جائــــزة اإلمـــــــارات
للموارد البشرية في الحكومة االتحادية
(الدورة الثالثة) 2016

مايو 2016

األجنــــدة
جائزة اإلمـارات للموارد البـشرية في الحــكومة االتحادية
◄ رعاية الجائزة
◄ أهداف الجائزة
◄ حفل تكريم الدورة الثانية

◄ فئات الجائزة
◄ آلية التقييم
◄ منهجية القياس – بطاقة األداء املتوازن

◄ معاييرالجائزة – الجهات
◄ معاييرالجائزة – أفضل ممارسة
◄ سيرعمل الجائزة
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رعاية الجائزة
ساهمت رعاية سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان في:
◄ تشجيـع الجهات الحكومية االتحادية على املشاركة
في البرنامج عن رغبة أكيدة
◄ رف ـ ــع مستوى املنافسة وتحقق األهداف التي تصبو
إليها الجائزة
◄ تعزي ــزدافعية العاملين في مجال املوارد البشرية

◄ االلتـزام األمثل للجهات الحكومية بتشريعات
وسياسات املوارد البشرية الحكومية
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أهداف الجائزة
تعلـ ـ ـم

وتبادل ورعاية أفضل املمارسات واألفكارعلى صعيد املوارد البشرية
التي من شأنها تعزيزالقيمة املضافة ورفع مستوى اإلنتاجية

إب ـ ـ ـراز

مبادرات املوارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات
الحكومية االتحادية واملتخصصين

عكـ ـ ـس

الدور الحيوي للموارد البشرية في التميزعلى مستوى
الجهة الحكومية االتحادية واملوظفين

االرتقاء

بمستوى ممارسات املوارد البشرية وإدارة األفراد وبالتالي رفع جودة بيئة
العمل واملستوى العام لألداء لضمان االلتزام والحوكمة
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حفل تكريم الدورة الثانية

5

حفل تكريم الدورة الثانية
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حفل تكريم الدورة الثانية
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فئات جائزة اإلمارات للموارد البشرية في
الحكومة االتحادية
الجهة الرائدة على املستوى العام في إدارة املوارد
البشرية في الحكومة االتحادية (وفق معاييربطاقة
األداء املتوازن) – الزامي ( جائزة واحدة)

على مستوى الوزارات والجهات ( الفئات
الفرعية الزامية) ( خمس جوائز )

الجهة الفائزة على محور العمليات

على مستوى األفراد ( بالترشيح) ( جائزتين )

القائد املتميز
أفضل ممارسة في الحكومة االتحادية
(بالترشيح) ( أربع جوائز )
بيئة عمل صديقة للمعاقين

الجهة الفائزة على محور التعلم والنمو
الصحة والسالمة املهنية في بيئة العمل

الجهة الفائزة على املحور املالي
الجهة الفائزة على محور املتعاملين
ً
الجهة األكثر تحسنا

الرفاه الوظيفي في بيئة العمل

 أن ال تقــل درجت ـ الوظيفيــة عــن وكيــل  /وكيــل مســاعد )ومــن فــيحكمهما (  -مدير ادارة في ً
أي من الوحدات التنظيمية .
 يظه ــرالقائ ــد املتمي ــزالق ــدرة عل ــى اس ــتيعا وتطبي ــق ممارس ــاتمبتكرة على صعيد املوارد البشرية.

فارس املوارد البشرية
 أن يك ــون أح ــد ممارر ــبي امل ــوارد البش ــرية ف ــي الجه ــات االتحادي ــة(بغض النظر عن فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية).
 يفضل الحاصلين على شهادات تخصصية في املوارد البشرية. ســيطلم مــن املترقــم تقــديم عــرا عــن انجازاتـ وســيتم تقييم ـً
وفقا للكفاءات التخصصية.

القراءة واملعرفة
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آلية التقييم
آلية التقييم لفئات جائزة اإلمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية

مصدرالبيانات

بطاقة األداء املتوازن

فئة األفراد و أفضل املمارسات

نظام معلومات املوارد
البشرية «بياناتي»
واألنظمة املرتبطة ب

سيتم التقييم من قبل
مقيمين محايدين
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منهجية القياس
بطاقة االداء المتوازن
محور العمليات
•
•

المحور المالي
•
•

•
•

مبادرة رفع انتاجية موظفي
الحكومة االتحادية
أثر االجازات المرضية على
االنتاجية
التخطيط االستراتيجي للقوى
العاملة
الكفاءة الحكومية

