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مؤشرات الممكنات الحكومية 

محور الموارد البشرية
2015-2016



هات االتحادية الجقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية والئحة الموارد البشرية في•

المستقلة 

وآلية قياسها2016-2015محور الموارد البشرية –مؤشرات الممكنات الحكومية •

آلية جمع البيانات في نظام بياناتي•

اإلجابة عن االستفسارات•

محتويات العرض



قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والئحته التنفيذية

: قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 

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

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

.احكرررررررررررررررررررررررام قرررررررررررررررررررررررانون المررررررررررررررررررررررروارد البشررررررررررررررررررررررررية فررررررررررررررررررررررري الحكومرررررررررررررررررررررررة االتحاديرررررررررررررررررررررررة 

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

ياسرات مرمن بيئرة رؤيا مستقبلية وبعد نظر لالحتياجات المستقبلية للموارد البشررية ، ويسرا م فري تطروير الرنظم والس

.العمل ويسا م بفعالية في تحفيز التنمية البشرية 

:الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 

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

.م 2012لسنة ( 13) 

مروظفين وعمليرات وتتممن الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشررية كافرة المروابط والتفاصريل بحقروج وواجبرات ال•

لعاملة في وغير ا من األمور المتعلقة بالموارد البشرية اوالجزاءاتالتوظيف والتقييم ، وأنظمة الحوافز واإلجازات 

.الجهات الحكومية االتحادية
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:المستقلةاالتحاديةالجهاتفيالبشريةالمواردالئحة

( 15)م صدرت الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة بموجو قرار مجلر  الروزراء رقر•

الجهات من اجل توحيد مبادئ ومفا يم الموارد البشرية التي تنظم عمل الموارد البشرية في2013لسنة 

ة االتحاديرة   االتحادية المستقلة وذلك بما يتوافق مع المبادئ العامة لقانون المروارد البشررية فري الحكومر
.بحيث تكون مرجعية واحدة من خالل تشريع ينظم ذلك

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

الحكومرة وتعديالته وتوافقها في كثير مرن النصروم معهرا ممرا يسرهل فري تطبيرق االنظمرة المعتمردة فري

م منهررا علررى سرربيل المثررال نظررام بيانرراتي ونظررام إدارة االداء ونظررا) االتحاديررة علررى الجهررات االتحاديررة 

(الخ ... التدريو والتطوير ونظام تقييم وتوصيف الوظائف
بشنن الئحرة المروارد البشررية فري 2013لسنة ( 15)كما صدر جدول مرفق بقرار مجل  الوزراء رقم •

.حة الجهات االتحادية المستقلة يتممن الجهات االتحادية التي يسر  عليها نطاج تطبيق الالئ

•

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

.ملهاجدول الدرجات والرواتو الخام بها وما يرتبط بذلك من بدالت وعالوات تتوافق مع طبيعة ع•

.الهيكل التنظيمي الذ  يتوافق مع خصوصيتها، والمهام الرئيسية المعتمدة •

المرونة في بعض الجوانو إدارية أخرى•

الئحة الموارد البشرية في الجهات االتحادية المستقلة 
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اطلرررق مكترررو رئاسرررة مجلررر  الررروزراء المررروقر مشررررو  

2016-2014الممكنات الحكومية للدورة االسرتراتيجية 

حكوميرة أطلقت الهيئة االتحادية للموارد البشررية الوعليه 

و باالتفرراج مررع مكتررالمرروارد البشرررية ممكنررات مؤشرررات 

.رئاسة مجل  الوزراء

شرملتتم تحديث  ذه المؤشرات بحيرث 2015وفي عام 

.  مؤشر تشغيلي 2ومؤشرات استراتيجية 6

2016-2015محور الموارد البشرية –مؤشرات الممكنات الحكومية 
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محور الموارد البشرية -2016-2015مؤشرات الممكنات الحكومية قائمة 

6

ا تقرير نتائج دراسة الرض
ادة والتناغم والوالء والسع

الوظيفية 
من مكتب رئاسة مجلس )

(الوزراء

«بياناتي»نظام 

الرضا الوظيفينسبة 

(*)السعادة الوظيفيةنسبة 

(*)التناغم الوظيفي نسبة 

(*)الوالء الوظيفي نسبة 

(**( )اإلجمالي)نسبة التوطين 

استراتيجي

استراتيجي

استراتيجي

استراتيجي

استراتيجي

(***)إنتاجية املوظفين أثر اإلجازات على  ياستراتيج

ت
صدر البيانا

م

8= إجمالي عدد املؤشرات 

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

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

 من عام (*)
ً
.ضمن دراسة شاملة حول بيئة العمل تشمل الرضا الوظيفي2015يتم قياس هذه املؤشرات بدءا

