تدريب متخصص على معايري جائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي
والشفافية يف جامعة آل اليت
الدورة الثامنة ()2017-2016

اإلطار العام
 مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز
 جائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية
• فئات اجلائزة
• املعايري التنظيمية لالشرتاك يف اجلائزة
• احتساب العالمة النهائية
• عملية التقييم
• آلية التقييم
• مبادئ التميز األساسية
• أسس ومعايري اجلائزة

اهلدف من لقاء اليوم
•

ّ
جلسة الورشة الثانية من مبادرة في التميز احد نشاطات "برنامج مسرعات التميزفي األردن" تحت مسمى "يوم
في التميز" املمول من  USAIDبالشراكة مع الجمعية األردنية للجودة.

مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز
أتسس مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز يف كانون اثين ،2006

يدير املركز جائزة امللك عبد هللا الثاين للتميز يف كافة

مبوجب نظام رقم ( )6لسنة 2006

القطاعات

عهد جاللة امللك عبد هللا الثاين إىل صاحب السمو امللكي األمري

فيصل بن احلسني رائسة جملس أمناء املركز

رؤيتنا
أن يكون مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز احملفز الرئيسي حنو
أردن أكثر تنافسية عامليا

رسالتنا
يهدف مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز إىل نشر ثقافة التميز يف األردن واملنطقة من خالل:
•
•
•
•

تطوير مناج /أطر التميز ومعايري التقييم املبنية على أفضل املمارسات الدولية
تقييم أداء املؤسسات
إدارة جوائز امللك عبد هللا الثاين للتميز
نشر التميز يف القطاعني العام واخلاص ،املؤسسات غري الرحبية واملؤسسات غري احلكومية

اجلوائز اليت يديرها املركز

الفئات الفرعية جلائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية
للوزارات واملؤسسات املشاركة
مت تقسيم اجلهات املشاركة يف اجلائزة على عدد من اجملموعات/القطاعات:
 .1جمموعة الوزارات املشاركة ألكثر من مرة/كبرية
 .2جمموعة الوزارات املشاركة ألكثر من مرة/متوسطة وصغرية
 .3القطاع املايل واإلستثمار واإلقتصاد.
 .4قطاع التشريع واملشاركة.
 .5قطاع التدريب والتشغيل.
 .6قطاع التنمية احمللية واالجتماعية ومكافحة الفقر.
 .7القطاع الصحي والرقابة الصحية.
 .8قطاع البنية التحتية والطاقة.
 .9قطاع املؤسسات العسكرية.
 .10جمموعة املؤسسات املشاركة ألول مرة.

مميزات املشاركة واحلصول على اجلائزة
 اجلهة الفائزة
• ميثل الفوز ابجلائزة إجنازا رفيعا.
• متنح تذكارا وشهادة شكر وتقدير ،ويتم تسليم اجلائزة يف حفل كبري يقام حتت الرعاية امللكية السامية.
• استخدام شعار اجلائزة.
• تقرير تقييمي مفصل.
 املوظف احلائز على جائزة املوظف احلكومي املتميز
• يعترب املوظف مثال أعلى بني موظفي القطاع العام.
• يستلم تذكارا للجائزة وشهادة شكر وتقدير ومكافأة مالية.
• تقرير تقييمي مفصل.

املعايري التنظيمية لالشرتاك يف اجلائزة
 املشاركة يف اجلائزة إلزامية.

 تشرتك الوزارات واملؤسسات املشاركة تلقائيا يف الدورات الالحقة.
 الرتشيح إلزامي جلائزة املوظف احلكومي املتميز يف فئاهتا الثالثة ،يعلن املركز أمساء املؤسسات اليت مل ترشح أي من

موظفيها خالل حفل توزيع جوائز امللك عبد هللا الثاين للتميز.
 ال جيوز ترشيح نفس املوظف ألكثر من دورة وذلك ملنح بقية املوظفني فرصة الرتشيح لفئات اجلائزة

احتساب العالمات النهائية
• تعتمد النتيجة النهائية لكل جهة على أربعة عناصر متكاملة:

 %60 .1لعملية التقييم (املصفوفة والزايرة امليدانية)
 %15 .2للمتسوق اخلفي*
 %15 .3لرضى متلقي اخلدمة *

 %10 .4لرضى وتفاعل وإشراك املوظفني
• اعتمادا على طبيعة عمل املؤسسة ،تصبح عالمة املتسوق اخلفي ( )%20بدال من ( )%15وعالمة رضى متلقي اخلدمة ( )%10بدال
من ( )%15وذلك فقط للوزارات واملؤسسات اليت ال تقدم خدماهتا للمواطنني مباشرة بل ملؤسسات أخرى ،فيما بقيت عالمة املتسوق
اخلفي ومتلقي اخلدمة كما هي ( )%15للوزارات وللمؤسسات اليت تقدم خدماهتا للمواطن بشكل مباشر.

عملية التقييم
فهم الجهة

ممصفوفة الممكنات

التقييم الكلي

آلية التقييم

RADAR

المعايير

جائزة الملك عبدهللا لتميز
األداء الحكومي والشفافية
الثاني

عملية التقييم

تسليم مصفوفة الممكنات إلدارة المركز

تعيين أعضاء هيئة المقيمين

تقييم مستقل

تقييم توافقي

زيارة تقييم ميدانية
إعداد التقرير التقييمي النهائي

عملية التقييم


تتم مراجعة التقارير التقييمية النهائية من قبل رئيس الفريق .إلعطاء املالحظات اخلاصة ابلتقرير وإرجاعه إذا لزم األمر للمقيمني
لتصحيحه.



هيئة التحكيم  :يقوم املركز بتشكيل هيئة حمكمني متخصصة هيئة التحكيم اليت تضم أعضاءا من كافة القطاعات وخرباء يف جمال
جوائز التميز وأعضاء هيئات حتكيم يف جوائز التميز العربية هبدف مناقشة التقارير النهائية لعملية التقييم ،يتم عرض النتائج جلميع
املؤسسات املشارة واالطالع على التقارير التقييمية ابإلضافة اىل مقابلة مقيمي املؤسسات ومناقشتهم والتعرف على أهم نقاط القوة
والضعف لدى املؤسسات مبا يربر العالمة املعطاة من قبل املقيمني.

عملية التقييم


تقوووم هيئووة التحكوويم بعوود ذلووك امووا ابعتموواد العالمووات كمووا هووي او التوصووية بزايدهتووا او انقاصووها ابالتفوواق مووع مقيمووي اجلهووة
وذلك لضمان العدالة بني املؤسسات ولضمان ان التقييم واملسطرة (املرجعية) املستخدمة هي نفسها لكل املؤسسوات وذلوك
نظرا الطالع اهليئة على نتائج مجيع املؤسسات من مجيع الفئات.
• ومون االييووة هنووا التأكيوود علوى عوودم وجووود دور للمركووز يف هيئووة التحكويم ،حيووج يووتم اعتموواد النتوائج موون قبوول هيئووة التحكوويم

ورفعهووا اىل إدارة املركووز الووذي يقوووم ابسووتالم عالمووات التقيوويم موون ويووع رلسوواء الفوورق والوويت متثوول  %60موون العالمووة النهائيووة
ابإلضافة إىل استالم عالمات كل من رضى متلقي اخلدمة واملووظفني وعالموات املتسووق اخلفوي ليوتم وعهوم واحلصوول علوى
العالمة النهائية للجهات املشاركة يف اجلائزة.

عملية التقييم
• جلنة توكيد اجلودة :لزايدة دقة عملية التقييم عمل املركز على إضافة جلنة فنية لقراءة التقارير التقييمية يقوم رئيس الفريق بتسليم

التقارير التقييمية النهائية اخلاصة به إىل إدارة املركز ليتم مراجعتها من قبل جلنة توكيد اجلودة وذلك لضمان خروج التقرير أبفضل
صورة ليتسىن للجهة االستفادة منه.
• يتم رفع النتائج اىل جملس األمناء ليس ابألمساء احلقيقة للمؤسسات وإمنا من خالل رموز معتمدة هلذه الغاية وغري معروفة ألعضاء
جملس األمناء بناء على طلب رئيس اجمللس صاحب السمو امللكي األمري فيصل وذلك لضمان النزاهة والعدالة يف التعامل مع هذه
النتائج وضمان عدم وجود اية مؤثرات او ضغوطات تؤدي اىل تغيري هذه النتائج ،ومن مث اعتماد هذه من قبل جملس االمناء وابلتايل
اعالن املؤسسات الفائزة .ان الطريقة املتبعة يف احلصول على النتائج واعتمادها من جملس أمناء املركز هلي نفس الطريقة املتبعة يف
اجلهة االوروبية إلدارة اجلودة واجلوائز االقليمية والعاملية االخرى مع اختالف بسيط يف بعض املسميات والتفاصيل البسيطة.

تعليمات إعداد مصفوفة الممكنات
متطلبات الشكل العام (التنسيق)
 .1اللغة املستخدمة يف كتابة املصفوفة هي اللغة العربية.
 .2تتم طباعة اإلجاابت ابستخدام خط )(Simplified Arabicحجم (.)12
 .3حجم الصفحات :احلجم القياسي لورق  297*210(A4ملم).
 .4املسافة بني األسطر :مفرد ). (Single
 .5جيب جتميع كافة أجزاء التقرير وتثبيتها بطريقة متنع انفصال الصفحات أثناء تداول التقرير.