•

التوطين
استخدام انظمة الموارد البشرية
(بياناتي او اي نظام مشابه)
نظام ادارة االداء الوظيفي

محور المتعاملين
•
•
•
•
•

محور التعلم والنمو
•
•
•
•
•

نظام التدريب والتطوير
مبادرة معارف
قدرات
تقييم وتوصيف الوظائف
الكفاءات التخصصية

أسعد بيئة عمل في الحكومة
االتحادية
نظام المكافآت والحوافز
نسبة التوافق بين التظلمات
واالعتراضات
الدوران الوظيفي
الصحة والسالمة في بيئة العمل
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جائــــزة اإلمـــــــارات
للموارد البشرية في الحكومة االتحادية
 -معايير فئات الجهات
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محور العمليات

مؤشرات محور العمليات
#

المؤشر

1

نسبة التوطين (اإلجمالي)

2

نسبة الزيادة في أعداد المواطنين

3

نسبة تطبيق نظام إدارة األداء
( -نظام مبني على أهداف وكفاءات  - ،نظام إلكتروني  - ،االلتزام بنسب الضبط والموازنة ،
 -االلتزام بمراحل النظام :التخطيط  ،المراجعة  ،التقييم ).

4
5
6

تطبيق أنظمة الكترونية إلجراءات الموارد البشرية الموجودة مسبقًا حتى عام 2015
( -نظام الموارد البشرية األساسي  - ،نظام الخدمة الذاتية  - ،نظام إدارة األداء اإللكتروني ،
 نظام التدريب والتطوير  - ،نظام التقارير االحصائية - ،نظام التقارير الذكية)تطبيق أنظمة الكترونية إلجراءات الموارد البشرية مستحدثة في عام 2016
( -نظام التوظيف اإللكتروني  - ،نظام تخطيط القوى العاملة  - ،نظام الحضور واالنصراف )
نسبة اكتمال بيانات الموظفين األساسية
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محور التعلم والنمو

مؤشرات محور التعلم والنمو
#

المؤشر

1

نسبة الموظفين الذين لديهم خطة التطوير الفردية

2

نسبة تنفيذ خطط التدريب والتطوير السنوية

3

استخدام ادوات لقياس قدرات الموظفين الشخصية (قدرات)

4

نسبة المتدربين

5

معدل الساعات التدريبية

6

نسبة الوظائف التي تم تقييمها وتوصيفها من اجمالي الوظائف

7

نسبة البرامج املنفذة من الخطة التدريبية للجهة االتحادية من خالل( معارف )

8

عدد البرامج التدريبية لرفع مستوى الكفاءات التخصصية
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المحور المالي

مؤشرات املحور املالي
#

المؤشر

1

نسبة عامل أثر االجازات المرضية على االنتاجية

2

معدل تكلفة الموظف في الجهة في الشهر

3

نسبة وجودة تطبيق نظام التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة

4

مقارنة الوظائف الداعمة مع الوظائف األساسية

5

فعالية الهيكل التنظيمي  span of controlمن ناحية توزيع الوحدات التنظيمية .

6

التوازن بين الجنسين في الوظائف القيادية (وكيل  /وكيل مساعد )ومن في حكمهما (  -مدير
ي من الوحدات التنظيمية )
ادارة في أ ً
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محور المتعاملين

مؤشرات محور املتعاملين
#

المؤشر

1

نسبة الرضا الوظيفي

2

معدل الدوران الوظيفي

3

نسبة تفعيل أركان نظام المكافآت والحوافز (االلتزام)

4

نسبة المكرمين من نظام المكافآت والحوافز

5

نسبة الترقيات

6

نسبة االلتزام بتطبيق إجراءات الموارد البشرية من خالل نظام الحضور واالنصراف

7

نسبة التوافق بين مؤشر التظلمات واالعتراضات

8

عدد االصابات أثناء العمل وجودة تطبيق النظام ( نظام الصحة والسالمة )
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فئة الجهة االتحادية األكثر تحسنًا

تعتبررر ررذة الفاررة مررن الفاررات الجديرردة لرري جررائية ايمررارات للمرروارد الب رررية لرري الح ومررة االتحاديررة لرري
دورتها لعام  2016سرتتم تطبيقهرا ع رم جميرع الجهرات االتحاديرة لري الح ومرة ( وزارات/جهرات اتحاديرة
مسررتقلة) وسررتتم سيرراا مرردى التحسررن لرري وتررائج مؤش ررات املرروارد الب رررية املطبقررة مررن خ رالل محرراور
ً
بطاسة األداء املتوازن خالل العام  2016مقاروة بعام  2015بحيث سرتتم تحديرد ضف ره جهرة اتحاديرة
ً
تحسنا لي النتائج.
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معايير ضف ه ممارسة
#