(.العامةللخدمات التعهيداملؤقتة أو املياومة أو الدوام جزئي و عقود املعاونة أو الخدمية والكادر املحلي و العقود الفئة (نسبة التوطين تشمل كافة أنواع العقود مع استثناء ( **)
يد ألثر اإلجازات والذي يستخدم في إدارة املوارد البشرية كوسيلة لقياس حاالت التغيب بين املوظفين ولتحديقيس هذا املؤشر أثر اإلجازات التي يقوم املوظفين بأخذها على إنتاجيتهم، بحيث يتم احتساب عامل برادفورد( ***)

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

.للموارد البشرية

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



دورية 
القياس

وحدة 
القياس

القياسمعادلةالقياسنمط
طريقة 
التجميع

املصدر

آخر قيمةنتيجة استبيان الرضا الوظيفيالتزايد أفضلنسبةسنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية 

الرما الوظيفينسبة : 1المؤشر رقم 

استراتيجي : نوع املؤشر
:املؤشر وصف 

.إلكترونيبياناستخاللمنكمّيةدراسةعبراالتحاديةالحكومةفيالعاملينويشملللعملكمكانللموظفينالعامالرضانسبةاملؤشرهذايقيس•
 وفنيةتخصصيةتنفيذية،،إشرافيةقيادية،)التاليةالوظيفيةالفئاتفياملوظفينيشملاملؤشرهذانطاق•

ا
وظائفعداماواجهةالموظفيشامال

كلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورةاتحاديةجهة46لعددوذلك(عاممدير/وزارةوكيل/الوزير
.(الحكوميةالتوجهاتحسبأخرى إلىسنةمنتتغيرأنممكنالجهاتعدد)اتحاديةجهة

 راضغير(1"):كالتالي(5إلى1من)املقياساستخداميتم•
ا
 راض(5")،"راض(4")،"محايد(3")،"راضغير(2")"بتاتا

ا
."تماما

آليةاتباعمع%95=ثقةونسبة%5=خطأهامشواعتمادالحكوميةالجهاتمنتوفيرهاتمالتياملوظفينقوائمعلىبناءا عشوائّياالعّينةاختيارتم•
.موظف50منأقللديهاالتيللجهاتالشاملةالتغطية

كمكانيهافتعملالتيالجهةعنرضاكمدىما":وهوالعامالرضايعكسواحدسؤالخاللمناالتحاديةالجهةعنالوظيفيالرضانسبةاحتسابيتّم •
 راض  "(5)نسبةجمعخاللمنالسؤاللهذاالنتائجمعدلبأخذوذلك،"للعمل؟

ا
."راض  "(4)ونسبة"تماما

 :طريقة القياس
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دورية 
القياس

وحدة 
القياس

القياسمعادلةالقياسنمط
طريقة 
التجميع

املصدر

آخر قيمةنتيجة استبيان السعادة الوظيفيةالتزايد أفضلنسبةسنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية 

السعادة الوظيفيةنسبة : 2المؤشر رقم 

استراتيجي : نوع املؤشر
:املؤشر وصف 

.مؤسساتهمضمنالسعادةمستوياتقياسفياالتحاديةالجهاتيساعدممااليومية،وتجاربهملحياتهماملوظفينتقييممنمباشرةملحاتاملؤشرهذايعرض•

 وفنيةتخصصيةتنفيذية،،إشرافيةقيادية،)التاليةالوظيفيةالفئاتفياملوظفينيشملاملؤشرهذانطاق•
ا
وذلك(عاممدير/وزارةيلوك/الوزيروظائفعداماالواجهةموظفيشامال

سبحأخرى إلىسنةمنتتغيرأنممكنالجهاتعدد)اتحاديةجهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورةاتحاديةجهة46لعدد
(الحكوميةالتوجهات

.ممكنةحياةأسوأدرجةأدنىتمثلبينماممكنة،حياةأفضلدرجةأعلىتمثلحيث.(10-0)الحياة،تقييممقياساستخداميتم•
لديهاالتيللجهاتالشاملةالتغطيةآليةاتباعمع%95=ثقةونسبة%5=خطأهامشواعتمادالحكوميةالجهاتمنتوفيرهاتمالتياملوظفينقوائمعلىبناءا عشوائّياالعّينةاختيارتم•