 .6جيب أن حتتوي صفحة الغالف على اسم اجلهة املشاركة وشعارها ،واسم اجلائزة ودورهتا "جائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية
 -الدورة الثامنة (")2016/2017

تعليمات وإرشادات عامة
 .1يفضل أن تقوم اجلهة املشاركة ابجلائزة إبعداد املصفوفة من خالل تشكيل فريق من العاملني يف اجلهة ،وأن يقوم هذا الفريق بدراسة
وافية لكافة متطلبات املعايري وحمتوايت كتيب اجلائزة.
 .2أن تكون املعلومات الواردة يف املصفوفة واملعلومات اليت يتم عرضها للمقيمني اثناء الزايرة امليدانية دقيقة وصحيحة.
 .3جيب على اجلهة توفري أدلة واقعية وأمثلة عملية ابإلضافة إىل إحصائيات رقمية حديثة وواثئق معززة.
 .4مت ختصيص صفحة واحدة لكل معيار فرعي ،اضافة اىل  10صفحات للمعلومات االساسية يف بداية التقرير ،حبيج ال يتجاوز
العدد الكلي للصفحات  35صفحة.
 .5تلتزم اجلهة إبرسال اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة هبا ،كما تلتزم ابرسال النتائج اخلاصة ابملعايري حبيج ال يتجاوز عدد الصفحات
اخلاصة ابلنتائج  16صفحة مبا ال يتجاوز  6رسوم بيانية يف الصفحة الواحدة  ،ولن يتم قبول اي ملحقات اخرى او اية نتائج تتجاوز
العدد املقرر من الصفحات.
 .6تقوم اجلهة املشاركة بتوفري الواثئق ذات العالقة لعرضها على املقيمني اثناء الزايرة امليدانية ،حيج ميكن لفريق املقيمني طلب أية واثئق
أخرى وزايرة أية مواقع اخرى إذا استدعى التقييم ذلك.

تعليمات وإرشادات عامة
 .7حيق لفريق املقيمني التأكد من صحة املعلومات الواردة يف املصفوفة خالل الزايرة امليدانية.
 .8يقوم أعضاء فريق املقيمني مبقابلة املعنيني يف اجلهة لالجابة عن استفساراهتم حسب ما يرى املقيمون يف الزايرة امليدانية ولن تقتصر

املقابالت على اعضاء فرق العمل اخلاصة ابملعايري.
 .9يقوم املركز ابلتنسيق مع ضابط ارتباط اجلهة املشاركة هبدف حتديد أايم الزايرة امليدانية لفريق التقييم.

 .10يتم التعامل مع املعلومات الواردة يف املصفوفة والواثئق بسرية اتمة وتكون حمل عناية واهتمام إدارة املركز وأعضاء هيئة املقيمني.
 .11تقوم اجلهة املشاركة بتزويد إدارة املركز بثالث نسخ ورقية منفصلة من املصفوفة والنتائج اضافة اىل نسخة واحدة من اخلطة
االسرتاتيجية للجهة ،اضافة اىل رفع املصفوفة بصيغة ().pdfعلى املوقع االلكرتوين اخلاص ابلتقييم.
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آلية التقييم
سليمة
متكاملة
منفذ

منظم
القياس

RADAR Methodology 2013
(المنهجية) Approach

(التطبيق) Deployment

(التقييم) Assessment

التعلم واإلبداع
التطوير واإلبتكار

(التحسين) Refinement

المنهجية
سليمة :تعتمد املنهجية على منطق واضح بناء على احتياجات املعنيني ابجلهة ذوي الصلة ومبنية على عمليات.
متكاملة :املنهجيات تدعم االسرتاتيجية وترتبط مبنهجيات أخرى ذات صلة.

التطبيق
منفذ :يتم تنفيذ املنهجيات يف ويع النواحي ذات الصلة كل يف حينه.
منظم :يتم التنفيذ بشكل منظم ويتيح للمؤسسة املرونة وسرعة التكيف.

التقييم والتحسي
 القياس :يتم قياس فاعلية وكفاءة املنهجيات وتطبيقها بشكل مناسب.
• فاعلية وكفاءة املنهجية وتطبيقها ختضعان لقياس دوري
• مالءمة املقاييس اليت يتم اختيارها
 التعلم واالبداع :يتم استخدام التعلم واإلبداع إلنتاج فرص التحسني أو اإلبداع
• استخدام التعلم لتحديد أفضل املمارسات الداخلية واخلارجية وفرص التحسني
• استخدام اإلبداع الستحداث أو تعديل منهجيات جديدة
 التطوير واإلبتكار :يتم استخدام خمرجات القياس والتعلم واإلبداع لتقييم التحسينات واالبتكارات ووضعها
حسب األولوية.

آلية التقييم
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مدى الصلة وسهولة االستخدام

اهلدف( املستهدف)
املقارانت

االجتاهات
الثقة

النتائج Results

النتائج
مدى الصلة وسهولة االستخدام
 النطاق ومدى الصلة :مت حتديد جمموعة متالمحة من النتائج مبا فيها النتائج الرئيسية ،اليت تستعرض أداء
اجلهة وفق اسرتاتيجيتها وغاايهتا واحتياجات وتوقعات املعنيني ابجلهة ذوي الصلة.
مدى الصحة :النتائج حديثة ودقيقة وميكن االعتماد عليها.
التصنيف :يتم تصنيف النتائج بشكل مناسب لتقدمي فهما معمقا.

النتائج
األداء
االجتاهات :اجتاهات إجيابية أو احملافظة على أداء جيد على مدى ثالث سنوات على األقل
األهداف (املستهدفات) :يتم حتديد أهداف كما يتم حتقيقها للنتائج الرئيسية بشكل مستمر وذلك وفق الغاايت

االسرتاتيجية.
 املقارانت :يتم إجراء مقارانت للنتائج الرئيسية وتكون إجيابية وذلك وفق الغاايت االسرتاتيجية.
الثقة :بناء على ما مت أتسيسه من عالقات السبب واألثر ميكن الوثوق ابحملافظة على مستوايت األداء يف املستقبل.

مبادئ التمي األساسية

أسس ومعايي الجائزة

معيار القيادة
 1أ .يضع القادة الرسالة والرلاي والقيم واملبادئ كما أهنم يضربون القدوة احلسنة وميثلون مناذج حيتذى هبا يف التميز والنزاهة واحلاكمية والبعد
عن الفساد.
 1ب .يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات اخلاصة أبنظمة العمل واألداء املؤسسي.
1

 .يتفاعل القادة مع املعنيني اخلارجيني.

 1د  .يدعم القادة ثقافة التميز بني املوظفني يف اجلهة.

 1هـ  .يعمل القادة على ضمان مرونة اجلهة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيري.

القيادة
1أ يضع القادة الرسالة والرؤاي والقيم واملبادئ كما أهنم يضربون القدوة احلسنة وميثلون مناج حيتذى هبا يف التميز والنزاهة
واحلاكمية والبعد عن الفساد.

على سبيل املثال ،يقوم القادة يف املؤسسات املتميزة مبا يلي:
• ضمان مستقبل اجلهة من خالل حتديد ونشر الغاية الرئيسة من وجود اجلهة واليت تشكل األساس الذي تستند إليه الرلية والرسالة
والقيم والشفافية واألخالقيات والسلوك املؤسسي والرتكيز على أفضل النتائج وخدمة ويع فئات متلقي اخلدمة (ذكور ،إانث ،ذوي
احتياجات خاصة ،الغري انطقني ابللغة العربية ...وغريهم) لضمان تكافؤ الفرص وتلبية اهتماماهتم واحتياجاهتم.
• التعريف ابلرلاي والرسالة واألهداف جلميع املعنيني وحشد اجلهود من أجل حتقيقها ،وتشجيع نشر مبادئ ومتطلبات تطبيق التميز
يف القطاع احلكومي.

•.

القيادة
• جتسيد القيم املؤسسية واعطاء القدوة احلسنة من خالل االلتزام مبدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة ،والنزاهة
واملسؤولية اجملتمعية والسلوك املهين ،والنوع االجتماعي ،وتطبيق نظام فعال للحوكمة املؤسسية ،وميثاق النزاهة الوطنية
وتعزيز قيم الشفافية وتكافؤ الفرص داخل ااجلهة وخارجها سعيا منهم لتطوير وتعزيز مسعة ومكانة اجلهة .
• تطوير ودعم بناء ثقافة القيادة املشرتكة اجلهة واملشاركة الشخصية الفاعلة يف تشجيع عمليات التطوير والتعلم املستمر
والعمل على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.

• إجياد ثقافة قيادة مشرتكة للمؤسسة ،مع ضمان تكافؤ الفرص لتمكني املرأة من تبول مراكز قيادية ،ومراجعة وتطوير فاعلية
سلوكيات األفراد القيادية

القيادة
 1ب .يقوم القادة بتحديد ومتابعة ومراجعة وتوجيه التحسينات اخلاصة أبنظمة العمل واألداء املؤسسي
• على سبيل املثال ،يقوم القادة يف املؤسسات املتميزة مبا يلي:
• تعريف واستخدام حزمة من النتائج املتوازنة ملراجعة مستوى التقدم ومستوى اإلجناز يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية والوطنية مبا يتيح تقدمي نظرة
معمقة لألولوايت على املديني القصري والطويل ومن مث إدارة التوقعات اخلاصة جبميع املعنيني ابجلهة.

