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املقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  يق مييي   مايييو ي ايييا ي  تماشيييما ايييا يجيييحكيتم مو ة اايييو  و يييو ي ايييا ي  و
ت
قاايييل ي ةمايييو ي تقا ويييو   مييياي   ،  2021وصيييا 

ايكبيو  واااميميو تطيا  ي بشراو يلح اامو بيطبم  أفضل يملما جا  في ا ال يجتشريف يملسي بل في ي رأجمال ي بشير  مل

واي  ميما ا اما جا  وإجريءي  يملاي   ي بشيراو لىيح ة اايو  و يو ي ايا ي  وفي  االمميو ل مميو ويليحو وقاب يو   يطبمي ،

2018ليييا  وي تيييم تيييه يفيقةيييا فيييي (HRMI)ابيييا  ي قمييياى اسيييياا تطيييا  اما جيييا  يملييياي   ي بشيييراو فيييي يلح اايييو ي تقا ويييو 

:ب دف

  يئدكاماذج و هاوإبريزي دو وتاافسموتعزاز•
ت
 يق ممما

ت
ي بشراوباملاي  ع  واياما جا وتطااريبي ا فيولاملما

.(ي دو موي ساةوفيي اا ي ا انووتعزازيملصيكفيايقدون :2021ي اا ي  ماوا ي ثانيي عاصر)

ب دفاا ي ي  ة ااووتاّجهيجحكيتم موااويملح موي تقا وويلمةا فيي بشر   أجمالتطاارخططاايءاو•

ي اا ي و ماا ي ثا ثي عاصر)ي اا ي  و وفيي بشر    رأجمالي  اااوي طاقا وتاظمفي يفاءي  فا

.(يملايف ي بشر   رأجمالي  اااوي طاقو:يملعرفوفيايقدون :2021

جعمديللمبياووتافيكيملح موويلح ااا ي تقا وويلح ااواسياا لىحي بشر   أجمالإنياجموتعزاز•

(ي نياجمولالياعرفييقيصا ويملعرفوفيايقدون :2021ي اا ي  ماوا ي ثا ثي عاصر)واقفزي
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يملياي   ي بشيراو فيي قيانان ) 2016 سياو ( 17) ويملرجيا  ب يانان يتقيا    قيه 2011 سياو ( 9)بشينن يملياي   ي بشيراو فيي يلح اايو ي تقا ويو وتعدويتيه باملرجيا  ب يانان يتقيا    قيه 2008 سياو ( 11)ب يانان يتقيا    قيه يملرجا  1.

(يلح ااو ي تقا وو 

.ي تقا وو ي يافمذوو   انان يملاي   ي بشراو في يلح ااو ي يئقو بشنن 2018 ساو ( 1)قري  ا  س ي از يء  قه 2.

بشان نظا  ي يد اب وي يطاار ملاظفي يلح ااو ي تقا وو 2012 ساو ( 11)قري  ا  س ي از يء  قه 3.

بشان نظا  ي ي ي ي  يء ملاظفي يلح ااو ي تقا وو وتعدويته2012 ساو ( 12) قري  ا  س ي از يء  قه 4.

بشان نظا  ت ممه و تاصمف ي اظائف في يلح ااو ي تقا وو2013 ساو ( 28)قري  ا  س ي از يء  قه 5.

" بماناتي"بشان ي زي  يلمةا  ي تقا وو بحزواد ي ةماو ببمانا  ااظفي ا  جييمال ي بمانا  يلخاصو باظا  2013 ساو (   16/خ 1/16)قري  يملم س ي ازي     ياممو  قه 6.

.بشنن نظا  ااح يمل افآ  و يلحايفز ملاظفي يلح اامو ي تقا وو2015 ساه ( 18)قري   ا  س ي از يء  قه 7.

 )قري  يملم س ي ازي     ياممو 8.
ت
.بشان ي زي  يلمةا  ي تقا وو بإ خال بمانا  جمما يلخبكيء ويملستشا ا  و ل ا  ي يعةمد في نظا  بماناتي2014 ساو ( 3/خ 149/10)  قه (  لخداا  جاب ا

.بشنن تطبم  ي يخطمط ي جحكيتمجي    اا ي عاا و في يلح ااو ي تقا وو( 2015 ساو 5/3خ/ 50قري  يملم س ي ازي     ياممو  قه 9.

بشنن يملايف و لىح قماى اؤشر أثر ي جازي  يملرممو لىح ي نياجمو في يلح ااو ي تقا وو 2016 ساو ( 11/خ11/1)قري  يملم س ي ازي     ياممو  قه 10.

.ووي رويتب وي عيوي  وي بد   في جمما ي ازي ي  ويلمةا  ي تقا وو يملسي  و وي شركا  ي ربقمو وغيك ي ربقمو يملم اكو  لح ااو ي تقا ةاكموبشنن 2017 ساو (  1/ 16)قري  يملم س ي ازي     ياممو  قه 11.

.ي ياظمممو يملعيمديي اظمفمو وي ةماكل ةال ي ي مد باملسمما  2017 ساو (  7/1)قري  يملم س ي ازي     ياممو  قه 12.

.«بماناتي»في وزي ي يملا مو اا نظا  تخطمط ي  اا ي عاا و في نظا  اع ااا  يملاي   ي بشراو يلح ااي (  (Hyperionوي ذ  نص لىح إن از  بط ي اظا  يملالي  لدي  يمليزينمو2017    ساو 7/1يملم س ي ازي     ياممو  قه قري  13.

طييياي فيييي بيايييو ي عميييل  لمةيييا    يي جحكشيييا  ي يييد مل ،   ي ي يملعرفيييو فيييي يلح اايييو ي تقا ويييوي جحكشيييا  ي يييد مل ،   صيييحو وي سيييياو يملةاميييو فيييي يلح اايييو ي تقا ويييوي جحكشيييا  ي يييد مل )يأل  يييو ي جحكشيييا وو ي صيييا  ي اييي  ي ةمايييو 14.

( .اسياا يلخداو يتفاقما ) ملسرلا  خداا  يملاي   ي بشراو ي جحكشا  في يلح ااو ي تقا وو ، ي د مل   مل إفا  ي يفاءي  ي يخصصموفي يلح ااو ي تقا وو ،   مل يلمذب ويلحفاظ لىح يملاظفين، يلح اامو

ة القرارات الوزارية ذات الصلة بتطوير رأس املال البشري في الحكومة االتحادي
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ابيا  ي  6، ته يليميا  2017جبيمبك 27-26خيل يلمال ي دو ي يألولح  يجيمالا  ي ساااو لح ااو  و و ي اا ي  وي تم ل د  في 

ءاييو وت ااييل ي بشيير  فييي ة ااييو  و ييو ي اييا ي  ايي  خيييل ي عمييل لىييح اايي رأجييمال فييي اقييا  يمليياي   ي بشييراو يلح اامييو ب ييدف تميييين 

. وي د يجا  يمليع  و باجتشريف يملسي بلجماجا  وأنظمو يملاي   ي بشراو، وت ممه اسياا تطا ها، 

 و ي بشييراو، يبيييير  ي ةماييوايي  هييذي يملاط يي  وطعييد ي فيييي لىييح نميياذج اخي فييو   ميياى اسييياا تطييا  اما جييا  يمليياي   
ت
 خاصييا

ت
نماذجييا

مميو االمميو ل يلح ااو ي تقا وو وف  اا فبمعو لمل يلمةا  في وتااجب (HRMI)ي بشراو يملاي   تطا  اما جا  اسياا   ماى 

ا  يلح ااييو وهيذي بيدو ي ويدله تاجةيأنظميو يمليياي   ي بشيراو ، ي بشيراو  ذي  ي صي و اي  خييل يمليياي   ويليحو قائميو لىيح تيافر بمانيا  

. ي تقا وو واتااجب اا  واااميمو تطا  ي عمل يلح ااي في  و و ي اا ي 

وعرضـه عىـا األمانـة العامـة  جلـس 2018تم التشاور حوله مع جميع الجهات االتحادية في نـوفمر  ي اماذج يملطا  ا  قبل ي ةماو 

تـــي تحـــتف  بهـــا حقـــومل امللكيـــة الفكريـــة والوفييي  يألصيييال  يييدا يلمةيييا  يملعاميييو فيييي ي دو يييو بماجيييب ول ميييه تيييه تاثم يييه الـــوزراء املـــوقر 

. الهيئة

في الحكومة االتحادية ( HRMI)نموذج مستوى تطور إجراءات وممارسات املوارد البشرية–منهجية القياس 
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ما جييييا  ملعيييياويك و يمليتطيييياار اسييييياا أ يء إ ي ي  يمليييياي   ي بشييييراو وف ييييا ألفضييييل 
تق مييييي  ي عاملميييييو بقميييييث و يييييان  ةيييييا تييييينثيك ليييييالي فيييييي وظائفةيييييا لىيييييح تطيييييا  يألفيييييري  و

. يجحكيتم مو يملؤجسا 

تطبمييييييي  نمييييييياذج ااةيييييييد و ااميييييييااي   مييييييياى اسيييييييياا تطيييييييا  اما جيييييييا  يملييييييياي   
أفضيل في يلح اايو ي تقا ويو وتااجيب ايا ي ياجةيا  ي عاملميو و (HRMI)ي بشراو 

واااايييو ي ايييا ي  2021يملما جييا  يملعميييال ب يييا، وبميييا وتااجيييب اييا  مايييو ي ايييا ي  
2071.

ل و تبنييم ي يقسييين يملسيييمر  اظييائف يمليياي   ي بشييراو ايي  خيييل تطيياار خطييط لميي

. أفضلسياا ي بشراو إلح ا فا اسياا تطا  يملاي   تسةه في ابا  ي  و اشا يا 
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1234 محور 
كفاءة التوظيف

محور 
الحوكمة

محور 
التطوير

محور 
الدمج واالشراك

ة سالمة تطبيق تشريعات وأنظم1.
.املوارد البشرية

فعالية استخدام أنظمة املوارد 2.
.البشرية االلكت ونية

.كفاءة القوى العاملة3.

.فالتوظيالتحول الرقمي في 1.

التوطين2.

.  الدوران الوظيفي3.

.الوظيفيتقييم األداء 4.

.التدريبالتحول الرقمي في 1.

.املتدربيننسبة 2.

.التدريبيةمعدل الساعات 3.

نسبة الحاصلين عىا شهادات 4.
علمية

ديهم نسبة املوظفين الذين تتوفر ل5.
.املطلوبةالكفاءات الوظيفية 

.املوظفينإنتاجية 1.

افزاملكافآت 2. .والحو

مؤشرات السعادة وااليجابية في3.
.العملبيئة 

.والتظلماتا خالفات 4.

.املهاراتمؤشرات بنك 5.