.موظف50منأقل
ممندرجةأيعلى):لسؤالينالنتائجاحتسابخاللمناالتحاديةالجهةفيالوظيفيةالسعادةنسبةاحتسابيتّم •

ّ
اتقفبأنكتشعرالسل درجةأيعلىلشخص ي؟،ارأيكبحسبحاليا

:التاليبحسباملشاركينتقسيمويتم(اآلن؟منسنواتخمسبعدستقفأنكتعتقد
.املستقبليةلحياته+8والحاليةلحياته+7باختياروذلكبتفاؤل،واملستقبليةبارتياحالحاليةحياتهيقيممن:يزدهر.1
.ذلكدون ماأواملستقبليةلحياتهنقاط7-5والحاليةلحياتهنقاط6-5باختياروذلكبتشاؤم،املستقبليةأوبَتَهاودواملستقبليةالحاليةحياتهيقيممن:يكافح.2
 واملستقبليةالحاليةلحياتهذلكدون ومانقاط4باختياروذلكبتشاؤم،واملستقبليةالحاليةحياتهيقيممن:يعاني.3

ا
.معا

."يزدهر"مرحلةفيأي+(8)بــــاملستقبليةوحياتهم+(7)بــــالحاليةحياتهمقيمواالذيناملوظفينإجاباتنتائجمعدلجمعخاللمنغالوبمنهجيةباستخداماملؤشرنتيجةاحتسابيتم•

 :طريقة القياس
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دورية 
القياس

وحدة 
القياس

القياسمعادلةالقياسنمط
طريقة 
التجميع

املصدر

آخر قيمةالوظيفينتيجة استبيان التناغمالتزايد أفضلنسبةسنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية 

التناغم الوظيفينسبة : 3المؤشر رقم 

استراتيجي : نوع املؤشر
:املؤشر وصف 

.ملسؤولينواالزمالءمعالعملوعالقاتمنهاوالغايةبوظيفتهمارتباطهمومدىالعملوبمكانبهوانخراطهمبعملهمواهتمامهماملوظفينتناغمنسبةاملؤشرهذايقيس•
العمل،فيال  غصديقلديهمكانإذاماوالتقدم،والنموالتعلم):نحواملوظفينشعور تقييمخاللمناملؤشر،هذاقياسفيالوظيفيالتناغمحول 12الـGallupأسئلةاستخداميتم•
حول أفكارهمهيمامهم،رأيهمبأنيشعرونكانواإذاماوأهدافها،جهتهمبرسالةيؤمنون كانواإذامابالجودة،يتميزعملبأداءملتزمون اآلخريناملوظفينبأنيشعرونكانواإذاما

اللقيامالفرصةلديهمكانتإذاماعملهم،مقابلاملناسبالتقديريتلقون كانواإذاماألمرهم،يهتمأحديوجدكانإذاماالتطور،فرص معالدعميتلقون كانوااإذمايتقنونه،بماغالبا
.(العملفيمنهماملتوقعهومااألقلعلىيعلمون كانواإذامااملناسبة،واألجهزةاملواد

 وفنيةتخصصيةتنفيذية،،إشرافيةقيادية،)التاليةالوظيفيةالفئاتفياملوظفينيشملاملؤشرهذانطاق•
ا
(عاممدير/وزارةوكيل/الوزيروظائفعداماالواجهةموظفيشامال

أخرى إلىسنةمنتتغيرأنممكنالجهاتعدد)اتحاديةجهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورةاتحاديةجهة46لعددوذلك
.(الحكوميةالتوجهاتحسب

 أعارض(1"):كالتالي(5إلى1من)املقياساستخداميتم•
ا
."بشدةأوافق(5")،"أوافق(4")،"محايد(3")،"أعارض(2")"بشدة

التيللجهاتالشاملةالتغطيةآليةاتباعمع%95=ثقةونسبة%5=خطأهامشواعتمادالحكوميةالجهاتمنتوفيرهاتمالتياملوظفينقوائمعلىبناءا عشوائّياالعّينةاختيارتم•
.موظف50منأقللديها

.االستبيانأسئلةكافةفيفقط"بشدةاملوافقين"(5)نتائجمعدلاحتسابخاللمناالتحاديةالجهةفيالوظيفيالتناغمنسبةاحتسابيتّم •
 متناغموغيرمتناغم،غيرمتناغم،)آخربمقياساإلجاباتكافةتحليليتمكما•

ا
محددةلوغاريتميةسابيةحوخطواتقواعدمجموعةباستخدامللنتائجاإلضافيالتحليللغايات(بتاتا

