مؤشرات ممكن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
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قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية

قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية :
•

صدددر قددانون المددوارد البشددرية فددي الحكومددة االتحاديددة بمو د مر ددو ب دانون
اتحادي رق ( )11ل نة  2008بشدنن المدوارد البشدرية فدي الحكومدة االتحاديدة
والمعددد بمر ددو ب ددانون اتحددادي رق د ( )9ل ددنة  2011و المر ددو ب ددانون
اتحددادي رقد ( )17ل ددنة  2016فددي شددنن تعدددي بعددم احكددا قددانون المددوارد
البشدددددددددددددددددددددددددددددرية فدددددددددددددددددددددددددددددي الحكومدددددددددددددددددددددددددددددة االتحاديدددددددددددددددددددددددددددددة .

•

ويركددز ال ددانون الددص العنصددر البشددري بااتبددارا يص د ا ددت ماريا ي د ادارتدده
وتطورا بفعالية وكفاءة  ،كما ينه يعكد رؤيدة م دت بلية وبعدد ن در ل حتيا دات
الم ت بلية للموارد البشدرية  ،وي دا فدي تطدوير الدن وال يا دات ضدمن بيئدة
العم وي ا بفعالية في تحفيز التنمية البشرية .
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الئحة الموارد البشرية في ال يات االتحادية الم ت لة
الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة :
•

صدددرت الئحددة المددوارد البشددرية فددي ال يددات االتحاديددة الم ددت لة بمو دد قددرار م لدد
الددوزراء رقد ( )15ل ددنة  2013مددن ا د توحيددد مبددادم ومفددا ي المددوارد البشددرية التددي
تن امد المدوارد البشدرية فدي ال يدات االتحاديدة الم دت لة وذلدو بمدا يتوافدق مدع المبدادم
العامدة ل دانون المدوارد البشدرية فدي الحكومدة االتحاديدة ت بحيدر تكدون مر عيدة واحددة مدن
خ تشريع ين ذلو.

•

تميزت ال ئحة بان اميا مع احكا ال ئحة التنفيذية للمر و ب انون اتحادي رق 11ل دنه
 2008وتعدي ته وتواف يا في ك ير من النصدو ممدا ي دي تطبيدق االن مدة المعتمددة فدي
الحكومدة االتحاديددة الددص ال يدات االتحاديددة ( منيددا الدص ددبي الم ددا ن دا بياندداتي ون ددا
ادارة االداء ون ا التدري والتطوير ون ا ت يي وتوصيف الو ائف ...الخ )
كمددا صدددر دددو مرفددق ب ددرار م ل د الددوزراء رقدد ( )15ل ددنة  2013بشددنن الئحددة
الموارد البشرية في ال يات االتحادية الم ت لة يتضمن ال يات االتحادية التي ي ري الييدا
نطاق تطبيق ال ئحة .

•

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

دو الدر ات والروات الخا بيا وما يرتبط بذلو من بدالت وا وات تتوافق مع طبيعة امليا.
الييك التن يمي الذي يتوافق مع خصوصيتيا ،والميا الرئي ية المعتمدة .
المرونة في بعم ال وان اإلدارية يخرى
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م دمة

اطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر مشروع الممكنات الحكومية للدورة االستراتيجية  2016 -2014والتي
شملت المحاور األربعة التالية :المحور المالي ،محور الموارد البشرية ،محور الحكومة الذكية ومحور المتعاملين
وعليه أطلقت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤشرات ممكن الموارد البشرية في  2014-10-14متضمنا
 5مؤشرات استراتيجية و 12مؤشر تشغيلي  ،وفي بداية عام  2016قامت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
باالتفاق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر بتحديث المؤشرات بحيث شملت  6مؤشرات استراتيجية و 2مؤشر
تشغيلي .
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قرار مشروع تطوير وتح ين اداء ادارات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية

وفق قرار الم ل الوزاري للتنمية ( الخدمات اب ا ) رق ( 4 /52خ )2 /ل نة 2013
بخصو المواف ة الص مشروع تطوير وتح ين اداء ادارات الموارد البشرية في ال يات
االتحادية وفق مني ية بطاقة االداء المتوازن والمتواف ة مع مؤشرات الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية  ،بحير ت و الييئة االتحادية للموارد البشرية بمتابعة ذا المؤشرات مع
ال يات االتحادية وفق ذا ال رار  ،ورفع الت رير ال نوي ألداء ميع ال يات االتحادية
لعرضه الص الم ل الوزاري للتنمية ( الخدمات اب ا )
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ن ا بياناتي في الحكومة االتحادية

وفق قرار الم ل الوزاري للتنمية ( الخدمات اب ا ) رق ( 1/ 16خ)16/
ل نة  2013الذي و ه كافة الييئات والمؤ ات االتحادية بتزويد الييئة االتحادية للموارد
البشرية الحكومية بكافة بيانات مو فييا وذلو ال تكما البيانات الخاصة ببرنامج بياناتي
وف ا لآللية التي تحدد ا الييئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بيذا الشنن .
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قرار م ل

الوزراء في شنن ن ا حوكمة م ال االدارات في الييئات والمؤ
في الحكومة االتحادية

ات والشركات الربحية وحير الربحية

وفددق قددرار م ل د الددوزراء رق د ( )29ل ددنة  2011بشددنن حوكمددة م ددال االدارات فددي
الييئددات والمؤ ددات والشددركات الربحيددة وحيددر الربحيددة فددي الحكومددة االتحاديددة تد تكليددف
الييئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية بتطبيق بنود ذا ال انون من خد االطد ع الدص
انشطة ذا الم ال في ال ان المتعلق بالموارد البشرية  ،ورفع ت ارير بناء اليه.
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قرار م ل

الوزراي للتنمية رق (1 / 16ت ( ل نة 2017

وفق قرار م ل الوزراي للتنمية رق (1 / 16ت ( ل نة  2017بشدنن حوكمدة الرواتد
والع وات والبددالت فدي ميدع الدوزارات وال يدات االتحاديدة الم دت لة والشدركات الربحيدة
وحير الربحية المملوكة للحكومدة االتحاديدة ف دد تد تكليدف الييئدة االتحاديدة للمدوارد البشدرية
الحكوميددة مرا عددة ددداو الروات د للحكومددة االتحاديددة وانيدداء امليددة الددربط االلكترون دي
بالتن يق مع ال يدات االتحاديدة الم دت لة ابدر ن دا ناقد الخددمات المؤ دية وتن دي امليدة
الع وات الدورية في الحكومة االتحادية بحير ال تت اوز  1000در

ائزة االمارات للموارد البشرية الحكومية

تحت رااية مو الشيخ  /منصور بن زايد آ نييان ل ائزة
االمارات للمدوارد البشدرية  ،ت دو الييئدة االتحاديدة للمدوارد
البشددرية فددي متابعددة مؤشددرات المددوارد البشددرية فددي ميددع
ال يددات االتحاديددة وفددق مددا دداء مددن معددايير فددي ال ددائزة ،
بحير تتوافق ذا المعايير مع مؤشرات الموارد البشرية في
الحكومددة االتحاديددة  ،والتددي بدددور ا ترت ددي بعم د المددوارد
البشرية وتحفز ال يات االتحادية لتطدوير وتح دين م داالت
العم .
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قائمة المؤشتتتتتترات
اسم المؤشر

