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املوارد البشرية في الحكومة االتحاديةممكنات مؤشرات 

آلية قياس مستوى تطور ممارسات املوارد البشرية الحكوميةوفق 

( HR Maturity Index “HRMI” )
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ةاملوارد البشرية األساسي
.تطبق استراتيجية املوارد البشرية بشكل جزئي•
.العملاحتياجاتالبشريةد ر املو تدعم خدمات ا•
.تطبق بعض أنظمة املوارد البشرية املعمول بها في الحكومة االتحادية•

.تطبق الجهة استراتيجية واضحة للموارد البشرية•
.  تطبق الجهة معظم أنظمة املوارد البشرية املعمول بها في الحكومة االتحادية•
. تدار الخدمات الرئيسية إلجراءات املوارد البشرية بشكل جيد•

املوارد البشرية االستراتيجية

ملةاملتكاالبشرية املوارد 
.خرجاتتتكامل استراتيجية املوارد البشرية مع استراتيجية الجهة ويتضح التأثير ضمن امل•
.الجهة تطوير رأس املال البشري في الحكومة االتحاديةتدعم•
.في الجهةبفاعلية تسهم إدارة املوارد البشرية في تحسين اإلجراءات  و إدارة املواهب •

مواكبة ومتغيرة للسياسات واألنظمة الجديدة •
تتبنى وتطبق افضل املمارسات الرقمية الحديثة•
ارات املستقبليةوتوفير الكفاءات املستقبلية لسد احتياجاتها من املهآلية واضحة لتطوير لديها •

املوارد البشرية الرائدة

املوارد البشريةتطور ونضج ممارسات مستويات نموذج 

ة متتمل اتت ا ارحتتاور فتتي الحكومتتة االتحاديتتريةيتتتت تيتتايج ال اتتات االتحاديتتة وفتتق مستتتويات نمتتوذج تطتتور ونضتتج ممارستتات املتتوارد البشتترية وذلتتر متتمل اتت ا نتتتائ  ممكنتتات ومؤشتترات املتتوارد البشتت

أف تتتم مستتتتوى للتطتتتور ويمثتتتم املستتتتوى  ور املتتتوارد البشتتترية والتتت   وا أدنتتتس مستتتتوى فتتتي تطتتتاأل األربعتتتة واألن متتتة االلكترونيتتتة املؤتمتتتتة ردتتترارات املتتتوارد البشتتتريةا عيتتتث يمثتتتم املستتتتوى الراثتتتمل أوىتتت  و

.يتطلب املزيد ممل ال اود لتحسين أدار املوارد البشرية وتطويرها ممل قبم ال اات االتحادية ملواكبة األولويات الحكومية
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ونضج ممارسات املوارد البشريةتطور مستويات نموذج 
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البشريةمحاور نموذج تطور ممارسات املوارد 

صاصدددات املدددوارد رئيسدددية وفدددق اختأربتتتمل محتتتاور تصددد يم جميدددع وملدددائم املدددوارد البشدددرية ضدددمن علددد  املدددوارد البشدددرية الحكوميدددة تعتمددد آليدددة قيددداس مسدددتوس تطدددور ممارسدددات 

رات العربيدة املتحددة االولويدات االسدتراتيجية لحكومدة دولدة االمدا، بحيد  تتااسدب  هدامل املحداور مدع وارشترا التدم  ا التطتويرا كفارة التوظيتجاالحوكمة:البشرية وهي

:وفق كل محور للمؤشرات الرئيسية تفعيل أنظمة وسياسات املوارد البشرية وذلك وفق التفاصيل التالية وبما يعكس التقدم املحرز في 

.املوظفينإنتادية 1.

افزاملكافآت 2. .والحو

.نسبة ارخالفات ونسبة الت لمات التي تت البت فيها3.

املوظفين املشاركين في بنر املااراتنسبة 4.

الحوكمةمحور 

.س مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية1.

.فعالية استخدام أن مة املوارد البشرية االلكترونية2.

.كفارة القوى العاملة3.

التوطين1.

.  الدوران الوظيفي2.

.الوظيفيتقييت األدار 3.

.جالتحوا الرقمي في التوظي4.

.التدريبالتحوا الرقمي في 1.

.املتدربيننسبة 2.

.التدريبيةمعدا الساوات 3.

ولميةنسبة الحاصلين وى  شاادات 4.

.طلوبةاملنسبة املوظفين ال يمل تتوفر لديهت الكفارات الوظيفية 5.

1

محور كفارة التوظيج 2

محور التطويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 3

محور الدمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  واالشرا  4
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محور الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوكمة
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الحوكمةمؤشرات محور 

o م بياناتي  أن مة املوارد البشرية االلكترونية لل اات املشغلة لن انسبة تفعيم

o ات أن مة املوارد البشرية في ال اات الرابطة ممل ا ا ناقم الخدمأتمتةنسبة
ESBاملؤسسية 

o البشرية وس مة البيانات األساسية للموظفين في ن ام إدارة املوارداكتماا نسبة
االلكتروني 

oس مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية

أن مة املوارد البشرية االلكترونية فعالية استخدام. 2ةالبشريس مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد . 1

o مدة التوظيج وفق اآللية االلكترونية املعتنسبة كفارة

o املةالعتطبيق ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى دودة

o املستهدفةالشواغر في الوظائج نسبة ممر

o الوظائجاألساسية ممل ادمالي الوظائج نسبة

كفارة القوى العاملة. 3
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س مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية

2018لسداة ( 1) االتحادية وقرار مجلس الوزراء رقدم البشرية في الحكومة بشأن املوارد 2016لساة 17بقانون اتحادي رقم وفق املرسوم •

تق أعكتام  هت ا بشأن الالئحة التافياية لقانون املوارد البشرية في الحكومة االتحاديدة،  بمتا فتي االتحاديتة  اتات املرستوم وىت  دميتمل ال تطبَّ

وظفتو ال اتات ذلتر ال اتات التتي نيتت تشتريعات انشتارها وىت  ودتود لتوائش متوارد ثشترية مستتقلة لاتا و يستأثكا متمل تطبيتق أعكامت  م

. التي يتت استثنارها ممل قبم مجلس الوزرار املوقر االتحادية 

فيايدددة والقدددرارات يقددديس هددداا املى دددر مددددس التددداام الجهدددات االتحاديدددة بتطبيدددق قدددانون املدددوارد البشدددرية فدددي الحكومدددة االتحاديدددة  والئحتددد  التا•

ات املددددوارد الوزاريددددة ذات الصددددلة باسددددتسدام مصددددفوفة سددددالمة تطبيددددق تشددددراعات وأنظمددددة املددددوارد البشددددرية وال دددد  تعكددددس مدددددس  ددددحة إجددددراء

(.Business Intelligence) البشرية املافاة حي  تم اعداد تقارير عبر نظام التقارير الاكية 

لدة إلدارة رأسدمال البشدري يعكس هاا املى ر الهدف االستراتيجي الرئيس   للهيئة والداي يسدتاد إ د  تطدوير وتطبيدق ماظومدة تشدراعية متكام•

.في الحكومة االتحادية ودعم الجهات االتحادية في التافيا السليم للتشراعات املتعلقة باملوارد البشرية
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البشريةس مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد مؤشر 

:ايير التالية حسب املعميفوفة س مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية في الحكومة االتحاديةيتم احتساب نتائج هاا املى ر باستسدام 

(Impact)كل مالحظة مستوى تأثير 1.

املالحظة وفق حجم الجهة االتحادية ( تكرار)نسبة وقوع 2.

