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نبذه عن
منظومة التميز الحكومي 





نبذه عن منظومة التميز الحكومي

بن�ًء على توجيه�ت �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن ر��س��د �آل مكتوم مت تطوير منظومة للتميز �حلكومي تتالئم مع �لروؤية 

�لطموحة لدولة �لإم�ر�ت يف �أن تكون من �أف�سل دول �لع�مل يف ع�م 2021 ولتو�كب هذه �ملنظومة �لرب�مج و�مل�س�ريع �لر�ئدة 

�لت��ي تطبقه��� حكوم��ة دولة �لإم���ر�ت يف جم�ل �لتطوي��ر �حلكومي وتطوير �خلدم���ت و�لتوجه�ت �حلديث��ة يف جم�ل �لعمل 

�حلكومي و�ملتمثلة يف حتقيق �لري�دة يف جميع �ملج�لت.

 لقد مرت حكومة دولة �لإم�ر�ت منذ تويل �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم مه�م رئ��سة جمل�ص �لوزر�ء يف 

ع�م 2006 يف مر�حل تطور نوعية �أدت �إىل �أن حت�سل �حلكومة على �ملركز �لأول يف جم�ل �لكف�ءة �حلكومية، كم� �أدت �إىل 

رفع ت�سنيف دولة �لإم�ر�ت يف موؤ�س��ر�ت �لتن�ف�س��ية �لع�ملية من �ملركز 27 يف ع�م 2011 �إىل �ملركز 12 يف ع�م 2014، وقد 

مت ت�سميم هذه �ملنظومة بن�ًء على �لتج�رب �لن�جحة �لتي ق�مت بتطبيقه� حكومة دولة �لإم�ر�ت وذلك من خالل مع�يري 

تو�سح للجه�ت �لر�غبة يف �لو�سول �إىل م�س��توي�ت �لري�دة م� هي �لرب�مج و�ملب�در�ت و�ل�س��رت�تيجي�ت �لتي يجب �ن تقوم 

بتبنيه� وتطبيقه� و�لتي مت �إدر�جه� �سمن ثالث حم�ور رئي�سية هي حتقيق �لروؤية، �لبتك�ر و�ملمكن�ت.

وقد مت �عتم�د �ملنظومة ك�أ�س����ص لتقييم �جله�ت �حلكومية �مل�س���ركة يف ج�ئزة حممد بن ر��س��د لالأد�ء �حلكومي �ملتميز 

لتحدي��د م�س��توى �لن�س��ج �لذي و�سلته �جله���ت �حلكومية يف رحلته� نح��و �لري�دة وحتديد جم�لت وفر�ص �لتح�س��ن �لتي 

ت�س�عد هذه �جله�ت يف حتقيق �أهد�فه� �لطموحة. 

ل��ذ� ف���إن منظوم��ة �لتميز �حلكومي تعترب �أ�س��لوب تفكري جديد يف طريق��ة تخطيط وتنفيذ وتطوير �لعم��ل �حلكومي تعتمد 

مب�دئ ومف�هيم مبتكرة )مت جتربته� وتطبيقه� يف حكومة دولة �لإم�ر�ت( و�أثبتت ف�عليته� يف حتقيق نت�ئج ر�ئدة.
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ما الهدف من إطالق منظومة التميز الحكومي
�إن �له��دف �لرئي�س��ي م��ن �إط��الق منظومة �لتميز �حلكوم��ي هو متكن �جله���ت �حلكومية من حتقيق �لرف�هية و�ل�س��ع�دة 

للمو�طن��ن وحتقي��ق متطلب���ت وتوقع���ت �ملجتمع يف �حل�سول على خدم�ت حكومية مب�س��توى �س��بع جن��وم وب�أعلى درج�ت 

�لكف�ءة و�لفع�لية ودعم �لتوجه�ت �حلكومية يف جم�ل �لبتك�ر مب� يحقق للدولة ميزة تن�ف�سية ومك�نة ر�ئدة. 

حي��ث ت�س��كل منظوم��ة �لتميز �حلكومي خ�رطة طريق للحكوم�ت �لتي ت�س��عى نحو �لو�سول �إىل �آف���ق جديدة تتعدى �لتميز 

لكي ت�سل �إىل م�س��توى حتقيق �لري�دة يف �لأد�ء و�لتحول �إىل حكومة �س��ب�قة ومبتكرة وذكية تكون مث�ًل يحتذى به لأف�سل 

�ملم�ر�س���ت �حلكومي��ة م��ن خالل جمموعة من �ملب�دئ ت�س��مل �لف�علي��ة و�لكف�ءة و�لتعل��م و�لتطوير، وب��س��تخد�م مف�هيم 

حديثة يف �لعمل �حلكومي ت�سمل �لبتك�ر و��ست�سر�ف �مل�ستقبل و�لتك�مل يف �لعمل �حلكومي.

كيف تم تصميم منظومة التميز الحكومي
مت �لعتم���د يف ت�سمي��م منظوم��ة �لتميز �حلكومي على �أهم بر�مج ومب�در�ت �لتطوي��ر �حلكومي �لتي مت تبنيه� وتطبيقه� 

يف حكومة دولة �لإم�ر�ت ك�أ�س��ص ملع�يري �ملنظومة. حيث مت ت�سميم هذه �لرب�مج و�ملب�در�ت من قبل مكتب رئ��سة جمل�ص 

�لوزر�ء بن�ًء على �أف�سل �ملم�ر�س�ت �لع�ملية. لذ� ف�إن هذه �ملنظومة تعترب�متد�دً� لرحلة �لتطوير �لتي مت �لعمل على تطبيقه� 

على مدى عدة �سنو�ت يف حكومة دولة �لإم�ر�ت. 

وبن���ًء علي��ه فق��د روعي عند ت�سميم هذه �ملنظومة �إمك�ني��ة تطبيقه� من قبل �أي حكومة �أخرى من خالل تبني نهج مق�رب 

مل��� ق�م��ت به حكوم��ة دولة �لإم�ر�ت يف جم�ل �لتطوي��ر �حلكومي وتطبيق مب�در�ت وبر�مج تطوير م�س���بهة لكي تتمكن من 

�ل�س��تف�دة منه� ب�س��كل ك�مل. لذ� ف�إن م�س���ريع وبر�مج �لتطوير �لرئي�س��ية �لو�ردة يف �ملنظومة تعترب جزءً� ل يتجز�أ منه�، 

ومتطلبً� م�سبقً� لتطبيق منظومة �لتميز �حلكومي.

وفيم� يلي �سرد موجز لأهم هذه �لرب�مج و�ل�سرت�تيجي�ت �لرئي�سية �لتي مت �لعتم�د عليه� يف ت�سميم �ملنظومة:
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1- رؤية اإلمارات 2021 واألجندة الوطنية:
�أطلق �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن ر��س��د �آل مكتوم، ن�ئب رئي���ص �لدولة رئي���ص جمل���ص �لوزر�ء ح�كم دبي، يف فرب�ير 

2010، وثيق��ة وطني��ة بعي��دة �ملدى هي "روؤية �لإم�ر�ت 2021"، و�لتي تطمح �إىل جعل دولة �لإم�ر�ت �سمن �أف�سل دول �لع�مل 

بحل��ول ع���م 2021. وت�س��تلهم هذه �لروؤي��ة مب�دئه� من برن�مج �لعمل �لوطني �لذي �أعلنه �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ خليفة بن 

ز�يد �آل نهي�ن رئي���ص �لدولة وتقتدي ب�س��رية �لآب�ء �ملوؤ�س�س��ن، وت�س��كل �لإط�ر �لع�م جلميع خطط �لعمل �حلكومية خالل 

�ل�سنو�ت �ملقبلة.

تتكون روؤية �لإم�ر�ت 2021 من �أربعة عن��سر رئي�س��ية هي �س��عب طموح و�ثق متم�س��ك برت�ثه، و�حت�د قوي يجمعه �مل�سري 

�مل�سرتك، و�قت�س�د تن�ف�سي بقي�دة �إم�ر�تين يتميزون ب�ملعرفة و�لإبد�ع، وجودة حي�ة ع�لية يف بيئة معط�ءة م�ستد�مة.

ولرتجمة هذه �لروؤية �إىل و�قع ملمو���ص، �أطلق �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن ر��س��د �آل مكتوم، ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

جمل���ص �ل��وزر�ء ح�كم دبي، �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإم���ر�ت 2021 �لتي تعد مبث�بة خ�رطة طريق وخطة تنفيذية لتحقيق 

روؤي��ة �لإم���ر�ت 2021 خالل �ل�س��نو�ت �لق�دمة. وقد عمل عل��ى �سي�غته� �أكرث من 90 جهة حكومي��ة �حت�دية وحملية و�أكرث 

من 300 م�س��وؤول وخبري، كلٌّ ح�س��ب جم�ل �خت�س��سه. تنق�س��م �لأجندة �لوطنية �إىل �س��ت �أولوي�ت وطنية متثل �لقط�ع�ت 

�لرئي�س��ية �لت��ي �س��تحظى ب�لرتكي��ز �لأك��رب خالل �ل�س��نو�ت �ملقبل��ة يف �لعم��ل �حلكومي، وتتلخ���ص يف �لتعلي��م، و�ل�سحة، 

و�ملجتم��ع، و�لقت�س���د، و�لأم��ن و�لع��دل، و�لبيئة و�لبنية �لتحتية. وت�س��تمل �لأجن��دة �لوطنية على جمموعة من �ملوؤ�س��ر�ت 

�لوطني��ة بعي��دة �ملدى تغطي �لقط�ع�ت �لرئي�س��ة �ل�س��تة وتنق�س��م �إىل: موؤ�س��ر�ت حملي��ة تركز على �ملو�طنن وتقي���ص �أد�ء 

�لدول��ة د�خلي��ً� يف ع��دد م��ن �ملو��سيع ذ�ت �لأهمية، وموؤ�س��ر�ت دولية تعمل عل��ى مق�رنة �أد�ء �لدولة م��ع �أف�سل دول �لع�مل 

وترتيبه� يف �أهم �لتق�رير �لع�ملية.

�لر�ب��ط  زي���رة  يرج��ى  �لوطني��ة  و�لأجن��دة   2021 �لإم���ر�ت  بروؤي��ة  �خل��س��ة  �لتف��سي��ل  م��ن  مزي��د  عل��ى   لالط��الع 

.)www.vision2021.ae(
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2- نظام التخطيط االستراتيجي لحكومة دولة اإلمارات
بهدف حتقيق روؤية �لإم�ر�ت 2021 وتوجه�ت �حلكومة �لتي تركز على تلبية �حتي�ج�ت �ملو�طنن و�ملتع�ملن وتطوير �لعمل 

�حلكومي ومب� يحقق �لتنمية �مل�ستد�مة ويعزز من مك�نة �لدولة �لع�ملية، وحيث يعترب �لتخطيط �ل�سرت�تيجي من �لو�س�ئل 

�له�مة �لتي ت�س�عد موؤ�س�س�ت �لقط�ع �حلكومي و�خل��ص يف �لع�مل يف حتديد روؤ�ه� �مل�ستقبلية وتوجه�ته� �لع�مة.

فق��د رك��زت �حلكوم��ة �لحت�دية على ترجمة هذه �لروؤية �إىل خطط و�قعية ملمو�س��ة تتو�فق م��ع �أهد�ف �جله�ت �لحت�دية 

من خالل تطوير خططه� �ل�س��رت�تيجية كل ثالث �س��نو�ت ومب� يتو�فق مع دورة �إعد�د �ملو�زن�ت �مل�لية للحكومة، حيث يتم 

حتدي��د �لأه��د�ف �ل�س��رت�تيجية ل��كل جهة �حت�دية ح�س��ب طبيعة ومه�م عمله�، ويت��م تف�سيله� �إىل خطط ت�س��غيلية تعمل 

من خالله� �جله�ت �لحت�دية على تنفيذ �ملب�در�ت و�مل�س���ريع و�ل�سي��س���ت وكذلك تنفيذ خدم�ته� وفقً� مليز�ني�ت حمددة 

ومرتبط��ة ب�خلط��ط �ل�س��رت�تيجية. وق��د مت �لنته�ء من ت�سميم وتطوير �ل�س��رت�تيجية �لأوىل للجه���ت �لحت�دية 2008-

2010 و�ل�سرت�تيجية �لث�نية 2011-2013 و�ل�سرت�تيجية �لث�لثة 2016-2014.

وتطبيقً� لأف�سل �ملم�ر�س���ت �لع�ملية يف جم�ل �لتخطيط �ل�س��رت�تيجي فقد مت تطوير "دليل �لتخطيط �ل�س��رت�تيجي" الذي 

يو�س��ح �لأدو�ت و�لأ�س���ليب �ملمك��ن ��س��تخد�مه� و�تب�عه��� ل�سم�ن ت�سميم خطط ��س��رت�تيجية وت�س��غيلية ب�أ�س��لوب موحد 

وفع���ل ومتو�ئ��م م��ع بقية �لأنظمة �حلكومية مثل نظ���م �إد�رة �خلدم�ت ونظ���م �إد�رة �لأد�ء )لالإطالع على دليل �لتخطيط 

�ل�سرت�تيجي يرجى زي�رة �لر�بط:

.)http://www.moca.gov.ae/?wpfb_dl=11

3- وضع السياسات الحكومية
تعت��رب عملي��ة و�س��ع �ل�سي��س���ت من �أه��م �لأدو�ت و�لعملي���ت �مل�س���همة يف تنفيذ ��س��رت�تيجية �حلكومة، وقد رك��زت روؤية 

�لإم�ر�ت 2021 على �أهمية “�لتك�مل يف تخطيط وتنفيذ �ل�سي��س�ت”.

ومل� ك�ن لل�سي��س���ت �حلكومية �أهمية كبرية يف حتقيق �ل�س��رت�تيجي�ت و�إحد�ث ت�أثري كبري على �حلي�ة �ليومية للمو�طنن 

وخمتلف �ملوؤ�س�س�ت يف �لدولة، �أطلقت حكومة دولة �لإم�ر�ت عدد من �ملب�در�ت �له�دفة �إىل بن�ء �لقدر�ت يف جم�ل و�سع 
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�ل�سي��س���ت �لفع�لة و�سم�ن تك�مله� مع �ل�سي��س���ت يف �حلكوم�ت �ملحلية، �س��ملت �إ�سد�ر دليل لو�سع �ل�سي��س���ت وتدريب 

�أك��رث م��ن 100 م��ن �ملخت�سن يف �حلكومة �لحت�دية على ��س��تخد�م �لدليل، كم� مت م�س���ركة �لدليل مع �جله�ت �حلكومية 

�ملحلية. ويتم ��ست�س�فة �خلرب�ء �لدولين ب�سكل دوري لن�سر �أف�سل م� تو�سلت �إليه �ملم�ر�س�ت �لع�ملية يف و�سع �ل�سي��س�ت، 

�إ�س�فة �إىل مر�جعة �ل�سي��س�ت �ملقدمة من قبل �جله�ت �حلكومية �إىل جمل�ص �لوزر�ء ل�سم�ن جودته� وتك�مله� مع خطط 

�حلكوم�ت �ملحلية.

)لالإطالع على دليل و�سع �ل�سي��س�ت، يرجى زي�رة �لر�بط:

.)http://www.moca.gov.ae/?page_id=857#sthash.S8LQAbHP.dpuf 

4- برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة
مت��س��يً� مع روؤية �لإم�ر�ت ب�أن تكون من �أف�سل �لدول يف �لع�مل بحلول �لع�م 2021، �أطلق �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن 

ر��س��د �آل مكتوم ن�ئب رئي���ص �لدولة رئي���ص جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي يف م�ر���ص 2011 برن�مج �لإم�ر�ت للخدمة �حلكومية 

�ملتميزة بهدف رفع كف�ءة �خلدم�ت �حلكومية �إىل م�ستوى 7 جنوم، وذلك ب�لرتكيز على �ملتع�مل وتعزيز �لكف�ءة �حلكومية.

وق�م �لربن�مج ب�إطالق �لعديد من �ملب�در�ت �لتطويرية لالرتق�ء ب�خلدم�ت �ملقدمة يف �جله�ت �لحت�دية منه� ميث�ق خدمة 

�ملتع�ملن، ودليل جودة �خلدم�ت �حلكومية، ودليل تطوير �خلدم�ت �حلكومية، ومب�درة ت�سنيف مر�كز خدمة �ملتع�ملن، 

ومب�درة �حلكومة �لذكية، وج�ئزة �أف�سل خدمة حكومية عرب �له�تف �ملحمول، وق�عدة بي�ن�ت متك�ملة لت�سنيف �خلدم�ت 

"خدم�تي"، ودر��س�ت ر�س� �ملتع�ملن عن �أهم �خلدم�ت �حلكومية ذ�ت �لأولوية ودر��س�ت �ملت�سوق �ل�سري، ومب�درة بو�بة 

�ملالحظ���ت و�لقرت�ح���ت حلكوم��ة دولة �لم���ر�ت “حكومتي”، حي��ث تهدف جميعه��� �إىل تطوير �خلدم���ت، وتقدمي قيمة 

م�س�فة للمتع�ملن مع �جله�ت �لحت�دية وحتويلهم �إىل �سرك�ء ف�علن يف تطوير �خلدم�ت �ملقدمة لهم.
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5- نظام إدارة األداء لحكومة دولة اإلمارات
ول�سم���ن جن���ح �لعم��ل �حلكومي يف حتقيق روؤية �لإم���ر�ت 2021 وتوجيه �جله�ت �لحت�دية للرتكي��ز على �لنت�ئج، فقد مت 

تطوي��ر منظوم��ة متك�مل��ة لإد�رة �لأد�ء �حلكومي لدولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ت�س��مل على مت�بعة �أد�ء �لأجندة �لوطنية 

و�خلطط �ل�سرت�تيجية و�لت�سغيلية و�خلدم�ت. وقد مت ترجمة هذه �ملنظومة �إىل نظ�م �إلكرتوين موحد و�س�مل لإد�رة �أد�ء 

�حلكومة )نظ�م �أد�ء(، ومت �إطالق �لن�س��خة �لأوىل من �لنظ�م يف �إبريل 2008 حتت رع�ية �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن 

ر��س��د �آل مكتوم ن�ئب رئي���ص �لدولة رئي���ص جمل���ص �لوزر�ء ح�كم دبي. ويخ�طب هذ� �لنظ�م ك�فة �مل�س��توي�ت �لإد�رية يف 

�حلكومة ك�أد�ة لتعزيز ون�سر ثق�فة �مل�سوؤولية و�إد�رة �لأد�ء.

ومن خالل هذ� �لنظ�م يتم مت�بعة �أد�ء ونت�ئج �ملوؤ�سر�ت �لوطنية و�ملب�در�ت �ملرتبطة به� ومدى حتقيقه� مل�ستهدف�ت روؤية 

�لدولة 2021، ومت�بعة �لأد�ء �ل�سرت�تيجي و�لت�سغيلي لك�فة �جله�ت �حلكومية �لحت�دية و�أد�ء خدم�ته� �حلكومية و�لربط 

ب�ملو�زن�ت �مل�لية، كم� يركز �لنظ�م على �لتحليل للنت�ئج لدعم خطط و��سرت�تيجي�ت �لتح�سن و�لتطوير يف �حلكومة.

ول�سم���ن كف���ءة �لقط�ع �حلكومي و�ل�س��تغالل �لأمثل للمو�رد �حلكومية فقد خ�س�ص �لنظ���م ن�فذًة ملت�بعة �أد�ء �ملمكن�ت 

�حلكومي��ة م��ن حم���ور خمتلف��ة )مثل حمور �مل��و�رد �لب�س��رية، و�مل��و�رد �مل�لي��ة، و�حلكومة �لذكي��ة و�ملتع�مل��ن، و�لت�س�ل 

�حلكوم��ي( م�سمم��ة وموزعة ب�س��كل مت��و�زن يتم قي��س��ه� يف جميع �جله�ت �لحت�دية ل�س��هولة �إجر�ء �ملق�رن��ة فيم� بينهم 

و�ل�ستف�دة من �لنت�ئج يف �لتطوير و�لتح�سن.

6- مبادرة الحكومة الذكية
ته��دف مب���درة �حلكوم��ة �لذكية �إىل رف��ع وتعزيز �لوعي ل��دى �جله�ت �حلكومية لال�س��تف�دة من خدم���ت �له�تف �ملتنقل 

وتطبي��ق �أف�س��ل �لتقني���ت يف جم�ل �خلدم�ت لتق��دمي �أف�سل م� لديه� وحتفزيه��� لالرتق�ء بخدم�ته� �إىل �أرفع �مل�س��توي�ت 

��س��تن�دً� �إىل عو�مل �لإبد�ع و�لبتك�ر و�نطالقً� من فهٍم و��سح لحتي�ج�ت �ملو�طنن وك�فة �ملتع�ملن مب� يو�كب طموحهم 

ويلب��ي رغب�ته��م، وتق��دمي خدم�ت ت�س�هي بجودته� تلك �ملت�حة يف �لقط�ع �خل��ص م��ن خالل تب�دل �خلرب�ت مع �جله�ت 

�ملتميزة يف تطبيق�ت �لأجهزة �ملحمولة حول �لع�مل، ت�س��جيعً� للجه�ت �حلكومية يف �لإم�ر�ت على تطبيق مب�درة �حلكومة 
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�لذكي��ة. ت�س��مل مب���درة "�حلكومة �لذكي��ة" �لهو�تف �ملحمول��ة، و�لأجهزة �لنق�ل��ة و�لأدو�ت �لتكنولوجي��ة �ملتقدمة �لأخرى 

لتقدمي �خلدم�ت و�ملعلوم�ت للجمهور. 

لالإطالع على مزيد من �لتف��سيل �خل��سة مبب�درة �حلكومة �لذكية يرجى زي�رة �ملوقع

.)http://www.government.ae/web/guest/mobile-government( 

7- مختبر اإلبداع الحكومي
بتوجيه من �س�حب �ل�س��مو �ل�س��يخ حممد بن ر��س��د �آل مكتوم ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي، مت عقد 

خل��وة وز�ري��ة ��س��تثن�ئية بت�ريخ 8 و9 دي�س��مرب 2013 يف جزيرة �سري بني ي����ص يف �أبوظبي. وت�سمن��ت �خللوة عقد "خمترب 

�لإبد�ع �حلكومي" بهدف تطوير حلول �إبد�عية للتحدي�ت �لتي تو�جه قط�عي �لتعليم و�ل�سحة يف �لدولة.

خمترب �لإبد�ع �حلكومي عب�رة عن جمموعة من جل�س���ت وور���ص عمل تخ�س�سية وتف�علية ت�ستخدم طرق وو�س�ئل مبتكرة 

لتطوي��ر �أف��ك�ر �إبد�عي��ة و�إيج���د حل��ول و�قعية للتحدي���ت �لتي قد تو�ج��ه �جله�ت �حلكومي��ة، وذلك من خ��الل جمع ك�فة 

�لأط��ر�ف �ملعني��ة مبو��سي��ع �ملخت��رب ومن�ق�س��ته� �سمن ف��رق عمل. ويق��دم �ملخترب جتربة جدي��دة ومنهجي��ة عملية و�فرة 

ب�لأن�سطة تتيح للم�س�ركن �لتفكري من منظور �حللول بدًل من منظور �مل�س�كل من خالل نق��س�ت وحو�ر�ت مكثفة ومفتوحة. 

يت�سمن خمترب �لإبد�ع �حلكومي ع�دة �سل�س��لة من �جلل�س���ت تبد�أ ب��س��تله�م �لأفك�ر �ملبدعة من خالل ��س��تعر��ص �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت �لع�ملية يف �ملو��سيع قيد �لنق��ص، يلي ذلك من�ق�سة �لو�سع �حل�يل لهذه �ملو��سيع يف دولة �لإم�ر�ت، ومن ثم يتم 

عقد جل�س���ت للع�سف �لذهني ت�س��مل تطوير �أفك�ر وحلول �إبد�عية ب��س��تخد�م �أمن�ط غري تقليدية. ويختتم �ملخترب بجل�سة 

مع �مل�سوؤولن ومتخذي �لقر�ر لإقر�ر جمموعة من �لأفك�ر و�حللول ب�لتف�ق مع �أهل �مليد�ن و�سي�غته� كخطط تنفيذية.
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8- االستراتيجية الوطنية لالبتكار
ته��دف �ل�س��رت�تيجية �لوطني��ة لالبت��ك�ر �إىل �لنتق���ل ب�لدول��ة �إىل مرحلة جديدة يتّم فيه� بن�ء ون�س��ر ثق�ف��ة �لبتك�ر بن 

�لأف��ر�د، و�س��رك�ت �لأعم���ل و�لقط�ع �حلكومي وتر�س��يخه� يف �سميم �أن�س��طته�، يف ظّل �لرتكيز على ع��دٍد من �لقط�ع�ت 

�لتي �ستقود عملّية �لبتك�ر يف �مل�ستقبل.

يقوم �إط�ر �ل�سرت�تيجّية �لوطنّية لالبتك�ر على ثالث عن��سر رئي�سّية:

▢ بيئة داعمة لالبتكار	

ته��دف �ل�س��رت�تيجية �إىل �إر�س���ء بيئة ع�سرّية تدع��م �لبتك�ر ومتّكنه من حيث تطّور �إط���ره �لتنظيمي، وتك�مل �خلدم�ت 

�لد�عمة له، وحد�ثة �لبنية �لتحتية �لتكنولوجية وتوّفر �ل�ستثم�ر.