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ن بة ال عادة الو يفية *
ن بة اإلي ابية في بيئة العم *
ن بة التناح الو يفي*
ن بة الوالء الو يفي*
ن بة ال يادات الن ائية من ا مالي قيادات ال ية
ن بة الن اء العام ت في الفئة التخصصية والفنية من ا مالي العاملين (ذكور وانار) في ذا الفئة
ن بة التوطين (اال مالي)
مؤشر ي ر اإل ازات الص انتا ية المو فين
معد ال ااات التدريبية لك مو ف (اإل مالي)
ن بة المتدربين من ا مالي المو فين

11

ي ر التدري الص الكفاءات الو يفية

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ن بة الدوران الو يفي
ن بة تكلفة ا مالي المو فين من ميزانية ال ية
معد تكلفة المو ف في ال ية
فعالية ا تخدا ين مة الموارد البشرية االلكترونية و الذكية
ن بة االلتزا باتفاقيات م توى الخدمة ( ) SLA
االلتزا بنتائج ت يي األداء الو يفي النيائي (الضبط و الموازنة)
ن
التخطيط اال تراتي ي لل وى العاملة
ن بة الو ائف التي ت توصيفيا وااتماد ا وفق آليات ن ا ت يي وتوصيف الو ائف
ن بة المو فين الذين ت تكريمي ضمن ن ا المكافآت والحوافز
معد تكرار اإلصابات الم ببة ليدر الوقت
ن بة المخالفات
ن بة الت لمات التي ت البت فييا

* يُ ا

من خ

مكت رئا ة م ل

نوع المؤشر
استراتيجي  /ممكن

استراتيجي  /ممكن
استراتيجي  /ممكن
استراتيجي  /ممكن
استراتيجي  /ممكن
استراتيجي /ممكن
استراتيجي  /ممكن
استراتيجي  /ممكن
تشغيلي  /ممكن
تشغيلي  /ممكن
تشغيلي  /ممكن
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي
تشغيلي

الوزراء الموقر ابر ا تط اات الريي العا ال نوية
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المؤشر رق  : 1ن بة ال عادة الو يفية
نوع المؤشر :استراتيجي
وصف المؤشر :

ا تبيان االلكتروني ( ا تبيان ال عادة و اإلي ابية

ذا المؤشر ن بة عادة المو فين في بيئة العم ابر درا ة كميّة من خ
• يي
في بيئة العم ) يت اادادا نويا من قب مكت رئا ة م ل الوزراء الموقر.
• نطاق ذا المؤشر يشم المو فين في ميع الفئات الو يفية (ال يادية،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية شام مو في
الوا ية) ،با ت ناء ياضاء ال يادة العليا (معالي الوزراء و عادة الوك ء والمدراء العمو ومن في حكمي ) والو ائف الخدمية
(الم تخدمين والعما ومن في حكمي ).
• يت ّ قيا ن بة ال عادة الو يفية في ال ية االتحادية من خ  10ي ئلة و يت ت يي األ ئلة وف ا لم يا مكون من  5ن اط ،حير 5
تعني يوافق بشدة و  1يعني ااارم بشدة.
•يت احت ا ن بة ال عادة الو يفية من خ احت ا معد نتائج (« )4المواف ين» و (« )5المواف ين بشدة» ف ط في كافة ي ئلة
اال تبيان.

طريقة القياس :
دورية
القياس

وحدة
القياس

نمط القياس

معادلة القياس

طريقة
التجميع

المصدر

نوي

ن بة

التزايد
يفض

نتي ة ا تبيان ال عادة الو يفية

آخر قيمة

ت رير نتائج درا ة ال عادة و اإلي ابية في بيئة
العم (المعد من قب مكت رئا ة م ل
الوزراء)
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المؤشر رق  : 2ن بة اإلي ابية في بيئة العم
نوع المؤشر :استراتيجي
وصف المؤشر :
•
•
•
•
•

ية الص ركائز

ذا المؤشر مدى اي ابية المو فين و توافر بيئة ام اي ابية و داامة باإلضافة الص تركيز ال افة المؤ
يي
ال وة في المو فين بدال من ن اط الضعف.
ذا المؤشر نويا من خ ا تبيان ال عادة و اإلي ابية في بيئة العم .
ي و مكت رئا ة م ل الوزراء الموقر ب يا
• نطاق ذا المؤشر يشم المو فين في ميع الفئات الو يفية (ال يادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية شام مو في
الوا ية) ،با ت ناء ياضاء ال يادة العليا (معالي الوزراء و عادة الوك ء والمدراء العمو ومن في حكمي ) والو ائف الخدمية
(الم تخدمين والعما ومن في حكمي ).
يت ّ قيا ن بة االي ابية في ال ية االتحادية من خ  7ي ئلة و يت ت يي األ ئلة وف ا لم يا مكون من  5ن اط ،حير  5تعني
يوافق بشدة و  1يعني ااارم بشدة.
يت احت ا ن بة اإلي ابية في بيئة العم من خ احت ا معد نتائج (« )4المواف ين» و (« )5المواف ين بشدة» ف ط في
كافة ي ئلة اال تبيان.

طريقة القياس :
دورية
القياس

وحدة
القياس

نمط القياس

معادلة القياس

طريقة
التجميع

المصدر

نوي

ن بة

التزايد
يفض

نتي ة ا تبيان اإلي ابية في بيئة العم

آخر قيمة

ت رير نتائج درا ة ال عادة و اإلي ابية في بيئة
العم (المعد من قب مكت رئا ة م ل
الوزراء)
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المؤشر رق  : 3ن بة التناح الو يفي
نوع المؤشر :استراتيجي
وصف المؤشر :
مدى ارتباط المو فين بو يفتي و ا قاتي مع

ذا المؤشر ن بة تناح المو فين و ا تمامي بعملي و انخراطي به و بمكان العم كما ي ي
• يي
الزم ء و الم ؤولين في بيئة العم .
ذا المؤشر نويا من خ ا تبيان ال عادة و اإلي ابية في بيئة العم .
• ي و مكت رئا ة م ل الوزراء الموقر ب يا
نطاق ذا المؤشر يشم المو فين في ميع الفئات الو يفية (ال يادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية شام مو في الوا ية) ،با ت ناء
•
ياضاء ال يادة العليا (معالي الوزراء و عادة الوك ء والمدراء العمو ومن في حكمي ) والو ائف الخدمية (الم تخدمين والعما ومن في
حكمي ).
• يت قيا ن بة التناح في ال ية االتحادية من خ ي ئلة Gallupا  12حو التناح الو يفي من خ ت يي شعور المو فين نحو( :التعل
والنمو والت د  ،ما اذا كان لديي صديق حا في العم  ،ما اذا كانوا يشعرون بنن المو فين اآلخرين ملتزمون بنداء ام يتميز بال ودة ،ما اذا كانوا
يؤمنون بر الة يتي وي دافيا ،ما اذا كانوا يشعرون بنن رييي مي  ،ما ي يفكار حو فر التطور ،ما اذا كان يو د يحد ييت ألمر  ،ما اذا
م اب املي  ،ما اذا كانت لديي الفرصة لل يا حالبا بما يت نونه ،ما اذا كانوا يتل ون الدا مع المواد واأل يزة المنا بة،
كانوا يتل ون الت دير المنا
ما اذا كانوا يعلمون الص األق ما و المتوقع مني في العم ).
• يت ت يي األ ئلة وف ا لم يا مكون من  5ن اط ،حير  5تعني يوافق بشدة و  1يعني ااارم بشدة.
طريقة القياس :
• يت احت ا ن بة اإلي ابية في بيئة العم من خ احت ا معد نتائج (« )5المواف ين بشدة» ف ط في كافة ي ئلة اال تبيان.
دورية
القياس

