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مركز امللك عبد الله الثاني للتمّيز 
تأسس مركز امللك عبد الله الثاني للتمّيز في كانون ثاني 2006، مبوجب نظام رقم )6( لسنة 2006 ليدير جائزة امللك عبد الله الثاني للتمّيز، أرفع جائزة 

للتمّيز على املستوى الوطني في كافة القطاعات. وقد عهد صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاني ابن احلسني املعظم إلى صاحب السمو امللكي األمير 

فيصل بن احلسني رئاسة مجلس أمناء املركز.

رؤيتنا
أن يكون مركز امللك عبد الله الثاني للتمّيز احملّفز الرئيسي نحو أردن أكثر 

تنافسية عامليًا.

رسالتنا
يهدف مركز امللك عبد الله الثاني للتمّيز إلى نشر ثقافة التمّيز في األردن 

على  املبنية  التقييم  التمّيز ومعايير  تطوير مناذج/أطر  من خالل  واملنطقة 

أفضل املمارسات الدولية، تقييم أداء املؤسسات، إدارة جوائز امللك عبد الله 

غير  املؤسسات  العام واخلاص،  القطاعني  في  التمّيز  للتمّيز ونشر  الثاني 

الربحية واملؤسسات غير احلكومية.

أهدافنا
• نشر ثقافة التمّيز عن طريق نشر الوعي مبفاهيم األداء املتمّيز واإلبداع 	

واجلودة مبا يتفق والنماذج العاملية للتمّيز.

• توفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس أداء اجلهات احلكومية 	

واملؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز التنافس اإليجابي 

فيما بينها.

• قياس مدى التقدم والتطور في أداء اجلهات احلكومية استنادًا ملعايير 	

ومتطلبات اجلائزة.

اجلوائز التي يديرها املركز
• »جائزة امللك عبد الله الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية« 	

www.kaa.jo / القطاع العام

• جائزة اخلدمة احلكومية املتميزة	

• جائزة اإلبداع احلكومي	

• »جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز للقطاع اخلاص« 	

www.kaaps.jo

• »جائزة امللك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات األعمال واملؤسسات 	

 www.kaabas.jo »غير الربحية
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جائزة اإلبداع احلكومي

مقدمة
للتمّيز  الثاني  الله  عبد  امللك  مركز  قام  السامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذًا 

باستحداث جائزتني جديدتني حتت مظلة جائزة امللك عبد الله الثاني لتمّيز 

وجائزة  املتميّزة  احلكومية  اخلدمة  جائزة  هما  والشفافية  احلكومي  األداء 

اإلبداع احلكومي.

تهدف جائزة اإلبداع احلكومي إلى تشجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية 

على تبني اإلبداع في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وإيجاد بيئة 

عمل محفزة وتشجع املوظفني على اإلبداع من خالل أفكارهم واقتراحاتهم 

ومبادراتهم التحسينية والريادية.

 كما تهدف اجلائزة إلى جتذير االبتكار واإلبداع  كثقافة سائدة في وزارات 

ال  فردية  ريادية  مبادرات  كونها  تتعدى  بحيث  العام،  القطاع  ومؤسسات 

الوزارة/ املؤسسة على  ترتكز على نظام معني داعم لإلبداع، مما يساعد 

النهوض بأدائها من خالل توفير خدمات ذات طابع إبداعي ملتلقي اخلدمة. 

تسعى اجلائزة إلى استخراج الطاقات الكامنة لدى موظفي القطاع العام 

والتي إذا ما مت توجيهها وتوفير البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى حتقيق أعلى 

مستويات اإلبداع واالبتكار الالزمني لتحسني اخلدمات احلكومية.

تعتبر جائزة اإلبداع احلكومي ومتطلباتها مكملة جلهود الوزارات واملؤسسات 

في سعيها نحو التمّيز من خالل تطبيق معايير جائزة امللك عبد الله الثاني 

معايير  مع  كبير  بشكل  تتقاطع  والتي  والشفافية  احلكومي  األداء  لتمّيز 

جائزة اإلبداع مع التركيز وبشكل مفصل على متطلبات اإلبداع والتي ميكن 

إدراجها ضمن خطط وأنظمة الوزارة/ املؤسسة الرئيسية دون احلاجة إلى 

إيجاد أنظمة جديدة أو موازية لذلك.

تركز اجلائزة على عدة مجاالت أهمها:

• حتديد رؤية وأهداف واضحة لإلبداع على املستوى اإلستراتيجي داخل 	

وزارات ومؤسسات القطاع العام.

• املؤسسة 	 الوزارة/  خطط  ضمن  لإلبداع  واستراتيجيات  رؤية  تطوير 

وتطبيقها. 

• تعزيز دور القيادة في تقدمي القدوة احلسنة وبناء ثقافة مؤسسية داعمة 	

لإلبداع. 

• للمشاركة في عمليات 	 البشرية  تخطيط وتنمية وحتفيز ومتكني املوارد 

اإلبداع، وتزويدهم باملهارات والسلوكيات التي تدعم اإلبداع واالبتكار 

وتوفير البيئة املالئمة لذلك. 

• تبني مفهوم اإلبداع مبا يضمن تكاملية املوارد والقدرات مع الشركاء 	

اإلبداع وضمان حتقيق  تنفيذ سياسة وإستراتيجية  في  يساهم  ومبا 

أهداف املؤسسة.

• إدارة املوارد التكنولوجية واملعرفية وتوفير التمويل الالزم لدعم اإلبداع 	

واالبتكار.

• تصميم وإدارة عمليات إدارة اإلبداع وإيجاد وتطبيق أنظمة وإجراءات 	

فعالة تشمل كافة مراحل ترجمة األفكار واالقتراحات إلى مشاريع فعلية 

يتم تطبيقها وتنعكس ايجابًا على مستوى األداء ونوعية اخلدمات املقدمة، 

حيث يشمل ذلك البدء بإيجاد األفكار اإلبداعية ومن ثم دراستها وحتليل 

جدواها ومدى مالءمتها الستراتيجية الوزارة/ املؤسسة وتوفير البيئة 

واملوارد املالئمة الختبارها من أجل وضعها في حيز التطبيق النهائي 

وقياس أثر ذلك على مستوى اخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.

• للظروف 	 استجابة  األمد  طويل  منو  لتحقيق  اإلبداع  في  اإلستثمار 

االقتصادية املتغيرة. 

• قياس أثر تطبيق املشاريع اإلبداعية على نتائج وأداء الوزارة/ املؤسسة.	

تعريف اإلبداع واالبتكار
اإلبداع Innovation: الترجمة العملية لألفكار إلى منتجات، أو خدمات، أو 

عمليات، أو أنظمة، أو عالقات مجتمعية جديدة.

االبتكار Creativity: توليد أفكار ترتبط مبنتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو 

أنظمة، أو ما يحقق اإلجناز املتمّيز غير التقليدي، من خالل استحداث أو 

حتسني املنتجات، أو اخلدمات، أو العمليات، ويتم تبني فكرة، أو مشروع، 

السبق  للمؤسسة  يحقق  مما  تطبيقاتها  في  أو  ذاتها  في  جديدة  تقنية  أو 

والريادة.

الفرق بني مفهوم اإلبداع ومفهوم االبتكار في اخلدمة احلكومية
يرتبط االبتكار في الوزارات واملؤسسات احلكومية في الوقت احلاضر وفي 

اخلدمة  متلقو  أو  املوظفون  يقوم  التي  الشخصية  باألفكار  األحيان  أكثر 

بتقدميها، وغالبًا ما تتصف بأنها حلظية، متقطعة، وغير مستمرة، حيث ال 

يوجد ما يضمن استمرار املوظف الريادي بتقدمي األفكار اجلديدة، أو ما 

يشجع متلقي اخلدمة على املواظبة على تقدمي املقترحات التحسينية. كما ال 

ميكن في هذه احلالة ضمان حتفيز باقي املوظفني ومتلقي اخلدمة على أن 

يكونوا مبتكرين، باإلضافة إلى عدم إمكانية التأكد من أن األفكار املقدمة 

املجدية والعملية سيتم تبنيها وتطبيقها في الوزارة/ املؤسسة.