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ي الحكومددة يقدديس هدداا املى ددر مدددس التدداام الجهددات االتحاديددة بتطبيددق قددانون املددوارد البشددرية فدد

م بتفعيددددل االتحاديدددة  والئحتددد  التافيايددددة والقدددرارات الوزاريددددة ذات الصدددلة و كدددالك مدددددس االلتددداا

حة إجددراءات أنظمدة املدوارد البشددرية املعمدول بهدا فددي الحكوميدة االتحاديددة   وال د  تعكدس مدددس  د

املوارد البشرية املافاة عبر أنظمة املوارد البشرية االلكترونية

رية س مة تطبيق تشريعات و أن مة املوارد البش

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس
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آلية قياس مؤشر س مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية

Severity Score
ال سامة مستوى 

( ةامل عمستوى وقوع× مستوى التأثير )

Frequency Score
امل ع ةتكرار /وقوعمستوى 

وفق امليفوفة

Frequency
ال اةنسبة وقوع امل ع ة في 

(ودد املوظفين÷ وددا مل ع ات )

Impact
مستوى التأثير

Number of  Actual Cases
ودد امل ع ات املرصودة

املرصودة لل اةامل ع ات
 42ودد املوظفين هوادمالي 

 
موظفا

#

20 2 14% 10 6
ممل % 10منش ترقيات مالية تتجاوز 

«3»عاصلين وى  تقييت أدار الراتب األساس ي ملوظفين
1

20 2 14% 10 6 «1»تقييت أدار منش و وة دورية ملوظفين عاصلين وى  2
1 1 5% 1 2 منش إدازة أبوة ملولود اارج الدولة 3
1 1 5% 1 2 وقود غير محملة في الن ام 4

42 ار موع

42÷4=10.5  (Average)ال اةدسامة امل ع ات في مستوى متوسط 

 ×100 (40 ÷ 10.5(
26%

البشريةالسليت لأشريعات وأن مة املوارد التزام ال اة بالتطبيق نسبة ودم 
100× ( «40»أوى  نأيجة ملستوى ال سامة وفق امليفوفة÷ متوسط مستوى دسامة امل ع ات في ال اة )

74%
نسبة س مة تطبيق تشريعات وأن مة املوارد البشرية 

(نسبة ودم االلتزام ال اة بالتطبيق السليت لأشريعات وأن مة املوارد البشرية-100%)

امل ع ة( تكرار ) مستوى وقوع ×مستوى تأثير امل ع ة  = معادلة قياس مستوى دسامة امل ع ة

امل ع ة في ال اة( تكرار)ودد مرات وقوع :مستوى تأثير امل ع ة وفق ال دوا التالي
=

وفق امل ع ة( تكرار)نسبة وقوع 
ادمالي املوظفين في ال اة ح ت ال اة االتحادية 

(بالنقاط)املعيار  مستوى تأثير امل ع ة

نقطة واحدة تأثير منخفض

نقاط5 تأثير متوسط

نقاط10 تأثير والي

تكرار امل ع ة /مستوى وقوع 
(بالنقاط)املعيار 

امل ع ة ( تكرار)نسبة وقوع 
‘’Frequency’’

نقطة واحدة 0 %-10% (Rarely)نادرا

نقطتين 11 %-50% (Sometimes)أحيانا 

نقاط3 51 %-90% (Often)غالبا

نقاط4 91 %-100%  (Always)دائما 

12

توضيحيمثاا
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االلكترونيةاستخدام أن مة املوارد البشرية فعالية 

ءات أحددددددد أهددددددم إنجددددددازات الحكومددددددة االتحاديددددددة فددددددي تحسددددددين إجددددددرا« بياندددددداتي » تعتبددددددر ماظومددددددة 

وتطددددوير وممارسدددات املدددوارد البشددددرية حيددد  يصدددداحب إجدددراءات اسدددتقطاب وتعيددددين املدددوملفين

 فددي كافددة مراحلهددا وح ددى  هايددة خدددم هم حيدد  يددوفر 
 
لقددوس العاملددة قاعدددة بيانددات لأدائهددم مهايددا

أداء إدارات في الحكومة االتحادية تدعم متساي القرار، وتسهل اإلجراءات اإلداريدة وترتقدي بد

مددل غيددر ورقيددة املددوارد البشددرية فددي الحكومددة االتحاديددة، حيدد  يهدددف الاظددام إ دد  تددوفير بيئددة ع

التكدددداليم إلكترونيددددة بشددددكل  ددددامل لتسددددراع اإلجددددراءات الخاصددددة بدددداملوملفين ومددددن ثددددم خفددددض

اصدددة بددداملوارد اسدددتسرال التقدددارير اإلحصدددائية الدقيقدددة الخوتسدددهيل ورفدددع الكفددداءة اإلنتاجيدددة، 

.البشرية

ي الشدددكل علددد  أنظمدددة إدارة معلومدددات املدددوارد البشدددرية املوضدددحة فددد« بيانددداتي»يشدددمل ماظومدددة 

:التا ي
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بياناتيام تفعيم أن مة املوارد البشرية االلكترونية لل اات االتحادية املشغلة لن نسبة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس :املؤشروصج

oغلة يقيس هاا املى ر متوسط تفعيل استسدام الجهات االتحادية املش

:لاظام بياناتي ألنظمة املوارد البشرية االلكترونية التالية 

:القياسطريقة

CoreHRن ام املوارد البشرية األساس ي . 1
إ   عدد املوملفين في الجهة(  Number of Transaction)عدد الحركات 

SSHRن ام الخدمة ال اتية . 2
إ   عدد املوملفين في الجهةNumber of Transaction))عدد الحركات 

PMSن ام تقييت األدار . 3
معدل نسبة اكتمال املراحل الثالث للتقييم عل  عدد املوملفين املس هدفين

ن ام التدريب ارلكتروني. 4
عدد مرات التسجيل في الدورات التدريبية إ   عدد املوملفين  في الجهة

ن ام التوظيج ارلكتروني. 5
نسبة عدد الطلبات املقدمة إ   عدد الوملائم املعلن عنها من خالل الاظام

Discovererن ام التقارير ارعيائية . 6
(لديهم صالحيات)عدد التقارير املستسدمة إ   عدد املستسدمين 

BIن ام التقارير ال كية . 7
(لديهم صالحيات)عدد التقارير املستسدمة إ   عدد املستسدمين 

(Business Intelligence) الاكية التقارير نظام 

( Core HR) نظام إجراءات املوارد البشرية 

( Self Service HR) نظام الخدمة الااتية 

(PMS) نظام تقييم األداء 

(i-recruitment)نظام التومليم االلكتروني 

(OLM) نظام التدريب االلكتروني 

( Discoverer) نظام التقارير اإلحصائية  1

2

3

4

5

6

7

:يتم قياس هاا املى ر عن طريق احتساب معدل فعالية استسدام األنظمة االلكترونية التالية
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ESBية أن مة املوارد البشرية االلكترونية لل اات االتحادية الرابطة ممل ا ا ناقم الخدمات املؤسسأتمتةنسبة 

:القياسطريقة

oتم ربطها يقيس هاا املى ر نسبة خدمات املوارد البشرية املىتمتة للجهات االتحادية ال   

نستتتتتتتبة: وتشمل التا ي ESBمن خالل ناقل الخدمات املىسسية 

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

(خ ال...ومليفيةدرجة / تعديل ماصب ) خدمة تاقالت املوملم 

.خدمة ا هاء خدمة موملم

.خدمة ترقية موملم

.خدمة تسجيل إجازة

خدمة تسجيل إصابة عمل 

خدمة تسجيل برنامج تدريب 

. خدمة تسجيل حركة اصدار  راتب

.  خدمة تسجيل حركة تدريب موملم

.خدمة تسجيل حركة تظلم موملم

.خدمة تسجيل حركة جائزة أو تكريم ملوملم حسب نظام املكافآت والحوافز

.خدمة تسجيل حركة مسالفة ملوملم

.خدمة تسجيل خطة التطوير الفردية ملوملم

.خدمة تسجيل موملم جديد

خدمة تسجيل  هادة مهاية أو تسصصية أو علمية 

.خدمة تسجيل وثيقة أداء موملم بمراحلها الثالث

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

:املؤشروصج

ودد ادمات املوارد البشرية املؤتمتة 

=

أن مة املواردأتمتةمعادلة قياس مؤشر نسبة 
ابطة البشرية االلكترونية لل اات االتحادية الر 
(ادمة18)ادمالي ودد ادمات املوارد البشريةESBممل ا ا ناقم الخدمات املؤسسية 

