


لقــد قطعنــا أشــواطًا ناجحــة مــن التميــز التــي شــهد لنــا العالــم بهــا... 
وتصــدرت دولتنــا الصفــوف األولــى وتبــوأت مواقــع متقدمــة فــي 
كثيــر مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة... اليــوم نريــد أن نبنــي علــى 
ــز  ــدة فــي العمــل عنوانهــا التمي ــة جدي ــى مرحل هــذا اإلنجــاز لننتقــل إل

القائــم علــى النتائــج.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



نســتلهم فــي عملنــا الحكومــي فــي دبــي مــن رؤيــة محمــد بــن راشــد 
الــذي يريــد فريقــًا يســعى دائمــًا للمركــز األول فــي مختلــف المجاالت.. 
الخدمــات  أرقــى  لتقديــم  المقومــات  كل  تمتلــك  دبــي  حكومــة 

الحكوميــة علــى المســتوى العالمــي.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
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مقدمة

يهــدف هــذا الدليــل للتعريــف بجوائز وفئــات ومعايير وآليــات التقييم 
والتكريــم وتعليمــات المشــاركة فــي جوائــز برنامــج دبــي للتميــز الحكومــي 
للــدورة التقييميــة 2020. تتكــون جوائــز البرنامــج المؤسســية مــن ثــاث 
مســتويات مــن التقييــم والتكريــم وهــي المســتوى األساســي ومســتوى 
التميــز ومســتوى النخبــة، لارتقــاء بــأداء الجهــات الحكوميــة لمســتويات 
رياديــة عالميــة غيــر مســبوقة ومنــح فرصــة حقيقيــة للجهــات لحصــد ثمــار 

جهــود التطويــر والتحســين المســتمر.

تحديــد  يتــم  المؤسســية “جوائــز متغيــرة”  البرنامــج  تتضمــن جوائــز  كمــا 
موضوعاتهــا لــكل دورة تقييميــة بنــاًء علــى أفضــل الممارســات العالميــة 
لفئــة  اســتمرار   2020 التقييميــة  الــدورة  وتتضمــن  القيــادة،  وتوجهــات 
“أفضــل جهــة صديقــة ألصحــاب الهمــم” مــع تعديــل آليــة تقييمهــا، وإضافــة 

فئــة جديــدة وهــي “أفضــل جهــة فــي مجــال التوطيــن”.

أمــا فــي مجــال أوســمة دبــي للتميــز فقــد تــم مراجعــة وتحديــث معاييــر 
التقييــم واســتحداث مصفوفــة تقييــم لــكل معيــار بحيــث توضــح مســتويات 
ــر الفرعيــة ونطــاق العامــات لــكل مســتوى بالشــكل الــذي  ــز للمعايي التمي
يســّهل عمليــة التقييــم ويرفــع مــن مســتوى الدقــة والعدالــة والموضوعيــة 

فيهــا.

تتضمــن آليــة تقييــم أوســمة دبــي للتميــز إلغــاء لمرحلة المقابات الشــخصية 
للمرشــحين مــع اإلبقــاء علــى  تقييــم القــدرات. كمــا يشــمل تقييــم األوســمة 
زيــارات ميدانيــة لمقــر عمــل جميــع المرشــحين ، األمــر الــذي يمنــح فرصــة 
متســاوية للمشــاركين إلبــراز انجازاتهــم وتميزهــم وضمــان إختيــار الفائزيــن 

بشــكل أكثــر عدالــة.

كمــا تــم إعــادة تســمية جميــع األوســمة ودمــج فئــة أفضــل موظــف فــي 
المجــال الهندســي/التقني/الفني مــع فئــة أفضــل موظــف فــي المجــال 
التخصصــي، وكذلــك إلغــاء فئــة أفضــل مديــر مركــز خدمــة المتعامليــن مــع 
إمكانيــة مشــاركة مديــري مراكــز الخدمــة فــي فئــة وســام دبــي للموظــف 

اإلشــرافي.
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تعكــس النقــاط المذكــورة مســتويات التميــز بحيــث تمثــل الجهــات التــي تحقــق أقــل مــن 450 نقطــة مســتوى أساســي مــن التميــز فــي حيــن تمثــل 450 نقطــة 
فأكثــر مســتوى التميــز فــي عمــل الجهــة الحكوميــة،  وتمثــل 600 نقطــة فأكثــر مســتوى ريــادي مــن التميــز يؤهــل الجهــة الحكوميــة للمنافســة علــى مســتوى 
النخبــة فــي الــدورة التقييميــة التاليــة. وتوضــح األشــكال التاليــة مســتويات الجائــزة وأســماء الفئــات وقواعــد اإلنتقــال بيــن المســتويات والتكريــم الــذي يمنــح 
ــي تحقــق  ــم خــاص، أمــا الجهــات الت ــة وتكري ــى شــهادة النخب ــة عل ــي تحقــق مســتوى النخب ــة الت ــن فــي كل مســتوى حيــث ســتحصل الجهــات الحكومي للفائزي

مســتوى التميــز فتحصــل علــى شــهادة التميــز وأحقيــة المنافســة علــى فئــات منظومــة التميــز الحكومــي. 

تنقسم جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي المؤسسية إلى ثالث مستويات رئيسية هي:

للجهات التي تحقق أقل 
من 450 نقطة في الدورة 

التقييمية السابقة.

للجهات التي تحقق نقاط 
من 450 إلى 599 نقطة في 

الدورة التقييمية السابقة. 

 للجهات التي تحقق 
600 نقطة فأكثر في 

الدورة التقييمية السابقة.

الجوائز المؤسسية
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قواعد اإلنتقال بين المستويات والتكريممستويات وفئات الجائزة

مستوى الجوائز

مستوى 
النخبة

مستوى 
التميز

فئة واحدة

7 فئات

ال يوجد

جميع معايير 
منظومة التميز 
الحكومي إضافة 
إلى معايير النخبة

معايير منظومة 
التميز الحكومي

معايير منظومة 
التميز الحكومي

جائزة
النخبة

جوائز فئات 
منظومة 

التميز 
الحكومي

مستوى الجوائزالجوائزمعايير التقييمفئات الجائزة

مستوى 
النخبة

مستوى 
التميز

المستوى 
األساسي

بة
نخ

 ال
يم

قي
ت

ي
وم

حك
 ال

ميز
الت

ة 
وم

ظ
من

م 
قيي

ت

شهادة وجائزة 
النخبة وتكريم خاص

البقاء في مستوى 
النخبة

الهبوط لمستوى 
التميز

شهادة التميز

الهبوط للمستوى 
األساسي

ال شيء

شهادة التميز 
والمنافسة على جائزة 

الجهة الحكومية الرائدة 
وجوائز فئات منظومة 

التميز

الصعود لمستوى
النخبة

شهادة التميز 
والمنافسة على جائزة 
الجهة الحكومية الرئدة 
وجوائز فئات منظومة 

التميز

البقاء في مستوى 
التميز

الصعود لمستوى 
التميز

شهادة التميز

البقاء في المستوى 
األساسي ال شيء

الدورة التقييمية التاليةالجائزةالعالمة

المستوى 
األساسي

600 فأكثر

أقل من 600

600 فأكثر

450 فأكثر

599-450

أقل من 450

أقل من 450

الجوائز المؤسسية
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يبين الجدول التالي التعديل الذي تم إدخاله على هيكلة ومسميات وأوزان معايير منظومة التميز الحكومي وهي كالتالي:

   تعديل مسمى معيار “ خدمات سبع نجوم ” ليصبح “ الخدمات الحكومية ”. 

   تعديل مسمى معيار “ الحكومة الذكية ” لتتواءم مع توجهات واستراتيجية حكومة دبي في مجال التحول الرقمي. 

    زيــادة الــوزن المخصــص لمحــور الممكنــات ليصبــح %25 بــداًل مــن %20 حيــث تــم نقــل %5 مــن وزن االبتــكار ليتــم إضافتهــا إلــى وزن محــور الممكنــات
   كما هو موضح في المرفق، وإجراء التعديات التالية على معايير المحور:

إضافــة معيــار فرعــي للتوطيــن فــي معيــار رأس المــال البشــري وتعديــل اســم المعيــار ليشــمل التوطيــن للتــواؤم مــع توجيهــات القيــادة     
                       الرشيدة بخصوص التوطين وتحفيز الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق األهداف المنشودة في هذا الشأن.

فصــل المعيــار الفرعــي “ اإلدارة الماليــة ” ليصبــح معيــارًا رئيســيًا “ إدارة المــوارد الماليــة ” لتعزيــز إهتمــام الجهــات الحكوميــة بدبــي بالكفــاءة    
             المالية.

تعديــل مســمى معيــار “ إدارة المــوارد والممتلــكات ” إلــى “ إدارة المــوارد الماديــة ” ليشــمل تخطيــط وإدارة الممتلــكات و “ إدارة العاقــة مــع     
الموردين”.   

مسميات وأوزان معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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المعايير واألوزان الجديدةالمعايير واألوزان السابقة 

محور تحقيق الرؤيةمحور تحقيق الرؤية

محور االبتكارمحور االبتكار

الرقمالرقم

الرقمالرقم

11

11

22

22

44

33

1-21-2

3-23-2

2-22-2

4-24-2

10%10%

5%5%

15%10%

5%5%

10%10%

10%10%

10%10%

10%10%

5%5%

خطة دبي 2021 )أوزان متغيرة(خطة دبي 2021 )متغير(

استشراف المستقبلاستشراف المستقبل

المهام الرئيسية:المهام الرئيسية:

إدارة االبتكارإدارة االبتكار

الحكومة الرقميةالحكومة الذكية

الخدمات الحكومية )متغير(خدمات سبع نجوم )متغير(

تطبيق ومتابعة أداء 
االستراتيجية )متغير(

تطبيق ومتابعة أداء 
االستراتيجية )متغير(

إدارة العمليات )متغير(إدارة العمليات )متغير(

إدارة وتطبيق السياسات / 
المشاريع / المبادرات / البرامج 

)متغير(

إدارة وتطبيق السياسات / 
المشاريع / المبادرات / البرامج 

)متغير(

االستدامة في المجاالت 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية

االستدامة في المجاالت 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية

60%60%

20%15%

مسميات وأوزان معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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المعايير واألوزان الجديدةالمعايير واألوزان السابقة 

محور الممكناتمحور الممكنات الرقمالرقم

77

88

9

9

10

1-81-8

2-82-8

1-7 -

-

-

-

-

-2-7

3-8

1-91-10

6.67%10%

6.67%5%

6.67%

5%

5%

2.22%2.5%

2.22%2.5%

7%

3%

2.22%

3.33%2.5%

رأس المال البشري والتوطينرأس المال البشري

إدارة الموارد الماديةالممتلكات والموارد:

الحوكمة:

إدارة الموارد المالية

الحوكمة:

تخطيط وإدارة الممتلكات 
تخطيط وإدارة الممتلكات )المباني، األجهزة، الموارد( 

إدارة العاقة مع الموردين إدارة العاقة مع الموردين 

تطوير رأس المال البشري

التوطين

اإلدارة المالية

تطبيق إطار عام للحوكمةتطبيق إطار عام للحوكمة

20%25%

2-92-10 3.33%2.5% تصميم وتطبيق خطط إلدارة 
المخاطر

تصميم وتطبيق خطط إلدارة 
المخاطر

مسميات وأوزان معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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الدورة التقييمية 2020

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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يتضمــن المحــور األول أربعــة معاييــر رئيســية هــي خطــة دبــي 2021، المهــام الرئيســية، الخدمــات الحكوميــة، الحكومــة الرقميــة، حيــث تمثــل مرتكــزات العمــل 
الحكومــي األساســية التــي تعمــل الجهــات الحكوميــة مــن خالهــا علــى تحقيــق رؤاهــا وأهدافهــا االســتراتيجية، وغايــات خطــة دبــي 2021، والهــدف األســمى 
المتمثــل فــي تحقيــق الســعادة واإليجابيــة وجــودة الحيــاة فــي المجتمــع. وتتــم مراعــاة مــدى تحقيــق األثــر والنتائــج المطلوبــة وتوزيــع الدرجــات علــى المعاييــر 
األربعــة بنــاًء علــى طبيعــة عمــل الجهــة الحكوميــة والمهــام المناطــة بهــا فــي قانــون التأســيس، مــن حيــث كونهــا جهــة خدميــة و/أو جهــة تنظيمية/رقابيــة، أو 

جهــة مــن جهــات الدعــم الحكومــي، كمــا يعتمــد توزيــع الدرجــات علــى مــدى مســاهمة الجهــة فــي تحقيــق أهــداف ومؤشــرات خطــة دبــي 2021.