▢ رواد االبتكار	

تهدف �ل�س��رت�تيجية �إىل بن�ء �أفر�د ورّو�د �أعم�ل يتمّتعون بروح �لبتك�ر ومه�ر�ته، وت�س��جيع �س��رك�ت �لأعم�ل و�ملوؤ�ّس�س�ت 

على �لري�دة يف �لبتك�ر، وتعزيز �لبتك�ر �حلكومّي و�لرتكيز على �لبتك�ر يف تقدمي �خلدم�ت.

▢ قطاعات تقود االبتكار	

يف ح��ن ت�س��ّجع �ل�س��رت�تيجّية �لوطنّية على �لبتك�ر ب�س��كل ع�ّم، ترّك��ز يف �لوقت عينه على حتقيق �لري���دة يف �لبتك�ر يف 

7 قط�ع�ت وطنّية رئي�سّية ت�سّم �لط�قة �ملتجّددة و�لنظيفة، و�لنقل، و�لتكنولوجي�، و�لتعليم، و�ل�سّحة، و�ملي�ه و�لف�س�ء.
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9- مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي
ي�أتي مركز حممد بن ر��سد لالبتك�ر �حلكومي �ن�سج�مً� مع �ل�سرت�تيجية �لوطنية لالبتك�ر �لتي تهدف �إىل �أن تكون دولة 

�لإم�ر�ت �سمن �لدول �لأكرث �بتك�رً� يف �لع�مل. وتطبيقً� لروؤية �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم: ” هدفن� �أن 

يكون �لبتك�ر ع�دة حكومية، ومم�ر�سة يومية، وثق�فة موؤ�س�سية ر��سخة...“، ن�سعى يف �ملركز �إىل حتويل �لبتك�ر �حلكومي 

�إىل عم��ل موؤ�س�س��ي منظ��م �سم��ن حكوم��ة دول��ة �لإم�ر�ت، وتر�س��يخ ثق�ف��ة �لبتك�ر يف خمتل��ف جم�لت �لعم��ل �حلكومي. 

ر�س�لتن� هي حتفيز �لبتك�ر يف �لقط�ع �حلكومّي يف دولة �لإم�ر�ت �لعربّية �ملتحدة و�إت�حته للع�مل ولتوفري �أف�سل �خلدم�ت 

و�ملم�ر�س�ت �حلكومية �ملبتكرة �إىل �جله�ت �لحت�دية و�ملحلية، يقوم منوذج عملن� على ثالث رك�ئز رئي�سية هي: 

▢ االأفكار املبتكرة	

�لأفك�ر هي �لتي ت�سنع �لفرق يف �لعمل �حلكومي وت�سعن� يف �ملقّدمة.... لذ نحر�ص يف �ملركز على �ختب�ر �لأفك�ر �ملبتكرة 

م��ن خ��الل توفري م�س���ح�ت �بتك�ر مبع�ي��ري ع�ملية وتنظيم �ملخت��رب�ت �له�دفة �إىل �ق��رت�ح حلول للتحدي���ت �لتي تو�جهه� 

�حلكومة.

▢ القدرات املبتكرة	

لتمك��ن �لك��و�در �لوطني��ة م��ن �لبتك�ر، نعمل عل��ى تدريب �ملوظفن �حلكومي��ن ونحر�ص على توفري منظوم��ة متك�ملة من 

�أدو�ت �لبتك�ر، و�ملو�د �لعلمية و�ملنهجي�ت �له�دفة �إىل تطوير �خلدم�ت �حلكومية.

▢ الثقافة املبتكرة	

حر�سً� من� على ن�س��ر مف�هيم �لتمّيز و�لإبد�ع يف �لقط�ع �حلكومي، ن�س��عى �إىل �إثر�ء ثق�فة �لبتك�ر يف جمتمع �لإم�ر�ت 

من خالل �ل�س��ر�ك�ت �لدولية، ونطمح للتحّول �إىل نقطة جذب ع�ملية لالبتك�ر�ت و�أف�سل �ملم�ر�س���ت. 
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أهم مميزات منظومة التميز الحكومي
تتمي��ز منظوم��ة �لتميز �حلكومي بعدد من �ملميز�ت �لتي جتعله��� فريدًة من نوعه� و�لتي ت�سمن من خالله� حتقيق 

قيمة م�س�فة للجه�ت �حلكومية �لتي تطبق �ملنظومة، وفيم� يلي �سرد لأهم هذه �ملميز�ت: 

1- التركيز على االبتكار: 
لك��ي تتمك��ن �جله��ة من حتقيق �لإ�س��تد�مة يف جم���ل �لري�دة، ترك��ز �ملنظومة على �أهمية �لتطوير �مل�س��تمر للق��در�ت بن�ًء 

على �لتعلم من نت�ئج �لأد�ء �لتي يتم مت�بعته� ب��س��تمر�ر ومن �أف�سل �ملم�ر�س���ت �ملحلية و�لع�ملية وذلك ب��ستخد�م ��س�ليب 

مبتكرة ومب�س�ركة ف�علة من �ملتع�ملن و�ملجتمع و�ملعنين.

2- مراعاة اإلختالف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية: 
لق��د مت ت�سمي��م �ملنظوم��ة بحي��ث تر�ع��ي �لإختالف و�خل�سو�سي��ة يف طبيعة عمل �جله���ت �حلكومية بحي��ث يتم �لرتكيز 

عل��ى �ملج���لت �لتي ت�س���عد �جله�ز �حلكومي على حتقي��ق �أهد�فه �ملنوطة به كٌل يف جم�ل عمل��ه و�خت�س��سه ومب� ي�سمن 

�لعد�ل��ة يف �ملق�رن��ة ب��ن �أد�ء �جله�ت �حلكومية �ملختلفة بغ�ص �لنظر عن طبيع��ة عمله�. حيث مت حتديد بع�ص �ملع�يري يف 

�ملنظومة بحيث تنطبق فقط على بع�ص �جله�ت وذلك بن�ًء على طبيعة عمل �جلهة ومه�مه� ح�س��ب ق�نون �لت�أ�سي���ص. �أم� 

ب�ق��ي �ملع�ي��ري فتعترب �لز�مي��ة جلميع �جله�ت. كم� �أن �لوزن �ملعي�ري للمع�يري �لرئي�س��ية �سمن �ملح��ور �لأول ق�بل للتغيري 

بن�ء على طبيعة عمل �جلهة.
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3- التركيز على على مدى تحقيق األهداف الرئيسية المنوطة بالجهات الحكومية:
عل��ى �سعي��د �لري�دة يف جم���ل �أنظمة �لعم��ل و�لرب�مج و�لعملي���ت وتقدمي �خلدم�ت وو�سع �ل�سي��س���ت )�لقدر�ت( تعك���ص 

�ملنظوم��ة �أهمي��ة �لرتكيز على مدى تو�فق هذه �لقدر�ت مع �أف�سل �ملم�ر�س���ت �لع�ملي��ة ومدى ف�عليته� يف حتقيق �لأهد�ف 

و�لنت�ئج �ملرجوة منه� وكيفية تنفيذه� بطرق ت�سمن �لإ�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�لإنف�ق �ملتعقل. 

4- التركيز على الخدمات والتحول الذكي
ترك��ز �ملنظوم��ة عل��ى تطوير �خلدم���ت �حلكومية و�آلي���ت وقنو�ت تقدميه��� مب� يحقق جترب��ة ر�ئ��دة للمتع�ملن �حل�لين 

و�مل�س��تقبلين ويق��دم لهم قيمة م�س�فة ب��س��تخد�م ��س���ليب مبتك��رة ومب� يتو�فق م��ع برن�مج �لإم���ر�ت للخدمة �حلكومية 

�ملتميزة ومع ��سرت�تيجية �حلكومة �لذكية.

5- تطوير فلسفة إدارة األداء وربطها بتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع وبما يحقق للدولة ميزة 
تنافسية ومكانه رائدة 

عل��ى �سعي��د �لري�دة يف قي����ص ومت�بعة �لأد�ء �ملوؤ�س�س��ي تعك���ص �ملنظومة �أهمية �لإنتق���ل �إىل مرحل��ة �إد�رة �لنت�ئج و�لأث�ر 

�ملرتتب��ة عل��ى تطبيق �لعملي���ت و�لرب�مج و�خلدم�ت و�ل�سي��س���ت ل�سم�ن حتقيق �لرف�هية و�ل�س��ع�دة للمجتمع ومب� يحقق 

ميزة تن�ف�س��ية للجهة وللدولة وحتقيق م�س��توي�ت متقدمة من �لري�دة يف موؤ�س��ر�ت �لتن�ف�س��ية �لع�ملية وحتقيق �لإ�س��تد�مة 

للنت�ئج على �ملدى �لطويل. 
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6- أسلوب جديد للتقييم حيث يتم التركيز على نتائج المهام الرئيسية بما يضمن تقديم قيمة مضافة 
للجهة: 

مت �إعتم���د �آلي��ة جدي��دة للتقيي��م تت�سمن قي�م فري��ق من �ملقييمن �لدولي��ن �ملتخ�س�سن يف جم�ل عم��ل كل جهة حكومية 

ب�لإ�س�فة �إىل فرق من �ملقيمن �ملتخ�س�سن يف جم�لت �إد�رية معينة بتقييم كل جهة ح�سب �خت�س��ص كل فريق وخرب�ته.

7- اسلوب مبسط للمشاركة في الجوائز المرتبطة بالمنظومة: 
�سيقت�سر طلب �مل�س�ركة يف فئ�ت ج�ئزة حممد بن ر��سد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز على طلب و�حد فقط يتم تقدميه ب�سكل 

�لك��رتوين. و�س��يكون طلب �مل�س���ركة عب���رة عن جدول مب�س��ط تقوم �جلهة من خالل��ه بتحديد �لأنظم��ة و�لرب�مج �ملطبقة 

د�خل �جلهة و�لتي تغطي متطلب�ت مع�يري �لقدر�ت وحتديد �ملوؤ�سر�ت �مل�ستخدمة ملت�بعة �أد�ء �لقدر�ت و�ملدرجة يف نظ�م 

�أد�ء 2.0 �أو يف �أنظم��ة قي����ص �لأد�ء �ملركزي��ة �لأخ��رى، حي��ث �س��تقوم فرق �لتقييم ب�لإط��الع على �لنت�ئج وتقييمه� ب�س��كل 

مب��سرمن خالل هذه �لأنظمة، ومن ثم �ستقوم فرق �لتقييم بتنفيذ زي�ر�ت ميد�نية ق�سرية ل�ستكم�ل عملية �لتقييم. �أم� 

يف جم�ل �أو�س��مة رئي���ص جمل���ص �لوزر�ء ف�س��يكون هن�لك طلب مب�س��ط ومنف�سل للم�س���ركة يف كل فئة من فئ�ت �لأو�س��مة. 

وطلب منف�سل للم�س�ركة يف فئة �أف�سل خدمة حكومية م�سرتكة.

8- سهولة ووضوح المعايير: 
ل�سم���ن �لرت�ب��ط �لو��سح و�لفهم �ملب�س��ط لطبيعة �لعالقة ب��ن �لقدر�ت و�لنت�ئج �ملرتبطة به� بحيث ي�س��هل �لتطبيق على 

�جله���ت �حلكومي��ة، مت ت�سمي��م �ملنظوم��ة بطريق��ة ت�سمن �لربط �ملب��س��ر ب��ن �لق��در�ت و�لنت�ئج ذ�ت �لعالقة يف نف���ص 

�ملعي�ر، حيث مت تق�سيم كل معي�ر �إىل ق�سمن رئي�سين:

�لقدر�ت �أ  

�لنت�ئج �خل��سة بهذه �لقدر�ت ب 
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محاور منظومة التميز الحكومي
مت تق�سيم منظومة �لتميز �حلكومي �إىل ثالث حم�ور رئي�سية متثل �لدع�ئم �لأ�س��سية للري�دة و�ملتمثلة يف �أن تقوم 

�جله��ة �حلكومي��ة ب�أد�ء �لأعم�ل �لرئي�س��ية �ملكلفة به� بف�علي��ة مب� ي�سمن حتقيق �أهد�فه��� و�أهد�ف �حلكومة ككل 

من خالل �لإ�ستخد�م �لأمثل للمو�رد ويف �سعي م�ستمر للتعلم و�لتطوير. وفيم� يلي �سرح مف�سل للمح�ور �لثالث:

تحقيق الرؤية:
تق��وم �جله��ة �حلكومي��ة �لر�ئ��دة بتحقيق �لأه��د�ف �ملنوطة به��� يف �إط�ر �لجندة �لوطني��ة وخطته� �ل�س��رت�تيجية و�مله�م 

�لرئي�س��ية �لت��ي ن���ص عليه��� ق�ن��ون �لت�أ�سي���ص للجهة م��ن خالل �لت�سمي��م و�لتطبي��ق �لفع�ل و�لكف��وؤ  لعملي�ته��� وخدم�ته� 

وبر�جمه��� وم�س���ريعه� و�لعم��ل عل��ى �لتحول �لذكي خلدم�ته��� وعملي�ته� ومب� ي�سم��ن تلبية متطلب�ت جمي��ع �ملعنين بعمل 

�جلهة من متع�ملن و�س��رك�ء وجمتمع ومب� يحقق �أعلى م�س��توي�ت �لر�س� و�ل�س��ع�دة لديهم من خالل �لتك�مل و�ل�سر�كة مع 

�جله�ت �حلكومية �لأخرى ومع �لقط�ع �خل��ص و�ملجتمع.

االبتكار:
تق��وم �جله��ة �حلكومي��ة �لر�ئدة ب�ل�س��عي لالبتك�ر �مل�س��تمر يف عمله��� من خالل تقدمي خدم���ت جديدة ومبتك��رة وتطوير 

�سي��س���ته� وتنفي��ذ عملي�ته��� وبر�جمه��� بط��رق �إبد�عية ومب� ي�سم��ن حتقيق مب�دئ �ل�س��تد�مة �لقت�س�دي��ة و�لجتم�عية 

و�لبيئي��ة عل��ى �مل��دى �لطويل، كم� تقوم �جلهة ب��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل للتع�مل مع �لإجت�ه�ت �مل�س��تقبلية �لت��ي قد توؤثر على 

عمله� و�ل�ستف�دة منه� ب�سكل ��ستب�قي.

الممكنات:
تق��وم �جله��ة �حلكومية �لر�ئ��دة بتقدمي خدم�ته� وتنفيذ مه�مه��� وبر�جمه� من خالل �لإد�رة �لفع�ل��ة و�لكفوؤة للممتلك�ت 

و�ملو�رد، ومب� ي�سمن �للتز�م ب�أعلى مع�يري �ل�سف�فية و�لنز�هة و�حلوكمة و�لإد�رة �لفع�لة للمخ�طر ومن خالل توفري بيئة 

عمل ج�ذبة ملو�رده� �لب�سرية مب� ي�سمن م�س�همتهم �لف�علة يف حتقيق �أهد�ف �جلهة وروؤيته�. 
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فئات جائزة محمد بن راشد ل�داء الحكومي المتميز

جوائز على مستوى المحاور الرئيسية

جوائز على مستوى المعايير الرئيسيةجوائز على مستوى المعايير الرئيسية

جوائز على مستوى المعايير الفرعية

أفضل جهة في مجال

الممكنات

جوائز على مستوى المحاور الرئيسية

أفضل جهة في مجال

ا�بتكار

أفضل تحقيق
ل�جندة الوطنية

أفضل جهة في مجال
تصنيف مراكز تقديم الخدمة

أفضل
خدمة مشتركة

أفضل جهة في 
مجال تقديم الخدمات

أسعد 
بيئة عمل

أفضل جهة في مجال
الحوكمة ا�دارية والمالية

أفضل جهة في  مجال
الحكومة الذكية

الجهة االتحادية
الرائـــــــدة

أوسمة  رئيس
مجلس الوزراء

أفضل وكيل 
وزارة / مدير عام 

أفضل مدير 
مركز تقديم خدمات

أفضل طبيب

أفضل معلم

الموظفين
المبتكرين

في المجال
االشرافي

أوسمة  رئيس
مجلس الوزراء

في المجال
التخصصي

في المجال
الميداني

في المجال
التقني / الفني 

في المجال
ا�داري 

في مجال
خدمة المتعاملين 

الموظفين
المتميزين الجدد 



 ملخص فئات جائزة محمد بن راشد
لألداء الحكومي المتميز

تنق�س��م ج�ئ��زة حمم��د بن ر��س��د لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �إىل خم���ص فئ�ت خمتلفة و22 ج�ئزة وذل��ك لرت�عي �لتنوع يف 

طبيع��ة عم��ل �جله���ت �لحت�دي��ة وتلبي �أهد�ف برن�مج �ل�س��يخ خليف��ة للتميز �حلكومي يف دعم حتقي��ق �لري�دة يف ك�فة 

�ملج�لت. ك� تختلف فئ�ت ج�ئزة حممد بن ر��س��د لالأد�ء �حلكومي �ملتميز من حيث طريقة �لتقدم للج�ئزة. وفيم� يلي 

�س��رد لفئ�ت �جل�ئزة �ملختلفة:

التقديمتفاصيل الجائزةالجوائزالفئات

ية
يس

الرئ
ئة 

الف

�جلهة �لحت�دية �لر�ئدة
متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف جميع مع�يري 

منظومة �لتميز �حلكومي �لتي تنطبق على �جلهة.

ل
ال

خ
ن 

م

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

حور
الم

ى 
تو

مس
ى 

 عل
ت

فئا

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف حمور �لبتك�ر�أف�سل جهة يف جم�ل �لبتك�ر

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

ن 
و
د

ب

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف حمور �ملمكن�ت�أف�سل جهة يف جم�ل �ملمكن�ت
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التقديمتفاصيل الجائزةالجوائزالفئات

ية
يس

الرئ
ير 

عاي
الم

ى 
تو

مس
ى 

 عل
ت

فئا

�أف�سل جهة يف جم�ل تقدمي 

�خلدم�ت

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف �ملعي�ر �لرئي�سي 

)خدم�ت �سبع جنوم( �سمن حمور حتقيق �لروؤية

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

ن 
و
د

ب �أف�سل جهة يف جم�ل �حلكومة 

�لذكية

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف �ملعي�ر �لرئي�سي 

)�حلكومة �لذكية( �سمن حمور حتقيق �لروؤية

�أ�سعد بيئة عمل
متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف �ملعي�ر �لرئي�سي 

)ر�أ�ص �مل�ل �لب�سري( �سمن حمور �ملمكن�ت

�أف�سل جهة يف جم�ل �حلوكمة 

�لإد�رية و�مل�لية

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف �ملعي�ر �لرئي�سي 

)�حلوكمة( �سمن حمور �ملمكن�ت

ية
فرع

ر ال
ايي

مع
ى ال

تو
مس

ى 
 عل

ت
فئا

�أف�سل حتقيق لالأجندة �لوطنية

 متنح للجهة/جمموعة �جله�ت �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف 

�ملعي�ر �لفرعي )�لتخطيط ومت�بعة تنفيذ �لأجندة �لوطنية( 

�سمن �ملعي�ر �لرئي�سي )�لأجندة �لوطنية(

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

ن 
و
د

ب

�أف�سل جهة يف ت�سنيف نظ�م 

�لنجوم

متنح للجهة �لتي حتقق �أف�سل نتيجة يف نت�ئج ت�سنيف نظ�م 

�لنجوم �سمن �ملعي�ر �لرئي�سي )خدم�ت �سبع جنوم(

�أف�سل خدمة حكومية م�سرتكة
متنح للخدمة �مل�سرتكة �لتي حتقق �أف�سل نت�ئج يف مع�يري 

�لتقييم �ملرتبطة بتح�سن �خلدمة

ل
ال

خ
ن 

م
 

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

 

18



التقديمالجوائزالفئات

راء
لوز

س ا
مجل

س 
رئي

مة 
وس

ت أ
فئا

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء لأف�سل وكيل وز�رة / مدير ع�م

ة
ك

ر
س�

�
م

ب 
طل

ل 
ال

خ
ن 

م

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف �ملج�ل �لإ�سر�يف

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف �ملج�ل �لفني/ �لتقني

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف جم�ل �لوظ�ئف �ملتخ�س�سة

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف �ملج�ل �لإد�ري

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف �ملج�ل �مليد�ين

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء يف جم�ل خدمة �ملتع�ملن

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء للموظفن �ملتميزين �جلدد

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء لأف�سل معلم

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء لأف�سل طبيب

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء لأف�سل مدير مركز خدمة 

و�س�م رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء للموظفن �ملبتكرين 
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المحور األول: تحقيق الرؤية )60%(

يت�سمن �ملحور �لأول �أربعة مع�يري رئي�س��ية هي )�لأجندة �لوطنية(، )�مله�م �لرئي�س��ية(، )خدم�ت �س��بع جنوم(، )�حلكومة 

�لذكي��ة(، حي��ث متث��ل مرتك��ز�ت �لعمل �حلكومي �لأ�س��س��ية و�لت��ي تعمل �جله���ت �حلكومية من خالله� عل��ى حتقيق روؤية 

�حلكومة، ويتم مر�ع�ة مدى تطبيق �ملع�يري بن�ًء على طبيعة عمل �جلهة �حلكومية و�مله�م �ملنوطة به� يف ق�نون �لت�أ�سي�ص 

م��ن حي��ث كونه��� جهة خدمية و/�أو جه��ة تنظيمية/رق�بية �أو من جه�ت �لدعم �حلكومي ومدى م�س���همة �جلهة يف حتقيق 

�أهد�ف وموؤ�سر�ت �لأجندة �لوطنية.

�ملعي�ر �لرئي�سي �لأول: معي�ر �لأجندة �لوطنية

�ملعي�ر �لرئي�سي �لث�ين: معي�ر �مله�م �لرئي�سية

�ملعي�ر �لرئي�سي �لث�لث: معي�ر خدم�ت �سبع جنوم

�ملعي�ر �لرئي�سي �لر�بع: معي�ر �حلكومة �لذكية
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المعيار الرئيسي األول: األجندة الوطنية 
يرك��ز ه��ذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على م��دى قي�م �جلهة بتحقيق دوره��� يف �لأجندة �لوطنية وحتقي��ق روؤية �حلكومة من 

خالل �لتخطيط و�لتن�س��يق مع �جله�ت �ملعنية. كم� يركز هذ� �ملعي�ر على مدى مت�بعة �جلهة لأد�ئه� وتقييم نت�ئج 

موؤ�سر�ت �لأد�ء �لوطنية من �أجل مر�قبة وفهم وحتديد ب�لإ�س�فة �إىل �لتنبوؤ ب�� وحت�سن نت�ئج �لأد�ء �حلكومي.

التخطيط ومتابعة تنفيذ األجندة الوطنية    1-1

قدرات تخطيط ومتابعة تنفيذ األجندة الوطنية: أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية: 

▢ تعريف �ملوؤ�س��ر �لوطني ب�س��كل �س���مل مت�سمنً�: نط�ق �ملوؤ�س��ر وتغطيته جلميع جم�لت �لقي����ص �مل�ستهدفة على 	

�مل�ستوى �لوطني، عن��سر �ملوؤ�سر و�ملوؤ�سر�ت �لفرعية �لتي قد تندرج �سمنه، �آلي�ت �لقي��ص وم�س�در �لبي�ن�ت، 

�مل�س��تهدف�ت �لدوري��ة، �ملق�رن���ت �ملعي�ري��ة �ملالئم��ة، ب�لإ�س�ف��ة �إىل حتدي��د �أي��ة ثغ��ر�ت ق�ئم��ة يف توف��ر ودقة 

و��ستد�مة بي�ن�ت �ملوؤ�سر �لوطني )�إن وجدت(.

▢ حتدي��د ك�ف��ة �جله���ت ذ�ت �لعالق��ة بتحقي��ق �ملوؤ�س��ر �لوطن��ي )مث���ل: �جله�ت �مل�س���همة و�جله���ت �ملرجعية 	

وم�س�در �لبي�ن�ت وغريه� من �جله�ت ذ�ت �لعالقة( و�سم�ن �لتن�س��يق و�مل�س���ركة �لف�علة مع هذه �جله�ت يف 

جميع مر�حل �لتخطيط و�لتنفيذ لتحقيق �لأجندة �لوطنية. 

▢ حتديد وتنفيذ �ملب�در�ت و�لرب�مج �لالزمة لتحقيق م�ستهدف�ت �ملوؤ�سر�ت �لوطنية ول�سم�ن وعي �ملجتمع بق�س�ي� 	

�لأجن��دة �لوطني��ة وم�س���همته �لف�عل��ة يف حتقيقه� م��ن خالل خطط عم��ل تت�سمن حتديدً� و��سحً� لالأن�س��طة 

وم�س��وؤولي�ت �لتنفيذ و�لأطر �لزمنية و�ملو�رد �لالزمة ومق�يي���ص �لإجن�ز وخطط لإد�رة �ملخ�طر ب�لتن�س��يق مع 

�جله�ت ذ�ت �لعالقة ل�سم�ن عدم �لتد�خل و�لزدو�جية. وميكن �أن ت�سمل هذه �ملب�در�ت و�لرب�مج:

▢ �ملب�در�ت و�لرب�مج �لتي يتم تنفيذه� من قبل �جلهة لوحده�.	