.خدمة تعديل الهيكل التاظيم  لجهة اتحادية 16

.خدمة تعديل بيانات معالين مرتبطين بموملم 17

.خدمة تعديل بيانات املوملم 18
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رونينسبة اكتماا وس مة بيانات املوظفين في ن ام إدارة املوارد البشرية االلكت

oموملفين البيانات األساسية لل: يقيس هاا املى ر نسبة اكتمال وسالمة كل من

في أنظمة املوارد البشرية االلكترونية وبيانات الومليفة وبيانات املعالين

:القياسطريقة

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس :املؤشروصج

ودد الحقوا املكتملة والدقيقة

=
نات معادلة قياس مؤشر نسبة اكتماا وس مة بيا

لكترونياملوظفين في ن ام إدارة املوارد البشرية اال
ادمالي ودد الحقوا املطلوبة 
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الحقوا الخاصة بال اات االتحادية املشغلة لن ام بياناتي قائمة 

عقوا البيانات األساسية للموظج

االسم باللغة العربية1

االسم باللغة اإلنجلياية2

تاريخ امليالد3

رقم الهوية4

الهاتم املتحرك5

العاوان6

الديانة7

املستوس التعليم 8

املىهل العلم 9

الحالة االجتماعية10

الج س11

البريد االلكتروني12

الج سية13

الرقم املوحد14

رقم الجواز 15

الجوازوثيقة16

وثيقة الهوية 17

(رقم البلدة –رقم األسرة ) القيد خالصة18

تص يم اإلعاقة19

عقوا بيانات الوظيفة 

تاريخ التعيين1

املاصب2

الومليفة3

العائلة الومليفية4

العائلة الومليفية الفرعية5

PMOفئة الومليفة حسب 6

الدرجة7

فئة الدرجة 8

الوحدة التاظيمية9

نوع العقد10

تاريخ بداية العقد11

تاريخ  هاية العقد12

وثيقة العقد13

الراتب األساس  14

الراتب اإلجما ي15

إمارة العمل16

موقع العمل17

بيانات املعالين 

املعال اسم 1

هوية املعالرقم 2

املعالج س 3

االجتماعية للمعالالحالة 4

القرابةصلة 5

ميالد املعالتاريخ 6

بداية االعالة تاريخ 7
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ESBالحقوا الخاصة بال اات االتحادية الرابطة ممل ا ا ناقم الخدمات املؤسسية قائمة 

عقوا البيانات األساسية للموظج

االسم باللغة العربية1

االسم باللغة اإلنجلياية2

تاريخ امليالد3

الج سية4

رقم الهوية5
الرقم املوحد6

رقم جواز السفر7
الهاتم املتحرك8

البريد االلكتروني9

العاوان10

الديانة11

املستوس التعليم 12

املىهل العلم 13

الج س14

الحالة االجتماعية15

ESB)املرحلة الثانية من مشروع )وثيقة الجواز 16

ESB)املرحلة الثانية من مشروع )وثيقة الهوية17

(رقم البلدة –رقم األسرة ) القيد خالصة18

تص يم اإلعاقة19

عقوا بيانات الوظيفة 

تاريخ التعيين1

الدرجة2

نوع العقد 3

املاصب4

الوحدة التاظيمية5

نوع الوحدة التاظيمية6

موقع العمل7

امارة العمل8

اإلجما يالراتب 9

(ESBاملرحلة الثانية من مشروع)تاريخ بداية العقد 10

(ESBاملرحلة الثانية من مشروع)تاريخ  هاية العقد 11

(ESBاملرحلة الثانية من مشروع)وثيقة العقد 12

بيانات املعالين 

اسم املعال1

صلة قرابة املعال2

تاريخ ميالد املعال3

ج س املعال4

رقم هوية املعال5
الحالة االجتماعية للمعال 6

املعال يعمل؟هل7

هل لدس املعال تأمين صحي؟8
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نسبة كفارة التوظيج وفق اآللية االلكترونية املعتمدة

oمددع ة للمراددحينيقديس هدداا املى ددر مدددس كفدداءة املراددحين للوملددائم الشدداغرة فددي الحكومددة االتحاديدة مددن خددالل مطابقددة املددىهالت العلميددة والخبددرة العمليدد

  يدتم كفداءة التومليدم وال دمتطلبات ومعايير الومليفة املرتبطة باظام تقييم وتوصيم الوملائم حي  يتم تغايدة الاظدام االلكتروندي بمعدايير وا دتراطات

.استيفاءها من قبل موملفي املوارد البشرية في الاظام االلكتروني

:القياسطريقة

نستتتتتتتبة:املؤشروصج

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

( فما فوق % 80)ودد املوظفين ال يمل عققوا نتائ  التقييت املستهدفة 

=
ق التوظيج وفمعادلة قياس مؤشر نسبة كفارة

اآللية االلكترونية املعمدة
إدماا ودد املوظفين ال يمل تت تقييمات وبر آلية كفارة التوظيج ارلكترونية 



الحوكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمةمحور 

16

دودة تطبيق ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة

oالتسطديط الفعدال يقيس هاا املى ر جودة وكفاءة التسطيط االستراتيجي للقوس العاملة فدي الحكومدة االتحاديدة بمدا يسددم توجهدات الحكومدة فدي

زندات الوملدائم وفدق لدرأس املدال البشدري لتعزيدز وتحسدين متطلبدات تحديدد الكفداءات واملواهدب فدي الجهدات االتحاديدة ووضدع تقدديرات دقيقدة ملوا

.ماهج علم  واضح ومتفق علي 

oتا ييعتمد مى ر جودة تطبيق نظام التسطيط االستراتيجي للقوس العاملة عل  معيارين بشكل متساوي وهما كال:

. العاملةنسبة تطبيق مراحل نظام التسطيط االستراتيجي للقوس 1.

.عاملةنسبة التعيياات في الوملائم ال   تم تقييمها وادراجها في نظام التسطيط االستراتيجي للقوس ال2.

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

:املؤشروصج
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o هيئةالمن قبل الصادر تسطيط القوس العاملة دليل نظام خطة القوس العاملة بااء  عل  االلتاام بتطبيق هاا املى ر نسبة يقيس .

oيسدداعد علدد  يسدددم هدداا املى ددر توجهددات الحكومددة فددي التسطدديط الفاعددل لددرأس املددال البشددري لرفددع مسددتوس االنتاجيددة فددي الحكومددة االتحاديددة حيدد  
. الوملائم والكفاءات الالزمة مما يحسن عمليات االستقطاب والتطويرمن تحديد التوقعات  املستقبلية 

عاملة نسبة تطبيق مراعم التخطيط االستراتيجي للقوى ال

www.fahr.gov.aكما أن فريق الهيئة عل  اتم االستعداد لدعم الجهات االتحادية في تطبيق الدليلاإللكتروني للهيئة دليل التسطيط االستراتيجي للقوس العاملة في املوقع يتوفر 

2015ي مايو فلتسطيط االستراتيجي للقوس العاملة الاي أطلقت  الهيئة لااللكترونياظاماليتم قياس هاا املى ر من خالل 

: مراحل3و الاي يقوم بتسطيط الوملائم ضمن (2015لساة 5/3خ/ 50وفق قرار املجلس الوزاري للتامية رقم ) 

تحليم الوظائج : املرعلة األول  •

تيايج الوظائج عسب العرض والطلب :  املرعلة الثانية •

.تحديد األولويات الخاصة باالستقطاب: املرعلة الثالثة •

ة مؤشر دودة تطبيق ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى العامل/ تاثمل

1

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

17

http://www.fahr.gov.a/
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ة مؤشر دودة تطبيق ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى العامل/ تاثمل

oاالتحاديةالجهاتفيالتعييااتتافيافيالعاملةللقوس االستراتيجيالتسطيطنظاممناالستفادةنسبةاملى رهاايقيس.