وحدة
القياس

نمط القياس

معادلة القياس

طريقة
التجميع

المصدر

نوي

ن بة

التزايد
يفض

نتي ة ا تبيان التناح الو يفي

آخر قيمة

ت رير نتائج درا ة ال عادة و اإلي ابية في بيئة
العم (المعد من قب مكت رئا ة م ل
الوزراء)
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المؤشر رق  : 4ن بة الوالء الو يفي

نوع المؤشر :استراتيجي
وصف المؤشر :
•
•
•
•
•

الوزراء الموقر ب يا

ذا المؤشر نويا من

ذا المؤشر ن بة والء المو فين لمكان املي و ي و مكت رئا ة م ل
يي
خ ا تبيان ال عادة و اإلي ابية في بيئة العم .
نطاق ذا المؤشر يشم المو فين في ميع الفئات الو يفية (ال يادية ،اإلشرافية ،التنفيذية ،التخصصية والفنية شام مو في
الوا ية) ،با ت ناء ياضاء ال يادة العليا (معالي الوزراء و عادة الوك ء والمدراء العمو ومن في حكمي ) والو ائف الخدمية
(الم تخدمين والعما ومن في حكمي ).
ؤالين ( يشعر بالفخر من يني يام لصالح ال ية ،بعد نتين يرى نف ي م تمرا في
يت قيا مؤشر الوالء الو يفي من خ
العم لصالح ال ية التي يام فييا حاليا)
يت ت يي األ ئلة وف ا لم يا مكون من  5ن اط ،حير  5تعني «يوافق بشدة» و  1يعني «ااارم بشد».
يت احت ا الوالء الو يفي من خ احت ا معد النتائج لل ؤالين و ذلو ان طريق مع ن بة (« )5يوافق بشدة» و ن بة
(« )4يوافق».

طريقة القياس :
دورية
القياس

وحدة
القياس

نمط القياس

معادلة القياس

طريقة
التجميع

المصدر

نوي

ن بة

التزايد
يفض

نتي ة ا تبيان الوالء الو يفي

آخر قيمة

ت رير نتائج درا ة ال عادة و اإلي ابية في بيئة
العم (المعد من قب مكت رئا ة م ل
الوزراء)
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المؤشر رق  : 5ن بة ال يادات الن ائية من ا مالي قيادات ال ية (ا تراتي ي).

وصف المؤشر
ييدف ذا المؤشر الص ت لي الف وة بين الذكور و اإلنار في الو ائف ال يادية  ،و الوصو لتح يق التوازن بين ال ن ين في م ا العم و اتاحة
مت اوية بيني للمشاركة في اتخاذ ال رارات
فر
يشم قيا

ذا المؤشر ميع المواطنين ( ذكور و انار ) في الفئة ال يادية  -ح
الفئة

نظام التقييم والتوصيف

ال يادية

اإلدارة العليا

تصنيف مكت رئا ة م ل

الوزراء الموقر كما و يدناا :

المسميات الوظيفية
وزير  -وك ء وزارات – مدراء امو – وك ء م اادين – مدراء تنفيذيين – نوا
المدراء  -األمين العا  -رئي الييئة

طريقة القياس :
الدورية
نوي

وحدة
القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

ن بة

التزايد يفض

(ن بة ال يادات فئة اإلنار /ن بة ال يادات اال مالية في ال ية)
* 100

بياناتي

مكونات البسط

مكونات المقام

ادد ال يادات – اإلنار

ا مالي ادد ال يادات
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المؤشر رق  : 6ن بة الن اء العام ت في الفئة التخصصية والفنية من ا مالي العاملين (ذكور وانار) في ذا الفئة
(ا تراتي ي).

وصف المؤشر
ييدف ذا المؤشر الص زيادة ن بة اإلنار في الو ائف التخصصية والمينية ،و الوصو لتح يق التوازن بين ال ن ين في م ا العم و اتاحة فر
مت اوية بيني للمشاركة في اتخاذ ال رارات
تصنيف مكت رئا ة م ل
ذا المؤشر ميع المواطنين ( ذكور و انار ) في الفئة التخصصية والمينية -ح
يشم قيا
المسميات الوظيفية
نظام التقييم والتوصيف
و يدناا :الفئة
م تشار يو  ،م تشار ،خبير ،يخصائي يو  ،اخصائي ،يطباء ،ميند ين ،محللين ،قانونية،
الفنية والمينية
باح ين ،مدق ين ،مالية
التخصصية والمينية
م ااد فني مؤ في م االت صحية ،و ند ية ،وصيانة ،ت نية المعلومات
الدا الفني
الوزراء الموقر كما

طريقة القياس :
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

نوي

ن بة

زيادة ن بة االنار

(ادد االنار في الو ائف التخصصية المينية  /ا مالي
المو فين في الفئة التخصصية المينية ) * 100

بياناتي

مكونات البسط

مكونات المقام

ادد االنار في الو ائف التخصصية المينية

ا مالي المو فين في الفئة التخصصية المينية

16

المؤشر رق  : 7ن بة التوطين (اإل مالي)

وصف المؤشر :
• ي ي المؤشر نتائج تطوير لوائح و يا ات العم المتعل ة بتطوير المو فين ضمن ال يات االتحادية التي تعد ا الييئة ومدى ن اح تطبي يا في
ا ت طا ورفع ياداد المواطنين ضمنيا.
تو يف المواطنين في مختلف الفئات الو يفية بصورة ا مالية وبناء الص النتائج التفصيلية للفئات الو يفية والذي يعطي مؤشرا
• ي ي المؤشر ن
الص مدى تطبيق خطة التوطين والعم الص زيادة ن بة المو فين من المواطنين

يشمل قياس المؤشر:
يستثنى من قياس المؤشر:
• يت قيا ن بة التوطين اإل مالية الص م توى الحكومة االتحادية (الص م توى ميع الفئات الو يفية الموضحة يدناا) ولكافة ينواع الع ود شاملة
والعاملين بدوا زئي يو مؤقت ،ا ود الخبراء والم تشارين
والدب ية،
التعليميفي ال
بميا و يفية
طبيعيين ي ومون
فين وا
الخاصة،
الع
لوما ي
التخصصية م
ألشخاوالكوادر
التعييد العا
الصود الكادر
ود المو
))1
ضائي المعاونة من نتائج المؤشر (ا ود المكافآت (ا ود المياومة)
والطبي توالناء الفئة
• يت ا
والخبراء ) )1الفئة المعاونة يو الخدمية
( )2يشم المو فين الص مختلف الع ود الدوا الكام والخا
(  )2الكادر المحلي
والم تشارين
(  )3الع ود المؤقتة وا ود الدوا زئي
( )3المو فين المعارين والمنتدبين
( )4المو فين في اال ازة الدرا ية الممتدة  ،اال ازة المرضية الممتدة  ،الخدمة ( )4ا ود التعييد
مالحظة :
الوطنية
يتطل) الموذا فين
(5
الم ميات الو يفية
االختبار بيانات المو فين بالتفصي في ن ا ادارة معلومات الموارد البشرية ( بياناتي ) ح
فترة بإدخا
ضمنااللتزا
المؤشر
المعتمدة في الحكومة االتحادية وتصنيفاتيا .
يتطل تحدير بيانات الفئة المعاونة (والتي تض العديد من الو ائف ي ميا ال ائ ين والحرا والمرا لين) بكافة ينواع ا ود ا وا ود المكافنة
والمياومة بالرح من اد احت ابيا في مؤشر التوطين).
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المؤشر رق  :7ن بة التوطين (اإل مالي)
طريقة القياس مؤشر التوطين:
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

نصف نوي

ن بة

التزايد يفض

(ادد المو فين المواطنين في الفئات الو يفية
المعتمدة ÷ ا مالي المو فين في الفئات
الو يفية المعتمدة في نياية فترة ال يا )
×100