المؤشر

الوزن

1

اهداف الممارسة

10%

2

عناصر االبتكار والتميز

20%

3

التقنيات المستخدمة

15%

4

التأثيرات والتحسين

20%

5

النتائج واالثار االيجابية

20%

6

استدامة الممارسة

10%

7

نقل المعرفة

5%

مالحظة :ستتم ارسال وموذج لتعباة ضف ه املمارسات من سبه الجهات االتحادية امل اركة.
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المعايير الرئيسية لفئات االفراد
 1معرفة املوظف ببرامج واوظمة املوارد الب رية لي الح ومة االتحادية
 2مسا مة املوظف لي رفع مستويات تطبيق اوظمة برامج املوارد الب رية املعتمدة لي جهته
تقديم املوظف مقترحات فعالة ومبدعة داخه جهته او للهياة االتحادية للموارد الب رية الح ومية لتطوير
3
اوظمة وبرامج وسياسات املوارد الب رية االتحادية
 4التطوير الذاتي ملهارات املوظف وسدراته لي مواضيع املوارد الب رية
 5امل اركة لي فعاليات املوارد الب رية ( عدد اوراق العمه والندوات والورش التي شارك فيها املوظف)
 6التعاون والتنسيق الداخ ي مع املوظفين واالدارات لي الجهة
 7إوجازات املوظف املتميزة لي الجهة

 8التفكير والتخطيط االستراتيجي الفعال لإلدارة
 9ن ر والتعريف بمبادرات املوارد الب رية
 10القدرة ع م التغيير والتطوير املستمر واالعتماد ع م النتائج
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سير العمل للتقييم – فئة الجهات
مراحل جائزة اإلمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية – فئة الجهات
مايو 2016

الهيئة االتحادية
للموارد
البشرية
الحكومية

• إطالق الجائزة
• ورش توعوية
للجهات حول
الجائزة وفئاتها
وشروط الترشح لها

يونيو
2016

يوليو
2016
•

أغسطس
2016

سبتمبر
2016

فتح باب الترشح ألفضل
الممارسات

أكتوبر 2016

نوفمبر 2016

ورش تنشيطية
(للتعريف بمعايير
وفئات الجائزة)

اجتماعات اللجنة
الفنية لحصر
وتدقيق النتائج (في
الهيئة)

إعالن النتائج

تكريم
الفائزين
(الحفل)

رفع نتائج مؤشرات
األداء وفقًا لمعايير
الجائزة للهيئة
االتحادية للموارد
البشرية الحكومية
تنفيذ الزيارات
الميدانية لالطالع
على أفضل
الممارسات وإعداد
التقارير

الجهات
الحكومية
االتحادية

المقيمين

مراجعة التقارير
وإصدار النتائج
النهائية في نهاية
فبراير

هيئة التحكيم

الفريق التنفيذي
للجائزة

ديسمبر
2016

يناير 2017

فبراير 2017

مارس
2017

أبريل
2017

وضع خطة
الزيارات الميدانية
لالطالع على أفضل
الممارسات
وإرسالها للجهات
الحكومية االتحادية

اعداد تقارير بطاقة األداء المتوازن

إعداد التقارير
الختامية
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سير العمل للتقييم – فئة األفراد
مراحل جائزة اإلمارات للموارد البشرية في الحكومة االتحادية – فئة األفراد
مايو 2016

الهيئة االتحادية
للموارد
البشرية
الحكومية

• إطالق الجائزة
• ورش توعوية
للجهات حول
الجائزة وفئاتها
وشروط الترشح
لها

يونيو
2016

يوليو
2016
•

أغسطس
2016

سبتمبر 2016

فتح باب الترشح لألفراد
عقد ورش
تعريفية
لتحضير
المرشحين
لعملية التقييم

أكتوبر 2016

نوفمبر 2016

ورش
تنشيطية
(للتعريف
بمعايير وفئات
الجائزة)

اجتماعات اللجنة
الفنية لحصر وتدقيق
النتائج (في الهيئة)

ديسمبر 2016

يناير 2017

فبراير 2017

مارس 2017

إعالن النتائج

أبريل 2017

تكريم الفائزين
(الحفل)

الجهات
الحكومية
االتحادية
تنفيذ
المقابالت
للمرشحين
(مبنى الهيئة
في دبي)