:القياسطريقة

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس لاا نسبة املوظفين ال يمل تت تعيينهت وى  وظائج مخطط 2

ودد املوظفين ال يمل تت تعيينهت وى  وظائج مخطط لاا

=

مؤشر نسبة التعيينات فيمعادلة قياس 
  الحكومة االتحادية وى  الوظائج بنار وى

التعينات في ال اة ادماليالقيمة االستراتيجية للوظيفة

:املؤشروصج
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لة العامدودة تطبيق ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى طريقة قياس 

(وى  الوظائج ارخطط لاامؤشر نسبة التعيينات في ال اة +نسبة تطبيق مراعم ن ام التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة)

=

معادلة قياس دودة تطبيق ن ام
التخطيط االستراتيجي للقوى 

2العاملة 

ف ة وليهاودد الوظائج في املرعلة األايرة وهي الوظائج التي تت االنتهار ممل تحديد االولويات الخاصة باالستقطاب وارحا

=

م تطبيق مراعنسبة معادلة قياس
لقوى ن ام التخطيط االستراتيجي ل

(بدون تكرار)ادمالي الوظائج في ال اة العاملة 

ودد املوظفين ال يمل تت تعيينهت وى  وظائج مخطط لاا

=

مؤشر نسبة التعيينات فيمعادلة قياس 
  الحكومة االتحادية وى  الوظائج بنار وى

التعينات في ال اة ادماليالقيمة االستراتيجية للوظيفة

1

2
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(Critical Jobs)الشواغر في الوظائج املستهدفة نسبة ممر 

o هداا املى در نسدبة مدلء الشدواغر فدي الوملدائم املسد هدفة يقديس (Critical Jobs )قدوس واملصدافة وفدق الاظدام االلكتروندي للتسطديط االسدتراتيجي لل

كومتتتة دولتتتة وظتتتائج الزاميتتتة لل اتتتة بمودتتتب قتتتانون تن يمتتتي وتعتبتتتر ضتتترورية لتحقيتتتق ر يتتتة وأهتتتدا  عالعاملدددة فدددي الحكومدددة االتحاديدددة علددد  أ هدددا 

.ارمارات االستراتيجية

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

التي تت ملؤها(Critical Jobs)ودد الشواغر في الوظائج املستهدفة 

=
مؤشر نسبة ممر الشواغر فيمعادلة قياس 

(Critical)الوظائج املستهدفة 
(Critical Jobs)ادمالي ودد الوظائج املستهدفة 

:القياسطريقة
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(Core Jobs)نسبة الوظائج الرئيسية ممل ادمالي الوظائج 

o نفيتتت  وتحقيتتتق تعتبتتتر وظتتتائج أساستتتية مطلوبتتتة لتاجمدددا ي الوملدددائم فدددي الجهدددة االتحاديدددة وال ددد  الرئيسدددية مدددن هددداا املى دددر نسدددبة الوملدددائم يقددديس

األهدا  االستراتيجية واملبادرات الخاصة بال اة

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد الوظائج الرئيسية في ال اة 

=
مؤشر نسبة الوظائج معادلة قياس

(Core Jobs)الرئيسية ممل ادمالي الوظائج 
ادمالي ودد الوظائج في ال اة 
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مؤشرات محور كفارة التوظيج

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوران الوظيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفي. 2(مؤشر استراتيجي ) التوطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين . 1

التحوا الرقمي في التوظيج. 4 تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتييت األدار. 3

o نسبة التوطين االدمالية

oن ال اات االتحادية التي عققت مستهد  التوطينسبة

oننسبة ال اات االتحادية التي ازداد بها ودد املواطني

o املستهدفة نسبة املوظفين املواطنين في الوظائج (Critical Jobs  )

o األساسية  نسبة املوظفين املواطنين في الوظائج (Core Jobs  )

oنسبة الدوران الوظيفي

oال ددالخدمة ممل املوظفين تاركي نسبة

o فأوى  « 4»تاركي الخدمة ممل الحاصلين وى  تقييت أدار نسبة

o مممل تت ادرادات ضممل اطة التعاقب الوظيفيتاركي الخدمة نسبة

o ةال كيبنر األهدا  الفردية املسقطة ممل األهدا  نسبة

oالوظيفيمراعم تقييت األدار اكتماا نسبة

o ترقياتالحاصلين وى  املوظفين نسبة

o فأوى  ممل ادمالي ودد «4»ال يمل عيلوا وى  تقييت أدار املوظفين نسبة
الحاصلين وى  ترقيات 

o املعلنة ممل ا ا ن ام التوظيج االلكتروني الشواغر نسبة(i-recruitment)

o االلكترونيالتوظيجن امباستخداماملعينيناملوظفيننسبة(i-recruitment)
o

oنسبة التوطين عسب الفئات
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مؤشرات التوطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين

:املؤشروصج

o وير املوملفين املواطاين نسبة املوملفين املواطاين في الجهة والاي يعبر عن مدس تطبيق الجهة لخطط التوطين والسياسات املتعلقة بتطيقيس هاا املى ر
.  كما يعكس املى ر مدس نجاح الجهة في استقطاب ورفع أعداد املواطاين في الوملائم املس هدفة. وتأهليهم

oوفقا س نسبة التوطينيقيس املى ر ال سب االجمالية للتوطين في الجهة ونسبة التوطين املحققة من املس هدف كما يحتوي عل  مى رات فرعية أخرس تقي

.للوملائم األساسية والحرجة

يسأثكا ممل قياس املؤشر يشمم قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة1.

املحليالكادر2.

جزئيدوامالوعقوداملىقتةالعقود3.

التعهيدعقود4.

التسصصية املوملفين عل  الكادر العام والكوادر1.

راء علددددد  مستلدددددم العقدددددود الددددددوام الكامدددددل والخدددددا  والخبددددديشدددددمل املدددددوملفين2.
واملستشارين

املوملفين املعارين واملاتدبين 3.

ة ، الخدمدددة املدددوملفين فدددي االجدددازة الدراسدددية املمتددددة ، االجدددازة املرضدددية املمتدددد4.
الوطاية

املوملفين ضمن فترة االختبار5.
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نسبة التوطين االدمالية

oاسات املتعلقة بتطدويريقيس هاا املى ر نسبة املوملفين املواطاين في الجهات االتحادية والاي يعبر عن مدس تطبيق الجهة لخطط التوطين والسي
.املوملفين املواطاين وتأهيلهم

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

نيج سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين املواطنين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس 

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

التوطين االدمالية
ادمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس 
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افيةنسبة التوطين في الفئة  االشر

o االتحاديةالجهات في اال رافيةضمن الوملائم يقيس هاا املى ر نسبة املوملفين املواطاين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

افيةودد املوظفين املواطنين في الفئات  املعتمدة في نهاية فترة القياس االشر

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

افيةالتوطين في الفئة  االشر
افيةادمالي املوظفين في الفئات  املعتمدة في نهاية فترة القياس االشر



محور 
كفارة التوظيج

27

نسبة التوطين في الفئة اردارية 

o االتحاديةالجهات ضمن الوملائم اإلدارية في يقيس هاا املى ر نسبة املوملفين املواطاين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين املواطنين في الفئات اردارية املعتمدة في نهاية فترة القياس 

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

التوطين في الفئة اردارية
ادمالي املوظفين في الفئات اردارية املعتمدة في نهاية فترة القياس 
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نسبة التوطين في الوظائج التخييية والفنية 

o االتحاديةالجهات ضمن الوملائم التسصصية والفاية في يقيس هاا املى ر نسبة املوملفين املواطاين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين املواطنين في الوظائج التخييية والفنية املعتمدة في نهاية فترة القياس 

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

نيةالتوطين في الوظائج التخييية والف
ادمالي املوظفين في الوظائج التخييية والفنية املعتمدة في نهاية فترة القياس 
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وظائج الخدمات املساندة نسبة التوطين في 

o االتحاديةالجهات ضمن وملائم الخدمات املساندة في يقيس هاا املى ر نسبة املوملفين املواطاين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين املواطنين في وظائج الخدمات املساندة املعتمدة في نهاية فترة القياس 

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

التوطين في وظائج الخدمات املساندة
ادمالي املوظفين في وظائج الخدمات املساندة املعتمدة في نهاية فترة القياس 
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نسبة التوطين ارحققة ممل املستهد 

30

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

oفات ممكاددات املددوارد يقدديس هدداا املى ددر نسددبة التددوطين املحققددة باملقارنددة مددع مسدد هدف التددوطين املعتمددد للجهددات االتحاديددة وفددق آليددة وضددع مسدد هد
.البشرية بالت سيق مع الجهات االتحادية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء املوقر

:املؤشروصج

:القياسطريقة

نسبة التوطين ارحققة

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

التوطين ارحققة ممل املستهد 
مستهد  التوطين
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نسبة الزيادة في أوداد املواطنين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

oيقيس هاا املى ر نسبة الزيادة في أعداد املواطاين واعكس مدس نجاح الجهة في استقطاب ورفع أعداد املواطاين في الجهة.