.غالوبمنهجيةتتبع

 :طريقة القياس
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دورية 
القياس

وحدة 
القياس

القياسمعادلةالقياسنمط
طريقة 
التجميع

املصدر

آخر قيمةنتيجة استبيان الوالء املوظفينالتزايد أفضلنسبةسنوي 
تقرير نتائج دراسة الرضا والتناغم والوالء والسعادة 

(من مكتب رئاسة مجلس الوزراء)الوظيفية 

الوالء الوظيفينسبة : 4المؤشر رقم 

استراتيجي : نوع املؤشر
:املؤشر وصف 

.عملهمملكاناملوظفينإخالصمستوى تقييمخاللهمنللجهةويمكنعملهمملكاناملوظفينوالءنسبةاملؤشرهذايقيس•
 وفنيةتخصصيةتنفيذية،،إشرافيةقيادية،)التاليةالوظيفيةالفئاتفياملوظفينيشملاملؤشرهذانطاق•

ا
وظائفعداماالواجهةفيموظشامال

علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورةاتحاديةجهة46لعددوذلك(عاممدير/وزارةوكيل/الوزير
.(الحكوميةالتوجهاتحسبأخرى إلىسنةمنتتغيرأنممكنالجهاتعدد)اتحاديةجهةكلمستوى 

 أعارض(1"):كالتالي(5إلى1من)املقياساستخداميتم•
ا
"بشدةأوافق(5")،"أوافق(4")،"محايد(3")،"أعارض(2")"بشدة

اتباعمع%95=ثقةونسبة%5=خطأهامشواعتمادالحكوميةالجهاتمنتوفيرهاتمالتياملوظفينقوائمعلىبناءا عشوائّياالعّينةاختيارتم•
.موظف50منأقللديهاالتيللجهاتالشاملةالتغطيةآلية

نفس يأرى نتين،سوبعدالجهة،لصالحأعملبأنيبالفخرأشعر":لسؤالينالنتائجمعدلاحتسابخاللمنالوظيفيالوالءنسبةاحتسابيتّم •
 
ا
 فيهاأعملالتيالجهةلصالحبالعملمستمرا

ا
."أوافق"(4)ونسبة"بشدةأوافق("5)نسبةجمعطريقعنوذلك،(حاليا

 :طريقة القياس
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(  اإلجمالي)نسبة التوطين : 5المؤشر رقم 

:املؤشروصف

ورفعاستقطابفيقهاتطبينجاحومدىالهيئةتعدهاالتياالتحاديةالجهاتضمناملوظفينبتطويراملتعلقةالعملوسياساتلوائحتطويرنتائجاملؤشريقيس•
.ضمنهااملواطنينأعداد

جهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورة(الوزاري التغييرقبل(اتحاديةجهة46يشملاملؤشرهذانطاق•
.اتحادية

 يعطيوالذيالوظيفيةللفئاتالتفصيليةالنتائجعلىوبناءا إجماليةبصورةالوظيفيةالفئاتمختلففياملواطنينتوظيفنسباملؤشريقيس•
ا
مدىعلىمؤشرا

املواطنينمناملوظفيننسبةزيادةعلىوالعملالتوطينخطةتطبيق

 العقودأنواعولكافة(أدناهاملوضحةالوظيفيةالفئاتجميعمستوى على)االتحاديةالحكومةمستوى علىاإلجماليةالتوطيننسبةقياسيتم•
ا
العقودشاملة

واملستشارينالخبراءعقودمؤقت،أوجزئيبدواموالعاملينالجهة،فيوظيفيةبمهاميقومون طبيعيينألشخاصالتعهيدوعقودالخاصة،
(املياومةعقود)املكافآتعقود)املؤشرنتائجمناملعاونةالفئةاستثناءيتم•

:مالحظة

الحكومةفياملعتمدةيةالوظيفاملسمياتحسب(بياناتي)البشريةاملواردمعلوماتادارةنظامفيبالتفصيلاملوظفينبياناتبإدخالااللتزاماملؤشرهذايتطلب
.وتصنيفاتهااالتحادية

منبالرغمواملياومةأةاملكافوعقودعقودهاأنواعبكافة(واملراسلينوالحراسالسائقينأهمهاالوظائفمنالعديدتضموالتي)املعاونةالفئةبياناتتحديثيتطلب
التوطينمؤشرفياحتسابهاعدم

:يستثنى من قياس املؤشر :يشمل قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة((1
املحليالكادر(2)
جزئيدوامالأوياومةاملأواملؤقتةالعقود(3)
العامةللخدماتالتعهيدعقود(4)