المعيار الرئيسي 
األول: 

معيار خطة دبي 
2021

المعيار الرئيسي 
الثاني: 

معيار المهام 
الرئيسية

المعيار الرئيسي 
الثالث: 

معيار الخدمات 
الحكومية

المعيار الرئيسي 
الرابع: 

معيار الحكومة 
الرقمية

1234

المحور األول: تحقيق الرؤية  )60%(
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           المعيار الرئيسي األول: خطة دبي 2021 )%10( )متغير(

يرّكــز هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى قيــام الجهــة بدورهــا فــي تحقيــق أهــداف خطــة دبــي 2021 مــن خــال التخطيــط والتنســيق والشــراكة مــع الجهــات 
المعنيــة واإلعــداد لنمــاذج أعمــال رياديــة ومبتكــرة لتحقيــق الســعادة وترســيخ اإليجابيــة تجــاه التنميــة وجــودة الحيــاة للمجتمــع. كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى 
مــدى متابعــة الجهــة ألدائهــا وتقييــم نتائــج مؤشــرات خطــة دبــي 2021 مــن أجــل مراقبــة وفهــم وتحديــد باإلضافــة إلــى التنبــؤ وتحســين نتائــج األداء الحكومــي.

أ -  قدرات تخطيط ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

          تعريف مؤشرات خطة دبي 2021 الواقعة ضمن نطاق عمل الجهة الحكومية والمسؤولة عنها بشكل شامل، على أن يتضمن التعريف: نطاق المؤشر،
           تعريــف المؤشــر والغايــة مــن قياســه والمؤشــرات الفرعيــة التــي قــد تنــدرج ضمنــه، آليــات القيــاس والمعــادالت الحســابية ومصــادر البيانــات، المســتهدفات
         الدوريــة وصــواًل لمســتهدف 2021، المقارنــات المعياريــة المائمــة، باإلضافــة إلــى تحديــد أيــة ثغــرات قائمــة فــي توّفــر ودقــة واســتدامة بيانــات المؤشــر

        )إن وجدت(.

تخطيط ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021   1–1
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          تعريــف كافــة الجهــات المســاهمة فــي تحقيــق مؤشــرات خطــة دبــي 2021 )مثــال: الجهــات المســؤولة والجهــات المشــاركة والجهــات الداعمــة ومصــادر 
         البيانــات وغيرهــا مــن الجهــات ذات العاقــة( وضمــان التنســيق والمشــاركة الفاعلــة مــع هــذه الجهــات فــي جميــع مراحــل التخطيــط والتنفيــذ لتحقيــق

        غايات ومستهدفات خطة دبي 2021. 

         تحديــد وتنفيــذ المبــادرات المعتمــدة فــي خطــة دبــي 2021، واقتــراح وتنفيــذ برامــج إضافيــة داعمــة لتحقيــق مؤشــراتها، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق برفــع
         وعــي المجتمــع بالخطــة وتعزيــز مســاهمته فــي تحقيــق أهدافهــا، مــن خــال خطــط عمــل تتضمــن تحديــدًا واضحــًا لألنشــطة ومســؤوليات التنفيــذ واألطــر         
         والمــوارد الازمــة ومقاييــس اإلنجــاز وخطــط إلدارة المخاطــر بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة لضمــان عــدم التداخــل واالزدواجيــة. ويمكــن أن تشــمل

        هذه المبادرات والبرامج: 

المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل الجهة المسؤولة وحدها.   
المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها باالشتراك أو بالتنسيق مع جهات أخرى.   

المبادرات والبرامج الازمة لمعالجة الثغرات )اإلحصائية( المتعلقة بتوفير بيانات مؤشرات الخطة ودقتها واستدامتها.    

          توفيــر تفاصيــل مبــادرات وبرامــج خطــة دبــي 2021 علــى األنظمــة اإللكترونيــة المحــددة لذلــك )نظــام “قــرار” ونظــام “مبــادرة”( وفقــًا للمتطلبــات المتفــق
        عليها وفي األوقات المحددة لذلك.

         المراجعــة الدوريــة لمبــادرات وبرامــج خطــة دبــي 2021 وخطــط عملهــا وبيانــات مؤشــراتها بانتظــام للتأكــد مــن مــدى ماءمتهــا وحداثتهــا وفعاليتهــا، 
        وتحديد الجهات المسؤولة عن اإلعداد والمراجعة والتحديث.

        االلتــزام بتوفيــر النتائــج واإلحصائيــات الخاصــة بمؤشــرات الخطــة ونتائــج إنجــاز مبادراتهــا وبرامجهــا للجهــات المعنيــة مــن خــال نظــام “قــرار” ووفقــًا 
        للمتطلبات المتفق عليها وفي األوقات المحددة لذلك مع ضمان صحة وسامة ودقة البيانات التي يتم توفيرها. 

تابع /  أ- قدرات تخطيط ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021: 
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ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021  
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 

ب 1 -  مؤشرات األداء المتعلقة بخطة دبي 2021  

ر من قبل قطاع االستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي: مؤشرات األداء التي توفَّ

          نتائــج مؤشــرات خطــة دبــي 2021 ذات العاقــة بعمــل الجهــة، ســواًء كانــت مســؤولة عــن تحقيقهــا منفــردة أو بالشــراكة مــع جهــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك
        نتائج أية مؤشرات فرعية ذات عاقة.

ــر النتائــج واإلحصائيــات الخاصــة بمؤشــرات الخطــة وتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المتعلقــة بهــا مــن قبــل الجهــات           نســبة االلتــزام بالوقــت المحــدد لتوفي
        المعنية.

مؤشرات األداء التي توفر من قبل الجهة الحكومية:

          نتائج تنفيذ ومخرجات المشاريع والمبادرات والبرامج والسياسات المرتبطة بأهداف خطة دبي 2021.
          نتائج تنفيذ الجهات المشاركة ألدوارها في البرامج والمبادرات المشتركة المعتمدة أو البرامج الداعمة التي حددتها الجهة.

          نتائج تقييم فعالية السياسات والمبادرات والبرامج المرتبطة بخطة دبي 2021. 

ب 2 - مقاييس رأي الجهات المساهمة في خطة دبي 2021:  

          حيــث يمكــن أن تتضمــن هــذه المقاييــس )االنطبــاع العــام، االلتــزام ببنــود وشــروط الشــراكة، مــدى االســتفادة منهــا، تقييــم قنــوات التواصــل، فعاليــة
         التعاون في توفير وتبادل المعلومات، الشفافية في التعامل(. 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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            المعيار الرئيسي الثاني: المهام الرئيسية 

يرّكــز هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى تطبيــق الجهــة لخطتهــا االســتراتيجية وتصميــم وتطبيــق سياســات ومشــاريع ومبــادرات وبرامــج وعمليــات تنظيميــة 
ورقابيــة مــن خــال خطتهــا التشــغيلية بمــا يتوافــق مــع خطــة دبــي 2021 ومهامهــا المدرجــة فــي مرســوم التأســيس وبما يضمــن تحقيق األهداف االســتراتيجية 
للجهــة بكفــاءة وفعاليــة، مــع التــزام الجهــة علــى الــدوام ببنــاء وتهيئــة البيئــة المناســبة لســعادة الفــرد واألســرة والمجتمــع وفقــًا لطبيعــة عمــل الجهــة الحكومية 
ومــن حيــث تأثيــر عملهــا علــى محــاور االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى تقييــم نتائــج مؤشــرات األداء االســتراتيجية 
ونتائــج أدائهــا ضمــن المؤشــرات التشــغيلية الخاصــة بالسياســات والمشــاريع والمبــادرات والبرامــج والعمليــات التنظيميــة والرقابيــة مــن أجــل مراقبــة وفهــم 

وتحديــد باإلضافــة إلــى التنبــؤ وتحســين نتائــج األداء المؤسســي. 

أ -  قدرات تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

          إعــداد ومراجعــة وتحديــث االســتراتيجية والسياســات الداعمــة لهــا بانتظــام وفقــا ألفضــل الممارســات وبنــاء علــى معاييــر معتمــدة )مثــل دليــل التخطيــط         
           االســتراتيجي الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي( للتأكــد مــن مــدى ماءمتهــا وفاعليتهــا علــى ســعادة المجتمــع وجــودة الحيــاة وتحديــد الجهــات المســؤولة 

         عن اإلعداد والمراجعة والتحديث. 

          تطبيــق آليــة لتطويــر ومراجعــة وتحديــث السياســات الداعمــة لتحقيــق الخطــة االســتراتيجية بنــاء علــى معاييــر معتمــدة )مثــل: دليــل وضــع السياســات
         الحكومية( ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى جودة السياسات وفاعليتها على سعادة المجتمع وجودة الحياة. 

تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية )%10( )متغير(   1–2
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           التنســيق مــع الشــركاء االســتراتيجيين والجهــات المعنيــة لتحديــد األدوار والمســؤوليات ومــدى مســاهمة كل طــرف فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
           المشــتركة وتصميــم مؤشــرات األداء االســتراتيجية المشــتركة وتحديــد المســتهدفات الخاصــة بــكل جهــة أو تحديــد مــدى مســاهمة كل جهــة فــي تحقيــق

         المستهدفات. وتصميم سياسات وبرامج ومبادرات تهدف لتحقيق األهداف االستراتيجية المشتركة وضمان عدم التداخل واالزدواجية. 

          تطبيــق إطــار عمــل لنظــام إدارة األداء المؤسســي وتحديــد المســؤوليات والصاحيــات لتطبيقــه فــي جميــع مراحلــه وعلــى كافــة مســتوياته بنــاء علــى
         معاييــر معتمــدة )مثــل دليــل النجــاح االســتراتيجي لفريــق القيــادة الصــادر عــن قطــاع االســتراتيجية والحوكمــة فــي المجلــس التنفيــذي(. وسلســلة
          ومواءمــة المؤشــرات االســتراتيجية مــع مؤشــرات خطــة دبــي 2021 ومؤشــرات التنافســية بجميــع المســتويات داخــل الجهــة الحكوميــة )مــن مســتوى

         الرؤية واألهداف االستراتيجية للجهة إلى مستوى أهداف الوحدات التنظيمية والعمليات الرئيسية وصواًل إلى مستوى األفراد(.

           متابعــة أداء الجهــة فــي تحقيــق المؤشــرات وتطبيــق واســتخدام تقاريــر نظــام إدارة األداء المؤسســي واإلعتمــاد علــى نتائــج وتقاريــر األداء فــي المراجعــة
          الدوريــة لاســتراتيجية والسياســات الداعمــة لهــا وللمشــاريع والمبــادرات والبرامــج والعمليــات والخدمــات، وفــي اتخــاذ القــرارات مــن قبــل المعنييــن فــي

         جميع المستويات اإلدارية وتحديثها بناء على نتائج األداء.

          توفيــر نظــام إدارة األداء الخــاص بالجهــة بشــكل إلكترونــي أو ذكــي بمــا يتوافــق مــع طبيعــة عمــل الجهــة ومــدى الربــط بينــه وبيــن األنظمــة اإللكترونيــة 
          ذات العاقــة داخــل الجهــة )نظــام إدارة المــوارد البشــرية، النظــام المالــي، نظــام إدارة المشــاريع ونظــام إدارة العمليــات( وخارجهــا )نظــام “قــرار”، أنظمــة

         التخطيط المالي الذكي، وغيرها( بما يحقق الكفاءة والفعالية لعمل الجهة.

          تطبيــق آليــة للتدقيــق داخليــًا علــى صحــة ومصداقيــة نتائــج األداء وعلــى ســامة ودقــة آليــات جمــع بيانــات األداء والتأكــد مــن مصــادر البيانــات وطــرق
         حساب المؤشرات.

 
          االلتــزام بتوفيــر النتائــج واإلحصائيــات الخاصــة بمؤشــرات التنافســية العالميــة للجهــات المعنيــة )مثــل: المجلــس التنفيــذي، مركــز دبــي لإلحصــاء، مجلــس

         االمارات للتنافسية، الجهات الدولية ذات العاقة( وفقًا للمتطلبات المتفق عليها وفي األوقات المحددة لذلك.

تابع /  أ - قدرات تطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية: 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ب -  تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق ومتابعة أداء االستراتيجية
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي  

ر  من الجهة الحكومية:  مؤشرات األداء التي توفَّ

           نتائــج المؤشــرات االســتراتيجية ومؤشــرات تقاريــر التنافســية الدوليــة والتــي تختلــف عــن مؤشــرات خطــة دبــي 2021 المحــددة فــي معيــار 1-1، ويتــم
          تحديدها بناء على المهام الرئيسة للجهة الحكومية المنصوص عليها في مرسوم التأسيس.  

          نتائج قياس أثر وفعالية السياسات المرتبطة باألهداف االستراتيجية.

           النتائــج المتعلقــة بااللتــزام بالوقــت المحــدد لتوفيــر النتائــج واإلحصائيــات الخاصــة بالمؤشــرات االســتراتيجية ومؤشــرات التنافســية العالميــة للجهــات
          المعنية.

          نتائج التدقيق الداخلي والخارجي فيما يتعلق بنظام إدارة تنفيذ االستراتيجية وإدارة األداء.