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين املواطنين في العام املاض ي-ودد املوظفين املواطنين في نهاية العام 

=
مؤشر نسبة معادلة قياس

املواطنينالزيادة في أوداد
ودد املوظفين املواطنين في العام املاض ي
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(Critical Jobs)نسبة املوظفين املواطنين في الوظائج املستهدفة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

o وال دد  تعتبددر وملددائم تددم املددوملفين املددواطاين فددي الوملددائم املسدد هدفة مددن اجمددا ي الوملددائم املسدد هدفة فددي الجهددات االتحاديددةيقدديس هدداا املى ددر نسددبة
ضتترورية لتحقيتتق ر يتتة وظتتائج الزاميتتة لل اتتة بمودتتب قتتانون تن يمتتي وتعتبتتر العاملددة علدد  أ هددا تصدد يفها وفددق نظددام التسطدديط االسددتراتيجي للقددوس 

.وأهدا  عكومة دولة ارمارات االستراتيجية

:املؤشروصج

:القياسطريقة

(Critical Jobs)ودد املوظفين املواطنين في الوظائج املستهدفة

=
املواطنين فيمؤشر نسبة معادلة قياس

(Critical)الوظائج املستهدفة 
(Critical Jobs)ادمالي ودد الوظائج املستهدفة
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Core) املواطنين في الوظائج الرئيسيةنسبة املوظفين  Jobs)

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

o وظتائج أساستية مطلوبتة ر وال   تعتباملوملفين املواطاين في الوملائم الرئيسية من اجما ي الوملائم في الجهات االتحادية يقيس هاا املى ر نسبة
.لتنفي  وتحقيق األهدا  االستراتيجية واملبادرات الخاصة بال اة

:املؤشروصج

:القياسطريقة

(Core Jobs)ودد املوظفين املواطنين في الوظائج الرئيسية 

=
املواطنين فيمؤشر نسبة معادلة قياس

(Core)الوظائج الرئيسية 
(Core Jobs)ادمالي ودد الوظائج األساسية 
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مؤشرات الدوران الوظيفي

:املؤشروصج

oكومة االتحاديةي الحت فيعكس مى ر نسبة الدوران الومليفي مدس قدرة الجهات االتحادية في املحافظة عل  املوملفين حي  يعبر عن متوسط ترك الومليفة وتسرب الكفاءا .
oيشترط مى ر الدوران الومليفي انقضاء فترة االناار الخاصة باملوملم املستقيل وذلك الحتساب  ضمن املى ر .

قالةاالستوليس ابتداء  من تاريخ طلب « للاصم الثاني»كأخر يوم ملوملم و علي  يتم احتساب املوملم في مى ر الدوران الومليفي 2018-7-1تم تحديد : مثاا •
oسددبة الددس نيقدديس املى ددر ال سددب االجماليددة للدددوران الددومليفي فددي الجهددة ونسددبة الدددوران الددومليفي للمددوملفين الجدددد كمددا يحتددوي علدد  مى ددرات فرعيددة أخددرس تقددي 

 
دوران الددومليفي وفقددا

.وخطط التعاقب الومليفياألداءلتقييم 

قياس املؤشرالفئات الوظيفية أو الحاالت التي تشمم أسباب يشمم قياس املؤشر

التسصصية املوملفين عل  الكادر العام والكوادر1.

عل  مستلم العقود الدوام الكامل والخا  والخبراء واملستشارينيشمل املوملفين2.

املوملفين في االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطاية3.

املوملفين ضمن فترة االختبار4.

الفئة املعاونة أو الخدمية5.

االستقالة1.

عدم الكفاءة الومليفية2.

عدم تجديد العقد أو إ هائ  قبل ان هاء مدت 3.

السداة االنقطاع عن العمل بددون مبدرر مقبدول ملددة عشدرة أيدام عمدل متصدلة أو عشدرين يدوم مافصدل  خدالل4.
الواحدة 

الاقل إ   جهة أخرس 5.

:الفئات الوظيفية أو الحاالت التي تسأثكا ممل قياس املؤشر أسباب تسأثكا ممل قياس املؤشر

املحليالكادر1.

جزئيدوامالأوياومةاملأواملىقتةالعقود2.

العامةللخدماتالتعهيدعقود3.

حاالت بلوغ سن التقاعد1.

حاالت الوفاة2.

الصحية عدم اللياقة3.

صدور مرسوم اتحادي4.

اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء5.

إعادة الهيكلة6.
 لخطط توطين وملائم غير املواطاين، عل  أن يعطى املوملم مهلة  هرين قبل إ هاء خ7.

 
.دمات اإلحالل وفقا

سحب ج سية الدولة أو سقوطها عن املوملم8.

الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمسالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي9.
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نسبة الدوران الوظيفي

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

نيج سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد املوظفين التاركين للخدمة في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس 

=
مؤشر معادلة قياس

الدوران الوظيفينسبة 
ادمالي املوظفين الفعليين في ال اة في نهاية فترة القياس

o يفدددة وتسدددرب الددددوران الدددومليفي مددددس قددددرة الجهدددات االتحاديدددة فدددي املحافظدددة علددد  املدددوملفين حيددد  يعبدددر عدددن متوسدددط تدددرك الومليعكدددس مى دددر نسدددبة
.الكفاءات في الحكومة االتحادية
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نسبة تاركي الخدمة ممل املوظفين ال دد

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ادمالي ودد تاركي الخدمة ال دد في نهاية فترة القياس

=
تاركي مؤشر نسبة معادلة قياس

الخدمة ممل املوظفين ال دد
ادمالي ودد املوظفين ال دد في نهاية فترة القياس

o الجددتاركي الخدمة من املوملفين الجدد مدس قدرة الجهات االتحادية عل  املحافظة عل  املوملفين يعكس مى ر نسبة.
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فأوى « 4»نسبة تاركي الخدمة ممل الحاصلين وى  تقييت أدار 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

(املاض يبنار  وى  تقييت أدار العام)فأوى  « 4» ودد تاركي الخدمة الحاصلين وى  تقييت أدار 

=

تاركي مؤشر نسبة معادلة قياس
ار الخدمة ممل الحاصلين وى  تقييت أد

ادمالي ودد تاركي الخدمةفأوى « 4»

o مدددس قدددرة الجهددات االتحاديددة علدد  املحافظددة علدد  املددوملفين مددن ذوي فددأعل  « 4»تدداركي الخدمددة مددن الحاصددلين علدد  تقيدديم أداء يعكددس مى ددر نسددبة
.نظام إدارة األداء املعتمد ملوملفي الحكومة االتحاديةفأعل  وفق « 4»الكفاءات الحاصلين عل  تقييم أداء 
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تت ادرادات ضممل اطة التعاقب الوظيفيمممل تاركي الخدمة نسبة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:املؤشروصج