البشريةتطور ممارسات املوارد نموذج محاور 

كفاءي : اي   ي بشراو وهي ئيسمو وف  يخيصاصا  يملأربع محاور تصنمف جمما وظائف يملاي   ي بشراو مم  لىح يملاي   ي بشراو يلح اامو تعيمد آ مو قماى اسياا تطا  اما جا  

تفعمل  ي د  يملحرز في ي و ااا  ي جحكيتم مو لح ااو  و و ي اا ي  ي عربمو يمليقدي وبما يعيس ي، بقمث تتااجب  هذي يملحاو  اا واإلشراكالدمج ، التطوير، الحوكمة ،التوظيف

:وف  كل اقا  للمؤشرات الرئيسية أنظمو وجماجا  يملاي   ي بشراو وذ ك وف  ي يفاصمل ي يا مو 

1
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املوارد البشرية األساسية

.تطب  يجحكيتم مو يملاي   ي بشراو بش ل جزئي•

.ي عمليةيماجا ي بشراو    يملا تدله خداا  ي•

. تقا ووبعض أنظمو يملاي   ي بشراو يملعمال ب ا في يلح ااو يطب  ت•

.تطب  يلمةو يجحكيتم مو ويلحو   ماي   ي بشراو•

.  اعظه أنظمو يملاي   ي بشراو يملعمال ب ا في يلح ااو ي تقا ووتطب  •

. تدي  يلخداا  ي رئيسمو  جريءي  يملاي   ي بشراو بش ل جمد•

املوارد البشرية االست اتيجية

املتكاملةالبشرية املوارد 

.م  يملخرجا تي اال يجحكيتم مو يملاي   ي بشراو اا يجحكيتم مو يلمةو وايضح ي ينثيك م•

.تدله تطاار  أى يملال ي بشر  في يلح ااو ي تقا وو•

.تسةه في تقسين يجريءي  يملاي   ي بشراو و ي ي ي يملايهب في يلمةو•

.تتسه با راا ي في تطبم  أفضل اما جا  يملاي   ي بشراو•

.تدله  ماو  و و ي اا ي  ي عربمو يمليقدي وأجادت ا ي افامو•

.تعزز يملةا ي  يملسي ب مو يملي داو•

املوارد البشرية الرائدة
ياتمستو وفقاالتحاديةالجهاتتصنيفيتم•

منوذلكالبشريةاملواردممارساتتطور نموذج

فييةالبشر املواردومؤشراتممكناتنتائجخالل

نظمةواأل األربعةا حاور وفقاالتحاديةالحكومة

شرية،الباملواردإلجراءاتاملؤتمتةااللكت ونية

أفضلأعىاالرابعاملستوى يمثلحيث و

أدنىاألول املستوى ويمثلللتطور مستوى 

طلبيتوالذيالبشريةاملواردتطور فيمستوى 

ريةالبشاملواردأداءلتحسينالجهودمناملزيد

ةملواكباالتحاديةالجهاتقبلمنوتطويرها

.الحكوميةاألولويات

يةالبشر مستويات نموذج تطور ممارسات املوارد -منهجية القياس 
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.مشغلة لنظام بياناتيجهة 46لـعدد  ( بياناتي ) الحكومية  معلومات املوارد البشرية نظام 

.جهة18لـعدد مع نظام بياناتيالرابطةللجهات ESBمستخلصه عن طريق ناقل الخدمات املؤسسية  بيانات 

.ضمن نظام بياناتي( BI) ونظام التقارير الذكية (  Discoverer) نظام التقارير اإلحصائية 

.مة االتحاديةالدراسات والتقارير اإلحصائية  املتعلقة باملوارد البشرية في الحكو 

مصادر 

4

ة االتحادية البشرية في الحكوممصادر بيانات ونتائج مؤشرات ممكنات املوارد 
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محور الحــــــــــــــــــــــوكمة
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سالمة تطبيق تشريعات . 1
وأنظمة املوارد البشرية

أنظمة املواردفعالية استخدام. 2
البشرية االلكت ونية 

كفاءة القوى العاملة. 3

اؤشري  اقا  يلحاكمو

 ونية االلكتتفعيل أنظمة املوارد البشرية نسبة 
للجهات املشغلة لنظام بياناتي  

ت ونية التوظيف وفق اآللية االلكنسبة كفاءة 
املعتمدة 

متوسط توزيع املوظفين حسب الوحدات 

التنظيمية العليا

يجي جودة تطبيق نظام التخطيط االست ات
للقوى العاملة

ي من اجمالنسبة الوظائف األساسية 
الوظائف ي نظام نسبة اكتمال وسالمة بيانات املوظفين ف

إدارة املوارد البشرية االلكت وني 

دفة نسبة ملء الشواغر في الوظائف املسته
(Critical Jobs)

هات أنظمة املوارد البشرية في الجأتمتةنسبة 
الرابطة من خالل ناقل الخدمات املؤسسية 

ESB

ى نسبة االلتزام باتفاقية مستو .4

(HR SLAs)الخدمة 

وفق دليل مسرعات املوارد البشرية الصادر عن 

م الحكومية و سيتالهيئة االتحادية للموارد البشرية 

2019قياس املؤشر لعام 
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جياو تطبم  تشريعا  وأنظمو يملاي   ي بشراو 

( 1) ي تقا وييو وقييري  ا  ييس ي يياز يء  قييه ي بشييراو فييي يلح ااييو بشيينن يمليياي   2016 سيياو 17ب ييانان يتقييا    قييه وفيي  يملرجييا  

ـــق أحـكــام  هـــذا بشييينن ي يئقيييو ي يافمذويييو   يييانان يملييياي   ي بشيييراو فيييي يلح اايييو ي تقا ويييو، 2018 سييياو  ســـوم عىـــا جميـــع املر تطبَّ

هـا و سسـتث   بمـا فـي ذلـك الجهـات التـي نصـع تشـريعات انشـاءها عىـا وجـود لـوائح مـوارد بشـرية مسـتقلة لاالتحاديـة  الجهات 

. التي يتم استثناءها من قبل مجلس الوزراء املوقر االتحادية من تطبيق أحكامه موظفو الجهات 

يييييه ي يافمذوييييو و ييييس هييييذي يملؤشيييير ايييدا ي حييييزي  يلمةييييا  ي تقا ويييو بيطبميييي  قييييانان يملييياي   ي بشييييراو فييييي يلح اايييو ي تقا وييييو  و ئق

يييس اييدا  ييحو وي  ييري ي  ي ازي اييو ذي  ي صيي و باجيييخدي  اصييفافو جييياو تطبميي  تشييريعا  وأنظمييو يمليياي   ي بشييراو وي تييم تع

(.Business Intelligence) إجريءي  يملاي   ي بشراو يملافذي ةمث ته يلدي  ت ا ار لبك نظا  ي ي ا ار ي ذكمو 

مو اي اا ييييو   ي ي يعيييييس هييييذي يملؤشيييير ي ةييييدف ي جييييحكيتمجي ي رئينييييىم   ةماييييو وي ييييذ  يسييييتاد إلييييح تطيييياار وتطبميييي  ااظااييييو تشييييريع

.املاي   ي بشراو أجمال ي بشر  في يلح ااو ي تقا وو و له يلمةا  ي تقا وو في ي يافمذ ي س مه   تشريعا  يمليع  و ب
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:وي تم تعيمد لىح اا وىيمصفوفة سالمة تطبيق تشريعات وأنظمة املوارد البشرية في الحكومة االتحاديةويه يةتساب نيائج هذي يملؤشر باجيخدي  

ساب يجمالي نتم و ، ةمث ويه مرب اسياا تينثيك كل ايةظو في لد  يلحا   ي تم ته  صدها و ثه يةت(كما ها االح في يلمدول أ ناي)كل ايةظو ته  صدها مستوى تأثي  1.

اسياا جسااو يمليةظا    ل جةو يتقا وو 

ةمث ويه قسمو نتم و اسياا جسااو يمليةظا    ل جةو يتقا وو لىح لد  يملاظفين في يلمةو حجم الجهة االتحادية ، 2.

:املؤشروصف

:املؤشرقياسطريقة

(بالنقاط)املعيار  مستوى تأثي  املالحظة

ن اط10 تأثي  عالي

ن اط5 تأثي  متوسط

ن اط 1 تأثي  منخفض

.ويألنظموي تشريعا تطبم بسياويلمةوي حزي قل لمةويملرصا ييمليةظا لد زي ف  ماي بشراو،يملاي  وأنظمو تشريعا ي تقا وويلمةوتطبم جياويملؤشرهذيو يس

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

رية سالمة تطبيق تشريعات و أنظمة املوارد البش

اؤشر جياو تطبم  تشريعا  وأنظمو يملاي   ي بشراو في يلح ااو ي تقا وو 
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سالمة تطبيق تشريعات و أنظمة املوارد البشرية 

:استنادا الاا خالفات حصر 
ي يافمذووقانان يملاي   ي بشراو في يلح ااو ي تقا وو و ئقيه•
ي  ري ي  ي ازي او ذي  ي ص و•
ي بشراوأنظمو يملاي   •

( مخالفة110تم حصر عدد )

مخالفة110تحديد التأثي ات املنعكسة ل 
تنثيكي  اا مو
تنثيكي  إ ي او
تنثيكي  أاامو
فامو/تنثيكي  ت امو

املعنيين و أصحاب االختصاص في
قطاعات الهيئة 

اطالمل استبيان وعقد جلسات تشاورية خالل شهر مايو 
مع ممثىي الجهات االتحادية ملناقشة ا خالفات2017

ومستوى تأثي ها

حصورة املراجعة النهائية ملستوى تأثي  ا خالفات ا 
من قبل فريق العمل واعتمادها من قبل مدير عام 

الهيئة

الفريق القانوني في الهيئة 

منخفض متوسط عالي
مستوى 
التأثي 

ايةظا   ةا •
قنية ت/فنيةتنثيكي 

ايةظا   ةا تنثيكي  •
وتقنيةإدارية 

 ةا تنثيكي  ايةظا  •
ادارية 

مالية ايةظا   ةا تنثيكي  •
وإدارية

مالية ةا تنثيكي  ايةظا  •

أمنية ةا تنثيكي  ايةظا  •

نوع التأثي 

20 35 55
عدد

ا خالفات

1 5 10
املعيار 

(بالنقاط)

يملعاويك ويآل مو يمليبعو  يقدود اسياا تنثيك يمليةظا  
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اصفافو قماى اسياا جسااو يمليةظا   لمةا  ي تقا وو
:مثال توضيحي

تأثي  
منخفض

تأثي  
متوسط

تأثي 
عالي

1 5 10

مستوى التأثي 

الجهة
(42: عدد موظفي الجهة)

املالحظات

من % 10منح ترقيات مالية تجاوز 
يلبي »حاصلين عىا تقييم أداء االساس يالراتب 

«التوقعات

ىامنح عالوة دورية ملوظفين حاصلين ع
«يحتاج الا تحسين»تقييم أداء 

عقود غي  محملة في النظامملولود خارج الدولةمنح إجازة أبوة 
ا جموع

101011تأثي  املالحظةمستوى 

662216عدد املالحظات في الجهة

606022124مستوى جسامة املالحظة

ةنسبة االلتزام بسالمة تطبيق تشريعات وأنظمة املوارد البشري
نسبو اسياا يمليةظو-% 100ي نسبو يملاااو = 