ن ا بياناتي

مكونات المقام

مكونات البسط

ا مالي المو فين في نياية فترة ال يا

ادد المو فين المواطنين في نياية فترة ال يا

النصف

المعادلة

االول

ادد المو فين المواطنين في الفئات الو يفية المعتمدة نياية النصف االو ÷ ا مالي المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة
في نياية النصف االو ) ×100

الثاني

ادد المو فين المواطنين في الفئات الو يفية المعتمدة في نياية العا ÷ ا مالي المو فين في الفئات الو يفية المختلفة في
نياية العا ) ×100
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المؤشر رق  : 8مؤشر ي ر اإل ازات الص انتا ية المو فين
وصف المؤشر:
ذا المؤشر ي ر اإل ازات التي ي و المو فين بنخذ ا الص انتا يتي  ،بحير يت احت ا اام أل ر اإل ازات والذي ي تخد في ادارة الموارد
•يي
معيا اتخاذ اإل راءات ال زمة
البشرية كو يلة ل يا حاالت التغي بين المو فين ولتحديد حاالت الغيا ال صيرة يو التي ت تداي االنتباا ويتو
كما ي تخد كذلو كنحد و ائ قيا االنتا ية وذلو بتطبيق المعادلة التالية  :اام ي ر اإل ازات= (ي^) * 2
ي :م موع حاالت الغيا المنفصلة للمو ف في ال نة ( )occurrence
 :م موع ييا الغيا الكلي للمو ف في ال نة
يت تصنيف نتائج اام برادفورد كالتالي:
 :0-125 )1النتي ة ال ت تداي رفع يية م ح ات

 :126-500 )2النتي ة ت تداي الم ح ة والمراقبة
 :501-1000 )3النتي ة تتطل ا راء
 :1001-2000 )4النتي ة ت تداي الن ر في تطبيق اإل راءات التنديبية
 )5يالص من  :2000النتي ة ت تداي تطبيق ا راءات تنديبية صارمة

ينواع اإل ازات المشمولة ضمن نطاق المؤشر :المرضية ،المرضية بل نة ،مراف ة مريم داخ الدولة ،مراف ة مريم خارج الدولة
ينوع اإل ازات الم ت ناة :اإل ازة ال نوية  ،اذن خروج ،الدرا ية ،تندية الخدمة الوطنية ،الحداد

مالحظة :ي و الفريق المعني في الييئة االتحادية للموارد البشرية با تخراج ذا المؤشر من بياناتي .اما بالن بة لل يات التي ال تتوفر بياناتيا في بياناتي
ف وف يت ا ت اء البيانات من خ ان مة الربط االلكترونية ESB
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المؤشر رق  :8مؤشر ي ر اإل ازات الص انتا ية المو فين
طريقة قياس عامل أثر االجازات المرضية على االنتاجية :
الدورية

وحدة القياس

نوي

ن بة

نمط القياس

التناق

يفض

مكونات البسط
ادد المو فين الذين ي ع اام ي ر اإل ازات لي ضمن التصنيف الرابع
والخام والذي ي تداي تطبيق ا راءات تنديبية وا راءات تنديبية
صارمة

المعادلة

المصدر

(ادد المو فين الذين ي ع اام ي ر اإل ازات لي
ضمن التصنيف الرابع والخام والذي ي تداي
تطبيق ا راءات تنديبية وا راءات تنديبية صارمة
÷ ا مالي المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة
في نياية فترة ال يا ) × %100

ن ا بياناتي

مكونات المقام
ا مالي المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة في نياية فترة ال يا

20

المؤشر رق  : 8مؤشر ي ر اإل ازات الص انتا ية المو فين

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

ح توزيع اال ازات المرضية لمو ف في الحكومة االتحادية وذلو ح
تاريخ انتهاء االجازة
16-Jan-14
22-Jan-14
12-Feb-14
3-Mar-14
14-Aug-14
13-Sep-14

تاريخ بدأ االجازة
13-Jan-14
20-Jan-14
9-Feb-14
2-Mar-14
11-Aug-14
27-Aug-14

عدد ايام االجازة
4
3
4
2
4
12

م موع االيا = 29

دو يوضح تصنيفات مؤشر اام قيا

نوع االجازة
مرضية
مرضية
مرضية
مرضية
مرضية ل نة
مرضية ل نة

تكرار = 6

1
2

500-126

3

1000-501

4

2000-1001

5

2000+

اسم الموظف
محمد احمد ابدهللا خالد ح
محمد احمد ابدهللا خالد ح
محمد احمد ابدهللا خالد ح
محمد احمد ابدهللا خالد ح
محمد احمد ابدهللا خالد ح
محمد احمد ابدهللا خالد ح

ين
ين
ين
ين
ين
ين

المعادلة الحتساب نقاط المعامل

ال
ال
ال
ال
ال
ال

الوزارة  /الجهة
الييئة االتحادية للموارد البشرية
الييئة االتحادية للموارد البشرية
الييئة االتحادية للموارد البشرية
الييئة االتحادية للموارد البشرية
الييئة االتحادية للموارد البشرية
الييئة االتحادية للموارد البشرية

رقم التوظف
1000001
1000001
1000001
1000001
1000001
1000001

 1.044 = 29*6*6نقاط عامل قياس أثر اإلجازات
المرضية

ي ر اال ازات المرضية الص االنتا ية ا تنادا لنتائج المو ف وفق اال ازات المرضية المتكررة

تصنيف النقاط
125-0

تكرار اال ازات وادد االيا

المالحظات حسب نتائج النقاط
ال تو د م ح ات الص اال ازات المرضية
مؤشر أثر االجازات المرضية منخفض  :لدى المو ف ا ازات مرضية وحير مؤ رة الص االنتا ية وال ي تداي االمر اتخاذ اية ا راءات
مؤشر أثر االجازات المرضية متوسط  :لدى المو ف ا ازات مرضية وليا تن ير محدود الص االنتا ية ويتطل االمر نصح وارشاد المو ف لضمان اد ارتفاع
ا ازاته المرضية
مؤشر أثر االجازات المرضية عالي  :لدى المو ف ا ازات مرضية متزايدة وليا تن ير ملحو الص االنتا ية وت تداي ا راءات للحد من ا تغ اال ازات
المرضية
مؤشر أثر االجازات المرضية عالي جدا ً  :لدى المو ف ا ازات مرضية ك يرة وليا تن ير االي الص االنتا ية وت تداي اتخاذ ا راءات ريعة بشنن المو ف
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المؤشر رق  : 9معد ال ااات التدريبية لك مو ف (اإل مالي)
وصف المؤشر:

• ي ي المؤشر م توى مشاركة الموارد البشرية في البرامج التدريبية والتي من شننيا تح ين يدائي ابر تنمية معرفتي ومياراتي وقدراتي وتمكيني ،
وفق ما ت تضيه متطلبات الو يفة.
• ا مالي ادد المو فين :يت احت ا ا مالي ادد المو فين في نياية فترة ال يا
واء ابر حضور ندوة يو برنامج تدريبي يو ورشة ام يو حير ا بما ال ي ان ااتين
• مصطلح برنامج تدريبي يشم يي نوع من ينواع التدري
.
• يت احت ا ادد ااات التدري اإل مالي الم تلمة ل ميع المو فين حتص وان تكررت ي ماء المو فين حير ين اليدف من ذا المؤشر قيا ادد
ال ااات وم ارنتيا بعدد المو فين.
• يت احت ا النتي ة الص ميع الفئات الو يفية من الدر ة العاشرة فما فوق (يينما ينطبق)

مالحظة:

-

يرتبط هذا المؤشر بمؤشر اخر وهو نسبة المتدربين ولذلك يجب مراعاة االرقام التي يتم تجميعها ضمن المؤشرين بحيث يتم ضمان عدم وجود أي تناقضات أو تعارض
سيقوم الفريق المعني في الهيئة االتحادية للموارد البشرية باستخراج هذا المؤشر من بياناتي .اما بالنسبة للجهات التي ال تتوفر بياناتها في بياناتي فسوف يتم
استخراج البيانات من خالل انظمة الربط اإللكتروني .

