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 مؤشرات املمكنات احلكومية 
 حمور املوارد البشرية

2015-2016   



الجهات االتحادية  قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية والئحة الموارد البشرية في•

 المستقلة 

 وآلية قياسها 2016 -2015محور الموارد البشرية  –مؤشرات الممكنات الحكومية •

 آلية جمع البيانات في نظام بياناتي•

 اإلجابة عن االستفسارات•

 محتويات العرض



 قانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية والئحته التنفيذية

 : قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 

 

بشرنن  2008لسرنة ( 11)صدر قانون الموارد البشررية فري الحكومرة االتحاديرة بموجرو مرسروم بقرانون اتحراد  رقرم •

فري شرنن تعرديل بعرض  2011لسرنة  9بمرسوم بقانون اتحراد  رقرم  الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والمعدل 

 .احكرررررررررررررررررررررررام قرررررررررررررررررررررررانون المررررررررررررررررررررررروارد البشررررررررررررررررررررررررية فررررررررررررررررررررررري الحكومرررررررررررررررررررررررة االتحاديرررررررررررررررررررررررة 

 

ويركز القانون على العنصر البشر  باعتباره أصالً استثمارياً يجو إدارته وتطوره بفعاليرة وكفرا ، ك كمرا أنره يعكر  •

رؤيا مستقبلية وبعد نظر لالحتياجات المستقبلية للموارد البشررية ك ويسرا م فري تطروير الرنظم والسياسرات ئرمن بيئرة 

 .العمل ويسا م بفعالية في تحفيز التنمية البشرية 

 

 
 :الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 

 

صدرت الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بموجو قرار مجل  الوزرا  رقرم •

 .م 2012لسنة (  13) 

 

وتتئمن الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشررية كافرة الئروابط والتفاصريل بحقروج وواجبرات المروظفين وعمليرات •

وغير ا من األمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في  والجزا اتالتوظيف والتقييم ك وأنظمة الحوافز واإلجازات 

 .الجهات الحكومية االتحادية
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   : المستقلة االتحادية الجهات في البشرية الموارد الئحة
 

( 15)صدرت الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة بموجو قرار مجلر  الروزرا  رقرم •

من اجل توحيد مبادئ ومفا يم الموارد البشرية التي تنظم عمل الموارد البشرية في الجهات  2013لسنة 

االتحادية المستقلة وذلك بما يتوافج مع المبادئ العامة لقانون المروارد البشررية فري الحكومرة االتحاديرة   
 .بحيث تكون مرجعية واحد، من خالل تشريع ينظم ذلك

 
 2008لسررنه 11تميرزت الالئحرة بانسرجامها مررع احكرام الالئحرة التنفيذيرة  للمرسرروم بقرانون اتحراد  رقرم •

وتعديالته وتوافقها في كثير مرن النصروم معهرا ممرا يسرهل فري تطبيرج االنظمرة المعتمرد، فري الحكومرة 

منهررا علررى سرربيل المثررال نظررام بيانرراتي ونظررام إدار، االدا  ونظررام ) االتحاديررة علررى الجهررات االتحاديررة 

 (الخ ... التدريو والتطوير ونظام تقييم وتوصيف الوظائف

بشنن الئحرة المروارد البشررية فري  2013لسنة ( 15)كما صدر جدول مرفج بقرار مجل  الوزرا  رقم •

 .الجهات االتحادية المستقلة يتئمن الجهات االتحادية التي يسر  عليها نطاج تطبيج الالئحة 
• 

 :علما بأن هذه الالئحة ال تتعارض مع استقاللية تلك الجهات حيث احتفظت كل جهة تماماً بـ 

 

 .جدول الدرجات والرواتو الخام بها وما يرتبط بذلك من بدالت وعالوات تتوافج مع طبيعة عملها•

 .الهيكل التنظيمي الذ  يتوافج مع خصوصيتهاك والمهام الرئيسية المعتمد،  •

 المرونة في بعض الجوانو إدارية أخرى •

 

 الئحة املوارد البشرية يف اجلهات االحتادية املستقلة 
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اطلرررج مكترررو رئاسرررة مجلررر  الررروزرا  المررروقر مشررررو  

 2016 -2014الممكنات الحكومية للدور، االسرتراتيجية 

أطلقت الهيئة االتحادية للموارد البشررية الحكوميرة وعليه 

باالتفرراج مررع مكتررو  المرروارد البشرررية ممكنررات مؤشرررات 

 .رئاسة مجل  الوزرا 

شرملت تم تحديث  ذه المؤشرات بحيرث  2015وفي عام 

 .  مؤشر تشغيلي  2ومؤشرات استراتيجية  6

 2016 -2015حمور املوارد البشرية  –مؤشرات املمكنات احلكومية 
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حمور املوارد  -  2016-2015مؤشرات املمكنات احلكومية قائمة 
 البشرية 

6 

تقرير نتائج دراسة الرضا 
والتناغم والوالء 

 والسعادة الوظيفية 
من مكتب رئاسة مجلس )

 (الوزراء

 «بياناتي»نظام 

 الرضا الوظيفينسبة 

 (*)السعادة الوظيفيةنسبة 

 (*)التناغم الوظيفي نسبة 

 (*)الوالء الوظيفي نسبة 

 (**( )اإلجمالي) نسبة التوطين 

 استراتيجي

 استراتيجي

 استراتيجي

 استراتيجي

 استراتيجي

 استراتيجي (***)إنتاجية املوظفين أثر اإلجازات على 

ت
صدر البيانا

م
 

 8= إجمالي عدد املؤشرات 

 تشغيلي (****)( اإلجمالي)  تدريين من إجمالي املوظفيناملنسبة 

 تشغيلي (****()اإلجمالي)معدل الساعات التدريبية لكل موظف 
 «أداء/ بياناتي»نظام 

 من عام  (*)
ً
 .ضمن دراسة شاملة حول بيئة العمل تشمل الرضا الوظيفي 2015يتم قياس هذه املؤشرات بدءا