▢ �ملب�در�ت و�لرب�مج �لتي يتم تنفيذه� ب�ل�سرت�ك �أو ب�لتن�سيق مع �جله�ت �مل�س�همة.	
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▢ �ملب�در�ت و�لرب�مج �لالزمة ملع�جلة �لثغر�ت �لإح�س�ئية �ملتعلقة بتوفري بي�ن�ت �ملوؤ�سر�ت �لوطنية 	

ودقته� و��ستد�مته�.

▢ �ملر�جعة �لدورية ملب�در�ت وبر�مج �لأجندة �لوطنية وخطط عمله� وبي�ن�ت �ملوؤ�س��ر�ت �لوطنية ب�نتظ�م للت�أكد 	

من مدى مالءمته� وحد�ثته� وف�عليته�، وحتديد �جله�ت �مل�سوؤولة عن �لإعد�د و�ملر�جعة و�لتحديث. 

▢ �للت��ز�م بتوف��ري �لنت�ئ��ج و�لإح�س�ئي�ت �خل��سة ب�ملوؤ�س��ر�ت �لوطنية ونت�ئج �إجن�ز مب���در�ت وبر�مج �لأجندة 	

�لوطنية للجه�ت �ملعنية ونت�ئج �جله�ت �لدولية ذ�ت �لعالقة وفقً� للمتطلب�ت �ملتفق عليه� ويف �لأوق�ت �ملحددة 

لذلك.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتخطيط ومتابعة تنفيذ األجندة الوطنية: ب( 
 ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لية:

موؤ�سر�ت �لأد�ء: ب1( 

▢ نت�ئج �ملوؤ�س��ر�ت �لوطنية ذ�ت �لعالقة بعمل �جلهة و�لتي ُتعدُّ �جلهة هي �ملن�س��ق �لرئي�س��ي له� �أو جهة م�س�همة 	

يف حتقيقه� مب� يف ذلك نت�ئج �ملوؤ�سر�ت �لفرعية/�لت�سنيف�ت �لت�بعة له�.

▢ نت�ئج تنفيذ مب�در�ت وبر�مج �لأجندة �لوطنية.	

▢ ن�سبة تنفيذ �جله�ت �مل�س�همة لأدو�ره� يف �لرب�مج و�ملب�در�ت �مل�سرتكة.	

▢ ن�سبة �للتز�م ب�لوقت �ملحدد لتوفري �لنت�ئج و�لإح�س�ئي�ت �خل��سة ب�ملوؤ�سر�ت �لوطنية للجه�ت �ملعنية.	

▢ نت�ئج تقييم ف�علية �ل�سي��س�ت �ملرتبطة ب�لأجندة �لوطنية	

مق�يي�ص ر�أي �جله�ت �مل�س�همة يف جم�ل �لأجندة �لوطنية ب2( 

▢ حيث ميكن �أن ت�س��مل هذه �ملق�يي���ص )�لنطب�ع �لع�م، �للتز�م ببنود و�س��روط �ل�س��ر�كة، مدى �ل�ستف�دة منه�، 	

تقييم قنو�ت �لتو��سل، �لتع�ون يف توفري وتب�دل �ملعلوم�ت، �ل�سف�فية يف �لتع�مل(.
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المعيار الرئيسي الثاني: المهام الرئيسية
يرك��ز ه��ذ� �ملعي���ر على مدى تطبي��ق �جلهة خلطته��� �ل�س��رت�تيجية وت�سميم وتطبيق م�س���ريع ومب���در�ت وبر�مج 

وعملي���ت تنظيمي��ة ورق�بي��ة م��ن خالل خطته� �لت�س��غيلية مب��� يتو�فق مع مه�مه��� �ملدرجة يف ق�نون �لت�أ�سي���ص ومب� 

ي�سمن حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للجهة بكف�ءة وف�علية بن�ًء على طبيعة عمل �جلهة �حلكومية ومن حيث ت�أثري 

عمله� على حم�ور �ل�س��تد�مة �لقت�س�دية و�لجتم�عية و�لبيئية. كم� يركز هذ� �ملعي�ر على تقييم نت�ئج موؤ�س��ر�ت 

�لأد�ء �ل�س��رت�تيجية ونت�ئج �أد�ئه� �سمن �ملوؤ�س��ر�ت �لت�س��غيلية �خل��سة ب�مل�س���ريع و�ملب�در�ت و�لرب�مج و�لعملي�ت 

�لتنظيمية و�لرق�بية من �أجل مر�قبة وفهم وحتديد ب�لإ�س�فة �إىل �لتنبوؤ ب�� وحت�سن نت�ئج �لأد�ء �ملوؤ�س�سي.

تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية   1-2

قدرات تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية  أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ مر�جعة وحتديث �ل�سرت�تيجية و�ل�سي��س�ت �لد�عمة له� ب�نتظ�م للت�أكد من مدى مالءمته� وف�عليته�، وحتديد 	

�جله�ت �مل�سوؤولة عن �لإعد�د و�ملر�جعة و�لتحديث. 

▢ تطبي��ق �آلي��ة لتطوير �ل�سي��س���ت �لد�عم��ة لتحقيق �خلطة �ل�س��رت�تيجية بن�ء على مع�يري معتم��دة )مثل: دليل 	

و�سع �ل�سي��س�ت( ومت�بعة تنفيذه� وتقييم مدى جودة �ل�سي��س�ت وف�عليته�. 

▢ �لتن�سيق مع �ل�سرك�ء �ل�سرت�تيجين و�جله�ت �ملعنية لتحديد �لأدو�ر و�مل�سوؤولي�ت ومدى م�س�همة كل طرف يف 	

حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �مل�سرتكة. 

▢ �لتن�س��يق مع �ل�س��رك�ء �ل�س��رت�تيجين و�جله�ت �ملعنية عند ت�سميم موؤ�س��ر�ت �لأد�ء �ل�س��رت�تيجية �مل�سرتكة 	

وحتديد �مل�ستهدف�ت �خل��سة بكل جهة �أو حتديد مدى م�س�همة كل جهة يف حتقيق �مل�ستهدف�ت. 

▢ �لتن�س��يق م��ع �ل�س��رك�ء �ل�س��رت�تيجين و�جله�ت �ملعني��ة لت�سميم بر�مج ومب���در�ت تهدف لتحقي��ق �لأهد�ف 	

�ل�سرت�تيجية �مل�سرتكة و�سم�ن عدم �لتد�خل و�لزدو�جية. 
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▢ تطبيق �إط�ر عمل لنظ�م �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�س�سي وحتديد �مل�سوؤولي�ت و�ل�سالحي�ت لتطبيقه يف جميع مر�حله.	

▢ �َسْل�َس��لة ومو�ءمة �ملوؤ�س��ر�ت �ل�س��رت�تيجية و�لوطنية و�لتن�ف�سية بجميع �مل�س��توي�ت د�خل �جلهة �حلكومية )من 	

م�س��توى �لروؤية و�لأهد�ف �ل�س��رت�تيجية للجهة �إىل م�س��توى �أهد�ف �لإد�ر�ت و�لعملي�ت �لرئي�سية، و�سوًل �إىل 

م�ستوى �لأفر�د. 

▢ ��ستخد�م مع�يري موحدة لت�سميم موؤ�سر�ت �لأد�ء. 	

▢ ت�سميم �آلي�ت و�أنظمة جلمع وحتليل بي�ن�ت �لأد�ء ورفع �لتق�رير للمعنين ح�سب �حتي�ج�تهم. 	

▢ تفعي��ل �جله��ة لنظ���م �أد�ء �إلك��رتوين وم��دى �لربط بينه وب��ن �لأنظم��ة �لإلكرتونية ذ�ت �لعالق��ة د�خل �جلهة 	

)نظ�م �ملو�رد �لب�سرية، �لنظ�م �مل�يل، نظ�م �إد�رة �مل�س�ريع، نظ�م �إد�رة �لعملي�ت، وغريه�(.

▢ تطبيق و��ستخد�م تق�رير نظ�م �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�س�سي و�لعتم�د على نت�ئج وتق�رير �لأد�ء يف �ملر�جعة �لدورية 	

لال�س��رت�تيجية و�ل�سي��س���ت �لد�عم��ة له��� وحتديثه��� ويف �ملر�جع��ة �لدورية للعملي���ت و�خلدم�ت و�مل�س���ريع /

�ملب�در�ت و�تخ�ذ �لقر�ر�ت من قبل �ملعنين يف جميع �مل�ستوي�ت �لإد�رية.

▢ تطبي��ق �آلي��ة للتدقيق د�خلي��ً� على �سحة وم�سد�قية نت�ئج �لأد�ء وعلى �س��المة ودقة �آلي���ت جمع بي�ن�ت �لأد�ء 	

و�لت�أكد من م�س�در �لبي�ن�ت وطرق ح�س�ب �ملوؤ�سر�ت.

▢ �للتز�م بتوفري �لنت�ئج و�لإح�س�ئي�ت �خل��سة مبوؤ�س��ر�ت �لتن�ف�س��ية �لع�ملية للجه�ت �ملعنية و�جله�ت �لدولية 	

ذ�ت �لعالقة وفقً� للمتطلب�ت �ملتفق عليه� ويف �لأوق�ت �ملحددة لذلك.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية  ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لية:

موؤ�سر�ت �لأد�ء:  ب1 ( 

▢ نت�ئج �ملوؤ�س��ر�ت �ل�س��رت�تيجية وموؤ�س��ر�ت �لتن�ف�س��ية )غري �ملوؤ�س��ر�ت �لوطنية( و�لتي يتم حتديده� بن�ء على 	

�مله�م �لرئي�سية للجهة �حلكومية.

▢ نت�ئج تقييم ف�علية �ل�سي��س�ت �ملرتبطة ب�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية.	

30



▢ ن�س��بة �للت��ز�م ب�لوق��ت �ملحدد لتوف��ري �لنت�ئ��ج و�لإح�س�ئي�ت �خل��سة ب�ملوؤ�س��ر�ت �ل�س��رت�تيجية وموؤ�س��ر�ت 	

�لتن�ف�سية �لع�ملية للجه�ت �ملعنية.

▢ نت�ئج �لتدقيق �لد�خلي و�خل�رجي على نظ�م �إد�رة �لأد�ء.	

مق�يي�ص ر�أي �ل�سرك�ء يف جم�ل �لتخطيط �ل�سرت�تيجي: ب2 ( 

حيث ميكن �أن ت�سمل هذه �ملق�يي�ص )�لنطب�ع �لع�م، �للتز�م ببنود و�سروط �ل�سر�كة، مدى �ل�ستف�دة منه�، تقييم 

قنو�ت �لتو��سل، �لتع�ون يف توفري وتب�دل �ملعلوم�ت، �ل�سف�فية يف �لتع�مل(.

إدارة وتطبيق المشاريع/المبادرات/البرامج )الخطط التشغيلية(  2-2

قدرات إدارة وتطبيق المشاريع/المبادرات/ البرامج   أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتديد �أهد�ف وجم�ل عمل �مل�سروع/ �ملب�درة/ �لربن�مج و�ملخرج�ت �ملتوقعة. ومدى �رتب�ط �أهد�ف �مل�سروع ب�خلطة 	

�ل�سرت�تيجية للجهة �حلكومية/�جله�ت �مل�س�همة.

▢ وجود خطة عمل لإد�رة �مل�سروع/�ملب�درة/ �لربن�مج ت�سمل مرحلة �لتخطيط و�لتنفيذ و�لتقييم وكيفية �ختي�ر �أع�س�ء 	

فريق �مل�سروع وحتديد مه�مهم وم�سوؤولي�تهم و�سالحي�تهم. 

▢ �إد�رة عملي��ة �لتغي��ري وحتدي��د �لأطر�ف �ملت�أث��رة ب�مل�س��روع/�ملب�درة/ �لربن�مج وحتليل كيفية ت�أثره��م ل�سم�ن حتقيق 	

�لأهد�ف �ملخطط له�.

▢ �حللول �أو �لبد�ئل �لتي متت در��سته� ومق�رنته� للم�سروع/�ملب�درة/ �لربن�مج و�أ�سب�ب ��ستبع�ده�.	

▢ �لتخطيط �مل�يل للم�سروع/�ملب�درة/ �لربن�مج وحتليل �لفو�ئد و�لتك�ليف.	

▢ �إد�رة وحتليل �ملخ�طر �ملرتبطة بتطبيق �مل�سروع/�ملب�درة/ �لربن�مج.	
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▢ �آلية وخطو�ت تطبيق ومر�جعة خطة �لعمل.	

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة وتطبيق المشاريع/المبادرات/البرامج ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ م��دى م�س���همة نت�ئج و�إجن���ز�ت �مل�س��روع/�ملب�درة/ �لربن�مج يف حتقيق �لأه��د�ف �ل�س��رت�تيجية للجهة �حلكومية/	

�جله�ت �مل�س�همة. 

▢ �لإجن�ز�ت و�لنت�ئج �مللمو�سة �لتي حققه� �مل�سروع/�ملب�درة/ �لربن�مج و�نعك��س�ته� �مل�دية وغري �مل�دية. 	

▢ مدى �للتز�م بتطبيق خطة �لعمل �لزمنية �سمن �مليز�نية �ملعتمدة.	

▢ ن�سبة �ملخ�طر �لتي حدثت من �ملتوقع منه�.	

2-3 إدارة العمليات 

قدرات إدارة العمليات  أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتدي��د وت�سني��ف �لعملي�ت �لالزمة لتنفيذ ��س��رت�تيجية �جلهة �حلكومية وحتقيق �أهد�فه�، وترتيب �لعملي�ت ح�س��ب 	

�لأولوية كجزء من �لنظ�م �لإد�ري للجهة، و��س��تخد�م �أ�س���ليب من��س��بة لإد�رته� وتطويره� مب� يف ذلك �لعملي�ت �لتي 

تتخطى حدود �جلهة.

▢ حتديد �مل�سوؤولن عن كل عملية وبي�ن �أدو�رهم وم�سوؤولي�تهم يف ��ستحد�ث و�إد�رة وتطوير هيكل �لعملي�ت �لرئي�سية.	

▢ ت�سميم موؤ�سر�ت �أد�ء للعملي�ت وربطه� ب�سكل مب��سر مع �خلطة �ل�سرت�تيجية. 	

▢ مع�جل��ة �ملو�سوع���ت �ملتعلق��ة ب�لتد�خل و�لزدو�جي��ة يف �أد�ء �مله�م وتنفي��ذ �لعملي�ت د�خل �جله��ة �حلكومية ل�سم�ن 	

�إجن�ز فع�ل للعملي�ت من �لبد�ية وحتى �لنه�ية.

▢ مر�جعة مدى ف�علية �لإط�ر �لع�م للعملي�ت يف تطبيق �ل�سرت�تيجية و�ل�سي��س�ت �لد�عمة له�. 	
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تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بالعمليات  ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لية:

▢ ن�سب حتقيق موؤ�سر�ت �لأد�ء �لت�سغيلية �ملتعلقة ب�لعملي�ت �لرئي�سية. 	

▢ حجم �لعمل �لذي مت تنفيذه )مثل: عدد �ملن�س�آت �لتي مت تفتي�سه�، عدد �لقو�نن �لتي متت مر�جعته�(.	

▢ كف�ءة تنفيذ �لعملي�ت )مثل: ن�سبة �خلف�ص يف تكلفة �لعملية، ن�سبة �لزي�دة يف �ملخرج�ت مع �حلف�ظ على نف�ص 	

�ملدخالت(.

▢ �لوقت �لالزم لتنفيذ �لعملية.	

▢ نت�ئج موؤ�سر�ت �لعملي�ت.	

▢ ن�سبة �لعملي�ت �لتي مت حت�سينه�.	

▢ نت�ئج تطوير �لعملي�ت �مل�دية وغري �مل�دية.	

▢ ن�سبة �لأخط��ء/�ملالحظ�ت على �لعملي�ت.	

▢ �لإنت�جية )حجم �لعملي�ت �ملنجزة يف وحدة �لزمن مق�رنة ب�لأهد�ف(.	

2-4   االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

قدرات االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتدي��د م��دى ت�أث��ري �أن�س��طة و�سي��س���ت �جلهة عل��ى �ل�س��تد�مة يف �ملج���لت �لجتم�عي��ة و�لقت�س�دية و�لبيئي��ة بن�ًء 	

على مه�مه� و�خت�س��س�ته� ويف �سوء �ل�س��رت�تيجي�ت و�ل�سي��س���ت �لوطنية ذ�ت �لعالقة )مثل: ��س��رت�تيجية للتنمية 

�خل�سر�ء(.

▢ ت�سمن ��س��رت�تيجية �جلهة �حلكومية حتقيق �ل�س��تد�مة �لجتم�عية و�لقت�س�دية و�لبيئية ح�سب مه�م و�خت�س��س�ت 	

�جله��ة م��ن خالل و�سع �أهد�ف ��س��رت�تيجية و�سي��س���ت وحتديد ملوؤ�س��ر�ت �لأد�ء �لرئي�س��ية �ملتعلقة ب�ل�س��تد�مة ومب� 
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يتو�فق وي�س�هم يف حتقيق روؤية �حلكومة و�ملوؤ�سر�ت �لوطنية وتعزيز تن�ف�سية �لدولة. 

▢ ت�سمي��م وتطبي��ق بر�م��ج ومب���در�ت و�سي��س���ت لدع��م حتقي��ق �لأه��د�ف �ل�س��رت�تيجية ذ�ت �لعالقة ب�ل�س��تد�مة يف 	

�ملج�لت �لجتم�عية و�لقت�س�دية و�لبيئية ح�سب مه�م و�خت�س��س�ت �جلهة وب�لتن�سيق مع �ل�سرك�ء و�جله�ت �ملعنية.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة باالستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ موؤ�سر�ت �لأد�ء �ل�سرت�تيجية �ملتعلقة ب�ل�ستد�مة يف �ملج�لت �لجتم�عية و�لقت�س�دية و�لبيئية.	

▢ موؤ�س��ر�ت �لأد�ء �لت�س��غيلية �ملرتبط��ة ب�لرب�م��ج و�ملب�در�ت و�ل�سي��س���ت �ملتعلقة ب�ل�س��تد�مة يف �ملج���لت �لجتم�عية 	

و�لقت�س�دية و�لبيئية.
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المعيار الرئيسي الثالث: خدمات سبع نجوم
يرك��ز ه��ذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على م��دى قي�م �جلهة بت�سمي��م و�إد�رة وتطوي��ر عملي�ت تقدمي �خلدم���ت للمتع�ملن 

م��ن �لأفر�د وموؤ�س�س���ت �لأعم���ل )G2C و G2B( و�خلدم�ت �حلكومية )G2G( �لتي تق��دم من جهة حكومية للجه�ت 

�حلكومية �لأخرى- ب�سكل مب��سر �أو غري مب��سر- بغر�ص توفري قيمة م�س�فة لهم طبق� ملع�يري و�أدلة عمل �لرب�مج 

�ملطبقة يف �حلكومة. كم� يركز هذ� �ملعي�ر على تقييم نت�ئج موؤ�سر�ت �لأد�ء �خل��سة ب�خلدم�ت �ملقدمة للمتع�ملن 

من �أفر�د وموؤ�س�س�ت �أعم�ل وجه�ت حكومية من �أجل مر�قبة وفهم و�لتنبوؤ ب�� وحت�سن نت�ئج �لأد�ء �ملوؤ�س�سي. 

3-1 تصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات  

القدرات الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتدي��د وت�سني��ف عملي���ت تقدمي �خلدم�ت �لالزمة لتنفيذ ��س��رت�تيجية �جلهة �حلكومية وحتقي��ق �أهد�فه�، وترتيب 	

�لعملي�ت ح�سب �لأولوية كجزء من �لنظ�م �لإد�ري للجهة، و��ستخد�م �أ�س�ليب من��سبة لإد�رته� وتطويره� مب� يف ذلك 

�لعملي�ت �لتي تتخطى حدود �جلهة.

▢ ت�سميم وتوفري خدم�ت ذ�ت قيمة م�س�فة للمتع�ملن من خالل حلول مبتكرة مبنية على �حتي�ج�ت وتوقع�ت �ملتع�ملن 	

�حل�لية و�مل�ستقبلية ومب�س�ركة ف�علة من �ملو�رد �لب�سرية و�ملتع�ملن و�ل�سرك�ء و�ملعنين.

▢ حتدي��د �مل�س��وؤولن ع��ن عملي���ت تقدمي �خلدم���ت وبي���ن �أدو�ره��م وم�س��وؤولي�تهم يف ��س��تحد�ث و�إد�رة وتطوير هيكل 	

�لعملي�ت �لرئي�سية.

▢ ت�سميم موؤ�سر�ت �أد�ء لعملي�ت تقدمي �خلدم�ت )ت�سغيلية و��سرت�تيجية( وربطه� ب�سكل مب��سر مع �خلطة �ل�سرت�تيجية. 	

▢ مع�جل��ة �ملو�سوع���ت �ملتعلق��ة ب�لتد�خ��ل و�لزدو�جي��ة يف �أد�ء �مله���م وتنفي��ذ عملي�ت تق��دمي �خلدم���ت د�خل �جلهة 	

�حلكومية ل�سم�ن تعزيز جتربة �ملتع�مل. 
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▢ �لتن�سيق مع �ل�سرك�ء �ملعنين يف تقدمي �خلدم�ت �مل�سرتكة و�جله�ت �ملعنية لتحديد �لأدو�ر و�مل�سوؤولي�ت و�سم�ن عدم 	

�لتد�خل و�لزدو�جية. 

▢ �إيج���د وتطبي��ق �تف�قي���ت ل�سم���ن نط�ق وم�س��توى �خلدم��ة �لو�جب تقدميه��� للمتع�ملن م��ن جه�ت حكومي��ة �أو غري 	

حكومية.

▢ حتديد �ل�س��ر�ك�ت يف جم�ل تقدمي �خلدم�ت يف �سوء �لحتي�ج�ت �ملوؤ�س�س��ية و�ل�س��رت�تيجية ومب� يتك�مل مع قدر�ته� 	

ويعزز نق�ط �لقوة لديه� يف جم�ل تقدمي �خلدم�ت �مل�سرتكة، )مب� يف ذلك �لتعهيد و�لتع�قد مع �لقط�ع �خل��ص( و�تب�ع 

�سي��س�ت و�إجر�ء�ت لإد�رة �لعالقة معهم وتقييم وقي��ص �أثر هذه �ل�سر�ك�ت.

▢ �لعم��ل م��ع �ل�س��رك�ء �ملعني��ن يف تقدمي �خلدم�ت �مل�س��رتكة و�جله���ت �ملعنية لتطوي��ر �آلي�ت وقنو�ت تق��دمي �خلدم�ت 	

�مل�س��رتكة وتب�س��يطه� بهدف تعزيز جتربة �ملتع�مل بحيث يتم �لنظر للجه�ز �حلكومي من قبل �ملتع�ملن ككي�ن و�حد 

متك�مل ومن�سجم. 

▢ تطبيق �أنظمة لقي��ص و�إد�رة ت�أثري �لعملي�ت على �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة مب� ي�سمن قي��ص وتقليل �لت�أثري�ت �ل�سلبية 	

�لن�جمة عن �أعم�ل وخدم�ت �جلهة على �ملجتمع و�لبيئة وتر�سيد ورفع كف�ءة ��ستهالك �لط�قة و�ملي�ه.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

ب1( موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملتعلقة ب�خلدم�ت:

▢ نت�ئج �ملت�سوق �ل�سري.	

▢ ت�سنيف مر�كز تقدمي �خلدمة �لت�بعة للجهة �حلكومية. 	

▢ حجم �ملنتج�ت و�خلدم�ت �لرئي�سية �لتي يتم تقدميه�.	

▢ فع�لية تقدمي �خلدم�ت )مدى حتقيق �خلدمة لالأهد�ف �ملرجوة منه�(.	
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▢ كف���ءة تقدمي �خلدم�ت )مثل: ن�س��بة �خلف�ص يف تكلفة �خلدمة، ن�س��بة �لزي���دة يف �ملخرج�ت مع �حلف�ظ على 	

نف�ص �ملدخالت(.

▢ �لوقت �لالزم لتقدمي �خلدم�ت )مثل: مدة �لنتظ�ر د�خل مركز تقدمي �خلدمة، �ملدة �لالزمة لإجن�ز �خلدمة، 	

عدد �خلطو�ت �لالزمة لإجن�ز �خلدمة(.

▢ موؤ�سر�ت توفر �خلدمة )مثل: ن�سبة �خلدم�ت �ملتوفرة يف نط�ق جغر�يف حمدد(.	

▢ موؤ�س��ر�ت �س��هولة �لو�س��ول للخدم��ة )مث��ل: ع��دد �لأي���م للح�سول على موع��د، عدد �لقن��و�ت �ملتوف��رة لتقدمي 	

�خلدمة، �ملدة �لالزمة للو�سول �إىل مركز تقدمي �خلدمة(.

▢ نت�ئج مالحظ�ت و�قرت�ح�ت �ملتع�ملن.	

▢ ن�سبة �ملالحظ�ت �لتي مت حله� �سمن �لوقت �ملحدد.	

▢ ن�سبة �للتز�م مبو��سف�ت �خلدمة ح�سب ميث�ق خدمة �ملتع�ملن/ دليل �خلدم�ت.	

▢ ن�سبة �للتز�م مبو��سف�ت �خلدمة ح�سب �تف�قية م�ستوى تقدمي �خلدمة.	

▢ ن�سبة �خلدم�ت �لتي مت حت�سينه�. 	

▢ نت�ئج تطوير �خلدم�ت �مل�دية وغري �مل�دية.	

