــات

ضمــان االلتــزام بالمعاييــر فــي تطويــر الخدمــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التوجهــات االقتصاديــة 	 
والتأكــد مــن موائمتهــا الحتياجــات المتعامليــن والمعنييــن فــي المجتمــع

ــة 	  ــات واألدل ــى البيان ــاد عل ــات واالعتم ــر الخدم ــداف لتطوي ــتراتيجيات واأله ــم االس ــان تقيي ضم
ــة للخدمــات ــي تســاهم فــي تحســين القيمــة النوعي فــي اتخــاذ القــرارات الت

تشجيع التحسين المستمر واالبتكار من خال خلق ثقافة التطوير المستمر للخدمات	 

ــى 	  ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــر المســتمر ال ــى التغيي ــز عل تســهيل التحــول المســتمر مــن خــال التركي
ــكارات ــر االبت ــة وتطوي ــات الحالي ــى الخدم ــين عل التحس

التعــاون المشــترك مــع الشــركاء والمعنييــن الرئيســيين داخــل وخــارج الجهــة لضمــان خلــق فــرص 	 
جديــدة للتحســين واالبتــكار 

تحقيق النتائج ذات األثر

يركــز القائــد علــى تحقيــق واســتدامة النتائــج ذات األثــر، وضمــان مواءمــة الخطــط المؤسســية ونتائجها 
وقيــاس أثرهــا )قصيــر وطويــل المــدى( علــى رؤيــة الحكومــة واألجنــدة واألولويــات الوطنية. ويشــمل 

ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(:

التخطيــط مــن خــال االعتمــاد علــى المعلومــات والبيانــات والخبــرات الموجــودة لضمــان رســم 	 
خارطــة طريــق للجهــة بمــا يتوائــم مــع رؤيــة األجنــدة الوطنيــة وتوجهاتهــا 

قياس النتائج وتحقيق األهداف المرجوة التي تساهم في تحقيق ريادة الجهة محليًا وعالميًا	 

تحديــد المخاطــر بشــكل اســتباقي واتخــاذ القــرارات المناســبة والحاســمة للحــد منهــا بمــا يســاهم 	 
فــي تحقيــق أهــداف وإنجــازات ونتائــج الجهــة

إدارة التغيير داخليًا وخارجيًا بما يضمن تحقيق األثر واستدامته خارج نطاق مسؤولياته	 

ــة المــدى بمــا يســاهم 	  ــرة وطويل ضمــان موائمــة الخطــة االســتراتيجية مــع خطــط الجهــة قصي
ــا واســتدامة نتائجهــا فــي تحقيقه

التركيــز علــى النتائــج المســتدامة وتأثيرهــا المســتقبلي واعطائهــا األوليــة مقارنــة بالنتائج الســريعة 	 
ــرة المدى وقصي
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اإللهام بالتميز4

تعزيز العمل بروح الفريق

ــق  ــروح الفري ــز العمــل ب ــة التعــاون والمشــاركة فــي الجهــة وضمــان تعزي ــز ثقاف ــد بتعزي يقــوم القائ
ــر(:   ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك )عل ــمل ذل ــتركة. ويش ــداف المش ــق األه ــد لتحقي الواح

خلق بيئة عمل تتيح للجميع المساهمة والمشاركة في الجهة	 

ضمــان شــرح وتوعيــة فريــق العمــل باألهــداف المنوطــة بعملهــم مــع ضمــان موائمــة تلــك 	 
األهــداف مــع االهــداف الفرديــة والمؤسســية لتحقيــق رؤيــة مشــتركة

ــة العمــل التــي تضمــن مشــاركة 	  ــز علــى جــودة بيئ ــة الموظفيــن مــن خــال التركي ضمــان رفاهي
ــاد الوظيفــي  ــن ومــن خــال إدارة معــدالت االجه الموظفي