• فهم وتطوير القدرات واملوارد املتاحة ابلنسبة للمؤسسة وضمان االستفادة القصوى منها لتحقيق األهداف االسرتاتيجية اخلاصة ابجلهة.
• تقييم حزمة النتائج اليت مت حتقيقها من أجل حتسني األداء املستقبلي وتوفري منافع مستدامة جلميع املعنيني ابجلهة.
عتمد عليها مبنية على احلقائق وموثوقة ،وتشجيع كافة املوظفني على اختالف مواقعهم الوظيفية على تبادل
• اختاذ القرارات بناء على معلومات يُ َ
املعرفة من خالل استخدام وتطوير وتبين ونشر مفهوم إدارة املعرفة لرتوة مستوى األداء احلايل واملتوقع للعمليات ذات الصلة لتشجيعهم على تبادل
املعرفة.

القيادة
• حتديد املخاطر وإدارهتا ابلشكل الصحيح يف ويع عمليات اجلهة مبا يضمن الوصول إىل مستوايت عالية من ثقة أصحاب العالقة.
• إجياد نظام فعال لقياس ومراجعة وتطوير نتائج األداء املؤسسي مبا يف ذلك االستفادة من تقارير التدقيق والتقييم الداخلية واخلارجية

(مثل التقرير التقييمي جلائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية) يف حتسني عمل اجلهة وحتويل نقاط الضعف وفرص
التحسني إىل نقاط قوة من خالل خطط عمل تطويرية.
• اعتماد ومراجعة السياسات والربامج والتعليمات وإجراءات العمل ذات العالقة ابلنوع االجتماعي وتكافؤ الفرص.

القيادة
. 1يتفاعل القادة مع أصحاب العالقة املعنيني.
• على سبيل املثال ،يقوم القادة يف املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• تبين منهجيات عمل صممت لفهم وتوقع من مث حتديد االستجابة املناسبة لالحتياجات احلالية والتوقعات املستقبلية املختلفة
ألهم املعنيني اخلارجيني ابلوزارة ( املؤسسة ،متلقي اخلدمة ،شركاء ،موردين )..... ،والتعاون معهم يف تنفيذ مشاريع ومبادرات
تطويرية مشرتكة.
• االتسام ابلشفافية وحتمل املسؤولية جتاه ويع املعنيني ابجلهة واجملتمع ككل عن نتائج األداء ،مع ضمان حتلي ويع املوظفني
ابلسلوكيات املهنية واملسؤولية والنزاهة واالستقامة يف كافة تعامالهتم وتصرفاهتم مع االلتزام ابإلطار العام للمساءلة واألخالقيات
وثقافة الثقة املتبادلة والشفافية وتوفري املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب.
• ضمان حتري الشفافية يف إعداد وإصدار التقارير املالية وغري املالية (حسب متطلبات ديوان احملاسبة ،وزارة املالية ،رائسة الوزراء،
هيئة مكافحة الفساد ،وويع األجهزة الرقابية) املتعلقة ابملعنيني ابجلهة ومبا يتناسب مع توقعاهتم.

القيادة
• تشجيع ويع املعنيني ابجلهة على املشاركة يف األنشطة اليت تعود ابلفائدة على اجملتمع بصورة أوسع وأمشل من خالل إجياد منهجيات
إلشراكهم ،والعمل على تعريف وحتديد دور اجلهة يف جمال املسؤولية اجملتمعية من خالل حتديد احتياجات اجملتمع احمللي واألسرة.

• االلتزام ابألنظمة والقوانني واالسرتاتيجيات املعمول هبا واخلاصة ابجملتمع مثل منع التدخني ودعم املرأة وشؤون األسرة.
• بناء ثقافة تدعم احملافظة على املوارد مثل املياه والطاقة ورفع كفاءة استخدامهما واستخدام الطاقة البديلة إن أمكن.
• تشجيع التعاون مع اجلهات اخلارجية من خالل عدد من املبادرات مثل دعم تبادل املعلومات وتنفيذ املقارانت املعيارية اليت تسهم يف
حتسني أداء املؤسسات.

القيادة
 1د .يدعم القادة ثقافة التميز بني املوظفني يف اجلهة.
على سبيل املثال ،يقوم القادة يف املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• نشر ثقافة اإلشراك والتمكني والتحسني واملساءلة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني لكافة الشرائح الوظيفية من خالل أفعاهلم وتصرفاهتم وجتارهبم إضافة
إىل تفويض الصالحيات مبا يسهم يف حتسني األداء وتقدمي اخلدمات ملتلقي اخلدمة.

• اإلدراك أبن احملافظة على أداء اجلهة املتميز يعتمد على قدرهتم على سرعة التعلم واالستجابة عند احلاجة .
• تقدمي الدعم املطلوب جلميع املوظفني يف كافة مواقع اجلهة لتنفيذ خططهم وحتقيق أهدافهم وغاايهتم من خالل مسايات القادة الشخصية يف تنمية
األفراد.
• االعرتاف والتقدير املستمر جلهود وإجنازات املوظفني.
• توفري بيئة مشجعة على اإلبداع من خالل تبين وترويج لثقافة تدعم إنتاج األفكار اجلديدة ومنهجيات التفكري احلديثة الرامية لتشجيع اإلبداع
والتطوير املؤسسي .وتشجيع املوظفني على املشاركة يف عمليات التطوير والتحسني املستمر.
• تعزيز وتشجيع التنوع وتكافؤ الفرص ،وتوفري ظروف عمل إجيابية ومالئمة لكال اجلنسني.

القيادة
 1هـ .يعمل القادة على ضمان مرونة اجلهة واإلدارة الفاعلة لعمليات التغيري.
على سبيل املثال ،يقوم القادة يف املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• التحلي ابملرونة والقدرة على صناعة القرارات الصائبة بناء على املعلومات املتوفرة واخلربة واملعرفة السابقة مع األخذ بعني االعتبار لنتائجها احملتملة ومن
خالل اإلدارة الفاعلة للمعرفة يف اجلهة.
• وضع مرجعية علمية وعملية مالئمة أتخذ بعني االعتبار متطلبات احلفاظ على البيئة وحتقيق األهداف واألولوايت مثل الضوضاء والتلوث البيئي
وتقليل األخطار الصحية واحلوادث.
• السعي إلشراك ويع املعنيني ابجلهة واحلصول على دعمهم وإسهاماهتم فيما ينبغي إحداثه من تغيري هام ومطلوب لضمان حتقيق النجاح املستدام
للمؤسسة.
• اإلدارة الفاعلة للتغيري من خالل إدارة منظمة للمشاريع والرتكيز على عمليات التحسني .وإدارة أتثريات عملية التغيري على ويع املعنيني.
• اختبار وتعديل األفكار اجلديدة الواعدة ودعمها ومن مث تسخري املوارد الالزمة لتحقيقها خالل اإلطار الزمين املالئم.

• تفويض الصالحيات الالزمة للعاملني يف خمتلف املواقع الوظيفية واجلغرافية مبا يضمن مرونة وقدرة اجلهة على االستمرار بتنفيذ أعماهلا بشكل مستمر
وفعال.

مثال معيار القيادة
الرقم

1أ2.

المنهجية

ميثاق القيادة

التطبيق

المراجعة والتحسين

وقععك كا ععة أ فععا ريععق القيععادة ع ال ععركة ل ع ميث عاق
القيادة ووفك دليل تطبيق والتعمم الجميعك بتطبيقع ويعتبعر
الفريق نموذجا ً تقديم القدوة الحسنة األدا والسعلو،
حيث تترأس قيادة ال عركة المبعادراا المجتمعيعة واللقعا اا
السععنوية مععك المععوظفين والم ععاركة ع النععدواا وجلسععاا
العصععا الععذون ود ععم وتكععريم المععوظفين باإلفععا ة ل ع
تعععرأس عععرق العمعععل واللجعععان إلنجعععام م عععاريك ومبعععادراا
ال ععركة الملتلفععة .وقععد تبنععا القيععادة المسععمولية المجتمعيععة
كقيمة ممسسية راسلة و ملعا لع مسسسعتها بان عا قسعم
متلصععب بالمسععمولية المجتمعيععة .وتجععدد دوريععا حص عولها
ل هادة ()SA8000

يتم قياس رأي المعنيين بدور القادة اسعتباناا قيعاس
الرأي واالستفادة منهعا كمعا تعم عداد الميثعاق أول معرة
ع تمععوم  2014وتطععويرف ع تمععوم  2015و ععداد
الععام 2014 .2016
دليل التطبيق وتما مراجعت
مما ساوم ر ك نتائج رفا المجتمك ن ال ركة.

االرتباطات

6أ
7أ
8أ
مسععععتور الرفعععع
عن أدا القيعادة مععن
قبل األ عراد ومتلقع
اللدمة والمجتمك

الدليل المتوفر
في المؤسسة

ر
معيار االسياتيجية
2أ صياغة االسرتاتيجية بناء على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب العالقة املعنيني ابجلهة والبيئة اخلارجية.
2ب صياغة االسرتاتيجية بناء على فهم األداء الداخلي وإمكانيات اجلهة.
 2تطوير االسرتاتيجية ومراجعتها وحتديثها مع السياسات الداعمة هلا.
2د تعميم وتطبيق ومتابعة أداء االسرتاتيجية والسياسات الداعمة هلا.

ر
االسياتيجية
2أ :صياغة االسرتاتيجية بناء على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب العالقة املعنيني ابجلهة والبيئة اخلارجية.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• جتميع االحتياجات احلالية والتوقعات املستقبلية جلميع أصحاب العالقة املعنيني ابجلهة كمدخل أساسي لتطوير ومراجعة اإلسرتاتيجية
والسياسات الداعمة هلا مبا يضمن حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية واألهداف الوطنية اليت تساهم اجلهة يف حتقيقها.
• حتديد وحتليل وفهم املؤشرات اخلارجية مثل األمناط االقتصادية والسياسية واجملتمعية واليت قد تؤثر على اجلهة .والعوامل االجتماعية اليت ميكن أن
تؤثر على اجلهة.