مع استثناء الفئة املعاونة ( ينالعقود الخاصة، عقود التعهيد ألشخاص طبيعيين يقومون بمهام وظيفية في الجهة، والعاملين بدوام جزئي أو مؤقت وعقود الخبراء واملستشار )نسبة التوطين تشمل كافة أنواع العقود ( **)
   .(عقود املياومة/ عقود املكافآت)
ألثر اإلجازات والذي يستخدم في إدارة املوارد البشرية كوسيلة لقياس حاالت التغيب بين املوظفين  يقيس هذا املؤشر أثر اإلجازات التي يقوم املوظفين بأخذها على إنتاجيتهم، بحيث يتم احتساب عامل برادفورد( ***)

 .يةتاجولتحديد حاالت الغياب القصيرة أو التي تستدعي االنتباه ويتوجب معها اتخاذ اإلجراءات الالزمة كما يستخدم كذلك كأحد وسائل قياس االن
نظام التدريب االلكتروني ومن ثم ستخضع إلشراف الهيئة االتحادية  عيلهذه املؤشرات ستبقى في املمكنات الحكومية كإجمالي على املستوى التشغيلي وتخضع إلشراف الجهات االتحادية في املرحلة الحالية لحين تف (****)

 .للموارد البشرية

 .مثل االنتاجية وقياس أثر التدريب( كممكنات)سيتم في السنوات القادمة دراسة إضافة مؤشرات استراتيجية ( *****)

 



دورية 
 القياس

وحدة 
 القياس

القياس نمط القياس معادلة   
طريقة 
 التجميع

 املصدر

 آخر قيمة نتيجة استبيان الرضا الوظيفي التزايد أفضل نسبة سنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية   

 الرضا الوظيفينسبة :  1املؤشر رقم 
 

 استراتيجي : نوع املؤشر
 :املؤشر وصف 

   .إلكتروني استبيان خالل من كمّية دراسة عبر  االتحادية الحكومة في العاملين ويشمل للعمل كمكان للموظفين العام الرضا نسبة املؤشر  هذا يقيس •
  وفنية تخصصية تنفيذية، ،إشرافية قيادية،) التالية الوظيفية الفئات في املوظفين يشمل املؤشر  هذا نطاق •

ا
 وظائف عدا ما الواجهة موظفي شامال

 مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة اتحادية جهة 46 لعدد وذلك (عام مدير  /وزارة وكيل/الوزير
 .(الحكومية التوجهات حسب أخرى  إلى سنة من تتغير  أن ممكن الجهات عدد) اتحادية جهة كل

  راض غير  (1") :كالتالي (5 إلى 1 من) املقياس استخدام يتم •
ا
  راض (5") ،"راض (4") ،"محايد (3") ،"راض غير  (2") "بتاتا

ا
 ."تماما

 آلية اتباع مع %95 = ثقة ونسبة %5 = خطأ هامش واعتماد الحكومية الجهات من توفيرها تم التي املوظفين قوائم على بناءا  عشوائّيا العّينة اختيار  تم •
 .موظف 50 من أقل لديها التي للجهات الشاملة التغطية

 فيها تعمل التي الجهة عن رضاك مدى ما" :وهو العام الرضا يعكس واحد سؤال خالل من االتحادية الجهة عن الوظيفي الرضا نسبة احتساب يتّم  •
  راض  " (5) نسبة جمع خالل من السؤال لهذا النتائج معدل بأخذ وذلك ،"للعمل؟ كمكان

ا
 ."راض  " (4) ونسبة "تماما

   : طريقة القياس
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دورية 
 القياس

وحدة 
 القياس

القياس نمط القياس معادلة   
طريقة 
 التجميع

 املصدر

 آخر قيمة نتيجة استبيان السعادة الوظيفية التزايد أفضل نسبة سنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية   

 السعادة الوظيفيةنسبة :  2املؤشر رقم 
 استراتيجي : نوع املؤشر 

 :املؤشر وصف 
 .مؤسساتهم ضمن السعادة مستويات قياس في االتحادية الجهات يساعد مما اليومية، وتجاربهم لحياتهم املوظفين تقييم من مباشرة ملحات املؤشر  هذا يعرض •

  وفنية تخصصية تنفيذية، ،إشرافية قيادية،) التالية الوظيفية الفئات في املوظفين يشمل املؤشر  هذا نطاق •
ا
 (عام مدير  /وزارة وكيل/الوزير وظائف عدا ما الواجهة موظفي شامال

 إلى سنة من تتغير  أن ممكن الجهات عدد) اتحادية جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة اتحادية جهة 46 لعدد وذلك
 (الحكومية التوجهات حسب أخرى 

 .ممكنة حياة أسوأ درجة أدنى تمثل بينما ممكنة، حياة أفضل درجة أعلى تمثل حيث .(10 - 0) الحياة، تقييم مقياس استخدام يتم •
 التي للجهات الشاملة التغطية آلية اتباع مع %95 = ثقة ونسبة %5 = خطأ هامش واعتماد الحكومية الجهات من توفيرها تم التي املوظفين قوائم على بناءا  عشوائّيا العّينة اختيار  تم •

 .موظف 50 من أقل لديها
م من درجة أي على) :لسؤالين النتائج احتساب خالل من االتحادية الجهة في الوظيفية السعادة نسبة احتساب يتّم  •