ب-2  مقاييس رأي الشركاء في مجال التخطيط االستراتيجي  

ر  من الجهات الحكومية: مقاييس الرأي التي توفَّ

           يمكن أن يشمل هذه المقاييس )االنطباع العام، االلتزام ببنود وشروط الشراكة، مدى االستفادة منها، تقييم قنوات التواصل، فعالية التعاون في توفير
        وتبادل المعلومات الشفافية في التعامل(.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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أ -  قدرات إدارة وتطبيق السياسات/ المشاريع/ المبادرات/ البرامج

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

           تحديــد أهــداف ومجــال عمــل السياســة/ المشــروع/ المبــادرة/ البرنامــج والمخرجــات المتوقعــة ومــدى ارتبــاط أهــداف المشــروع بالخطــة االســتراتيجية
          للجهة الحكومية/ الجهات المساهمة. 

           وجــود خطــة عمــل إلدارة السياســة/ المشــروع/ المبــادرة/ البرنامــج  تشــمل مرحلــة التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم وكيفيــة اختيــار أعضــاء فريــق المشــروع
          وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم وصاحياتهم. 

          إدارة عمليــة التغييــر وتحديــد األطــراف المتأثــرة بالسياســة/ المشــروع/ المبــادرة/ البرنامــج وتحليــل كيفيــة تأثرهــم بهــذه العمليــة لضمــان تحقيــق
          االهداف المخطط لها. 

          الحلول أو البدائل التي تمت دراستها ومقارنتها للسياسة/ المشروع/ المبادرة/ البرنامج وأسباب استبعادها.
 

           التخطيــط المالــي للسياســة/ المشــروع/ المبــادرة/ البرنامــج وتحليــل الفوائــد والتكاليــف وإدخــال البيانــات التفصيليــة مــن خــال نظــام “مبــادرة” لــدى
          دائرة المالية لحكومة دبي.

          إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة بتطبيق السياسة/ المشروع/ المبادرة/ البرنامج. 

          آلية وخطوات تطبيق ومراجعة خطة العمل.

إدارة وتطبيق السياسات/ المشاريع/ المبادرات/البرامج )الخطط التشغيلية( )%10( )متغير( 2–2

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بإدارة وتطبيق السياسات/ المشاريع /المبادرات /البرامج 
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 

ب-1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة السياسات/ المشاريع/ المبادرات/ البرامج 

ر من الجهة الحكومية:   مؤشرات األداء التي توفَّ

             مــدى مســاهمة نتائــج وإنجــازات السياســة/ المشــروع/ المبــادرة/ البرنامــج فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجهــة الحكوميــة/ الجهــات المســاهمة 
           )غير برامج خطة دبي 2021 المحددة في معيار 1-1(.

            اإلنجازات والنتائج الملموسة التي حققتها السياسة/ المشروع/ المبادرة/ البرنامج وانعكاساتها المادية وغير المادية.

            النتائج المتعلقة بااللتزام بتطبيق خطة العمل الزمنية ضمن الميزانية المعتمدة. 

            النتائج المرتبطة بالمخاطر وتأثيراتها. 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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أ -  قدرات إدارة العمليات

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

              تحديــد وتصنيــف العمليــات الازمــة لتنفيــذ اســتراتيجية الجهــة الحكوميــة وتحقيــق أهدافهــا وترتيــب العمليــات حســب األولويــة كجــزء مــن النظــام 
             اإلداري للجهة، واستخدام أساليب مناسبة إلدارتها وتطويرها بما في ذلك العمليات التي تتخطى حدود الجهة. 

             تحديد المسؤولين عن كل عملية وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في استخدام وإدارة وتطوير هيكل العمليات الرئيسية. 

             تصميم مؤشرات أداء للعمليات )تشغيلية واستراتيجية( وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية. 

            معالجــة الموضوعــات المتعلقــة بالتداخــل واالزدواجيــة فــي أداء المهــام وتنفيــذ العمليــات داخــل وخــارج الجهــة الحكوميــة لضمــان إنجــاز فعــال 
             للعمليات من البداية وحتى النهاية. 

             مراجعة مدى فعالية اإلطار العام للعمليات في تحقيق االستراتيجية والسياسات الداعمة لها. 

ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بالعمليات
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

إدارة العمليات )%10( ) متغير( 3–2

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة العمليات

ر  من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

             نتائج تحقيق مؤشرات األداء التشغيلية المتعلقة بالعمليات الرئيسية.

             نتائج اإلنتاجية.
 

             نتائج كفاءة تنفيذ العمليات. 

             نتائج تطوير العمليات المادية وغير المادية. 

             نتائج التعامل مع األخطاء/ الماحظات على العمليات. 

أ -  قدرات االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

               تحديد مدى تأثير أنشطة وسياسات الجهة على االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية بناًء على مهامها واختصاصاتها وفي ضوء
             االستراتيجيات المحلية والوطنية ذات العاقة )مثل: استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء واستراتيجية دبي لإلعاقة(.

االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية )5%( 4–2

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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              تضمــن اســتراتيجية الجهــة الحكوميــة تحقيــق االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة حســب مهــام واختصاصــات الجهــة مــن خــال وضــع أهــداف
              اســتراتيجية وسياســات وتحديــد لمؤشــرات األداء الرئيســية المتعلقــة باالســتدامة وبمــا يتوافــق ويســاهم فــي تحقيــق خطــة دبــي 2021 والمؤشــرات

             التي تحققها لتعزيز تنافسية دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 

              تصميم وتطبيق برامج ومبادرات وسياسات لدعم تحقيق األهداف االستراتيجية ذات العاقة باالستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية
             والبيئية حسب مهام واختصاصات الجهة وبالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية. 

              تصميــم وتطبيــق آليــات لتفاعــل الجهــة الحكوميــة المنتظــم مــع المجتمــع فيمــا يتعلــق بإعــداد وتطبيــق سياســاتها وبرامجهــا ومبادراتهــا بمــا يضمــن
             تحقيقها الحتياجات وتوقعات المجتمع.

             تشجيع الموظفين على المشاركة في أعمال تطوعية لخدمة المجتمع والمساهمة في األعمال التطوعية المركزية في اإلمارة والدولة.
 

              إدارة النشــاطات التطوعيــة والخيريــة للموظفيــن والمجتمــع بفعاليــة وكفــاءة مــع ضــرورة التنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة بالمبــادرات لمنــع التكــرار
             والتداخل.

ــة فــي وســائل اإلعــام               اســتخدام اللغــة العربيــة فــي كافــة أنظمــة العمــل والخدمــات والتعامــات الحكوميــة الداخليــة والخارجيــة وإعطائهــا األولوي
             والتواصل.

تابع /  أ - قدرات االستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية: 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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                تعزيــز الهويــة الوطنيــة بإدخــال الطابــع التراثــي فــي المبانــي والديكــورات والتفاعــل مــع المناســبات الوطنيــة مــن خــال تنظيــم الفعاليــات والمبــادرات
               والحمات الترويجية داخليًا وخارجيًا.

                تطبيق أنظمة لقياس وإدارة تأثير العمليات على الصحة والسامة والبيئة بما يضمن تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن أعمال وعمليات الجهة
               على المجتمع والبيئة وترشيد ورفع كفاءة استهاك الطاقة والمياه.

ب -   تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة باإلستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
حسب طبيعة وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية، يمكن ان يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب -1   مؤشرات األداء المتعلقة باإلستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية

ر من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ
 

              مؤشرات األداء االستراتيجية المتعلقة باالستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 

              مؤشرات األداء التشغيلية المرتبطة بالعمليات والبرامج والمبادرات والسياسات المتعلقة باالستدامة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

              مؤشرات األداء التشغيلية المرتبطة بالتفاعل مع المجتمع وفهم احتياجاته وتوقعاته.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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               المعيار الرئيسي الثالث: الخدمات الحكومية )%10( )متغير(
 

يرّكــز  هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى قيــام الجهــة بتصميــم وإدارة وتطويــر عمليــات تقديــم الخدمــات للمتعامليــن مــن األفــراد ومؤسســات األعمــال ) G2B و
G2C ( والخدمــات الحكوميــة ) G2G ( التــي تقــّدم مــن جهــة حكوميــة للجهــات الحكوميــة األخرى-بشــكل مباشــر أوغيــر مباشــر- بغــرض توفيــر قيمــة مضافــة لهــم 
طبقــا لمعاييــر وأدلــة عمــل البرامــج المطبقــة فــي الحكومــة لتحقيــق الســعادة واإليجابيــة وجــودة الحيــاة. كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى تقييــم نتائــج مؤشــرات 

األداء الخاصــة بالخدمــات المقدمــة للمتعامليــن مــن أفــراد ومؤسســات أعمــال مــن أجــل مراقبــة وفهــم والتنبــؤ وتحســين نتائــج األداء المؤسســي.

أ -1   القدرات الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

              تحديــد وتصنيــف الخدمــات وإدارة عمليــات تقديــم الخدمــات الازمــة لتنفيــذ اســتراتيجية الجهــة الحكوميــة وتحقيــق أهدافهــا وفقــًا للمواصفــات 
                  الــواردة فــي دليــل الخدمــات الحكومــة الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي وحســب األولويــة كجــزء مــن النظــام اإلداري للجهــة، واســتخدام أســاليب مناســبة

              إلدارتها وتطويرها بما في ذلك العمليات التي تتخطى حدود الجهة.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي

تصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات 1–3



23

              تصميــم وتوفيــر خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمتعامليــن مــن خــال حلــول مبتكــرة مبنيــة علــى احتياجــات المتعامليــن الحاليــة والمســتقبلية وبمشــاركة
             فّعالة من الموارد البشرية والمتعاملين والشركاء والمعنيين.

ــادة كفاءتهــا مــن خــال تطبيــق آليــات وأدوات معتمــدة )حســب منهجيــة تحســين الخدمــات فــي مركــز  ــة وزي ــر الخدمــات ذات األولوي               تحســين وتطوي
               نمــوذج دبــي( لتحليــل الوضــع الراهــن لهــا ورســم رحلــة تجربــة المتعامــل  ووضــع الخطــط المائمــة  لتطبيــق مبــادرات التحســين والتخلــص مــن الخطــوات 

             التي ال تضيف قيمة للخدمة وترفع كلفتها ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

              تحديد المسؤولين عن كل عملية وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في استخدام وإدارة وتطوير هيكل العمليات الرئيسية باألخذ بعين االعتبار دعم 
             هذه العمليات وارتباطها برحلة تجربة المتعامل. 

             تصميم مؤشرات أداء للعمليات )تشغيلية واستراتيجية( وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية. 

             معالجة الموضوعات المتعلقة بالتداخل واالزدواجية في أداء المهام وتنفيذ عمليات تقديم الخدمات لضمان تعزيز تجربة المتعامل.

                تطويــر واتاحــة قنــوات تقديــم خدمــة وقنــوات اتصــال متعــددة مــع جميــع المتعامليــن لجميــع الخدمــات المعنيــة بنــاء علــى احتياجاتهــم وتوقعاتهــم وبمــا
             يتاءم مع جهود تحسين وتطوير الخدمات.

تابع /  أ - القدرات الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات: 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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أ -2   القدرات الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات المشتركة: 

                تحديــد الشــراكات فــي مجــال تقديــم الخدمــات فــي ضــوء االحتياجــات المؤسســية واالســتراتيجية وبمــا يتكامــل مــع قدراتهــا ويعــزز نقــاط القــوة لديهــا فــي
             مجــال تقديــم الخدمــات المشــتركة، )بمــا فــي ذلــك التعهيــد والتعاقــد مــع القطــاع الخــاص( واتبــاع سياســات وإجــراءات إلدارة العاقــة معهــم وتقييــم 

            وقياس أثر هذه الشراكات.

              العمــل مــع الشــركاء المعنييــن فــي تقديــم الخدمــات المشــتركة والجهــات المعنيــة حســب منهجيــة التصميــم اإلبداعــي للخدمــات الصــادرة عــن المجلــس
             التنفيــذي لتطويــر آليــات وقنــوات تقديــم الخدمــات المشــتركة وتبســيطها بهــدف تعزيــز تجربــة المتعامــل بحيــث يتــم النظــر للجهــاز الحكومــي مــن قبــل

            المتعاملين ككيان واحد متكامل ومنسجم )الحكومة الواحدة(.

             التنســيق مــع الشــركاء المعنييــن لمعالجــة الموضوعــات المتعلقــة بالتداخــل واالزدواجيــة فــي أداء المهــام وتنفيــذ عمليــات تقديــم الخدمــات لضمــان
            تعزيز تجربة المتعامل.

            إيجاد وتطبيق اتفاقيات لضمان نطاق ومستوى الخدمة الواجب تقديمها للمتعاملين من جهات حكومية أو غير حكومية.

ب -   تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وإدارة عمليات تقديم الخدمات ) شاماًل الخدمات المشتركة (
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 
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ب -1   مؤشرات األداء المتعلقة بالخدمات ) شاماًل الخدمات المشتركة ( 

ر من مركز نموذج دبي في المجلس التنفيذي: مؤشرات األداء التي توفَّ

              نتائج تصنيف مراكز تقديم الخدمة/سعادة المتعاملين التابعة للجهة الحكومية )معدل تصنيف مراكز الخدمة التابعة للجهة الحكومية(.