تعزيز ثقافة العمل التشاركي عوضًا عن التنافس الفردي	 

دعــم الموظفيــن مــن خــال التواصــل المســتمر عــن طريــق عقــد االجتماعــات، والزيــارات الميدانيــة 	 
وضمــان التواجــد الشــخصي المســتمر أو مــن خــال توفيــر قنــوات أخــرى تتيــح للموظفيــن التواصل 

مــع القائــد

التأثير خارج نطاق الجهة

ــر  ــة وغي ــن الجهــات الحكومي ــاء العاقــات بي ــز التعــاون االســتباقي المســتمر وبن ــد تعزي يضمــن القائ
الحكوميــة المبنيــة علــى مبــدأ الثقــة والمنفعــة المتبادلــة التــي تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة الحكومــة 

واألجنــدة واألولويــات الوطنيــة. ويشــمل ذلــك )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(:

ــا 	  ــتباقي بم ــكل اس ــة بش ــات الحكومي ــن الجه ــاركة بي ــاون والمش ــزز التع ــي تع ــرص الت ــق الف خل
ــة ــة المتبادل ــق المنفع ــن تحقي يضم

توفير الموارد المؤسسية التي تعزز منفعة المجتمع خارج نطاق الجهة ومسؤولياتها	 

بنــاء الشــراكات والمحافظــة علــى اســتدامتها بمــا يضمــن تبــادل الثقــة والمنفعــة وتعزيــز التنــوع 	 
الفكــري الــذي يســاهم فــي خلــق التأثيــر اإليجابــي المطلــوب عــن تلــك الشــراكات

تطويــر شــبكة مــن الشــراكات الخارجيــة مــع الشــركاء والمعنييــن لضمــان خلــق التأثيــر اإليجابــي 	 
علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي
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 آلية
التقييم

يعتبــر تقييــم الفئــة القيــادة مــن ضمــن الفئــات المهمــة فــي جائــزة محمــد 
ــم  ــة تقيي ــر وآلي ــص معايي ــم تخصي ــز، ت ــي المتمي ــألداء الحكوم ــد ل ــن راش ب
محــددة لتقييــم كل مــن فئــة وكيــل وزارة/ مديــر عــام وفئــة وكيــل وزارة 

مســاعد/ مديــر تنفيــذي بنــاء علــى التالــي:

ــذى  ــال يحت ــد كقــدوة ومث ــر القائ ــة وتأثي ــاس مــدى فاعلي ــة مــن خــال قي ــة القيادي ــم الفئ ــم تقيي يت
ــل وزارة مســاعد/  ــة وكي ــر عــام وفئ ــل وزارة/ مدي ــة وكي ــم فئ ــم تقيي ــم اإلشــارة ســابقًا يت ــه. كمــا ت ب
مديــر تنفيــذي بنــاًء علــى معياريــن رئيســيين تــم تغطيتهــا مــن خــال المعلومــات والبيانــات التــي تــم 

ــة: توفيرهــا ضمــن المصــادر التالي

عملية التقييم

.1

.2

.3

طلــب الترشــح المقــدم والبيانــات التــي تــم توفيرهــا والمتعلقــة بالمعاييــر الرئيســية منهــا األداء 
واإلنجــاز والفعاليــة القياديــة تتضمــن المحــاور القياديــة.

المقابلــة الشــخصية بيــن المقيميــن مــن الخبــراء والقائــد والتــي تركــز علــى المحــاور القياديــة المتضمنة 
ــار األداء  ــي معي ــا ف ــم تحقيقه ــي ت ــازات الت ــا لإلنج ــدى موائمته ــة وم ــة القيادي ــار الفعالي ــي معي ف

واإلنجــاز. 