ّ
ا تقف بأنك تشعر  السل  أي على الشخص ي؟، رأيك بحسب حاليا

 :التالي بحسب املشاركين تقسيم ويتم (اآلن؟ من سنوات خمس بعد ستقف أنك تعتقد درجة
  .املستقبلية لحياته +8 و الحالية لحياته +7 باختيار وذلك بتفاؤل، واملستقبلية بارتياح الحالية حياته يقيم من :يزدهر      .1
  .ذلك دون  ما أو  املستقبلية لحياته نقاط 7-5 و الحالية لحياته نقاط 6-5 باختيار وذلك بتشاؤم، املستقبلية أو  بَتَهاود واملستقبلية الحالية حياته يقيم من :يكافح      .2
  واملستقبلية الحالية لحياته ذلك دون  وما نقاط 4 باختيار وذلك بتشاؤم، واملستقبلية الحالية حياته يقيم من :يعاني      .3

ا
   .معا

 مرحلة في أي +(8) بــــ املستقبلية وحياتهم +(7) بــــ الحالية حياتهم قيموا الذين املوظفين إجابات نتائج معدل جمع خالل من غالوب منهجية باستخدام املؤشر  نتيجة احتساب يتم •
 ."يزدهر"

   : طريقة القياس
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دورية 
 القياس

وحدة 
 القياس

القياس نمط القياس معادلة   
طريقة 
 التجميع

 املصدر

الوظيفي نتيجة استبيان التناغم التزايد أفضل نسبة سنوي   آخر قيمة 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية   

 التناغم الوظيفينسبة :  3املؤشر رقم 
 استراتيجي : نوع املؤشر 

 :املؤشر وصف 
 .واملسؤولين الزمالء مع العمل وعالقات منها والغاية بوظيفتهم ارتباطهم ومدى العمل وبمكان به وانخراطهم بعملهم واهتمامهم املوظفين تناغم نسبة املؤشر  هذا يقيس •
 في غال   صديق لديهم كان إذا ما والتقدم، والنمو  التعلم) :نحو املوظفين شعور  تقييم خالل من املؤشر، هذا قياس في الوظيفي التناغم حول  12الـ Gallup أسئلة استخدام يتم •

 هي ما مهم، رأيهم بأن يشعرون كانوا إذا ما وأهدافها، جهتهم برسالة يؤمنون  كانوا إذا ما بالجودة، يتميز  عمل بأداء ملتزمون  اآلخرين املوظفين بأن يشعرون كانوا إذا ما العمل،
ا للقيام الفرصة لديهم كانت إذا ما عملهم، مقابل املناسب التقدير  يتلقون  كانوا إذا ما ألمرهم، يهتم أحد يوجد كان إذا ما التطور، فرص حول  أفكارهم  إذا ما يتقنونه، بما غالبا

 .(العمل في منهم املتوقع هو  ما األقل على يعلمون  كانوا إذا ما املناسبة، واألجهزة املواد مع الدعم يتلقون  كانوا
  وفنية تخصصية تنفيذية، ،إشرافية قيادية،) التالية الوظيفية الفئات في املوظفين يشمل املؤشر  هذا نطاق •

ا
 (عام مدير  /وزارة وكيل/الوزير وظائف عدا ما الواجهة موظفي شامال

 إلى سنة من تتغير  أن ممكن الجهات عدد) اتحادية جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة اتحادية جهة 46 لعدد وذلك
 .(الحكومية التوجهات حسب أخرى 

  أعارض (1") :كالتالي (5 إلى 1 من) املقياس استخدام يتم •
ا
 ."بشدة أوافق (5") ،"أوافق (4") ،"محايد (3") ،"أعارض (2") "بشدة

 للجهات الشاملة التغطية آلية اتباع مع %95 = ثقة ونسبة %5 = خطأ هامش واعتماد الحكومية الجهات من توفيرها تم التي املوظفين قوائم على بناءا  عشوائّيا العّينة اختيار  تم •
 .موظف 50 من أقل لديها التي

   .االستبيان أسئلة كافة في فقط "بشدة املوافقين" (5) نتائج معدل احتساب خالل من االتحادية الجهة في الوظيفي التناغم نسبة احتساب يتّم  •
  متناغم وغير  متناغم، غير  متناغم،) آخر بمقياس اإلجابات كافة تحليل يتم كما •

ا
 لوغاريتمية حسابية وخطوات قواعد مجموعة باستخدام للنتائج اإلضافي التحليل لغايات (بتاتا

 .غالوب منهجية تتبع محددة

   : طريقة القياس
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دورية 
 القياس

وحدة 
 القياس

القياس نمط القياس معادلة   
طريقة 
 التجميع

 املصدر

 آخر قيمة نتيجة استبيان الوالء املوظفين التزايد أفضل نسبة سنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية   

 الوالء الوظيفينسبة :  4املؤشر رقم 
 

 استراتيجي : نوع املؤشر
 :املؤشر وصف 

 .عملهم ملكان املوظفين إخالص مستوى  تقييم خالله من للجهة ويمكن عملهم ملكان املوظفين والء نسبة املؤشر  هذا يقيس •
  وفنية تخصصية تنفيذية، ،إشرافية قيادية،) التالية الوظيفية الفئات في املوظفين يشمل املؤشر  هذا نطاق •

ا
 عدا ما الواجهة موظفي شامال

 وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة اتحادية جهة 46 لعدد وذلك (عام مدير  /وزارة وكيل/الوزير وظائف
 .(الحكومية التوجهات حسب أخرى  إلى سنة من تتغير  أن ممكن الجهات عدد) اتحادية جهة كل مستوى  على