يشمل قياس المؤشر:
) )1المو فين الص الكادر العا والكوادر
التخصصية م التعليمي والدبلوما ي
والطبي وال ضائي
( )2يشم المو فين الص مختلف الع ود
الدوا الكام والخا والخبراء
والم تشاريين

يستثنى من قياس المؤشر:
) )1الفئة المعاونة يو الخدمية
(  )2الكادر المحلي
(  )3الع ود المؤقتة و ا ود الدوا زئي
( )4ا ود التعييد
( )5المو فين الص الدر ات ما دون العاشرة
( )6االاارة ،اال ازة الدرا ية الممتدة  ،اال ازة المرضية الممتدة  ،الخدمة الوطنية ،التعيينات في اخر الربع من العا
( )7المو فين الم ت يلين خ العا
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المؤشر رق  : 9معد ال ااات التدريبية لك مو ف (اإل مالي)
طريقة قياس معدل ساعات التدريب لكل موظف:
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

نصف نوي

ااة لك مو ف

التزايد يفض

(ا مالي ادد ال ااات التدريبية الفعلية لمو في
الفئات الو يفية المعتمدة خ فترة ال يا ÷
ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري في
الفئات الو يفية المعتمدة في نياية فترة ال يا )

ن ا بياناتي

مكونات البسط

مكونات المقام

ا مالي ادد ال ااات التدريبية الفعلية لمو في الفئات الو يفية المعتمدة
خ فترة ال يا

ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري في الفئات الو يفية المعتمدة
في نياية فترة ال يا *

النصف

المعادلة

االول

(ا مالي ادد ال ااات التدريبية الفعلية لمو في الفئات الو يفية المعتمدة في النصف االو ÷ ا مالي ادد
المو فين الم تيدفين بالتدري في الفئات الو يفية المعتمدة في نياية النصف االو )

الثاني

(ا مالي ادد ال ااات التدريبية الفعلية لمو في الفئات الو يفية المعتمدة خ العا ÷ ا مالي ادد المو فين
الم تيدفين بالتدري في الفئات الو يفية المعتمدة في نياية العا )

* ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري
)22

ا مالي المو فين الم تيدفين ا تنادا الص التصنيفات المذكورة في ال دو

الذي يوضح الفئات التي يشمليا قيا

المؤشر(شريحة رق
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المؤشر رق  :10ن بة المتدربين من ا مالي المو فين
وصف المؤشر :
يي

ذا المؤشر ن بة مو في الحكومة االتحادية المتدربين.

• ي ي المؤشر م توى مشاركة الموارد البشرية في البرامج التدريبية والتي من شننيا تح ين يدائي ابر تنمية معرفتي ومياراتي وقدراتي وتمكيني  ،وفق ما ت تضيه
متطلبات الو يفة.
• ا مالي ادد المو فين :يت احت ا ا مالي آخر قيمة نياية فترة ال يا
• مصطلح برنامج تدريبي يشم يي نوع من ينواع التدري
مشاركة المو ف في حضور برامج التدري
• تحت
ولي مدى تكرار مشاركتي .

ي

واء ابر حضور ندوة يو برنامج تدريبي يو ورشة ام يو حير ا

والتطوير كمرة واحدة بغم الن ر ان تكرار مشاركته ألك ر من مرة ،ألن اليدف و قيا

ح

مشاركة المو فين

ا ت ناء المو فين التاركين للخدمة من نتي ة المؤشر في الب ط والم ا

• يت احت ا النتي ة الص ميع الفئات الو يفية من الدر ة العاشرة فما فوق (يينما ينطبق).
مالحظة :
-

يرتبط ذا المؤشر بمؤشر اخر و معد
تعارم.

-

ي و الفريق المعني في الييئة االتحادية للموارد البشرية با تخراج ذا المؤشر من بياناتي .اما بالن بة لل يات التي ال تتوفر بياناتيا في بياناتي ف وف يت ا تخراج
المؤشر:
قياس
يستثنى من قياس المؤشر:
اإللكتروني ESB
الربط
يشمل مة
ان
البيانات من خ

ااات التدري ولذلو ي

) )1المو فين الص الكادر العا والكوادر
التخصصية م التعليمي والدبلوما ي والطبي
وال ضائي
( )2يشم المو فين الص مختلف الع ود الدوا
الكام والخا والخبراء ,والم تشارين

مراااة االرقا التي يت ت ميعيا ضمن المؤشرين بحير يت ضمان اد و ود يي تناقضات يو

) )1الفئة المعاونة يو الخدمية
(  )2الكادر المحلي
(  )3الع ود المؤقتة يو المياومة يو الدوا زئي
( )4ا ود التعييد للخدمات العامة
( )5المو فين الص الدر ات ما دون العاشرة
( )6االاارة ،اال ازة الدرا ية الممتدة  ،اال ازة المرضية الممتدة  ،الخدمة الوطنية ،التعيينات في اخر الربع من العا
( )7المو فين الم ت يلين خ العا
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المؤشر رق  : 10ن بة المتدربين من ا مالي المو فين
طريقة قياس نسبة المتدربين:
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

نصف نوي

ن بة

التزايد يفض

(ادد المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة
الذين حصلوا الص تدري خ فترة ال يا
(تراكمي بدون تكرار) ÷ ا مالي ادد
المو فين الم تيدفين بالتدري في الفئات
الو يفية المعتمدة في نياية فترة ال يا ) ×100

ن ا بياناتي

مكونات البسط

ادد المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة الذين حصلوا الص تدري
خ فترة ال يا (تراكمي بدون تكرار)

مكونات المقام

ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري في الفئات الو يفية المعتمدة
في نياية فترة ال يا *

النصف

المعادلة

االول

ادد المو فين في الفئات الو يفية المعتمدة الذين حصلوا الص تدري خ فترة ال يا (تراكمي بدون تكرار)
خ النصف االو ÷ ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري في الفئات الو يفية المعتمدة في
النصف االو ×100

الثاني

ادد المو فين الذين حصلوا الص تدري خ العا (بدون تكرار) ÷ ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري
في الفئات الو يفية المعتمدة في نياية العا ×100

* ا مالي ادد المو فين الم تيدفين بالتدري
)24

ا مالي المو فين الم تيدفين ا تنادا الص التصنيفات المذكورة في ال دو

الذي يوضح الفئات التي يشمليا قيا

المؤشر(شريحة رق
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المؤشر رق  :11ي ر التدري الص الكفاءات الو يفية
وصف المؤشر :
ذا المؤشر مدى ودة مخر ات تنفيذ خطة التدري في ال يات االتحادية (  ) outcomeمن خ قيا تطور
يي
الكفاءات لدى المو فين المرتبطة بن دا ادارة األداء فدي نيايدة العدا ( المرحلدة األخيدرة للت يدي ) مدن دون التطدرق الدص
األ داف الفردية
طريقة القياس :
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

نوي

ن بة

التزايد يفض

المصدر

المعادلة
(م موع ن اط م تويات األداء المح ة في
الكفاءات ÷ م موع ن اط م تويات األداء
الم الية في الكفاءات)× %100