والقضائيطبيوالوالدبلوماس يالتعليميمثلالتخصصيةوالكوادرالعامالكادرعلىاملوظفين((1
نواملستشارييوالخبراءوالخاصالكاملالدوامالعقودمختلفعلىاملوظفينيشمل(2)
واملنتدبيناملعاريناملوظفين(3)
الوطنيةالخدمة،املمتدةاملرضيةاالجازة،املمتدةالدراسيةاالجازةفياملوظفين(4)
االختبارفترةضمناملوظفين(5)

11



املصدر املعادلة نمط القياس وحدة القياس الدورية

نظام بياناتي
عتمدة عدد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية امل)

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

التزايد أفضل نسبة نصف سنوي 

:طريقة القياس مؤشر التوطين

املقاممكونات البسطمكونات

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

املعادلة النصف

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

االول 

100×( لفة في نهاية العامإجمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املخت÷ في نهاية العامعدد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية املعتمدة الثاني

(اإلجمالي)نسبة التوطين : 5المؤشر رقم 
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مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية الموظفين: 6المؤشر رقم 

:املؤشروصف

لقياسكوسيلةبشريةالاملواردإدارةفييستخدموالذياإلجازاتألثرعاملاحتسابيتمبحيثإنتاجيتهم،علىبأخذهااملوظفينيقومالتياإلجازاتأثراملؤشرهذايقيس•
قياسوسائلأحدككذلكيستخدمكماالالزمةاإلجراءاتاتخاذمعهاويتوجباالنتباهتستدعيالتيأوالقصيرةالغيابحاالتولتحديداملوظفينبينالتغيبحاالت

(ب*2^أ)=اإلجازاتأثرعامل:التاليةاملعادلةبتطبيقوذلكاالنتاجية

(occurrence)السنةفيللموظفاملنفصلةالغيابحاالتمجموع:أ

السنةفيللموظفالكليالغيابأياممجموع:ب

:كالتاليبرادفوردعاملنتائجتصنيفيتم

مالحظاتأيةرفعتستدعيالالنتيجة:125-0(1

واملراقبةاملالحظةتستدعيالنتيجة:500-126(2

إجراءتتطلبالنتيجة:1000-501(3

التأديبيةاإلجراءاتتطبيقفيالنظرتستدعيالنتيجة:2000-1001(4

صارمةتأديبيةإجراءاتتطبيقتستدعيالنتيجة:2000منأعلى(5

الدولةخارجمريضمرافقةالدولة،داخلمريضمرافقةبلجنة،املرضيةاملرضية،:املؤشرنطاقضمناملشمولةاإلجازاتأنواع

املواساةالوطنية،الخدمةتأديةالدراسية،خروج،إذن،السنويةاإلجازة:املستثناةاإلجازاتأنوع

جهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورة(الوزاري التغييرقبل(اتحاديةجهة46عدديشملاملؤشرهذانطاق•
.التعهيدعقوداملؤشرقياسمنويستثنى.اتحادية

13

ي بياناتي فسوف يتم استقاء اما بالنسبة للجهات التي ال تتوفر بياناتها ف. سيقوم الفريق املعني في الهيئة االتحادية للموارد البشرية باستخراج هذا املؤشر من بياناتي:مالحظة

البيانات من خالل انظمة الربط االلكترونية



املصدر املعادلة نمط القياس القياسوحدة الدورية

نظام بياناتي

من لهم ضاإلجازاتعدد املوظفين الذين يقع عامل أثر)
التصنيف الرابع والخامس والذي يستدعي تطبيق

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

%100× ( القياس

التناقص أفضل نسبة نصف سنوي 

املعادلة النصف

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

االول 

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

الثاني

املقاممكونات البسطمكونات

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

والذي يستدعي تطبيق إجراءات تأديبية وإجراءات تأديبية صارمة 

:طريقة قياس عامل أثر االجازات املرضية على االنتاجية 

مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية الموظفين: 6المؤشر رقم 
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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 على االنتاجية في نظام بياناتي 

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

المرضية 
المعادلة الحتساب نقاط المعامل

ال توجد مالحظات على االجازات المرمية

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

فا  على االنتاجية ويتطلو االمر نصح وارشاد الموظف لممان عدم ارتلدى الموظف اجازات مرمية ولها تنثير محدود: أثر االجازات المرضية متوسطمؤشر 