  أعارض (1") :كالتالي (5 إلى 1 من) املقياس استخدام يتم •
ا
 "بشدة أوافق (5") ،"أوافق (4") ،"محايد (3") ،"أعارض (2") "بشدة

 مع %95 = ثقة ونسبة %5 = خطأ هامش واعتماد الحكومية الجهات من توفيرها تم التي املوظفين قوائم على بناءا  عشوائّيا العّينة اختيار  تم •
 .موظف 50 من أقل لديها التي للجهات الشاملة التغطية آلية اتباع

 نفس ي أرى  سنتين، وبعد الجهة، لصالح أعمل بأني بالفخر  أشعر " :لسؤالين النتائج معدل احتساب خالل من الوظيفي الوالء نسبة احتساب يتّم  •
 
ا
  فيها أعمل التي الجهة لصالح بالعمل مستمرا

ا
 ."أوافق" (4) ونسبة "بشدة أوافق("5) نسبة جمع طريق عن وذلك ،(حاليا

   : طريقة القياس
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 (  اإلمجايل)نسبة التوطني :  5املؤشر رقم 

 : املؤشر وصف

 

 ورفع استقطاب في تطبيقها نجاح ومدى الهيئة تعدها التي االتحادية الجهات ضمن املوظفين بتطوير  املتعلقة العمل وسياسات لوائح تطوير  نتائج املؤشر  يقيس •
 .ضمنها املواطنين أعداد

 جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة (الوزاري  التغيير  قبل( اتحادية جهة46 يشمل املؤشر  هذا نطاق •
 .اتحادية

  يعطي والذي الوظيفية للفئات التفصيلية النتائج على وبناءا  إجمالية بصورة الوظيفية الفئات مختلف في املواطنين توظيف نسب املؤشر  يقيس •
ا
 مدى على مؤشرا

 املواطنين من املوظفين نسبة زيادة على والعمل التوطين خطة تطبيق
 
  العقود أنواع ولكافة (أدناه املوضحة الوظيفية الفئات جميع مستوى  على) االتحادية الحكومة مستوى  على اإلجمالية التوطين نسبة قياس يتم •

ا
 العقود شاملة

 واملستشارين الخبراء عقود مؤقت، أو  جزئي بدوام والعاملين الجهة، في وظيفية بمهام يقومون  طبيعيين ألشخاص التعهيد وعقود الخاصة،
 (املياومة عقود) املكافآت عقود) املؤشر نتائج من املعاونة الفئة استثناء يتم •

 

 

 

 :  مالحظة

 الحكومة في املعتمدة الوظيفية املسميات حسب ( بياناتي ) البشرية املوارد معلومات ادارة نظام في بالتفصيل املوظفين بيانات بإدخال االلتزام  املؤشر  هذا يتطلب
 . وتصنيفاتها  االتحادية

 بالرغم واملياومة املكافأة وعقود عقودها أنواع بكافة (واملراسلين والحراس السائقين أهمها الوظائف من العديد تضم والتي) املعاونة الفئة بيانات تحديث يتطلب
 التوطين مؤشر  في احتسابها عدم من

:يشمل قياس املؤشر :يستثنى من قياس املؤشر  

 الخدمية أو  املعاونة الفئة ((1
 املحلي الكادر  (2 )
 جزئي دوامال أو  ياومةامل أو  املؤقتة العقود (3 )
   العامة للخدمات التعهيد عقود (4)

  والقضائي والطبي والدبلوماس ي التعليمي مثل التخصصية والكوادر  العام الكادر  على املوظفين ((1
 واملستشاريين والخبراء والخاص الكامل الدوام العقود مختلف على املوظفين يشمل (2)
   واملنتدبين املعارين املوظفين (3)
 الوطنية الخدمة ، املمتدة املرضية االجازة ، املمتدة الدراسية االجازة في املوظفين (4)
 االختبار فترة ضمن املوظفين (5)
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PMO الوظيفيةاملسميات  التقييم والتوصيف نظام * 

 اإلدارة العليا القيادية
األمين العام  -نواب المدراء  –مدراء تنفيذيين  –وكالء مساعدين  –مدراء عموم  –وزارات  وكالء -وزير 

 رئيس الهيئة -

 اإلدارة اإلشرافية االشرافية

 مدراء مكاتب الوزراء ووكالء الوزارة/ مستشفى/ مدير منطقة  –مدير إدارة 

مدير مكتب وزارة   -مستشفى / منطقة / نائب مدير إدارة  –رئيس وحدة  –رئيس قسم  –مدير مكتب 

 بمناطق الدولة
 مدير مركز خدمة  –( التابعة للوزارات داخل وخارج الدولة)مدراء الفروع 

 التنفيذية التنفيذية
استراتيجية، اتصال، إدارة مكاتب، سكرتاريا تنفيذية وسكرتيرة، إداري رئيسي ( تنفيذي –تنفيذي رئيسي )

 إداري أول، إداري في جميع التخصصات وبعض الوظائف اإلدارية الداعمة  -

 التخصصية واملهنية 
 واملهنية الفنية

مهندسين، محللين، قانونية، باحثين، مستشار أول، مستشار، خبير، أخصائي أول، إخصائي، أطباء، 

 مدققين، مالية

 وهندسية، وصيانة، تقنية المعلومات في مجاالت صحية، مساعد فني مؤهل الدعم الفني

 عامل/ مساعد غرفة البريد/ فراش / مراسل/ حمال / سائق حارس  واخلدمات املعاونة احلرفية املعاونة