              نتائج الجودة للخدمات ذات األولوية ضمن األجندة السنوية لدورة التحسين.

ر من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

              نتائج دراسات استطاعات الرأي وتحديد احتياجات المتعاملين الدورية التي تقوم بها الجهة الحكومية خال العام.
 

              نتائج توفر الخدمات حسب طبيعة الخدمة واحتياجات المتعاملين.

              نتائج اإلنتاجية.
 

              نتائج فعالية تقديم الخدمات.
 

              نتائج كفاءة تقديم الخدمات.  

              نتائج الجودة في تقديم الخدمات  )باإلسترشاد بمنهجية تحسين الخدمات الصادرة عن مركز نموذج دبي(. 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ر من المجلس التنفيذي:  مقاييس الرأي التي توفَّ

              نتائج دراسة سعادة المتعاملين التي يتم  إجراءها من قبل المجلس التنفيذي. 

ر من الجهة الحكومية: مقاييس الرأي التي توفَّ

              نتائج دراسات سعادة المتعاملين التفصيلية التي تجريها الجهة الحكومية داخليًا.

               نتائــج دراســات رأي الشــركاء فــي تقديــم الخدمــات: )مــن الممكــن أن تشــمل هــذه المقاييــس: اإلنطبــاع العــام، اإللتــزام ببنــود وشــروط الشــراكة، مــدى
              اإلستفادة منها، تقييم قنوات التواصل، التعاون في توفير وتبادل المعلومات، الشفافية في التعامل ومعايير االختيار(.

              
              النتائج المتعلقة بالشركاء واالتفاقيات المرتبطة بتقديم الخدمات. 

              نتائج تطوير الخدمات المادية وغير المادية. 

              نتائج فعالية قنوات التواصل مع المتعاملين. 

             نتائج اإللتزام بمواصفات الخدمة حسب ميثاق خدمة المتعاملين.

ب -2   مقاييس رأي المتعاملين ) شاماًل الخدمات المشتركة (: 

تعّبــر هــذه المقاييــس عــن رأي المتعامليــن المســتفيدين والمتأثريــن بأنشــطة وخدمــات الجهــة الحكوميــة –بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر– )مــن خــال اســتبيانات 
الــرأي مجموعــات النقــاش، الشــكاوى، رســائل الشــكر ومــا شــابه(. وذلــك طبقــًا للمعاييــر المحــددة فــي دراســة ســعادة المتعامليــن فــي حكومــة دبــي.

ر من الجهة الحكومية: تابع / ب -1 مؤشرات األداء التي توفَّ

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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             المعيار الرئيسي الرابع: الحكومة الرقمية )5%(

يرّكــز هــذا المعيــار الرئيســي علــى مســتوى النضــج الرقمــي ومــدى تصميــم وتطبيــق خطــط وسياســات تدعــم التحــّول الــى تقديــم الخدمــات الرقميــة بمــا يحقــق 
اســتراتيجية الجهــة واســتراتيجية دبــي الذكيــة ومــدى تحقيقهــا لنتائــج أداء رائــدة فــي هــذا المجــال.

أ -  قدرات تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحّول الرقمي 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية:

                   إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية التحــّول الرقمــي بمــا يتفــق مــع احتياجــات الفئــات المعنيــة ويضمــن تحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي عمليــات وخدمــات الجهــة
               الحكومية بناء على معايير وأولويات واضحة والموائمة مع الخطة االستراتيجية لمدينة دبي الذكية واستراتيجية دبي لألمن اإللكتروني.

               تطبيق استراتيجية دبي للمعامات الاورقية وتحقيق المستهدفات حسب الخطط المعمول بها في الجهة.

               تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة/ الذكيــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والشــمولية والتكامــل مــع خدمــات الجهــات الحكوميــة األخــرى واألنظمــة 
               اإللكترونية/ الذكية المترابطة بما يحقق مبدأ الحكومة الواحدة.

تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحّول الرقمي 1–4
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28

تابع /  أ - قدرات تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحّول الرقمي: 

الرقميــة  الرقميــة لألفــراد علــى منصــة “دبــي اآلن” كقنــاة رئيســية لتقديــم الخدمــات، وااللتــزام بمعاييــر و متطلبــات الهويــة               توفيــر الخدمــات 
                UAE PASS واستخدامها كآلية رئيسية للحصول على الخدمات الرقمية لهذه الفئة من المتعاملين. 

                تطوير وإدارة المواقع اإللكترونية المعلوماتية ومراكز االتصال اإللكترونية  والذكية وتكاملها.

                 الربط واالستفادة من األنظمة اإللكترونية/ الذكية المركزية والمشتركة ) مثل: نظام تخطيط الموارد الحكومية ) GRP (، ونظام ) قرار (،  ونظام 
                 ) مبادرة (، ونظام الدفع اإللكتروني، وأنظمة ) اإلدارة المالية والممتلكات وغيرها (، إضافة إلى أنظمة وخدمات مركز دبي لألمن اإللكتروني 

                ) مثل نظام الشهادات الرقمية، ونظام مركز العمليات األمنية وغيرها (.

                 إدارة البنية التحتية اإللكترونية في الجهة الحكومية بهدف االستغال األمثل للموارد ودعم التكامل والمشاركة بالمعلومات وتبادل البيانات
                 إلكترونيا مع الجهات الحكومية األخرى بما يتوافق مع قانون بيانات دبي واالستغال األمثل للخدمات الحكومية المشتركة المقدمة من دبي

                الذكية.

                 تطبيق سياسات أمن المعلومات واستمرارية األعمال ) Business Continuity ( بما يتضمن تطوير القدرات لمواجهة تحديات األمن اإللكتروني
                داخل الجهة الحكومية والتزامها بتطبيق المواصفات الدولية بهذا المجال وبما يتكامل مع سياساتها وخطتها إلدارة المخاطر. 

                توفير البيانات المفتوحة المشتركة حسب القوانين واألنظمة.

                تطوير القدرات لتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار. 

.) Dubai Pulse ( التعاون مع مؤسسة بيانات دبي لتوفير البيانات على منصة دبي بالس                
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ب -  تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق خطط وسياسات التحّول الرقمي  

حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب - 1  مؤشرات األداء المتعلقة بتصميم وتطبيق خطط وسياسات التحّول الرقمي

مؤشرات األداء التي توّفر من قبل مكتب دبي الذكية: 

               نسبة االمتثال للسياسات واللوائح الذكية القابلة للتطبيق، مثل:

                             التزام المواقع اإللكترونية لمعايير جودة المواقع اإللكترونية. 
  

                               نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات اإللكترونية/الذكية. 
                               نسبة االمتثال لقانون بيانات دبي.

               نسبة تبني الحلول المشتركة والخدمات المتاحة من قبل دبي الذكية.

               نسبة البيانات المشتركة والمفتوحة المتاحة. 

              نسبة التحّول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للشركات والجهات الحكومية. 
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ر من قبل مكتب دبي الذكية: تابع /  مؤشرات األداء التي توفَّ
  

               نسبة معامات الخدمات الرقمية المقدمة للشركات والجهات الحكومية من مجموع المعامات ) التبني الرقمي (.

               نسبة الخدمات الحكومية لألفراد المتوفرة على تطبيق “دبي اآلن”.

               نسبة معامات خدمات األفراد على تطبيق “دبي اآلن” من مجموع المعامات ) التبني الرقمي (.

               نسبة الخفض في استهاك الورق في المعامات الداخلية ) حسب استراتيجية دبي للمعامات الاورقية (.

مؤشرات األداء التي توّفر من قبل مركز دبي لألمن اإللكتروني: 

              مؤشرات مجتمع واٍع بمخاطر األمن اإللكتروني: 

                               توافر الموظفين المختصين باألمن اإللكتروني.
                               عدد ساعات الدورات التدريبية التي خضع لها المختصون في األمن اإللكتروني.

                               نسبة الموظفين المواطنين في مجال األمن اإللكتروني.
                               نسبة التزام الموظفين بحضور الورش التوعوية الخاصة باألمن اإللكتروني.

                               فعالية الورش التوعوية في مجال األمن اإللكتروني.
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ر من قبل مركز دبي لألمن اإللكتروني:  تابع /  مؤشرات األداء التي توفَّ

              مؤشرات االبتكار ) اإللكتروني (:
 

                                التزام الجهة بمعايير األمن اإللكتروني لألنظمة الجديدة.

              مؤشرات األمن اإللكتروني:

                                نسبة التزام الجهة بمعايير نظام أمن المعلومات.
                                نسبة االلتزام واستخدام السياسات الصادرة عن  مركز دبي لألمن اإللكتروني )مثل سياسة أمن إنترنت األشياء والحوسبة السحابية(.

                                مدى االلتزام باستخدام الخدمات المركزية التي يوفرها مركز دبي لألمن اإللكتروني )مثل الشهادات الرقمية وخدمات مركز العمليات(.
            

              مؤشرات مرونة الفضاء اإللكتروني:

                                كفاءة األنظمة اإللكترونية. 
                                مستوى األمن اإللكتروني في الشبكات.

                                وجود سياسة التحصين اإللكتروني.
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مؤشرات األداء التي توّفر من الجهة الحكومية: 

              نتائج أداء العمليات / الخدمات المترابطة التي تم العمل على تطويرها إلكترونيًا وتكاملها مع الشركاء.

             نتائــج األثــر اإليجابــي للتحــّول اإللكتروني/الذكــي علــى األعمــال واألنشــطة الرئيســية للجهــة )مثــل: األثــر اإليجابــي علــى البيئــة والوفــر المتحقــق 
              في تكلفة العمليات والخدمات من عمليات التحّول الرقمي(.

              نسبة اإلنخفاض في عدد المراجعين لمراكز الخدمة للخدمات المتحّولة إلى خدمات ذكية.

ب - 2   مقاييس رأي المتعاملين والشركاء والمعنيين )االنطباعات(: 

ــر هــذه المقاييــس عــن رأي المتعامليــن والشــركاء والمعنييــن بالموقــع اإللكترونــي وبخدمــات الجهــة الحكوميــة الرقميــة وفــي عمليــات الربــط والتكامــل فــي  تعبِّ
األنظمــة الرقميــة وتقديــم الخدمــات الرقميــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــال ) اســتبانات الــرأي، مجموعــات النقــاش، الشــكاوى والمقترحــات ورســائل 

الشــكر وغيرهــا ( وحســب طبيعــة عمــل الجهــة، يمكــن أن تشــمل:
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مقاييس الرأي التي توّفر من مكتب دبي الذكية:

                نتائج سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم عن الخدمات الرقمية والموقع اإللكتروني والتقنيات الرقمية المستخدمة من خال مؤشر السعادة.

مقاييس الرأي التي توّفر من المجلس التنفيذي:

               نســبة ســعادة الموظفيــن عــن الخدمــات الرقميــة الداخليــة وأســاليب العمــل وخطــط التنفيــذ المعتمــدة )مــن دراســة ســعادة الموظفيــن التــي
                يقوم بها المجلس التنفيذي(.

ر من الجهة الحكومية: مقاييس الرأي التي توفَّ

                نتائج سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم عن الخدمات الرقمية والموقع اإللكتروني والتقنيات الرقمية المستخدمة.

                نتائج سعادة جميع المعنيين عن قنوات االتصال المتاحة )الموقع، مركز االتصال، وسائل التواصل االجتماعي(.

ــة المبتكــرة، ــة والتطبيقــات التقني ــن والمرتبطــة بالخدمــات اإللكتروني ــات المتعاملي ــع فئ                  التعامــل مــع الماحظــات/ المقترحــات المقدمــة مــن جمي
                مثل )سعادة المتعاملين عن آلية التعامل مع الماحظات/ اإلقتراحات(. 

                 نتائــج ســعادة الشــركاء عــن مــدى االلتــزام ببنــود وشــروط الشــراكة ومــدى االســتفادة منهــا، تقييــم قنــوات التواصــل، طبيعــة العاقــة والتعــاون مــع
                الشركاء، التعاون في توفير وتبادل المعلومات، الشفافية في التعامل ومعايير االختيار.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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يتضمــن المحــور الثانــي معياريــن رئيســين استشــراف المســتقبل، وإدارة االبتــكار ويتــم مراعــاة مــدى تطبيــق كل مــن المعياريــن بنــاء علــى طبيعــة عمــل الجهــة 
الحكوميــة مــن خــال استشــراف المســتقبل وتحديــد أهــم عناصــر الغمــوض الكامنــة فــي محيطهــا الخارجــي ومــدى تأثيــر هــذه العناصــر علــى عملهــا. كمــا يرّكــز  
المحــور علــى مــدى تطبيــق الجهــة الحكوميــة الســتراتيجية االبتــكار وذلــك إلعــداد مبــادرات رياديــة فــي مجــال الخدمــات والعمليــات والبرامــج التــي تطبقهــا 

لضمــان تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية وتقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات إلســعاد المتعامليــن والمعنييــن.