اإلبداع  أن  حيث  املؤسسي،  اإلبداع  مفهوم  لتبني  احلاجة  تأتي  هنا  من 

يدعو لوجود نظام مؤسسي شمولي يوفر البيئة اخلصبة والظروف املناسبة 

لرعاية االبتكار داخل الوزارة/ املؤسسة. إن اجلمع ما بني اإلبداع واالبتكار 

في الوزارة/ املؤسسة يضمن عملية مأسسة االبتكار وتوليد األفكار بشكل 

مستمر وترجمتها إلى حتسينات عملية على اخلدمات، والعمليات، واألنظمة، 

بحيث ال تبقى هذه األفكار االبتكارية مجرد أفكار فردية متقطعة. إن محور 

عملية االبتكار يدور حول خلق األفكار، بينما تركز عملية اإلبداع على ترجمة 

هذه األفكار الناجتة عن االبتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، فبالتالي 

فصل االبتكار عن اإلبداع سيؤدي إلى عدم وجود أفكار ريادية في الوزارة/ 

املؤسسة، وفصل اإلبداع عن االبتكار سيؤدي إلى وجود أفكار ريادية لكنها 

غير مطبقة.

مجاالت اإلبداع واالبتكار
تتنوع مجاالت اإلبداع واالبتكار في القطاع العام، فقد يكون التركيز على 

اإلبداع في اخلدمة أو املنتج الذي تقدمه الوزارة/ املؤسسة، فيكون الهدف 

هنا تقدمي منتج أو خدمة مبتكرة ومبدعة. أما املجال اآلخر لتطبيق اإلبداع 

الوزارة/  عمل  ينصب  حيث  العمل،  وآليات  العمليات  في  فهو  واالبتكار 

املؤسسة في هذه احلالة على حتسني عملياتها لتصبح مبدعة وبالتالي يؤدي 

كفاءة وفاعلية، وهنا  ذات  داخلية محسنة  عمليات  على  إلى احلصول  ذلك 

كما  الداخلية،  لعملياتها  مبدعة  مخرجات  على  املؤسسة  الوزارة/  حتصل 

تتضح أهمية اإلبداع واالبتكار في مجال القيادة من خالل خلق القادة لبيئة 

الوزارة/ املؤسسة.  محفزة على اإلبداع تزيد من فاعلية نظام اإلدارة في 

كما قد يتركز اإلبداع في إحدى نشاطات الوزارة/ املؤسسة دون غيرها، 

مثل اإلبداع في خدمات الوزارة/ املؤسسة الترويجية، أو اإلبداع في وسائل 

كيفية  في  أو  اخلدمة  متلقي  مع  املؤسسة  الوزارة/  اتصال  وقنوات وطرق 

إدارة الشراكات واملوارد واستدامتها.

بناء نظام  املؤسسة على  الوزارة/  إلى مساعدة  إن منوذج اجلائزة يهدف 

لإلبداع واالبتكار في جميع املجاالت املذكورة سابقًا، حيث يتطلب وصول 

الوزارة/ املؤسسة ملرحلة االبتكار واإلبداع، تركيزها على تطوير عملياتها 

ونظام إدارتها بطريقة مبدعة، ودعم األفكار الريادية التي تؤدي إلى اإلبداع 

اإلبداع واالبتكار  اخلدمة  متلقي  يلمس  بحيث  اخلدمات  إعداد وتقدمي  في 

بشكل مؤسسي ودائم في جميع نواحي عمل الوزارة/ املؤسسة وأنظمتها 

وعملياتها وخدماتها.
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منوذج اجلائزة

بعد اإلطالع على جوائز وجتارب دول  اإلبداع احلكومي  تطوير جائزة  مت 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  أستراليا،  كندا،  املتحدة،  اململكة  مثل  مختلفة 

أميركا ودول اإلحتاد األوروبي، وبالتالي فإن املمارسات الواردة في كتيب 

اجلائزة تعتبر من أفضل املمارسات في مجال اإلبداع، لذا فإن الوزارة/ 

املؤسسة املتميزة تقوم بتطبيق معظم أو كافة املمارسات الواردة في الكتيب.

يعتبر تطبيق بعض البنود الواردة في هذا الكتيب ضروريًا، فيما قد ال ينطبق  

بعضها على الوزارة/ املؤسسة وذلك حسبما تقتضيه طبيعة عملها وخدماتها 

قبل  من  االعتبار  بعني  أخذه  يتم  الذي  األمر  لديها،  اخلدمة  متلقي  وفئات 

املقيمني أثناء عملية التقييم. 

املمكنات

اجلاهزية )%60(

القيادة. 1

التمكني وبناء القدرات. 2

الشراكات. 3

البنية التحتية. 4

العمليات. 5

معايير اجلاهزية

النتائج

األثر )%40(

القيادة. 1

األفراد. 2

األداء التشغيلي. 3

متلقي اخلدمة. 4

املالية. 5

معايير األثر

واملؤسسات  الوزارات  خصوصية  احلكومي  اإلبداع  جائزة  منوذج  يعالج 

احلكومية في األردن من حيث أهمية وجود اجلاهزية لتطبيق منوذج اإلبداع، 

وعليه مت إعطاء الوزن األكبر )60%( للجاهزية و)40%( لألثر، وسوف يتم 

رفعها  مدى  لتحديد  اجلائزة  هذه  في  شاركت  التي  اجلهات  واقع  دراسة 

جلاهزيتها، وبالتالي دراسة إمكانية زيادة الوزن املعطى لألثر في الدورات 

القادمة.

اجلدول التالي يوضح العالقة بني معايير اجلاهزية )املمكنات( ومعايير األثر )النتائج( 
معاييــر األثـر

هـزيـة
جا

عايير الـ
م

املاليةمتلقي اخلدمةاألداء التشغيلياألفرادالقيادة

القيادة

التمكني وبناء القدرات

بناء الشراكات

البنية التحتية

العمليات
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معايير جائزة اإلبداع احلكومي
)املمكنات(

)%60( اجلاهزية      

معايير اجلاهزية وأوزانها

)11%(القيادة  1

)14%(التمكني وبناء القدرات2

)7%(بناء الشراكات 3

)14%(البنية التحتية4

)14%(العمليات 5

الشكل التالي يوضح معايير اجلاهزية وأوزانها

)%11( املعيار األول: القيادة 
يركز هذا املعيار على تطوير الوزارة/ املؤسسة لكفاءات القادة1 في مجاالت 

املؤسسة  الوزارة/  لرؤية  القادة  تطوير  على  تؤثر  والتي  واالبتكار  اإلبداع 

ربط  مدى  على  يركز  كما  واالبتكار.  اإلبداع  إلدارة  وأهدافها،  ورسالتها 

استراتيجية  مع  واالبتكار  اإلبداع  على  تشجع  التي  للسياسات  القادة 

الوزارة/ املؤسسة، وخلق بيئة مناسبة لنشر ثقافة اإلبداع واالبتكار داخل 

الوزارة/ املؤسسة.

الوزارات/ املؤسسات املبدعة تطبق البنود التالية:

إلدارة  وأهدافها  ورسالتها  املؤسسة  الوزارة/  رؤية  القادة  يطور   1-1

اإلبداع واالبتكار، ويعملون على إيصالها للموظفني، وتطبيقها داخل 

الوزارة/ املؤسسة.