 (اإلمجايل)نسبة التوطني :  5املؤشر رقم 

 : جدول يوضح تصنيف املسميات الوظيفية حسب تصنيف مكتب رئاسة مجلس الوزراء املوقر 
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 الدورية وحدة القياس نمط القياس املعادلة املصدر

 نظام بياناتي
عدد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية ) 

إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية ÷ املعتمدة 
100×( املعتمدة في نهاية فترة القياس  

 نصف سنوي  نسبة التزايد أفضل

  :طريقة القياس مؤشر التوطين

املقام مكونات البسط مكونات   

 عدد املوظفين املواطنين في نهاية فترة القياس إجمالي املوظفين في نهاية فترة القياس

 النصف املعادلة

إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية النصف ÷ نهاية النصف االول  الوظيفية املعتمدة  عدد املوظفين املواطنين في الفئات
 100×( االول 

 االول 

 الثاني 100×( إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املختلفة في نهاية العام÷  في نهاية العام عدد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية املعتمدة

 (اإلمجايل)نسبة التوطني : 5املؤشر رقم 
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 مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية املوظفني:  6املؤشر رقم 

 :املؤشر وصف

 كوسيلة البشرية املوارد إدارة في يستخدم والذي اإلجازات ألثر عامل احتساب يتم بحيث إنتاجيتهم، على بأخذها املوظفين يقوم التي اإلجازات أثر  املؤشر  هذا يقيس •
 وسائل كأحد كذلك يستخدم كما الالزمة اإلجراءات اتخاذ معها ويتوجب االنتباه تستدعي التي أو  القصيرة الغياب حاالت ولتحديد املوظفين بين التغيب حاالت لقياس
 (ب * 2^أ) =اإلجازات أثر  عامل : التالية املعادلة بتطبيق وذلك االنتاجية قياس

  (occurrence) السنة في للموظف املنفصلة الغياب حاالت مجموع :أ

 السنة في للموظف الكلي الغياب أيام مجموع :ب

 :كالتالي برادفورد عامل نتائج تصنيف يتم

 مالحظات أية رفع تستدعي ال  النتيجة :125-0 (1

 واملراقبة املالحظة تستدعي النتيجة :500-126 (2

 إجراء تتطلب النتيجة :1000-501 (3

 التأديبية اإلجراءات تطبيق في النظر  تستدعي النتيجة :2000-1001 (4

 صارمة تأديبية إجراءات تطبيق تستدعي النتيجة :2000 من أعلى (5

 الدولة خارج مريض مرافقة الدولة، داخل مريض مرافقة بلجنة، املرضية املرضية، :املؤشر نطاق ضمن املشمولة اإلجازات أنواع

 املواساة الوطنية، الخدمة تأدية الدراسية، خروج، إذن ، السنوية اإلجازة :املستثناة اإلجازات أنوع

 جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة (الوزاري  التغيير  قبل( اتحادية جهة46 عدد يشمل املؤشر هذا نطاق •
 .التعهيد عقود املؤشر  قياس من ويستثنى .اتحادية
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اما بالنسبة للجهات التي ال تتوفر بياناتها في بياناتي فسوف يتم استقاء . سيقوم الفريق املعني في الهيئة االتحادية للموارد البشرية باستخراج هذا املؤشر من بياناتي :مالحظة

 البيانات من خالل انظمة الربط االلكترونية



القياس وحدة نمط القياس املعادلة املصدر  الدورية 

 نظام بياناتي

لهم ضمن  اإلجازات عدد املوظفين الذين يقع عامل أثر )
التصنيف الرابع والخامس والذي يستدعي تطبيق 

إجمالي ÷ إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبية صارمة 
املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة 

 %100× ( القياس

 نصف سنوي  نسبة التناقص أفضل

 النصف املعادلة

 ة ارمعدد املوظفين الذين يقع عامل أثر اإلجازات لهم ضمن التصنيف الرابع والخامس والذي يستدعي تطبيق إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبية ص)
 100×( إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في النصف االول ÷ في النصف االول 

 االول 

 ة ارمعدد املوظفين الذين يقع عامل أثر اإلجازات لهم ضمن التصنيف الرابع والخامس والذي يستدعي تطبيق إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبية ص)
 100×(  إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية العام÷ في نهاية العام  

 الثاني

املقام مكونات البسط مكونات   

 إجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس
لهم ضمن التصنيف الرابع  اإلجازات  عدد املوظفين الذين يقع عامل أثر 

 والخامس والذي يستدعي تطبيق إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبية صارمة 

 :طريقة قياس عامل أثر االجازات املرضية على االنتاجية 

 مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية املوظفني: 6املؤشر رقم 
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المالحظات حسب نتائج النقاط   النقاط تصنيف  

125-0 1 

500-126 2 

1000-501 3 

2000-1001 4 

2000+ 5 

  :مثال الحتساب نقاط عامل قياس أثر االجازات املرضية على االنتاجية في نظام بياناتي 

6= تكرار  29= مجمو  االيام   
نقاط عامل قياس أثر اإلجازات المرضية   1.044=    29*6*6  المعادلة الحتساب نقاط المعامل 

 ال توجد مالحظات على االجازات المرئية

 اجازات مرئية وغير مؤثر، على االنتاجية وال يستدعي االمر اتخاذ اية اجرا ات لدى الموظف :  أثر االجازات المرضية منخفضمؤشر 

على االنتاجية ويتطلو االمر نصح وارشاد الموظف لئمان عدم ارتفا   لدى الموظف اجازات مرئية ولها تنثير محدود:  أثر االجازات المرضية متوسطمؤشر 