▢ ن�سبة �لأخط��ء يف �خلدم�ت )مثل: عدد �لأخط�ء لكل 100 مع�ملة(.	

▢ �لإنت�جية )مثل: حجم �ملع�مالت �ملنجزة يف وحدة �لزمن مق�رنة ب�لأهد�ف(. 	

ب2( مق�يي�ص ر�أي �ملتع�ملن )�لنطب�ع�ت(:

)G2B و  G2Cو G2G( تعرب هذه �ملق�يي�ص عن ر�أي �ملتع�ملن �مل�ستفيدين و�ملت�أثرين ب�أن�سطة وخدم�ت �جلهة �حلكومية

-ب�س��كل مب��س��ر �أو غري مب��س��ر- )من خالل ��ستب�ن�ت �لر�أي، جمموع�ت �لنق����ص، �ملالحظ�ت، ر�س�ئل �ل�سكر وم� �س�به(. 

وذلك طبقً� للمع�يري �ملحددة يف دليل قي��ص ر�س� �ملتع�ملن يف �حلكومة.
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�سيتم تقييم نت�ئج مق�يي�ص ر�أي �ملتع�ملن من خالل:

▢ نت�ئج در��سة ر�س� �ملتع�ملن �لتي يتم �إجر�ئه� من قبل �حلكومة. 	

▢ نت�ئج در��س�ت ر�س� �ملتع�ملن �لتف�سيلية �لتي جتريه� �جلهة �حلكومية د�خليً� 	

▢ ن�سبة �لوعي �ملجتمعي ب�خلدم�ت و�ملب�در�ت �حلكومية و�لتي تتم من خالل نت�ئج �لدر��س�ت �حلكومية	

ب3( مق�يي�ص ر�أي �ل�سرك�ء يف تقدمي �خلدم�ت:

من �ملمكن �أن ت�س��مل هذه �ملق�يي���ص )�لنطب�ع �لع�م، �للتز�م ببنود و�س��روط �ل�سر�كة، مدى �ل�ستف�دة منه�، تقييم قنو�ت 

�لتو��سل، �لتع�ون يف توفري وتب�دل �ملعلوم�ت، �ل�سف�فية يف �لتع�مل ومع�يري �لختي�ر(.
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 المعيار الرئيسي الرابع: الحكومة الذكية
يركز هذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على م�س��توى �لن�سج �لإلكرتوين/�لذكي ومدى ت�سميم وتطبيق خطط و�سي��س���ت تدعم 

�لتحول �إىل تقدمي �خلدم�ت �لإلكرتونية/�لذكية مب� يحقق ��سرت�تيجية �جلهة و��سرت�تيجية �حلكومة �لذكية ومدى 

حتقيقه� لنت�ئج �أد�ء ر�ئدة يف هذ� �ملج�ل. 

4-1 تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي  

قدرات تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ تطوي��ر وتطبي��ق �خلط��ط و�ل�سي��س���ت �لد�عمة لتطبيق وتعمي��م ��س��تخد�م �خلدم���ت �لإلكرتونية/�لذكية يف خمتلف 	

�أعم�ل �جلهة �حلكومية وعملي�ته� �لرئي�سية و�مل�س�ندة.

▢ تطوير و�إد�رة �ملوقع �لإلكرتوين وح�سور �جلهة على �سبكة �لنرتنت و�سبك�ت �لتو��سل �لجتم�عي.	

▢ �إد�رة �لبنية �لتحتية �لإلكرتونية يف �جلهة �حلكومية بهدف �ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد لدعم �لتك�مل و�ملركزية وت�س�رك 	

�ملعلوم�ت وتب�دل �لبي�ن�ت �لكرتوني� مع �جله�ت �حلكومية �لأخرى. 

▢ �لتع���ون و�لتن�س��يق م��ع �جله���ت �حلكومية �لأخرى فيم��� يتعلق ب�حتي�ج�ت �جله��ة �لكرتوني� لغ�ي���ت �إق�مة بنية حتتية 	

متقدمة.

▢ تطبيق �سي��س�ت �أمن �ملعلوم�ت د�خل �جلهة �حلكومية.	

▢ حتدي��د �ل�س��ر�ك�ت يف جم���ل ربط �لأنظم��ة �لإلكرتونية وتق��دمي �خلدم���ت �لإلكرتونية/�لذكية يف �س��وء �لحتي�ج�ت 	

�ملوؤ�س�س��ية و�ل�س��رت�تيجية ومب��� يتك�مل م��ع قدر�ته� ويعزز نق�ط �لق��وة لديه� يف ربط هذه �لأنظم��ة وتقدمي �خلدم�ت 

�لإلكرتونية/�لذكي��ة �مل�س��رتكة، مب��� يف ذل��ك �لتعهي��د و�لتع�قد مع �لقط�ع �خل����ص يف تقدمي �خلدم���ت �لإلكرتونية/

�لذكية �أو تنفيذ �لعملي�ت. و�تب�ع �سي��س�ت و�إجر�ء�ت لإد�رة �لعالقة معهم وتقييم وقي��ص �أثر هذه �ل�سر�ك�ت.

43



▢ �س��مولية وتك�مل �خلدم�ت �لإلكرتونية/�لذكية و�لأنظمة �لإلكرتونية مع خدم�ت �جله�ت �حلكومية �لأخرى و�لأنظمة 	

�لإلكرتونية/�لذكية �مل�سرتكة.

▢ توفري خدم�ته� �لإلكرتونية/�لذكية لقنو�ت تقدمي �خلدمة ب�سكل يتك�مل مع �جله�ت �حلكومية �لأخرى. 	

▢ رب��ط م�س���ريع تطوي��ر �خلدم���ت �لإلكرتونية/�لذكية �لتي تقدمه� �جله��ة مع �جله�ت �حلكومية �لأخ��رى للو�سول �إىل 	

دعم حتقيق �أهد�ف �حلكومة �لذكية.

▢ �لربط مع �لأنظمة �لإلكرتونية/�لذكية �حلكومية �لرئي�سية )مثل: نظ�م لإد�رة �لأد�ء، نظ�م �لدفع �لإلكرتوين(.	

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

ب1( موؤ�سر�ت �أد�ء ت�سميم وتطبيق خطط و�سي��س�ت �لتحول �لذكي:

▢ ن�سبة �لتحول �لإلكرتوين/�لذكي للخدم�ت �حلكومية. 	

▢ ن�سبة ��ستخد�م �خلدم�ت �حلكومية �لإلكرتونية/�لذكية.	

▢ م�ستوى �لتوعية �لع�مة عن �خلدم�ت �لإلكرتونية/�لذكية.	

▢ ن�سبة �لتز�م �ملو�قع �لإلكرتونية مبع�يري جودة �ملو�قع �لإلكرتونية.	

▢ ن�سبة �لتز�م �خلدم�ت �حلكومية مبع�يري جودة �خلدم�ت �لإلكرتونية/�لذكية.	

▢ نت�ئج �أد�ء �لعملي�ت/�خلدم�ت �مل�سرتكة �لتي مت �لعمل على تطويره� �إلكرتوني� وتك�مله� مع �ل�سرك�ء.	

ب2( مق�يي�ص ر�أي �ملتع�ملن و�ل�سرك�ء و�ملعنين)�لنطب�ع�ت(:

تع��ربِّ ه��ذه �ملق�يي���ص ع��ن ر�أي �ملتع�مل��ن و�ل�س��رك�ء و�ملعنين يف �ملوق��ع �لإلك��رتوين ويف خدم�ت �جله��ة �حلكومية 

�لإلكرتونية/�لذكي��ة ويف عملي���ت �لرب��ط و�لتك�م��ل يف �لأنظمة �لإلكرتوني��ة وتقدمي �خلدم���ت �لإلكرتونية/�لذكية 

ب�س��كل مب��س��ر �أو غري مب��س��ر من خالل )��س��تب�ن�ت �لر�أي، جمموع�ت �لنق����ص، �ملالحظ�ت و�ملقرتح�ت ور�س���ئل 

�ل�سكر وغريه�( وح�سب طبيعة عمل �جلهة، وميكن �أن ت�سمل:
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▢ ن�س��بة ر�س��� �ملتع�مل��ن مبختل��ف فئ�ته��م ع��ن �خلدم���ت �لإلكرتوني��ة/ �لذكي��ة و�ملوق��ع �لإلك��رتوين و�لتقني�ت 	

�لإلكرتونية �مل�ستخدمة.

▢ ن�س��بة ر�س��� جميع �ملعنين عن قن��و�ت �لت�س�ل �ملت�حة ) �ملوقع، مركز �لت�س�ل، و�س���ئل �لتو��سل �لجتم�عي، 	

وغريه�(. 

▢ �لتع�م��ل م��ع �ملالحظ���ت / �ملقرتح���ت �ملقدمة م��ن جميع فئ���ت �ملتع�ملن و�ملرتبط��ة ب�خلدم���ت �لإلكرتونية 	

و�لتطبيق�ت �لتقنية �ملبتكرة، مثل:

▢ ن�سبة �لقرت�ح�ت �لتي مت تطبيقه�.	

▢ ن�سبة �ملالحظ�ت �لتي مت مع�جلته�.	

▢ ن�سبة �لوعي جلميع فئ�ت �ملعنين ب�خلدم�ت �لإلكرتونية �ملقدمة.	

▢ ن�سبة �لثقة يف �لتع�مل مع �خلدم�ت �لإلكرتونية.	

▢ ن�سبة ر�س� �ملو�رد �لب�سرية عن �خلدم�ت �لإلكرتونية �لد�خلية و�أ�س�ليب �لعمل وخطط �لتنفيذ �ملعتمدة.	

▢ ن�س��بة ر�س� �ل�س��رك�ء عن مدى �للتز�م ببنود و�سروط �ل�سر�كة، مدى �ل�ستف�دة منه�، وميكن �أن ت�سمل: تقييم 	

قنو�ت �لتو��سل، طبيعة �لعالقة و�لتع�ون مع �ل�سرك�ء، �لتع�ون يف توفري وتب�دل �ملعلوم�ت، �ل�سف�فية يف �لتع�مل 

ومع�يري �لختي�ر.
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المحور الثاني: االبتكار )20%(
يت�سمن �ملحور �لث�ين معي�رين رئي�س��ن )��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل( و)�إد�رة �لبتك�ر(، ويتم مر�ع�ة مدى تطبيق كل من 

�ملعي�ري��ن بن���ًء عل��ى طبيعة عمل �جله��ة �حلكومية من خالل ��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل وحتديد �أه��م عن��سر �لغمو�ص 

�لك�من��ة يف حميطه��� �خل�رج��ي ومدى ت�أثري ه��ذه �لعن��سر على عمله�. كم� يركز �ملح��ور على مدى تطبيق �جله�ت 

�حلكومي��ة ل�س��رت�تيجية لالبت��ك�ر وذل��ك لإع��د�د مب���در�ت ري�دية يف جم���ل �خلدم���ت و�لعملي���ت و�لرب�مج �لتي 

تطبقه� ل�سم�ن حتقيق �أهد�فه� �ل�سرت�تيجية وتقدمي �أعلى م�ستوى من �خلدم�ت للمتع�ملن.

�ملعي�ر �لرئي�سي �خل�م�ص: ا�ست�سراف الم�ستقبل

�ملعي�ر �لرئي�سي �ل�س�د�ص: اإدارة االبتكار
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المعيار الرئيسي الخامس: استشراف المستقبل
يرك��ز ه��ذ� �ملعي���ر �لرئي�س��ي على مدى تطوير �جله��ة لقدر�ته� يف جم�ل �لتفكري �مل�س��تقبلي من خ��الل �لنهو�ص يف 

�لر�أ���ص �مل�ل �لفكري و�لتجديد �مل�س��تمر للتقدم نحو �لري�دة �لع�ملية و�ملقدرة على �ل�ستج�بة للمتغري�ت ب��ستخد�م 

�أدو�ت ��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل �ملتنوع��ة وذل��ك لتتمكن من �لعمل على حتليل ودر��س��ة �لجت�ه�ت �لع�ملية و�مل�س��تقبلية 

وكيفية مو�كبته� و�س��رعة �ل�س��تج�بة لبن�ء �جل�هزية للم�س��تقبل ولك�فة �لحتم�لت و�لنت�ئج �ملتوقعة و�لغري متوقعة 

له��� م��ن خالل �لتجديد يف طرق و��س���ليب �لعمل ومب� ين�س��جم م��ع حتقيق �لتقدم يف �إجن���ز�ت �جلهة خ�رج حدود 

�إط���ر قدر�ته��� �حل�لي��ة، كم� يرك��ز �ملعي�ر على �جله��ود �لتي تبذله� �جله��ة يف فهم �ملتغري�ت �مل�س��تقبلية و�قتن��ص 

�لفر�ص مع �سم�ن �ملرونة �ل�سرت�تيجية و�لعملية �لتي �ست�أثر على عملي�ته� وخدم�ته� و�سي��س�ته�.

التفكير المستقبلي  1-5

قدرات التفكير المستقبلي أ ( 
▢ �جر�ء ور���ص عمل �لتوعية و�لتدريب �لفني �مل�س��تمر لبن�ء �لثق�فة يف جم�ل ��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل وتطبيق تلك �لأدو�ت 	

على جم�لت عمل �جلهة.

▢  تطوير �أدو�ت جديدة ل�ست�سر�ف �مل�ستقبل تعزز من عمل �جلهة �حلكومية ومن مك�نة �حلكومة.	

▢ توفري وحتديث �لبي�ن�ت �ل�سخمة �لالزمة لإجر�ء �لتحليالت �مل�ستقبلية و�ل�ست�سر�ف �ل�سرت�تيجي.	

▢ مدى قي�م �جلهة ب��ستخد�م �أ�س�ليب نوعية وكمية لتوقع طبيعة و�أهمية �لتطور�ت و�لجت�ه�ت �مل�ستقبلية )�لجتم�عية 	

و�لقت�س�دي��ة و�لتكنولوجي��ة و�لبيئي��ة، وغريه�( وحتليل مدى ت�أثري هذه �لتطور�ت �مل�س��تقبلية عل��ى �ملج�لت �ملرتبطة 

بعم��ل �جله��ة وحتدي��د �لبد�ئ��ل و�ختي���ر �أف�سله��� بن�ًء على ق��وة هذه �لجت�ه�ت لال�س��تف�دة منه��� �أو �لتع�م��ل معه� �أو 

توجيهه� نحو �لأف�سل مب� يخدم �أهد�ف �حلكومة.
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▢ م��دى عم��ق فك��ر ��ست�س��ر�ف �مل�س��تقبل يف تطوير ��س��رت�تيجي�ت ومب���در�ت و�سي��س���ت ��س��تب�قية مبنية عل��ى قر�ء�ت 	

�سحيحة للتوجه�ت �مل�ستقبلية ب�سكل ي�سع �حلكومة يف م�ستوى ع�ملي .

▢ مدى �سمولية ��ست�سر�ف �مل�ستقبل وتغطيته للجه�ز �حلكومي بك�فة جم�لته .	

▢ تطوير �لدر��س�ت �مل�ستقبلية للجهة �حلكومية �أو �لدر��س�ت �مل�سرتكة بن �لقط�ع�ت.	

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بالتفكير المستقبلي ب ( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ عدد ور�ص �لتوعية و�لتدريب يف جم�ل ��ست�سر�ف �مل�ستقبل �لتي مت عقده� للموظفن يف �جلهة .	

▢ عدد �لأدو�ت �لتي مت �لتدريب عليه� وجتربته� يف �جلهة .	

▢ تقييم جودة �لدر��س�ت �مل�ستقبلية �لتي مت بن�ء عليه� و�سع �ل�سرت�تيجي�ت و�ل�سي��س�ت و�ملب�در�ت .	

▢ عدد �مل�س�ريع �لتجريبية و�لتحقق من �جل�هزية �لتي مت عقده� �سمن �جلهة و/ �أو بن �لقط�ع�ت .	

▢ عدد �ملب�در�ت و�مل�س�ريع �لتي مت تطويره� و��ستنت�جه� من حتليل �لتوجه�ت �لع�ملية �مل�ستقبلية.	

▢ عدد �لتغيري�ت و�لتطوير�ت �ملوؤ�س�سية بن�ء على تطبيق �أدو�ت ��ست�سر�ف �مل�ستقبل. 	

▢ عدد �لبحوث و�لدر��س�ت �لتي ق�مت �جلهة بن�سره� يف جم�ل ��ست�سر�ف م�ستقبل نط�ق عمل �جلهة .	

▢ �لنت�ئج �ملتحققة من �قتن��ص �لفر�ص نتيجة ل�سرعة ومرونة �جلهة يف �تخ�د �لقر�ر�ت �مل�ستقبلية.	

▢ �لنقلة �لنوعية �لتي مت حتقيقه� من �أفك�ر/ مب�در�ت ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.	

▢ مدى حتقيق �لري�دة نتيجة ��ست�سر�ف �مل�ستقبل.	
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المعيار الرئيسي السادس: إدارة االبتكار
يرك��ز ه��ذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على �جلهود �لتي تبذله� �جلهة ل�سم�ن بن�ء ثق�فة وبيئ��ة عمل تدعم �لبتك�ر و�لتطوير 

�مل�س��تمر من خالل تطبيق �أنظمة و�آلي�ت تعزز م�س���ركة �ملعنين يف جهود �لبتك�ر لتقدمي خدم�ت جديدة ومبتكرة 

وتنفي��ذ �أعم�له��� بط��رق �بتك�ري��ة لتحقي��ق قيمة م�س�ف��ة جلميع �ملعني��ن ومب� يتو�فق م��ع ��س��رت�تيجية لالبتك�ر يف 

�حلكومة. كم� يركز هذ� �ملعي�ر على مدى حتقيق نت�ئج ر�ئدة يف هذ� �ملج�ل. 

6-1 تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار  

قدرات تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ تطوير ومر�جعة وحتديث �سي��س��ة و��س��رت�تيجية لالبتك�ر مب� يتو�فق مع روؤية ور�س���لة و��س��رت�تيجية �جلهة �حلكومية 	

ومع ��سرت�تيجية لالبتك�ر يف �حلكومة.

▢ تطوي��ر وتطبي��ق �أنظم��ة لإد�رة �لبتك�ر تت�سمن ��س��تخد�م مع�يري و��سح��ة لتحديد �أولوي�ت فر�ص �لتح�س��ن و�لتطوير 	

�لتي حتت�ج حلوًل مبتكرة و�ختي�ر �لأفك�ر �ملجدية منه� مب� يتو�فق مع ��س��رت�تيجية لالبتك�ر يف �حلكومة ومب� ي�س���هم 

يف حتقي��ق ��س��رت�تيجية �جله��ة و�لأجندة �لوطنية )مثل: تق��دمي خدم�ت جديدة ومبتكرة وتنفيذ �لأعم�ل و��س��تحد�ث 

مب�در�ت وبر�مج و�سي��س�ت بطرق �بتك�رية حتقق قيمة م�س�فة جلميع �ملعنين(.

▢ توفري بيئة �لعمل و�لقنو�ت �ملالئمة و�لأدو�ت �لتي حتفز �ملو�رد �لب�سرية و�ملتع�ملن و�ملعنين على �مل�س�ركة يف �أن�سطة 	

�لبتك�ر �ملرتبطة بعمل �جلهة مب� يتو�فق مع مع�يري و�أدلة عمل بر�مج �لبتك�ر يف �حلكومة.

▢ بن�ء �س��بكة �س��ر�ك�ت ف�علة مع �جل�مع�ت ومر�كز �لبحث �لعلمي و�ملعنين يف �لقط�ع �حلكومي و�خل��ص لدعم عملية 	

�لبتك�ر مب� ي�سمن �لتك�مل و��ستف�دة جميع �لأطر�ف من �لمك�ني�ت و�ملو�رد �ملت�حة.

▢ �إعد�د وتنفيذ بر�مج لبن�ء قدر�ت �ملو�رد �لب�سرية لتمكينه� من �مل�س�همة بف�علية يف �أن�سطة �لبتك�ر.	
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▢ �سم�ن �ل�ستخد�م �لأمثل للمع�رف و�ملعلوم�ت لتحديد �لفر�ص �ملت�حة لالبتك�ر.	

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار: ب( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ نتيجة ج�هزية �لبتك�ر يف �جلهة �حلكومية.	

▢ ن�سبة �ملوظفن �ملتدربن يف جم�ل �لبتك�ر	

▢ ن�سبة �لبتك�ر�ت �لن�جتة عن �قرت�ح�ت �ملوظفن.	

▢ معدل �لأور�ق �لبحثية �ملقدمة لكل موظف.	

▢ ن�سبة �لبتك�ر�ت �حل��سلة على بر�ء�ت �خرت�ع/ حقوق �مللكية �لفكرية.	

▢ ن�سبة �لور�ص و�لفع�لي�ت �لتي تنظمه� �جلهة يف جم�ل �لبتك�ر.	

▢ ن�سبة �مليز�نية �ملخ�س�سة لالبتك�ر. 	

▢ �لنت�ئ��ج �مل�دي��ة وغ��ري �مل�دية �لت��ي مت حتقيقه� نتيجة لتطبيق �لأف��ك�ر �لبتك�رية يف جم�ل �خلدم���ت و�لعملي�ت ودعم 	

حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية. 

▢ عدد �لأفك�ر �لبتك�رية �ملقدمة من �ملتع�ملن و�ل�سرك�ء.	

▢ ن�سبة �لقرت�ح�ت/�لأفك�ر �لبتك�رية �ملجدية و�ملطبقة.	

▢ عدد وحجم �مل�س�ريع �لبتك�رية �ملنفذة مع �ل�سرك�ء.	

▢ عدد �خلدم�ت و�ملنتج�ت �جلديدة/�ملطورة �لن�جتة عن �أفك�ر �بتك�رية.	

▢ عدد من�ذج �لعمل �لر�ئدة �لتي مت ��ستحد�ثه� وتطبيقه�. 	
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ف المستقبل
إستشرا

إدارة ا�بتكار

رأس المال البشري

الحوكمة

%20

%20

%60
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المحور الثالث: الممكنات )20%(
يت�سم��ن �ملح��ور �لث�لث ثالثة مع�يري رئي�س��ية )ر�أ���ص �مل�ل �لب�س��ري( و )�ملمتل��ك�ت و�ملو�رد( و )�حلوكم��ة(، حيث يتم 

تطبيقه� على جميع �جله�ت �مل�س�ركة، ويتم مر�ع�ة مدى تطبيق �ملع�يري بن�ًء على طبيعة عمل �جلهة �حلكومية من 

حيث طبيعة وحجم �ملو�رد و�ملمتلك�ت �لتي ت�ستخدمه�.

�ملعي�ر �لرئي�سي �ل�س�بع: راأ�س المال الب�سري

�ملعي�ر �لرئي�سي �لث�من: الممتلكات والموارد

�ملعي�ر �لرئي�سي �لت��سع: الحوكمة 
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المعيار الرئيسي السابع: رأس المال البشري
يركز هذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على ر�أ���ص �مل�ل �لب�سري وو�سع �خلطط �لالزمة لتحقيق كل من �أهد�ف �لأفر�د و�جلهة 

ب�سكل م�سرتك مع تقدمي خدم�ت ذ�ت جودة ع�لية وفق� لق�نون ولو�ئح �ملو�رد �لب�سرية و�لأنظمة �ملكملة. كم� ي�سمل 

�ملعي���ر �ل�س��تثم�ر يف ر�أ���ص �مل�ل �لب�س��ري و��س��تد�مته ورفع كف�ءت��ه و�إنت�جيت��ه. وتقدير جهود �لع�مل��ن ومك�ف�أتهم 

وحتفيزه��م ومتكينه��م ورف��ع قدر�تهم عل��ى �لبتك�ر مع �لرتكي��ز على ��س��تقط�ب �لكف�ء�ت �لوطني��ة و�لتخ�س�سية 

و�ملح�فظة عليه� وحتقيق �لتو�زن بن �جلن�سن. كم� يركز هذ� �ملعي�ر على مدى حتقيق نت�ئج ر�ئدة يف هذ� �ملج�ل.

تصميم وتطبيق الخطط والسياسات والعمليات المتعلقة   1-7  
برأس المال البشري  

قدرات تصميم وتطبيق الخطط والسياسات والعمليات المتعلقة برأس المال البشري أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتدي��د �مله���ر�ت و�لكف�ء�ت �ل�س��لوكية وقدر�ت �ملو�رد �لب�س��رية �لالزمة لتحقيق ��س��رت�تيجية �جله��ة ومب� يتو�فق مع 	

�لهيكل �لتنظيمي و�لإط�ر �لع�م للعملي�ت وو�سع �خلطط �لالزمة لتوفريه�.

▢ تطوي��ر وتطبي��ق �سي��س���ت و�أنظم��ة عمل متك�ملة تغط��ي خمتلف �جلو�نب �ملتعلق��ة ب�إد�رة عملي���ت �لتوظيف و�لتطوير 	

�ملهن��ي وتخطي��ط �مل�س���ر �لوظيفي و�لنتق���ل و�لتظلم �لوظيفي و�أنظم��ة �لتحفيز و�لتكرمي وغريه� م��ن �لعملي�ت ذ�ت 

�لعالقة بر�أ���ص �مل�ل �لب�س��ري مع �سم�ن تقدمي خدم�ت ذ�ت جودة ع�لية وفقً� لق�نون ولو�ئح �ملو�رد �لب�سرية و�لأنظمة 

�ملكملة له�، ومب� ي�سمن حتقيق �لعد�لة وتك�فوؤ �لفر�ص و�ل�سف�فية. 