ن ا بياناتي

مكونات البسط

مكونات المقام

مجموع نقاط مستويات االداء المحققة في الكفاءات

مجموع نقاط مستويات االداء المثالية في الكفاءات
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المؤشر رق  :11ي ر التدري الص الكفاءات الو يفية *

م موع ن اط م تويات األداء الم الية في الكفاءات
الكفاءات 9

الكفاءات 6

نتيجة التقييم

==

==

 4يفوق التوقعات بشك
ملحو

36

24

 3يفوق التوقعات

27

18

 -2يلبي التوقعات

18

12

 1يحتاج لتح ين

م ا توضيحي :
مجموع نقاط مستويات االداء المحققة في الكفاءات لمو ف بناء الص () 6كفاءات لعا  2016و (  ) 11مما يعني بننه في الم توى ( ) 2
ام التالي :
يلبي التوقعات ولتطبيق معادلة قيا ي ر التدري الص الكفاءات ي
2=6 ÷11
(اي يلبي التوقعات)
%61 = 100 × 18 ÷ 11
مجموع نقاط مستويات االداء المحققة في الكفاءات لنف المو ف بناء الص () 6كفاءات لعا  2017و ( )13مما يعني بننه ال زا في الم توى
ال اني يلبي التوقعات :
%72 = 100 × 18 ÷13
بناء الص ما بق فإن المو ف ح ق تطور في م توى الكفاءات الو يفية حير بلغت ن بة العائد من التدري في اا  ) %72 ( 2017م ارنة
بعا 2016
والتي بلغت ( ) %61
*يي

ذا المؤشر نتي ة الكفاءات ف ط ولي

نتي ة األ داف الفردية

المؤشر  : 12ن بة الدوران الو يفي
وصف المؤشر:
ي ي ن بة الدوران الو يفي يود ال ية االتحادية في المحاف ة الدص المدو فين بحيدر يعكد رضدا انيدا ومعدد تدرو الو يفدة
وت ر الكفاءات في الحكومة االتحادية واء كان انياء الخدمة اختيارية كاال ت الة يو ا بارية كاإلقالة يو الن الص خارج ال ية
يشمل قياس المؤشر:

يستثنى من قياس المؤشر:

) )1المو فين الص الكادر العا والكوادر التخصصية م
والطبي وال ضائي
والخبراء
( )2يشم المو فين الص مختلف الع ود الدوا الكام والخا
والم تشارين
( )3المو فين المعارين والمنتدبين
( )4المو فين في اال ازة الدرا ية الممتدة  ،اال ازة المرضية الممتدة  ،الخدمة
الوطنية
( )5المو فين ضمن فترة االختبار
( )6الفئة المعاونة يو الخدمية
مالحظة :
التعليمي والدبلوما ي

) )1الكادر المحلي
(  )2الع ود المؤقتة يو المياومة يو الدوا زئي
( )3ا ود التعييد للخدمات العامة
( )4حاالت بلوغ ن الت ااد
( )5حاالت الوفاة
( )6اد اللياقة الصحية
( )7صدور مر و اتحادي
( )8اإلقالة ب رار من م ل الوزراء
( )9ااادة الييكلة
ن ية الدولة او وطيا ان المو ف
( )10ح

-

يشترط مؤشر الدوران الو يفي ان ضاء فترة االنذار الخاصة بالمو ف الم ت ي وذلو الحت ابه ضمن المؤشدر .الدص دبي الم دا  :تد تحديدد
 2015-7-1كنخر يو لمو ف و اليده يدت احت دا المو دف فدي مؤشدر الددوران الدو يفي «للنصدف ال داني» ولدي ابتدداء مدن تداريخ طلد
اال ت الة وي ت نص من ذلو اال ت ناءات من فترة اإلنذار ب رار من رئي ال ية

-

ي و الفريق المعني في الييئة االتحادية للموارد البشرية با تخراج ذا المؤشر من بياناتي .اما بالن بة لل يات التي ال تتوفر بياناتيا في بياناتي
ان مة الربط اإللكتروني .
ف وف يت ا تخراج البيانات من خ
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المؤشر  : 12ن بة الدوران الو يفي
طريقة قياس نسبة الدوران الوظيفي:
الدورية

وحدة القياس

نصف نوي

ن بة

نمط القياس
التناق

مكونات البسط
ادد المو فين التاركين للخدمة في نياية فترة ال يا

يفض

المعادلة

المصدر

ادد المو فين التاركين للخدمة  /ا مالي
المو فين الفعليين ×100

ن ا بياناتي

مكونات المقام
ا مالي المو فين الفعليين نياية فترة ال يا
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المؤشر  : 13ن بة تكلفة ا مالي المو فين من ميزانية ال ية

وصف المؤشر
ذا المؤشر ن بة تكلفة االنتا ية لري الما البشري في ال يات االتحادية م ارنة بإ مالي المو فين بحير يت احت ا
يي
ن بة التكلفة المالية التي تُنفق الص المو فين من الميزانية العامة لل ية
يستثنى من قياس المؤشر:
المصروفات التي ترتبط باالنشطة اال ا ية لل ية ولي ت ليا ا قة مباشرة بكلفة المو فين ( االاانات اال تمااية  ،البع ات
طريقةية ،،الخ
الدرا
القياس) :
الدورية

وحدة القياس

نوي

ن بة

نمط القياس
التناق

يفض

المعادلة

المصدر

تكلفة ا مالي المو فين ÷ ا مالي
المصروفات ×100

ميزانية ال ية

مكونات البسط

مكونات المقام

تكلفة اجمالي الموظفين

إجمالي المصروفات ( بدون بند المشاريع )
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المؤشر  :14معد تكلفة المو ف في ال ية
وصف المؤشر:
ذا المؤشر معد تكلفة المو ف في ال ية بحير يت قيا
يي
المرصودة للمو فين في ال ية

المعد العا لتكلفة ك مو ف في ال ية من خ

الميزانية

طريقة القياس :
الدورية

وحدة القياس

نوي

ن بة

مكونات البسط
تكلفة ا مالي المو فين

نمط القياس
التناق

يفض

المعادلة

المصدر

تكلفة ا مالي المو فين ÷ م موع المو فين
في نياية فترة ال يا

ميزانية ال ية

مكونات المقام
م موع المو فين في نياية فترة ال يا
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المؤشر  :15فعالية ا تخدا ين مة الموارد البشرية االلكترونية و الذكية *
وصف المؤشر:
• يي

المؤشر فعالية ا تخدا ين مة الموارد البشرية االلكترونية و الذكية و التي تشم ما يلي:
نظام الموافقات االلكترونية
نظام التقارير الذكية
الهياكل التنظيمية االلكترونية
الخدمة الذاتية
التوظيف االلكتروني

نظام اجراءات الموارد البشرية
نظام األجور والرواتب
نظام التقارير االحصائية
نظام إدارة األداء الوظيفي
نظام التدريب والتطوير االلكتروني
نظام التطبيقات الذكية

نظام مكتب خدمة الدعم
نظام تخطيط القوى العاملة
نظام الربط االلكتروني لقواعد بيانات الموارد البشرية
()ESB

طريقة القياس :
الدورية

نوي

وحدة القياس

ن بة

نمط القياس

التزايد يفض

المصدر

المعادلة

ن ا بياناتي لل يات المشغلة
(ادد العمليات المنفذة ابر األن مة االلكترونية و
ن ا ناق الخدمات المؤ ية ()ESB
الذكية ÷ ا مالي ادد المو فين)× 100
لل يات حير المشغلة لن ا بياناتي