:القياسطريقة

ودد تاركي الخدمة مممل تت ادرادات ضممل اطة التعاقب الوظيفي

=

تاركي مؤشر نسبة معادلة قياس
الخدمة مممل تت ادرادات ضممل اطة 

ادمالي املوظفين املدردين ضممل اطة التعاقب الوظيفيالتعاقب الوظيفي

o في الصدم تاركي الخدمة ممدن تدم ادراجهدم ضدمن خطدة التعاقدب الدومليفي مددس قددرة الجهدات االتحاديدة فدي املحافظدة علد  مدومليعكس مى ر نسبة
.الثاني من ذوي الكفاءة والاين تم تأهليهم لشغل وملائم مهمة في الجهة
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األهدا  الفردية املسقطة ممل بنر األهدا  ال كية نسبة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين املستخدمين لبنر األهدا  ال كية

=
ة األهدا  الفرديمؤشر نسبة معادلة قياس

املسقطة ممل بنر األهدا  ال كية
األدارادمالي ودد املوظفين املستهدفين في ن ام إدارة

o ية للجهدددة وبادددك هددداا املى دددر مددددس التحدددول االلكتروندددي فدددي نظدددام تقيددديم األداء مدددن خدددالل ربدددط األهدددداف الفرديدددة للمدددوملفين بالخطدددة التشدددغيليعكدددس
.األهداف الاكية

:املؤشروصج



محور 
كفارة التوظيج

40

نسبة اكتماا مراعم تقييت األدار الوظيفي

ة املرادعة املرعلي

تخطيط 
األدار

تقييت األدار 
السنو  

يوليو-يونيو 

مراعم تقييت 

األدار الوظيفي 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد وثائق األدار املكتملة في نهاية كم مرعلة 

=
ا اكتمامؤشر نسبة معادلة قياس 

مراعم تقييت األدار الوظيفي
ودد املوظفين املستهدفين ثعلمية التقييت السنو  

o الحكومددة املى ددر نسددبة اكتمددال مراحددل دورة أداء املددوملفين وفددق نظددام إدارة األداء املعتمددد فددييقدديس هدداا
االتحادية

:املؤشروصج

 للعام الدراس  مىسسة اإلمارات للتعليم املدرس   نظام للكادر التعليم  في : م ع ة
 
.أداء خا  بهم تستلم دوريت  عن الاظام الحا ي وذلك وفقا
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مؤشرات الترقيات

ودد املوظفين الحاصلين وى  ترقيات

=
نسبة املوظفين معادلة قياس

الحاصلين وى  ترقيات
ادمالي ودد املوظفين في ال اة

فأوى « 4»مممل عيلوا وى  تقييت أدارودد املوظفين الحاصلين وى  ترقيات
(وى  نأيجة تقييت األدار للعام املاض يبنار  )

=

املوظفين مؤشر نسبة معادلة قياس 
الحاصلين وى  ترقيات مممل عيلوا وى 

فأوى  ممل ادمالي ودد « 4»تقييت أدار
القياسادمالي ودد املوظفين الحاصلين وى  ترقيات في نهاية فترةالحاصلين وى  ترقيات

1

2

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

o الك نسددبة هدداا املى ددر نسددبة املددوملفين الحاصددلين علدد  ترقيددات فددي الجهددة و كدديقدديس
فأعل  من اجما ي الحاصلين عل  ترقيات« 4»املوملفين الحاصلين عل  تقييم أداء 

:املؤشروصج

:القياسطريقة
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التحوا الرقمي في التوظيج

ودد الشواغر املعلنة وبر ن ام التوظيفي االلكتروني 

=

نسبة الشواغر معادلة قياس
املعلنة ممل ا ا ن ام التوظيج

ادمالي الشواغر في ال اة(   i-recruitment)االلكتروني 

ودد املوظفين ال يمل تت تعينهت باستخدام ن ام التوظيج االلكتروني 

=

ن املوظفيمؤشر نسبة معادلة قياس 
ج املعينين باستخدام ن ام التوظي

ادمالي التعينات في ال اة(i-recruitment)االلكتروني 

1

2

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

o سدام التحول االلكتروني في التومليم من خالل استيقيس هاا املى ر مدس
عمليات أتمتةتحديد مدس بهدف ( i-recruitment(االلكتروني نظام التومليم 

:  التومليم في الجهة االتحادية واشمل عل  مى رين فرعيين وهما

:املؤشروصج

:القياسطريقة

( i-recruitment)مى ر نسبة الشواغر املعلاة من خالل نظام التومليم االلكتروني •

(i-recruitment)مى ر نسبة املوملفين املعياين باستسدام نظام التومليم االلكتروني •
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مؤشرات محور التطوير

املتدربين. 2التحوا الرقمي في التدريب. 1

o (مؤشر استراتيجي)نسبة املتدربين

o ال يمل لديهت اطة تطوير فردية الكترونية املوظفين نسبة

o التدريبيةمدى م رمة البرام  التدريبية املنف ة ل عتيادات نسبة

o الوظيفينسبة البرام  التدريبية التي تت تنفي ها بنار وى  نتائ  ومخردات ن ام إدارة

oنسبة استخدام بنر البرام  التدريبية

الساوات التدريبية. 3

o (مؤشر استراتيجي)معدا الساوات التدريبيةo وق الحاصلين وى  مؤهم دامعي فما فاملوظفين نسبة
(بكالوريوس فما فوق )

الكفارات الوظيفية. 5وى  شاادات ولمية وتخيييةالحاصلين . 4

oارات نسبة املوظفين ال يمل تتوفر لديهت الكف
الوظيفية املطلوبة

o أنواع مختلفة ممل أشكاا التدريب نسبة استخدام
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نسبة املوظفين ال يمل لديهت اطة تطوير فردية إلكترونية

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين ال يمل لديهت اطة تطوير فردية الكترونية

=
يمل املوظفين ال مؤشر نسبة معادلة قياس 

لديهت اطة تطوير فردية إلكترونية
ادمالي ودد املوظفين املستهدفين بالتدريب 

o ءم مدع احتياجدات املوملدم نسبة املوملفين الاين لديهم خطة تطوير فردية الكترونية وال   يتم وضعها بشكل ساوي وبصورة تدتالهاا املى ر يقيس

.مستقبليةلتطوير كفاءات محددة وال   من  أ ها تحسين أداءمل في ومليفت  الحالية أو من أجل اعدادمل لتو ي مسىوليات أخرس 

:املؤشروصج
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األدارم إدارة البرام  التدريبية التي تت تنفي ها بنار وى  نتائ  ومخردات ن انسبة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

األدار ودد البرام  التدريبية املنف ة بنار وى  مخردات ن ام إدارة

=

البرام  التدريبيةمؤشر نسبة معادلة قياس 
التي تت تنفي ها بنار وى  نتائ  ومخردات 

ادمالي ودد البرام  التدريبية املقترعة ممل ن ام إدارة األدارن ام إدارة األدار

o وير الكفددداءات ال ددد  تدددم تافيددداها لتطدددالتدريبيدددة مددددس ربدددط الجهدددة االتحاديدددة بدددين مسرجدددات نظدددام إدارة األداء الدددومليفي و البدددرامج هددداا املى دددر يقددديس

.الومليفية والسلوكية للموملفين

:املؤشروصج
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التدريبيةبنر البرام  استخدام نسبة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين الحاصلين وى  تدريب ممل ا ا بنر البرام  التدريبية

=
استخدام بنرمؤشر نسبة معادلة قياس 

البرام  التدريبية
ادمالي ودد املوظفين املستهدفين بالتدريب 

o املس هدفين بالتدريبمدس استفادة الجهة من باك البرامج التدريبية االلكتروني في تافيا خطط التطوير الفردية للموملفينهاا املى ر يقيس.

:املؤشروصج
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التدريبيةالبرام  التدريبية املنف ة ل عتيادات مدى م رمة 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد البرام  التدريبية املنف ة والتي ت ئت االعتيادات التدريبية للموظفين املستهدفين 

=
ية معادلة قياس مدى م رمة البرام  التدريب

املنف ة ل عتيادات التدريبية
في ال اة إدمالي البرام  التدريبية ضممل االعتيادات التدريبية

o ين املس هدفينا   قياس أثر التدريب ومدس مالءمة البرامج التدريبية املافاة لخطط واحتياجات التدريب الخاصة باملوملفهاا املى ر يهدف.