              =100            %-29  %
=71%

ية منح ترقيات مال: نوع املالحظةمثال          
األساس ي من الراتب % 10تجاوز 

م أداء ملوظفين حاصلين عىا تقيي
«يلبي التوقعات»

طريقة االحتساباملالحظة

: ةالجهعدد مرات تكرار املالحظة في
6

:  ةمستوى تأثي  املالحظ
(نقاط10)عالي 

مستوى الجسامة لهذه املالحظة 
يمليةظواسياا تنثيك xلد  اري  تيري  يمليةظو = 

                  =6x10
                                         =60

النتيجة النهائية ملستوى جسامة املالحظات للجهة
يملاظفين في يلمةو  يجمالي لد  ÷ يمليةظا   ا ماي نتم و اسياا جسااو = 

                           =124                      ÷42
=2.9

نسبة مستوى جسامة املالحظة
خا فوتنثيك يملاسياا ÷ يمليةظا  ي اتم و ي ا ائمو ملسياا جسااو = 

                                   =2.9                    ÷10
=29%

1

2

3

4
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اؤشر فعا مو يجيخدي  أنظمو يملاي   ي بشراو ي  يحكونمو

ين أةيييييييد أهيييييييه إن يييييييازي  يلح اايييييييو ي تقا ويييييييو فيييييييي تقسييييييي« بمانييييييياتي » تعيبيييييييك ااظاايييييييو 

ين إجييييريءي  واما جييييا  يمليييياي   ي بشييييراو ةمييييث وصيييياةب إجييييريءي  يجييييي طاب وتعميييي

 فييييي كافييييو ارية ةييييا وةتيييي    اوييييو خييييدا  
ت
ه ةمييييث وييييافر يمليييياظفين وتطيييياار أ يا ييييه اةامييييا

وتسييةل قالييدي بمانييا     يياا ي عاا ييو فييي يلح ااييو ي تقا وييو تييدله ايخييذ  ي  ييري ،

قا ويييييو، ي جيييييريءي  ي  ي ايييييو وترت يييييي بييييين يء إ ي ي  يملييييياي   ي بشيييييراو فيييييي يلح اايييييو ي ت

اال  تسييريا ةمييث د ييدف ي اظييا  إلييح تييافيك بياييو لمييل غيييك و قمييو إ يحكونمييو بشيي ل شيي

نياجميييو، ي جيييريءي  يلخاصيييو بييياملاظفين واييي  ثيييه خفيييض ي ي يييا مف و فيييا ي يفييياءي ي  

.راويجيخريج ي ي ا ار ي ةصائمو ي دقم و يلخاصو باملاي   ي بشوتسةمل 

ا ي   و يييييو ي اييييييويييييدله تق ميييييي   مايييييو " بمانييييياتي"إن نظيييييا  اع اايييييا  يملييييياي   ي بشييييييراو 

كيل يملميا   ي عربمو يمليقدي وي تم تطميح ألن ت يان ي دو يو فيي ا دايو  ول ي عيا ه فيي

. يلح اامو، و اا ا في ا ال يلخداا  2021بق ال ي عا  

ليييحو فيييي لىيييح أنظميييو إ ي ي اع اايييا  يملييياي   ي بشيييراو يملا « بمانييياتي»يشيييمل ااظاايييو 

. ي ش ل ي يالي
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اظا  بماناتينسبو تفعمل أنظمو يملاي   ي بشراو ي  يحكونمو  لمةا  ي تقا وو يملشغ و  

:و يس هذي يملؤشر اياجط تفعمل يجيخدي  يلمةا  ي تقا وو يملشغ و  اظا  بماناتي ألنظمو يملاي   ي بشراو ي  يحكونمو ي يا مو 

( Core HR) نظام إجراءات املوارد البشرية 1.

(  Self Service HR) نظام الخدمة الذاتية 2.

(PMS) نظام تقييم األداء 3.

(i-recruitment)نظام التوظيف االلكت وني 4.

(OLM) نظام التدريب االلكت وني 5.

( Discoverer) نظام التقارير اإلحصائية 6.

(Business Intelligence) نظام التقارير الذكية 7.

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة
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تفاصمل آ مو يةتساب اؤشر نسبو تفعمل أنظمو بماناتي 

CoreHRنظام املوارد البشرية األساس ي . 1
لد  يلحركا  إلح لد  يملاظفين في يلمةو

SSHRنظام الخدمة الذاتية . 2
لد  يلحركا  إلح لد  يملاظفين في يلمةو

PMSنظام تقييم األداء . 3
اعدل نسبو يكيمال يملريةل ي ثيث   ي ممه لىح لد  يملاظفين يملس  دفين

نظام التدريب اإللكت وني. 4
في يلمةويملاظفين  لد  اري  ي تسممل في ي دو ي  ي يد ابمو إلح لد  

نظام التوظيف اإللكت وني. 5
نسبو لد  ي ط با  يمل داو إلح لد  ي اظائف يملع   لا ا ا  خيل ي اظا 

Discovererنظام التقارير اإلحصائية . 6
( دد ه صيةما )لد  ي ي ا ار يملسيخداو إلح لد  يملسيخداين 

BIنظام التقارير الذكية . 7
( دد ه صيةما )لد  ي ي ا ار يملسيخداو إلح لد  يملسيخداين 

:املؤشرقياسطريقة
:ي يا موي  يحكونمويألنظمويجيخدي فعا مواعدليةتسابفرا ل يملؤشرهذيقماىويه
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ESBية خالل ناقل الخدمات املؤسسمن الرابطة أنظمة املوارد البشرية االلكت ونية للجهات االتحادية أتمتةنسبة 

: وتشمل ي يالي ESBو يس هذي يملؤشر نسبو خداا  يملاي   ي بشراو يملؤتميو  لمةا  ي تقا وو ي تم ته  بطةا ا  خيل ناقل يلخداا  يملؤجسمو 

.خدمة تعيين موظف1.

(الخ ....وحدة تنظيمية / درجة وظيفية / تعديل منصب ) خدمة تنقالت املوظف 2.

.خدمة انهاء خدمة موظف3.

.خدمة ترقية موظف4.

افزخدمة تسجيل حركة جائزة أو تكريم موظف حسب نظام املكافآت 5. .والحو

.إجازةخدمة تسجيل 6.

.خدمة تسجيل حركات الراتب7.

.  التدريبتسجيل حركات خدمة 8.

.التطوير الفردية خدمة تسجيل خطط 9.
.العلمية والتخصصيةخدمة تسجيل الشهادات 10.

.خدمة تسجيل نتائج تقييم األداء الوظيفي10.

.نبيانات املعالي/ خدمة تعديل بيانات املوظف 11.

.خدمة تعديل الهيكل التنظيمي للجهة12.

.ا خالفاتخدمة تسجيل 13.

.خدمة تسجيل التظلمات14.

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:املؤشرقياسطريقة

املقام البسط

(خدمة14)اجمالي عدد خدمات املوارد البشرية عدد خدمات املوارد البشرية املؤتمتة 
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االلكت ونينظام إدارة املوارد البشرية في نسبة اكتمال وسالمة بيانات املوظفين 

في أنظمو يملاي   ي بشراو ي بمانا  يألجاجمو   ماظفين وبمانا  ي اظمفو وبمانا  يملعا ين: و يس هذي يملؤشر نسبو يكيمال وجياو كل ا 

ي  يحكونمو 

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:املؤشرقياسطريقة

املقام البسط

*اجمالي عدد الحقول املطلوبة  عدد الحقول املكتملة والدقيقة

21ة ي كما ها االح في ي شراقو  قه 42يملشغ و  اظا  بماناتي  لمةا  ي تقا وو يجمالي لد  يلح ال يملط ابو *
22ة ي كما ها االح في ي شراقو  قه 35خيل ناقل يلخداا  يملؤجسمو اا نظا  بماناتي ا  لد  يلح ال يملط ابو  لمةا  ي تقا وو ي ريبطو يجمالي 
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حقول البيانات األساسية للموظف#
ي جه با  غو ي عربمو1
ي جه با  غو ي ن  يزوو2
تا اخ يملمي 3
 قه ي ةااو4
ي ةاتف يمليقرك5
ي عااين6
ي دوانو7
يملسياا ي يع ممم8
يملؤهل ي ع مم9

يلحا و ي جيمالمو10
لد  يألبااء11
يلمنس12
ي بكود ي  يحكوني13
يلمنسمو14
ي رقه يملاةد15
 قه يلمايز 16
ي صا ي ي شخصمو 17
وثم و ي ةااو 18
ا ان ي عمل 19

قائمة الحقول الخاصة بالجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي 

حقول بيانات الوظيفة #
ي اةدي ي ياظمممو 1
فاو ي ياظمف2
تا اخ بديوو ي ع د3
ناي ي  ا  4
ي د جو ي اظمفمو5
فاو ي د جو6
ي اظمفو7
يملاصب8
ي فاو ي اظمفمو9

ي عائ و ي اظمفمو10
PMO Classتصنمف ي فاو ي اظمفمو 11
ا ر ي عمل 12
تا اخ ي يعمين13
ي ريتب يألجاسىم14
ياا ي ي عمل 15
ا ان ي عمل 16

بيانات املعالين #
يملعال يجه 1
هااو يملعال قه 2
يملعالجنس 3
ي جيمالمو   معاليلحا و 4
ي  ريبوص و 5
امي  يملعالتا اخ 6
بديوو ي لا و تا اخ 7
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حقول البيانات األساسية للموظف#
ي جه با  غو ي عربمو1
ي جه با  غو ي ن  يزوو2
تا اخ يملمي 3
يلمنسمو4
 قه ي ةااو5
ي رقه يملاةد6
 قه جايز ي سفر7
ي ةاتف يمليقرك8
ي بكود ي  يحكوني9

ي عااين10
ي دوانو11
يملسياا ي يع ممم12
يملؤهل ي ع مم13
يلمنس14
يلحا و ي جيمالمو15

ESBقائمة الحقول الخاصة بالجهات االتحادية الرابطة من خالل ناقل الخدمات املؤسسية 

حقول بيانات الوظيفة #
تا اخ ي يعمين1
ي د جو2
فاو ي د جو3
يملاصب4
ي فاو ي اظمفمو5
ي عائ و ي اظمفمو6
PMO Classتصنمف ي فاو ي اظمفمو 7
ي اةدي ي ياظمممو8
ناي ي اةدي ي ياظمممو9

ياا ي ي اةدي ي ياظمممو10
ياا ي ي عمل11
ي ريتب يألجاسىم12
ناي ي  ا  13

بيانات املعالين #
لد  يملعا ين1
ص و قريبو يملعال2
تا اخ امي  يملعال3
يجه يملعال4
جنس يملعال5
 قه هااو يملعال6
يلحا و ي جيمالمو   معال 7
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كفاءة التوظيف وفق اآللية االلكت ونية املعتمدة 