التقييــم الخارجــي المعنــي بتقييــم الفعاليــة القياديــة والتــي يتــم مــن خالــه اخــذ آراء المعنييــن مــن 
المرؤوســين والزمــاء عــن محــاور الفعاليــة القياديــة

آلية التقييم



2829 دليل تقييم وسام رئيس مجلس الوزراء لفئة وكيل وزارة/ مدير عام وفئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي

جدول 1: مصادر تقييم الفئة القيادية

يتــم ضمــان الدقــة فــي عمليــة التقييــم مــن خــال اســتخدام التقييــم ثاثــي متعــدد المصــادر لضمــان 
التحقــق والتأكيــد. يتــم االعتمــاد فــي تقييــم فئــة وكيــل وزارة/ مديــر عــام علــى طلــب الترشــح المقــدم 
ــاًء  ــم الجهــة الرئيســية بن ــد، ونتيجــة الجهــة ضمــن تقيي ــة الشــخصية للقائ ــزة، المقابل فــي نظــام الجائ
ــز الحكومــي )GEM 2.0( باإلضافــة إلــى التقييــم الخارجــي. أمــا تقييــم  علــى معاييــر منظومــة التمي
فئــة وكيــل وزارة مســاعد/ مديــر تنفيــذي يتــم االعتمــاد فــي عمليــة تقييــم هــذه الفئــة علــى طلــب 

الترشــح المقــدم فــي نظــام الجائــزة، المقابلــة الشــخصية للقائــد والتقييــم الخارجــي.

- إنجازات الجهة الحكومية
)نتيجة تقييم الجهة الرئيسية(

طلب الترشح طلب الترشح

المقابلة الشخصية المقابلة الشخصية

التقييم الخارجي التقييم الخارجي

فئة وكيل وزارة/
مدير عام

فئة وكيل وزارة 
مساعد/

مدير تنفيذي

تقييم فئة
وكيل وزارة/ مدير عام:

ــي:  ــية وه ــر رئيس ــة عناص ــى أربع ــة عل ــذه الفئ ــم ه ــة تقيي ــتند منهجي تس
إنجــازات الجهــة بنــاًء علــى نتائــج تقييم الجهة الرئيســية اســتنادًا إلــى معايير 
منظومــة التميــز الحكومــي )GEM 2.0(، والمقابلــة الشــخصية التي تشــمل 
تقييــم المعيــار الرئيســي األول والثانــي، باإلضافــة إلــى التقييــم الخارجــي.

ــور األول  ــيين. المح ــن رئيس ــال محوري ــن خ ــاز« م ــي األول »األداء واإلنج ــار الرئيس ــم المعي ــم تقيي يت
يتــم تقييمــه مــن خــال إنجــازات الجهــة بنــاًء علــى نتائــج تقييــم الجهــة الرئيســية اســتنادًا علــى معاييــر 
منظومــة التميــز الحكومــي )GEM 2.0(. أمــا المحــور الثانــي يتــم تقييمــه بنــاًء علــى أداء القائــد وأهــم 
إنجازاتــه فــي جهتــه الحكوميــة مــن خــال المقابلــة الشــخصية فــي جهــة العمــل اســتنادًا علــى طلــب 

الترشــح والمرفقــات الملحقــة بــه.

ــن  ــار م ــذا المعي ــم ه ــم تقيي ــة« فيت ــة القيادي ــي »الفاعلي ــي الثان ــار الرئيس ــق بالمعي ــا يتعل ــا فيم ام
خــال محوريــن رئيســيين. المحــور األول يركــز علــى تقييــم الفعاليــة القياديــة مــن خــال تقييــم محــاور 
ــم  ــمل التقيي ــي يش ــم الثان ــور التقيي ــا مح ــخصية. أم ــة الش ــال المقابل ــة خ ــة الثماني ــة القيادي الفاعلي
ــة مــن خــال  ــاء علــى المحــاور الثماني ــة بن ــة القيادي الخارجــي الــذي يركــز علــى التحقــق مــن الفاعلي

ــاء. ــين والزم ــر المرؤوس ــات نظ ــد آراء ووجه رص

يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم هــذه الفئــة عــدد الســنوات التــي يشــغلها القائــد فــي منصبــه 
الحالــي بحيــث يتــم تصنيــف القــادة بنــاء علــى ســنوات الخبــر ة إلــى ثاثــة تصنيفــات وهــي: المبــادرون 
ــة  ــاب النتيج ــم احتس ــر(. يت ــنوات فأكث ــرون )5 س ــنوات( او المؤث ــورون )2-5 س ــنوات(، المط )0-2 س

النهائيــة لــكل قائــد بأخــذ مجمــوع األوزان المحــددة.