:املؤشروصج



محور التطوير

49

التدريبأنواع مختلفة ممل أشكاا استخدام نسبة

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد أشكاا التدريب املستخدمة

=
فة معادلة قياس نسبة استخدام أنواع مختل

التدريبممل أشكاا
ادمالي ودد أشكاا التدريب املعتمدة وفق ن ام التدريب والتطوير

o لهيئددة وال دد  مددن الصددادر عددن االتتتدريب املعتمتتدة فتتي الحكومتتة االتحاديتتة وفتتق ن تتام التتتدريب والتطتتوير أشتتكاا نسددبة اسددتسدام املى ددر يقدديس هدداا
 إ   تحقيق أهداف الجهة الحالية 

 
.واملستقبلية أ ها رفع أداء القوس العاملة سعيا

:املؤشروصج
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نسبة املتدربين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

نيج سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

o ف إ دد  تحديددد املددوملفين املتدددربين فددي الجهددات االتحاديددة حيدد  يهدددنسددبة يقدديس هدداا املى ددر
حسدددين أداء مسدددتوس مشددداركة املدددوملفين فدددي البدددرامج التدريبيدددة علددد  مستلدددم أنواعهدددا  بهددددف ت

متطلبدددددددات تقتضدددددددي تاميدددددددة معدددددددرف هم ومهددددددداراتهم وقددددددددراتهم وتمكيدددددددنهم، وفدددددددق مدددددددا املدددددددوملفين و 
. الومليفة

oالتددددريب مصددطلح برندددامج تددددريب  يشدددمل أي  دددكل مدددن أ ددكال التددددريب املعتمددددة وفدددق نظدددام
و ور ة عمل والتطوير ملوملفي الحكومة االتحادية سواء عبر حضور ندوة أو برنامج تدريب  أ

.غيرهاأو 

o ملددددم للمو ) تحتسددددب مشدددداركة املوملددددم فددددي حضددددور بددددرامج التدددددريب والتطددددوير كمددددرة واحدددددة
افدددددة بغدددددض الاظدددددر عدددددن تكدددددرار مشددددداركت  فدددددي التددددددريب بك( الواحدددددد بددددددون تكدددددرار طدددددوال العدددددام

هدفين أ دددكال ، حيددد  يهددددف املى دددر إ ددد   قيددداس حجدددم مشددداركة املدددوملفين مدددن إجمدددا ي املسددد 
.بالاظام

:املؤشروصج

يشمم قياس املؤشر

التسصصية املوملفين عل  الكادر العام والكوادر1.

دوام علددددد  مستلدددددم العقدددددود الددددديشدددددمل جميدددددع الفئدددددات الومليفيدددددة و جميدددددع املدددددوملفين2.
واملستشارين,الكامل والخا  والخبراء 

يسأثكا ممل قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة1.

املحليالكادر2.

جزئيدوامالأوياومةاملأواملىقتةالعقود3.

العامةللخدماتالتعهيدعقود4.

العا رةدون ماالدرجاتعل املوملفين5.

ية، االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطا6.
التعيياات في اخر الربع من العام 

املوملفين املستقيلين خالل العام7.

يجب مراعاة االرقام ال   يتم تجميعها ضمن املى رين بحي  يتم ضمان عدم وجود أي تااقضات أو تعارضمعدل الساعات التدريبية ولالك هاا املى ر بمى ر اخر هو يرتبط : م ع ة

إجما ي املوملفين املس هدفين استاادا إ   التص يفات املاكورة في الجدول  الاي يوضح الفئات ال   يشملها قياس املى رهم إجما ي عدد املوملفين املس هدفين بالتدريب *

دريب ا ا ودد املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة ال يمل عيلوا وى  ت
( تراكمي بدون تكرار)فترة القياس 

= ربيننسبة املتدمعادلة قياس
ية املعتمدة في إدمالي ودد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيف

*نهاية فترة القياس
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معدا الساوات التدريبية

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

نيج سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

oي التددريب فدي يقيس هاا املى ر معدل الساعات التدريبية الفعلية ال د  أمضداها املوملفدون فد
ملهددددارات الجهددددات االتحاديددددة حيدددد  يهدددددف إ دددد  تحديددددد الوقددددا املسددددتثمر فددددي تاميددددة القدددددرات وا

. الفاية والسلوكية واإلدارية للموملفين

oالتددددريب مصددطلح برندددامج تددددريب  يشدددمل أي  دددكل مدددن أ ددكال التددددريب املعتمددددة وفدددق نظدددام
و ور ة عمل والتطوير ملوملفي الحكومة االتحادية سواء عبر حضور ندوة أو برنامج تدريب  أ

.أو غيرها بما ال يقل عن ساعتين

oاظدددر عدددن يددتم احتسددداب عدددد سددداعات التدددريب اإلجمدددا ي املسدددتلمة لجميددع املدددوملفين بغددض ال
تكددددرار املوملددددم حيدددد  أن الهدددددف مددددن هدددداا املى ددددر هددددو قيدددداس متوسددددط السدددداعات الفعليددددة 

.املوملفينإلجما ي املس هدفين ومقارن ها بعدد 

:املؤشروصج

يشمم قياس املؤشر

التسصصية املوملفين عل  الكادر العام والكوادر1.

دوام علددددد  مستلدددددم العقدددددود الددددديشدددددمل جميدددددع الفئدددددات الومليفيدددددة و جميدددددع املدددددوملفين2.
واملستشارين,الكامل والخا  والخبراء 

يسأثكا ممل قياس املؤشر

الخدميةأواملعاونةالفئة1.

املحليالكادر2.

جزئيدوامالأوياومةاملأواملىقتةالعقود3.

العامةللخدماتالتعهيدعقود4.

العا رةدون ماالدرجاتعل املوملفين5.

ية، االعارة، االجازة الدراسية املمتدة ، االجازة املرضية املمتدة ، الخدمة الوطا6.
التعيياات في اخر الربع من العام 

املوملفين املستقيلين خالل العام7.

يجب مراعاة االرقام ال   يتم تجميعها ضمن املى رين بحي  يتم ضمان عدم وجود أي تااقضات أو تعارضنسبة املتدربين ولالك هاا املى ر بمى ر اخر هو يرتبط : م ع ة

إجما ي املوملفين املس هدفين استاادا إ   التص يفات املاكورة في الجدول  الاي يوضح الفئات ال   يشملها قياس املى رهم إجما ي عدد املوملفين املس هدفين بالتدريب *

ة املعتمدة إدمالي ودد الساوات التدريبية الفعلية ملوظفي الفئات الوظيفي
ا ا فترة القياس

=
معدا معادلة قياس

ية املعتمدة في إدمالي ودد املوظفين املستهدفين بالتدريب في الفئات الوظيفالساوات التدريبية
*نهاية فترة القياس
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نسبة املوظفين الحاصلين وى  مؤهم دامعي فما فوق 

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين الحاصلين وى  مؤهم دامعي فما فوق 

=
ن وى  معادلة قياس نسبة املوظفين الحاصلي

مؤهم دامعي فما فوق 
ادمالي ودد املوظفين في ال اة

o تثنار املتوظفين وىت  يتت است. نسبة املوملفين الحاصلين عل  مىهل جامعي فما فوق من اجما ي عدد املوملفين في الجهة االتحاديةاملى ر يقيس هاا
.وند قياس املؤشر( فئة الخدمات الحرفية واملعاونة)الدردة العاشرة فما دون 

:املؤشروصج
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نسبة املوظفين ال يمل تتوفر لديهت الكفارات املطلوبة

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

فأوى  في تقييت الكفارات الوظيفية في نهاية فترة القياس« 2»ودد املوظفين الحاصلين وى  نأيجة تقييت 
=