ايط با ااين  مرشحي عم موويلخبكيي ع ممويملؤهي اطاب وخيلا ي تقا وويلح ااوفيي شاغري  اظائفيملرشحينكفاءيادايملؤشرهذيو يس

قبلا يجتمفاءهاويهتموي ي ياظمفكفاءيويشحكيفا بمعاويكي  يحكونيي اظا تغذووويهةمثي اظائفوتاصمفت ممهباظا يملرتبطوي اظمفوواعاويك

.ي  يحكونيي اظا فيي بشراويملاي  ااظفي

:املؤشروصف

:القياسطريقة

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

املقام البسط

لكت ونية إجمال عدد املوظفين الذين تم تقييمهم عر  آلية كفاءة التوظيف اإل ( فما فومل % 80)عدد املوظفين الذين حققوا نتائج التقييم املستهدفة 
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ى يملييال ي فعييال  يرأو ييس هيذي يملؤشيير جيا ي وكفياءي ي يخطييمط ي جيحكيتمجي    يياا ي عاا يو فيي يلح ااييو ي تقا ويو بميا وخييد  تاجةيا  يلح ااييو فيي ي يخطيمط
وايفي  لج ل ميم ويليح ي بشر   يعزاز وتقسين ايط با  تقدود ي يفاءي  ويملايهب في يلمةا  ي تقا وو ووما ت دوري   قم يو ملايزنيا  ي اظيائف وفي  ايا

.ل مه

جودة تطبيق نظام التخطيط االست اتيجي للقوى العاملة

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:القياسطريقة

:ما كا يالييعيمد اؤشر جا ي تطبم  نظا  ي يخطمط ي جحكيتمجي    اا ي عاا و لىح اعما ا  بش ل اتساو  وه

. العاملةنسبة تطبيق مراحل نظام التخطيط االست اتيجي للقوى 
.قوى العاملةنسبة التعيينات في الوظائف التي تم تقييمها وادراجها في نظام التخطيط االست اتيجي لل
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معادلة قياس جودة تطبيق نظام التخطيط االست اتيجي للقوى العاملة 

2÷ (لىح ي اظائف يملخطط  ةااؤشر نسبو ي يعمياا  في يلمةو +نسبو تطبم  اريةل نظا  ي يخطمط ي جحكيتمجي    اا ي عاا و)

نسبة تطبيق مراحل نظام التخطيط االست اتيجي للقوى العاملة

املقام البسط

(بدون تيري )يجمالي ي اظائف في يلمةو 
 ن  اء ا  لد  ي اظائف في يملرة و يألخيكي وهي ي اظائف ي تم ته ي

اتقدود ي و ااا  يلخاصو با جي طاب ويملحافظو ل ي 

مؤشر نسبة التعيينات في الحكومة االتحادية عىا الوظائف بناء عىا القيمة االست اتيجية للوظيفة

مكونات املقام مكونات البسط

ي يعماا  في يلمةو يجمالي الد  يملاظفين ي ذو  ته تعمما ه لىح وظائف اخطط  ة

ةالعاملطريقة قياس جودة تطبيق نظام التخطيط االست اتيجي للقوى 
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.ي ةماوقبلا ي صا  ي عاا وي  اا تخطمطنظا   مللىحبااءت ي عاا وي  اا خطوبيطبم ي  حزي نسبويملؤشرهذيو يس-
ي ياقعا دودتقلىحيسالدةمثي تقا وويلح ااوفيي نياجمواسياا  رفاي بشر  يملال رأىي فاللي يخطمطفييلح ااوتاجةا يملؤشرهذيوخد -

.وي يطااري جي طابلم ما وقس اماي يزاووي يفاءي ي اظائفا يملسي ب مو

نسبة تطبيق مراحل التخطيط االست اتيجي للقوى العاملة 

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

www.fahr.gov.aكما أن فرا  ي ةماو لىح يته ي جيعدي   دله يلمةا  ي تقا وو في تطبم  ي د ملي  يحكوني   ةماو ويافر   مل ي يخطمط ي جحكيتمجي    اا ي عاا و في يملاقا * 

وفي  قيري  يملم يس ي يازي     يامميو  قيه ) 2015ي اياوا في يخطمط ي جحكيتمجي    ياا ي عاا يو ي يذ  أف  ييه ي ةمايو  ي  يحكونياظا ي ويه قماى هذي يملؤشر ا  خيل 
: اريةل3و ي ذ  و ا  بيخطمط ي اظائف مم  (2015 ساو 5/3خ/ 50

تحليل الوظائف : املرحلة األولا 
تصنيف الوظائف حسب العرض والطلب :  املرحلة الثانية 
.تحديد األولويات الخاصة باالستقطاب: املرحلة الثالثة 

وى العاملة مؤشر جودة تطبيق نظام التخطيط االست اتيجي للق/ تابع

http://www.fahr.gov.a/
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ي تقا وويلمةا فيي يعمياا تافمذفيي عاا و   اا ي جحكيتمجيي يخطمطنظا ا ي جيفا ينسبويملؤشرهذيو يس.

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:القياسطريقة

ط لها مخطنسبة املوظفين الذين تم تعيينهم عىا وظائف 

املقام البسط

اجمالي عدد التعينات في الجهة عدد املوظفين الذين تم تعيينهم عىا وظائف مخطط لها

وى العاملة مؤشر جودة تطبيق نظام التخطيط االست اتيجي للق/ تابع
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يملس  دفوي اظائففيي شايغرالءنسبويملؤشرهذيو يس(Critical Jobs)لح ااويفيي عاا و   اا ي جحكيتمجي  يخطمطي  يحكونيي اظا وف ويملصافو
.االست اتيجيةاإلماراتدولةحكومةوأهدافرؤيةلتحقيقضروريةوتعتر  تنظيميقانون بموجبللجهةالزاميةوظائفأ  الىحي تقا وو

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:القياسطريقة

(Critical Jobs)املستهدفة نسبة ملء الشواغر في الوظائف 

املقام البسط

(Critical Jobs)اجمالي عدد الوظائف املستهدفة التي تم ملؤها(Critical Jobs)عدد الشواغر في الوظائف املستهدفة
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االست اتيجيةهدافاأل وتحقيقلتنفيذمطلوبةأساسيةوظائفتعتر  وي تمي تقا وويلمةوفيي اظائفيجماليا يألجاجموي اظائفنسبويملؤشرهذيو يس
بالجهةالخاصةواملبادرات

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

:القياسطريقة

(Core Jobs)الوظائف األساسية من اجمالي الوظائف نسبة 

املقام البسط

اجمالي عدد الوظائف في الجهة  عدد الوظائف األساسية في الجهة 
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قا وو، ةمث تسةه ب دف  تقدود ادا كفاءي ي ةماكل ي ياظمممو في يلمةا  ي ت( ي  طالا  وي  ي ي  ) و يس هذي يملؤشر تازيا يملاظفين لىح ي اةدي  ي ياظمممو 
  و باليما  جةا  عملينيائج هذي يملؤشر في اريجعو يألوصاف ويملسمما  ي اظمفمو مم  يجيمالا  لماو ت ممه ي اظائف في يلح ااو ي تقا وو، ويتخاذ ي  ري ي  ي

.جدودي أو  اج بعض يلمةا  ي تقا وو

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

الوسط 
أفضل 

القياسوحدة

لكل وحدة موظف
تنظيمية 

:القياسطريقة

العلياتوزيع املوظفين حسب الوحدات التنظيمية 

املقام البسط

اجمالي عدد القطاعات واإلدارات اجمالي عدد املوظفين 
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ملاي  يإ ي ي ت داةاي تميلخداا وكفاءيفعا مواسياا قماىيلحيملؤشرهذيد دف
الدليلوف ويمليعاا يني ياظممموي اةدي وب موملاظفي ايلمةا فيي بشراو

الهيئةعنالصادر البشريةاملواردخدماتملسرعاتاالست شادي

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

الوسط 
أفضل 

القياسوحدة

لكل وحدة موظف
تنظيمية 

:القياسطريقة

(HR SLAs)االلتزام باتفاقيات مستوى الخدمة نسبة 

املقام البسط

اجمالي عدد خدمات إدارة املوارد 
البشرية في الجهة

حددة مجموع نسب االلتزام باألطر الزمنية ا 
لخدمات املوارد البشرية في الجهة 
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رية القائمة االست شادية ملستهدفات اتفاقية مستوى الخدمة لإلدارات املوارد البش
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محور كفاءة التوظيف
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مؤشرات محور كفاءة التوظيف 

التحول الرقمي في التوظيف. 4

نسبة الشواغر املعلنة من خالل نظام التوظيف
(i-recruitment)االلكت وني 

ظامنباستخداماملعينيناملوظفيننسبة
االلكت ونيالتوظيف

ترقياتاملوظفين الحاصلين عىا نسبة 

الوظيفيالدوران . 2 التوطين. 1
(مؤشر است اتيجي)

الوظيفياألداءتقييم . 3

نسبة التوطين االجمالية 

ا حقق من مستهدف التوطيننسبة

نسبة الزيادة في أعداد املواطنين

نسبة املوظفين املواطنين في الوظائف
( Critical Jobs) املستهدفة

ائف نسبة املوظفين املواطنين في الوظ
( Core Jobs) األساسية 

نسبة الدوران الوظيفي 

لجددتاركي الخدمة من املوظفين انسبة 

قييم تاركي الخدمة من الحاصلين عىا تنسبة 
أداء يفومل التوقعات فأعىا 

بنك األهداف نسبة األهداف الفردية املسقطة من 
الذكية

يفومل "ء املوظفين الذين حصلوا عىا تقييم أدانسبة 
فأعىا من اجمالي عدد الحاصلين عىا" التوقعات
ترقيات 

م أداء املوظفين الجدد الحاصلين عىا تقيينسبة 
فأعىايفومل التوقعات 

الوظيفينسبة اكتمال مراحل تقييم األداء 

نسبة تاركي الخدمة ممن تم ادراجهم ضمن 
خطة التعاقب الوظيفي
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مؤشرات التوطين 

:املؤشروصف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

 ر يملاظفين يملايفاين نسبو يملاظفين يملايفاين في يلمةو وي ذ  يعبك ل  ادا تطبم  يلمةو لخطط ي يافين وي سماجا  يمليع  و بيطااو يس هذي يملؤشر
.  كما يعيس يملؤشر ادا ن اح يلمةو في يجي طاب و فا ألدي  يملايفاين في ي اظائف يملس  دفو. وتنه ي ه

وف ا سبو ي يافينو يس يملؤشر ي نسب ي جما مو   يافين في يلمةو ونسبو ي يافين يملح  و ا  يملس  دف كما وقيا  لىح اؤشري  فرلمو أخرا ت يس ن
.  اظائف يألجاجمو ويلحرجو