المبادر

 عدد السنوات التي يشغلها
 القائد في منصبه الحالي

أقل من سنتين

المطور

 عدد السنوات التي
 يشغلها القائد في

 منصبه الحالي من سنتين
إلى خمس سنوات

المؤثر

 عدد السنوات التي
 يشغلها القائد في

 منصبه الحالي أكثر من
 خمس سنوات

الشكل 1: تصنيف القادة بناًء على سنوات العمل في المنصب الحالي

آلية التقييم
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توزيع األوزان والنتائج:

يوضح الجدول أدناه توزيع األوزان والذي يتم االعتماد عليها في احتساب 
نتيجة تقييم كل معيار رئيسي بناًء على أدوات التقييم المستخدمة:

إنجا�ات الجهة االتحادية
(تحسب من تق�يم الجهة)

طلب الترشح اإللكت�وني
(مقابلة - أسئلة متعلقة بمعيار 

األداء واإلنجاز)

األداء واإلنجاز

الفاعلية القيادية

50%60%70%

30%40%50%

التق�يم الخارجي

(مقابلة - أسئلة متعلقة بمعيار 
الفاعلية القيادية من 8 محاور)

سنوات العمل في المنصب

0-22-55+

مقابلة شخصية
واحدة

الشكل 2: فئة وكيل وزارة/ مدير عام – توزيع األوزان والنتائج

طلب الترشيح اإللكت�وني
(مقابلة - أسئلة متعلقة بمعيار 

األداء واإلنجاز)
األداء واإلنجاز

الفاعلية القيادية

20%40%60%

80%60%40%

التق�يم الخارجي

(مقابلة - أسئلة متعلقة بمعيار 
الفاعلية القيادية من 6 محاور)

سنوات العمل في المنصب

0-22-55+

مقابلة شخصية
واحدة

تقييم فئة
وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي:

تســتند منهجيــة تقييــم هــذه الفئــة علــى ثاثــة عناصــر رئيســية وهــي: 
المقابلــة الشــخصية التــي تشــمل تقييــم المعيــار الرئيســي األول بنــاًء 
علــى طلــب الترشــح والمرفقــات الملحقــة بــه، والمعيــار الثانــي مــن خــال 

ــي. ــم الخارج ــى التقيي ــة إل ــا، باإلضاف ــخصية ذاته ــة الش المقابل
يتــم تقييــم المعيــار الرئيســي األول »األداء واإلنجــاز« بنــاًء علــى أداء القائــد وأهــم انجازاتــه فــي جهتــه 
الحكوميــة مــن خــال المقابلــة الشــخصية للتحقــق وتأكيــد المعلومــات التــي تــم توفيرهــا فــي طلــب 

الترشــح والمرفقــات الملحقــة بــه.

امــا فيمــا يتعلــق بالمعــار الرئيســي الثانــي »الفاعليــة القياديــة« فيتــم تقييــم هــذا المعيــار مــن خــال 
ــاور  ــم المح ــال تقيي ــن خ ــة م ــة القيادي ــم الفاعلي ــى تقيي ــز عل ــور األول يرك ــيين. المح ــن رئيس محوري
القياديــة الســتة التــي تنطبــق علــى هــذه الفئــة مــن خــال المقابلــة الشــخصية. أمــا محــور التقييــم 
الثانــي فيتــم تقييمــه مــن خــال التقييــم الخارجــي الــذي يركــز علــى التحقــق مــن الفاعليــة القياديــة 

بنــاًء ايضــًا علــى المحــاور الســتة مــن خــال رصــد آراء ووجهــات نظــر المرؤوســين والزمــاء.