اإلبداع واالبتكار، بحيث  التي تشجع على  السياسات  القادة  يضع   2-1

ترتبط مع استراتيجية الوزارة/ املؤسسة.

اإلبداع  لزيادة قدرتهم على  القادة  الوزارة/ املؤسسة كفاءات  تطور   3-1

واالبتكار.

تعد الوزارة/ املؤسسة أنظمة لتقييم أداء القادة تشمل تقييم جوانب   4-1

اإلبداع واالبتكار في أدائهم.

مناصبهم  إلدارة  الثاني  الصف  قيادات  تأهيل  برامج  القادة  يدعم   5-1

بإبداع.

يقوم القادة بنشر ثقافة اإلبداع واالبتكار داخل الوزارة/ املؤسسة،   6-1

ودعم املبدعني وتبني األفكار املبدعة.

اجلاهزية

%60

التمكني

وبناء

القدرات

%14

البنية

التحتية

%14

بناء

الشركات

%7

العمليات

%14

القيادة

%11

املعيار الثاني: التمكني وبناء القدرات  )%14(
اإلدارية  ألنظمتها  املؤسسة  الوزارة/  تطوير  مدى  املعيار  هذا  يتناول 

والداخلية والبرامج التدريبية والتي تعمل على متكني وتأهيل املوظفني للقيام 

بشكل  اخلدمة  متلقي  معامالت  إلجناز  بهم  املناطة  واملهام  باملسؤوليات 

إبداعي، ومدى دعم عملية اتخاذ القرارات. 

الوزارات/ املؤسسات املبدعة تطبق البنود التالية:
تعد الوزارة/ املؤسسة مصفوفة الصالحيات مع التركيز على املهام   1-2

املتعلقة بإجناز معامالت متلقي اخلدمة بشكل مبدع ومبتكر.

لزيادة  الوظيفية  األوصاف  مبراجعة  املؤسسة  الوزارة/  تلتزم   2-2

املسؤوليات املناطة باملوظفني لتمكينهم من القيام بها، وتقوم بتصميم 

باملسؤوليات  القيام  من  املوظفني  لتمكني  املناسبة  التدريبية  البرامج 

واملهام اجلديدة التي أنيطت بهم بإبداع. 

تعد الوزارة/ املؤسسة برامج تدريبية تتعلق بجوانب اإلبداع واالبتكار.  3-2

السياسات  في  املركزية  بني  ما  باجلمع  املؤسسة  الوزارة/  تقوم   4-2

فروعها  إدارة  في  اإلجراءات  تطبيق  في  والالمركزية  واألهداف، 

داخل احملافظة الواحدة وفي احملافظات األخرى، ومبا يخدم اإلبداع 

واالبتكار.

تقوم الوزارة/ املؤسسة مبراجعة وحتسني الهيكل التنظيمي مبا يتواءم   5-2

مع اخلطة االستراتيجية، للمساهمة في دعم إدارة اإلبداع واالبتكار.

)%7( املعيار الثالث: بناء الشراكات 
يتناول هذا املعيار قدرة الوزارة/ املؤسسة على تعزيز وبناء شراكاتها مع 

وبشكل  اخلاص  القطاع  من  العالقة  وأصحاب  العام  القطاع  مؤسسات 

يدعم عملية اإلبداع واالبتكار وتعزز االبتكار املؤسسي فيها، ويقيس مدى 

االستفادة من هذه الشراكات.

الوزارات/ املؤسسات املبدعة تطبق البنود التالية:
التي  العام  القطاع  الوزارة/ املؤسسة شراكتها مع مؤسسات  تعزز   1-3

اإلبداع  عملية  يدعم  وبشكل  املؤسسة،  الوزارة/  مع  عملها  يتداخل 

واالبتكار.

القطاع  من  العالقة  أصحاب  مع  شراكات  املؤسسة  الوزارة/  تبني   2-3

اخلاص مثل املوردين ومؤسسات املجتمع املدني، بحيث تعزز االبتكار 

املؤسسي فيها، وتسهل عملية نقل املعرفة ملوظفي الوزارة/ املؤسسة.

تقوم الوزارة/ املؤسسة بتطوير شراكات طويلة األمد مع املؤسسات   3-3

العلمية والبحثية واملانحة احمللية والعاملية العاملة ضمن نطاق نشاط 

الوزارة/ املؤسسة، وتفعيل التبادل املعرفي معها. كما تقوم الوزارة/ 

األبحاث  تطبيق  من خالل  الشراكات  هذه  من  باإلستفادة  املؤسسة 

والدراسات على أرض الواقع.

تفاعلية طويلة األمد مع  الوزارة/ املؤسسة وتنشئ عالقات  تتواصل   4-3

يتعاملون معها  الذين  متلقي اخلدمة بشكل عام، وبشكل خاص مع 

بشكل دائم ومستمر، وذلك بهدف استقبال اقتراحات التطوير التي 

تؤدي إلى االبتكار. 

)%14( املعيار الرابع: البنية التحتية 
للوزارة/  املالئمة  املادية والبشرية  التحتية  البنية  املعيار جتهيز  هذا  يقيس 

املؤسسة والتي تعد إحدى الركائز األساسية لضمان فاعلية العمليات وفاعلية 

اخلدمة ملتلقيها، وبالتالي تسهيل احلصول على اخلدمات من خالل  تقدمي 

توفير قنوات اتصال وزيادة دقة املعلومات املتوفرة لدى الوزارة/ املؤسسة.

الوزارات/ املؤسسات املبدعة تطبق البنود التالية:
تعمل باستمرار على رفع جاهزيتها اإللكترونية، وتقوم بتوظيفها في   1-4

خدمة اإلبداع واالبتكار. 

توفر بيئة العمل املناسبة داخل الوزارة/ املؤسسة وبفروعها املختلفة،   2-4

والتي تشجع املوظفني على اإلبداع واالبتكار.

توفر إمكانية الربط مع املؤسسات ذات العالقة لتسهيل إجناز معامالت   3-4

متلقي اخلدمة داخل نفس الوزارة/ املؤسسة.

تضمني اجلوانب اإلبداعية ضمن معايير اختيار املوظفني اجلدد.  4-4

توفير قواعد البيانات واملعلومات التي تهم الوزارة/ املؤسسة واملتعلقة   5-4

ومتلقي  كاملوظفني  واخلارجيني،  الداخليني  العالقة  أصحاب  بكافة 

اخلدمة بشكل إلكتروني.
ميكن تعريف القادة على أنهم األفراد داخل املؤسسة الذين يشكلون الهيئة العليا املسؤولة عن توجيهها   1

من  وغيرهم  التنظيمية،  والدوائر  اإلدارات  ومدراء  ومساعديه  العام  املدير  الوزير/  وتضم  وإدارتها، 

املشرفني الذين يتحملون مسؤوليات قيادية داخل املؤسسة.
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)%14( املعيار اخلامس: العمليات 
يركز هذا املعيار على قدرة الوزارة/ املؤسسة على توفير الوسائل املبدعة 

واملبتكرة، وكيفية تصميم وتنفيذ العمليات التي تستخدمها الوزارة/ املؤسسة 

لتقدمي خدماتها، ومدى حتديد الوزارة/ املؤسسة لعملياتها املرتبطة باإلبداع 

واالبتكار ومدى متابعتها ومراجعتها وحتسينها باستمرار.

الوزارات/ املؤسسات املبدعة تطبق البنود التالية:
العمل على توفير الوسائل واألدوات املبدعة واملبتكرة التي تسهل سير   1-5

املعامالت احلالية واملستقبلية.

رفع قدرتها على مواجهة املتغيرات التي تطرأ على بيئتها اخلارجية   2-5

وتؤثر على سير عملياتها، وذلك من خالل إدارة التغيير في عملياتها 

بطرق مبتكرة.