▢ حتديد �لحتي�ج�ت �لتدريبية بن�ًء على �أ�س���ص ومعلوم�ت دقيقة و�إعد�د �خلطط �لتدريبية ب��س��تخد�م �أ�سك�ل �لتدريب 	

و�لتعل��م �مل�س��تمر �ملختلف��ة وتنفيذه� ب�س��كل ي�سمن �ك�س���ب �ملو�رد �لب�س��رية �ملع���رف و�مله�ر�ت و�ل�س��لوكي�ت �ملطلوبة 

وقي��ص مدى ف�علية و�أثر �لتدريب على �أد�ء و�سلوك �ملو�رد �لب�سرية.
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▢ تقييم �أد�ء �ملو�رد �لب�سرية مب� ي�سمن حتقيق �لعد�لة وتك�فوؤ �لفر�ص و�ل�سف�فية وتوفري معلوم�ت منتظمة عن م�ستوي�ت 	

�لأد�ء و�لإجن���ز وحتقي��ق �لأهد�ف و�لكف�ء�ت لتح�س��ن هذه �مل�س��توي�ت، ورب��ط �لتقدم �لوظيف��ي و�ملك�ف�آت و�حلو�فز 

بنت�ئج �لتقييم.

▢ متكن �ملو�رد �لب�سرية و�سم�ن ح�سولهم على �لأدو�ت و�ملعلوم�ت و�لكف�ء�ت و�ل�سالحي�ت �لالزمة ل�سم�ن م�س�همتهم 	

�لق�سوى يف حتقيق �لأهد�ف.

▢ ت�س��جيع ومك�ف���أة �لإجن���ز�ت �لر�ئ��دة عل��ى جميع �مل�س��توي�ت ب�جله��ة �حلكومية )�ملوظف��ن وفرق �لعم��ل( يف �لتوقيت 	

و�لطريقة �ملن��سبة وخلق �لتن�ف�ص �لإيج�بي فيم� بينهم.

▢ توف��ري بيئ��ة عم��ل �سحية و�آمنة ومالئمة ت�س���هم يف حتفيز �ملو�رد �لب�س��رية على �لإنت�ج و�لإب��د�ع وحتقيق �لتو�زن بن 	

�حلي�ة �لعملية و�ل�سخ�سية لهم )مثل: مكتبة، ق�عة ري��سية، من�طق ��سرت�حة(.

▢ تطبيق خطة متك�ملة للتوطن ت�سمن ��ستقط�ب �لكف�ء�ت �لوطنية و�ملح�فظة عليه� وت�سجيع عملهم يف وظ�ئف تتدنى 	

فيه� ن�سب �لتوطن.

▢ متك��ن وتعزي��ز دور �مل��ر�أة يف �لعمل وخلق بيئة د�عمة للمر�أة و�لأم �لع�ملة )مثل توفري �حل�س�ن�ت لالأطف�ل �أو �س���ع�ت 	

عمل مرنة، �أو �سي��س�ت د�عمة لالأم �لع�ملة(.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق الخطط والسياسات والعمليات   ب ( 
المتعلقة برأس المال البشري  

ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

 ب1( موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملتعلقة بت�سميم وتطبيق �خلطط و�ل�سي��س�ت و�لعملي�ت �ملتعلقة بر�أ�ص �مل�ل �لب�سري: 

تنمية �ملو�رد �لب�سرية:  

▢ �لكف�ء�ت �ملطلوبة مق�رنة ب�لكف�ء�ت �ملتوفرة.	

▢ �لإنت�جي��ة. 	
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▢ مع��دل �ل�س���ع�ت �لتدريبي��ة ل��كل موظف ح�س��ب �لفئ�ت �لوظيفي��ة �ملختلف��ة )�لقي�دي��ة، �لإ�س��ر�فية، �لتنفيذية 	

�لتخ�س�سية و�لفنية(.

▢ ن�سبة �ملتدربن ح�سب �لفئ�ت �لوظيفية �ملختلفة )�لقي�دية، �لإ�سر�فية، �لتنفيذية �لتخ�س�سية و�لفنية(.	

▢ م�ستوي�ت جن�ح بر�مج �لتدريب و�لتنمية يف حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة.	

▢ ن�سبة �ملوظفن �لذين لديهم خطة تطوير �لأد�ء �لفردية. 	

▢ نت�ئج تقييم �أثر �لتدري��ب	

�لتحفيز و�مل�س�ركة  

▢ عدد �لقرت�ح�ت �ملقدمة لكل 100 موظف �سنويً�. 	

▢ ن�سبة �لقرت�ح�ت �ملطبقة �إىل �لقرت�ح�ت �ملقدمة.	

▢ ن�سبة �ملوظفن �لذين لديهم وث�ئق �أد�ء	

م�ستوي�ت �لر�س���:  

▢ متو�سط عدد �أي�م �لغي�ب لكل موظف.	

▢ معدل �لإج�ز�ت �ملر�سية لكل موظف.	

▢ متو�سط عدد �إ�س�ب�ت �لعمل. 	

▢ عدد �ملالحظ�ت و�لتظلم�ت من قبل �ملوظفن.	

▢ ن�سبة �لدور�ن �لوظيفي لغري �ملو�طنن. 	

▢ ن�سبة تظلم�ت �ملو�رد �لب�سرية �لتي متت مع�جلته� �سمن �لوقت �ملحدد.	
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�خلدم�ت �ملقدمة للمو�رد �لب�سرية:  

▢ �لوقت �لالزم لتقدمي �خلدم�ت )�ملدة �لالزمة لإجن�ز �ملع�ملة(.	

▢ كف�ءة تقدمي �خلدم�ت )ن�س��بة �خلف�ص يف تكلفة �خلدمة، ن�س��بة �لزي�دة يف �ملخرج�ت مع �حلف�ظ على نف���ص 	

�ملدخالت(.

▢ ن�سبة �لأخط�ء.	

▢ �سرعة �ل�ستج�بة لال�ستف�س�ر�ت و�لطلب�ت.	

�لتوطي����ن:  

▢ ن�سب �لتوطن ح�سب �لفئ�ت �لوظيفية �ملختلفة )�لقي�دية، �لإ�سر�فية، �لتنفيذية �لتخ�س�سية و�لفنية(.	

▢ ن�سبة �لدور�ن �لوظيفي للمو�طنن. 	

▢ ن�س��بة �ملوظف��ن �ملو�طن��ن �حل��سل��ن عل��ى �ل�س��ه�د�ت �ملهني��ة و�لتخ�س�سي��ة م��ن �إجم���يل �ملو�طن��ن يف فئة 	

�لوظ�ئف �لتخ�س�سية.

▢ ن�سب �لزي�دة يف �أعد�د �ملو�طنن.	

▢ معدلت ��ستمر�رية �خلدم���ة للمو�طنن	

ب2( مق�يي�ص ر�أي �ملو�رد �لب�سرية �لتي يتم تنفيذه� من قبل مكتب رئ��سة جمل�ص �لوزر�ء:

▢ موؤ�سر �لر�س� �لوظيفي.	

▢ موؤ�سر �لتن�غم �لوظيفي.	

▢ موؤ�سر �لولء �لوظيفي.	

▢ موؤ�سر �ل�سع�دة.	
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المعيار الرئيسي الثامن: الممتلكات والموارد
يركز هذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على مدى كف�ءة وف�علية �إد�رة �جلهة ملو�رده� �لد�خلية وممتلك�ته� لدعم ��س��رت�تيجية 

و�سي��س���ت �جله��ة و�سم���ن �لتنفي��ذ �لفع���ل للعملي�ت مب��� يف ذلك حتدي��د �أولوي�ت �لإنف�ق ب�س��كل يلب��ي �حتي�ج�ت 

وم�س�لح �ملتع�ملن ومب� يلغي �لنفق�ت يف �ملج�لت �لتي ل ت�سيف قيمة لهم، كم� يركز هذ� �ملعي�ر على مدى حتقيق 

نت�ئج ر�ئدة يف هذ� �ملج�ل.

8-1 تخطيط وإدارة الممتلكات )المباني، األجهزة، الموارد(

قدرات تخطيط وإدارة الممتلكات )المباني، األجهزة، الموارد( أ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ تطوير وتطبيق �سي��س���ت وخطط طويلة �ملدى لإد�رة �ملمتلك�ت و�ملر�فق و�ملعد�ت تدعم �سي��س��ة و��س��رت�تيجية �جلهة 	

�حلكومية ومب� يتو�فق مع ��سرت�تيجية للتنمية �خل�سر�ء.

▢ �ل�س��تخد�م �لأمث��ل للممتل��ك�ت و�ملر�ف��ق و�ملع��د�ت و�إد�رة دورة حي���ة تلك �لأ�س��ول و�أمنه� و�إد�مته� م��ن خالل بر�مج 	

�ل�سي�نة )خ��سة �لوق�ئية(.

▢ تطبيق �ملو��سف�ت �لبيئية يف عملي�ت �ل�سر�ء و��ستخد�م �ملو�د �ل�سديقة للبيئة مب� ي�سمن �ملح�فظة على �لبيئة و�ملو�رد 	

غري �ملتجددة.

▢ تطبيق مع�يري �ملب�ين �خل�سر�ء.	

▢ �لإد�رة �لأمثل للم�ستودع�ت و�ملخزون.	
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تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتخطيط وإدارة الممتلكات )المباني، األجهزة، الموارد(  ب ( 

ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ كف�ءة �ل�س����تعم�ل.	

▢ كف�ءة وف�علية عملي�ت �ل�سي�ن����ة.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف �لنفق�ت �ملرتبطة ب�إد�رة �ملمتلك�ت.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف ��ستهالك �لكهرب�ء و�ملي�ه.	

▢ حجم �ملو�د �لتي مت �إع�دة ��ستخد�مه�/تدويره�.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف ��ستهالك �ملو�د )�لأور�ق، �لوقود، �ملو�د �لكيمي�ئية، وغريه�(.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف �نبع�ث�ت �لغ�ز�ت �لدفيئة و�مللوث�ت �لبيئية.	

▢ ن�سبة �للتز�م مبع�يري �ملب�ين �خل�سر�ء.	

▢ ن�سبة ��ستخد�م �ملو�د �ل�سديقة للبيئة من �ملو�د �لق�بلة لال�ستبد�ل و�مل�ستخدمة يف �جلهة. 	

▢ ن�سبة �لتقني�ت �ل�سديقة للبيئة �مل�ستخدمة يف �لعملي�ت/�خلدم�ت.	
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8-2 إدارة العالقة مع الموردين

قدرات إدارة العالقة مع الموردين أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ ر�س��م �إط���ر وح��دود �لعالق��ة طويلة �ملدى )�ل�س��ر�كة( مع �ملوردين مب� يحق��ق �ملنفعة �ملتب�دلة وي��وؤدي �إىل بن�ء عالق�ت 	

م�ستد�مة تدعم �أهد�ف �جلهة يف جم�ل حتقيق قيمة م�س�فة للمعنين وخف�ص �لتك�ليف و�لإنف�ق �ملتعقل. 

▢ �ل�س��ف�فية يف ن�س��ر مع�يري �ختي�ر �ملوردين و�لتع�مل معهم وتقييم �أد�ئهم )تعديل ومر�جعة �لعقود، ت�سنيف �ملوردين، 	

�إح�لة �لعط�ء�ت، وغريه�(.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة العالقة مع الموردين ب ( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

ب1( موؤ�سر�ت �لأد�ء �خل��سة ب�إد�رة �لعالقة مع �ملوردين

▢ نت�ئج تقييم �ملوردين.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف �لنفق�ت �ملرتبطة ب�مل�سرتي�ت.	

▢ عدد �ملالحظ�ت �خل��سة ب�ملوردين.	

▢ ن�سبة �مل�سرتي�ت من �ل�سرك�ت �ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملحلية.	

ب2( مق�يي�ص ر�أي �ملوردين

▢ موؤ�س��ر ر�س��� �ملوردي��ن: و�ل��ذي ميك��ن �أن ي�س��مل )�لنطب�ع �لع���م، �للتز�م ببن��ود و�س��روط �لتع�قد، قن��و�ت �لتو��سل، 	

�ل�سف�فية يف �لتع�مل ومع�يري �لختي�ر وغريه�(.
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8-3 إدارة الموارد المالية  

قدرات إدارة الموارد المالية أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ تطوير وتطبيق �سي��س�ت وخطط طويلة �ملدى وعملي�ت م�لية لدعم حتقيق ��سرت�تيجية �جلهة �حلكومية.	

▢ ت�سمي��م عملي���ت �لتخطي��ط �مل���يل وعملي���ت �ل�سبط �لد�خل��ي و�لرق�ب��ة و�ملر�جعة و�إع��د�د �لتق�رير �مل�لي��ة ل�سم�ن 	

�ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد بكف�ءة وف�علية.

▢ تطبيق بر�مج لتنمية �لإير�د�ت.	

▢ تطبيق بر�مج لرت�سيد �لنفق�ت.	

▢ تطبيق مب�دئ ح�س�ب �لتك�ليف للعملي�ت و�خلدم�ت ل�سم�ن رفع كف�ءته�. 	

▢ حتليل �لنت�ئج و�لإجن�ز�ت مق�رنة ب�ملو�رد �مل�لية �ملعتمدة.	
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تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة الموارد المالية ب ( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ دقة �لتخطيط �مل�يل لالإير�د�ت �لذ�تية.	

▢ دقة �لتخطيط �مل�يل للم�سروف�ت.	

▢ دقة �إعد�د �مليز�نية.	

▢ ن�سبة �لزي�دة يف �لإير�د�ت �لن�جتة عن بر�مج تنمية �لإير�د�ت.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف �لنفق�ت �لن�جتة عن بر�مج تر�سيد �لنفق�ت.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف تك�ليف �خلدم�ت و�لعملي�ت �لرئي�سية.	

▢ ن�سبة �خلف�ص يف تك�ليف �لعملي�ت �مل�س�ندة.	
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المعيار الرئيسي التاسع: الحوكمة
يرك��ز ه��ذ� �ملعي�ر �لرئي�س��ي على مدى كف�ءة وف�علي��ة �لإط�ر �لع�م للحوكمة مب� ي�سمن حتقيق مبد�أ �مل�س���ءلة جت�ه 

�ملعنين و�ل�سف�فية جت�ه �ملجتمع و�جله�ت �ملعنية ب�حلوكمة على �مل�ستوى �حلكومي فيم� يتعلق ب�لأد�ء ومدى �للتز�م 

ب�لت�س��ريع�ت و�لقو�ن��ن مب��� يف ذلك �ملتعلقة بحقوق �مللكي��ة �لفكرية. كم� يركز هذ� �ملعي���ر على مدى حتقيق نت�ئج 

ر�ئدة يف �حلوكمة و�إد�رة �ملخ�طر. 

9-1 تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة  

قدرات تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ �سم�ن �إيج�د وتطبيق �إط�ر عمل فع�ل و�س�مل للحوكمة على جم�لت �لعمل �ملختلفة يف �جلهة �حلكومية )مثل: �لإد�رة 	

�ملوؤ�س�سية، �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية، �لإد�رة �مل�لية، �إد�رة �ملعلوم�ت، �إد�رة �مل�س�ريع، �إد�رة �ملو�رد و�ملمتلك�ت(.

▢ حتقي��ق مب�دئ �حلوكمة �خل��سة بف�سل �مله�م و�مل�س��وؤولي�ت من خالل حتديد �سل�س��لة �لقيم��ة و�لإط�ر �لع�م للعملي�ت 	

�لذي يت�سمن �لعملي�ت �لرئي�سية و�مل�س�ندة و�لهيكل �لتنظيمي �ملالئم لتنفيذ �ل�سرت�تيجية و�ل�سي��س�ت �لد�عمة له�. 

▢ �للت��ز�م ب�لت�س��ريع�ت و�لقو�ن��ن ومتطلب���ت �لرب�م��ج �حلكومي��ة و�ملت�بع��ة �لفع�ل��ة لتنفيذ م� ي��رد يف تق�ري��ر �لتقييم 	

و�لتدقي��ق م��ن �جله���ت �ملعنية ب�ملت�بع��ة و�لرق�بة �لإد�ري��ة و�مل�لية )مث�ل: ديو�ن �ملح��س��بة، مكت��ب �لتدقيق �لد�خلي، 

وز�رة �مل�لية وغريه�(.

▢ تطبيق مع�يري حلفظ حقوق �مللكية �لفكرية للجهة و�ملعنين.	
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تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة ب ( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

ب1( مق�يي�ص ر�أي �ملعنين ب�حلوكمة

حيث ميكن �أن ي�سمل ذلك �ملج�لت �لت�لية:

▢ �ل�سف�فية و�لنز�هة يف مع�يري �لتع�مل مع �ملتع�ملن.	

▢ �ل�سف�فية و�لنز�هة وتك�فوؤ �لفر�ص يف مع�يري �لتع�مل مع �ملو�رد �لب�سرية.	

▢ �ل�سف�فية و�لنز�هة وتك�فوؤ �لفر�ص يف �لتع�مل ومع�يري �لختي�ر للموردين.	

ب2( موؤ�سر�ت �لأد�ء �خل��سة ب�حلوكمة

ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ نت�ئج ت�سنيف ديو�ن �ملح��سبة.	

▢ عدد �ملالحظ�ت �لو�ردة يف تق�رير �لتدقيق و�لتقييم م�سنفة ح�سب �لأهمية.	

▢ ن�سبة �ملالحظ�ت من تق�رير �لتقييم و�لتدقيق �لتي مت �إغالقه� يف �لوقت �ملحدد.	

9-2 تصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر  

قدرات تصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر أ ( 
وميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنق�ط �لت�لية:

▢ حتدي��د �ملخ�ط��ر و�لأزم���ت و�لك��و�رث �ملحتمل��ة بك�ف��ة �أنو�عه� )مث��ل: �ملخ�ط��ر �ل�س��رت�تيجية، �مل�لية، �لبيئي��ة، �أمن 	

�ملعلوم�ت، �ملخ�طر �لت�سغيلية، �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية( وحتديد �حتم�لية حدوثه� و�لآث�ر �لن�جمة عنه�.

▢ �إعد�د خطة لإد�رة �ملخ�طر تت�سمن �لأن�سطة وم�سوؤولي�ت �لتنفيذ و�لأطر �لزمنية و�ملو�رد �لالزمة. 	
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▢ حتديد بد�ئل و�س��ين�ريوه�ت وخطط بديلة ملو�جهة �ملتغري�ت و�مل�س��تجد�ت �لتي ميكن �أن حتول دون حتقيق �لأهد�ف 	

�ل�سرت�تيجية وتنفيذ �لعملي�ت و�مل�س�ريع و�ملب�در�ت و�لرب�مج.

تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر ب ( 
ح�سب طبيعة عمل و�أهد�ف و�أن�سطة �جلهة �حلكومية، ميكن �أن ي�سمل هذ� �ملعي�ر �لنت�ئج �لت�لي��ة:

▢ ن�سبة جن�ح خطط �لتدريب و�لتج�رب �لوهمية للتع�مل مع �لأزم�ت و�لكو�رث.	

▢ متو�سط عدد �إ�س�ب�ت �لعمل �لن�جتة من �لأزم�ت و�لكو�رث.	

▢ عدد �حلو�دث �لن�جتة عن عملي�ت و�أن�سطة �جلهة.	

▢ ن�سب جن�ح خطط �لطو�رئ يف �لتع�مل مع �ملخ�طر )يف ح�ل حدوثه�(.	
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فئة أفضل
خدمة حكومية مشتركة



76



77

فئة أفضل خدمة حكومية مشتركة
متنح �جل�ئزة للخدمة �مل�سرتكة �لتي ت�س�هم يف حت�سن رحلة �ملتع�مل و�لتي �أدت �ىل حتول متميز وحت�سن ملحوظ 

وم�ستد�م يف توفري خدمة م�سرتكة ذ�ت جودة ع�لية ترقى فيه� �ىل �مل�ستوي�ت �لع�ملية وتلبي وتفوق توقع�ت �ملتع�ملن 

من خالل.

حت�سن نوعية جتربة �ملتع�مل على م�ستوى �جله�ت �لحت�دية وب�لت�يل تعزيز ر�س� �ملتع�ملن وذلك �نطالق�   )1

�خلدم�ت  وتكييف  لحتي�ج�تهم  وفق�  �خلدمة  عملية  ودعم  عليهم  و�لرتكيز  لحتي�ج�تهم  و��سح  فهم  من 

�حلكومية مب� يتالءم معهم.

تعزيز كف�ءة �لعمل �حلكومي عرب تعزيز �لتع�ون بن خمتلف �جله�ت �لحت�دية وتك�مل �ملعلوم�ت و�لأنظمة   )2

ب�سكل �سل�ص وذلك من خالل �عتم�د �سي��سة �لن�فذة �لو�حدة، ت�سهيل �لعملي�ت و�أمتتته� و�لتع�ون كفرق �لعمل 

من �أجل تقدمي �خلدمة.

تعريف الخدمة المشتركة:
ه��ي �خلدم��ة �لت��ي ي�س��رتك يف تقدميه� �أكرث من جه��ة حكومية و�لت��ي مت تطويره� به��دف ح�سول �ملتع�مل عليه� ب�س��هولة 

و�سال�سة. كم� ميكن للخدم�ت �مل�سرتكة �أن ترتبط بحدث معن يف �حلي�ة.

شروط الجائزة:
▢ �مل�س�ركة �ختي�رية للجه�ت �حلكومية �لحت�دية.	

▢ �أن تكون �خلدمة �مل�سرتكة �ملتقدمة لهذه �لفئة خدمة �حت�دية.	

▢ �أل يقل عدد �جله�ت �لحت�دية �مل�س�ركة يف �خلدمة عن جهتن.	



78

▢ �أن تكون خدمة ق�ئمة مت تطويره� خالل �ل 3 �أعو�م �ل�س�بقة بحد �أق�سى.	

▢ �أن تكون خدمة تقدم لفئة �ملتع�ملن �لفر�د �أو �لأعم�ل.	

ما هي معايير التقييم الرئيسية:

1- فعالية الخدمة: 40%
▢ �لزي�دة يف ن�سبة ر�س� �ملتع�ملن عن �خلدمة.	

2- كفاءة الخدمة : )40%(
▢ تقلي�ص عدد �خلطو�ت �لالزمة للح�سول على �خلدمة بحيث يتم تقدمي �خلدمة ب�أ�س�ليب وطرق �أ�سهل.	

▢ تقلي�ص �لوقت للح�سول على �خلدمة.	

▢ تقلي�ص تكلفة تقدمي �خلدمة على �جلهة.	

3- الربط الذكي: )10%(
▢  ن�س��وج �لرب��ط �لذك��ي ب��ن �جله�ت �مل�س���ركة لتح�س��ن رحل��ة �ملتع�م��ل )من تق��دمي �لطلب �ىل �جن���ز �ملع�ملة 	

ب�سكل ك�مل(.