ــد فــي  ــي يشــغلها القائ ــدد الســنوات الت ــار ع ــن االعتب ــة مــن خــال األخــذ بعي ــم هــذه الفئ ــم تقيي يت
منصبــه الحالــي بحيــث يتــم تصنيــف القــادة بنــاء علــى ســنوات الخبــر ة إلــى ثاثــة تصنيفــات وهــي: 
المبــادرون )0-2 ســنوات(، المطــورون )2-5 ســنوات( او المؤثــرون )5 ســنوات فأكثــر(. يتــم احتســاب 

ــد بأخــذ مجمــوع األوزان المحــددة. النتيجــة النهائيــة لــكل قائ

يوضح الجدول أدناه توزيع األوزان التي يتم االعتماد عليه في احتساب توزيع النتائج:
نتيجة تقييم كل معيار رئيسي بناًء على أدوات التقييم المستخدمة:

الشكل 3: فئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي – توزيع األوزان والنتائج

آلية التقييم



دليل تقييم وسام رئيس مجلس الوزراء لفئة وكيل وزارة/ مدير عام وفئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي32

الشروط العامة لتقييم فئة وكيل وزارة/ مدير عام:

16

7

9

8

2

3

4

5

الفئــة  هــذه  فــي  المشــاركة  تعتبــر 
اجباريــة لجميــع وكاء الــوزارات ومــدراء 

العمــوم.

يتــم تقييــم القائــد مــن خــال المقابلــة 
ــاعتين  ــى س ــاعتين إل ــن س ــخصية م الش

ونصــف بحــد اقصــى.

ال يلــزم علــى القائــد تجهيــز أيــة عــروض 
الشــخصية،  المقابلــة  فــي  تقديميــة 
ولكــن فــي حــال رغبتــه بذلــك يجــب 
ــى  ان ال يتجــاوز العــرض 15 دقيقــة حت
ــة  ــدة المخصص ــى الم ــلبًا عل ــر س ال يؤث

للمقابلــة الشــخصية .

النهائيــة  التقاريــر  القائــد  تســليم  يتــم 
ــات  ــى أهــم التوصي ــوي عل ــي تحت والت

للنظــر فيهــا وأخذهــا بعيــن االعتبــار.

المقابلة  خال  من  القائد  تقييم  يتم 
الرئيسية  المعايير  على  بناًء  الشخصية 

وهي كالتالي:
دور القائد في التأثير على 	 

نتائج وإنجازات الجهة
تأثير القائد كقدوة ومثال 	 

يحتذى به من خال تقييم 
محاور الفعالية القيادية الثمانية

ــال  ــن خ ــة م ــج الجه ــاب نتائ ــم احتس يت
ــن  ــة ضم ــات االتحادي ــم الجه ــج تقيي نتائ
الفئــة الرئيســية اســتنادًا إلــى معاييــر 
.)GEM 2.0( منظومــة التميــز الحكومــي

يتــم تقديــم طلــب الترشــح مــن خــال 
نظــام جائــزة محمــد بــن راشــد لــألداء 
يغطــي  بحيــث  المتميــز  الحكومــي 
المرتبطــة  المحــاور  جميــع  الطلــب 

الرئيســية. بالمعاييــر 

مــن  المؤلــف  التقييــم  فريــق  يقــوم 
ــع  ــح وجمي ــب الترش ــم طل ــراء بتقيي الخب
النظــام  فــي  المرفقــة  الوثائــق 
المقابلــة  أثنــاء  عليهــا  واالعتمــاد 
الشــخصية وعنــد كتابــة تقريــر التقييــم 

ئــي. لنها ا

ــل عــدد  ــة مــن قب ــم هــذه الفئ ــم تقيي يت
2 مــن الخبــراء والمقيميــن بنــاًء علــى 
ــة  ــات القيادي ــم الفئ ــي تقيي ــم ف خبراته
ــا مــن خــال المقابــات الشــخصية  العلي

ــم. ــر التقيي ــة تقاري ــم وكتاب والتقيي

الشروط العامة لتقييم فئة وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي:

15

26

37

4

8

الفئــة  هــذه  فــي  المشــاركة  تعتبــر 
الــوزارات  وكاء  لجميــع  اجباريــة 

التنفيذييــن. ومــدراء  المســاعدين 

يتــم تقييــم القائــد مــن خــال المقابلــة 
ســاعة  إلــى  ســاعة  مــن  الشــخصية 

ونصــف بحــد اقصــى.