:سستث   من قياس املؤشر :سشمل قياس املؤشر

يلخداموأويملعاونوي فاو((1
يملحىيي  ا  (2)
جزئيدوي ي ول ا يملؤقيوي ع ا (3)
ي يعةمدل ا (4)

 دب اااسىمويي يع ممماثلي يخصصمووي  اي  ي عا ي  ا  لىحيملاظفين((1
وي  ضائيوي طبم

ءويلخبكيويلخاصي  االي دوي ي ع ا اخي فلىحيملاظفينيشمل(2)
ويملستشا ا 

ويملايدبينيملعا ا يملاظفين(3)
لخداوي،يملميدييملرمموي جازي،يملميديي د يجموي جازيفييملاظفين(4)

ي افامو
ي خيبا فحكيمم يملاظفين(5)
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نسبة التوطين االجمالية 

دورية القياس

نصف
سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

يملاظفينبيطااريمليع  ووي سماجا ي يافينلخططيلمةوتطبم ادال يعبكوي ذ ي تقا وويلمةا فييملايفاينيملاظفيننسبويملؤشرهذيو يس
.وتنهم ةهيملايفاين

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

فت ة القياس عدد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية ة القياس اجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فت
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نسبة التوطين ا حققة من املستهدف

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

 بشراو با ينسم  اا ي   يو يس هذي يملؤشر نسبو ي يافين يملح  و بامل ا نو اا اس  دف ي يافين يملعيمد  لمةا  ي تقا وو وف  آ مو وما اس  دفا  امياا  يملا 
.يلمةا  ي تقا وو واييب  ئاجو ا  س ي از يء يملاقر

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

مستهدف التوطين  نسبة التوطين ا حققة
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نسبة الزيادة في أعداد املواطنين

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

.  يلمةوو يس هذي يملؤشر نسبو ي زاا ي في ألدي  يملايفاين ويعيس ادا ن اح يلمةو في يجي طاب و فا ألدي  يملايفاين في 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

عدد املوظفين املواطنين في العام املاض ي ام املاض يعدد املوظفين املواطنين في الع-عدد املوظفين املواطنين في نهاية العام
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(Critical Jobs) نسبة املوظفين املواطنين في الوظائف املستهدفة 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

ه تصنمفةا وف  نظا  ي يخطمط وي تم تعيبك وظائف تو يس هذي يملؤشر نسبو يملاظفين يملايفاين في ي اظائف يملس  دفو ا  يجمالي ي اظائف يملس  دفو في يلمةا  ي تقا وو 
.ت اتيجية وظائف الزامية للجهة بموجب قانون تنظيمي وتعتر  ضرورية لتحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة اإلمارات االسي عاا و لىح أ  ا ي جحكيتمجي    اا 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

(Critical Jobs)اجمالي عدد الوظائف املستهدفة (Critical Jobs)عدد املوظفين املواطنين في الوظائف املستهدفة
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Core) األساسية نسبة املوظفين املواطنين في الوظائف  Jobs)

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

بة لتنفيذ وتحقيق وظائف أساسية مطلو وي تم تعيبك و يس هذي يملؤشر نسبو يملاظفين يملايفاين في ي اظائف يألجاجمو ا  يجمالي ي اظائف في يلمةا  ي تقا وو 

.األهداف االست اتيجية واملبادرات الخاصة بالجهة

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

(Core Jobs)اجمالي عدد الوظائف األساسية  (Core Jobs)عدد املوظفين املواطنين في الوظائف األساسية 
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الدوران الوظيفي  

:املؤشروصف

دورية القياس

نصف
سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

حافظويملفيي تقا وويلمةا قد ياداي اظمفيي دو يننسبواؤشريعيس
فيي يفاءي وتسربي اظمفوتركاياجطل يعبكةمثيملاظفينلىح

.ي تقا وويلح ااو

يملسي ملباملاظفيلخاصوي نذي فحكيين ضاءي اظمفيي دو يناؤشريشحكط
وا كنخر2018-7-1تقدودته:يملثالجبمللىح.يملؤشرمم  ةتسابهوذ ك
صف  ا»ي اظمفيي دو يناؤشرفييملاظفيةتسابويهل مهوملاظف
ي جي ا وف بتا اخا يبيديءت و يس«ي ثاني

:سستث   من قياس املؤشر :سشمل قياس املؤشر

يملحىيي  ا  ((1
جزئيدوي ي أوماواويملأويملؤقيوي ع ا (2)
ي عااو لخداا ي يعةمدل ا (3)
ي ي الدج ب اغةا  (4)
ي افايةا  (5)
ايلخداوي  اءةا  (6) لوي ةيتافينلخططوف ت
يملاظفل ج افةاأوي دو وجنسموسحب(7)
يملاظفخداوبإ  اءيتقا  ارجا صدو  (8)
ي از يءا  سا ب ري ي قا و(9)
ي ةم  ويلا يبسببيلخداوي  اء(10)
ي صحموي  ماقولد بسببيلخداوي  اء(11)

وي  اي  ي عا ي  ا  لىحيملاظفين((1
ي طبمو وي دب اااسىمي يع ممماثلي يخصصمو
وي  ضائي

دوي ي ي ع ا اخي فلىحيملاظفينيشمل(2)
ويملستشا ا ويلخبكيءويلخاصي  اال

ويملايدبينيملعا ا يملاظفين(3)
،يملميديي د يجموي جازيفييملاظفين(4)

ي افامويلخداو،يملميدييملرمموي جازي
ي خيبا فحكيمم يملاظفين(5)
يلخداموأويملعاونوي فاو(6)

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي املوظفين الفعليين في الجهة في نهاية فت ة القياس اية فت ة القياس عدد املوظفين التاركين  للخدمة في الفئات الوظيفية املعتمدة في نه
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تاركي الخدمة من املوظفين الجددنسبة 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

يفة خالل سنة متوسط ترك الوظيعيس اؤشر نسبو تا كي يلخداو ا  يملاظفين يلمد  ادا قد ي يلمةا  ي تقا وو لىح يملحافظو لىح يملاظفين يلمد  ةمث يعبك ل 
.واحدة من تاريخ التعيين في الجهة 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين الجدد اجمالي عدد تاركي الخدمة خالل سنة واحدة من تاريخ التعيين 
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نسبة تاركي الخدمة من الحاصلين عىا تقييم أداء يفومل التوقعات فأعىا

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

و  ي يفاءي  ا  ذين يعيس اؤشر نسبو تا كي يلخداو ا  يلحاص ين لىح ت ممه أ يء وفاق ي ياقعا  فنلىح  ادا قد ي يلمةا  ي تقا وو لىح يملحافظو لىح يملاظف
.وف  نظا  إ ي ي يأل يء يملعيمد ملاظفي يلح ااو ي تقا وو« 4»و « 3»يلحاص ين لىح ت ممه أ يء 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد تاركي الخدمة عدد تاركي الخدمة الحاصلين عىا تقييم أداء يفومل التوقعات فأعىا 
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ممن تم ادراجهم ضمن خطة التعاقب الوظيفينسبة تاركي الخدمة من الحاصلين 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

ي يفاءي وي ذو  ااظفي ي صف ي ثاني ا  ذو  يملحافظو لىح في قد ي يلمةا  ي تقا وو ام  ته ي  يجةه مم  خطو ي يعاقب ي اظمفي ادا يعيس اؤشر نسبو تا كي يلخداو 
ته تنه ي ه  شغل وظائف اةمو في يلمةو

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي املوظفين املدرجين ضمن خطة التعاقب الوظيفي عدد تاركي الخدمة ممن تم ادراجهم ضمن خطة التعاقب الوظيفي
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نسبة األهداف الفردية املسقطة من بنك األهداف الذكية 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

.ي ذكموديفألهيعيس هذي يملؤشر ادا ي يقال ي  يحكوني في نظا  ت ممه يأل يء ا  خيل  بط يألهديف ي فر وو   ماظفين بالخطو ي تشغم مو  لمةو وباك ي

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد األهداف الفردية للموظفين املستهدفين هدفينعدد األهداف الفردية املسقطة من بنك األهداف الذكية للموظفين املست
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نسبة اكتمال مراحل تقييم األداء الوظيفي

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

ح ااو نسبو يكيمال اريةل  و ي أ يء يملاظفين وف  نظا  إ ي ي يأل يء يملعيمد في يلهذي يملؤشر و يس 
ي تقا وو

:املؤشروصف

ة املراجعة املرحلي:القياسطريقة

تخطيط 
األداء

تقييم األداء 
السنوي 

يوليو-يونيو 

مراحل تقييم 

األداء الوظيفي 

يم نظام أداء للكادر التعليمي في وزارة الت بية والتعل: مالحظة

 خاص بهم تختلف دوريته عن النظام الحالي وذلك وف
 
قا

.للعام الدراس ي

املقام البسط

م السنوي عدد املوظفين املستهدفين بعلمية التقيي عدد وثائق األداء املكتملة في نهاية كل مرحلة 
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نسبة املوظفين الجدد الحاصلين عىا تقييم أداء يفومل التوقعات فأعىا

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

وفق « 4»و « 3»اء نتيجة تقييم أدذو  ي يفاءي  ويلحاص ين لىح ا  ( ادي خدا  ه في يلمةو جاو أو أقل ا  جاوي ذو  تب غ )الجدد املوظفين نسبة يملؤشر و يس هذي 
.نظام إدارة األداء املعتمد في الحكومة االتحادية 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين الجدد فأعىا" يفومل التوقعات"عدد املوظفين الجدد الحاصلين عىا تقييم أداء 
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مؤشرات الت قيات 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

ا  يجمالي يلحاص ين لىح فنلىح« وفاق ي ياقعا »يملؤشر نسبو يملاظفين يلحاص ين لىح ترقما  في يلمةو و كذ ك نسبو يملاظفين يلحاص ين لىح ت ممه أ يء و يس هذي 
ترقما  

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين في الجهة عدد املوظفين الحاصلين عىا ترقيات

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين الحاصلين عىا ترقيات «4»و « 3»عدد املوظفين الحاصلين عىا تقييم أداء 

نسبة املوظفين الحاصلين عىا ترقيات1.

من اجمالي الحاصلين عىا ترقيات« 4»و « 3»نسبة املوظفين الحاصلين عىا تقييم أداء 2.
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التحول الرقمي في التوظيف 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

لم ما  ي ياظمف في أتميوب دف تقدود ادا ( i-recruitment(ي  يحكونيو يس هذي يملؤشر ادا ي يقال ي  يحكوني في ي ياظمف ا  خيل يجيخدي  نظا  ي ياظمف 
: فرلمين وهمالىح اؤشرا  ي تقا وو ويشمل يلمةو 

( i-recruitment)اؤشر نسبو ي شايغر يملع او ا  خيل نظا  ي ياظمف ي  يحكوني 1.