 اجازاته المرئية 

لدى الموظف اجازات مرئية متزايد، ولها تنثير ملحوظ على االنتاجية وتستدعي اجرا ات للحد من استغالل االجازات :  أثر االجازات المرضية عاليمؤشر 

 المرئية

 اجرا ات سريعة بشنن الموظفوتستدعي اتخاذ ولها تنثير عالي على االنتاجية مرئية كثير، لدى الموظف اجازات :  جداً  عاليأثر االجازات المرضية مؤشر 

 تاريخ انتهاء االجازة تاريخ بدأ االجازة عدد ايام االجازة نوع االجازة اسم الموظف الجهة/ الوزارة  رقم التوظف

 Jan-14 16-Jan-14-13  4 مرئية محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 Jan-14 22-Jan-14-20  3 مرئية محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 Feb-14 12-Feb-14-9  4 مرئية محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 Mar-14 3-Mar-14-2  2 مرئية محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 Aug-14 14-Aug-14-11  4 مرئية لجنة محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 Aug-14 13-Sep-14-27  12 مرئية لجنة محمد احمد عبدهللا خالد حسين سالم الهيئة االتحادية للموارد البشرية 1000001

 جدول يوضح توزيع االجازات املرضية ملوظف في الحكومة االتحادية وذلك حسب تكرار االجازات وعدد االيام

 جدول يوضح تصنيفات مؤشر عامل قياس أثر االجازات املرضية على االنتاجية استنادا لنتائج املوظف وفق االجازات املرضية املتكررة

 مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية املوظفني:  6املؤشر رقم 
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 :املؤشر وصف
 تقتضيه ما وفق وتمكينهم، وقدراتهم ومهاراتهم معرفتهم تنمية عبر  أدائهم تحسين شأنها من والتي التدريبية البرامج في البشرية املوارد مشاركة مستوى  املؤشر  يقيس •

 .الوظيفة متطلبات
 جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة (الوزاري  التغيير  قبل) اتحادية جهة 46 عدد يشمل املؤشر  هذا نطاق •

 .اتحادية
 القياس فترة نهاية في املوظفين عدد إجمالي احتساب يتم :املوظفين عدد إجمالي •
 .غيرها أو  عمل ورشة أو  تدريبي برنامج أو  ندوة حضور  عبر  سواء التدريب أنواع من نوع أي يشمل تدريبي برنامج مصطلح •
 ومقارنتها الساعات عدد قياس املؤشر  هذا من الهدف أن حيث املوظفين أسماء تكررت وإن حتى املوظفين لجميع املستلمة اإلجمالي التدريب ساعات عدد احتساب يتم •

 .املوظفين بعدد
 (ينطبق أينما) فوق  فما العاشرة الدرجة من الوظيفية الفئات جميع على النتيجة احتساب يتم •

 :مالحظة
 تعارض أو  تناقضات أي وجود عدم ضمان يتم بحيث املؤشرين ضمن تجميعها يتم التي االرقام مراعاة يجب ولذلك املتدريين نسبة وهو  اخر  بمؤشر  املؤشر  هذا يرتبط-

 

   التدريب  وميزانية خطة مثل عوامل عدة على يعتمد بل الجهة في العاملين من %100 تدريب يتم ان الضروري  من ليس-
 

  خالل من البيانات استخراج يتم فسوف بياناتي في بياناتها تتوفر  ال  التي للجهات بالنسبة اما .بياناتي من املؤشر  هذا باستخراج البشرية للموارد االتحادية الهيئة في املعني الفريق سيقوم-
 . اإللكتروني الريط انظمة

 (اإلمجايل)معدل الساعات التدريبية لكل موظف :  7املؤشر رقم 

 للعودة لقائمة املؤشرات

:يشمل قياس املؤشر :يستثنى من قياس املؤشر  

 الخدمية أو  املعاونة الفئة ((1
 املحلي الكادر  (2 )
 جزئي دوامال أو  ياومةامل أو  املؤقتة العقود (3 )
  العامة للخدمات التعهيد عقود (4)
   العاشرة دون  ما الدرجات على املوظفين (5)
 االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطنية، التعيينات في اخر الربع من العام ( 6)
 املوظفين املستقيلين خالل العام( 7)

 املوظفين على الكادر العام والكوادر ( (1
والدبلوماس ي والطبي  التعليميالتخصصية مثل 

 والقضائي 
على مختلف العقود الدوام  يشمل املوظفين( 2)

 واملستشاريينالكامل والخاص والخبراء 
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القياس وحدة نمط القياس املعادلة املصدر  الدورية 

 نظام بياناتي

إجمالي عدد الساعات التدريبية الفعلية ملوظفي )
÷  الفئات الوظيفية املعتمدة خالل فترة القياس 

إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات 
 (الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس

لكل موظف ساعة أفضل التزايد  نصف سنوي  

 النصف املعادلة

إجمالي عدد املوظفين ÷ إجمالي عدد الساعات التدريبية الفعلية ملوظفي الفئات الوظيفية املعتمدة في النصف االول )
 (االول  املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية النصف

 االول 

عدد املوظفين املستهدفين  إإجمالي÷ إجمالي عدد الساعات التدريبية الفعلية ملوظفي الفئات الوظيفية املعتمدة خالل العام )
 (بالتدريب في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية العام

 الثاني

املقام مكونات البسط مكونات   

إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية 
 فترة القياس

إجمالي عدد الساعات التدريبية الفعلية ملوظفي الفئات الوظيفية املعتمدة خالل 
 فترة القياس

 :طريقة قياس معدل ساعات التدريب لكل موظف

معدل الساعات التدريبية لكل موظف :  7املؤشر رقم 
 (اإلمجايل)
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 : املؤشر وصف