4- الربط الذكي: )10%(
▢ درجة �لبتك�ر يف تقدمي �خلدمة.	
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آلية التقييم:

معايير 
مرحلة الريادةمرحلة النضوجمرحلة التطورمرحلة ابتدائيةالقياس

مة 
خد

ة ال
عالي

ف

 ن�سبة ر�س� �ملتع�ملن 

�أدنى من 30 %

ن�سبة ر�س� �ملتع�ملن من 

 % 70 - % 30

ن�سبة ر�س� �ملتع�ملن

�أعلى من %70 - %90  

 ن�سبة ر�س� �ملتع�ملن 

�أعلى من 90 %

مة
خد

ة ال
فاء

ك

الزمن: ن�سبة تقلي�ص 

�لزمن  للح�سول على 

�خلدمة بن�سبة  20% بحد 

�أعلى

الزمن: ن�سبة تقلي�ص 

�لزمن للح�سول على 

�خلدمة بن�سبة �أعلى من 

%50  - %20

الزمن: ن�سبة تقلي�ص 

�لزمن للح�سول على 

�خلدمة بن�سبة �أعلى من 

%80 - %50

الزمن: ن�سبة تقلي�ص 

�لزمن للح�سول على 

�خلدمة بن�سبة 

�أعلى عن %80

عدد �لخطو�ت: ن�سبة 

تقلي�ص �خلطو�ت �لالزمة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة  20% بحد �أعلى 

عدد �لخطو�ت: ن�سبة 

تقلي�ص �خلطو�ت �لالزمة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة �أعلى من %20-%50

عدد �لخطو�ت: ن�سبة 

تقلي�ص �خلطو�ت �لالزمة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة من %50 - %80

عدد �لخطو�ت: ن�سبة 

تقلي�ص �خلطو�ت �لالزمة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة �أعلى عن %80

�لتكلفة:  ن�سبة تقلي�ص 

�لتكلفة على �جلهة  

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة 20% بحد �أعلى

�لتكلفة: ن�سبة تقلي�ص 

�لتكلفة على �جلهة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة من %20-%50

�لتكلفة: ن�سبة تقلي�ص 

�لتكلفة على �جلهة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة من %50 - %80

�لتكلفة: ن�سبة تقلي�ص 

�لتكلفة على �جلهة 

للح�سول على �خلدمة 

بن�سبة �أعلى عن %80
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معايير 
مرحلة الريادةمرحلة النضوجمرحلة التطورمرحلة ابتدائيةالقياس

ي  
ذك

ج ال
ض

الن

مرحلة �لح�سول على معلوم�ت عن �لخدمة: 

يتعرف �ملتع�مل من خالله� على �خلدمة �ملطلوبة 

وكيفية �حل�سول عليه�

حيث ُتطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- جمع �خلدم�ت يف ب�ق�ت ح�سب مر�حل �حلي�ة 

�لرئي�سية

- متكن �ل�ستف�س�ر عرب قنو�ت متعّددة 

- ح�سر �لتو��سل بنقطة و�حدة 

مرحلة طلب �لخدمة: 

يبد�أ �ملتع�مل عملية �لتف�عل مع �جلهة �حلكومية للح�سول 

على �خلدمة �ملطلوبة من خالل طلب موحد لطلب �خلدمة 

وحيث تطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية:

- �ل�ستف�دة من �ملعلوم�ت �ل�سخ�سية �ملحفوظة

- �عتم�د تطبيق�ت �له�تف �لذكي

- �عتم�د �لطلب�ت �لتف�علية �ملتعّددة �خلدم�ت

- �إت�حة خي�ر�ت تن��سب �ملتع�مل يف تقدمي �لطلب�ت

مرحلة �لتو��سل �أثن�ء �إنج�ز �لمع�ملة: 

يبد�أ �ملتع�مل يف �إجر�ء�ت ��ستخد�م �خلدمة وي�سدد �لر�سوم، 

�إن وجدت، وكنتيجة لتو��سله مع �جلهة �حلكومية يح�سل على 

�خلدم�ت �ملطلوبة ب�لتو��سل مع جهة ونظ�م و�حد حيث ُتطّبق 

�ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- �إبالغ �ملتع�مل بح�لت �لتغيِّري 

- �لتو��سل ب�سكٍل ��ستب�قي وتف�علي؛

- �إت�حة خي�ر�ت �آمنة للدفع

ة و�حدة  - ح�سر �لر�سوم ودفعه� مرَّ

مرحلة �إتم�م �لخدمة )من �لبد�ية �إلى �لنه�ية(: 

يكمل �ملتع�مل عملية �لتف�عل �خل��ص ب�خلدمة �ملطلوبة 

ويح�سل على �لنت�ئج �ملرجوة من خالل و�جهة موحدة حيث 

ُتطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- خي�ر�ت تن��سب �ملتع�مل يف �إي�س�ل �خلدمة

- �إي�س�ل �خلدمة �إىل مك�ن �لإق�مة يف �ليوم ذ�ته حيثم� 

ينطبق ذلك

- �إ�سع�ر �ملتع�ملن ب�إجن�ز �خلدمة 

- تزويد �ملتع�مل ب�قرت�ح�ت ون�س�ئح حول �خلدمة

- �لحتف�ظ ب�سجل عن مع�مالت �ملتع�مل و�إ�سع�ره تلق�ئيً� 

بتجديد �خلدمة

مة
خد

ي ال
ر ف

تكا
الب

ا

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مب�سطة ول يوجد 

�بتك�ر في تقديم �لخدمة

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مب�سطة مع وجود ع�مل 

�لبتك�ر 

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مبتكرة  وممكن تكر�ر �لتجربة 

على جه�ت �أخرى 

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مبتكرة و�ن تكون تجربة فريدة 

يقتدى به� ع�لمي� 

سيتم األخذ في عين االعتبار النقاط التالية:
▢ م�ستوى تعقيد �خلدمة �مل�سرتكة.	  )1

▢ عدد �جله�ت �مل�س�ركة يف �خلدمة.	  )2

▢ ت�أثري �خلدمة على �سريحة �ملتع�ملن.	  )3

▢ �ملم�ر�س�ت �ملطبقة وفق دليل تطوير �خلدم�ت �حلكومية �لت�بع لربن�مج �لإم�ر�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.	  )4
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معايير 
مرحلة الريادةمرحلة النضوجمرحلة التطورمرحلة ابتدائيةالقياس

ي  
ذك

ج ال
ض

الن

مرحلة �لح�سول على معلوم�ت عن �لخدمة: 

يتعرف �ملتع�مل من خالله� على �خلدمة �ملطلوبة 

وكيفية �حل�سول عليه�

حيث ُتطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- جمع �خلدم�ت يف ب�ق�ت ح�سب مر�حل �حلي�ة 

�لرئي�سية

- متكن �ل�ستف�س�ر عرب قنو�ت متعّددة 

- ح�سر �لتو��سل بنقطة و�حدة 

مرحلة طلب �لخدمة: 

يبد�أ �ملتع�مل عملية �لتف�عل مع �جلهة �حلكومية للح�سول 

على �خلدمة �ملطلوبة من خالل طلب موحد لطلب �خلدمة 

وحيث تطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية:

- �ل�ستف�دة من �ملعلوم�ت �ل�سخ�سية �ملحفوظة

- �عتم�د تطبيق�ت �له�تف �لذكي

- �عتم�د �لطلب�ت �لتف�علية �ملتعّددة �خلدم�ت

- �إت�حة خي�ر�ت تن��سب �ملتع�مل يف تقدمي �لطلب�ت

مرحلة �لتو��سل �أثن�ء �إنج�ز �لمع�ملة: 

يبد�أ �ملتع�مل يف �إجر�ء�ت ��ستخد�م �خلدمة وي�سدد �لر�سوم، 

�إن وجدت، وكنتيجة لتو��سله مع �جلهة �حلكومية يح�سل على 

�خلدم�ت �ملطلوبة ب�لتو��سل مع جهة ونظ�م و�حد حيث ُتطّبق 

�ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- �إبالغ �ملتع�مل بح�لت �لتغيِّري 

- �لتو��سل ب�سكٍل ��ستب�قي وتف�علي؛

- �إت�حة خي�ر�ت �آمنة للدفع

ة و�حدة  - ح�سر �لر�سوم ودفعه� مرَّ

مرحلة �إتم�م �لخدمة )من �لبد�ية �إلى �لنه�ية(: 

يكمل �ملتع�مل عملية �لتف�عل �خل��ص ب�خلدمة �ملطلوبة 

ويح�سل على �لنت�ئج �ملرجوة من خالل و�جهة موحدة حيث 

ُتطّبق �ملم�ر�س�ت �لت�لية: 

- خي�ر�ت تن��سب �ملتع�مل يف �إي�س�ل �خلدمة

- �إي�س�ل �خلدمة �إىل مك�ن �لإق�مة يف �ليوم ذ�ته حيثم� 

ينطبق ذلك

- �إ�سع�ر �ملتع�ملن ب�إجن�ز �خلدمة 

- تزويد �ملتع�مل ب�قرت�ح�ت ون�س�ئح حول �خلدمة

- �لحتف�ظ ب�سجل عن مع�مالت �ملتع�مل و�إ�سع�ره تلق�ئيً� 

بتجديد �خلدمة

مة
خد

ي ال
ر ف

تكا
الب

ا

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مب�سطة ول يوجد 

�بتك�ر في تقديم �لخدمة

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مب�سطة مع وجود ع�مل 

�لبتك�ر 

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مبتكرة  وممكن تكر�ر �لتجربة 

على جه�ت �أخرى 

يتم تقديم �لخدمة بطريقة مبتكرة و�ن تكون تجربة فريدة 

يقتدى به� ع�لمي� 

سيتم األخذ في عين االعتبار النقاط التالية:
▢ م�ستوى تعقيد �خلدمة �مل�سرتكة.	  )1

▢ عدد �جله�ت �مل�س�ركة يف �خلدمة.	  )2

▢ ت�أثري �خلدمة على �سريحة �ملتع�ملن.	  )3

▢ �ملم�ر�س�ت �ملطبقة وفق دليل تطوير �خلدم�ت �حلكومية �لت�بع لربن�مج �لإم�ر�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.	  )4





أوسمة
رئيس مجلس الوزراء
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أوسمة رئيس مجلس الوزراء
تغطي هذه �لأو�س��مة جم�لت �لتفوق �لوظيفي �ملختلفة وت�س��مل ك�فة �لوظ�ئف يف �جله�ت �حلكومية �لحت�دية. وقد 

مت �إدر�ج �مل�سمي�ت �لوظيفية يف كل فئة على �سبيل �ملث�ل ل �حل�سر. 

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل وكيل وزارة/مدير عام
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع �ملوظفن يف درجة وكيل وز�رة �أو مدير ع�م �أو �لق�ئمن ب�أعم�لهم يف �جله�ت �لحت�دية.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلشرافي
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئة جلميع موظف��ي �جله�ت �لحت�دية �لع�ملن يف وظ�ئف �إ�س��ر�فية على �ختالف م�س��توي�تهم �لإد�رية 

)ب��ستثن�ء مدر�ء مر�كز خدمة �ملتع�ملن(، ومن �لأمثله على �لوظ�ئف/�مل�سمي�ت �لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه �لفئة: 

)مدير �إد�رة، ن�ئب مدير �إد�رة، رئي���ص ق�س��م /مكتب/ مركز/ قط�ع، ن�ئب رئي���ص ق�س��م/ مكتب/ قط�ع، رئي���ص/ م�سوؤول 

وحدة فرعية، م�سرف، رئي�ص جمموعة �أو رئي�ص فريق عمل( وم� �س�به.

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مدير مركز خدمة 
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع مدر�ء مر�كز خدمة �ملتع�ملن يف �حلكومة �لحت�دية و�لذين تخ�سع مر�كزهم ملع�يري ت�سنيف 

مر�كز تقدمي �خلدمة ح�سب برن�مج �لإم�ر�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الفني/التقني/الهندسي
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلمي��ع موظف��ي �جله���ت �لحت�دية �لع�مل��ن يف جم�ل تقني��ة �ملعلوم���ت �أو م�س��تخدمي �لأجهزة 

و�ملع��د�ت �لتقني��ة و�لهند�س��ية عل��ى �ختالفه� وتنوع م�س��مي�ته� ودرج��ة تعقيده� وم��ن �لأمثلة على �لوظ�ئف/�مل�س��مي�ت 

�لوظيفي��ة �لت��ي تن��درج �سمن هذه �لفئة: ) حملل، م�سمم بر�مج �حل��س��ب �لآيل، م�س��غل �أنظمة، �إد�ري قو�عد بي�ن�ت، 

فن��ي �أجه��زة طبي��ة، فن��ي حمط���ت �لتحك��م و�ل�س��يطرة �لآلي��ة و�ملخت��رب�ت، مهند���ص، فن��ي و�س���ئل �س��معية و ب�سرية، 

و�لع�مل��ون يف حمط�ت �مل�ء و�لكهرب�ء و�لبث �لإعالمي( وم� �س���به.
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وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلميع موظف��ي �جله�ت �لحت�دي��ة �لع�ملن ب�لوظ�ئ��ف �ملهنية و�ل�ست�س���رية عل��ى �ختالفه� وتنوع 

م�س��مي�ته�، و�لع�ملون يف مر�كز �لبحث �لعلمي و�لدر��س���ت، ومن �لأمثلة على �لوظ�ئف/�مل�س��مي�ت �لوظيفية �لتي تندرج 

�سمن هذه �لفئة: )خبري، م�ست�س���ر، �أخ�س�ئي، ب�حث، خمطط، مرتجم، و�عظ ومر�س��د، �أ�س��ت�ذ كلية �أو ج�معة، �سيديل، 

ممر�ص، ق��سي، وكيل ني�بة، خمرج، �إعالمي، حمرر، �إح�س�ئي، حم��سب، مدقق ح�س�ب�ت( وم� �س�به.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال اإلداري
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلمي��ع موظفي �جله�ت �لحت�دي��ة �لع�ملن بوظ�ئ��ف �إد�رية �أو كت�بي��ة �أو م�لية غري �إ�س��ر�فية على 

�ختالفه� وتنوع م�س��مي�ته� ومن �لأمثلة على �لوظ�ئف/�مل�س��مي�ت �لوظيفية �لتي تندرج �سمن هذه �لفئة: )�إد�ري، �س�بط 

�س��وؤون موظفن، م�س���عد �إد�ري، �س�بط م�س��رتي�ت، �أمن خمزن �أو م�س��تودع، �س��كرتري، موظف طب�عة، موظف �أر�س��يف، 

�إد�ري مو�زنة، م�س�عد م�يل، �أمن �سندوق، ك�تب ح�س�ب�ت، حم�سل �إير�د�ت �أو ج�بي( وم� �س�به.

وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلمي��ع موظف��ي �جله���ت �لحت�دية �لذي��ن تتطلب طبيع��ة وظ�ئفه��م �لعمل �مليد�ين غ��ري �ملكتبي 

خ���رج موق��ع جه��ة عملهم على �ختالفه� وتنوع م�س��مي�ته�، ومن �لأمثل��ة على �لوظ�ئف/�مل�س��مي�ت �لوظيفية �لتي تندرج 

�سم��ن ه��ذه �لفئ��ة: )مر�ق��ب، مفت���ص، رجل �س��رطة �أو �أم��ن �أو مرور �أو �س��المة �أو دف�ع م��دين �أو �إنق�ذ، مر�س��د / دليل 

�س��ي�حي، م�ّس���ح، فني زر�عة، مر�س��د زر�عي، فني هند�سة �أو �إعم�ر، �س���ئق، م�سغل معد�ت( وم� �س�به.

وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال خدمة المتعاملين
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلميع موظف��ي �جله�ت �لحت�دية �لع�مل��ن بوظ�ئف �ل�سف �لأم�مي لتق��دمي �خلدم�ت �لإد�رية 

غ��ري �لفني��ة للمتع�مل��ن يف مر�ك��ز تق��دمي �خلدمة �أو �لإج�ب��ة على ��ستف�س���ر�ت �ملتع�مل��ن �أو توفري �ملعلوم���ت لهم عن 

�خلدم���ت �ملقدم��ة، وم��ن �لأمثلة على �لوظ�ئف/�مل�س��مي�ت �لوظيفية �لت��ي تندرج �سمن هذه �لفئة: موظف ��س��تقب�ل �أو 

��س��تعالم�ت �أو خدمة متع�ملن، موظف مركز �ت�س�ل، وم� �س���به. 
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وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل طبيب
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئ��ة جلميع �لأطب�ء من مو�طني دولة �لإم�ر�ت من جميع �لخت�س��س�ت على م�س��توى �لدولة.

وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل معلم
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع �ملعلمن يف جميع مر�حل �لتعليم �ملدر�سي من مو�طني دولة �لإم�ر�ت على م�ستوى �لدولة. 

وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المبتكرين
خ�س�س��ت ه��ذه �لفئة جلميع موظفي �جله�ت �لحت�دية بغ�ص �لنظر عن �مل�س��مى �لوظيف��ي �أو �لدرجة ممن ق�مو� بتقدمي 

�بتك�ر�ت �أو �خرت�ع�ت م�سجلة ب��سمهم، �سو�ء ك�نت مرتبطة مبج�ل عملهم �أو خ�رج �إط�ر �لعمل.

وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد
خ�س�ست هذه �لفئة جلميع �ملوظفن �ملعينن حديث� )من حديثي �لتخرج( لدى �جله�ت �لحت�دية، �سريطة �إكم�لهم مدة 

ل تقل عن �ستة �أ�سهر ولتزيد عن �أربعة وع�سرين �سهرً� يف �لعمل لدى �جلهة �ملعنية يف ت�ريخ تقدمي طلب �مل�س�ركة. 
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معايير وعناصر تقييم فئة وسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل مديرعام/وكيل وزارة

المعيار األول: األداء واالنجاز )60%(
▢ �إجن�ز�ت �جلهة �لحت�دية �لتي ي�سرف عليه� خالل فرتة عمله.	

▢ حجم وطبيعة �لأد�ء �لفردي و�لإجن�ز�ت �لتي حققه� يف نط�ق عمله �حل�يل.	

▢ �أبرز �لإجن�ز�ت خالل م�سريته �ملهنية يف جميع �جله�ت �لتي ك�ن يعمل به� �س�بقً�.	

▢ حجم وطبيعة �لأد�ء و�لإجن�ز�ت �ل�سخ�سية خ�رج نط�ق �لعمل.	

▢ �لأعم�ل �لتطوعية �لتي ق�م به� من خالل �جلهة �لتي يعمل به� �أو خ�رج نط�ق عمله.	

المعيار الثاني: المهارات القيادية )40%(
�س��يتم تقيي��م �مله���ر�ت �لقي�دي��ة من خالل جمموع��ة من �أدو�ت �لتقييم �لعلمية و�ل�س��تبي�ن�ت �لتي �س��يتم تنفيذه� ب�س��كل 

�إلكرتوين ومن خالل �جتم�ع�ت �س��خ�سية مع �ملر�س��ح ولق�ء�ت مع فئ�ت �ملعنين و�ملوظفن �لع�ملن حتت �إ�س��ر�ف �ملر�سح 

و�ملتع�ملن معه ب�سكل مب��سر.
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معايير وعناصر تقييم فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء )باستثناء فئة أفضل مدير 
عام/وكيل وزارة(

المعيار األول: األداء واإلنجاز
▢ �إجن�ز�ت �لوحدة �لتنظيمية �لتي ي�سرف عليه� خالل فرتة عمله )للفئة �لإ�سر�فية فقط(.	

▢ حجم وطبيعة �لأد�ء �لفردي و�لإجن�ز�ت �لتي حققه� �ملوظف يف نط�ق عمله �حل�يل.	

▢ حج��م وطبيع��ة �لأد�ء �لف��ردي و�لإجن���ز�ت �لتي تتع��دى �لأهد�ف �ملحددة للموظ��ف �أو تتج�وز نط���ق ومتطلب�ت عمله 	

د�خل �جلهة �لتي يعمل به�.

▢ �أبرز �لإجن�ز�ت خالل م�سريته �ملهنية يف جميع �جله�ت �لتي ك�ن يعمل به� �س�بقً�.	

▢ حجم وطبيعة �لأد�ء و�لإجن�ز�ت �ل�سخ�سية خ�رج نط�ق �لعمل.	

▢ �لأعم�ل �لتطوعية �لتي ق�م به� �ملوظف من خالل �جلهة �لتي يعمل به� �أو خ�رج نط�ق عمله.	

▢ طبيعة �ملعوق�ت و�ل�سعوب�ت �لتي تخط�ه� �ملوظف لتحقيق �إجن�ز�ته.	

▢ �جلهد �ل�سخ�سي للموظف يف حتقيق هذه �لإجن�ز�ت ومدى م�س�ركة �لآخرين يف حتقيقه�. 	

المعيار الثاني: المبادرة واالبتكار
▢ حجم وطبيعة م� قدمه �ملوظف من �بتك�ر�ت �أو مب�در�ت �إبد�عية �أو ري�دية مرتبطة مبج�ل عمل �ملوظف �أو خ�رج نط�ق 	

عمله )�أفك�ر، در��س�ت، �أ�س�ليب عمل، م�س�ريع وغريه�. 

▢ مدى تطبيق م� قدمه �ملوظف من �أفك�ر/مب�در�ت �إبد�عية.	

▢ �لنت�ئج و�لت�أثري�ت �ملرتتبة على �لبتك�ر�ت و�ملب�در�ت �لإبد�عية �ملطبقة.	

▢ بر�ء�ت �لخرت�ع، �لأبح�ث �ملن�سورة، �ملوؤلف�ت �لعلمية/�لأدبية وغريه� �مل�سجلة ب��سم �ملوظف.	
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المعيار الثالث: التعلم المستمر
▢ مدى حر�ص �ملوظف و�سرعته يف جم�ل �لتنمية �لذ�تية من خالل �كت�س�ب �خلرب�ت و�مله�ر�ت �ملتعلقة مبه�م عمله.	

▢ مدى حر�ص �ملوظف على �إج�دة وتطوير مه�ر�ته �للغوية �أو قدر�ته يف جم�ل �لت�س�ل �أو تنمية مه�ر�ت فنية �أو �إد�رية 	

متخ�س�سة تتعلق مبه�م عمله )من خالل �لتدريب( ، وكذلك مدى تطبيقه لهذه �مله�ر�ت يف عمله.

▢ �جلهود �لتي يبذله� �ملوظف لالرتق�ء بتح�سيله �لعلمي. 	

المعيار الرابع: المهارات اإلشرافية
هذ� �ملعي�ر خ��ص ب�ملوظفن �ملر�س��حن لفئة و�س���م رئي�ص جمل���ص �لوزر�ء يف �ملج�ل �لإ�سر�يف وو�س�م رئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء لأف�سل مدير مركز خدمة.

▢ ق��درة �مل�س��رف عل��ى حتديد ��س��رت�تيجية و��سح��ة لوحدت��ه �لتنظيمية/فريق عمله و�إع��د�د خطط متك�مل��ة لتحقيقه� 	

بكف�ءة وفع�لية.

▢ مه�ر�ت �مل�سرف يف جم�ل �لتنظيم و�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �لب�سرية و�مل�دية و�لتكنولوجية �ملت�حة وتعظيم �لع�ئد منه�.	

▢ م��دى تطبي��ق �مل�س��رف لأ�س���ليب موثوقة لقي����ص م�س��توى �أد�ء فري��ق عمل��ه/ وحدته �لتنظيمي��ة ومت�بعة م��دى حتقيق 	

�لأهد�ف و�تخ�ذ �لقر�ر�ت �ملن��سبة.

▢ تقدمي �مل�سرف �لقدوة �حل�سنة ملروؤو�سيه يف �لأد�ء و�ل�سلوك خ��سة يف جم�ل خدمة �ملتع�ملن و�للتز�م �لوظيفي.	

▢ مدى حر�ص �مل�س��رف على تنمية وتدريب �ملو�رد �لب�س��رية �لع�ملة حتت �إ�سر�فه وتفوي�ص �ل�سالحي�ت لهم وحتفيزهم 	

على �لعمل و�لعط�ء وبن�ء روح �لفريق �لو�حد لديهم.

▢ ق��درة �مل�س��رف عل��ى �لتو��س��ل و�لت�س���ل �لفع�ل مع فريق عمل��ه وقدرته على تق��دمي معلوم�ت بن���ءه منتظمة لهم عن 	

�أد�ئهم و�إجن�ز�تهم.

▢ �مله�رة و �لقدرة على �إد�رة عملية �لتغيري و �لتحديث و �لتح�سن �مل�ستمر نحو �لأف�سل.	
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جدول توزيع درجات معايير فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء )باستثناء فئة أفضل مدير عام/وكيل وزارة(

األولالفئة/ المعيار
األداء واإلنجاز

الثاني
المبادرة واالبتكار

الثالث
التعلم المستمر

الرابع
المهارات اإلشرافية

�ملج�ل �لإ�سر�يف/ 

�أف�سل مدير

مركز خدمة

40251025

�ملج�ل �لفني/ 

�لتقني/ �لهند�سي
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6025150 �لوظ�ئف �ملتخ�س�سة

6025150 �ملج�ل �لإد�ري

6025150 �ملج�ل �مليد�ين

 جم�ل خدمة 

�ملتع�ملن
6025150

6025150 �أف�سل طبيب

6025150 �أف�سل معلم

�ملوظفون �ملتميزون 

�جلدد
5025250

010000�ملوظفون �ملبتكرون
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 شروط المشاركة في جائزة محمد بن راشد 
لألداء الحكومي المتميز

الدورة الرابعة 2014 - 2015

أواًل: الشروط العامة
▢ موعد ت�سليم طلب�ت �مل�س�ركة يف ج�ئزة حممد بن ر��سد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز للدورة �لر�بعة يوم �لأحد 28 فرب�ير 	

2016، بحيث تغطي �لفرتة �ملمتدة حتى ت�ريخ 31 دي�سمرب 2015.

▢ تكون �مل�س���ركة يف ج�ئزة حممد بن ر��س��د لالأد�ء �حلكومي �ملتميز وفقً� لل�س��روط و�ل�سو�بط �لرئي�س��ية �لت�لية:- 	

و�ملوؤ�س�س�ت  و�لهيئ�ت  )�لوز�ر�ت  �لحت�دية  �جله�ت  جميع  على  �جل�ئزة  فئ�ت  جميع  يف  �إجب�رية  �مل�س�ركة   .1

�لحت�دية( التي:

▢ م�سى على ت�أ�سي�سه� �سنت�ن على �لأقل	

▢ يتم متويله� ب�سكل ك�مل من ميز�نية �حلكومة �لحت�دية 	

▢ �مل�س���ركة يف بر�مج ومب�در�ت و��س��رت�تيجي�ت �حلكومة �لحت�دية )نظ�م �لتخطيط �ل�س��رت�تيجي 	

حلكوم��ة دول��ة �لإم���ر�ت، نظ���م �إد�رة �لأد�ء حلكوم��ة دول��ة �لإم���ر�ت، برن�مج �لإم���ر�ت للخدمة 

�حلكومية �ملتميزة، مب�درة �حلكومة �لذكية( 

▢ �لتي تنطبق عليه� مع�يري �لتقييم لفئ�ت �جل�ئزة	

من   10% يتم خ�سم  على �جلهة  فيه�  �مل�س�ركة  �سروط  تنطبق  �لتي  �لفئ�ت  �أحد  �مل�س�ركة يف  يف ح�ل عدم   .2

جمموع درج�ت �جلهة يف فئة �جلهة �لحت�دية �لر�ئدة.