بوضع  وتلتزم  واالبتكار،  اإلبداع  بإدارة  املرتبطة  عملياتها  حتديد   3-5

مبتابعتها  وتقوم  العمليات،  بهذه  تتعلق  تشغيلية  أداء  مؤشرات 

ومراجعتها باستمرار.  

منها  يتعلق  فيما  وخاصة  املوظفني  اقتراحات  لتلقي  نظامًا  إنشاء   4-5

ذات  االقتراحات  بتطبيق  وتقوم  واالبتكارية،  اإلبداعية  باجلوانب 

هذه  قدموا  الذي/الذين  املوظف/املوظفني  ومكافأة  اجلدوى، 

االقتراحات.

إعادة الهندسة لبعض عملياتها نتيجة لألفكار واالقتراحات اإلبداعية   5-5

اإللتزام  مع  للتطبيق،  القابلة  احلاالت  في  املؤسسة  الوزارة/  في 

باألنظمة والقوانني التي حتكم هذه العمليات.

يتم  لم  التي  للعمليات  املستمرين  والتطوير  التحسني  بعملية  القيام   6-5

إعادة هندستها، ومبا يشمل أمتتة العمليات الداخلية، وذلك بعد وضع 

أولويات العمليات التي حتتاج حللول مبدعة ومبتكرة.

املالي،  بالتخطيط  املتعلقة  املالية  العمليات  وتطوير  بتحسني  القيام   7-5

النفقات، وزيادة اإليرادات  املالية، وترشيد  املالية، واملراقبة  واإلدارة 

املالي  األثر  على  تنعكس  إبداعية  وأساليب  أدوات  باستخدام  وذلك 

لعمليات الوزارة/ املؤسسة.

)النتائج(

األثر )%40(

معايير األثر وأوزانها

)7%(القيادة  1

)10%(األفراد2

)7%(األداء التشغيلي3

)10%(متلقي اخلدمة4

)6%(املالية5

الشكل التالي يوضح معايير األثر وأوزانها

األثر

%40

األفراد

%10

متلقى

اخلدمة

%10

األداء

التشغيلي

%10

املالية

%6

القيادة

%7

)%7( املعيار األول: القيادة 
واملقارنات  السببية  العالقات  املستهدفات،  النمطية،  من  كل  توضيح  يجب 

للنتائج التالية:

نسبة قيادات الصف الثاني التي مت ترفيعها ألدائها املرتبط باإلبداع واالبتكار.  1-1

نسبة املوظفني القياديني الذين مت متكينهم وتوسيع صالحياتهم وتعديل   2-1

أوصافهم الوظيفية لتشمل هذه الصالحيات اجلديدة. 

عدد مرات مشاركة القادة في الوزارة/ املؤسسة في إعداد األبحاث   3-1

التطبيقية، والدراسات املتخصصة.

عدد األفكار املبدعة التي قام القادة بتبنيها واملساهمة فيها.  4-1

عدد مشاركات املوظفني في عملية صنع القرار مع القادة.  5-1

)%10( املعيار الثاني: األفراد2 
يجب توضيح كل من النمطية، املستهدفات، العالقات السببية واملقارنات 

للنتائج التالية:

في  تدريبية  وبرامج  بدورات  اشتركوا  الذين  املوظفني  ونسبة  عدد   1-2

مختلف مجاالت اإلبداع واالبتكار. 

عدد االقتراحات املبدعة التي قدمها املوظفني، ونسبة املطبق منها.  2-2

عدد ونسبة املوظفني العاملني في وظائف مرتبطة باإلبداع واالبتكار،   3-2

ونسبة االحتفاظ باملوظفني املبدعني.

نسبة املوارد املخصصة للمكافآت واحلوافز املادية واملعنوية املرتبطة   4-2

باإلبداع واالبتكار واملقدمة لألفراد والفرق داخل الوزارة/ املؤسسة.

نتائج تقييم أداء املوظفني فيما يتعلق بإبداعهم في عملهم.  5-2

)%7( املعيار الثالث: األداء التشغيلي 
يجب توضيح كل من النمطية، املستهدفات، العالقات السببية واملقارنات 

للنتائج التالية:

باجلوانب  املتعلقة  تلك  وخاصة  الداخلية  للعمليات  األداء  مؤشرات   1-3

اإلبداعية واالبتكارية.

مؤشرات األداء للعمليات املرتبطة بتقدمي اخلدمات للمتعاملني بطريقة   2-3

مبدعة ومبتكرة.

عدد اخلدمات املستحدثة في الوزارة/ املؤسسة، وعدد اخلدمات التي   3-3

مت حتسينها.

معدل تخفيض زمن تقدمي اخلدمات التي تقدمها الوزارة/ املؤسسة.   4-3

عدد اإلجراءات التي قامت الوزارة/ املؤسسة بتبسيطها وحتسينها.  5-3

)%10( املعيار الرابع: متلقي اخلدمة  
يجب توضيح كل من النمطية، املستهدفات، العالقات السببية واملقارنات 

للنتائج التالية:

أعداد اقتراحات متلقي اخلدمة لتحسني األداء بشكل مبدع ومبتكر،   1-4

ونسبة املطبق منها.

زمن اإلجابة على استفسارات متلقي اخلدمة.  2-4

رضى متلقي اخلدمة عن جوانب اإلبداع واالبتكار في خدمات الوزارة/   3-4

املؤسسة التي مت تطويرها. 

أعداد كتب الشكر التي حصلت عليها الوزارة/ املؤسسة نتيجة اإلبداع   4-4

واالبتكار، واالنخفاض في عدد الشكاوي نتيجة تطبيق أفكار إبداعية.

انطباع متلقي اخلدمة عن اجلهود املبذولة لتعزيز اإلبداع في الوزارة/ املؤسسة.  5-4

)%6( املعيار اخلامس: املالية 
يجب توضيح كل من النمطية، املستهدفات، العالقات السببية واملقارنات 

للنتائج التالية:

كفاءة التخطيط املالي وإعداد موازنة الوزارة/ املؤسسة.  1-5

اإلستفادة من إدارة اإلبداع واالبتكار في تقليل الفروقات بني املوازنة   2-5

التقديرية وامليزانية الفعلية.

نتيجة  بتوفيرها  املؤسسة  الوزارة/  قامت  التي  املالية  املبالغ  حجم   3-5

تطبيق األفكار املبدعة.

املؤسسة  الوزارة/  تقييم  في  مبتكرة  أدوات  استخدام  كفاءة  مدى   4-5

إلدارتها املالية. 

حجم الدعم واملساعدات املالية التي حصلت عليها الوزارة/ املؤسسة   5-5

نتيجة تنفيذها ملبادرات تتعلق باإلبداع واالبتكار، وكذلك نتيجة عمل 

شراكات مع مؤسسات القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية والبحثية 

واملانحة.
األفراد يتضمنون كافة موظفي الوزارة/ املؤسسة ومن ضمنهم موظفو خدمة اجلمهور واملوظفون املعنيون   2

بتقدمي اخلدمة 
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آلية املشاركة وعملية التقييم 
مرحلة حتديد اجلهات املشاركة

• اإلبداع 	 جائزة  في  باملشاركة  الراغبة  واملؤسسات  الوزارات  تقوم 

احلكومي باإلطالع على معايير اجلائزة ومدى انطباقها عليها، ثم تقوم 

بإعداد ملخص ال يتجاوز ثالث )3( صفحات، يوضح مدى تبني اإلبداع 

وتطبيقه وأثره في الوزارة/ املؤسسة.

• يقوم املركز بدراسة كافة امللخصات الواردة إليه وتصنيفها وتقييمها، 	

ويتم حتديد واختيار اجلهات املشاركة بناء على مدى انطباق معايير 

اجلائزة عليها، وبناًء على عالمات تقييمها.  