اجازاته المرمية 

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

المرمية

موظفاجراءات سريعة بشنن الوتستدعي اتخاذ ولها تنثير عالي على االنتاجية مرمية كثيرة لدى الموظف اجازات : جداً 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 مرمية 4 13-Jan-14 16-Jan-14

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

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

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

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

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

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

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

مؤشر أثر اإلجازات على إنتاجية الموظفين: 6المؤشر رقم 
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:املؤشروصف
متطلباتتقتضيهماوفقينهم،وتمكوقدراتهمومهاراتهممعرفتهمتنميةعبرأدائهمتحسينشأنهامنوالتيالتدريبيةالبرامجفيالبشريةاملواردمشاركةمستوى املؤشريقيس•

.الوظيفة
جهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورة(الوزاري التغييرقبل)اتحاديةجهة46عدديشملاملؤشرهذانطاق•

.اتحادية
القياسفترةنهايةفياملوظفينعددإجمالياحتسابيتم:املوظفينعددإجمالي•
.غيرهاأوعملورشةأوتدريبيبرنامجأوندوةحضور عبرسواءالتدريبأنواعمننوعأييشملتدريبيبرنامجمصطلح•
بعددومقارنتهاتالساعاعددقياساملؤشرهذامنالهدفأنحيثاملوظفينأسماءتكررتوإنحتىاملوظفينلجميعاملستلمةاإلجماليالتدريبساعاتعدداحتسابيتم•

.املوظفين
(ينطبقأينما)فوق فماالعاشرةالدرجةمنالوظيفيةالفئاتجميععلىالنتيجةاحتسابيتم•

:مالحظة
تعارضأو تناقضاتأيوجودعدمضمانيتمبحيثاملؤشرينضمنتجميعهايتمالتياالرقاممراعاةيجبولذلكاملتدرييننسبةوهو اخر بمؤشر املؤشر هذايرتبط-

التدريبوميزانيةخطةمثلعواملعدةعلىيعتمدبلالجهةفيالعاملينمن%100تدريبيتمانالضروري منليس-

انظمةخاللمنالبياناتاستخراجيتمفسوفبياناتيفيبياناتهاتتوفر ال التيللجهاتبالنسبةاما.بياناتيمناملؤشر هذاباستخراجالبشريةللموارداالتحاديةالهيئةفياملعنيالفريقسيقوم-
.اإللكترونيالريط

(اإلجمالي)معدل الساعات التدريبية لكل موظف : 7المؤشر رقم 

للعودة لقائمة املؤشرات

:يستثنى من قياس املؤشر :يشمل قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة((1
املحليالكادر(2)
جزئيدوامالأوياومةاملأواملؤقتةالعقود(3)
العامةللخدماتالتعهيدعقود(4)
العاشرةدون ماالدرجاتعلىاملوظفين(5)
االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطنية، التعيينات في اخر الربع من العام ( 6)
املوظفين املستقيلين خالل العام( 7)

املوظفين على الكادر العام والكوادر( (1
لطبي والدبلوماس ي واالتعليميالتخصصية مثل 

والقضائي 
ام على مختلف العقود الدو يشمل املوظفين( 2)

واملستشاريينالكامل والخاص والخبراء 
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املصدر املعادلة نمط القياس القياسوحدة الدورية

نظام بياناتي

ي إجمالي عدد الساعات التدريبية الفعلية ملوظف)
إجمالي ÷ الفئات الوظيفية املعتمدة خالل فترة القياس
ئات عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الف
(الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس

أفضلالتزايد لكل موظفساعة نصف سنوي 

املعادلة النصف

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

االول 

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

الثاني

املقاممكونات البسطمكونات

عتمدة في نهاية فترة إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية امل
القياس

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

:طريقة قياس معدل ساعات التدريب لكل موظف

(اإلجمالي)معدل الساعات التدريبية لكل موظف : 7المؤشر رقم 
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:املؤشروصف

.املتدربيناالتحاديةالحكومةموظفينسبةاملؤشرهذايقيس

.اتحاديةجهةكلمستوى علىوكذلكاالتحادية،الحكومةمستوى علىاملؤشرويقاس2016-2015لدورة)الوزاري التغييرقبل(اتحاديةجهة46عدديشملاملؤشرهذانطاق•

.الوظيفةمتطلباتهتقتضيماوفقوتمكينهم،وقدراتهمومهاراتهممعرفتهمتنميةعبرأدائهمتحسينشأنهامنوالتيالتدريبيةالبرامجفيالبشريةاملواردمشاركةمستوى املؤشريقيس•