(i-recruitment)نسبو يملاظفين يملعماين باجيخدي  نظا  ي ياظمف ي  يحكوني اؤشر 2.

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي الشواغر في الجهة عدد الشواغر املعلنة عر  نظام التوظيفي االلكت وني 

املقام البسط

اجمالي التعينات في الجهة عدد املوظفين الذين تم تعينهم باستخدام نظام التوظيف االلكت وني

(    i-recruitment)مؤشر نسبة الشواغر املعلنة من خالل نظام التوظيف االلكت وني 1.

(i-recruitment)مؤشر نسبة املوظفين املعينين باستخدام نظام التوظيف االلكت وني 2.
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محور التطوير
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2018ر لعام نتائج الجهات االتحادية في تطبيق  أنظمة املوارد البشرية  حور التطوي

نسبة الحاصلين عىا . 4معدل الساعات التدريبية. 3نسبة املتدربين. 2الرقمي في التدريبالتحول . 1
ةشهادات علمية وتخصصي

ر نسبة املوظفين الذين تتوف. 5
لوبةلديهم الكفاءات الوظيفية املط

ردية نسبة املوظفين الذين لديهم خطة تطوير ف
الكت ونية 

ريبةنسبة استخدام بنك الر امج التد

عىا ناء التي تم تنفيذها بالر امج التدريبية نسبة 

إدارة األداءنتائج ومخرجات نظام 

اجات مدى مالءمة الر امج التدريبية املنفذة لالحتي

ريب التدريبية وفق نتائج استبيان فعالية التد

لسنوية نسبة االلتزام بالخطة التدريبية ا

ريبنسبة استخدام أنواع مختلفة من أشكال التد

مؤهل الحاصلين عىانسبة املوظفين 
جامعي فما فومل 

الحاصلين عىانسبة املوظفين 
شهادات فنية وتخصصية 

(مؤشر است اتيجي)(مؤشر است اتيجي)
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

يطياار كفياءي  اقيد ي ف  و يس هذي يملؤشر نسبو يملاظفين ي ذو   دد ه خطو تطاار فر وو ي يحكونمو وي تم وييه وميعةا بشي ل جياا  وبصيا ي تيييء  ايا يةيماجيا  يملاظي

وي تم ا  شن  ا تقسين أ يءي في وظمفيه يلحا مو أو ا  أجل يلدي ي  يالي اسؤو ما  أخرا اسي ب مو

:املؤشروصف

:القياسطريقة

نسبة املوظفين الذين لديهم خطة تطوير فردية الكت ونية

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب  عدد املوظفين الذين لديهم خطة تطوير فردية الكت ونية
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

وي س اكمو   ماظفين مو يملؤشر ادا  بط يلمةو ي تقا وو بين اخرجا  نظا  إ ي ي يأل يء ي اظمفي و ي بكياج ي يد ابو ي تم ته تافمذها  يطاار ي يفاءي  ي اظمفو يس هذي 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

إدارة األداءعىا نتائج ومخرجات نظام تنفيذها بناء تم التي الر امج التدريبية نسبة 

املقام البسط

اجمالي عدد الر امج التدريبية املقت حة من نظام إدارة األداء عدد الر امج التدريبية املنفذة بناء عىا مخرجات نظام أداء األداء 
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

 اب يملؤشر ادا يجيفا ي يلمةو ا  باك ي بكياج ي يد ابمو ي  يحكوني في تافمذ خطط ي يطاار ي فر وو   ماظفين يملس  دفين با يدو يس هذي 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

الر امج التدريبيةبنك استخدام نسبة 

املقام البسط

اجمالي عدد الر امج التدريبية املنفذة في الجهة عدد الر امج التدريبية املنفذة من خالل بنك الر امج التدريبية



5555

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

د دف هذي يملؤشر يلح قماى أثر ي يد اب وادا ايءاو ي بكياج ي يد ابمو يملافذي لخطط ويةيماجا  ي يد اب يلخاصو باملاظفين يملس  دفين

:املؤشروصف

:القياسطريقة

مدى مالءمة الر امج التدريبية املنفذة لالحتياجات التدريبية وفق نتائج استبيان فعالية التدريب 

املقام البسط

إجمالي الر امج التدريبية املنفذة في الجهة  ظفين املستهدفين عدد الر امج التدريبية املنفذة والتي تالئم االحتياجات التدريبية للمو 
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

ا  فا أ يء ي  اا ي عاا يو ا  شن  ي صا   ل  ي ةماو وي تم أشكل التدريب املعتمدة في الحكومة االتحادية وفق نظام التدريب والتطوير و يس هذي يملؤشر نسبو يجيخدي  

 إلح تق م  أهديف يلمةو يلحا مو ويملسي ب مو
ت
جعما

:املؤشروصف

:القياسطريقة

نسبة استخدام أنواع مختلفة من أشكال التدريب

املقام البسط

اجمالي عدد أشكال التدريب املعتمدة وفق نظام التدريب والتطوير عدد أشكال التدريب املستخدمة
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

. ادا ي حزي  يلمةو ي تقا وو بتافمذ خطو ي يد اب ي تم ويه ومعةا بش ل جاا  و يس هذي يملؤشر 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

نسبة االلتزام بالخطة التدريبية السنوية 

املقام البسط

عدد الر امج التدريبية ا خطط لها  عدد الر امج التدريبية املنفذة
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املتدربين من إجمالي املوظفيننسبة 

ث د يييدف إليييح و ييييس هيييذي يملؤشييير نسيييبو يملييياظفين يملييييد بين فيييي يلمةيييا  ي تقا ويييو ةمييي

ايلةييا  ب ييدف أنتقدوييد اسييياا اشييا كو يمليياظفين فييي ي بييكياج ي يد ابمييو لىييح اخي ييف 

، وفييييييي  ايييييييا تامميييييييو اعيييييييرف  ه واةيييييييا يت ه وقيييييييد يت ه وتميميييييييا هتقسيييييييين أ يء يملييييييياظفين و 

. ت يضمه ايط با  ي اظمفو

ا  ي يييد اب ملعيمييدي فييي نظييبرنييااج تييد ابم يشييمل أ  نيياي ايي  أنييايي ي يييد اب اصييطلح 

لبك ةضا  ندوي أو برنااج تد ابم أو و شو لمل أو غيكها وي يطاار جايء 

) اشيييييييا كو يملاظيييييييف فيييييييي ةضيييييييا  بيييييييرياج ي ييييييييد اب وي يطييييييياار كميييييييري ويةيييييييديتقتسيييييييب 

ي بغييييض ي اظييييير ليييي  تييييييري  اشييييا كيه فييييي(   ماظييييف ي ايةييييد بيييييدون تيييييري  فيييييايل ي عييييا 

فين ايي  ي ييد اب ب افيو أشي ا ه، ةمييث د يدف يملؤشير إليح  قميياى  ميه اشيا كو يملياظ

.إجمالي يملس  دفين با اظا 

:سستث   من قياس املؤشر :سشمل قياس املؤشر

يلخداموأويملعاونوي فاو((1
يملحىيي  ا  (2)
جزئيدوي ي أوماواويملأويملؤقيوي ع ا (3)
ي عااو لخداا ي يعةمدل ا (4)
ي عاشري ون ااي د جا لىحيملاظفين(5)
ي لا ي، ي جازي ي د يجمو يملميدي ، ي جازي يملرممو يملميدي ، يلخداو ي افامو،( 6)

ي يعمياا  في يخر ي رطا ا  ي عا  
يملاظفين يملسي م ين خيل ي عا ( 7)

يملاظفين لىح ي  ا   ي عا  وي  اي  ( (1
وي طبم وي دب اااسىمي يع مممي يخصصمو اثل 

وي  ضائي 
جمماوي اظمفموي فاا جممايشمل(2)

الي  اي دوي ي ع ا اخي فلىحيملاظفين
ويملستشا ا ,ويلخبكيءويلخاص

املعادلة النصف

خيل ي اصف( ري تريكمم بدون تي)لد  يملاظفين في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي ي ذو  ةص اي لىح تد اب خيل فحكي ي  ماى 
100×ي اصف ي ول  إجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد اب في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي في÷ ي ول 

االول 

 اب في ي فاا  إجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد÷ ( بدون تيري )ي عا  لد  يملاظفين ي ذو  ةص اي لىح تد اب خيل
100×  اوو ي عا   ي اظمفمو يملعيمدي في

الثاني

املقاممكونات البسطمكونات

مو يملعيمدي في إجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد اب في ي فاا  ي اظمف
*  اوو فحكي ي  ماى

  ةص اي لد  يملاظفين في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي ي ذو
(تريكمم بدون تيري )لىح تد اب خيل فحكي ي  ماى 

:املؤشروصف

:مالحظة

:املؤشرقياسطريقة

هيييييذي يملؤشييييير بمؤشييييير يخييييير هيييييا اعيييييدل جيييييالا  ي ييييييد اب و يييييذ ك و يييييب اريلييييياي ويييييرتبط 

ااقضيا  ي  قيا  ي تيم وييه ت ممعةيا ميم  يملؤشيرا  بقميث وييه ميمان ليد  وجيا  أ  ت

ي تم يشم ةا قماى يملؤشر فااإجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد اب  هه إجمالي يملاظفين يملس  دفين يجتاا ي إلح ي يصنمفا  يملذكا ي في يلمدول  ي ذ  والح ي * تعا ضأو 

دورية 
القياس

نصف
سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

نسبة

املتدربين نسبة 
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املتدربين من إجمالي املوظفيننسبة 

:املؤشرقياسطريقة

دورية 
القياس

نصف 
سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

ساعة 
لكل 
موظف

معدل الساعات التدريبية 

:سستث   من قياس املؤشر :سشمل قياس املؤشر

يلخداموأويملعاونوي فاو((1
يملحىيي  ا  (2)
جزئيدوي ي ل ا ويملؤقيوي ع ا (3)
ي يعةمدل ا (4)
ي عاشري ون ااي د جا لىحيملاظفين(5)
خداو ي لا ي، ي جازي ي د يجمو يملميدي ، ي جازي يملرممو يملميدي ، يل( 6)

ي افامو، ي يعمياا  في يخر ي رطا ا  ي عا  
يملاظفين يملسي م ين خيل ي عا ( 7)

يملاظفين لىح ي  ا   ي عا  وي  اي  ( (1
م وي دب اااسىي يع مممي يخصصمو اثل 
وي طبم وي  ضائي 

لىح اخي ف ي ع ا يشمل يملاظفين( 2)
ا ايني دوي  ي  اال ويلخاص ويلخبكيء ويملستش

املعادلة النصف

إجمالي لد  ÷ ول إجمالي لد  ي سالا  ي يد ابمو ي فع مو ملاظفي ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي في ي اصف ي  )
(ي ول يملاظفين يملس  دفين با يد اب في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي في   اوو ي اصف

االول 

الي لد  إجم÷ إجمالي لد  ي سالا  ي يد ابمو ي فع مو ملاظفي ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي خيل ي عا  )
(يملاظفين يملس  دفين با يد اب في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي في   اوو ي عا 