 .املتدربين االتحادية الحكومة موظفي نسبة املؤشر  هذا يقيس 

 .اتحادية جهة كل مستوى  على وكذلك االتحادية، الحكومة مستوى  على املؤشر  ويقاس 2016-2015 لدورة )الوزاري  التغيير  قبل( اتحادية جهة46 عدد يشمل املؤشر  هذا نطاق •

   .الوظيفة متطلبات تقتضيه ما وفق وتمكينهم، وقدراتهم ومهاراتهم معرفتهم تنمية عبر  أدائهم تحسين شأنها من والتي التدريبية البرامج في البشرية املوارد مشاركة مستوى  املؤشر  يقيس •

 .والتطوير التدريب بخطط املستهدفين (وتخصصية فنية تنفيذية، ،إشرافية قيادية،) وظيفية فئة كل في االتحادية الحكومة موظفي عدد تحديد يجب •

 القياس فترة نهاية قيمة آخر  إجمالي احتساب يتم :املوظفين عدد إجمالي •

 .غيرها أو  عمل ورشة أو  تدريبي برنامج أو  ندوة حضور  عبر  سواء التدريب أنواع من نوع أي يشمل تدريبي برنامج مصطلح •

 .مشاركتهم تكرار  مدى وليس املوظفين مشاركة حجم قياس هو  الهدف ألن مرة، من ألكثر  مشاركته تكرار  عن النظر  بغض واحدة كمرة والتطوير  التدريب برامج حضور  في املوظف مشاركة تحتسب •

 واملقام البسط في املؤشر  نتيجة من للخدمة التاركين املوظفين استثناء يجب 

 .(ينطبق أينما) فوق  فما العاشرة الدرجة من الوظيفية الفئات جميع على النتيجة احتساب يتم •

 : مالحظة

 .تعارض أو  تناقضات أي وجود عدم ضمان يتم بحيث املؤشرين ضمن تجميعها يتم التي االرقام مراعاة يجب ولذلك التدريب ساعات معدل هو  اخر  بمؤشر  املؤشر  هذا يرتبط-
 

 انظمة  خالل من البيانات استخراج يتم فسوف بياناتي في بياناتها تتوفر  ال  التي للجهات بالنسبة اما .بياناتي من املؤشر  هذا باستخراج البشرية للموارد االتحادية الهيئة في املعني الفريق سيقوم-
 . اإللكتروني الربط

نسبة املتدربني من إمجايل املوظفني : 8املؤشر رقم 
 (  اإلمجايل)

 للعودة لقائمة املؤشرات

:يشمل قياس املؤشر :يستثنى من قياس املؤشر  

 الخدمية أو  املعاونة الفئة ((1
 املحلي الكادر  (2 )
 جزئي دوامال أو  ياومةامل أو  املؤقتة العقود (3 )
   العامة للخدمات التعهيد عقود (4)
   العاشرة دون  ما الدرجات على املوظفين (5)
 االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطنية، التعيينات في اخر الربع من العام ( 6)
 املوظفين املستقيلين خالل العام( 7)

التخصصية  املوظفين على الكادر العام والكوادر ( (1
 والدبلوماس ي والطبي والقضائي  التعليميمثل 

 الدوام العقود مختلف على املوظفين يشمل (2)
 واملستشاريين والخبراء والخاص الكامل
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القياس وحدة نمط القياس املعادلة املصدر  الدورية 

 نظام بياناتي

عدد املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة الذين )
تراكمي بدون )حصلوا على تدريب خالل فترة القياس 

إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في ÷ ( تكرار
 100×( الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس

 نصف سنوي  نسبة أفضل التزايد

 النصف املعادلة

 (  تراكمي بدون تكرار)عدد املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة الذين حصلوا على تدريب خالل فترة القياس 
 إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية املعتمدة في÷  االول  خالل النصف

 100×النصف االول  

 االول 

إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات ÷ ( بدون تكرار)العام  عدد املوظفين الذين حصلوا على تدريب خالل
 100×نهاية العام   الوظيفية املعتمدة في

 الثاني

املقام مكونات البسط مكونات   

إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية 
 فترة القياس

عدد املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة الذين حصلوا على تدريب خالل فترة 
 ( تراكمي بدون تكرار)القياس 

 :  طريقة قياس نسبة املتدريين

نسبة املتدربني من إمجايل املوظفني : 8املؤشر رقم 
 (  اإلمجايل)
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الخررردمات ) وفرررج قررررار المجلررر  الررروزار  للتنميرررة 

الرررذ   2013لسرررنة ( 16/خ1/ 16) رقرررم ( سرررابقا 

بتزويررد الهيئررات والمؤسسررات االتحاديررة وجرره كافررة 

الهيئررة االتحاديررة للمرروارد البشرررية الحكوميررة بكافررة 

بيانررات موظفيهررا وذلررك السررتكمال البيانررات الخاصررة 

ببرنرررامي بيانررراتي وفقرررا ل ليرررة التررري تحررردد ا الهيئرررة 

 . االتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشنن 

 نظام بياناتي يف احلكومة االحتادية
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لمؤشرات الممكنات الحكومية مصادر البيانات والنتائج 