• في 	 املشاركة  ميكنها  التي  املؤسسات  الوزارات/  بإعالم  املركز  يقوم 

اجلائزة، لتبدأ من بعدها بإعداد تقرير اإلشتراك. 

مرحلة املشاركة
• تقوم الوزارة/ املؤسسة املشاركة باإلجابة على كافة بنود معايير اجلائزة 	

للمركز في نفس موعد تقدمي  وتضمينها في تقرير اإلشتراك وتقدميه 

تقرير إشتراك الوزارة/ املؤسسة في جائزة امللك عبد الله الثاني لتمّيز 

األداء احلكومي والشفافية.

• بعد 	 املركز،  أمناء  مجلس  قبل  من  املقيمني  هيئة  أعضاء  تعيني  يتم 

اجتيازهم لدورة تدريبية متخصصة يعقدها املركز.

• تتم عملية التقييم لكل وزارة/ مؤسسة من قبل فريق تقييم من أعضاء 	

هيئة املقيمني والذي يقوم املركز بتحديده.

• حتت 	 تكون  التي  التقييم  فرق  على  لإلشراف  فريق  رئيس  تعيني  يتم 

إشرافه.

• تقوم الوزارة/ املؤسسة املشاركة بإعداد عرض تقدميي بهدف عرض 	

اجلوانب اإلبداعية لديها.

• يقوم كل عضو في فريق التقييم بدارسة تقرير الوزارة/ املؤسسة )كٌل 	

يتضمن  والذي  عنها،  املستقل  تقريره  مقيم  كل  يقدم  ثم  حده(،  على 

نقاط القوة وفرص التحسني واألمور الواجب التأكد منها خالل الزيارة 

امليدانية. ويتم عكس مخرجات ما ورد في التقرير املستقل في جدول 

احتساب العالمات املخصص لهذه الغاية.

• وضع 	 حول  مشترك  فهم  إلى  الوصول  بهدف  التقييم  فريق  يجتمع 

الوزارة/ املؤسسة، ومن ثم إعداد تقرير توافقي يبني نقاط القوة وفرص 

التحسني واألمور الواجب التأكد منها خالل الزيارة امليدانية، ومن ثم 

في  التوافقي  التقرير  في  ورد  ما  بعكس مخرجات  التقييم  فريق  يقوم 

جدول احتساب العالمات املخصص لهذه الغاية. 

• يقوم الفريق بزيارة تقييم ميدانية إلى الوزارة/ املؤسسة، بهدف التأكد 	

مما ورد في تقرير اإلشتراك، باإلضافة إلى تكوين صورة أشمل وأوضح 

عنها.

• النهائي 	 التقييمي  التقرير  الفريق  يعد  امليدانية،  التقييم  زيارة  بعد   

القوة وفرص  نقاط  أساسية  بصورة  يحدد  للمؤسسة والذي  للوزارة/ 

التحسني لديها، كما يتضمن نتائج وعالمات التقييم، والتي مت احتسابها 

النهائي في جدول احتساب  التقرير  بعد عكس مخرجات ما ورد في 

العالمات املخصص لهذه الغاية.

• التقارير 	 مبراجعة  املختلفة  التقييم  مراحل  خالل  الفريق  رئيس  يقوم 

املستقلة والتوافقية والنهائية والتي أعدها فريق التقييم لضمان أعلى 

درجات الدقة واملوضوعية.

• يقوم املركز بتشكيل هيئة محكمني متخصصة بهدف مناقشة التقارير 	

النهائية للوزارات واملؤسسات املشاركة في جائزة اإلبداع احلكومي، مع 

اللجنة التوجيهية املنبثقة عن مجلس أمناء املركز. 

• تقوم اللجنة التوجيهية بالتنسيب إلى مجلس األمناء بأسماء الوزارات 	

واملؤسسات املرشحة للفوز باجلائزة.

• يقرر مجلس األمناء أسماء الوزارات واملؤسسات الفائزة بجائزة اإلبداع 	

احلكومي بناء على نتائجها.

• بعد إعالن النتائج، حتصل كل وزارة/ مؤسسة شاركت في اجلائزة على 	

تقرير تقييمي استنادًا إلى معايير اجلائزة يوضح نقاط القوة وفرص 

التحسني لديها مما يساعد على التحسني املستمر في أدائها.

)RADAR© Methodology 2010( آلية التقييم
تعتمد آلية تقييم الوزارات واملؤسسات املشاركة على آلية الرادار )RADAR© Methodology 2010( وهي أداة التقييم املستخدمة في منوذج التمّيز املعتمد 

.)Self-assessment( كما وميكن استخدام آلية الرادار إلجراء عملية التقييم الذاتي ،)EFQM( لدى املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة

تتكون آلية التقييم من أربعة عناصر هي: 

• 	RESULTS النتائج 

• 	APPROACH املنهجية 

• 	DEPLOYMENT التطبيق 

• 	ASSESSMENT & REFINEMENT التقييم والتحسني 

بنظرة شمولية فإن آلية الرادار تنص على قيام املؤسسة مبا يلي: 

• حتديد النتائج املراد حتقيقها )األهداف( كجزء من إستراتيجيتها.	

• تخطيط وتطوير مجموعة متكاملة من املنهجيات لتحقيق األهداف اآلنية 	

واملستقبلية املطلوبة.

• تطبيق املنهجيات بطريقة نظامية لضمان التنفيذ.	

• النتائج 	 وحتليل  مراقبة  على  بناًء  املطبقة  املنهجيات  وحتسني  تقييم 

املتحققة وأنشطة التعلم املستمر. 

الشكل رقم )5(: آلية الرادار )2010(

)1(

حتديد النتائج

املراد حتقيقها

)3(

تطبيق املنهجيات 

بطريقة منتظمة

)2(

تخطيط وتطوير 

مجموعة متكاملة من 

املنهجيات

)4(

تقييم وحتسني 

املنهجيات والتطبيق
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فيما يلي توضيح لعناصر كل من املمكنات والنتائج واخلصائص التي يتم تقييمها:

 Analysis of Enablers         حتليــل املمكنــات

اخلصائص التي

يتم تقييمها العناصر

• السالمة واملنطقية	

• الترابط والتكامل	

لها  املنطقية  املنهجية  وراءه.  من  واألسباب  لتنفيذه،  املؤسسة  تخطط  ما  وتشمل   :APPROACH املنهجية 

عمليات  خالل  من  صياغتها  ويتم  للمؤسسة  واملستقبلية  احلالية  االحتياجات  على  يركز  واضح  اختيار  سبب 

املستخدمة. باملنهجيات  املعنيني  العالقة  أصحاب  احتياجات  على  واضح  بشكل  وتركز  جيد  بشكل  معرفة 

في  واضح  أساس  لها  املتكاملة  املنهجية  أن  يعني  وهذا  متكاملة  املنهجيات  تكون  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

اإلستراتيجية ومتداخلة مع منهجيات أخرى بالشكل املناسب. والتحسينات يتم تضمينها في املنهجيات بشكل مستمر.

• التنفيذ 	

• النظامية	

تطبيق  يتم  املتميزة  املؤسسة  في  املنهجية.  لتطبيق  املؤسسة  به  تقوم  ما  ويشمل   :DEPLOYMENT التطبيق 

تالئم  بطريقة  ومعّرف  جيد  بشكل  له  مخطط  النظامي  التطبيق  املعنية.  املجاالت  في  نظامي  بشكل  املنهجية 

مناسب. زمني  إطار  ضمن  املنهجيات  على  التغييرات  إدارة  على  قدرة  يوجد  واملؤسسة.  املنهجية  من  كاًل 

• القياس	

• التعلم واالبتكار	

• التطوير واإلبداع	

من  كل  وتطوير  لتحسني  املؤسسة  به  تقوم  ما  ويشمل   :ASSESSMENT AND REFINEMENT والتحسني  التقييم 

التعلم  أنشطة  دوري.  لقياس  تخضعان  املنهجية وتطبيقها  فاعلية وكفاءة  املتميزة،  املؤسسة  في  املنهجية وتطبيقها. 