يتــم تقديــم طلــب الترشــح مــن خــال 
نظــام جائــزة محمــد بــن راشــد لــألداء 
يغطــي  بحيــث  المتميــز  الحكومــي 
المرتبطــة  المحــاور  جميــع  الطلــب 

الرئيســية. بالمعاييــر 

ال يلــزم علــى القائــد تجهيــز أيــة عــروض 
الشــخصية،  المقابلــة  فــي  تقديميــة 
ولكــن فــي حــال رغبتــه بذلــك يجــب 
ــى  ــة حت ــرض 15 دقيق ــاوز الع ان ال يتج
ــة  ــدة المخصص ــى الم ــلبًا عل ــر س ال يؤث

للمقابلــة الشــخصية .

مــن  المؤلــف  التقييــم  فريــق  يقــوم 
ــع  ــح وجمي ــب الترش ــم طل ــراء بتقيي الخب
النظــام  فــي  المرفقــة  الوثائــق 
المقابلــة  أثنــاء  عليهــا  واالعتمــاد 
الشــخصية وعنــد كتابــة تقريــر التقييــم 

ئــي. لنها ا

ــل عــدد  ــة مــن قب ــم هــذه الفئ ــم تقيي يت
2 مــن الخبــراء والمقيميــن بنــاًء علــى 
ــة  ــات القيادي ــم الفئ ــي تقيي ــم ف خبراته
ــا مــن خــال المقابــات الشــخصية  العلي

ــم. ــر التقيي ــة تقاري ــم وكتاب والتقيي
النهائيــة  التقاريــر  القائــد  تســليم  يتــم 
ــات  ــم التوصي ــى أه ــوي عل ــي تحت والت

للنظــر فيهــا وأخذهــا بعيــن االعتبــار.

المقابلة  خال  من  القائد  تقييم  يتم 
الرئيسية  المعايير  على  بناًء  الشخصية 

وهي كالتالي:
دور القائد في التأثير على نتائج 	 

وانجازات الجهة
تأثير القائد كقدوة ومثال 	 

يحتذى به من خال محاور 
الفعالية القيادية الستة

33آلية التقييم
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 اإلرشادات العامة
 لطلبات الترشح
اإللكترونية

ــة ــرات والمؤهــات العلمي ــد الخب ــد بتحدي  يقــوم القائ
 والعمليــة بحيــث ال تتعــدى 20 عامــًا مــن مســيرته

ــة المهني

يلــزم توفيــر أحــدث المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة 
المتعلقــة بالمنصــب الحالــي

يلــزم علــى القائــد ربــط األداء الفــردي واإلنجــازات بمفاهيــم 
.)GEM 2.0( ومعاييــر منظومــة التميــز الحكومــي

يلــزم علــى القائــد مراعــاة النقــاط التاليــة عنــد كتابــة طلــب 
الترشــح عبــر النظــام االلكترونــي:

اإليجاز واالختصار	 
مراعــاة عــدد الكلمــات المســموح كتابتهــا فــي كل 	 

ــة خان
رفــع جميــع األدلــة التــي تتوافــق مــع المعلومــات 	 

التــي تــم توفيرهــا فــي طلــب الترشــح
توفيــر البيانــات والمعلومــات واإلنجــازات ذات األولويــة 	 

واألهمية
توفيــر الروابــط والمفرقــات اإللكترونيــة المهمــة التــي 	 

قــد تثــري عمليــة التقييــم

االرشادات العامة لطلبات الترشح اإللكترونية
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