يحق للموظفن وفرق تطوير �خلدم�ت �مل�سرتكة يف �جله�ت �لحت�دية و�لذين �س�ركو� يف جو�ئز �لتميز �ملحلية   .3

)ب��ستثن�ء �لف�ئزين( �أن ي�س�ركو� يف فئ�ت ج�ئزة حممد بن ر��سد لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
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ل يحق تر�سيح نف�ص �خلدمة �مل�سرتكة �أو �ملوظف لدورتن متت�ليتن.  .4

يحق لكل جهة �لتقدم بطلب تر�سيح و�حد فقط يف جميع فئ�ت �جل�ئزة.   .5

يتم حتديد مدى �نطب�ق �ملع�يري �سمن منظومة �لتميز �حلكومي من عدمه على كل جهة من قبل �إد�رة برن�مج   .6

�ل�سيخ خليفة للتميز �حلكومي وب�لتن�سيق مع كل جهة على حده وذلك يف بد�ية كل دورة تقييمية، وميكن �أن يتم 

مر�جعة هذ� �لتحديد يف ح�ل حدوث تغيري يف مه�م �أو �خت�س��س�ت �جلهة يف �أي وقت قبل ت�ريخ تقدمي طلب 

�مل�س�ركة من خالل تقدمي طلب �إىل �إد�رة �لربن�مج. 

�لأربعة  �لرئي�سية  �ملع�يري  على   60% من  و�ملكون  �لروؤية(  )حتقيق  �لأول  للمحور  �لإجم�يل  �لوزن  توزيع  يتم   .7

�ملندرجة حتت هذ� �ملحور )�لأجندة �لوطنية، خدم�ت �سبع جنوم، �مله�م �لرئي�سية، �حلكومة �لذكية( ح�سب 

طبيعة عمل كل جهة وم� ينطبق عليه� من مع�يري. حيث يتم حتديد �لأوز�ن �لن�سبية من قبل �إد�رة برن�مج 

يتم  �أن  تقييمية. وميكن  بد�ية كل دورة  وب�لتن�سيق مع كل جهة على حده يف  للتميز �حلكومي  �ل�سيخ خليفة 

مر�جعة هذ� �لتحديد يف ح�ل حدوث تغيري يف مه�م �أو �خت�س��س�ت �جلهة يف �أي وقت قبل ت�ريخ تقدمي طلب 

�مل�س�ركة من خالل تقدمي طلب �إىل �إد�رة �لربن�مج. 

ثانياًً: شروط المشاركة في فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء:
1.  �أن يكون �ملوظف معينً� على �لك�در �لوظيفي للحكومة �لحت�دية. 

�أن يكون قد م�سى على �ن�سم�م �ملوظف �أو �نتد�به للجهة �لتي يتقدم من خالله� �سنت�ن على �لأقل، ب��ستثن�ء   .2

�أ�سهر على �لأقل  �أن يكون قد م�سى على �ن�سم�م �ملوظف جلهة عمله �ستة  فئة �ملوظفن �جلدد حيث يجب 

وبحد �أق�سى �سنت�ن )مب� يف ذلك فرتة �لتجربة(.

I . ف �ملوظفون �جلدد على �أنهم �لذين يلتحقون ب�لعمل لأول مرة بعد ح�سولهم على �ملوؤهل �لعلمي يعرَّ

�لأول )بغ���ص �لنظ��ر عن �لفرتة �لزمنية ب��ن ح�سول �ملوظف على �ملوؤهل �لعلم��ي و�لتح�قه ب�لعمل 

لأول م��رة(. ويف ح���ل ك�ن �ملوظ��ف �جلدي��د يعمل م�س��بقً� يف �أحد �جله�ت )�حلكومي��ة �أو �خل��سة( 

فيمكن �عتب�ره من �سمن فئة �ملوظفن �جلدد يف ح�ل مل يزيد جمموع �س��نو�ت عمله د�خل �جلهة 

�لتي يتقدم من خالله� و�جله�ت �لتي ك�ن يعمل به� م�سبقً� عن �سنتن
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II . يت��م �حت�س���ب م��دة عمل �ملوظف يف �جلهة م��ن ت�ريخ �لتح�قه �لفعلي ب�لعم��ل )ويت�سمن ذلك فرتة

�لتجربة(

III . ميك��ن �لتق��دم بطل��ب خ����ص �إىل �إد�رة �لربن�م��ج لدر��س��ة �حل���لت �لت��ي ل حتق��ق �س��رط �ملدة

�لزمنية )من �س��تة �أ�س��هر �إىل �س��نتن للموظفن �جلدد و�أكرث من �س��نتن لب�قي �لفئ�ت( على �أن 

ل تزي��د �مل��دة ع��ن ثالث��ة �أ�س��هر)زي�دة �أو نق�سً�( وعل��ى �أن ل يكون لدى �جلهة مر�س��حن �آخرين 

تنطبق عليهم �ل�س��روط ك�ملة.

3.  يجوز تر�سيح �ملوظفن �ملنتدبن للعمل يف �حد �جله�ت �حلكومية �لحت�دية من قبل جه�ت حكومية حملية 

بعد مرور �سنتن على �لأقل من ت�ريخ �لنتد�ب.

تقت�سر �مل�س�ركة يف �لفئة �لإد�رية على �ملوظفن �لذين ل يحملون �أي �سفة �أخرى تندرج حتت �أحد �لفئ�ت   .4

�لأخرى ح�ليً� �أو �س�بقً� )�لإ�سر�فية، �لتخ�س�سية، �لتقنية/�لفنية، �مليد�نية، خدمة �ملتع�ملن(.

ثالثاً: شروط الفوز في فئة الجهة االتحادية الرائدة:
للت�أهل للفوز بهذه �لفئة يجب �ن تكون �جلهة قد حققت �ل�سروط �لت�لية ب�لإ�س�فة �إىل كونه� حققت �أعلى نتيجة يف �ملجموع 

�لكلي على م�ستوى جميع �ملع�يري �سمن منظومة �لتميز �حلكومي:

�أن تكون نت�ئج ر�س� �ملوظفن لديه� �أعلى من متو�سط �حلكومة �لحت�دية  1

�أن تكون نت�ئج ر�س� �ملتع�ملن لديه� �أعلى من متو�سط �حلكومة �لحت�دية  2

�أن تكون نت�ئج ت�سنيف مر�كز تقدمي �خلدمة �لت�بعة له� �أعلى من متو�سط �حلكومة )يف ح�ل كون �جلهة لديه�   3

مر�كز خدمة متع�ملن يتم تقييمه� من خالل نظ�م ت�سنيف �لنجوم(

�أن تكون نت�ئج �جلهة يف ت�سنيف ديو�ن �ملح��سبة �أعلى من متو�سط �حلكومة  4

يف ح���ل ع��دم حتق��ق جميع هذه �ل�س��روط لدى �جلهة �لتي حقق��ت �أعلى نتيجة يف �ملجموع �لكلي، يت��م منح �جل�ئزة للجهة 

�لتي تليه� يف �ملجموع �لكلي ب�سرط حتقيقه� جميع هذه �ل�سروط وهكذ�.
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المبادئ الرئيسية لعملية التقييم
ينق�س��م �أ�س��لوب �لتقييم يف منظومة �لتميز �حلكومي �إىل ق�س��من رئي�س��ين �أحدهم� خ��ص بتقييم �لقدر�ت و�لآخر 

خ����ص بتقيي��م �لنت�ئج، حيث يتم تقييم �لقدر�ت من خالل ثالث حم�ور رئي�س��ية ت�س��مل تقيي��م �لف�علية، �لكف�ءة، 

و�لتعل��م و�لتطوي��ر. بينم��� يت��م تقيي��م �لنت�ئ��ج من خ��الل �أربع��ة حم�ور رئي�س��ية ت�س��مل تقيي��م �ل�س��مولية و�لق�بلية 

لال�ستخد�م، حتقيق �لنت�ئج، �لتطور يف �لأد�ء، و�ملوقع �لري�دي.

وفيم� يلي �سرح تف�سيلي لكل من هذه �ملح�ور:

محاور تقييم القدرات

الفاعلية:
 تقوم �جلهة �حلكومية �لر�ئدة بت�سميم وتطبيق �أنظمة وبر�مج عمل وعملي�ت وخدم�ت و�سي��س�ت )قدر�ت( تلبي متطلب�ت 

و�حتي�ج���ت جمي��ع �ملعنين ومب�س���ركة ف�علة منهم - مب� يتن��س��ب مع طبيعة عم��ل �جلهة ودوره� �لرئي�س��ي ومب� يتو�فق مع 

�أف�سل �ملم�ر�س�ت - ويوؤدي تطبيقه� �إىل حتقيق نت�ئج �إيج�بية ت�س�هم ب�سكل فع�ل يف حتقيق ��سرت�تيجية �جلهة و��سرت�تيجية 

�حلكومة ككل وت�سيف قيمة جلميع �ملعنين.

يتم �حت�س���ب نتيجة �لف�علية بن�ًء على ن�س��بة �لقدر�ت �لتي تلبي متطلب�ت جميع �ملعنين ومتن��س��بة مع طبيعة عمل 

�جلهة و�أف�سل �ملم�ر�س�ت و�أدى تطبيقه� �إىل حتقيق �لنت�ئج �ل�سرت�تيجية �مل�ستهدفة.
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الكفاءة: 
عن��د تطبي��ق بر�م��ج و�أنظمة �لعم��ل و�لعملي�ت وتق��دمي �خلدم�ت تر�عي �جله��ة �حلكومية �لر�ئ��دة �أن �لتطبيق يتم بطرق 

ت�سمن �ل�س��تغالل �لأمثل للمو�رد �ملختلفة )�لب�س��رية و�لتقنية و�لأجهزة و�ملب�ين...( و�لإنف�ق �ملتعقل �لذي ي�سمن حتديد 

�أولوي�ت �لإنف�ق مب� يلبي �حتي�ج�ت وم�س�لح �ملعنين ويلغي �لنفق�ت يف �ملج�لت �لتي ل ت�سيف قيمة لهم.

يتم �حت�س�ب نتيجة �لكف�ءة بن�ًء على ن�سبة �لقدر�ت التي مت تطبيقه� مب� ي�سمن كف�ءة �لإنف�ق و�لإنف�ق �ملتعقل.

أداة التقييم للقدرات

90 - 65100 - 4085 - 1560 - 035 - 10محاور التقييم

ية 
اعل

الف
)6

0%
(

�حتي�ج���ت  �لق��در�ت  تلب��ي  ه��ل 

جميع �ملعنين وت�س�هم يف حتقيق 

�ل�سرت�تيجية

ل تلبي �حتي�ج�ت �ملعنين 

ول ت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية

تلبي بع�ص �حتي�ج�ت �ملعنين 

وت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية جزئيً�

تلبي �حتي�ج�ت معظم �ملعنين 

وت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية ب�سكل كبري

تلبي �حتي�ج�ت كل �ملعنين 

�حل�لين وت�س�هم يف حتقيق جميع 

�لنت�ئج �ل�سرت�تيجية 

تلبي �حتي�ج�ت كل �ملعنين �حل�لين 

و�ملحتملن وت�س�هم يف حتقيق جميع 

�لنت�ئج �ل�سرت�تيجية و��ستد�مته�

هل تتن��س��ب �لق��در�ت مع طبيعة 

عم��ل �جلهة ومتو�فقة م��ع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

غري من��سبة لطبيعة عمل �جلهة 

وغري متو�فقة مع �أف�سل �ملم�ر�س�ت

من��سبة �إىل حد م� لطبيعة عمل 

�جلهة ومتو�فقة جزئي� مع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

من��سبة ب�سكل كبري لطبيعة 

عمل �جلهة ومتو�فقة مع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

من��سبة مت�م� لطبيعة عمل �جلهة 

وتعترب من �أف�سل �ملم�ر�س�ت 

�لع�ملية

من��سبة مت�م� لطبيعة عمل �جلهة 

وُتعدُّ مم�ر�سة فريدة يقتدى به�

ءة
كفا

ال
)2

0%
ه��ل تطبق �لق��در�ت بطرق ت�سمن  )

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �ملختلفة 

و�لإنف�ق �ملتعقل

ل تر�عي �جلهة �ل�ستغالل �لأمثل 

للمو�رد ول �لإنف�ق �ملتعقل عند 

�لتطبيق

تر�عي �جلهة �إىل حد م� كاًل من 

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�لإنف�ق 

�ملتعقل عند �لتطبيق

تر�عي �جلهة ب�سكل كبري كاًل من 

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�لإنف�ق 

�ملتعقل عند �لتطبيق

يتم ��ستغالل جميع �ملو�رد ب�سكل 

مث�يل وتر�عي �جلهة ب�سكل ك�مل 

�لإنف�ق �ملتعقل عند �لتطبيق

ُتعدُّ �جلهة مث�ل يقتدى به ع�مليً� يف 

جم�ل �ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد 

و�لإنف�ق �ملتعقل 

وير
تط

وال
لم 

تع
ال

)2
0%

هل يتم تطوير �لقدر�ت ب��ستخد�م )

�أفك�ر �إبد�عية وطرق مبتكرة مبنية 

على �لتحليل و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء 

و�أف�سل �ملم�ر�س�ت.

ل يتم �لتطوير عليه� �أو حتليل 

و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� �إىل حد م� 

ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية وطرق 

مبتكرة مبنية على �لتحليل و�لتعلم 

من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل �ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� ب�سكل كبري 

ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية وطرق 

مبتكرة مبنية على �لتحليل و�لتعلم 

من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل �ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� ب�سكل م�ستمر 

و�س�مل ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية 

وطرق مبتكرة مبنية على �لتحليل 

و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

ُتعدُّ �جلهة مث�ل يقتدى به ع�مليً� 

للموؤ�س�سة �ملتعلمة و�ملبتكرة 
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ية 
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الف
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0%
(

�حتي�ج���ت  �لق��در�ت  تلب��ي  ه��ل 

جميع �ملعنين وت�س�هم يف حتقيق 

�ل�سرت�تيجية

ل تلبي �حتي�ج�ت �ملعنين 

ول ت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية

تلبي بع�ص �حتي�ج�ت �ملعنين 

وت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية جزئيً�

تلبي �حتي�ج�ت معظم �ملعنين 

وت�س�هم يف حتقيق �لنت�ئج 

�ل�سرت�تيجية ب�سكل كبري

تلبي �حتي�ج�ت كل �ملعنين 

�حل�لين وت�س�هم يف حتقيق جميع 

�لنت�ئج �ل�سرت�تيجية 

تلبي �حتي�ج�ت كل �ملعنين �حل�لين 

و�ملحتملن وت�س�هم يف حتقيق جميع 

�لنت�ئج �ل�سرت�تيجية و��ستد�مته�

هل تتن��س��ب �لق��در�ت مع طبيعة 

عم��ل �جلهة ومتو�فقة م��ع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

غري من��سبة لطبيعة عمل �جلهة 

وغري متو�فقة مع �أف�سل �ملم�ر�س�ت

من��سبة �إىل حد م� لطبيعة عمل 

�جلهة ومتو�فقة جزئي� مع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

من��سبة ب�سكل كبري لطبيعة 

عمل �جلهة ومتو�فقة مع �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

من��سبة مت�م� لطبيعة عمل �جلهة 

وتعترب من �أف�سل �ملم�ر�س�ت 

�لع�ملية

من��سبة مت�م� لطبيعة عمل �جلهة 

وُتعدُّ مم�ر�سة فريدة يقتدى به�

ءة
كفا

ال
)2

0%
ه��ل تطبق �لق��در�ت بطرق ت�سمن  )

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �ملختلفة 

و�لإنف�ق �ملتعقل

ل تر�عي �جلهة �ل�ستغالل �لأمثل 

للمو�رد ول �لإنف�ق �ملتعقل عند 

�لتطبيق

تر�عي �جلهة �إىل حد م� كاًل من 

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�لإنف�ق 

�ملتعقل عند �لتطبيق

تر�عي �جلهة ب�سكل كبري كاًل من 

�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�لإنف�ق 

�ملتعقل عند �لتطبيق

يتم ��ستغالل جميع �ملو�رد ب�سكل 

مث�يل وتر�عي �جلهة ب�سكل ك�مل 

�لإنف�ق �ملتعقل عند �لتطبيق

ُتعدُّ �جلهة مث�ل يقتدى به ع�مليً� يف 

جم�ل �ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد 

و�لإنف�ق �ملتعقل 

وير
تط

وال
لم 

تع
ال

)2
0%

هل يتم تطوير �لقدر�ت ب��ستخد�م )

�أفك�ر �إبد�عية وطرق مبتكرة مبنية 

على �لتحليل و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء 

و�أف�سل �ملم�ر�س�ت.

ل يتم �لتطوير عليه� �أو حتليل 

و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� �إىل حد م� 

ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية وطرق 

مبتكرة مبنية على �لتحليل و�لتعلم 

من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل �ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� ب�سكل كبري 

ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية وطرق 

مبتكرة مبنية على �لتحليل و�لتعلم 

من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل �ملم�ر�س�ت

يتم �لتطوير عليه� ب�سكل م�ستمر 

و�س�مل ب��ستخد�م �أفك�ر �إبد�عية 

وطرق مبتكرة مبنية على �لتحليل 

و�لتعلم من نت�ئج �لأد�ء و�أف�سل 

�ملم�ر�س�ت

ُتعدُّ �جلهة مث�ل يقتدى به ع�مليً� 

للموؤ�س�سة �ملتعلمة و�ملبتكرة 

التعلم والتطوير:
تقوم �جلهة �حلكومية �لر�ئدة ب�لتطوير على �ملب�در�ت و�لرب�مج و�أنظمة �لعمل و�لعملي�ت و�خلدم�ت و�ل�سي��س�ت ب�سكل 

م�س��تمر ب��س��تخد�م �أف��ك�ر �إبد�عية وطرق مبتك��رة مبنية على �لتعلم من نت�ئج �لأد�ء �ملوؤ�س�س��ي و�أف�سل �ملم�ر�س���ت ومن 

خالل م�س�ركة ف�علة من جميع �ملعنين. 

يتم �حت�س�ب نتيجة �لتعلم و�لتطوير بن�ًء على مدى ��ستمر�ر وف�علية عملية �لتعلم و�لتطوير د�خل �جلهة.
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قواعد تطبيق أداة التقييم في مجال القدرات:
لحت�س�ب �لنتيجة �لكلية للقدر�ت يجب �تب�ع �خلطو�ت �لت�لية:

1- يتم تقييم كل حمور من حم�ور �لتقييم �لرئي�سية و�لفرعية من 100 درجة.

2- يتم �حت�س�ب �لنتيجة �لن�سبية للمحور �لرئي�سي )الفاعلية( من خالل �حت�س�ب متو�سط نتيجة �ملحورين �لفرعين )هل 

تلبي القدرات احتياجات جميع المعنيين وت�ساهم في تحقيق اال�ستراتيجية( و )هل تتنا�سب القدرات مع طبيعة عمل 

الجه��ة ومتوافق��ة م��ع اأف�س��ل الممار�س��ات( م��ن 100 درجة ومن ثم يتم �سرب نتيجة �ملتو�س��ط �حل�س���بي �لن�جت يف �لوزن 

�ملعي�ري للمحور �لرئي�سي )60%(. 

3- يت��م �حت�س���ب �لنتيج��ة �لن�س��بية للمحور �لرئي�س��ي )الكف��اءة( ب�سرب نتيجة �ملحور �لرئي�س��ي م��ن 100 درجة يف �لوزن 

�ملعي�ري للمحور �لرئي�سي )20%(.

4- يتم �حت�س���ب �لنتيجة �لن�س��بية للمحور �لرئي�س��ي )التعلم والتطوير( ب�سرب نتيجة �ملحور �لرئي�سي من 100 درجة يف 

�لوزن �ملعي�ري للمحور �لرئي�سي )20%(.

يت��م �حت�س���ب �لنتيج��ة �لنه�ئية للقدر�ت من خالل جمع �لنتيجة �لن�س��بية ملح�ور �لتقييم �لرئي�س��ية �لث��الث )الفاعلية( و 

)الكفاءة( و )التعلم والتطوير(.
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محاور تقييم النتائج
▢ ال�سمولية والقابلية لال�ستخدام	

تقوم �جلهة �حلكومية �لر�ئدة بتوفري معلوم�ت دقيقة وك�فية ملتخذي �لقر�ر وجميع �ملعنين مب�ستوي�تهم �ملختلفة عن مدى 

�لتقدم يف حتقيق �ل�س��رت�جتية و�أد�ء �لقدر�ت )�لعملي�ت و�مل�س���ريع و�خلدم�ت و�ل�سي��س���ت( ومب� ي�س���عدهم على �لتنبوؤ 

ب�أد�ء �جلهة �مل�ستقبلي من خالل منظومة متك�ملة من موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملتو�زنة و�ملالئمة لطبيعة عمل �جلهة تغطي جميع 

�ملج�لت �لتي حتت�ج �جلهة لقي��سه�.

يت��م احت�س��اب م��دى �س��مولية النتائ��ج بن��اًء عل��ى ن�س��بة الموؤ�س��رات الت��ي تغط��ي مج��ال القيا���س المطل��وب ويوج��د له��ا 

م�ستهدفات وتم التحقق من موثوقيتها ودقتها من اإجمالي الموؤ�سرات الم�ستخدمة.

▢ حتقيق النتائج	

تقوم �جلهة �حلكومية �لر�ئدة بو�سع م�س��تهدف�ت منطقية وطموحة توؤدي �إىل �ك�س���به� ميزة تن�ف�س��ية وتبث روح �لتحدي 

لدى �لع�ملن وتعمل على حتقيقه�.

يت��م احت�س��اب م��دى تحق��ق النتائج بناًء على ن�س��بة الموؤ�س��رات الت��ي حققت الم�س��تهدفات من اإجمالي الموؤ�س��رات التي 

يوجد لها م�ستهدفات منطقية وطموحة. 

▢ التطور يف االأداء	

حتقق �جلهة �حلكومية �لر�ئدة تطورً� م�س��تمرً� يف نت�ئج �أد�ئه� نتيجة لف�علية عملية �لتعلم من �أد�ئه� �ل�س���بق ومن �أف�سل 

�ملم�ر�س�ت وف�علية جهود �لتطوير و�لبتك�ر يف �جلهة.

يتم �حت�س���ب مدى �لتطور في �لأد�ء بن�ًء على ن�س��بة �لموؤ�س��ر�ت التي حققت تطور� �إيج�بي� �أو ��س��تقر�ًر� في �لأد�ء �لجيد 

على مدى ثالث فتر�ت قي��ص على �لأقل )4 �سنو�ت(.
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هل يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت 

�ملن��سبة ملت�بعة وفهم و�لتنبوؤ ب�أد�ء 

�لقدر�ت ومدى �لنج�ح يف حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

ل يتم قي��ص موؤ�سر�ت من��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص بع�ص �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص �أغلب �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت 

�ملن��سبة لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة 

حتقيق �خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة لطبيعة 

�لقدر�ت ومت�بعة حتقيق �خلطة �ل�سرت�تيجية 

ب��ستخد�م موؤ�سر�ت مبتكرة وغري م�سبوقة 

ج 
تائ

 الن
ق

قي
تح

)2
0%

- هل �مل�ستهدف�ت �ملحددة)

منطقية وطموحة

- هل مت حتقيق �مل�ستهدف�ت

�مل�ستهدف�ت غري منطقية �أومل يتم 

حتقيق �أي منه� 

مت حتقيق بع�ص �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق �أغلب �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق جميع �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق جميع �مل�ستهدف�ت �ملنطقية و�لطموحة 

ويوجد ثقة ب��ستمر�ر حتقيقه� يف �مل�ستقبل

اء 
ألد

ي ا
ر ف

طو
الت

)2
0%

(

هل عملية �لتعلم و�لتطوير يف 

�لأد�ء فع�لة يف �جلهة

ل يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد لبع�ص �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد لأغلب �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد جلميع �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر لالأد�ء �جليد 

جلميع �لنت�ئج على مدى 8 �سنو�ت
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هل �لنت�ئج �لتي مت حتقيقه� ت�سع )

�جلهة و�لدولة يف موقع ري�دي على 

م�ستوى �لع�مل

مل حتقق �جلهة �أي موقع ري�دي 

على م�ستوى �لع�مل

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف بع�ص 

�ملج�لت

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف 

�لعديد من �ملج�لت

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف 

معظم �ملج�لت

تعترب �جلهة/�لدولة �لأف�سل ع�مليً� يف جميع 

�ملج�لت

▢ املوقع الريادي	

حتق��ق �جله��ة �حلكومية �لر�ئدة مو�قع ري�دية على م�س��توى �لع�مل يف جم�ل عمله� بن�ء على �لنت�ئج �ملحققة، كم� ت�س���هم 

نت�ئجه� يف و�سع �لدولة يف مو�قع ري�دية يف �لت�سنيف�ت و�ملوؤ�سر�ت �لع�ملية.
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هل يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت 

�ملن��سبة ملت�بعة وفهم و�لتنبوؤ ب�أد�ء 

�لقدر�ت ومدى �لنج�ح يف حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

ل يتم قي��ص موؤ�سر�ت من��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص بع�ص �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص �أغلب �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة 

لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة حتقيق 

�خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت 

�ملن��سبة لطبيعة �لقدر�ت ومت�بعة 

حتقيق �خلطة �ل�سرت�تيجية

يتم قي��ص جميع �ملوؤ�سر�ت �ملن��سبة لطبيعة 

�لقدر�ت ومت�بعة حتقيق �خلطة �ل�سرت�تيجية 

ب��ستخد�م موؤ�سر�ت مبتكرة وغري م�سبوقة 
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- هل �مل�ستهدف�ت �ملحددة)

منطقية وطموحة

- هل مت حتقيق �مل�ستهدف�ت

�مل�ستهدف�ت غري منطقية �أومل يتم 

حتقيق �أي منه� 

مت حتقيق بع�ص �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق �أغلب �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق جميع �مل�ستهدف�ت 

�ملنطقية و�لطموحة

مت حتقيق جميع �مل�ستهدف�ت �ملنطقية و�لطموحة 

ويوجد ثقة ب��ستمر�ر حتقيقه� يف �مل�ستقبل

اء 
ألد

ي ا
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هل عملية �لتعلم و�لتطوير يف 

�لأد�ء فع�لة يف �جلهة

ل يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد لبع�ص �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد لأغلب �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر 

لالأد�ء �جليد جلميع �لنت�ئج على 

مدى 4 �سنو�ت

يوجد تطور �إيج�بي �أو ��ستقر�ر لالأد�ء �جليد 

جلميع �لنت�ئج على مدى 8 �سنو�ت

ي 
ياد

 الر
قع

مو
ال

)1
0%

هل �لنت�ئج �لتي مت حتقيقه� ت�سع )

�جلهة و�لدولة يف موقع ري�دي على 

م�ستوى �لع�مل

مل حتقق �جلهة �أي موقع ري�دي 

على م�ستوى �لع�مل

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف بع�ص 

�ملج�لت

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف 

�لعديد من �ملج�لت

حققت �جلهة/�لدولة مو�قع 

ري�دية على م�ستوى �لع�مل يف 

معظم �ملج�لت

تعترب �جلهة/�لدولة �لأف�سل ع�مليً� يف جميع 

�ملج�لت

يتم احت�ساب مدى تحقيق الجهة لموقع ريادي بناًء على ن�سبة الموؤ�سرات التي حققت فيها الجهة مواقع ريادية في 

مجال عملها و/اأو اأدت اإلى و�سع الدولة في مواقع ريادية.
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قواعد تطبيق أداة التقييم في مجال النتائج
يتكون تقييم �لنت�ئج من ق�سمن رئي�سين:

▢ الق�س��م االأول: يت�سم��ن املح��ور الرئي�س��ي )ال�س��مولية والقابلي��ة لال�س��تخدام( حي��ث يت��م من خالل��ه حتديد املجال 	

د للنتيجة النهائية. الذي مت تغطيته من قبل اجلهة مبوؤ�سرات مالئمة، وبناًء عليه فاإن هذا الق�سم هو املحدِّ

يتم تقييم �ملحور �لرئي�سي  )�ل�سمولية و�لق�بلية لال�ستخد�م( من  100درجة.  .1

2.  يتم �حت�س���ب �لنتيجة �لن�س��بية للمحور �لرئي�س��ي )�ل�س��مولية و�لق�بلية لال�س��تخد�م( ب�سرب �لنتيجة من 100 

درجة يف �لوزن �ملعي�ري للمحور )%50(، وتكون هي نتيجة �ملحور �لرئي�سي )�ل�سمولية و�لق�بلية لال�ستخد�م(.