المقيمين

مراجعة التقارير
وإصدار النتائج
النهائية في نهاية
فبراير

هيئة التحكيم

الفريق التنفيذي
للجائزة

وضع خطة المقابالت
وإرسالها للجهات
الحكومية االتحادية
والمرشحين لفئة
األفراد

إعداد التقارير
الختامية
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نشكر لكم حسن استماعكم
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع
البريد االلكتروني للجائيةuae-hr-award@fahr.gov.ae :
تويترhttps://twitter.com/FAHR_UAE :

يوتيوبhttp://www.youtube.com/user/FAHR2011 :
انستجرامFAHR_UAE :
أبوظبي:
دبي:

صندوق البريد2350 :
صندوق البريد5002 :

رسم الهاتف+971 2 - 4036000 :
رسم الهاتف+971 4 - 2319000 :

املوقع اإللكترونيwww.fahr.gov.ae :

رسم الفاكس+971 2 - 6266767 :
رسم الفاكس+971 4 - 2941216 :

البريد االلكتروني للهيئةinfo@fahr.gov.ae :
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المرفقات

قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية
قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية :
•

صدر قانون الموارد البشررية فري الحكومرة االتحاديرة بموجرب مرسروم بقرانون اتحرادي رقرم ( )11لسرنة  2008بشرأن
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والمعدل بمرسوم بقانون اتحرادي رقرم  9لسرنة  2011فري شرأن تعرديل بعر
احكرررررررررررررررررررررررام قرررررررررررررررررررررررانون المررررررررررررررررررررررروارد البشررررررررررررررررررررررررية فررررررررررررررررررررررري الحكومرررررررررررررررررررررررة االتحاديرررررررررررررررررررررررة .

•

ويركز القانون على العنصر البشري باعتباره أصالً استثماريا ً يجب إدارته وتطوره بفعاليرة وكفراءة  ،كمرا أنره يعكرس
رؤيا مستقبلية وبعد نظر لالحتياجات المستقبلية للموارد البشررية  ،ويسراهم فري تطروير الرنظم والسياسرات ضرمن بيئرة
العمل ويساهم بفعالية في تحفيز التنمية البشرية .

الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية :
•

صدرت الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بموجب قرار مجلس الوزراء رقرم
(  ) 13لسنة 2012م .

•

وتتضمن الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشررية كافرة الضروابط والتفاصريل بحقروج وواجبرات المروظفين وعمليرات
التوظيف والتقييم  ،وأنظمة الحوافز واإلجازات والجزاءات وغيرها من األمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في
الجهات الحكومية االتحادية.

الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة

الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة :
•

صدرت الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة بموجب قرار مجلرس الروزراء رقرم ()15
لسنة  2013من اجل توحيد مبادئ ومفاهيم الموارد البشرية التي تنظم عمل الموارد البشرية في الجهات
االتحادية المستقلة وذلك بما يتوافق مع المبادئ العامة لقانون المروارد البشررية فري الحكومرة االتحاديرة ـ
بحيث تكون مرجعية واحدة من خالل تشريع ينظم ذلك.

•

تميرزت الالئحرة بانسرجامها مررع احكرام الالئحرة التنفيذيرة للمرسرروم بقرانون اتحرادي رقرم 11لسررنه 2008
وتعديالته وتوافقها في كثير مرن النصروم معهرا ممرا يسرهل فري تطبيرق االنظمرة المعتمردة فري الحكومرة
االتحاديررة علررى الجهررات االتحاديررة ( منهررا علررى سرربيل المثررال نظررام بيانرراتي ونظررام إدارة االداء ونظررام
التدريب والتطوير ونظام تقييم وتوصيف الوظائف ...الخ )
كما صدر جدول مرفق بقرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة  2013بشأن الئحرة المروارد البشررية فري
الجهات االتحادية المستقلة يتضمن الجهات االتحادية التي يسري عليها نطاج تطبيق الالئحة .
•
علما بأن هذه الالئحة ال تتعارض مع استقاللية تلك الجهات حيث احتفظت كل جهة تماما ً بـ :

•
•
•

جدول الدرجات والرواتب الخام بها وما يرتبط بذلك من بدالت وعالوات تتوافق مع طبيعة عملها.
الهيكل التنظيمي الذي يتوافق مع خصوصيتها ،والمهام الرئيسية المعتمدة .
المرونة في بع الجوانب إدارية أخرى

•

مؤشرات بطاقة االداء المتوازن
اطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء المروقر مشرروع
الممكنرررات الحكوميرررة للررردورة االسرررتراتيجية -2014
 2016والترررري شررررملت المحرررراور األربعررررة التاليررررة:
المحرررور المرررالي ،محرررور المررروارد البشررررية ،محرررور
الحكومة الذكية ومحور المتعاملين .