الثاني

املقاممكونات البسطمكونات

فاا  إجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد اب في ي 
*ي اظمفمو يملعيمدي في   اوو فحكي ي  ماى

 فاا  إجمالي لد  ي سالا  ي يد ابمو ي فع مو ملاظفي ي
ي اظمفمو يملعيمدي خيل فحكي ي  ماى

  ي تم ي ذ  والح ي فااإجمالي لد  يملاظفين يملس  دفين با يد اب  هه إجمالي يملاظفين يملس  دفين يجتاا ي إلح ي يصنمفا  يملذكا ي في يلمدول * 
يشم ةا قماى يملؤشر

:املؤشروصف

ب فييي يلمةييا  هييذي يملؤشيير اعييدل ي سييالا  ي يد ابمييو ي فع مييو ي تييم أاضيياها يملاظفييان فييي ي يييد او يييس 

وي سيييي اكمو ي تقا وييييو ةمييييث د ييييدف إلييييح تقدوييييد ي اقييييل يملسييييتثمر فييييي تاممييييو ي  ييييد ي  ويملةييييا ي  ي فامييييو

وي  ي او   ماظفين 

ب وي يطيياار يملعيمييدي وفي  نظيا  ي ييد ااصيطلح برنيااج تيد ابم يشيمل أ   شيي ل اي  أشي ال ي ييد اب 

بما   و ل لبك ةضا  ندوي أو برنااج تد ابم أو و شو لمل أو غيكهاملاظفي يلح ااو ي تقا وو جايء 

.ل  جاليين 

تييييييري  يةتسييييياب ليييييد  جيييييالا  ي ييييييد اب ي جميييييالي يملسيييييي مو لممميييييا يملييييياظفين بغيييييض ي اظييييير لييييي وييييييه 

 دفين يملاظييف ةمييث أن ي ةييدف ايي  هييذي يملؤشيير هييا قميياى اياجييط ي سييالا  ي فع مييو  جمييالي يملسيي 

.وا ا ن  ا بعد  يملاظفين

( ) اطبيي أوامييا و)ويييه يةتسيياب ي اتم ييو لىييح جممييا ي فاييا  ي اظمفمييو ايي  ي د جييو ي عاشييري فمييا فيياق • 

( فمما لدي ي فاو يملعاونو أو يلخدامو

:مالحظة

 ممعةيا هذي يملؤشر بمؤشر يخر ها اعدل جالا  ي ييد اب و يذ ك و يب اريلياي ي  قيا  ي تيم وييه تورتبط 

تعا ضمم  يملؤشرا  بقمث ويه ممان لد  وجا  أ  تااقضا  أو 
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نسبة الحاصلين عىا شهادات علمية وتخصصية 

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

د  يملياظفين فيي يلمةيو كيذ ك نسيبو يملياظفين يلحاصي ين لىيح شيةا ي  فاميو وتخصصيمو اي  يجميالي لياؤهيل جياا ي فميا فياق و و يس يملؤشر نسبو يملاظفين يلحاص ين لىيح 

عند قياس املؤشر ( فئة الخدمات الحرفية واملعاونة)يتم استثناء املوظفين عىا الدرجة العاشرة فما دون . ي تقا وو

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين في الجهة عدد املوظفين الحاصلين عىا مؤهل جامعي فما فومل 

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين في الجهة وتخصصيةعدد املوظفين الحاصلين عىا شهادات فنية

نسبة املوظفين الحاصلين عىا مؤهل جامعي فما فومل 1.

نسبة املوظفين الحاصلين عىا شهادات فنية وتخصصية1.
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دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد
أفضل

القياسوحدة

نسبة

.ي اظمفي في يلمةون بي ممه يأل يء فنلىح في ت ممه ي يفاءي  ي اظمفمو ا  يجمالي يملس  دفي« و بم ي ياقعا »و يس هذي يملؤشر نسبو يملاظفين يلحاص ين لىح نتم و ت ممه 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

نسبة املوظفين الذين تتوفر لديهم الكفاءات الوظيفية

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين املستهدفين بتقييم األداء الكفاءات الوظيفيةفأعىا في تقييم« التوقعاتيلبي»تقييمعدد املوظفين الحاصلين عىا نتيجة 
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محور الدمج واالشراك
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مؤشرات دراسة السعادة . 3
2017واإليجابية في بيئة العمل لعام 

افز. 2إنتاجية املوظفين. 1 مؤشرات بنك املهارات. 5ا خالفات والتظلمات. 4املكافآت والحو

2018لعام واالشراكنتائج الجهات االتحادية في تطبيق  أنظمة املوارد البشرية  حور الدمج 

عامل أثر اإلجازات املرضية عىا 
اإلنتاجية 

رميننسبة املوظفين املك

نسبة السعادة الوظيفية

نسبة التناغم الوظيفي

ملنسبة اإليجابية في بيئة الع

والء الوظيفينسبة ال

ين في املشاركنسبة املوظفين 
بنك املهارات  عدد ا خالفات

عدد التظلمات

(مؤشر است اتيجي)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4oLjCgbvgAhVM26QKHfExDOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/530697&psig=AOvVaw0G1QK8XeL3YNLrCyYGoSJy&ust=1550226387087864
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4oLjCgbvgAhVM26QKHfExDOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/530697&psig=AOvVaw0G1QK8XeL3YNLrCyYGoSJy&ust=1550226387087864
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السعادة الوظيفيةنسبة 

عامل أثر االجازات املرضية عىا اإلنتاجية 

:املؤشروصف

تسيدايي تمأوير يويمليي  صيكيي يغّمبةا  تقدودخيلا يملاظفينإنياجمولىحيملرمموي جازي أثريملؤشرهذيو يس
أثرلاال:ا موي ييملعا  وبيطبم وذ كيلمةوفيي بشراويملاي  إ ي يقبلا ي يزاوي جريءي يتخاذاعةاوتاجبي نتباي
(ب*2^أ)=ي جازي 

((occurrenceي ساوفي  ماظفيملافص وي غمابةا  ا ماي:أ

ي ساوفي  ماظفي يىيي غمابأوا ا ماي:ب

:كا ياليبري فا  لاالنيائجتصنمفويه

ايةظا أوو فاتسيداي ي اتم و:125-0(1

ويملريقبويمليةظوتسيدايي اتم و:500-126(2

إجريءتيط بي اتم و:1000-501(3

ي ين وبموي جريءي تطبم فيي اظرتسيدايي اتم و:2000-1001(4

صا اوتن وبموإجريءي تطبم تسيدايي اتم و:2000ا ألىح(5

ي دو وخا جاراضاريف وي دو و، يخلاراضاريف وبلماو،يملرممويملرممو،:يملؤشرنطاقمم يملشما وي جازي أنايي

يلحدي ي افامو،يلخداوتن ووي د يجمو،خروج،إذن،ي ساااوي جازي:يملسيثاايي جازي أناي

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة
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السعادة الوظيفيةنسبة 

عامل أثر االجازات املرضية عىا اإلنتاجية 

املعادلة نمط القياس القياسوحدة الدورية

م   ةه مي جازي لد  يملاظفين ي ذو  و ا لاال أثر)
م  ي يصنمف ي ريبا ويلخااس وي ذ  يسيداي تطب

ي إجمال÷ إجريءي  تن وبمو وإجريءي  تن وبمو صا او 
 اوو فحكي يملاظفين في ي فاا  ي اظمفمو يملعيمدي في  

%100× ( ي  ماى

ي يااقص أفضل نسبو جاا  

املقام البسط

لقياسإجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فت ة ا
رابع لهم ضمن التصنيف الاإلجازات عدد املوظفين الذين يقع عامل أثر 

ة صارمة والخامس والذي سستدعي تطبيق إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبي

:طريقة قياس عامل أثر االجازات املرضية عىا االنتاجية 
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السعادة الوظيفيةنسبة 

عامل أثر االجازات املرضية عىا اإلنتاجية 

المالحظات حسب نتائج النقاط النقاطتصنيف

125-0 1

500-126 2

1000-501 3

2000-1001 4

2000+ 5

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

6= تكرار  29= مجموع االيام
نقاط عامل قياس أثر اإلجازات 1.044=   29*6*6

المرضية 
المعادلة الحتساب نقاط المعامل

ال توجد مالحظات على االجازات المرضية

اجازات مرضية وغير مؤثرة على االنتاجية وال يستدعي االمر اتخاذ اية اجراءاتلدى الموظف : أثر االجازات المرضية منخفضمؤشر 

فاع على االنتاجية ويتطلب االمر نصح وارشاد الموظف لضمان عدم ارتلدى الموظف اجازات مرضية ولها تأثير محدود: أثر االجازات المرضية متوسطمؤشر 

اجازاته المرضية 

لدى الموظف اجازات مرضية متزايدة ولها تأثير ملحوظ على االنتاجية وتستدعي اجراءات للحد من استغالل االجازات: أثر االجازات المرضية عاليمؤشر 

المرضية

موظفاجراءات سريعة بشأن الوتستدعي اتخاذ ولها تأثير عالي على االنتاجية مرضية كثيرة لدى الموظف اجازات : جدا  عاليأثر االجازات المرضية مؤشر 

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

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

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

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

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

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

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

جدول والح تازيا ي جازي  يملرممو ملاظف في يلح ااو ي تقا وو وذ ك ةسب تيري  ي جازي  ولد  ي وا 

جدول والح تصنمفا  اؤشر لاال قماى أثر ي جازي  يملرممو لىح ي نياجمو يجتاا ي  ايائج يملاظف وف  ي جازي  يملرممو يمليير ي
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السعادة الوظيفيةنسبة 

نسبة املوظفين املكرمين

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

، ود دف إلح 2015 ساو 18اقر  قه يملو يس هذي يملؤشر نسبو يمليراين في يلمةا  ي تقا وو وف  نظا  يمل افآ  ويلحايفز يملعيمد في يلح ااو ي تقا وو ب ري  ا  س ي از يء 
  أنظمو وتشريعا  يملا    اا و ااي فا تاافسمو يلح ااو ي تقا وو  ي ان بياو جاذبو   يفاءي  ا  خيل ااح يمل افآ  ويلحايفز ملاظفي يلح ااو ي تقا وو في إفا  ااظااو

.ي بشراو ي تم تعزز يأل يء وترفا ي نياجمو وتضم  جعا ي يملاظفين

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين في الجهة عدد املوظفين املكرمين
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ويييه يلييدي ي ( ياييو ي عمييليجيييبمان ي سييعا ي و ي و ابمييو فييي ب)و يييس هييذي يملؤشيير نسييبو جييعا ي يمليياظفين فييي بياييو ي عمييل لبييك   يجييو كمّمييو ايي  خيييل يجيييبمان ي  يحكونييي • 