المعيار الرئيسي 
الخامس: 

استشراف 
المستقبل

المعيار الرئيسي 
السادس: 

إدارة 
االبتكار

المحور الثاني: االبتكار )15 %(

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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               المعيار الرئيسي الخامس: استشراف المستقبل )5%(

يرّكــز  هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى تطويــر الجهــة لقدراتهــا فــي مجــال التفكيــر المســتقبلي مــن خــال النهــوض فــي الــرأس المــال الفكــري والتجديــد المســتمر 
للتقــدم نحــو الريــادة العالميــة والمقــدرة علــى االســتجابة للمتغيــرات باســتخدام أدوات استشــراف المســتقبل المتنوعــة وذلــك لتتمكــن مــن العمــل علــى تحليــل 
ودراســة االتجاهــات العالميــة والمســتقبلية وكيفيــة مواكبتهــا وســرعة االســتجابة لبنــاء الجاهزيــة للمســتقبل ولكافــة االحتمــاالت والنتائــج المتوقعــة وغيــر 
المتوقعــة لهــا مــن خــال التجديــد فــي طــرق واســاليب العمــل وبمــا ينســجم مــع تحقيــق التقــدم فــي إنجــازات الجهــة خــارج حــدود إطــار قدراتهــا الحاليــة، كمــا يرّكــز  
المعيــار علــى الجهــود التــي تبذلهــا الجهــة فــي فهــم المتغيــرات المســتقبلية وبنــاء نمــاذج مســتقبلية للقطاعــات المعنيــة واقتنــاص الفــرص مــع ضمــان المرونــة 
االســتراتيجية والعمليــة التــي ســتؤثر علــى عملياتهــا وخدماتهــا وسياســاتها فــي تحقيــق الســعادة للمعنييــن وللمجتمــع. ويرّكــز  هــذا المعيــار أيضــًا علــى مــدى 

تحقيــق نتائــج رائــدة فــي هــذا المجــال.

التفكير المستقبلي 1–5

أ -  قدرات التفكير المستقبلي 

يمكن ان يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

               إجــراء ورش عمــل التوعيــة والتدريــب الفنــي المســتمر لبنــاء الثقافــة فــي مجــال استشــراف المســتقبل وتطبيــق تلــك األدوات علــى مجــاالت 
                  عمل الجهة.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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تابع /  أ - قدرات التفكير المستقبلي

              تطوير أدوات جديدة الستشراف المستقبل تعّزز من عمل الجهة الحكومية ومن مكانة الحكومة.

              توفير وتحديث البيانات الضخمة الازمة إلجراء التحليات المستقبلية واالستشراف االستراتيجي.

واالقتصاديــة               )االجتماعيــة  المســتقبلية  واالتجاهــات  التطــورات  وأهميــة  لتوّقــع طبيعــة  نوعّيــة وكمّيــة  أســاليب  باســتخدام  الجهــة  قيــام  مــدى             
               والتكنولوجيــة والبيئيــة، وغيرهــا(. وتحليــل مــدى تأثيــر هــذه التطــورات المســتقبلية علــى المجــاالت المرتبطــة بعمــل الجهــة وتحديــد البدائــل واختيــار               

              أفضلها بناًء على قوة هذه االتجاهات لاستفادة منها أو التعامل معها أو توجيهها نحو األفضل بما يخدم أهداف الحكومة.

                مــدى عمــق فكــر استشــراف المســتقبل فــي تطويــر اســتراتيجيات ومبــادرات وسياســات اســتباقية مبنيــة علــى قــراءات صحيحــة للتوجّهــات المســتقبلية 
              بشكل يضع الحكومة في مستوى عالمي.

              مدى شمولية استشراف المستقبل وتغطيته للقطاع الحكومي بكافة مجاالته.

              تطوير الدراسات المستقبلية للجهة الحكومية أو الدراسات المشتركة بين القطاعات.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ب -   تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بالتفكير المستقبلي 
حسب طبيعة وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب - 1 مؤشرات األداء المتعلقة بالتفكير المستقبلي

ر  من الجهة الحكومية:  مؤشرات األداء التي توفَّ

              نتائج نشر ثقافة استشراف المستقبل في الجهة الحكومية.
 

              نتائج جودة الدراسات المستقبلية وأدوات استشراف المستقبل التي تم بناء عليها وضع االستراتيجيات والسياسات والمبادرات.

              نتائج الدراسات التي قامت الجهة بإعدادها في مجال استشراف مستقبل في نطاق عمل الجهة.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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               المعيار الرئيسي السادس: إدارة االبتكار )10%(

يرّكــز  هــذا المعيــار الرئيســي علــى الجهــود التــي تبذلهــا الجهــة لتحديــد أهــداف اســتراتيجية واضحــة لابتــكار واالســتثمار فــي األبحــاث والتجــارب العلميــة وإنتــاج 
المعرفــة فــي مجــال عملهــا، وضمــان بنــاء ثقافــة وبيئــة عمــل إيجابيــة تدعــم االبــداع واالبتــكار والتطويــر المســتمر مــن خــال تطبيــق أنظمــة وآليــات تعــزز مشــاركة 
المعنييــن والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي تطبيــق جهــود االبــداع واالبتــكار لتقديــم حلــول وابتــكارات جذريــة وخدمــات جديــدة ومبتكرة 
وتنفيــذ أعمالهــا بطــرق ابداعيــة لتحقيــق قيمــة مضافــة وإســعاد جميــع المعنييــن وبمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية دبــي لابتــكار. كمــا يرّكــز هــذا المعيــار علــى مــدى 

تحقيــق نتائــج رائــده فــي هــذا المجــال.

تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار 1–6

أ -  قدرات تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

               تطويــر ومراجعــة وتحديــث سياســة واســتراتيجية لابتــكار بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ورســالة واســتراتيجية الجهــة الحكوميــة ومــع اســتراتيجية دبــي لابتــكار
              وخطة دبي 2021.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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تابع /  أ - قدرات تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار

               تطويــر وتطبيــق أنظمــة إلدارة االبتــكار تتضمــن اســتخدام معاييــر واضحــة لتحديــد أولويــات فــرص التحســين والتطويــر التــي تحتــاج حلــواًل مبتكــرة واختيــار              
              االفــكار المجديــة منهــا بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية الجهــة الحكوميــة ومــع اســتراتيجية دبــي لابتــكار وخطــة دبــي2021 فــي جميــع مجــاالت عملهــا، 

             )مثل: تقديم خدمات جديدة ومبتكرة وتنفيذ األعمال واستحداث مبادرات وبرامج وسياسات بطرق إبداعية تحقق قيمة مضافة لجميع المعنيين(.

              توفيــر بيئــة العمــل والقنــوات المائمــة واألدوات التــي تحّفــز المــوارد البشــرية والمتعامليــن والمعنييــن علــى المشــاركة فــي أنشــطة اإلبــداع واالبتــكار 
             المرتبطة بعمل الجهة بما يتوافق مع معايير وأدلة  العمل الصادرة عن المجلس التنفيذي.   

               بنــاء شــبكة شــراكات فعالــة مــع الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي والمعنييــن فــي القطــاع الحكومــي والخــاص لدعــم عمليــة اإلبــداع واالبتــكار بمــا
              يضمن التكامل واستفادة جميع االطراف من اإلمكانيات والموارد المتاحة.

              إعداد وتنفيذ برامج لبناء قدرات الموارد البشرية لتمكينها من المساهمة بفعالية في أنشطة اإلبداع واالبتكار.

              ضمان االستخدام األمثل للمعارف والمعلومات لتحديد الفرص المتاحة لإلبداع واالبتكار.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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ب -   تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار 
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 

ب - 1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة االبتكار

ر  من المجلس التنفيذي: مؤشرات األداء التي توفَّ

               نتائج جاهزية االبتكار في الجهة الحكومية )حسب مؤشر جاهزية االبتكار الحكومي(.
 

ر  من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

               نسبة االبتكارات الحاصلة على براءات اختراع/حقوق الملكية الفكرية.

               النتائج المادية وغير المادية التي تم تحقيقها نتيجة لتطبيق األفكار االبتكارية في مجال الخدمات والعمليات ودعم تحقيق االهداف االستراتيجية.

               نتائج تنمية قدرات الموارد البشرية وتعزيز الثقافة في مجال االبتكار.

               نتائج المشاريع/المبادرات/البرامج االبتكارية المنّفذة مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص.

               نتائج الخدمات والعمليات ونماذج العمل المبتكرة التي تم استحداثها وتطبيقها.

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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يتضمــن المحــور الثالــث أربعــة معاييــر رئيســية وهــي رأس المــال البشــري والتوطيــن، و إدارة المــوارد الماديــة، و إدارة المــوارد الماليــة، والحوكمــة، حيــث يتــم 
تطبيقهــا علــى جميــع الجهــات المشــاركة، ويتــم مراعــاة مــدى تطبيــق المعاييــر بنــاء علــى طبيعــة عمــل الجهــة الحكوميــة مــن حيــث طبيعــة وحجــم المــوارد 

والممتلــكات التــي تســتخدمها.

المحور الثالث: الممكنات )25%(

المعيار الرئيسي 
السابع: 

رأس المال البشري 
والتوطين

المعيار الرئيسي 
الثامن: 

إدارة الموارد 
المادية

المعيار الرئيسي 
التاسع: 

إدارة الموارد 
المالية

المعيار الرئيسي 
العاشر: 
الحوكمة
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               المعيار الرئيسي السابع: رأس المال البشري والتوطين )10%( 

يرّكــز  هــذا المعيــار الرئيســي علــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري بشــكل عــام والمواطنيــن منهــم بشــكل خــاص واســتدامته ورفــع كفاءتــه وانتاجيتــه وتعزيــز 
ــم  ــة ومبتكــرة مــن خــال وضــع السياســات والخطــط الازمــة لتحقيــق كل مــن أهــداف االفــراد والجهــة بشــكل مشــترك مــع تقدي ــة عمــل ســعيدة وإيجابي بيئ
ــار علــى  ــة المكّملــة. كمــا يشــمل المعي خدمــات إلســعاد الموظفيــن واإلرتقــاء بجــودة الحيــاة لديهــم وفقــًا لقانــون ولوائــح المــوارد البشــرية واألنظمــة واألدل
تقديــر جهــود العامليــن ومكافأتهــم وتحفيزهــم وتمكينهــم ورفــع قدراتهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار مــع التركيــز علــى اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة والتخصصيــة 

والمحافظــة عليهــا وتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين. كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى مــدى تحقيــق نتائــج رائــدة فــي هــذا المجــال.

تطوير رأس المال البشري 1–7

أ -  قدرات تطوير رأس المال البشري 

 يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية:

                 تحديــد المهــارات والكفــاءات الســلوكية والفنيــة وقــدرات المــوارد البشــرية الازمــة ومــدى اســتكمالها وربطهــا بتحقيــق اســتراتيجية الجهــة وبمــا يتوافــق
             مع الهيكل التنظيمي واإلطار العام للعمليات والتعيين والتطوير واألداء واألوصاف الوظيفية والمهام التنظيمية ووضع الخطط الازمة لتوفيرها.
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تابع /  أ -  قدرات تطوير رأس المال البشري 

                تطويــر وتطبيــق سياســات وأنظمــة عمــل متكاملــة تغطــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة بــإدارة عمليــات االســتقطاب والتعييــن والتطويــر المهنــي 
                وتخطيــط المســار الوظيفــي واالنتقــال والتظّلــم الوظيفــي وأنظمــة التحفيــز والتكريــم والتخطيــط وغيرهــا مــن العمليــات ذات العاقــة بــرأس المــال
                البشــري مــع ضمــان تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وفقــا لقانــون ولوائــح المــوارد البشــرية واألنظمــة المكملــة لهــا وبمــا يضمــن تحقيــق العدالــة 

               وتكافؤ الفرص والشفافية.  

                تحديــد االحتياجــات التدريبيــة بنــاء علــى أســس ومعلومــات دقيقــة وإعــداد الخطــط التدريبيــة باســتخدام أشــكال التدريــب والتعّلــم المســتمر المختلفــة
                وتنفيذهــا بشــكل يضمــن إكســاب المــوارد البشــرية المعــارف والمهــارات والســلوكيات وقيــاس مــدى فعاليــة وأثــر التدريــب علــى أداء وســلوك المــوارد

               البشرية متضمنة بناء وتطوير الصف الثاني والثالث وخطط التعاقب الوظيفي وربطها بالتدريب.

                تقييــم أداء المــوارد البشــرية بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص والشــفافية وتوفيــر معلومــات منتظمــة عــن مســتويات األداء واالنجــاز 
               وتحقيق االهداف والكفاءات لتحسين هذه المستويات وربط التقدم الوظيفي والمكافآت والحوافز بنتائج التقييم.  