• الفهم والتنبؤ ابألثر طويل وقصري املدى للتغريات ذات العالقة يف املتطلبات السياسية ،القانونية ،التشريعية ،واملتطلبات ذات الصلة.
• استخدام اآلليات املناسبة للتعرف على املتغريات يف البيئة اخلارجية وحتويلها إىل بدائل مستقبلية ممكنة ابلنسبة للمؤسسة مع بقاء اجلهة متيقظة
بشكل دائم ألية تغريات حبيج تتمكن من التعامل معها ابلشكل الذي يضمن قدرهتا على االستمرار يف تقدمي خدماهتا وحتقيق اهدافها.

ر
االسياتيجية
 2ب :صياغة االسرتاتيجية بناء على فهم األداء الداخلي وإمكانيات اجلهة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• حتليل اجتاهات األداء التشغيليي ومؤشرات األداء املؤسسي الداخلية حملاولة فهم القدرات واإلمكانيات الداخلية احلالية والكامنة لديها،
ومن مث حتديد فرص التطوير والتحسني الالزمة لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.
• حتليل البياانت واملعلومات املتعلقة ابلقدرات واإلمكانيات اخلاصة ابلشركاء احلاليني واحملتملني بغرض التعرف على كيفية تعزيزها لقدرات
اجلهة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية.
• حتديد األثر احملتمل للتكنولوجيا ومناذج العمل اجلديدة على أداء اجلهة وكيفية االستفادة منها يف تطوير عملها وحتقيق أهدافها ضمن
املوارد املتوفرة.
• مقارنة أداء اجلهة مع املقارانت املعيارية ذات الصلة للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسني والتطوير املناسبة لديها.

ر
االسياتيجية
: 2تطوير اإلسرتاتيجية ومراجعتها وحتديثها مع السياسات الداعمة هلا.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• اعتماد الدليل االرشادي للتخطيط االسرتاتيجي الصادر عن وزارة تطويرالقطاع العام عند صياغة ووضع إسرتاتيجية واضحة واحلفاظ
عليها مع السياسات الداعمة هلا واإلجراءات ،بغرض حتقيق الرلاي والرسالة اخلاصة ابجلهة مبا يتماشى مع حماور وثيقة األردن 2025
والتوجهات واألهداف الوطنية والقطاعية واملبادرات امللكية.
• دمج مبادئ االستدامة ومبادئ النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص يف اإلسرتاتيجية وتصميم العمليات ،ومن مث توفري املوارد الالزمة
لتحقيق هذه األهداف مبا يتواءم مع املوارد املتوفرة ومبا يضمن ترتيب األولوايت اليت تسعى اجلهة إىل حتقيقها.
• دمج معايري الشفافية ،املذكورة يف قانون ضمان حق احلصول على املعلومات يف اسرتاتيجية اجلهة وتصميم العمليات اخلاصة هبا وتوفري
املوارد الالزمة ،مبا يف ذلك األفراد وتدريبهم ،لضمان حتقيق األهداف اخلاصة ابلشفافية.

ر
االسياتيجية
• حتديد وفهم النتائج الرئيسية املطلوب حتقيقها من اجلهة مبا ميكنها من حتقيق وتقييم مستوى التقدم حنو حتقيق الرلاي والرسالة
واألهداف اإلسرتاتيجية.
• إجياد نظام ملراجعة وتقييم وحتديج اخلطة اإلسرتاتيجية وسياسات الداعمة هلا للتحقق من فاعلية وكفاءة اخلطة اإلسرتاتيجية.
• حتديد مؤشرات أداء نوعية وكمية بطريقة تضمن قدرة اجلهة على متابعة وتقييم مدى اجنازها من اخلطط اإلسرتاتيجية والتنفيذية على
كافة املستوايت.
• تبين آليات فاعلة إلدارة املخاطر اإلسرتاتيجية تتضمن األنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة اليت مت حتديدها
وكيفية التعامل معها من خالل ختطيط اخلطط والبدائل املستقبلية املمكنة.

ر
االسياتيجية
2د .تعميم وتطبيق ومتابعة أداء االسرتاتيجية والسياسات الداعمة هلا
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• تروة االسرتاتيجيات املؤسسية إىل عمليات ومشاريع وضمان وجود ومواءمة اهليكل التنظيمي لدعم تنفيذ هذه العمليات واملشاريع
هبدف تطبيق التغيريات املطلوبة ابلسرعة املناسبة.
• استخدام نتائج املقارانت املعيارية يف حتديد املستهدفات ملؤشرات األداء اإلسرتاتيجية والتشغيلية للمؤسسة.
• العمل على توفري املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية مبا يضمن حتقيق أهداف اجلهة.
• تعميم األهداف واالسرتاتيجيات على ويع املعنيني ووضع أهداف خاصة ابإلبداع والتطوير ضمن إسرتاتيجية اجلهة.
• متابعة اخلطة اإلسرتاتيجية وخطط العمل مبا فيها خطة العمل املبنية على التقرير التقييمي للجائزة واختاذ القرارات املناسبة بناء على
االجناز الفعلي.

ر
مثال االسياتيجية
المعيار

التوضيح /التطبيق

العنوان /المنهجية

االرتباطات

المراجعة والتحسين

9أ



منهجيو و و و ووة إعو و و و ووداد وتنفيو و و و ووذ
االسرتاتيجية تعىن ب:





2أ1.




حتليول ( & PESTEL
)SWOT
دراسو ووة احتياجو ووات املعنيو ووني
م وون دراس ووات الرض ووا ونظ ووام
االقرتاح و و و و و و ووات الش و و و و و و ووكاوى
والتظلمات
تقو ووارير التغذيو ووة مو وون التقيو وويم
الو و و ووذا املؤسسو و و ووي وج و و و ووائز
امللك عبدهللا للمتميز
دراسووة متطلبووات التوجه وات
احلكومية رلية 2025
تق و و و و و و و و و ووارير لنت و و و و و و و و و ووائج األداء
املؤسسي



قام و ووت ال و وووزارة إبجو و وراء حتلي و وول للبيئ و ووة اخلارجي و ووة للمح و وواور السياس و ووية
واالقتص و ووادية واالجتماعي و ووة والتكنولوجي و ووة والبيئي و ووة والتشو و وريعية للع و ووام
 2015حي ووج ي ووتم ت وووفري البي وواانت واملعلوم ووات م وون مص ووادر موثوق ووة
ومعتموودة مثوول :تقووارير وزارة التخطوويط والبنووك املركووزي وتقووارير دوليووة
مثل doing business
 يووتم سوونواي فهووم احتياجووات كافووة املعنيووني ( )Stakeholdersموون 
خالل وسائل
مسوحات واستبياانت رأي املعنيني
 طورت الووزارة مصوفوفة للمواءموة بوني خطوة اهليئوة االسورتاتيجية وخطوة
ورلي و ووة األردن  2025لتحقي و ووق التو و ووازن ب و ووني املتطلب و ووات والتوقع و ووات
احلالية واملستقبلية للوزارة.

تق و وووم ال و وووزارة بش و ووكل س و وونوي
مراجع و و و و ووة املنهجي و و و و ووة والي و و و و ووات
التطبيو و و و و ووق وقيو و و و و وواس فعاليتهو و و و و ووا
(االص و وودار  5ملنهجي و ووة إع و ووداد
وتنفيووذ اخلط ووة االس ورتاتيجية –
(2015
مت اج وراء مقووارانت معياريووة م وع
وزارة حمليو و و ووة وأخو و و وورى إقليمي و و و وة
متمي و و و ووزة يف جم و و و ووال التخط و و و وويط
االسو و ورتاتيجي ،ومنه و ووا مت تب و ووين
مفه و و و و و و و و و و و و و و و وووم التخط و و و و و و و و و و و و و و و وويط
ابلسيناريوهات



9ب







نت و ووائج حتقي و ووق األه و ووداف
املؤسسو و و و و و و و ووية والوطنيو و و و و و و و ووة
واملب و و و و و و و و ووادرات امللكي و و و و و و و و ووة
واملتعلقة ابلشفافية.
انطباع و و و و و ووات أص و و و و و ووحاب
العالقو ووة مو وون غو ووري متلق و وي
اخلدم ووة واألف و وراد واجملتمو ووع
مثو وول (املو وووردين ،الشو ووركاء
.)...
املؤشرات املالية
درجة االلتزام ابملوازنة
نت و و و و و ووائج أداء العملي و و و و و ووات
الرئيسة
نت و و و و و و و و و و و ووائج التقني و و و و و و و و و و و ووات
واملعلومات واملعرفة

دليل
االثبات

األفراد
3أ دعم خطط املوظفني السرتاتيجية اجلهة.

3ب تطوير معرفة املوظفني وقدراهتم.
3ج مواءمة املوظفني وإشراكهم ومتكينهم.
 3د تواصل املوظفني بفاعلية يف ويع أحناء اجلهة.

3هو مكافأة املوظفني وتقدير جهودهم واالعتناء هبم.

األفراد
3أ .دعم خطط املوظفني إلسرتاتيجية اجلهة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• التحديد الواضح ملستوايت أداء املوظفني الالزمة لتحقيق االهداف االسرتاتيجية.
• مواءمة خطط املوظفني مع إسرتاتيجية اجلهة ،واهليكل التنظيمي والتقنيات احلديثة والعمليات الرئيسية والتنبؤ التقديري لتحديد االحتياجات املستقبلية من
األفراد ،مع مراعاة متطلبات تكافؤ الفرص والتأهيل الوظيفي إضافة إىل وجود أوصاف وظيفية معتمدة مبوجب اهليكل التنظيمي مبا يضمن االستغالل
األمثل لألفراد.
• السرعة يف تعديل وموائمة اهليكل التنظيمي مع املتغريات الداخلية واخلارجية مبا يضمن حتقيق األهداف االسرتاتيجية اخلاصة ابجلهة.