منهجيات  استحداث  أو  لتعديل  أفكار  ابتكار  على  تساعد  اإلبداع  إلى  تهدف  ممارسات  وجود  بها،  األخذ  يتم 

واإلبداع. التطوير  وتطبيق  تخطيط  أولويات،  ووضع  لتحديد  تستخدم  واإلبداع  التعلم  القياس،  مخرجات  جديدة. 

Analysis of Results            حتليل النتائج

اخلصائص التي

يتم تقييمها
العناصر

• الصلة	

• املوثوقية 	

• التجزئة	

الصلة واالستخدام RELEVANCE AND USABILITY: بيانات النتيجة يجب أن تكون شاملة، محددة بزمن، يعتمد عليها، 

دقيقة، ومجزأة بشكل مناسب وتتماشى مع إستراتيجية املؤسسة واحتياجات وتوقعات أصحاب العالقة املعنيني. العالقات 

بني النتائج ذات العالقة وأثرها على بعضها يجب أن تكون مفهومة. النتائج الرئيسة يجب أن حتدد وترتب حسب األولوية.

• النمطية	

• املستهدفات	

• املقارنات	

• العالقة السببية	

مستقر. وضع  جيد  أداء  أو  و/  إيجابية  أمناط  تظهر  النتائج   :PERFORMANCE OUTCOMES األداء  مخرجات 

املستهدفات املناسبة للنتائج الرئيسة وحتقيقها أو التفوق عليها. بالنسبة للنتائج الرئيسة، تتم مقارنة األداء خارجيًا 

بحيث تكون نتيجة املقارنات إيجابية )لصالح املؤسسة(، وعلى وجه اخلصوص باملقارنة مع األفضل في القطاع و/ 

الثقة باستدامة األداء اإليجابي في املستقبل. أو عامليًا. فهم العالقات بني املمكنات الرئيسة والنتائج الرئيسة مينح 

عند اإلجابة على معايير املمكنات ومعاييرها الفرعية، يجب على الوزارة/  املؤسسة تغطية كل من )املنهجية، التطبيق، التقييم والتحسني(، فيما يجب تغطية 

كل من )النمطية، الهدف، املقارنة والعالقة السببية( عند اإلجابة على النتائج. 

دليل العالمات
يعتمد املقيم عند وضع العالمات على دليل العالمات املبني أدناه، والذي يوضح فئات نسب العالمات عند حتديد عالمة التقييم والتي تبنى على األدلة املقدمة 

من الوزارة/ املؤسسة.

طبيعة اإلجابةالتقييم العامالنسبة/املدى

ضعيف0 - %10

• ال يوجد إثبات، العبارة غير مدعمة بدليل	

• ال حتتوي على أمثلة، أو حقائق أو إحصاءات أو إجابات موثقة	

• أفكار غير منظمة	

• اإلجابات ال تفي مبتطلبات املعيار	

غير مكتمل%15 - %35

• منهجية غير واضحة	

• إجابة وصفية تغطي قلياًل من جوانب املوضوع	

• حتتوي على أمثلة وأرقام أو وثائق بشكل غير مكتمل	

• تعبر عن بداية جتاوب مع متطلبات املعيار	

مقبول / متوسط%40 - %60

• فة 	 منهجية ذات عمليات ُمعرَّ

• اإلجابة موثقة وتغطي بعض جوانب املوضوع	

• حتتوي على بعض األمثلة أو املراجع أو الوثائق	

• مدعمة بالوثائق والسجالت	

• اإلجابات مقاربة ملا هو مطلوب من الوزارة/ املؤسسة	

جيد%65 - %85

• فة ومطبقة بشكل منتظم	 املنهجية منطقية وذات عمليات ُمعرَّ

• إجابات موثقة ملعظم املتطلبات	

• حتتوي على أمثلة ومراجع وإحصائيات كافية	

• اإلجابات مدعمة بسجالت ووثائق كافية وحتتوي على مؤشرات للكفاءة والفاعلية	

• مت التحديث والتعديل على املنهجية والعمليات وفقًا ملؤشرات قياس	

• اإلجابات تفوق ما يطلب من الوزارة/ املؤسسة	

ممتاز%90 - %100

• فة ومطبقة بشكل منتظم وشمولي	 املنهجية منطقية وذات عمليات ُمعرَّ

• إجابات موثقة ملعظم املتطلبات	

• حتتوي على أمثلة ومراجع وإحصاءات تبني مستوى عاٍل من الكفاءة والفاعلية 	

• مدعمة كليًا بأدلة من خالل سجالت ووثائق متكاملة	

• مت التحديث والتعديل على املنهجية والعمليات وفقًا ملؤشرات قياس	

• اإلجابات تفوق بشدة ما يطلب من الوزارة/ املؤسسة	
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مصفوفة العالمات بناًء على آلية الرادار )2010(
)Enablers - املمكنات(

100%75%50%25%0%التطبيق

التنفيذ

• املنهجية مطبقة في 	

املجاالت املعنية 

ال يوجد إثبات 

أو العبارة غير 

مدعمة بدليل

إثبات شامليوجد إثبات واضحيوجد إثباتبعض اإلثباتات

النظامية 

• املنهجية مطبقة بشكل 	

منظم ومحدد بأطر 

زمنية مع القدرة على 

إدارة التغييرات في بيئة 

العمل عند احلاجة

ال يوجد إثبات 

أو العبارة غير 

مدعمة بدليل

إثبات شامليوجد إثبات واضحيوجد إثباتبعض اإلثباتات

05101520253035404550556065707580859095100املجموع للتطبيق

100%75%50%25%0%التقييم والتحسني

القياس

• فاعلية وكفاءة املنهجية 	

وتطبيقها تخضعان 

لقياس دوري 

• مالءمة املقاييس التي 	

يتم اختيارها

ال يوجد إثبات أو 

العبارة غير مدعمة 

بدليل

إثبات شامليوجد إثبات واضحيوجد إثباتبعض اإلثباتات

التعلم واالبتكار

• استخدام التعلم 	

لتحديد أفضل 

املمارسات الداخلية 

واخلارجية وفرص 

التحسني

• استخدام االبتكار 	

الستحداث أو تعديل 

منهجيات جديدة

ال يوجد إثبات أو 

العبارة غير مدعمة 

بدليل

إثبات شامليوجد إثبات واضحيوجد إثباتبعض اإلثباتات

التطوير واإلبداع

• استخدام مخرجات 	

القياس والتعلم 

لتحديد مجاالت 

التحسني وحتديد 

أولوياتها والتخطيط 

لها وتنفيذها 

• تقييم مخرجات 	

االبتكار وحتديد 

أولوياتها واستخدامها

ال يوجد إثبات أو 

العبارة غير مدعمة 

بدليل

إثبات شامليوجد إثبات واضحيوجد إثباتبعض اإلثباتات

املجموع للتقييم 

والتحسني
05101520253035404550556065707580859095100
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مصفوفة العالمات بناًء على آلية الرادار )2010(
)Results - النتائج(

100%75%50%25%0%الصلة واالستخدام 

املجال والصلة

• مجال النتائج املعروضة:	