                 تمكيــن المــوارد البشــرية وضمــان حصولهــا علــى األدوات والمعلومــات والكفــاءات والصاحيــات الازمــة لضمــان مســاهمتها القصــوى فــي تحقيــق
                األهداف.
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تابع /  أ -  قدرات تطوير رأس المال البشري 

 
                  تشــجيع ومكافــأة االنجــازات الرائــدة علــى جميــع المســتويات بالجهــة الحكوميــة )الموظفيــن وفــرق العمــل( فــي التوقيــت والطريقــة المناســبة وخلــق

                التنافس االيجابي فيما بينهم.  
  

                 توفيــر بيئــة عمــل ســعيدة وصحّيــة وآمنــه ومائمــة تســاهم فــي تحفيــز المــوارد البشــرية علــى اإلنتــاج واإلبــداع وتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة
                والشخصية لهم.   

                   تمكيــن وتعزيــز دور المــرأة فــي العمــل وخلــق بيئــة داعمــة للمــرأة واألم العاملــة مــن خــال تطويــر سياســات وأنظمــة متجــددة وبرامــج داعمــة لتفعيــل 
المــرأة ودور  تحاكــي طبيعــة  أو سياســات  مرنــة،  أو ســاعات عمــل  لألطفــال  الحضانــات  توفيــر  )مثــل  العمــل  فــي مختلــف مجــاالت              مشــاركتها 

                األم العاملة( وربطها مع مؤشرات دبي التنافسية.

                    تطبيــق خطــة للتواصــل بيــن فريــق القيــادة والمــوارد البشــرية تتضمــن قنــوات متعــددة للتواصــل حســب احتياجــات وتوقعــات المــوارد البشــرية وطبيعــة 
                عملها. 
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ب -  تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطوير رأس المال البشري 

ب - 1 مؤشرات األداء المتعلقة بتطوير رأس المال البشري

ر من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي:  مؤشرات األداء التي توفَّ

                   مؤشرات الموارد البشرية:

                                اإلنتاجية.  
                                معدل الساعات التدريبية لكل موظف.

                                نسبة المتدربين.   
 .GRP نسبة الموظفين الذين لديهم نظام إدارة األداء في نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية                                

                                متوسط عدد ايام الغياب لكل موظف. 
                                معدل االجازات المرضية لكل موظف. 

                                نسبة الدوران الوظيفي. 

                   مؤشرات االلتزام بقوانين الموارد البشرية.

ر  من الجهة الحكومية:  مؤشرات األداء التي توفَّ

                   نتائج تنمية الموارد البشرية.
 

                   نتائج التحفيز والمشاركة.
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ر  من الجهة الحكومية تابع / ب -1 مؤشرات األداء التي توفَّ

                   نتائج السعادة.

                   نتائج الخدمات المقدمة للموارد البشرية. 

                   نتائج التواصل مع الموارد البشرية. 

  ب -2  مقاييس رأي الموارد البشرية

ر  من المجلس التنفيذي:   مقاييس رأي الموارد البشرية التي توفَّ

                   مؤشر الرضا الوظيفي. 

                   مؤشر التناغم الوظيفي. 

                   مؤشر الوالء المؤسسي. 
 

                   مؤشر اإليجابية في بيئة العمل. 
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التوطين 2–7

أ -   القدرات المتعلقة بالتوطين 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية:

                 إعداد وتطبيق خطة متكاملة للتوطين.

                 جذب وتوظيف وضمان استمرار خدمة الموارد البشرية المواطنة.

                 البرامج المطبقة لضمان التقدم الوظيفي والمهني للموارد البشرية المواطنة.

                 تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية المواطنة في المجاالت التخصصية. 

                البرامج المطبقة لتأهيل وتشجيع عمل المواطنين في الوظائف المستهدفة التي تتدنى فيها نسبة التوطين.
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ب -   تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بالتوطين

ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بالتوطين 

ر  من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: مؤشرات األداء التي توفَّ

                 نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية المختلفة )القيادية، اإلشرافية(.

ر من الجهة الحكومية:  مؤشرات األداء التي توفَّ

                 نسبة التوطين حسب الفئات الوظيفية المختلفة )القيادية، االشرافية، التنفيذية، التخصصية والفنية(.

                 نسبة الموظفين المواطنين الحاصلين على الشهادات المهنية والتخصصية.

                 الزيادة في نسبة المواطنين. 

                 معدالت استمرارية الخدمة للمواطنين.

ر  من المجلس التنفيذي: ب -2  مقاييس رأي الموارد البشرية التي توفَّ

                 نتائج األسئلة الخاصة بالتوطين في دراسة سعادة الموظفين.

                 نتائج سعادة الموظفين المواطنين في دراسة سعادة الموظفين.
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               المعيار الرئيسي الثامن: إدارة الموارد المادية )10%( 

يرّكــز  هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى كفــاءة وفعاليــة إدارة الجهــة لمواردهــا الماديــة لدعــم اســتراتيجية وسياســات الجهــة وضمــان الحفــاظ علــى هــذه المــوارد 
واســتغالها األســتغال األمثــل، كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى مــدى تحقيــق نتائــج رائــدة فــي هــذا المجــال. 

تخطيط وإدارة الممتلكات 1–8

أ -  قدرات تخطيط وإدارة الممتلكات 

ويمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

                  تطويــر وتطبيــق سياســات وخطــط طويلــة المــدى إلدارة المــوارد الماديــة والمرافــق والمعــدات تدعــم سياســة واســتراتيجية الجهــة الحكوميــة وبمــا
                 يتوافق مع استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء. 

                  االســتخدام األمثــل للمــوارد الماديــة والمرافــق والمعــدات وإدارة دورة حيــاة تلــك األصــول وأمنهــا وإدامتهــا وكفاءتهــا وفاعليتهــا مــن خــال برامــج
                 الصيانة )خاصة الوقائية(. 

                 تطبيق المواصفات البيئية في عمليات الشراء واستخدام المواد الصديقة للبيئة بما يضمن المحافظة على البيئة والموارد غير المتجددة. 

                 تطبيق معايير المباني الخضراء. 
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تابع /  أ - قدرات تخطيط وإدارة الممتلكات 

                 اإلدارة األمثل للمستودعات والمخزون )بما يشمل التسجيل الدقيق وضمان دقة البيانات وحداثة الجرد لكافة األصول والممتلكات والمواد(. 

                 توعية وتثقيف الموظفين والمعنيين باالستخدام األمثل لألصول والممتلكات والحفاظ عليها.                 

ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتخطيط وإدارة الموارد المادية 
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة الممتلكات
 

ر  من الجهة الحكومية:                   مؤشرات األداء التي توفَّ

                                نتائج كفاءة االستعمال.
                                نتائج إدارة المخزون. 

                                نتائج كفاءة وفعالية عمليات الصيانة. 
                                نتائج الخفض في النفقات المرتبطة بإدارة الممتلكات.

                                نتائج الخفض في استهاك المواد والموارد غير المتجددة. 
                                نتائج استخدام المواد الصديقة للبيئة. 
                                نتائج االلتزام بمعايير المباني الخضراء.
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إدارة العالقة مع الموردين 2–8

أ -  قدرات إدارة العالقة مع الموردين 

ويمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

ــاء عاقــات مســتدامة تدعــم  ــى بن ــؤدي إل ــة وي ــن بمــا يحقــق المنفعــة المتبادل ــة المــدى )الشــركاء( مــع الموردي                   رســم إطــار وحــدود العاقــة طويل
                 أهداف الجهة في مجال تحقيق قيمة مضافة للمعنيين وخفض التكاليف واإلنفاق المتعقل. 

                 الشفافية في نشر معايير اختيار الموردين والتعامل معهم وتقييم أدائهم )تعديل ومراجعة العقود، تصنيف الموردين، إحالة العطاءات وغيرها(.

ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بإدارة العالقة مع الموردين  
حسب طبيعة عمل وأهداف الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 
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ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة العالقة مع الموردين 

ر من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

                نتائج تقييم الموردين. 

                نتائج الخفض في النفقات المرتبطة بالمشتريات. 

                نتائج التعامل مع الماحظات الخاصة بالموردين. 

                نتائج المشتريات من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. 

ب -2  مقاييس رأي الموردين 

ر من الجهة الحكومية: مقاييس الرأي التي توفَّ

تعّبــر هــذه المقاييــس عــن رأي وانطباعــات المورديــن بمســتوى التعــاون والشــراكة مــع الجهــة الحكوميــة واإللتــزام ببنــود وشــروط التعاقــد ومــدى اإلســتفادة 
ــر مباشــر- )مــن خــال  ــادل المعلومــات والشــفافية فــي التعامــل وتقييــم قنــوات التواصــل – بشــكل مباشــر أو غي ــر وتب ــة التعــاون وســهولة توفي منهــا وفعالي
اســتطاعات ومســوحات الــرأي، ومجموعــات النقــاش، والماحظــات والمقترحــات، ورســائل الشــكر ومــا شــابه(، وحســب طبيعــة عمــل الجهــة، يمكــن أن تشــمل 

هــذه المقاييــس:

                 نتائــج ســعادة المورديــن: والــذي يمكــن أن يشــمل )االنطبــاع العــام، االلتــزام ببنــود وشــروط التعاقــد، قنــوات التواصــل، الشــفافية فــي التعامــل
                ومعايير االختيار وغيرها( 
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               المعيار الرئيسي التاسع:  إدارة الموارد المالية )5%( 

ــزة فــي مجــال  ــة بمــا يحقــق أهدافهــا اإلســتراتيجية ويضمــن تحقيــق نتائــج متمي ــة إدارة الجهــة لمواردهــا المالي ــار الرئيســي علــى مــدى فعالي ــز  هــذا المعي يرّك
ــة وتحديــد أولويــات اإلنفــاق بشــكل يلبــي احتياجــات ومصالــح المتعامليــن وبمــا يلغــي النفقــات فــي  ــزام بالموازن الكفــاءة واإلدارة الماليــة بمــا فــي ذلــك االلت

ــز  هــذا المعيــار علــى مــدى تحقيــق نتائــج رائــدة فــي هــذا المجــال. المجــاالت التــي ال تضيــف قيمــة لهــم كمــا يرّك

أ -  قدرات إدارة الموارد المالية 

ويمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية: 

                 تطوير وتطبيق سياسات وخطط طويلة المدى وعمليات مالية لدعم تحقيق استراتيجية الجهة الحكومية. 

                 تصميــم عمليــات تحديــد اإلحتياجــات والتخطيــط المالــي وعمليــات الضبــط الداخلــي والرقابــة والمراجعــة وإعــداد التقاريــر الماليــة لضمــان االســتخدام
                األمثل للموارد بكفاءة وفاعلية. 

                تطبيق برامج لترشيد النفقات مع ضمان تقديم قيمة مضافة للمتعاملين والمعنيين.

                   تطبيــق مبــادئ حســاب التكاليــف للعمليــات والخدمــات )حســب دليــل احتســاب تكلفــة الخدمــات الصــادر عــن دائــرة الماليــة لحكومــة دبــي( لضمــان رفــع
                كفاءتها. 
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تابع /  أ - قدرات إدارة الموارد المالية: 

                 تحليل النتائج واالنجازات مقارنة بالموارد المالية المعتمدة. 

                 دراسة جدوى المشاريع وتحليل االنعكاسات المالية وتحليل البدائل الختيار المائم منها.

               التطبيــق الفعــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات فــي المجــاالت الماليــة المختلفــة واإلســتفادة مــن توصيــات وماحظــات الجهــة المختصــة
                 بالرقابة الحكومية المالية.

                 ضمان وجود تدقيق خارجى على حسابات الجهة الختامية حسب متطلبات النظام المالى )قانون 1 لعام 2016 و الئحته  التنفيذية(.

ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بإدارة الموارد المالية 
حسب طبيعة عمل وأهداف الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:  

ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة بإدارة الموارد المالية 

ر من دائرة المالية لحكومة دبي: مؤشرات األداء التي توفَّ

               دقــة إعــداد الموازنــة )مثــل: االنحــراف بيــن الموازنــة المعتمــدة واإلنفــاق الفعلــي للجهــة، نســبة إجمالــي قيمــة المناقــات بيــن األبــواب مــن
                 الموازنة المعتمدة للجهة، ومدى االلتزام بموعد تقديم الموازنة، ونسبة إجمالي قيمة االعتمادات اإلضافية للموازنة المعتمدة للجهة(.
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ر من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

                  دقة التخطيط المالي لإليرادات الذاتية. 

                  دقة التخطيط المالي للمصروفات. 

                  نتائج الخفض في النفقات الناتجة عن برامج ترشيد النفقات. 

                  نسبة تحصيل الجهة لمديونياتها المتراكمة.

                  نسبة االلتزام بتقديم اإلقرارات الضريبية  في الموعد المحدد. 

.IPSAS نسبة امتثال الجهة بإصدار القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للقطاع العام                  

                  نسبة إصدار الجهات الحكومية لقوائمها المالية في الوقت المحدد.