ومن ثم يتم �حت�س�ب �لوزن �لن�سبي لنتيجة �ملحور �لرئي�سي )�ل�سمولية و�لق�بلية لال�ستخد�م(  من خالل ق�سمة   .3

�لنتيجة �لتي مت �حت�س�به� يف �خلطوة رقم 2 على 50 )ومتثل �ل� 50 �لنتيجة �لك�ملة يف ح�ل �حل�سول على 100 

درجة لهذ� �ملحور(.

▢ الق�سم الثاين: يت�سمن ثالثة حماور رئي�سية )حتقيق النتائج ( و )التطور يف االأداء ( و )املوقع الريادي(حيث تخت�س 	

هذه املحاور بتقييم اأداء املوؤ�سرات املالئمة التي قامت اجلهة بقيا�سها والتي مت حتديدها من خالل املحور االأول.

يتم تقييم كل حمور من حم�ور �لتقييم �لثالثة  من  100 درجة.  .1

يت��م �حت�س���ب �لنتيج��ة �لن�س��بية للمح�ور �لرئي�س��ية �لثالث��ة  )حتقيق �لنت�ئ��ج(  و )�لتط��ور يف �لأد�ء(  و )�ملوقع   .2

�لري�دي( ب�سرب �لنتيجة من 100 درجة يف �لوزن �ملعي�ري لكل من هذه �ملح�ور �لرئي�س��ية وعلى �لتو�يل )20% 

و%20 و10%(

يتم �سرب نتيجة كل حمور من �ملح�ور �لرئي�س��ية �لثالثة �لتي مت �حت�س���به� يف �خلطوة رقم 2 يف نتيجة �لوزن   .3

 �لن�س��بي للمحور �لرئي�س��ي )�ل�س��مولية و�لق�بلية لال�س��تخد�م( و�لتي مت �حت�س���به� يف �لق�س��م �لأول يف �خلطوة 

رقم 3.



109

لحت�س�ب �لنتيجة �لنه�ئية للنت�ئج يجب �تب�ع �خلطوة �لت�لية:

▢ يتم احت�س��اب النتيجة النهائية من حا�سل جمع نتيجة املحور الرئي�س��ي )ال�س��مولية والقابلية لال�س��تخدام( والتي 	

مت احت�س��ابها يف اخلط��وة رق��م 2 م��ن الق�س��م االأول ونتيج��ة كل م��ن املح��اور الرئي�س��ية الثالث��ة )حتقي��ق النتائ��ج(  

و)التطوير يف االأداء( و )املوقع الريادي( التي مت احت�سابها يف اخلطوة رقم 3 من الق�سم الثاين.

لحت�س�ب �لنتيجة �لكلية للمعي�ر يجب �تب�ع �لخطو�ت �لت�لية:

▢ النتيجة النهائية للمعيار الرئي�سي يتم احت�سابها من خالل جمع نتيجة القدرات ونتيجة النتائج للمعيار.	

▢ يتم �سرب نتيجة كل معيار رئي�سي يف الوزن املحدد للمعيار الرئي�سي يف منظومة التميز احلكومي.	





التعاريف
والمصطلحات
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التعاريف والمصطلحات
ت�س��رح �لق�ئمة �لت�لية ب�خت�س�ر مع�ين �مل�سطلح�ت و�ملفرد�ت �مل�س��تخدمة �سمن مع�يري ج�ئزة حممد بن ر��س��د 

لالأد�ء �حلكومي �ملتميز و�أو�سمة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، وهي م�سطلح�ت مرتبة ح�سب �حلروف �لأبجدية.

�سعي �لأفر�د و�ملوؤ�س�س�ت و�حلكوم�ت �حلثيث للتقّدم عرب توليد �أفك�ر �إبد�عية و��ستحد�ث منتج�ت  �بتك�ر 

وخدم�ت وعملّي�ت جديدة ترتقي بجودة �حلي�ة.

�لوحد�ت  �أو  �لعمل  جمموع�ت  �أو  �لأفر�د  يحققه�  �لتي  �لنه�ئية  و�لنت�ئج  �لإجن�ز�ت  جمموعة  �أد�ء 

�لتنظيمية �أو �جله�ت �حلكومية.

عملية تن�سيق وتنفيذ ومر�قبة �لتغري يف �لأنظمة و�ملم�ر�س�ت يف �جلهة �لحت�دية. �إد�رة �لتغيير 

�لأ�سلوب �ملتبع يف ت�سميم وتنفيذ و�لتحكم يف �لعملي�ت �ملرتبطة ب�إجن�ز مه�م و�أن�سطة وخدم�ت  �إد�رة �لعملي�ت 

�جلهة �لحت�دية.

�لأ�سلوب �ملتبع يف تخطيط وتنظيم ورق�بة وتوجيه وت�أمن جميع �ملو�رد �ملت�حة )�مل�لية و�لب�سرية  �إد�رة �لمو�رد 

و�ملمتلك�ت وو�ملعلوم�ت( بهدف بلوغ غ�ي�ت �جلهة �لحت�دية وحتقيق �أهد�فه�.

توقع طبيعة و�أهمية �لتطور�ت و�لإجت�ه�ت �مل�ستقبلية )�لجتم�عية و�لقت�س�دية و�لتكنولوجية،...(  ��ست�سر�ف �لم�ستقبل 

وحتليل مدى ت�أثري هذه �لتطور�ت �مل�ستقبلية على �ملج�لت �ملرتبطة بعمل �جلهة.

حتديد �أولوي�ت �لإنف�ق مب� يلبي �حتي�ج�ت وم�س�لح �ملعنين ويلغي �لنفق�ت يف �ملج�لت �لتي ل  �لإنف�ق �لمتعقل 

ت�سيف قيمة لهم.

معدل/ن�سبة �لإجن�ز �لذي حتققه �لوحدة �لو�حدة من �ملورد �أو عن�سر �لإنت�ج خالل فرتة زمنية  �إنت�جي���ة 

حمددة.

جمموعة �للو�ئح و�لقو�نن و�لقر�ر�ت و�لأو�مر و�لتعليم�ت و�ل�سي��س�ت �ملوثقة �لتي ت�سرّي وحتدد  �أنظمة �لعم��ل  

�لإجر�ء�ت و�ملع�يري و�خلطو�ت �لو�جب �تخ�ذه� لتحقيق هدف حمدد.
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در��سة وحتليل �لت�أثري�ت �مل�لية �ملرتتبة على ت�أ�سي�ص �أو �إطالق م�سروع�ت جديدة، وع�دة م� تو�زن  �لنعك��س�ت �لم�لية للم�سروع�ت 

هذه �لدر��سة بن �أكرث من بديل �أو عر�ص مقدم.

�مل�دة �لأولية من �لأرق�م �أو �حلروف �أو �لرموز �أو �حلق�ئق �لتي ت�سف مو�سوعً� �أو فكرة �أو ح�لة. �لبي�ن�����ت 

�أ�سلوب �إد�ري لتحقيق �لري�دة من خالل مو��سلة �إدخ�ل تعديالت جزئية �أو �سغرية على �لعملي�ت  �لتطوير �لم�ستمر 

و�أنظمة �لعمل ومع�يري �لأد�ء لالرتق�ء به� �إىل م�ستوي�ت �أف�سل.

فح�ص �حلق�ئق و�لبي�ن�ت �لتي يتم جتميعه� د�خل �جلهة �لحت�دية من �أجل �تخ�ذ قر�ر�ت ر�سيدة  �لتحلي�����ل 

وفع�لة، وهي ت�سمل در��سة �لعالق�ت ومعرفة �لأ�سب�ب.

ور�س�لة  روؤية  حتديد  خالل  من  �لحت�دية  �جلهة  يف  من�سود  م�ستقبل  ت�سور  ت�سمن  عملية  �لتخطيط �ل�ستر�تيجي 

و��سرت�تيجي�ت و�أهد�ف حمددة و�سبل حتقيقه� �نطالقً� من �لو�سع �لر�هن.

�لو�سع  على  �أ�س��سية  حت�سين�ت  �إدخ�ل  �أو  �جلديدة  للمتطلب�ت  لال�ستج�بة  يلزم  م�  ��ستحد�ث  �لتطوي���ر 

�لق�ئم.

�سك�وى/مالحظ�ت يتق�دم به�� �ملوظف وتكون ع�دة ب�س�أن �لإجر�ء�ت �ملتخذة بحقه �أو من جر�ء  �لتظلم �لوظيفي 

عدم �إن�س�فه �أو وقوع غنب عليه ب�سبب عدم تطبيق �لقو�نن و�للو�ئح �ملتبعة �أو �ملم�ر�س�ت �ملطبقة.

�لتي  و�ملع�رف  �ملعلوم�ت  بهذه  �ملتعلقة  �ملم�ر�س�ت  وتطبيق  �ملعرفة  و�كت�س�ب  �ملعلوم�ت  حت�سيل  �لتعلم �لموؤ�س�سي 

و�لتقييم  و�ملر�جعة  �ملعي�رية  �ملق�رن�ت  وي�سمل ذلك  �لأف�سل.  �لتغيري نحو  �أو  �لتح�سن  �إىل  توؤدي 

�لد�خلي و�خل�رجي ودر��س�ت �أف�سل �ملم�ر�س�ت و�لإطالع على �أف�سل �لتج�رب.

�لتطبيق�ت �لعملية �لن�جتة عن �لبحوث يف �ملج�لت �ملختلفة وتت�سمن �لو�س�ئل و�لأدو�ت و�لآلي�ت  �لتقني�ت  

فّع�ل  ب�أ�سلوب  مه�مه�  �إجن�ز  على  �لحت�دية  �جلهة  ت�س�عد  �لتي  �ملتطورة  و�لتجهيز�ت  و�ملعد�ت 

وكفوؤ.

و�إك�س�بهم  عملهم  مبه�م  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  لتخ�ذ  و�مل�سوؤولي�ت  �ل�سالحي�ت  �ملوظفن  �إعط�ء  �لتمكي���ن  

�مله�ر�ت و�ملع�رف �لالزمة للقي�م بعمل جيد.

توفري م�س�در دخل �أو مو�رد م�لية �إ�س�فية. تنمية �لإير�د�ت 
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نظ�م يدعم �لعد�لة و�ل�سف�فية و�مل�س�ءلة �ملوؤ�س�سية ويعزز �لثقة و�مل�سد�قية يف بيئة �لعمل ويحدد  �لحوكمة 

�لقو�عد  ويو�سح  �لحت�دية  ب�جلهة  �ملعنين  فئ�ت  جميع  مع  و�لعالق�ت  و�حلقوق  �مل�سوؤولي�ت 

و�لإجر�ء�ت �لالزمة ل�سنع �لقر�ر�ت �لر�سيدة �ملتعلقة بعمل �جلهة �لحت�دية من خالل جمموعة 

من �ل�سي��س�ت و�لقو�نن و�أنظمة �لعمل وت�سميم �لهي�كل �لتنظيمية.

وتقدمي  �إت�س�لته�  و�إجر�ء  �أعم�له�  ب�إجن�ز  �لحت�دية  �جله�ت  �لتز�م  �إىل  يرمز  جم�زي  تعبري  �لحكومة �لإلكترونية/�لذكية 

�لنرتنت،  �لذكية،  �له�تف  �أجهزة  لوحية،  )�أجهزة  �حلديثة  �لتقنية  و�س�ئل  خالل  من  خدم�ته� 

ودون  متو��سل  ب�سكل  �خلدم�ت  توفري  يكفل  مب�  طي�ر...(  بدون  ط�ئر�ت  �لروبوت،  �لكيو�سك، 

�حل�جة لزي�رة �ملتع�مل ملر�كز تقدمي �خلدمة.

حتديد �لأعم�ل و�لن�س�ط�ت �ملحددة لتحقيق �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية بعيدة �ملدى وق�سرية �ملدى  خطط �لعم���ل  

وحتتوي �خلطة على تف��سيل �ملو�رد �ملت�حة و�جلدول �لزمني لتنفيذ �مل�س�ريع.

جهة ذ�ت �سخ�سية ق�نونية و�عتب�رية تنح�سر به� بع�ص �لخت�س��س�ت �أو �لن�س�ط�ت ذ�ت �لط�بع  �لجهة �لتح�دية 

�خلدمي �أو �لرق�بي، مثل وز�رة �أو هيئة �أو موؤ�س�سة �أو جمل�ص �أو معهد، وتتبع حكومة دولة �لإم�ر�ت.

�لذين  �ملوظفن يف �جلهة �لحت�دية، وميكن حتديده من خالل ق�سمة عدد �ملوظفن  مدى تغري  �لدور�ن �لوظيفي  

يرتكون �جلهة �لحت�دية �إىل عدد �ملوظفن �لكلي خالل فرتة زمنية حمددة.

جميع �لأفر�د �لع�ملن يف �جلهة �لحت�دية �لذين ميكن �لنتف�ع ب�أعم�لهم وجهودهم يف م�سروع�ت  ر�أ�ص �لم�ل �لب�سري 

�لإنت�ج و�خلدم�ت. وت�سمل �لأفر�د �ملعينن وفقً� لنظ�م �خلدمة �ملدنية �أو وفقً� لنظ�م �لعقود �أو 

وي�سغلون موقعً� يف  �أو بعقد عمل موؤقت  �أو جزئي  �سو�ء ك�نو� بدو�م ك�مل  �ليومية،  �لأجور  نظ�م 

�لهيكل �لتنظيمي للجهة.

بي�ن تتم �سي�غته بحيث ي�سمل �لغر�ص �لأ�س��سي �لذي �أن�سئت �جلهة �لحت�دية من �أجل حتقيقه،  ر�س�لة �لجهة �لتح�دية 

وم� تتوقعه منه� جميع �لفئ�ت �ملعنية، وت�سف �لر�س�لة جممل عمل �جلهة �لحت�دية ، ومن �ملالئم 

�أن تكون ق�سرية وو��سحة و�سهلة �حلفظ.

عب�رة متثل ت�سورً� للم�ستقبل يبن طموح �جلهة �لحت�دية وم� ت�سعى �أن تكون عليه م�ستقباًل. روؤية �لجهة �لتح�دية 
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�لتفرد و�لتفوق يف �لأد�ء وتنفيذ �لأعم�ل و�خلدم�ت �ملقدمة.  �لري�دة 

�سهولة �لو�سول �إىل مك�ن �جلهة �لحت�دية ومعلوم�ته� ذ�ت �لعالقة وموظفيه� وم�سئوليه� �ملعنين. �سهولة �لو�سول 

�لع�م �لذي  �ل�سي��س�ت �مل�س�ر  متثل �لقو�عد �لرئي�سية و�لتوجه �لع�م يف �جلهة �لحت�دية وحتدد  �ل�سي��س���ت 

يوجه تفكري �مل�سوؤولن �أثن�ء عملية �تخ�ذ �لقر�ر�ت يف خمتلف جو�نب �لعمل يف �جلهة �لحت�دية.

تنفيذ  خدمة،  تقدمي  وطني،  ��سرت�تيجي/موؤ�سر  هدف  حتقيق  يف:  ي�سرتك�ن  طرفن  بن  عالقة  �ل�سر�ك��ة  

برن�مج/م�سروع من خالل �ل�ستف�دة من �لقدر�ت و�مله�ر�ت �ملتنوعة لل�سرك�ء وتك�مله�.

وتت�سمن تطوير �سبكة من �لعالق�ت �لد�خلية يف �جلهة �لحت�دية بن �لأق�س�م �ملختلفة ل�سم�ن  �ل�سر�ك�ت �لد�خلية 

�ملرونة و�سرعة �ل�ستج�بة وتب�دل �ملعلوم�ت و�خلرب�ت و�لتح�سن �مل�ستمر.

وت�سمل �ل�سر�كة مع �ملتع�ملن و�ملوردين و�جله�ت �حلكومية �لأخرى و�ل�سلط�ت �لت�سريعية وفئ�ت  �ل�سر�ك�ت �لخ�رجية  

�ملجتمع �ملحلي ومر�كز �لأبح�ث و�جل�مع�ت ممن لهم عالقة مب��سرة يف عمل �جلهة �لحت�دية.

�لعالقة  ذ�ت  و�لقر�ر�ت  �ملعلوم�ت  على  و�لتعرف  لالإطالع  �لك�فية  �لفر�ص  �ملعنين  جميع  منح  �ل�سف�في�ة 

مت�سمنة مربر�ت �تخ�ذه� و�جله�ت �مل�سوؤولة عنه� و�لنت�ئج �ملرتتبة عليه�.

�أي �إت�س�ل من �ملتع�مل )كت�بي �أو �سفهي( يعرب فيه عن عدم ر�س�ه عن �ملنتج �أو �خلدمة �ملقدمة له،  �ل�س��ك�وى 

�أو عدم ر�س�ه عن نوعيته� �أو طريقة تقدميه� �أو كل م� يتعلق به�.

معلوم�تية(  ب�سرية،  )م�دية،  �ملختلفة  �ملو�رد  من  مدخالت  له�  حتدد  وخطو�ت  �إجر�ء�ت  �سل�سلة  �لعملي���ت 

ت�سمن تقدمي خدمة �أو منتج �أو �إجن�ز عمل معن.

�لعملي�ت �لتي من خالله� يتم �إجن�ز �مله�م و�لأن�سطة و�خلدم�ت �لأكرث �أهمية وت�أثريً� على نت�ئج  �لعملي�ت �لرئي�سية 

و�أعم�ل �جلهة �لحت�دية.

درجة تق�بل �لإجن�ز �أو �لأد�ء مع �لأهد�ف �ملو�سوعة خالل فرتة زمنية حمددة، وتق��ص �لفع�لية  �لفع�لي�ة 

مبدى حتقيق هذه �لأهد�ف.

جميع �لو�س�ئل و�لطرق �لتي ت�ستخدمه� �جلهة لتحقيق �أهد�فه� �ل�سرت�تيجية وميكن �أن ت�سمل:  قدر�ت 

عملي�ت، خدم�ت، �سي��س�ت، بر�مج، م�س�ريع.



116

�ل�س�ئدة  و�ملعتقد�ت  و�لع�د�ت  �لحت�دية  �جلهة  موظفي  و�سلوكي�ت  وت�سرف�ت  �لع�م  �ملبد�أ  متثل  �لقيم 

بينهم �لتي ترتكز عليه� عالق�ت �لعمل وهي تعك�ص وتعزز ثق�فة موؤ�س�سية معينة.

�إدر�ك م� ت�ستحقه �خلدمة �أو �لعملية من جهد مبذول �أو ر�سوم مدفوعة. �لقيم���ة 

ن�سبة �ملو�رد �ملخطط ل�ستخد�مه� �إىل �ملو�رد �مل�ستخدمة فعليً� يف حتقيق �لإجن�ز �أو �لأد�ء خالل  �لكف��ءة 

فرتة زمنية معينة.

جميع من يت�سل �أو يتع�مل مب��سرة مع �جلهة �لحت�دية لتلقي خدمة �أو منتج. متع�ملون 

جميع �لأفر�د و/�أو �ملوؤ�س�س�ت �لتي ت�ستفيد ب�سكل غري مب��سر من �أن�سطة وخدم�ت �جلهة. مت�أثرون 

�ملعلوم�ت �لتي تقود �إىل عمل �أو �إجر�ء معن. معرف���ة  

�لبي�ن�ت �لتي مت تنظيمه� ومع�جلته� وحتليله� لتحقيق هدف معن �أو ل�ستعم�ل حمدد �أو تف�سريه�  معلوم���ت 

يف �إط�ر هيكلي معن مب� ي�سمن فع�لية �سنع �لقر�ر�ت.

كل من ي�ستفيد من خدم�ت �جلهة �لحت�دية �أو يت�أثر مبخرج�ت ونو�جت �أعم�له� �أو يتع�مل معه�  معنيون/�لفئ�ت �لمعنية  

لتلقي خدمة �أو منتج منه� �أو لتقدمي خدمة �أو منتج له�، وت�سمل فئ�ت �ملعنين )�جله�ت �لرق�بية، 

�ل�سرك�ء،  �ملوردون،  �ملتع�ملون،   ، �لإد�رة،  جمل�ص  �أع�س�ء  �خل��ص،  �لقط�ع  �حلكومي،  �لقط�ع 

�ملجتمع، جمتمع �لأعم�ل، و�ملو�رد �لب�سرية �لع�ملة يف �جلهة �لحت�دية(.

�مل�ستوى  على  �ملم�ر�س�ت  �أف�سل  على  للتعرف  حمددة  جم�لت  يف  متميزة  موؤ�س�س�ت  مع  �ملق�رنة  مق�رنة معي�رية 

�ملحلي �أو �لإقليمي �أو �لدويل يف نف�ص نط�ق �لعمل �أو خ�رجه بهدف �ل�ستف�دة و�لتعلم منه�.

معلوم�ت كمية �أو نوعية ت�سف �ملخرج�ت و�أد�ء �لعملي�ت يف �جلهة �لحت�دية. مق�يي�ص �لأد�ء  

و�لعق�ر  �لأر��سي  ت�سمل  قد  منقولة  وغري  منقولة  �أمو�ل  من  �لحت�دية  �جلهة  متتلكه  م�  جميع  ممتلك�ت �لجهة �لتح�دية 

و�لتقني�ت و�لأجهزة و�ملعد�ت و�لآلي�ت و�ملر�فق �لع�مة و�ملخزون و�لأ�سول ب�أنو�عه� �ملختلفة.

مدى حتقيق متطلب�ت وتوقع�ت �ملتع�ملن من �خلدم�ت/�ملنتج�ت �لتي توؤثر على ر�س�هم، ومدى  م�ستوى �لج���ودة 

�ملط�بقة مع مو��سف�ت �خلدمة/�ملنتج.
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 ، �لحت�دية  �جلهة  لأهد�ف  حتقيقً�  و�ملو�رد  و�لقر�ر�ت  و�ملعلوم�ت  و�لعملي�ت  �خلطط  تن��سق  مو�ئم��ة  

�خل��سة  �ملق�يي�ص  و��ستخد�م  �لحت�دية،  �جلهة  لأهد�ف  وم�سرتك�  ع�مً�  فهًمٍ�  �ملو�ئمة  وتتطلب 

�لحت�دية  �جلهة  م�ستوى  على  �لتطوير  ثم  و�لتحليل  و�ملت�بعة  �لتخطيط  يف  �ملتوفرة  و�ملعلوم�ت 

ووحد�ته� �لتنظيمية وعملي�ته�.

ت�سري �إىل �لإد�ر�ت �أو �لأق�س�م �أو�ل�سعب �ملبينة على �لهيكل �لتنظيمي للجهة �لحت�دية. �لوحد�ت �لتنظيمية 
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