• إشراك املوظفني يف إعداد ومراجعة اإلسرتاتيجيات والسياسات واخلطط اخلاصة هبم ،ابإلضافة إىل تبين منهجيات إبداعية ومبتكرة مىت كان ذلك مناسبا.
• إدارة عمليات االستقطاب والتعيني والتوظيف والتطوير الوظيفي والتنقالت والتعاقب الوظيفي اعتمادا على سياسات مناسبة ،وبشكل يراعى النوع
االجتماعي والكفاءات واستغالهلا ابلشكل املطلوب ،وذلك لضمان املساوة وتكافؤ الفرص ومبا يتواءم مع األنظمة احلكومية املعتمدة.

• استخدام مسوحات املوظفني وغريها من آليات ومناذج استقصاء آراء املوظفني واستخدام النتائج والتحليل واالستفادة من االقرتاحات والشكاوى
والتظلمات الوظيفية لتحسني اسرتاتيجيات وسياسات وخطط املوظفني وأساليب العمل.

األفراد
3ب .تطوير معرفة املوظفني وقدراهتم.

على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• حتديد املهارات والكفاءات ومستوايت أداء املوظفني املطلوبة لتحقيق الرلاي والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية.

• التخطيط الفعال جلذب وتطوير واالحتفاظ ابملواهب والقدرات املطلوبة لتلبية هذه االحتياجات.
• تقييم أداء املوظفني بشكل دوري من خالل مؤشرات أداء فردية مرتبطة ابألداء املؤسسي ومساعدهتم على حتسينه.

• تطوير مهارات وقدرات املوظفني وتودريبهم مون خوالل خطوط تدريبيوة تضومن العدالوة والشوفافية وتنفيوذ هوذه اخلطوط لضومان قودرهتم علوى التنقول أو
أهليتهم لتويل وظائف جديدة وكيفية االستفادة من التدريب يف حتسني األداء وانعكاسه على األداء املؤسسي.
• تطوير مهارات وقدرات املدراء والقيادات داخل اجلهة وربطها مع خطط اإلحالل والتعاقب املستقبلية.
• ضمان توفر الكفاءات واملوارد والفرص والصالحيات الالزمة للموظفني ومتكينهم لتعظيم مساياهتم للمؤسسة.

األفراد
3جـ .مواءمة وإشراك ومتكني املوظفني.

على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• املواءمة بني األهداف الشخصية وأهداف الفريق ومتكني املوظفني من إطالق كامل إمكانياهتم من خالل روح املشاركة احلقيقية بني اجلميع.

• تفويض الصالحيات الكافية واملناسبة للموظفني يف ويع مواقعهم الوظيفية واجلغرافية ومتكينهم إلجناز مهام عملهم وحتقيق أهداف اجلهة.
• اجياد ثقافة االبداع واالبتكوار لودى املووظفني يف كافوة جمواالت العمول (اخلودمات والعمليوات واهلياكول التنظيميوة) لضومان متوتعهم ابملرونوة واالسوتجابة

بسرعة للتحدايت اليت تواجههم ومبا ميكنهم من متثيل اجلهة وعكس صورة ومسعة اجلهة ابلشكل األمثل.
• حتفيز املوظفني للمشاركة يف األنشطة املؤسسية املوجهة حنو اجملتمع واليت تساهم إجيااب يف خدمة اجملتمع بشكل عام.

األفراد
 3د  .تواصل املوظفني بفاعلية يف اجلهة.

على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• دراسة احتياجات التواصل الداخلي اخلاصة ابملوظفني وحتديد األدوات وقنوات االتصال املستخدمة ،ومن مث استخدام اإلسرتاتيجيات واألدوات
املالئمة الستمرار احلوار معهم وتطويرها بشكل مستمر.
• ضمان فهم املوظفني السرتاتيجية اجلهة وحتديد مسايتهم يف استمرار جناح اجلهة من خالل ايصال التوجهات االسرتاتيجية جلميع املوظفني.
• تسهيل وتشجيع عمليات تبادل املعلومات واملعرفة وأفضل املمارسات وحتقيق احلوار يف ويع أحناء اجلهة.
• تنمية ثقافة مؤسسية تسعى وبصورة مستمرة لتعميق فاعلية التعاون املشرتك وبناء روح الفريق يف كافة جوانب العمل ابجلهة.

األفراد
3هـ  .مكافأة املوظفني وتقديرهم واالعتناء هبم.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:
• مواءمة املزااي وشروط التوظيف مع إسرتاتيجيات وسياسات شفافة.
• حتفيز املوظفني وحثهم على املشاركة يف عمليات التحسني واإلبداع ومن مث القيام بتقدير جهودهم وإجنازاهتم من خالل تطبيق آليات منح املكافآت واحلوافز
بطريقة تراعي املوضوعية والعدالة والشفافية.

• اعتماد منهجية خاصة بفرز وترشيح موظفي اجلهة جلائزة املوظف احلكومي املتميز وتطبيقها بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
• ضمان وجود بيئة عمل صحية وإجيابية ومتوازنة مع احلياة املعيشية للموظفني وتعزيز العالقات بينهم.

• اجياد نظام يضمن قدرة املوظفني على تقدمي اقرتاحاهتم وشكاويهم والعمل على معاجلتها وتفعيل نظام التظلم الوظيفي مبا يتواءم مع األنظمة والتعليمات.

مثال معيار االفراد
المعيار

العنوان/المنهجية

التوضيح/التطبيق

المراجعة والتحسين

مت تنفيذ  %87من برامج اخلطة التدريبية
تعديل على مدخالت حتديد اإلحتياجات
التجريبية لتشمل متطلبات املسار الوظيفي

االرتباطات

7أ :مقاييس ختص التدريب والتطوير كتيب خطة التدريب السنوية
املهين
2016-2015
7ب :مؤش و و و ورات أنشو و و ووطة التو و و وودريب
قائمة املوظفون املشاركني يف
والتطوير املهين
املؤمترات والندوات

منهجية حتديد االحتياجات التدريبية نفذت املديرية  37برانجما تدريبا نوعيا حسب خطتها
 3ب- 3 .
السنوية للتدريب
(النموذج ،التحديد).
بناء على تطبيق آلية حتديد االحتياجات التدريبية
استمارة حتديد املهارات واملعارف
وربطها مع اخلطة االسرتاتيجية
خطة التدريب السنوية
إدخال ألول مرة يف خطة  2016منوذج كريك
آلية لقياس أثر التدريب (استبانة قبل كما مت قياس أ ثر التدريب قبل وبعد
ابترك يف تقيم الربامج التدريبية
التدريب حسب منوذج كريك ابترك لعينة من الربامج
وبعد التدريب)
نظام متكامل لتقييم النشاط التدرييب التدريبية
كما مت ربط نظام الرتقيات ابلتحصيل العلمي
املؤمترات والندوات
واألكادميي لفئة املدراء
البوابة االلكرتونية نوافذ للتعلم
واوفدت املديرية  17املختصني
املستمر
للمشاركة يف 6مؤمترات و 3ملتقيات و 7ندوات وورش
العمل ختصصية داخل وخارج األردن
 7أ:
يقوم قسم التدريب سنواي بعقد ورش عمل خبصوص حتديد مت خالل العام  2015العمل على تعديل
 3ب3 .
مس و ووتوى الرض و ووى ع و وون ج و ووودة/ع و وودد
وتطبيق اجراء العمل اخلاص بتحديد
اإلحتياجات التدريبية ويتم إرسال خطاب للمديرايت
الربامج التدريبية
اإلحتياجات التدريبية حبيج أصبح الكرتونيا
بتحديد احتياجاهتا التدريبية للعام القادم اخذين بعني
7ب :معدل التدريب ساعة/موظف
منهجية التدريب والتطوير يف نظام
االعتبار متطلبات اخلطة االسرتاتيجية ونتائج التقييم الوظيفية على برانمج حموسب واصبحت عملية حتديد
العائد على االستثمار ابلتدريب
وخطط املسار واالحالل الوظيفي ويتم وضع اخلطة التدريبية االحتياجات التدريبية متماشية مع الدورة
املوارد البشرية
(متضمنة دورات تقنية وفنية وادارية وسلوكية وغريها) على اخلاصة بتقييم األداء الوظيفي.
مستوى الوزارة بشكل سنوي ومت تنفيذها للعام 2016
بنسبة .%67

دليل/اإلثبات

عينة لنموذج كريك ابترك

اخلطة التدريبية السنوية 2015
منوذج حتديد اإلحتياجات التدريبية
منهجية التدريب والتطوير

ر
الشكاء والموارد
4أ إدارة العالقة مع الشركاء واملوردين لتحقيق منفعة مستدامة.
 4ب إدارة الشؤون املالية لضمان جناح مستدام.

4

إدارة املباين واملعدات واملواد واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

4د إدارة التقنية لدعم تنفيذ االسرتاتيجية.

4ه إدارة املعلومات واملعرفة لدعم صناعة القرارات بصورة فاعلة وبناء قدرات اجلهة.