                  مدى تعبير القوائم )fairly presentation( للجهة عن المركز المالي و األداء المالي في  تقارير التدقيق الخارجي. 
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               المعيار الرئيسي العاشر: الحوكمة )5%(
 

يرّكــز هــذا المعيــار الرئيســي علــى مــدى كفــاءة وفعاليــة اإلطــار العــام للحوكمــة بمــا يضمــن تحقيــق مبــدأ المســاءلة تجــاه المعنييــن والشــفافية تجــاه المجتمــع 
والجهــات المعنيــة بالحوكمــة علــى المســتوى الحكومــي فيمــا يتعلــق بــاألداء وإدارة المخاطــر ومــدى االلتــزام بالتشــريعات والقوانيــن بمــا يشــمل تلــك المتعلقــة 

بحقــوق الملكيــة الفكريــة. كمــا يرّكــز  هــذا المعيــار علــى مــدى تحقيــق نتائــج رائــدة فــي الحوكمــة وإدارة المخاطــر.

تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة 1–10

أ -  قدرات تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة 

ويمكن أن يشكل هذا المعيار النقاط التالية: 

                  ضمــان إيجــاد وتطبيــق إطــار عمــل وسياســات فعالــة وشــاملة للحوكمــة فــي مجــاالت العمــل المختلفــة فــي الجهــة الحكوميــة بحيــث تكــون جميــع
                  األعمــال والقــرارات المتخــذة فــي مصلحــة الجهــة الحكوميــة ولتحقيــق أهدافهــا وبمــا يضمــن عــدم وجــود تعــارض مصالــح أو إســاءة الســتخدام
                  الســلطة علــى كافــة المســتويات واألنظمــة اإلداريــة  )مثــل: التنظيــم اإلداري، إدارة المــوارد البشــرية، اإلدارة الماليــة، إدارة المعلومــات والتقنيــة،

                 إدارة المشاريع، إدارة الموارد والممتلكات وغيرها(. 

                    تحقيــق مبــادئ الحوكمــة الخاصــة بفصــل األنشــطة الرقابيــة والتنظيميــة عــن األنشــطة الخدميــة والتنفيذيــة ووضــوح خطــوط الســلطة والمســؤولية
                 )العاقات التنظيمية( وصاحيات وآليات اتخاذ القرار .
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تابع /  أ -  قدرات تصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة:

                  ضمــان إيجــاد بيئــة عمــل تتميــز بالنزاهــة والعدالــة والشــفافية ومراعــاة مصلحــة العمــل بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف الجهــة الحكوميــة بشــكل خــاص
                 وأهداف حكومة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام.

                    االلتــزام بالتشــريعات والقوانيــن ومتطلبــات البرامــج الحكوميــة والمتابعــة الفعالــة لتنفيــذ مــا يــرد فــي تقاريــر التقييــم والتدقيــق مــن الجهــات المعنيــة 
                 بالمتابعة والرقابة اإلدارية والمالية )مثال: دائرة المالية لحكومة دبي، دائرة الرقابة المالية وغيرها(. 

                 تطبيق معايير لحفظ حقوق الملكية الفكرية للجهة والمعنيين. 

                  إعــداد وتطبيــق اســتراتيجية لاتصــال المؤسســي الداخلــي والخارجــي تتضمــن سياســات داعمــة للتواصــل وتقــل المعرفــة ونشــر وتبــادل المعلومــات
                 واإلفصاح واإلعان ضمن القنوات المحددة مسبقًا وإتاحتها لكافة المعنيين ضمن المواقيت المناسبة )اإلشارة إلى دليل أو سياسة منشورة(.

                  تطبيــق مبــادرات وأنشــطة وإجــراءات لتفعيــل سياســات اإلتصــال والتواصــل تدعــم الشــفافية، واإلســتجابة لقنــوات التواصــل الداخليــة والخارجيــة
              بهــدف التخطيــط لألعمــال، وتنفيــذ الخطــط وتقديــم الخدمــات لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة والســعادة واإليجابيــة فــي بيئــة العمــل الداخليــة 

                 والخارجية للمتعاملين والموارد البشرية وجميع المعنيين.

                 تطبيق مبادرات وأنشطة وإجراءات لقياس السمعة المؤسسية وتحسين صورة المؤسسة لدى المجتمع والرأي العام.

ب - تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق إطار عام للحوكمة
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية: 
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ب -1  مؤشرات األداء المتعلقة باإلطار العام للحوكمة

ر  من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: مؤشرات األداء التي توفَّ

                    ماحظــات دائــرة الشــؤون القانونيــة لحكومــة دبــي بخصــوص عــدد وتصنيــف الشــكاوى القانونيــة المقدمــة ضــد الجهــة والتــي خالفــت فيهــا الجهــة
                   التشريعات.

ر  من دائرة المالية لحكومة دبي: مؤشرات األداء التي توفَّ

                   ماحظات دائرة المالية لحكومة دبي المتعلقة بااللتزام بتنفيذ الموازنة والتعاميم الصادرة بشأنها. 

ر  من دائرة الرقابة المالية لحكومة دبي: مؤشرات األداء التي توفَّ

ر  من دائرة الرقابة المالية لحكومة دبي.                    الماحظات التي توفَّ

ر  من الجهة الحكومية: مؤشرات األداء التي توفَّ

                   ماحظات تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وتقارير التقييم والتدقيق على األنظمة مصنفة حسب األهمية.

                   نسبة الماحظات من تقارير التقييم والتدقيق التي تم إغاقها في الوقت المحدد.
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ب -2  مقاييس رأي المعنيين بالحوكمة 

تعّبــر هــذه المقاييــس عــن رأي وانطباعــات المعنييــن ذوي العاقــة بالحوكمــة –بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر-  )مــن خــال اســتبيانات الــرأي، ومجموعــات النقــاش، 
الماحظــات والمقترحــات والشــكاوى، ورســائل الشــكر ومــا شــابه( وحســب طبيعــة عمــل الجهــة، يمكــن أن تشــمل هــذه المقاييــس المجــاالت التاليــة:

ر من الجهة الحكومية: مقاييس الرأي التي توفَّ

                    نتائج الشفافية والنزاهة والعدالة في معايير التعامل مع المتعاملين.
 

                    نتائج الشفافية والنزاهة والعدالة في معايير التعامل مع الموارد البشرية. 

                    نتائج الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعامل ومعايير االختيار للموردين. 

تصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر 2–10

أ -  قدرات تصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر 

يمكن أن يشمل هذا المعيار النقاط التالية:

                     تحديــد المخاطــر واألزمــات والكــوارث المحتملــة بكافــة أنوعهــا )مثــل: المخاطــر االســتراتيجية، الماليــة، البيئيــة، أمــن المعلومــات، المخاطــر التشــغيلية،
                 الصحة والسامة المهنية( وتحديد احتمالية حدوثها واآلثار الناجمة عنها.
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تابع /  أ -  قدرات تصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر 

                    إعداد خطة إلدارة المخاطر تتضمن األنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية والموارد الازمة.

                      تحديــد بدائــل وســيناريوهات وخطــط بديلــة لمواجهــة المتغيــرات والمســتجدات التــي يمكــن أن تحــول دون تحقيــق االهــداف االســتراتيجية وتنفيــذ
                    العمليات والمشاريع والمبادرات والبرامج وضمان استمرارية أعمال الجهة في حال حدوث مثل هذه المتغيرات والمستجدات أو المخاطر.

                    إعداد وتطبيق خطة إتصال لضمان إتصال فعال بين جميع الفئات المعنية للتعامل مع المخاطر واألزمات والكوارث.

ب -  تقييم االنجازات والنتائج الخاصة بتصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية، يمكن أن يشمل هذا المعيار النتائج التالية:

ب - 1  مؤشرات األداء المتعلقة بتصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر

ر من مركز دبي لألمن اإللكتروني: مؤشرات األداء التي توفَّ

                        مؤشــرات التخطيــط الســتمرارية األعمــال واألنشــطة )مثــل ضمــان توّفــر المعلومــات والخدمــات وإجــراءات العمــل المهمــة ضمــن الجهــة الحكوميــة
                   وضمــان توافــر خدمــات تقنيــة المعلومــات علــى النحــو المطلــوب وضمــان الحــد األدنــى مــن تأثــر األعمــال فــي حالــة تعطــل أو تغييــر خدمــة 
                 والتأكــد مــن أن خدمــات تقنيــة المعلومــات وبنيتهــا التحتيــة قادرتــان علــى المقاومــة والتعافــي فــي حــاالت الفشــل الناجمــة عــن األخطــاء 

                    والهجمات المخطط لها أو الكوارث(.

 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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تابع /  ب - 1  مؤشرات األداء المتعلقة بتصميم وتطبيق خطط إلدارة المخاطر

ر من الجهة الحكومية: المؤشرات التي توفَّ

                       نتائج نجاح خطط التدريب والتجارب الوهمية للتعامل مع االزمات والكوارث.

                       نتائج فعالية وسائل التواصل في التقليل من تأثير المخاطر والتعامل مع األزمات والكوارث.

                       نسب نجاح خطط الطوارئ في التعامل مع المخاطر )في حال حدوثها(. 

                       اإلحصاءات الناتجة من األزمات والكوارث.

                       عدد المخاطر التي تم إلغاؤها )بالتعامل معها وإزالة األسباب التي كانت تحددها كمخاطر(.

                       نتائج الحوادث الناتجة عن عمليات وأنشطة الجهة )مثل: عدد إصابات العمل(. 

معايير منظومة التميز الحكومي بدبي
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نموذج النخبة 2020

تحفيز الجهات الحكومية التي 
حققت مستويات متقدمة من 
التمّيز من خال تحديات جديدة 

ومتغيرة.

123

تقييم أفضل الممارسات لدى 
الجهات الحكومية في مجاالت 

ذات أولوية لحكومة دبي.

تعزيز تبادل ونقل المعرفة 
والعمل الحكومي المشترك بين 

الجهات الحكومية.

أهـداف 
مـسـتـوى 
الـنـخـبـة 
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نموذج النخبة 2020

الرشاقة المؤسسية
قــدرة الجهــة علــى ســرعة االســتجابة للمتغيــرات فــي بيئتهــا المؤسســية خارجيــًا وداخليــًا واقتنــاص 
العمــل  آليــات  تغييــر  علــى  والقــدرة  المؤسســية  المرونــة  ذلــك  ويشــمل  الريــادة  لتحقيــق  الفــرص 

والمــوارد الداخليــة للتــاؤم مــع المتغيــرات.

علوم البيانات والذكاء اإلصطناعي
والبيانــات  الحقائــق  علــى  بنــاء  الفعالــة  والسياســات  الخدمــات  تطويــر  علــى  الجهــة  قــدرة 
بإســتخدام أحــدث تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بمــا يحقــق كفــاءة وفاعليــة وقيمــة مضافــة 

عــام. بشــكل  المؤسســي  واألداء  الحكوميــة  للخدمــات  أكبــر 

الشراكة
قــدرة الجهــة علــى تفعيــل شــراكات مــع القطــاع الحكومــي وغيــر الحكومــي ويشــمل ذلــك أفــراد 
المجتمــع لتقديــم حلــول اســتباقية مبتكــرة لقضايــا المجتمــع الملحــة وتحســين فعاليــة وكفــاءة وجودة 
العمــل الحكومــي وتقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة للمتعامليــن واالســتفادة مــن كفــاءة القطــاع 

الخــاص وإمكانياتــه الماليــة والفنيــة وغيرهــا.

نـمـوذج 
الـنـخـبـة
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أداة التقييم

المبادئ الرئيسية لعملية التقييم  

ينقسم أسلوب التقييم في برنامج دبي للتميز الحكومي إلى ثاثة أقسام رئيسية:

بحيث يتم استخدام القسم المائم لتقييم مستويات التميز كالتالي:

تقييم القدرات )من خال ثاث محاور رئيسية 
تشمل تقييم الفعالية، الكفاءة، والتعلم 

والتطوير(.

تقييم النتائج )من خال أربعة محاور رئيسية تشمل 
تقييم الشمولية والقابلية لاستخدام، تحقيق 
النتائج، التطّور في األداء، والموقع الريادي(.

تقييم معايير النخبة  )من خال مستوى التفوق 
في المعايير المختارة لنموذج النخبة(.