يوضح ويعالج احتياجات   ▪
وتوقعات أصحاب العالقة 

املعنيني

يتماشى مع إستراتيجية   ▪
وسياسات املؤسسة

• أهم النتائج والنتائج الرئيسة 	

يتم حتديدها وترتيبها حسب 

األولوية

• العالقات بني النتائج ذات 	

العالقة مفهومة

ال يوجد صلة أو 

املعلومات غير 

مدعمة بدليل

النتائج معروضة وذات 

صلة ب 4/1 املجاالت 

ذات العالقة تقريبًا

النتائج معروضة وذات 

صلة ب 2/1 املجاالت 

ذات العالقة تقريبًا

النتائج معروضة وذات 

صلة ب 4/3 املجاالت 

ذات العالقة تقريبًا

النتائج 

معروضة 

وذات صلة 

بجميع 

املجاالت ذات 

العالقة تقريبًا

املوثوقية

• النتائج محددة بزمن، دقيقة 	

ويعتمد عليها

ال يوجد إثبات 

على املوثوقية أو 

املعلومات غير 

مدعمة بدليل

4/1 النتائج املعروضة 

محددة بزمن، دقيقة 

ويعتمد عليها

2/1 النتائج املعروضة 

محددة بزمن، دقيقة 

ويعتمد عليها

4/3 النتائج املعروضة 

محددة بزمن، دقيقة 

ويعتمد عليها

جميع النتائج 

املعروضة 

محددة بزمن، 

دقيقة ويعتمد 

عليها

التجزئة

• النتائج مجزأة بشكل 	

مناسب

ال يوجد جتزئة 

للنتائج

تقريبًا 4/1 النتائج 

مجزأة بشكل مفيد

تقريبًا 2/1 النتائج 

مجزأة بشكل مفيد

تقريبًا 4/3 النتائج 

مجزأة بشكل مفيد

جميع النتائج 

مجزأة بشكل 

مفيد

05101520253035404550556065707580859095100املجموع للصلة واإلستخدام*

* املجموع هنا يجب أال يتجاوز املجموع املعطى للمجال والصلة

100%75%50%25%0%األداء 

النمطية

• أمناط إيجابية و/أو 	

أداء جيد مستقر 

ال يوجد نتائج 

أو املعلومات 

غير مدعمة 

بدليل

أمناط إيجابية و/

أو أداء جيد مستقر 

ل 4/1 النتائج تقريبًا 

على مدى 3 سنوات 

على األقل 

أمناط إيجابية و/

أو أداء جيد مستقر 

ل 2/1 النتائج تقريبًا 

على مدى 3 سنوات 

على األقل 

أمناط إيجابية و/

أو أداء جيد مستقر 

ل 4/3 النتائج تقريبًا 

على مدى 3 سنوات 

على األقل 

أمناط إيجابية و/أو أداء جيد 

مستقر جلميع النتائج تقريبًا 

على مدى 3 سنوات على األقل 

املستهدفات 

• املستهدفات محددة 	

للنتائج الرئيسة

• املستهدفات مالئمة	

• املستهدفات يتم 	

حتقيقها

ال يوجد 

مستهدفات أو 

املعلومات غير 

مدعمة بدليل

املستهدفات محددة، 

مالئمة ومحققة ل 4/1 

النتائج الرئيسة

املستهدفات محددة، 

مالئمة ومحققة ل 2/1 

النتائج الرئيسة

املستهدفات محددة، 

مالئمة ومحققة ل 4/3 

النتائج الرئيسة

املستهدفات محددة، مالئمة 

ومحققة جلميع النتائج الرئيسة

املقارنات

• يتم إجراء املقارنات 	

للنتائج الرئيسة

• املقارنات مالئمة	

• املقارنات إيجابية 	

)لصالح املؤسسة(

ال يوجد 

مقارنات أو 

املعلومات غير 

مدعمة بدليل

يوجد مقارنات، مناسبة 

وايجابية ل 4/1 

النتائج الرئيسة تقريبًا

يوجد مقارنات، مناسبة 

وايجابية ل 2/1 

النتائج الرئيسة تقريبًا

يوجد مقارنات، مناسبة 

وايجابية ل 4/3 

النتائج الرئيسة تقريبًا

يوجد مقارنات، مناسبة 

وايجابية جلميع النتائج 

الرئيسة 

العالقة السببية

• العالقة بني النتائج 	

املتحققة وممكناتها 

مفهومة

• بناء على األدلة 	

املقدمة، هناك ثقة 

باستدامة األداء 

اإليجابي في املستقبل

ال يوجد ثقة 

في وجود 

عالقة سببية 

أو املعلومات 

غير مدعمة 

بدليل

أثر املمكنات واضح ل 

4/1 النتائج تقريبًا، 

وبعض األدلة على 

استدامة األداء

أثر املمكنات واضح 

ل2/1 النتائج تقريبًا، 

وأدلة على استدامة 

األداء

أثر املمكنات واضح ل 

4/3 النتائج تقريبًا، 

وأدلة واضحة على 

استدامة األداء

أثر املمكنات واضح جلميع 

النتائج، وأدلة شاملة على 

استدامة األداء

05101520253035404550556065707580859095100املجموع لألداء

05101520253035404550556065707580859095100املجموع الكلي
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تعليمات إعداد تقرير االشتراك

متطلبات الشكل العام )التنسيق(
• اللغة املستخدمة في كتابة تقرير االشتراك هي اللغة العربية.	

• تتم طباعة اإلجابات باستخدام خط )Simplified Arabic( حجم )12( 	

وترقيم اإلجابات والصفحات حسب املعايير الرئيسة واملعايير الفرعية.

• في جميع امللحقات )الرسوم البيانية، القوائم،... الخ( يجب أن يستخدم 	

نفس أسلوب كتابة األحرف املستخدمة في النص الرئيسي.

• حجم الصفحات: احلجم القياسي لورق A4 )210* 297ملم(.	

• 	.)Portrait( يجب أن تكون صفحات النص مرتبة بطريقة عامودية

• 	 .)Single( املسافة بني األسطر: مفرد

• يجب أال يزيد عدد األسطر في كل صفحة عن 30 سطرًا.	

• يجب أال تقل احلواشي عن 1 إنش من األعلى واألسفل، و 1.25إنش 	

من اجلانبني.

• يجب ترقيم كافة صفحات التقرير.	

• يجب جتميع كافة أجزاء التقرير وتثبيتها بطريقة متنع انفصال الصفحات 	

أثناء تداول التقرير.

• يجب أن يتضمن التقرير فهرسًا للمحتويات )مع ذكر أرقام الصفحات(.	

• يجب أن حتتوي صفحة الغالف على اسم الوزارة/ املؤسسة املشاركة 	

وشعارها، واسم اجلائزة »جائزة اإلبداع احلكومي« ودورتها، إضافة 

إلى حتديد فيما إذا كان احملتوى »تقرير االشتراك« أو »الوثائق املرفقة« 

أو كالهما.

تعليمات وإرشادات عامة 
• تقرير 	 بإعداد  باجلائزة  املشاركة  املؤسسة  الوزارة/  تقوم  أن  يفضل 

اإلشتراك من خالل تشكيل فريق من العاملني في الوزارة/ املؤسسة، 

وأن يقوم هذا الفريق بدراسة وافية لكافة محتويات كتيب اجلائزة.

• يجب على الوزارة/ املؤسسة توفير أدلة واقعية وأمثلة عملية باإلضافة 	

إلى إحصائيات رقمية حديثة ووثائق معززة.

• الوزارة/ 	 تقدمه  الذي  اإلشتراك  تقرير  صفحات  عدد  يزيد  أال  يجب 

املؤسسة املشاركة عن ثالثني )30( صفحة، وتتم الكتابة على كال وجهي 

الورقة )15 ورقة(. كما يجب أال يزيد عدد صفحات الوثائق املرفقة عن 

عشرين )20( صفحة. 

• نظرًا لتحديد احلد األقصى لعدد صفحات تقرير اإلشتراك وعدد الوثائق 	

املرفقة، فإن على الوزارة/ املؤسسة املشاركة ترتيب أولوياتها والتركيز 

غير  النقاط  ذكر  أو  اإلطالة  أهمية مع جتنب  األكثر  النقاط  ذكر  على 

الهامة. 