مكونات البسط

مكونات المقام

ادد العمليات المنفذة ابر األن مة االلكترونية و الذكية

ا مالي ادد المو فين

* يت احت ا نتي ة المؤشر من خ

ين مة بياناتي بشك تل ائي
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المؤشر  :16ن بة االلتزا باتفاقيات م توى الخدمة )(SLA
وصف المؤشر:
• ييدف ذا المؤشر الص قيا م توى فعالية و كفاءة الخدمات التي ت دميا ادارات الموارد البشرية في ال يات
لمو فييا وب ية الوحدات التن يمية والمتعاملين.
طريقة القياس:
تعتمد طري ة ال يا الص تحديد ن بة الخدمات المن زة في الوقت الم الي و المتوقع وف ا لل ائمة المر عية لخدمات
ادارة الموارد البشرية المحددة من قب الييئة.
الدورية

وحدة
القياس

نمط القياس

نوي

ن بة

التزايد يفض

المصدر

المعادلة

االلتزا باألطر الزمنية المحددة ن ا بياناتي لل يات المشغلة
(م موع ن
لخدمات الموارد البشرية في ال ية ÷ ا مالي ادد ن ا ناق الخدمات المؤ ية ()ESB
لل يات حير المشغلة
الخدمات ادارة الموارد البشرية)× 100

مكونات البسط

مكونات المقام

االلتزا باألطر الزمنية المحددة للخدمات التي
م موع ن
ت دميا ادارة الموارد البشرية في ال ية

ا مالي ادد خدمات ادارة الموارد البشرية
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المؤشر  :16ن بة االلتزا باتفاقيات م توى الخدمة )(SLA

أيام العمل

مثال توضيحي :

بعضضضضض الخضضضضدمات التضضضضي تقضضضضدمها إدارة
الموارد البشرية في الجهات االتحاديضة
باإلضضضافة الضضى االزمنضضةالتي يجضضب علضضى
إدارات المضضضوارد البشضضضرية ان تحققهضضضا
لتحقيق التميز في الخدمات

م

وصف اتفاقية مستوى الخدمة :ادارةالموارد
البشرية للموظف

 1الوقت الم تغرق إلنياء طلبات ر الة الرات
والخدمة
 2الوقت الم تغرق إلنياء طلبات اال ازات
ال نوية/المرضية
 3الوقت الم تغرق إلنياء طلبات تعدي ااات الحضور
واالنصراف

متميز

مقبول

يحتاج
للتحسين

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

4
الوقت الم تغرق إلنياء طلبات دفع الر و المدر ية
5

6

7

الوقت الم تغرق إلنياء طلبات التذاكر ال نوية

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

الوقت الم تغرق لتعدي /ت ديد الع د

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر

الوقت الم تغرق إلنياء طلبات ت ديد التنشيرات

 2يو يق

 3الص 5

 6يو يك ر
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المؤشر  :17ن

االلتزا بنتائج ت يي األداء الو يفي النيائي (الضبط و الموازنة)

وصف المؤشر:
يي

ذا المؤشر ن بة التزا الوزارات و ال يات الحكومية االتحادية بن

الضبط و الموازنة كنحد الشروط اليامة في ن ا

ادارة األداء المعتمد من قب الحكومة
معايير تقييم األداء الوظيفي النهائي:
 =4يفوق التوقعات بشك ملحو (ما بين )%5-%0

 =3يفوق التوقعات (ما بين )%10-%0
 =2يلبي التوقعات (ما بين )%100-%80
 =1يحتاج الص تح ين (ما بين )%5-%0

مالحظة :
ي و فريق المعني في الييئة االتحادية للموارد البشرية با تخراج ذا المؤشر من بياناتي .اما بالن بة لل يات التي ال تتوفر
بياناتيا في بياناتي ف وف يت ا ت اء البيانات من خ ان مة الربط االلكترونية .
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المؤشر  :17ن

االلتزا بنتائج ت يي األداء الو يفي النيائي (الضبط و الموازنة)

طريقة قياس نسب االلتزام بنتائج تقييم األداء الوظيفي النهائي (الضبط و الموازنة) :

الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

نوي

ن بة

الضبط
تح يق ن
المحددة

ادد المو فين (في ك معيار) ÷
ا مالي ادد المو فين الذين ت ت يمي

مكونات البسط *
ادد المو فين (في ك معيار) :
 ادد المو فين الحاصلين الص ت يي ادد المو فين الحاصلين الص ت يي ادد المو فين الحاصلين الص ت يي -ادد المو فين الحاصلين الص ت يي

ن ا بياناتي لل يات المشغلة
ن ا ناق الخدمات المؤ ية ( )ESBلل يات
حير المشغلة
مكونات المقام

يفوق التوقعات بشك ملحو
يفوق التوقعات
يلبي التوقعات
يحتاج الص تح ين

مالحظة :
قد تختلف مكونات الب ط وف ا للم يا

المصدر

الم تخد في ال ية االتحادية (

ا مالي ادد المو فين الذين ت ت يمي

ي ،ربااي ،خما ي)
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المؤشر : 18التخطيط اال تراتي ي لل وى العاملة

وصف المؤشر:
ذا المؤشر ن بة ال يات الحكومية االتحادية الملتزمة بتطبيق خطة ال وى العاملة بناء الص دلي  /ن ا تخطيط ال وى
 ييالعاملة المعد من قب الييئة ومدى ربط ذا التخطيط بالن ا اإللكتروني لتخطيط ال وى العاملة مرتبط مع بياناتي ون ا
الروات ل يا مدى مواءمة مع بنود تخطيط ال وى العاملة*
 يخد ذا المؤشر تو يات الحكومة في التخطيط الفاا لري الما البشري لرفع م توى االنتا ية في الحكومة االتحاديةحير ي ااد الص تحديد التوقعات الم ت بلية من الو ائف والكفاءات ال زمة مما يح ن امليات اال ت طا والتطوير.
مالحظة :
ي و الفريق المعني في الييئة االتحادية للموارد البشرية با تخراج ذا المؤشر من بياناتي .اما بالن بة لل يات التي ال تتوفر
بياناتيا في بياناتي ف وف يت ا ت اء البيانات من خ ان مة الربط االلكترونية .

* يتوفر دلي التخطيط اال تراتي ي لل وى العاملة في الموقع االلكرتوني للييئة كما ين فريق الييئة الص ات اال تعداد لدا ال يات االتحادية في تطبيق الدلي

www.fahr.gov.ae
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المؤشر  : 18التخطيط اال تراتي ي لل وى العاملة
طريقة قياس نسبة االلتزام بتطبيق مراحل تخطيط القوى العاملة :
الدورية

نوي

وحدة
القياس

نمط القياس

المعادلة

ن بة

التزايد يفض

ادد الو ائف في المرحلة األخيرة و ي
الو ائف التي ت االنتياء من تحديد االولويات
الخاصة باال ت طا والمحاف ة الييا ÷
ا مالي الو ائف × 100

المصدر
ن ا بياناتي لل يات المشغلة
ن ا ناق الخدمات المؤ ية ( )ESBلل يات
حير المشغلة

مكونات البسط

مكونات المقام

عدد الوظائف في المرحلة األخيرة و ي الو ائف التي ت االنتياء من
تحديد االولويات الخاصة باال ت طا والمحاف ة الييا

ا مالي الو ائف في ال ية (بدون تكرار)
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المؤشر  :19ن بة الو ائف التي ت توصيفيا وااتماد ا وفق آليات ن ا ت يي وتوصيف الو ائف

وصف المؤشر
ذا المؤشر ن بة الو ائف التي ت وضع يو تحدير الوصف الو يفي ليا  ،حير تيدف املية ال يا الص متابعة املية
يي
اآللية والن ا الصادر ان
ت يي وتوصيف الو ائف الص م توى الحكومة االتحادية ويعتمد ت يي وتوصيف الو ائف ح
الييئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ،و يت تحديد ا مالي ادد الو ائف المعتمدة في ن ا ت يي وتوصيف الو ائف
(الخطة المعتمدة).