 يمل معادلة قياس نسبة املوظفين ال
ةتتوفر لديهت الكفارات املطلوب

ادمالي ودد املوظفين املستهدفين بتقييت األدار في نهاية فترة القياس

o ألداء فدددأعل  فدددي تقيددديم الكفددداءات الومليفيدددة مدددن اجمدددا ي املسددد هدفين بتقيددديم ا« 2»نسدددبة املدددوملفين الحاصدددلين علددد  نتيجدددة تقيددديم املى دددر يقددديس هددداا
.الومليفي في الجهة

:املؤشروصج
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مؤشرات محور الدم  واالشرا 

افز. 2انتادية املوظفين. 1 املكافآت والحو

بنر املاارات. 4 ارخالفات والت لمات. 3

oنسبة املكرمين

oنسبة ارخالفات

o نسبة املوظفين املشاركين في بنر املاارات

o (مؤشر استراتيجي)وامم أثر اردازات املرضية وى  ارنتادية

oنسبة الت لمات التي تت البت فيها

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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وامم أثر اردازات املرضية وى  ارنتادية

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس :املؤشروصج

oة لقيدددداس يسددددتسدم عامددددل أثددددر اإلجددددازات املرضددددية علدددد  اإلنتاجيددددة فددددي إدارة املددددوارد البشددددرية كوسدددديل

نتبددامل ويتوجددب حدداالت التغيددب بددين املددوملفين ولتحديددد حدداالت الغيدداب القصدديرة أو ال دد  تسددتد ي اال 

.اإلنتاجيةمعها اتساذ االجراءات الالزمة كما يستسدم عامل كالك كأحد وسائل قياس 

o اردازات املشمولة ضممل نطاق املؤشرأنواع  :

املرضية•

املرضية بلجاة•

مرافقة مريض داخل الدولة•

الدولةمرافقة مريض خارل •

:هماونيريمل رئيسيين عامل أثر اإلجازات املرضية ا   أن الغياب يعتمد عل  ياظر •

(occurrence)تكرار الغياب -1

(total number of absence days)مجموع أيام الغياب -2

:املرضية وى  االنتاديةاردازات أثر معادلة وامم 

B = ( S2x D ) 

S: تكرار حاالت الغياب للموملم في الساة 
D :مجموع أيام الغياب الكلي للموملم في الساة 

B : BradFordFactor عامل برادفورد

تيايج نأيجة البراد فورد

مالحظات عل  االجازات املرضيةال تودد  125-0

مر اتخاذ وال يستدعي اال لدس املوملم اجازات مرضية وغير مىثرة عل  االنتاجية : مؤشر منخفض
اية ادرارات

500-126

االمر ويتطلبلدس املوملم اجازات مرضية ولها تأثير محدود عل  االنتاجية : مؤشر متوسط 
نصح وارشاد املوظج ل مان ودم ارتفاع ادازات  املرضية

1000-501

ستدعي وتلدس املوملم اجازات مرضية متاايدة ولها تأثير ملحوظ عل  االنتاجية : مؤشر والي 
ادرارات للحد ممل استغ ا االدازات املرضية

2000-1001

ستدعي وتلدس املوملم اجازات مرضية كثيرة ولها تأثير عا ي عل  االنتاجية : مؤشر والي ددا 
اتخاذ ادرارات سريعة ثشأن املوظج

2000+



محور 
الدم  واالشرا 

57

تاثمل

:مثاا توضيحي العأساب نقاط وامم قياس أثر االدازات املرضية وى  االنتادية 

:القياسطريقة

لات ضممل التيايج الراثمل والخامس اردازات ودد املوظفين ال يمل يقمل وامم أثر 

=
معادلة قياس وامم أثر اردازات املرضية 

وى  االنتادية
إدمالي املوظفين في الفئات الوظيفية املعتمدة في نهاية فترة القياس

تاريخ انتهار االدازةتاريخ بدأ االدازةودد ايام االدازةنوع االدازةاست املوظجال اة/ الوزارة رقت التوظج

Jan-1416-Jan-14-13 4مرضيةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

Jan-1422-Jan-14-20 3مرضيةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

Feb-1412-Feb-14-9 4مرضيةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

Mar-143-Mar-14-2 2مرضيةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

Aug-1414-Aug-14-11 4مرضية لجاةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

Aug-1413-Sep-14-27 12مرضية لجاةمحمد احمد عبدهللا خالد حسين سالمالهيئة االتحادية للموارد البشرية1000001

نقطة 1044=   29× 6× 296= مجموع االيام6= تكرار 
وامم املعادلة العأساب نقاط 

أثر اردازات املرضية وى  االنتادية

ددوا يوضح تيايفات مؤشر وامم قياس أثر االدازات املرضية وى  االنتادية اسأنادا لنتائ  املوظج وفق االدازات املرضية املتكررة

ال توجد مالحظات عل  االجازات املرضية 125-0

وال يستدعي االمر اتخاذ اية ادراراتلدس املوملم اجازات مرضية وغير مىثرة عل  االنتاجية : مؤشر منخفض 500-126

ويتطلب االمر نصح وارشاد املوظج ل مان ودم ارتفاع ادازات  املرضيةلدس املوملم اجازات مرضية ولها تأثير محدود عل  االنتاجية : مؤشر متوسط  1000-501

وتستدعي ادرارات للحد ممل استغ ا االدازات املرضيةلدس املوملم اجازات مرضية متاايدة ولها تأثير ملحوظ عل  االنتاجية : مؤشر والي  2000-1001

وتستدعي اتخاذ ادرارات سريعة ثشأن املوظجلدس املوملم اجازات مرضية كثيرة ولها تأثير عا ي عل  االنتاجية : مؤشر والي ددا  2000+
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نسبة املوظفين املكرمين

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين املكرمين
= نمعادلة قياس نسبة املوظفين املكرمي

ادمالي ودد املوظفين في ال اة

o لس الوزراء املوقر رقم املى ر نسبة املكرمين في الجهات االتحادية وفق نظام املكافآت والحوافز املعتمد في الحكومة االتحادية بقرار مجيقيس هاا

في الحكومدددة ، ويهددددف إ دد  رفدددع تاافسددية الحكومدددة االتحاديددة لتكدددون بيئددة جاذبدددة للكفدداءات مدددن خددالل مدددا  املكافددآت والحدددوافز ملددومل2015لسدداة 18

.فيناالتحادية في إطار ماظومة متكاملة من أنظمة وتشراعات املورد البشرية ال   تعزز األداء وترفع اإلنتاجية وتضمن سعادة املومل

:املؤشروصج
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نسبة ارخالفات

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد ارخالفات
= معادلة قياس نسبة ارخالفات

ادمالي ودد املوظفين في ال اة

o روني آخر املى ر نسبة املخالفات املعتمدة في الجهة من قبل لجان املخالفات واملوثقة عبر  ا ات بياناتي او اي نظام الكتيقيس هاا.

نستتتتتتتبة:املؤشروصج
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نسبة الت لمات التي تت البت فيها

وعدة القياس

التناقص أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد الت لمات التي تت البت فيها 
=

معادلة قياس نسبة الت لمات
التي تت البت فيها

ادمالي ودد املوظفين في ال اة

o ي آخراملى ر نسبة التظلمات ال   تم البا فيها عبر لجان التظلمات واملوثقة عبر نظام بياناتي او اي نظام اإللكترونيقيس هاا.

نستتتتتتتبة:املؤشروصج
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نسبة املوظفين املشاركين في بنر املاارات

نستتتتتتتبة

وعدة القياس

التزايد أف م

نمط القياس

سنتتتتتتو  

دورية القياس

:القياسطريقة

ودد املوظفين املشاركين في بنر املاارات
=

ين في معادلة قياس نسبة املوظفين املشارك
بنر املاارات

ادمالي ودد املوظفين في ال اة

o دية لالستفادة منها في املوملفين املشاركين في باك املهارات في الجهات االتحادية بهدف حصر مهارات موملفي الحكومة االتحااملى ر عدديقيس هاا
وملفين التحاديدة للمداملشاراع واألنشطة املختلفة وتبادل املعرفة بين الجهات الحكومية االتحادية من خالل بااء قاعدة بياندات موحددة فدي الحكومدة ا

.من أ حاب املهارات والخبرات التسصصية

:املؤشروصج
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