وعليررره أطلقرررت الهيئرررة االتحاديرررة للمررروارد البشررررية
الحكومية مؤشرات ممكن الموارد البشررية فري -14
 2014-10متضررمنا  5مؤشرررات اسررتراتيجية و12
مؤشر تشغيلي  ،وفي بداية عام  2016قامت الهيئرة
االتحاديررة للمرروارد البشرررية الحكوميررة باالتفرراج مررع
مكترررب رئاسرررة مجلرررس الررروزراء المررروقر بتحررررديث
المؤشرررات بحيررث شررملت  6مؤشرررات اسررتراتيجية

و 2مؤشر تشغيلي .

قرار مشروع تطوير وتحسين اداء ادارات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية
وفق قرار المجلرس الروزاري للتنميرة ( الخردمات
سرررررررابقا ) رقرررررررم ( 4 /52خ )2 /لسرررررررنة 2013
بخصرررروم الموافقررررة علررررى مشررررروع تطرررروير
وتحسرررررين اداء ادارات المررررروارد البشررررررية فررررري
الجهرررات االتحاديرررة وفرررق منهجيرررة بطاقرررة االداء
المتررروازن والمتوافقرررة مرررع مؤشررررات المررروارد
البشرررية فرري الحكومررة االتحاديررة  ،بحيررث تقرروم
الهيئررة االتحاديررة للمرروارد البشرررية بمتابع رة هررذه
المؤشرات مع الجهات االتحادية وفق هذا القرار
 ،ورفرررع التقريرررر السرررنوي ألداء جميرررع الجهرررات
االتحادية لعرضه على المجلس الوزاري للتنميرة
( الخدمات سابقا ً )

نظام بياناتي في الحكومة االتحادية

وفرررق قررررار المجلرررس الررروزاري للتنميرررة ( الخررردمات
سرررابقا ) رقرررم ( 1/ 16خ )16/لسرررنة  2013الرررذي
وجرره كافررة الهيئررات والمؤسسررات االتحاديررة بتزويررد
الهيئررة االتحاديررة للمرروارد البشرررية الحكوميررة بكافررة
بيانررات موظفيهررا وذلررك السررتكمال البيانررات الخاصررة
ببرنرررامج بيانررراتي وفقرررا ل ليرررة التررري تحرررددها الهيئرررة
االتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن .

فئات جائزة اإلمارات للموارد البشرية في
الحكومة االتحادية للدورة الثانية

مستوى االفراد

مستوى الوزارات والجهات

التنفيذي الواعد

أفضل ممارسة في التحفيز
اإلدارة املحفزة

يحتـ ــل وظيفيـ ــة تنفيذيـ ــة ويظهـ ــرالقـ ــدرة
علـ ــى دع ـ ــم وقيـ ــادة ومس ـ ــاندة ممارس ـ ــات
فعالة ومبتكرة للموارد البشرية.

جهة تستقطم الكفاءات الوطنية والتخصصية وتحافظ
عليها و تربط أدائها بنظام املكافآت التشجيعية وتحفز العمل
في بيئة إيجابية وذات إنتاجية عالية

أفضل ممارسة في التمكين
اإلدارة املمكنة

جهة تحرص على فهم احتياجات كل من املوظفين واملؤسسة
وتعمل على تطويرهم وتمكينهم للعمل بكفاءة

أفضل ممارسة في الخدمات
اإلدارة الخدمية

جهة ذات قدرة تخطيطية عالية وتقدم خدمات ذات جودة
عالية وفقا لقانون ولوائح املوارد البشرية واألنظمة املكملة

الجهة الرائدة في إدارة الموارد
البشرية في الحكومة االتحادية

أفضل وزارة

أفضل هيئة

الجهة الرائدة على
مستوى الوزارات

الجهة الرائدة على
مستوى الهيئات
املستقلة

القائد املتميز

ً
ً
ً
يحتــل موقعــا إش ـرافيا أو قياديــا ويظه ــر
مق ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ـ ــتيعا وتطبي ـ ـ ـ ـ ــق
ممارس ــات مبتك ــرة عل ــى ص ــعيد امل ــوارد
البشرية