طريقة القياس :

المصدر

الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

نوي

ن بة

التزايد يفض

(م موع الو ائف التي ت توصيفيا وااتماد ا من
الل نة ÷ م موع الو ائف التي ت حصر ا ضمن
نطاق ن ا ت يي وتوصيف الو ائف) × 100

ن ا بياناتي لل يات المشغلة
ن ا ناق الخدمات المؤ ية
( )ESBلل يات حير المشغلة

مكونات البسط

مكونات المقام

م موع الو ائف التي ت توصيفيا وااتماد ا من الل نة

م موع الو ائف (بدون تكرار) التي ت حصر ا ضمن نطاق ن ا
ت يي وتوصيف الو ائف
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المؤشر  :20ن بة المو فين الذين ت تكريمي ضمن ن ا المكافآت والحوافز
وصف المؤشر
ييدددف الن ددا الددص رفددع تناف ددية الحكومددة االتحاديددة لتكددون بيئددة اذبددة للكفدداءات الوطنيددة مددن خد

مددنح المكافددآت والح دوافز لمددو في

الحكومددة االتحاديددة فددي اطددار من ومددة متكاملددة مددن ين مددة وتشددريعات المددوارد البشددرية فددي الحكومددة االتحاديددة والمبددادرات والبددرامج
التحفيزية التي تعزز األداء وترفع اإلنتا ية وتضمن عادة المو فين والمتعاملين الص حد واء.
مالحظة :
يت تطبيق ن ا المكافآت و الحوافز لمو في الحكومة االتحادية وفق قرار م ل الوزراء رق ( )18ل نة  ، 2015ودلي الن ا
متوفر في موقع الييئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ل تدال ان كيفية التطبيق www.fahr.gov.ae

طريقة القياس :
الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

المصدر

نوي

ن بة

التزايد يفض

ادد المكرمين في ال ية ÷ ا مالي
المو فين ×100

ال ية االتحادية

مكونات البسط

مكونات المقام

ادد المكرمين في ال ية

ا مالي المو فين
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المؤشر  :21معد تكرار اإلصابات الم ببة ليدر الوقت
وصف المؤشر
ييدددف ددذا المؤشددر الددص رفددع م ددتويات الصددحة وال د مة المينيددة فددي مواقددع العمد ( بيئددة العمد المكتبددي) مددن خ د دا د
الوزارات وال يات االتحادية في يخذ التدابير ال زمة إلي اد بيئة ام صحية وآمنه وذلدو لضدمان د مة المدو فين والمتعداملين
وف ا ألالص م تويات الصحة وال مة المينية في بيئة العم .

ينقسم المؤشر الى جزئين :
 .1معد تكرار اإلصابات المتعل ة بالعم
 .2مدى شدة اإلصابات
طريقة القياس :
معدل تكرار اإلصابات المتعلقة بالعمل
الدورية
نوي

وحدة ال يا
ن بة

نمط ال يا
التناق

يفض

المعادلة
عدد حوادث إصابات العمل  /مجموع ساعات

العمل في الجهة × 1,000,000

المصدر
ال ية االتحادية

مدى شدة اإلصابة

الدورية
نوي

وحدة ال يا
ن بة

نمط ال يا
التناق

يفض

المعادلة
عدد ساعات العمل المهدرة لكل حادث  /مجموع
ساعات العمل في الجهة × 1,000,000

المصدر
ال ية االتحادية
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المؤشر  :21معد تكرار اإلصابات الم ببة ليدر الوقت
م ا توضيحي الص كيفية ا تخراج مجموع ساعات العمل في ال ية :
ك ية ليا طبيعة امليا الخاصة ،لذا تختلف م موع ااات العم من ية الص يخرى بإخت ف طبيعة العم وم موع المو فين،
ام االتي :
ولكي ن تخرج م موع ااات العم ي
ادد ييا العم في ال نة المي دية 224
ادد ااات العم اليومية  7ااات
1,568 = 7 × 224
م موع ااات العم
7,840,000 = 5,000 × 1,568
ادد
ال ااات

ادد
المو فين

م ا توضيحي الص كيفية ا

تخراج عدد ساعات العمل المهدرة لكل حادث

عدد الحوادث

عدد الموظفين
المصابين

أيام الغياب

مجموع أيام الغياب
لكل الموظفين

1

2

3

6

2

5

2

10

3

3

4

12

المجموع

28

في ال ية :

ادد ااات العم الميدرة :
196 = 7 × 28
ادد ااات العم اليومية

ادد ال ااات الميدرة في ال ية 196
41

المؤشر :22ن بة المخالفات

وصف الممؤشر :
يقيس هذا المؤشر عدد المخالفات المعتمدة في الجهة من قبل لجان المخالفات والموثقة عبر شاشات بياناتي او
اي نظام الكتروني آخر .

طريقة القياس :
الدورية

وحدة القياس

نوي

ن بة

التناق

مكونات البسط
ادد المخالفات الم

نمط القياس

لة في الن ا

يفض

المعادلة

المصدر

ادد المخالفات الم لة في الن ا ÷
ا مالي المو فين في نياية فترة ال يا
×100

ن ا بياناتي لل يات المشغلة
ن ا ناق الخدمات
المؤ ية ( )ESBلل يات
حير المشغلة

مكونات المقام
ا مالي المو فين في نياية فترة ال يا
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المؤشر  :23ن بة الت لمات التي ت البت فييا

وصف المؤشر
يقيس هذا المؤشر عدد التظلمات التي تقدم بها الموظفين في الجهات عبر لجان التظلمات والموثقة عبر نظام بياناتي
او اي نظام اإللكتروني آخر .
طريقة القياس :
المصدر

الدورية

وحدة القياس

نمط القياس

المعادلة

نوي

ن بة

التزايد يفض

ادد الت لمات التي ت البت فييا ÷
ا مالي الت لمات الم لة في الن ا
لدى ال ية ×100

ن ا بياناتي لل يات
المشغلة
ن ا ناق الخدمات
المؤ ية ()ESB
لل يات حير المشغلة

مكونات البسط

مكونات المقام

ادد الت لمات التي ت البت فييا

ا مالي الت لمات لدى ال ية
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بيانات التواص

فريق عمل مؤشرات ممكن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية:
فاطمة عبدهللا راشد
زينب آل علي

رئي

ق

تخطيط و تطوير البرامج
الحكومية

تنفيذي رئي ي مؤشرات األداء والمتابعة
ي

عمر البلوشي

تنفيذي رئي ي ادارة األداء المؤ

زايد القحطاني

مدير ادارة ن ا ت يي األداء والمتابعة

frashed@fahr.gov.ae

042319043

04ZAlAli@fahr.gov.ae
2319168
04231 9118 OAlBalooshi@fahr.gov.ae
zalbaadani@fahr.gov.ae

04 2319120

تويترhttps://twitter.com/FAHR_UAE :
يوتيو http://www.youtube.com/user/FAHR2011 :
ان ت را FAHR_UAE :
أبوظبي:
دبي:

صندوق البريد2350 :
صندوق البريد5002 :

الموقع اإللكترونيwww.fahr.gov.ae :

رق الياتف+971 2 - 4036000 :
رق الياتف+971 4 - 2319000 :

رق الفاك +971 2 - 6266767 :
رق الفاك +971 4 - 2941216 :

البريد االلكتروني للهيئةinfo@fahr.gov.ae :
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