ر
الشكاء والموارد
4أ .إدارة العالقة مع الشركاء واملوردين لتحقيق منفعة مستدامة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• حتديد الشركاء الرئيسيني للمؤسسة يف عملية حتقيق األهداف املؤسسية واألهداف الوطنية والقطاعية واملبادرات امللكية وحتديد طبيعة العالقة معهم واحلفاظ عليها.
• ضمان عمل الشركاء واملوردين وفق إسرتاتيجية اجلهة وقيمها والتنسيق معهم لتحقيق األهداف املؤسسية واألهداف الوطنية واملبادرات امللكية والعمل املشرتك
وتوفري البياانت واملعلومات الالزمة لتحسني أداء العمليات وضمان التداخل املرن (وعدم االزدواجية) ودعم مشاريع التطوير املشرتكة.
• تصنيف الشركاء واملوردين وفق إسرتاتيجية اجلهة ،وتبين سياسات وعمليات مناسبة للعمل املشرتك معهم بفاعلية لضمان جودة عمليات وخدمات اجلهة.
• بناء عالقات مستدامة مع الشركاء واملوردين على أسس الثقة واالحرتام والشفافية املتبادلة لضمان حتقيق املنافع املشرتكة لكال الطرفني.
• إتباع منهجية حمددة الختيار املوردين تتضمن معايري حمددة الختيارهم وتقييم أداءهم واالستفادة من النتائج يف إدارة العالقات مع املوردين مبا يتالءم مع أنظمة
املشرتايت واللوازم احلكومية.
• بناء شبكة عالقات مناسبة مع الشركاء واملوردين هبدف حتديد فرص الشراكات املستقبلية لتعزيز قدرة وإمكانيات اجلهة لتحقيق قيمة مضافة لصاحل متلقي اخلدمة.

ر
الشكاء والموارد
 4ب  .إدارة الشؤون املالية لضمان جناح مستدام.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• استخدام اسرتاتيجيات وسياسات وعمليات مالية لدعم اإلسرتاتيجية الشاملة للجهة وضمان املرونة املالية.
• تصميم التخطيط املايل واملوازانت والتقديرات مبا يتواءم مع اخلطة اإلسرتاتيجية والرقابة وإعداد التقارير ومراجعة العمليات وذلك لضمان
استخدام املوارد املالية بكفاءة وفاعلية وحتصيل اإليرادات وترشيد النفقات.

• ختصيص املوارد املالية الالزمة وإعادة ختصيصها لتلبية االحتياجات على املدى الطويل عوضا عن الرتكيز على املدى القصري.
• استخدام عمليات احلوكمة املؤسسية املالية ،وتعديلها وفق كافة املستوايت املناسبة يف اجلهة.
• تقييم واختيار والتحقق من جدوى االستثمار يف األصول املادية وغري املادية ،مع األخذ بعني االعتبار اآلاثر االقتصادية واالجتماعية
والبيئية على املدى الطويل ومبا يضمن االستخدام األمثل هلذه األصول.
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• وجود آليات ونظام للمحاسبة يتم تطبيقه مبا يتالءم مع األنظمة املالية احلكومية ،واستخدام التقارير املالية يف اختاذ القرارات الالزمة على كافة
املستوايت وإعداد التوصيات حول زايدة أو حتصيل اإليرادات وخفض التكاليف وترشيد النفقات ،وتقدميها لإلدارة العليا واملدراء اآلخرين يف
اجلهة .
• وجود آليات حمددة للمشرتايت وضبط النفقات مبا يتالءم مع أنظمة املشرتايت احلكومية واألنظمة املالية املعمول هبا.
• وجود آليات للمراقبة والتدقيق املايل تضمن الشفافية واملساءلة وتوفري البياانت املطلوبة جلميع املعنيني ميا يتواءم مع املوازنة واألنظمة املالية احلكومية
ونظام ديوان احملاسبة ووزارة املالية وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات.

ر
الشكاء والموارد
4

.إدارة املباين واملعدات واملواد واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة.

على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• استخدام اسرتاتيجيات وسياسات وعمليات إلدارة املباين واملعدات بطريقة مستدامة ماليا وبيئيا وإدارة املخزون اخلاص ابجلهة.
• االسووتخدام األمثوول واإلدارة الفاعلووة لوودورة حيوواة وسووالمة كافووة أصووهلا املاديووة مبووا يف ذلووك املبوواين واملعوودات ،وإجوراء الصويانة الفاعلووة هلووا مبووا
يضمن االستفادة القصوى منها.
• قياس وحتقيق التوازن األمثل ألثر عملياهتا وخدماهتا على الصحة العامة والسالمة والبيئة.
• العموول علووى تقليوول اسووتهالك وترشوويد امليوواه والطاقووة وحتديوود أهووداف طموحووة تسووتويف وتتخطووى املعووايري واملتطلبووات القانونيووة واالسووتغالل
األمثل للموارد الطبيعية
• السعي الدلوب إىل االرتقاء ابملعايري االقتصادية والبيئية واالجتماعية ضمن القطاع الذي تعمل به اجلهة.

ر
الشكاء والموارد
4د .إدارة التقنية لدعم تنفيذ اإلسرتاتيجية.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• إدارة حزمة تقنية متكاملة لدعم اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة اعتمادا على طبيعة عمل اجلهة ،واالستفادة منها يف تقدمي اخلدمات
ملتلقي اخلدمة.
• تقييم وتطوير احلزمة التقنية بغرض حتسني درجة مرونة وسرعة التكيف للعمليات واملشاريع واجلهة ككل مبا يتناسب مع حتقيق
األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة.

• إشراك املعنيني ابجلهة ذوي العالقة يف تطوير وتطبيق تقنيات حديثة هتدف لتعظيم الفوائد الناجتة منها وتطبيق متطلبات احلكومة
اإللكرتونية املطلوبة من اجلهة
• حتديد وتقييم التقنيات البديلة والتكنولوجيا الناشئة يف ضوء أتثريها على أداء اجلهة وقدراهتا وعلى البيئة.

• استخدام التكنولوجيا لدعم ثقافة اإلبداع واالبتكار.
• ضمان اإلستغالل األمثل للموارد التقنية واجلدوى من حيازهتا.

ر
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4هـ .إدارة املعلومات واملعرفة لدعم صناعة القرار بصورة فاعلة وبناء قدرات اجلهة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• بناء وتنفيذ اسرتاتيجية إلدارة املعرفة مرتابطة مع إسرتاتيجية اجلهة.
• ضمان تزويد القادة مبعلومات دقيقة وكافية توفر هلم الدعم املالئم يف صناعة القرار يف التوقيت املناسب مون خوالل نظوام متكامول إلدارة
املعرفة يف اجلهة وابالستفادة من الدليل اإلرشادي إلدارة املعرفة الصادر عن وزارة تطوير القطاع العام.

• حتديد أهم البياانت وتصنيفها وحتويلها إىل معلومات وعنود اللوزوم إىل معرفوة ميكون تبادهلوا واسوتخدامه بفاعليوة .وتووفري املعلوموات الختواذ
القرارات املناسبة املبنية على معلومات موثقة وحقيقية.
• حتديد أماكن املعرفة الضمنية والصرحية الداخلية واخلارجية والعمل على توفريها ونشرها ابلوقت املناسوب مون خوالل عودة وسوائل ،وعقود
الشراكات الالزمة لتوفريها.
• حتديد التهديدات الرئيسة للموجودات املعرفية لدى اجلهوة ،مبوا يف ذلوك املعرفوة املرتسوخة يف أذهوان املووظفني (الضومنية) واملعرفوة الصورحية
والعمل على ختفيف هذه التهديدات هبدف محاية املعرفة.

ر
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• نشر وتعميم املعرفة املوجودة داخل اجلهة.
• حتديد اجلهات اخلارجية اليت ستقوم اجلهة بعقد مقارانت مرجعية معها واالستفادة من نتائج املقارانت املرجعية ومساعدة
املؤسسات األخرى يف عمليات املقارنة املرجعية وتطوير عملها.
• حفظ امن املعلومات ومحايتها واحلفاظ على سريتها مع ضمان وصول املوظفني املعنيني وأصحاب العالقة إىل املعلومات
اليت حيتاجون إليها ويف الوقت املناسب.
• توفري القنوات املالئمة واألدوات اليت حتفز املوظفني واملتعاملني واملعنيني على املشاركة يف أنشطة االبداع واالبتكار املرتبطة
بعمل اجلهة.

• السماح للموظفني واملستخدمني اخلارجيني ابإلطالع على املعلومات واملعرفة حسب تصنيفها ،والقيام مبراقبة ذلك مع
ضمان محاية أمن وحقوق امللكية الفكرية للمؤسسة.

ر
مثال معيار الشكاء والموارد
المعيار

.4أ1.

العنوان/المنهجية

منهجية إدارة عالقات الشراكة
منهجية إدارة عالقات املوردين

التوضيح/التطبيق

المراجعة والتحسين

االرتباط مع النتائج

 دراسة اخلطة اإلسرتاتيجية اهليئة سنوايوحتديد دور املوردين والشركاء مبا يساهم
يف حتقيقها

 يتم مراجعة املنهجيات والسياساتاملتعلقة بتصنيف املوردين والشركاء سنواي
وكلما دعت احلاجة

.9أ

 .تطبيق معايري حمددة وشفافة لتصنيف تطوير منوذج تصنيف الشركاء عام
املوردين ( اسرتاتيجي  /رئيسي  /اساسي  2014لتوضيح مدى مساية الشركاء
يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للهيئة
) والشركاء ( اسرتاتيجي  /رئيسي)
وشدة أتثريه
 حصر وتسجيل املوردين والشركاء يفقاعدة بياانت وفقا للتصنيفات املعتمدة اإلطالع على أفضل املمارسات حمليا (
شرطة ديب ) يف جمال تصنيف الشركاء
للشركاء واملوردين
يف عام 2015مت اعادة تصنيف بعض
 تطبيق سياسات ومنهجيات للعملالشركاء بعد تقييمهم
املشرتك مع الشركاء واملوردين
االسرتاتيجيني .تعتمد على حتقيق املنفعة
املتبادلة وتطوير مشروعات مشرتكة
مبتكرة

.9ب3.