.جاااا ا  قبل اييب  ئاجو ا  س ي از يء يملاقر

، باجييثااء ألضياء ي  ميا ي (ي  ما وو،ي شيريفمو، ي يافمذويو، ي يخصصيمو وي فاميو شيااي اياظفي ي ايجةيو)نطاق هذي يملؤشر يشمل يملاظفين فيي جمميا ي فايا  ي اظمفميو • 

(. يملسيخداين وي عمال وا  في ةيمةه)وي اظائف يلخدامو ( اعالي ي از يء وجعا ي ي اكيء ويملد يء ي عما  وا  في ةيمةه)ي ع ما 

يعنم 1تعنم أويف  بشدي و 5ن اط، ةمث 5أجا و و ويه ت ممه يألجا و وف ا مل ماى ا ان ا  10ويّه قماى نسبو ي سعا ي ي اظمفمو  في يلمةو ي تقا وو ا  خيل • 

.يلا ض بشدي

. ف ط في كافو أجا و ي جيبمان« يملايف ين بشدي»( 5)و « يملايف ين»( 4)ويه يةتساب نسبو ي سعا ي ي اظمفمو ا  خيل يةتساب اعدل نيائج •

املصدرالقياسمعادلة

(املعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء)تقرير نتائج دراسة السعادة و اإليجابية في بيئة العمل نتيجة استبيان السعادة وااليجابية في بيئة العمل 

دورية 
القياس

سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

نسبة

السعادة الوظيفيةنسبة 

:وصف املؤشر 

:القياس طريقة 

نسبة السعادة الوظيفية
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املصدرالقياسمعادلة

(املعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء)تقرير نتائج دراسة السعادة و اإليجابية في بيئة العمل نتيجة استبيان السعادة وااليجابية في بيئة العمل 

دورية 
القياس

سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

نسبة

:القياس طريقة 

ن اطا بد اظفينيملفيي  اي كائزلىحيملؤجسموي ث افوتركيزيلحبا مافو يلمووإو ابمولملبياوتايفرويملاظفينإو ابموادايملؤشرهذيو يس•

.ي ضعف

.ي عملبياوفيي و ابمووي سعا ييجيبمانخيلا جاااايملؤشرهذيب ماىيملاقري از يءا  س ئاجواييبو ا •

ألضاءباجيثااء،(وي ايجةااظفيشاايوي فاموي يخصصموي يافمذوو،ي شريفمو،ي  ما وو،)ي اظمفموي فاا جممافييملاظفينيشمليملؤشرهذينطاق•

.(ةيمةهفيوا وي عماليملسيخداين)يلخدامووي اظائف(ةيمةهفيوا ي عما ويملد يءي اكيءوجعا يي از يءاعالي)ي ع ماي  ما ي

يلا ضيعنم1وبشديأويف تعنم5ةمثن اط،5ا ا ان مل ماىوف ايألجا وت ممهويهوأجا و7خيلا ي تقا وويلمةوفيي و ابمونسبوقماىويّه •

.بشدي

.ي جيبمانأجا وكافوفيف ط«بشدييملايف ين»(5)و«يملايف ين»(4)نيائجاعدليةتسابخيلا ي عملبياوفيي و ابمونسبويةتسابويه•

:املؤشروصف

نسبة اإليجابية في بيئة العمل 
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املصدرالقياسمعادلة

(املعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء)تقرير نتائج دراسة السعادة و اإليجابية في بيئة العمل نتيجة استبيان السعادة وااليجابية في بيئة العمل 

دورية 
القياس

سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

نسبة

:القياس طريقة 

:املؤشروصف

نسبة التناغم الوظيفي

.ي عملبياوفيينيملسؤو وي زايءااليقات هوباظمف  هيملاظفيني تباطاداو يسكماي عملبم انوبهينخريفةهوبعم ةهيهيمااةهويملاظفينتااغهنسبويملؤشرهذيو يس•

.ي عملبياوفيي و ابمووي سعا ييجيبمانخيلا جاااايملؤشرهذيب ماىيملاقري از يءا  س ئاجواييبو ا •

وجعا يي از يءاعالي)ي ع مايي  ما ألضاءباجيثااء،(ي ايجةوااظفيشاايوي فاموي يخصصموي يافمذوو،ي شريفمو،ي  ما وو،)ي اظمفموي فاا جممافييملاظفينيشمليملؤشرهذينطاق•

.(ةيمةهفيوا وي عماليملسيخداين)يلخدامووي اظائف(ةيمةهفيوا ي عما ويملد يءي اكيء

فيغال  صدو  دد هكانإذيااوي ي د ،وي اماي يع ه):نقايملاظفينشعا  ت ممهخيلا ي اظمفيي يااغهةال 12يلGallupأجا وخيلا ي تقا وويلمةوفيي يااغهنسبوقماىويه•

فرصةال  ا ههأفهياااةه، أد هبننيشعرونكانايإذيااوأهديفةا،جة  هبرجا ووؤااان كانايإذياابالما ي،ويميزلملبن يءا حزاان يآلخرا يملاظفينبننيشعرونكانايإذيااي عمل،

ا   ما ي فرصو دد هكانلإذياالم ةه،ا ابليملااجبي ي دوروي  ان كانايإذيااألارهه،د يهأةدواجدكانإذيااي يطا ، ويألجةزييملاي اادلهي وي  ان كانايإذيااوي اانه،بماغا بت

.(ي عملفياا هيملياقاهااايألقللىحيع مان كانايإذياايملااجبو،

.بشدييلا ضيعنم1وبشديأويف تعنم5ةمثن اط،5ا ا ان مل ماىوف ايألجا وت ممهويه•

.ي جيبمانأجا وكافوفيف ط«بشدييملايف ين»(5)نيائجاعدليةتسابخيلا ي عملبياوفيي و ابمونسبويةتسابويه•
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املصدرالقياسمعادلة

(املعد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء)تقرير نتائج دراسة السعادة و اإليجابية في بيئة العمل نتيجة استبيان السعادة وااليجابية في بيئة العمل 

دورية 
القياس

سنوي 

نمط 
القياس 

التزايد 
أفضل

وحدة
القياس

نسبة

:القياس طريقة 

:املؤشروصف

نسبة الوالء الوظيفي 

عا ي و ان ي سو يس هذي يملؤشر نسبو  و ء يملاظفين مل ان لم ةه و و ا  اييب  ئاجو ا  س ي از يء يملاقر ب ماى هذي يملؤشر جاااا ا  خيل يجيبم•

. ي و ابمو في بياو ي عمل

، باجيثااء ألضاء ( ايجةوي  ما وو، ي شريفمو، ي يافمذوو، ي يخصصمو وي فامو شااي ااظفي ي)نطاق هذي يملؤشر يشمل يملاظفين في جمما ي فاا  ي اظمفمو •

(.  يملسيخداين وي عمال وا  في ةيمةه)وي اظائف يلخدامو ( اعالي ي از يء وجعا ي ي اكيء ويملد يء ي عما  وا  في ةيمةه)ي  ما ي ي ع ما 

الح يلمةو ي تم أشعر با فخر ا  أني ألمل  صالح يلمةو، بعد جنيين أ ا نفنىم اسيمري في ي عمل  ص) ويه قماى اؤشر ي ا ء ي اظمفي ا  خيل جؤي ين •

(ألمل في ا ةا ما

«.يلا ض بشد»يعنم 1و « أويف  بشدي»تعنم 5ن اط، ةمث 5ويه ت ممه يألجا و وف ا مل ماى ا ان ا  •

. «أويف »( 4)و نسبو « أويف  بشدي»( 5)ويه يةتساب ي ا ء ي اظمفي ا  خيل يةتساب اعدل ي ايائج   سؤي ين و ذ ك ل  فرا  جما  نسبو  •
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السعادة الوظيفيةنسبة 

عدد ا خالفات

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

لكل مخالفة
موظف

.و يس هذي يملؤشر لد  يملخا فا  يملعيمدي في يلمةو ا  قبل لمان يملخا فا  ويملاث و لبك شاشا  بماناتي يو ي  نظا  ي يحكوني آخر 

  يلمةا  ي تقا وو ا  ي خال بمان  ا بدقو أكثك اما جاهه في تسريا وتيكي لمل لمان2016يفيق ي اظا  ي  يحكوني يملحدث   مخا فا  وي يظ ما  في لا  ته 
ّ
وي تم اي

بش ل أفضلوةاكم  ايملخا فا  وي يظ ما  في يلمةا  ي تقا وو 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي عدد املوظفين في الجهة عدد ا خالفات
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السعادة الوظيفيةنسبة 

نسبة التظلمات

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

.لبك نظا  بماناتي يو ي  نظا  ي  يحكوني آخري بل في ا لبك لمان ي يظ ما  ويملاث و و يس هذي يملؤشر نسبو ي يظ ما  ي تم ته 

  يلمةا  ي تقا وو ا  ي خال بمان  ا بدقو أكثك اما جاهه في تسريا وتيكي لمل لمان2016يفيق ي اظا  ي  يحكوني يملحدث   مخا فا  وي يظ ما  في لا  ته 
ّ
وي تم اي

بش ل أفضلوةاكم  ايملخا فا  وي يظ ما  في يلمةا  ي تقا وو 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي التظلمات لدى الجهة عدد التظلمات التي تم البع فيها 
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السعادة الوظيفيةنسبة 

نسبة التظلمات

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التناقص 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

.لبك نظا  بماناتي يو ي  نظا  ي  يحكوني آخري بل في ا لبك لمان ي يظ ما  ويملاث و و يس هذي يملؤشر نسبو ي يظ ما  ي تم ته 

  يلمةا  ي تقا وو ا  ي خال بمان  ا بدقو أكثك اما جاهه في تسريا وتيكي لمل لمان2016يفيق ي اظا  ي  يحكوني يملحدث   مخا فا  وي يظ ما  في لا  ته 
ّ
وي تم اي

بش ل أفضلوةاكم  ايملخا فا  وي يظ ما  في يلمةا  ي تقا وو 

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي التظلمات لدى الجهة عدد التظلمات التي تم البع فيها 
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السعادة الوظيفيةنسبة 

نسبة املوظفين املشاركين في بنك املهارات

دورية القياس

سنوي 

نمط القياس 

التزايد 
أفضل

القياسوحدة

نسبة

يملشيا يا ويألنشيطو يملخي فيو ا فيياا يو يس هذي يملؤشر لد  يملاظفين يملشا كين في باك يملةا ي  في يلمةا  ي تقا وو ب دف ةصر اةا ي  ااظفي يلح ااو ي تقا وو  يجيفا ي 

.صصموخبكي  ي يخويلوتبا ل يملعرفو بين يلمةا  يلح اامو ي تقا وو ا  خيل بااء قالدي بمانا  ااةدي في يلح ااو ي تقا وو   ماظفين ا  أ حاب يملةا ي  

:املؤشروصف

:القياسطريقة

املقام البسط

اجمالي املوظفين في الجهة  عدد املوظفين املشاركين في بنك املهارات
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شكرا