• على اجلهة املشاركة أن تبدأ تقرير اإلشتراك بتقدمي نبذة عنها تشتمل 	

على معلومات عامة وتتضمن تاريخ وكيفية تأسيسها، أهدافها، نطاق 

عملها، هيكلها التنظيمي، أعداد موظفيها، فروعها، وموازنتها ومصادر 

املوارد  وأنظمة  تقدمها  التي  الرئيسة  واخلدمات  وجدت،  إن  التمويل 

البشرية واللوازم واملالية التي تخضع لها )يجب أال يزيد عدد صفحات 

النبذة عن صفحتني(.

• من 	 عدد  )األثر(  والنتائج  )اجلاهزية(  املمكنات  من  كل  حتت  يندرج 

املؤسسة  الوزارة/  وعلى  بنود،  عدة  منها  كل  يتضمن  والتي  املعايير 

املشاركة اإلجابة على كافة البنود عند كتابة تقرير اإلشتراك.

• الوثائق والسجالت والقوائم 	 بإعداد  املشاركة  املؤسسة  الوزارة/  تقوم 

والرسومات التوضيحية املعززة للمعلومات الواردة في تقرير اإلشتراك 

للوزارة/  يجوز  املرفقة،  بالوثائق  يتعلق  فيما  التقرير،  مع  وإرفاقها 

للمؤسسة أن ترفق وثيقتني في صفحة واحدة كحد أقصى، مع مراعاة 

الوضوح.

• ضرورية 	 أدلة  أو  معلومات  توفر  إلى  اإلشارة  املشاركة  للجهة  يجوز 

إضافية في مكاتبها في حالة عدم استطاعتها إرفاق هذه املعلومات أو    

ليتمكن  الصفحات(،  عدد  )بسبب حتديد  اإلشتراك  تقرير  مع  الوثائق 

للجهة  امليدانية  الزيارة  التقييم من اإلطالع عليها خالل  أعضاء فريق 

املشاركة إن لزم األمر. 

• املرفقات 	 وقائمة  احملتويات  وقائمة  الغالف  صفحة  احتساب  يتم  ال 

اإلضافية والنبذة عن الوزارة/ املؤسسة ضمن الصفحات الثالثني.

• زيارة 	 عند  املقيمني  هيئة  ألعضاء  مكان  بتوفير  املشاركة  اجلهة  تقوم 

الوثائق املطلوبة في هذا املكان، كما                 توفير  أو املؤسسة ويتم  الوزارة 

ميكن لفريق املقيمني طلب أية وثائق أخرى إذا استدعى التقييم ذلك.

• تقرير 	 في  الواردة  املعلومات  صحة  من  التأكد  املقيمني  لفريق  يحق 

اإلشتراك خالل الزيارة امليدانية.

• ضرورة 	 يرون  موظف  أي  مقابلة  بطلب  املقيمني  فريق  أعضاء  يقوم 

مقابلته عند إجراء التقييم.

• يقوم املركز بالتنسيق مع ضابط ارتباط اجلهة املشاركة بهدف حتديد 	

أيام الزيارة امليدانية لفريق التقييم.

• يتم التعامل مع املعلومات الواردة في تقرير اإلشتراك والوثائق املرفقة 	

هيئة  وأعضاء  املركز  إدارة  واهتمام  عناية  محل  وتكون  تامة  بسرية 

املقيمني.

• تقوم الوزارة/ املؤسسة املشاركة بتزويد إدارة املركز بثالث نسخ ورقية 	

منفصلة من تقرير اإلشتراك والوثائق املرفقة. 
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قائمة املصطلحات
Glossary of Terms

Innovation اإلبداع

الترجمة العملية لألفكار إلى منتجات، خدمات، عمليات، أنظمة أو 

عالقات مجتمعية جديدة.

Creativity االبتكار

توليد أفكار ترتبط مبنتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو أنظمة، 

أو ما يحقق اإلجناز املتمّيز غير التقليدي، من خالل استحداث 

أو حتسني املنتجات، أو اخلدمات، أو العمليات، ويتم تبني فكرة، 

أو مشروع، أو تقنية جديدة في ذاتها أو في تطبيقاتها مما يحقق 

للمؤسسة السبق والريادة.

 Leaders القادة
األشخاص الذين يقومون بتنسيق وموازنة اهتمامات ونشاطات 

كل من لهم عالقة باملؤسسة.

Second Row Leaders قيادات الصف الثاني

بكفاءات  يتمّيزون  املؤسسة،  داخل  األفراد  من  مجموعة  هي 

من  يصبحوا  وألن  للتطور  قابليتهم  من  تزيد  مميزة،  ومهارات 

“القيادات  األحيان  بعض  في  عليهم  ويطلق  املؤسسة،  قادة 

البديلة”. وعادة ما يتم اختيار هؤالء األفراد وتدريبهم من خالل 

برامج خاصة لتزيد من فرصة تأهلهم للوصول ملراكز قيادية في 

املؤسسة.

Authorities Matrix مصفوفة الصالحيات

عبارة عن جدول يبني عملية تفويض الصالحيات داخل املؤسسة 

من  لتمكينها  املختلفة  اإلدارية  املستويات  على  توزيعها  وكيفية 

اتخاذ القرارات املالية واإلدارية والفنية. 

Centralization املركزية
درجة تركيز السلطة في املؤسسة وعدم توزيع املسؤوليات واملهام 

اجلغرافية  املواقع  في  للمؤسسة  التابعة  والدوائر  الفروع  إلى 

فيما  إيجابية  تكون  فاملركزية  اإلبداع  معايير  األخرى. وبحسب 

ودوائر  فروع  جميع  تلتزم  بحيث  واألهداف،  بالسياسات  يتعلق 

املؤسسة بتبني سياساتها وأهدافها الرئيسية حفاظًا على وحدة 

الهدف وعدم وجود ازدواجية في السياسات املتبعة ما بني األصل 

والفرع.

Decentralization الالمركزية

لها  التابعة  واإلدارات  الفروع  إلى  لسلطاتها  املؤسسة  تفويض 

لها.  للقيام مبهام معينة حددتها  املواقع اجلغرافية األخرى،  في 

يتعلق  فيما  إيجابية  تكون  فالالمركزية  اإلبداع  معايير  وبحسب 

بتطبيق اإلجراءات، حيث يتصف كل فرع أو إدارة مختلفة بسمات 

الرئيسية تستدعي بعض املرونة في تطبيق  مميزة عن املؤسسة 

اإلجراءات التي تالءم هذه السمات وبنفس الوقت ال تخرج عن 

اإلطار العام للسياسات واألهداف للمؤسسة الرئيسية. 

Empowerment التمكني

حتمل  الفرق  أو  األفراد  خاللها  من  يستطيع  التي  العملية 

من  درجة  بوجود  باألعمال  والقيام  القرار،  اتخاذ  مسؤوليات 

االستقاللية في أنشطتهم من خالل تزويدهم باملهارات، واملعرفة، 

واملعلومات، والصالحيات املرتبطة بطبيعة عملهم وبناء قدراتهم.

Continuous Improvement التحسني املستمر

ومنهجيات  األداء،  ومعايير  العمليات،  على  املتواصل  التحسني 

مستويات  إلى  بها  لالرتقاء  التطبيق  وطرق  واألنشطة،  العمل، 

على  إيجابًا  ينعكس  مما  التدريجي،  التغيير  خالل  من  أفضل 

املخرجات النهائية، والذي يقود لتحقيق مستويات أداء أعلى.

Reengineering إعادة الهندسة

وإعادة  املؤسسة،  عمليات  في  وأساسية  جادة  بصورة  التفكير  إعادة 

تصميمها بشكل جذري لتحقيق حتسينات جوهرية في معايير األداء الهامة 

مثل التكلفة، اجلودة، اخلدمة وسرعة إجناز العمل.
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