.والتطويرالتدريببخططاملستهدفين(وتخصصيةفنيةتنفيذية،،إشرافيةقيادية،)وظيفيةفئةكلفياالتحاديةالحكومةموظفيعددتحديديجب•

القياسفترةنهايةقيمةآخرإجمالياحتسابيتم:املوظفينعددإجمالي•

.غيرهاأوعملورشةأوتدريبيبرنامجأوندوةحضور عبرسواءالتدريبأنواعمننوعأييشملتدريبيبرنامجمصطلح•

.مشاركتهمكرارتمدىوليساملوظفينمشاركةحجمقياسهوالهدفألنمرة،منألكثرمشاركتهتكرارعنالنظربغضواحدةكمرةوالتطويرالتدريببرامجحضور فياملوظفمشاركةتحتسب•

واملقامالبسطفياملؤشرنتيجةمنللخدمةالتاركيناملوظفيناستثناءيجب

.(ينطبقأينما)فوق فماالعاشرةالدرجةمنالوظيفيةالفئاتجميععلىالنتيجةاحتسابيتم•

:مالحظة

.تعارضأوتناقضاتأيوجودعدمضمانيتمبحيثاملؤشرينضمنتجميعهايتمالتياالرقاممراعاةيجبولذلكالتدريبساعاتمعدلهواخربمؤشراملؤشرهذايرتبط-

انظمةخاللمنالبياناتاستخراجميتفسوفبياناتيفيبياناتهاتتوفرالالتيللجهاتبالنسبةاما.بياناتيمناملؤشرهذاباستخراجالبشريةللموارداالتحاديةالهيئةفياملعنيالفريقسيقوم-
.اإللكترونيالربط

( ياإلجمال)نسبة المتدربين من إجمالي الموظفين : 8المؤشر رقم 

للعودة لقائمة املؤشرات

:يستثنى من قياس املؤشر :يشمل قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة((1
املحليالكادر(2)
جزئيدوامالأوياومةاملأواملؤقتةالعقود(3)
العامةللخدماتالتعهيدعقود(4)
العاشرةدون ماالدرجاتعلىاملوظفين(5)
االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطنية، التعيينات في اخر الربع من العام ( 6)
املوظفين املستقيلين خالل العام( 7)

ية التخصصاملوظفين على الكادر العام والكوادر( (1
والدبلوماس ي والطبي والقضائيالتعليميمثل 

كاملالالدوامالعقودمختلفعلىاملوظفينيشمل(2)
واملستشاريينوالخبراءوالخاص
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املصدر املعادلة نمط القياس القياسوحدة الدورية

نظام بياناتي

لذين عدد املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة ا)
دون تراكمي ب)حصلوا على تدريب خالل فترة القياس 

تدريب في إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بال÷ ( تكرار
100×( اسالفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القي

أفضلالتزايد نسبة نصف سنوي 

املعادلة النصف

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

100×النصف االول  

االول 

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

الثاني

املقاممكونات البسطمكونات

عتمدة في نهاية فترة إجمالي عدد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفية امل
القياس

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

: طريقة قياس نسبة املتدريين

( لياإلجما)نسبة المتدربين من إجمالي الموظفين : 8المؤشر رقم 
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الخررردمات) وفرررق قررررار المجلررر  الررروزار  للتنميرررة 

الرررذ  2013لسرررنة ( 16/خ16/1) رقرررم ( سرررابقا 

يررد بتزوالهيئررات والمؤسسررات االتحاديررة وجرره كافررة 

كافررة الهيئررة االتحاديررة للمرروارد البشرررية الحكوميررة ب

خاصررة بيانررات موظفيهررا وذلررك السررتكمال البيانررات ال

لهيئرررة ببرنرررامي بيانررراتي وفقرررا ل ليرررة التررري تحررردد ا ا

. نن االتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الش

نظام بياناتي في الحكومة االتحادية
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لمؤشرات الممكنات الحكومية مصادر البيانات والنتائج 