دليل االثبات

مثال عىل معيار ر
الشكاء والموارد ( ادارة الشؤون المالية)
المعيار

العنوان/المنهجية

4ب3.

منهجية التخطيط المالي

4ب4.

إجراءات الحوكمة المالية

التوضيح/التطبيق

المراجعة والتحسين

االرتباط مع النتائج

تقوم الشركة بتخصيص الموارد المالية وفقا ً ألولويات تنفيذ
المبادرات اإلستراتيجية وإعداد دراسة توقعات متلقي الخدمة مع
يتم مراجعة المنهجية واجراءات العمل بما في ذلك
التركيز على المبادرات والمشاريع التي ترتبط ارتباطا ً مباشرا ً
بالخطة الرئيسة للشركة ،ومن ثم تحديد احتياجات اإلنتاج والوقود ،تخصيص الموارد حسب آلية أوليات الخطة
 9أ 9 +ب
وباقي النفقات وقيام الدوائر المختلفة بطرح مشروعاتها ومبادراتها اإلستراتيجية.
االستراتيجية .بنا ًء على هذه المدخالت تقوم اإلدارة المالية بإعداد
موازنة اإليرادات والنفقات التشغيلية والرأسمالية ،وتخطيط التدفقات
النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
يتم تقييم فاعلية اإللتزام بعمليات الحوكمة من خالل
تخضع الشركة للرقابة المالية واإلدارية على مستويين :داخليا ً
مؤشرات خاصة بعدد مالحظات التدقيق الخارجي
وخارجيا ً فلديها إدارة للتدقيق الداخلي لمتابعة اإللتزام بالنظم واللوائح والداخلي ونسب إغالق وتكرار هذه المالحظات،
والشفافية وأوضحت تقاريرها من جهات الرقابة الداخلية
إضافة إلى مؤشرات قياس األداء المالي .تمت مراجعة
 9أ 9 +ب
والخارجية .عدم وجود مالحظات جوهرية
وتطوير مستوى الصالحيات الممنوحة للموظفين
المعنيين بنا ًء على توصيات اإلدارة المالية ،وتم
تفويض العديد من الصالحيات المالية على مستوى رؤساء
تحديدها في مذكرة خاصة معتمدة من المدير العام
القطاعات واإلدارة المالية بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار.
بمستوى الصالحيات

العمليات والخدمات
5أ تصميم العمليات وإدارهتا هبدف تعظيم القيمة لصاحل ويع املعنيني ابجلهة.
5ب تطوير العمليات واخلدمات لتحقيق القيمة املثلى لصاحل متلقي اخلدمة.
 5إدارة وتقدمي اخلدمات.
5د إدارة عالقات متلقي اخلدمة وتعزيزها.
5هو.التواصل اخلارجي وترويج اخلدمات وتسويقها بشكل فاعل

العمليات والخدمات
5أ .تصميم العمليات وإدارهتا هبدف تعظيم القيمة لصاحل مجيع املعنيني ابجلهة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• استخدام إطار عام إلدارة وتطوير عمليات اجلهة مبا يضمن حصر ويع العمليات (رئيسية وفرعية) مع بيان مدى ترابطها مع اخلطة
االسرتاتيجية.

• إدارة العمليات يف كافة مراحلها من بدايتها إىل هنايتها ،مبا يشمل العمليات اليت تتخطى حدود اجلهة ومبا يضمن الشفافية وربطها ابألهداف
املؤسسية والتداخل املرن بني هذه العمليات على املستوى الداخلي واخلارجي.
• ضمان فهم مسؤويل العمليات ألدوارهم ومسؤولياهتم يف تطوير وإدامة وحتسني العمليات من خالل تدريبهم وضمان اطالعهم على املستجدات
واملتغريات املتعلقة يف هذه العمليات وتعميمها على اصحاب العالقة.
• مراجعة فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية ومساياهتا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية ابستخدام حزمة متوازنة ومنطقية من مؤشرات أداء
للعمليات وما يتعلق هبا من مقاييس للمخرجات هلا ارتباط واضح وحمدد ابألهداف اإلسرتاتيجية واملؤسسية للجهة.
• استخدام البياانت اخلاصة ابألداء احلايل للعمليات ونتائج حتليل قدراهتا مقرونة بنتائج إجراء املقارانت املعيارية ذات الصلة ،من أجل تفعيل
اإلبداع واالبتكار وعمليات التحسني واستخدام التغذية الراجعة من أصحاب العالقة يف حتسني العمليات واخلدمات وتدريب املوظفني عليها.

العمليات والخدمات
5ب  .تطوير العمليات واخلدمات لتحقيق القيمة املثلى لصاحل متلقي اخلدمة.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• االهتمام بصوت متلقي اخلدمة والسعي احلثيج من أجل ابتكار وإضافة قيمة لصاحل متلقي اخلدمة ،مع العمل على إشراكهم كلما
أمكن ،يف تطوير وابتكار خدمات وجتارب جديدة.
• قياس مدى رضى متلقي اخلدمة عن اجلهة ابستخدام مسوحات متلقي اخلدمة وغري ذلك من أشكال استقصاء اآلراء والتغذية
الراجعة هبدف التنبؤ ،وحتديد التحسينات اليت تستهدف تعزيز اخلدمات مع حتديد أولوايت وأهداف التحسني.
• العمل على أمتتة خدمات اجلهة مبا يتواءم مع خطة احلكومة اإللكرتونية وضمان تطبيقها بفاعلية هبدف حتسني اخلدمات وزايدة
رضى متلقي اخلدمة.
• وع اجلهة ملعلومات عن احتياجوات وتوقعات كافة جمموعات متلقي اخلدمة واستخدامها لتحسيون خدماهتا مبا يتواءم مع نظام
تطوير اخلدمات.

العمليات والخدمات
 . 5ادارة وتقدمي اخلدمات.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• تقدمي خدمات لتلبية ،أو جتاوز احتياجات وتوقعات متلقي اخلدمة لضمان قدرة اجلهة على االستمرار ابإليفاء ابلتزاماهتا لكافة فئات
متلقي اخلدمة يف ويع مراحل تقدمي اخلدمة (ما قبل تقدمي اخلدمة ،عند بداية تقدمي اخلدمة ،أثناء تقدمي اخلدمة ،ما بعد تقدمي اخلدمة).
• ضمان توفر املوارد الضرورية والكفاءات والتمكني الالزم للموظفني وذلك لتقدمي اخلدمة املثلى ملتلقي اخلدمة من خالل ويع وسائل
احلصول على اخلدمة (وجها لوجه ،اهلاتف ،املوقع اإللكرتوين ،التطبيقات الذكية...اخل)
• إدارة اخلدمات اليت تقدمها اجلهة ،وتعريف متلقي اخلدمة مبتطلبات وآليات وطرق وأماكن احلصول على اخلدمات.
• مقارنة أدائها مع مستوايت األداء واملعايري القياسية ذات الصلة ،والتعلم من نقاط القوة وفرص التحسني لديها من أجل تعظيم القيمة
املضافة للمتلقي اخلدمة.

العمليات والخدمات
• تقدمي خدمات الكرتونية مبا يتماشى مع متطلبات مبادرة احلكومة اإللكرتونية ،لتحسني قدرة اجلهة على خدمة متلقي اخلدمة.
• تقدمي اخلدمات بلباقة /احرتام /استجابة /عدالة وشفافية /تكافؤ ومساواة وبدون حماابة لكافة جمموعات متلقي اخلدمة (كبار السن،

النساء ،املصطحبني لألطفال ،الناطقني بغري اللغة العربية).
• ضمان توفر البنية التحتية الالزمة يف موقع تقدمي اخلدمات وتوفري التسهيالت واملرافق الالزمة لتقدمي اخلدمات.
• استخدام مؤشرات قياس داخلية لرضى متلقي اخلدمة وحتديد اجلهة األولوايت ووضع اخلطط اهلادفة إىل حتسني مستوايت رضى
متلقي اخلدمة.

العمليات والخدمات
5د .إدارة عالقات متلقي اخلدمة وتعزيزها.

على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• تصنيف متلقي اخلدمة وفق إسرتاتيجية وبناء سياسات وعمليات من أجل إدارة هذه العالقات ابلفاعلية املطلوبة.
• حتديد وتلبية متطلبات التواصل اليومي وطاجلهة ،ويل األمد مع كافة فئات متلقي اخلدمة واستخدام الوسائل املناسبة للتواصل مع كل فئة.
• بناء وتطوير حوار متواصل مع متلقي اخلدمة يتسم ابلشفافية واملصارحة مبا يضمن حق احلصول على املعلومات.
• املتابعة واملراجعة املستمرة النطباعات وجتارب متلقي اخلدمة معها ،وضمان أن العمليات املرتبطة ابخلدمات قد صممت بصورة مالئمة تضمن
هلا االستجابة املناسبة ملتطلبات متلقي اخلدمة.
• اعتماد وتفعيل آلية للتعامل مع اقرتاحات وشكاوى متلقي اخلدمة وطرق معاجلتها ضمن نظام صوت متلقي اخلدمة.
• استخدام الوسائل املختلفة لتفعيل قنوات صوت متلقي اخلدمة وذلك إلستقبال والرد على صوت متلقي اخلدمة فبما يتعلق ب (الشكاوى
والتظلمات ،الرضى ،اإلقرتاحات ،اإلستفسارات ،اآلراء واإلحتياجات ،الشكر واإلمتنان ،الرد على متلقي اخلدمة).