البشرية  محور الموارد  –  

بياناتي للجهات نظام 

 المشغلة

 ناقل الخدمات المؤسسة 

في بياناتي  ESB 

 للجهات الرابطة
 Portalنظام ال  

يتم استخراج نتائي مؤشررات 

المرروارد البشرررية مررن خررالل 

نظررررررررام بيانررررررررراتي لجميرررررررررع 

الررروزارات وبعرررض الجهرررات 

المسررررتقلة المشررررغلة ألنظمررررة 

ك علمررراً برررنن الهيئرررة بيانررراتي 

االتحاديرررة للمررروارد البشررررية 

علرررى اترررم االسرررتعداد لتررروفير 

شاشررررات بيانرررراتي أل  جهررررة 

 .اتحادية 

تم اطالج مشرو  الربط مرع 

الجهرررات االتحاديرررة المسرررتقلة 

بحيرررث يرررتم  2015فررري عرررام 

قرررررا ، بياناتهررررا مررررن خررررالل 

منصررة تقرروم بسررحو بيانررات 

الجهررررة وعكسررررها فرررري نظررررام 

بيانرررراتي ليررررتم التحقررررج مررررن 

النتائي ودقتها ك وعلى ئرو  

ذلك تم تسليم الجهرات الخطرة 

الزمنيررررررررة لالنتهررررررررا  مررررررررن 

 المشرو   

 رررو نظرررام  Portalنظرررام الررر  

السرررتخالم نترررائي الجهرررات 

المسرررتقلة وترررم تفعليررره وتقررروم 

الهيئررررة فرررري الوقررررت الرررررا ن 

الجهرررررررات باسرررررررتالم نترررررررائي 

من خاللره  االتحادية المستقلة
. 

  ESBحالما يتم الربط مع نظام ناقل الخدمات المؤسسية  Portal سيتم االستغنا  عن نظام ال : مالحظة 
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سحو النتائي من نظام بياناتي 

 في نهاية فتر، القيا 
ارسال النتائي للجهات للتنكيد 

والتدقيج   
وجود اختالف 
استالم رد الجهة  في النتائي

أيام 3خالل   

ادخال النتائي ئمن نظام ادا  
2 

 مراجعة واعتماد النتائي 

 سري العمل يف مجع واعتماد نتائج ممكنات املوارد البشرية

 ال

 نعم

FAHR FAHR 

 الجهات + FAHR الجهات

 الجهات

 جمع النتائج وفق نظام بياناتي

 :الجدول الزمني 

 :بنا  على المراحل اعاله تم تحديد التواريخ المحدد، لتسليم والنتائي و ى على النحو التالي 

نهاية النصف االول ك يتم سحو البيانات بتاريخ  30/06/2016من الشهر بعد انقئا  فتر، القيا  سيتم سحو البيانات من بياناتي مثال ك  2تاريخ •

02/07/2016   

 10/07/2016من الشهر بعد انقئا  فتر، القيا  بمعنى حسو المثال اعاله تاريخ  10يتم ارسال  ذه النتائي للجهات االتحادية بتاريخ •

 يتم اعطا  فرصة للجهات لمد، ثالثة ايام للرد على الهيئة بخصوم دقة البيانات •
   2يتم ادخال النتائي في ادا   18/07/2016تاريخ •
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إشعار الجهات بئرور، تحميل 
 بيانات الموظفين والنتائي 

ارسال النتائي من قبل الجهات 

 عبر النظام 
وجود اختالف 
 في النتائي

اعاد، ارسال 

النتائي للجهة 

 للتدقيج

ادخال النتائي ئمن نظام ادا  
2 

 مراجعة واعتماد النتائي 

 سري العمل يف مجع واعتماد نتائج ممكنات املوارد البشرية

 ال

 نعم

FAHR الجهات 

 الجهات + FAHR الجهات

 الجهات

 للجهات االتحادية المستقلة Portalجمع النتائج وفق نظام الـ 

 خاص لبعض المؤشرات وليس الكل  

 :الجدول الزمني 

 :بنا  على المراحل اعاله تم تحديد التواريخ المحدد، لتسليم والنتائي و ى على النحو التالي 

نهاية النصف االول ك يتم  30/06/2016من الشهر قبل انقئا  فتر، القيا  سيتم إشعار الجهات بئور، االدخال في النظام  مثال ك  25تاريخ •

   25/06/2016اشعار الجهات بتاريخ 

 02/07/2016من الشهر بعد انقئا  فتر، القيا  بمعنى حسو المثال اعاله تاريخ  2يتم ادخال النتائي وارسالها من قبل الجهات بتاريخ •

 يتم التدقيج على النتائي من قبل الهيئة االتحادية للموارد البشرية العتماد ا •

   2يتم ادخال النتائي في ادا   18/07/2016تاريخ •
 ESBحتى يتم تفعيل نظام ناقل الخدمات المؤسسية  Portalسيتم استخدام نظام ال  : مالحظة •
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      info@fahr.gov.ae   :االلكتروني للهيئةالبريد    www.fahr.gov.ae:  الموقع اإللكتروني

 https://twitter.com/FAHR_UAE :تويتر

 2011http://www.youtube.com/user/FAHR: يوتيوو

 FAHR_UAE :انستجرام

      6266767 - 2 971+ :الفاك  رقم    4036000 - 2 971+ :الهاتف رقم 2350 :البريد صندوج   :أبوظبي
   2941216 - 4 971+ :الفاك  رقم    2319000 - 4 971+ :الهاتف رقم 5002 :البريد صندوج   :دبي

 OAlBalooshi@fahr.gov.ae 04231 9118    تنفيذي مؤشرات األداء واملتابعة البلوش ي عمر 

 frashed@fahr.go.ae  042319043 اخصائي موارد بشرية عبدهللا راشد فاطمة

 aalmuhairi@fahr.gov.ae   042319121 واملتابعةرئيس قسم مؤشرات األداء   أحمد املهيري  

 :ملوارد البشرية في الحكومة االتحاديةمؤشرات ممكن افريق عمل 

 بيانات التواصل
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