البشرية  محور الموارد –

بياناتي للجهات نظام 

المشغلة

ناقل الخدمات المؤسسة 

في بياناتي ESB
للجهات الرابطة

Portalنظام ال  

رات يتم استخراج نتائي مؤشر

المرروارد البشرررية مررن خررالل 

نظررررررررام بيانررررررررراتي لجميرررررررررع 

الررروزارات وبعرررض الجهرررات 

المسررررتقلة المشررررغلة ألنظمررررة

ئرررة ، علمررراً برررنن الهيبيانررراتي 

ة االتحاديرررة للمررروارد البشرررري

ير علرررى اترررم االسرررتعداد لتررروف

شاشررررات بيانرررراتي أل  جهررررة 

.اتحادية 

تم اطالج مشرو  الربط مرع

ة الجهرررات االتحاديرررة المسرررتقل

بحيرررث يرررتم 2015فررري عرررام 

قررررراءة بياناتهررررا مررررن خررررالل 

ات منصررة تقرروم بسررحو بيانرر

الجهررررة وعكسررررها فرررري نظررررام 

ن بيانرررراتي ليررررتم التحقررررق مرررر

وء النتائي ودقتها ، وعلى مر

طرة ذلك تم تسليم الجهرات الخ

الزمنيررررررررة لالنتهرررررررراء مررررررررن 

المشرو   

 رررو نظرررام Portalنظرررام الررر  

السرررتخالم نترررائي الجهرررات

تقررروم المسرررتقلة وترررم تفعليررره و

الهيئررررة فرررري الوقررررت الرررررا ن 

الجهرررررررات باسرررررررتالم نترررررررائي 

لره من خالاالتحادية المستقلة

.

 ESBحالما يتم الربط مع نظام ناقل الخدمات المؤسسية Portalسيتم االستغناء عن نظام ال : مالحظة 
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ي سحو النتائي من نظام بيانات

في نهاية فترة القيا 
ارسال النتائي للجهات للتنكيد  

والتدقيق
وجود اختالف 
في النتائي

استالم رد الجهة 

أيام3خالل 

ادخال النتائي ممن نظام اداء 

2
مراجعة واعتماد النتائي 

سير العمل في جمع واعتماد نتائي ممكنات الموارد البشرية

ال

نعم

FAHRFAHR

الجهات + FAHRالجهات

الجهات

جمع النتائج وفق نظام بياناتي

:الجدول الزمني 

:بناء على المراحل اعاله تم تحديد التواريخ المحددة لتسليم والنتائي و ى على النحو التالي 

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

02/07/2016

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

يتم اعطاء فرصة للجهات لمدة ثالثة ايام للرد على الهيئة بخصوم دقة البيانات •
2يتم ادخال النتائي في اداء 18/07/2016تاريخ •
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إشعار الجهات بمرورة تحميل 
بيانات الموظفين والنتائي 

ارسال النتائي من قبل الجهات

عبر النظام 
وجود اختالف 
في النتائي

اعادة ارسال 

النتائي للجهة 
للتدقيق

ادخال النتائي ممن نظام اداء 

2
مراجعة واعتماد النتائي 

سير العمل في جمع واعتماد نتائي ممكنات الموارد البشرية

ال

نعم

FAHRالجهات

الجهات + FAHRالجهات

الجهات

للجهات االتحادية المستقلةPortalجمع النتائج وفق نظام الـ 

خاص لبعض المؤشرات وليس الكل  

:الجدول الزمني 

:بناء على المراحل اعاله تم تحديد التواريخ المحددة لتسليم والنتائي و ى على النحو التالي 

نهاية النصف االول ، يتم 30/06/2016من الشهر قبل انقماء فترة القيا  سيتم إشعار الجهات بمورة االدخال في النظام  مثال ، 25تاريخ •

25/06/2016اشعار الجهات بتاريخ 

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

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

2يتم ادخال النتائي في اداء 18/07/2016تاريخ •
ESBحتى يتم تفعيل نظام ناقل الخدمات المؤسسية Portalسيتم استخدام نظام ال  : مالحظة •

23



info@fahr.gov.ae:االلكتروني للهيئةالبريد www.fahr.gov.ae:  الموقع اإللكتروني

https://twitter.com/FAHR_UAE:تويتر

http://www.youtube.com/user/FAHR2011: يوتيوو

FAHR_UAE:انستجرام

971+:الهاتفرقم2350:البريدصندوج:أبوظبي 2 - 971+:الفاك رقم4036000 2 - 6266767
971+:الهاتفرقم5002:البريدصندوج:دبي 4 - 971+:الفاك رقم2319000 4 - 2941216

OAlBalooshi@fahr.gov.ae04231 9118تنفيذي مؤشرات األداء واملتابعةالبلوش يعمر 

frashed@fahr.go.ae042319043اخصائي موارد بشريةعبدهللا راشدفاطمة

aalmuhairi@fahr.gov.ae042319121واملتابعةرئيس قسم مؤشرات األداء أحمد املهيري 

:ملوارد البشرية في الحكومة االتحاديةمؤشرات ممكن افريق عمل 

بيانات التواصل
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