العمليات والخدمات
5ه.التواصل اخلارجي وترويج اخلدمات وتسويقها بشكل فاعل.
على سبيل املثال ،تقوم املؤسسات املتميزة مبا يلي:

• التعرف على الفئات املختلفة ملتلقي اخلدمة وتعريف متطلبات التواصل اخلاصة بكل فئة.
• توفري واستخدام وسائل االتصال والتواصل املختلفة واليت تليب وتراعي احتياجات كل فئة من فئات متلقي اخلدمة املختلفة.
• ضمان حصول متلقي اخلدمة من كافة فئاهتم على املعلومات الالزمة للحصول على اخلدمة ابلوقت املطلوب وحبيج تكون صحيحة
ودقيقة.
• تطوير اسرتاتيجيات للتعريف والرتويج عن اخلدمات املقدمة من اجلهة وطرق تقدميها (خدمات الكرتونية ،تطبيقات ذكية ،مراكز اتصال
...اخل).
• التواصل اخلارجي مع الفئات املستهدفة ابستخدام األدوات املناسبة الطالع متلقي اخلدمة واملعنيني على آخر التطورات اليت تعنيهم
والتطوير على اخلدمات ونوعية اخلدمات اليت يتم تقدميها وتطويرها وكيفية السري يف إجراءات احلصول على اخلدمة.

العمليات والخدمات
• إشراك متلقي اخلدمة يف تطوير اخلدمات املقدمة وحتديد مواصفات هذه اخلدمات ومتطلبات تقدميها ،من خالل (اإلجتماعات،
اإلستبياانت ،اللجان املشرتكة وحلقات اجلودة...اخل).

• تفعيل قنوات اإلتصال والتواصل مع متلقي خدماهتا عن طريق إستخدام قنوات وأدوات متنوعة تالئم احتياجات متلقي اخلدمة وتزوده
ابملعلومات الصحيحة واملطلوبة ابلوقت املطلوب ،كما تعمل على نشر التوعية والتعريف خبدماهتا وإجراءاهتا ابإلضافة إىل التعريف
أبنظمة التعامل مع صوت متلقي اخلدمة.
• إستخدام وسائل متنوعة ومالئمة ،للتوعية والتعريف بنظام التعامل مع "صوت متلقي اخلدمة (اخلط الساخن ،مراكز االتصال ،قنوات
تقدمي اخلدمة...اخل).

مثال على معيار العمليات
المعيار
.5أ1.

المنهجية
منهجية إدارة
وتطوير العمليات

الهدف
إستخدام إطار عام
للعمليات الرئيسية
لتنفيذ االستراتيجية
المؤسسية

التطبيق
تطبّق الجهة وتراجع منهجيتها الموثقة إلدارة وتطوير العمليات رقم الوثيقة
( )EA-PS 01لتحديد وتصميم العمليات الرئيسية والمساندة التي تحقق رسالة
الجهة واألهداف اإلستراتيجية والتي منها تعزيز إستدامة العمليات وتميزها.
يتم تصميم العمليات الرئيسية وتحديد المسؤوليات وقياس مدى فاعلية هذه
العمليات وفقا ً للمعايير التالية :التوجهات اإلستراتيجية وسلسلة القيمة المضافة
لتحقيق الخدمات الرئيسية وألفضل الممارسات .أمثلة تطبيقية :حددت الجهة
عملياتها الرئيسية بــ  6عمليات (التخطيط ،المشاريع ،اإلنتاج ،النقل ،التوزيع،
و خدمات المتعاملين) ،وحددت الجهة العمليات المساندة بـ  8عمليات
تم ربط العمليات الرئيسية بـاألهداف والمؤشرات االستراتيجية للجهة .من
خالل "خارطة العمليات اإلستراتيجية" وينبثق من هذه العمليات الرئيسية
والمساندة  92عملية علي مستوى القطاعات تعمل علي تحقيق األهداف
اإلستراتيجية للجهة.

المراجعة والتحسين
باالستفادة من :نتائج بطاقة
األداء المتوازن لمحور
العمليات ،نتائج المؤشرات
المندرجة في اتفاقيات SLAs
(بلغت  %96لعام 2014م )
ونتائج تجقيق االهداف
االستراتيجية المرتبطة
بالعمليات الرئيسية ومصادر
التعلم والتحسين االخرى ،تم
في عام  2014و  2015تعديل
واستحداث "المنظومة
المتكاملة إلدارة وتطوير
العمليات" وضحت فكر الجهة
في إدارة عملياتها وتكاملها مع
االنظمة االخرى ،وتم مراجعة
تصنيف العمليات وترابطها
باإلستراتيجية وإستحداث
"خارطة العمليات
االستراتيجية"

االرتباطات
والنتائج
الرئيسية
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الجهة
المسؤولة
عن التنفيذ

ر
نتائج
متلق الخدمة
ي
.6أ مقاييس رأي متلقي اخلدمة
تتضمن انطباعات متلقي اخلدمة حول ما يلي:

•
•
•
•
•
•

السمعة واالنطباع العام.
قيمة اخلدمة.
تقدمي اخلدمة.
خدمة وعالقات متلقي اخلدمة ودعمهم.
والء متلقي اخلدمة ومدى ارتباطهم ابجلهة.
نتائج رضا متلقي اخلدمة.

ر
نتائج
متلق الخدمة
ي
.6ب مؤشرات متلقي اخلدمة
• تقدمي اخلدمة (مثل مدة االنتظار داخل مكان تقدمي اخلدمة ،املدة الالزمة إلجناز اخلدمة ،الوقت الالزم المتوام اخلدموة (احلصوول علوى اخلدموة
بشكل كامل وهنائي) ،نسبة األخطاء يف اخلدمات (مثل :عدد االخطاء لكل  100معاملوة) ،االنتاجيوة (مثول :حجوم املعوامالت املنجوزة يف
وحدة الزمن مقارنة ابألهداف(.
• خدمة وعالقات متلقي اخلدمة ودعمهم.
• التعامل مع طلبات احلصول على املعلومات واليت مت تقدميها إىل اجلهة.
• إشراك متلقي اخلدمة والشركاء يف تصميم العمليات ..اخل.

• نتائج التعامل مع اقرتاحات وشكاوى متلقي اخلدمة املباشرة ومن خالل إدارة الشكاوى يف وزارة تطوير القطاع العام.
• نتائج أمتتة اخلدمات (التحول اإللكرتوين للخدمات احلكومية).

نتائج األفراد
.7أ مقاييس أداء األفراد
• الرضى واملشاركة واالرتباط
• التحفيز والتمكني
• القيادة واإلدارة
• الكفاءة وإدارة األداء
• التدريب والتطوير املهين
• التواصل الفعال
• ظروف العمل
• تكافؤ الفرص

نتائج األفراد
7ب مؤشرات األفراد
• أنشطة اإلشراك واإلرتباط.
• أنشطة الكفاءات وإدارة األداء.
• أداء القيادة.
• أنشطة التدريب والتطوير املهين.
• التواصل الداخلي.
• االحتفاظ ابملوظفني.
• التعامل مع اقرتاحات وشكاوى املوظفني.
• تكافؤ الفرص.

نتائج المجتمع
.8أ مقاييس رأي اجملتمع
• التأثري البيئي.
• السمعة واالنطباع العام.
• التأثري اجملتمعي.
• أتثري بيئة العمل.
• اجلوائز والتغطية اإلعالمية.

نتائج المجتمع
.8ب مؤشرات نتائج اجملتمع
• األنشطة اخلاصة ابلبيئة واإلقتصاد واجملتمع.
• اإللتزام ابلتشريعات واحلوكمة املؤسسية.
• األداء اخلاص ابلصحة والسالمة.
• األداء املسؤول حول املشرتايت ومصادرها.
• املسؤولية اجملتمعية ومنها نتائج ترشيد استهالك املياه والطاقة واستهالك املواد)األوراق ،الوقود ،وغريها( ورفع كفاءة استخدامهما
ودعم اجملتمع والصحة مثل مكافحة التدخني وشؤون املرأة واألسرة.
• تكافؤ الفرص بشكل عام ومن حيج النوع االجتماعي بشكل خاص ونتائج املسؤولية اجملتمعية جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة.

النتائج الرئيسة
.9أ خمرجات األداء الرئيسة
• نتائج حتقيق األهداف املؤسسية والوطنية واملبادرات امللكية واملتعلقة ابلشفافية.
• نتائج أداء العمليات الرئيسة (مثل تقدمي اخلدمات ،اإلنتاجية ،اجلودة واألخطاء ،الشفافية ،وغريها حسبما ينطبق يف اجلهة).
• مدى حتقيق األهداف املالية.
• درجة االلتزام ابملوازنة.
• حتصيل اإليرادات ،خفض التكاليف وترشيد النفقات.
• مدى حتقيق أهداف املعرفة.
• انطباعات أصحاب العالقة من غري متلقي اخلدمة واألفراد واجملتمع مثل (املوردين ،الشركاء .)...

النتائج الرئيسة
.9ب مؤشرات األداء الرئيسة
• املؤشرات املالية.
• درجة االلتزام ابملوازنة.
• تبادل املعرفة مع اجلهات األخرى (نقل املعرفة املتبادل).
• أداء العمليات الرئيسية.
• أداء الشركاء واملوردين.
• التقنيات واملعلومات واملعرفة.

شكرا ً لكم