 
 1

 
 2

 
 3

المستويات

مستوى 
النخبة

مستوى 
التميز

معايير النخبة

معايير النتائج حسب منظومة التميز الحكومي

معايير القدرات حسب منظومة التميز الحكومي

معايير النتائج حسب منظومة التميز الحكومي

معايير النتائج حسب منظومة التميز الحكومي

معايير التقييم

تقييم القدرات

تقييم النتائج

تقييم النتائج 

%70

%30

تقييم القدرات

تقييم النتائج

%30

%70

%100

100%تقييم النتائج 

أداة التقييم

المستوى 
األساسي

النتيجة النهائية

%20

%100

%100

%100

%80
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أداة التقييم

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل من أقسام أداة التقييم:

محاور تقييم القدرات

             الفعالية:

تقــوم الجهــة الحكوميــة الرائــدة بتصميــم وتطبيــق أنظمــة وبرامــج عمــل وعمليــات وخدمــات وسياســات )قــدرات( تلبــي متطلبــات واحتياجــات جميــع المعنييــن 
وبمشــاركة فعالــة منهــم  -  بمــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل الجهــة ودورهــا الرئيســي وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات – ويــؤدي تطبيقهــا الــى تحقيــق نتائــج 

إيجابيــة تســاهم بشــكل فعــال فــي تحقيــق اســتراتيجية الجهــة واســتراتيجية الحكومــة ككل وتضيــف قيمــة لجميــع المعنييــن.
يتــم احتســاب نتيجــة الفعاليــة   بنــاًء علــى نســبة القــدرات التــي تلبــي متطلبــات جميــع المعنييــن ومتناســبة مــع طبيعــة عمــل الجهــة وأفضــل الممارســات 

وأدى تطبيقهــا الــى تحقيــق النتائــج االســتراتيجية المســتهدفة.

             الكفاءة:

عنــد تطبيــق برامــج وأنظمــة العمــل والعمليــات وتقديــم الخدمــات تراعــي الجهــة الحكوميــة الرائــدة أن التطبيــق يتــم بطــرق تضمــن االســتغال األمثــل للمــوارد 
المختلفــة )البشــرية والتقنيــة واألجهــزة والمبانــي وغيرهــا( واإلنفــاق المتعقــل الــذي يضمــن تحديــد أولويــات اإلنفــاق بمــا يلبــي احتياجــات ومصالــح المعنييــن 

ويلغــي النفقــات فــي المجــاالت التــي ال تضيــف قيمــة لهــم.
يتم احتساب نتيجة الكفاءة بناًء على نسبة القدرات التي تم تطبيقها بما يضمن كفاءة االنفاق واإلنفاق المتعقل.

             التعّلم والتطوير:

تقــوم الجهــة لحكوميــة الرائــدة بالتطويــر علــى المبــادرات والبرامــج وأنظمــة العمــل والعمليــات والخدمــات والسياســات بشــكل مســتمر باســتخدام أفــكار ابداعيــة 
وطــرق مبتكــرة مبنيــة علــى التعلــم مــن نتائــج األداء المؤسســي وأفضــل الممارســات ومــن خــال مشــاركة فعالــة مــن جميــع المعنييــن.

يتم احتساب نتيجة التعلم والتطوير بناًء على مدى استمرار وفعالية عملية التعّلم والتطوير داخل الجهة.
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أداة التقييم

الفعالية
(60%)

الكفاءة
(20%)

التعلم والتطوير
(20%)

ال تلبي احتياجات 
المعنيين وال تساهم 
في تحقيق النتائج 

االستراتيجية

تلبي بعض احتياجات 
المعنيين وتساهم في 

تحقيق النتائج 
االستراتيجية جزئيًا

تلبي احتياجات معظم 
المعنيين وتساهم في 

تحقيق النتائج 
االستراتيجية بشكل 

كبير

تلبي احتياجات كل 
المعنيين الحاليين 

وتساهم في تحقيق 
جميع النتائج 
االستراتيجية

تلبي احتياجات كل 
المعنيين الحاليين 

والمحتملين وتساهم 
في تحقيق جميع 

النتائج االستراتيجية 
واستدامتها

هل تلبي القدرات 
احتياجات جميع المعنيين 

وتساهم في تحقيق 
االستراتيجية؟

هل تتناسب القدرات 
مع طبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة مع أفضل 

الممارسات؟ 

غير مناسبة لطبيعة 
عمل الجهة وغير 

متوافقة مع أفضل 
الممارسات

مناسبة الى حد ما 
لطبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة جزئيًا مع 

أفضل الممارسات

مناسبة بشكل كبير 
لطبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة مع أفضل 

الممارسات

مناسبة تمامًا لطبيعة 
عمل الجهة وتعتبر من 

أفضل الممارسات 
العالمية

مناسبة تمامًا لطبيعة 
عمل الجهة وُتعد 

ممارسة فريدة يقتدى 
بها

هل تطبق القدرات 
بطرق تضمن 

االستغالل األمثل 
للموارد المختلفة 
واإلنفاق المتعقل؟

ال تراعي الجهة 
االستغالل األمثل 
للموارد واإلنفاق 

المتعقل عند التطبيق

تراعي الجهة الى حد ما 
كًال من االستغالل 

األمثل للموارد 
واإلنفاق المتعقل عند 

التطبيق

تراعي الجهة بشكل 
كبير كًال من االستغالل 

االمثل للموارد 
واإلنفاق المتعقل عند 

التطبيق

يتم استغالل جميع 
الموارد بشكل مثالي 
وتراعي الجهة بشكل 

كامل اإلنفاق المتعقل 
عند التطبيق

تعد الجهة مثاًال يقتدى 
به عالميًا في مجال 
االستخدام األمثل 
للموارد واإلنفاق 

المتعقل

هل يتم تطوير القدرات 
باستخدام أفكار ابداعية 

وطرق مبتكرة مبنية 
على التحليل والتعلم 

من نتائج األداء وأفضل 
الممارسات؟

ال يتم التطوير عليها أو 
تحليل والتعلم من نتائج 

األداء وأفضل 
الممارسات 

يتم التطوير عليها الى 
حد ما باستخدام أفكار 
إبداعية وطرق مبتكرة 

مبنية على التحليل 
والتعلم من نتائج األداء 

وأفضل الممارسات 

يتم التطوير عليها 
بشكل كبير باستخدام 
أفكار إبداعية وطرق 
مبتكرة مبنية على 

التحليل والتعلم من 
نتائج األداء وأفضل 

الممارسات

يتم التطوير عليها 
بشكل مستمر وشامل 
باستخدام أفكار إبداعية 

وطرق مبتكرة مبنية 
على التحليل والتعلم 

من نتائج األداء وأفضل 
الممارسات

تعد الجهة مثاًال يقتدى 
به عالميًا للمؤسسة 
المتعلمة والمبتكرة

90-65100-4085-1560-035-10محاور التقييم

أداة الــتــقــيــيــم لــلــقــدرات
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قواعد تطبيق أداة التقييم في مجال القدرات

الحتساب النتيجة الكلية للقدرات يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم احتساب النتيجة النهائية للقدرات من خالل جمع النتيجة النسبية لمحاور التقييم الرئيسية الثالث )الفعالية( و )الكفاءة( و )التعّلم والتطوير(.

 
 2

 
 1

 
 3

 
 4

يتم تقييم كل محور من محاور التقييم الرئيسية والفرعية 
من 100 درجة.

يتم احتساب النتيجة النسبية للمحور الرئيسي )الكفاءة( 
بضرب نتيجة المحور الرئيسي من 100 درجة في الوزن 

المعياري للمحور الرئيسي )20%(.

يتم احتساب النتيجة النسبية للمحور الرئيسي )التعلم 
والتطوير( بضرب نتيجة المحور الرئيسي من 100 درجة في 

الوزن المعياري للمحور الرئيسي )20%(.

يتم احتساب النتيجة النسبية للمحور الرئيسي )الفعالية( من خال 
احتساب متوسط نتيجة المحورين الفرعيين )هل تلبي القدرات 
احتياجات جميع المعنيين وتساهم في تحقيق االستراتيجية( و 

)هل تتناسب القدرات مع طبيعة عمل الجهة ومتوافقة مع أفضل 
الممارسات( من 100 درجة ومن ثم يتم ضرب نتيجة المتوسط 

الحسابي الناتج في الوزن المعياري للمحور الرئيسي )60%(.
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محاور تقييم النتائج

             الشمولية والقابلية لالستخدام:

تقــوم الجهــة الحكوميــة الرائــدة بتوفيــر معلومــات دقيقــة وكافيــة لمتخــذي القــرار وجميــع المعنييــن بمســتوياتهم المختلفــة علــى مــدى التقــدم فــي تحقيــق 
االســتراتيجية وأداء القــدرات )العمليــات والمشــاريع والخدمــات والسياســات( وبمــا يســاعدهم علــى التنبــؤ بــأداء الجهــة المســتقبلي مــن خــال منظومــة متكاملــة 

مــن مؤشــرات األداء المتوازنــة والمائمــة لطبيعــة عمــل الجهــة تغطــي جميــع المجــاالت التــي تحتــاج الجهــة لقياســها.

يتــم احتســاب مــدى شــمولية النتائــج بنــاًء علــى نســبة المؤشــرات التــي تغطــي مجــال القيــاس المطلــوب ويوجــد لهــا مســتهدفات وتــم التحقــق مــن 
موثوقيتهــا ودقتهــا مــن إجمالــي المؤشــرات المســتخدمة.

             تحقيق النتائج:

تقــوم الجهــة الحكوميــة الرائــدة بوضــع مســتهدفات منطقيــة وطموحــة وتــؤدي الــى اكســابها ميــزة تنافســية وتبــث روح التحــدي لــدى العامليــن وتعمــل علــى 
تحقيقهــا وتحقيــق األثــر المطلــوب.

يتــم احتســاب مــدى تحقيــق النتائــج بنــاًء علــى نســبة المؤشــرات التــي حققــت المســتهدفات واألثــر مــن إجمالــي المؤشــرات التــي يوجــد لهــا مســتهدفات 
منطقيــة وطموحــة.
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أداة التقييم

تابع / محاور تقييم النتائج

             التطّور في األداء:

تقــوم الجهــة الحكوميــة الرائــدة تطــورًا مســتمرًا فــي نتائــج أدائهــا نتيجــة لفعاليــة عمليــة التعّلــم مــن أدائهــا الســابق ومــن أفضــل الممارســات وفعاليــة جهــود 
التطويــر واالبتــكار فــي الجهــة.

يتــم احتســاب مــدى التطــور فــي األداء بنــاًء علــى نســبة المؤشــرات التــي حققــت تطــورًا إيجابيــًا أو اســتقرارًا فــي األداء الجيــد علــى مــدى ثــالث فتــرات قيــاس 
علــى األقــل أو 3 ســنوات أيهمــا أكثــر.

             الموقع الريادي:

تحصــل الجهــة الحكوميــة الرائــدة علــى مواقــع رياديــة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال عملهــا بنــاء علــى النتائــج المحققــة، كمــا تســاهم نتائجهــا فــي وضــع الدولــة 
فــي مواقــع رياديــة فــي التصنيفــات والمؤشــرات العالميــة.

يتــم احتســاب مــدى تحقيــق الجهــة لموقــع ريــادي بنــاًء علــى نســبة المؤشــرات التــي حققــت فيهــا الجهــة مواقــع رياديــة فــي مجــال عملهــا و/ أو أدت إلــى 
وضــع الدولــة فــي مواقــع رياديــة.
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أداة التقييم

تحقيق النتائج 
(20%)

ال يتم قياس مؤشرات 
مناسبة لطبيعة 
القدرات ومتابعة 

تحقيق الخطة 
االستراتيجية

يتم قياس بعض 
المؤشرات المناسبة 

لطبيعة القدرات 
ومتابعة تحقيق الخطة 

االستراتيجية

يتم قياس أغلب 
المؤشرات المناسبة 

لطبيعة القدرات 
ومتابعة تحقيق الخطة 

االستراتيجية

يتم قياس جميع 
المؤشرات المناسبة 

لطبيعة القدرات 
ومتابعة تحقيق الخطة 

االستراتيجية

يتم قياس جميع 
المؤشرات المناسبة 

لطبيعة القدرات 
ومتابعة تحقيق الخطة 
االستراتيجية باستخدام 
مؤشرات مبتكرة وغير 

مسبوقة

هل يتم قياس جميع المؤشرات المناسبة 
لمتابعة وفهم والتنبؤ بأداء القدرات ومدى 

النجاح في تحقيق الخطة االستراتيجية؟

هل المستهدفات المحددة منطقية وطموحة؟

هل تم تحقيق المستهدفات؟

هل تحقق األثر المطلوب من خالل تحقيق 
المستهدفات الموضوعة؟ 

المستهدفات غير 
منطقية أو لم يتم 

تحقيق أي منها
ولم يتم تحقيق األثر 

المطلوب 

تم تحقيق بعض 
المستهدفات 

المنطقية والطموحة 
مع تحقيق جزئي لألثر 

المطلوب 

تم تحقيق أغلب 
المستهدفات 

المنطقية والطموحة 
مع تحقيق متوسط 

لألثر المطلوب

تم تحقيق جميع 
المستهدفات 

المنطقية والطموحة 
مع تحقيق متقدم لألثر 

المطلوب

تم تحقيق جميع 
المستهدفات 

المنطقية والطموحة 
مع تحقيق كامل لألثر 
المطلوب ويوجد ثقة 
باستمرار تحقيقها في 

المستقبل

90-65100-4085-1560-035-10محاور التقييم

أداة الــتــقــيــيــم لــلـــنــتــائــج

الشمولية 
والقابلية 

لالستخدام 
(50%)

ال يوجد تطور إيجابي أو 
استقرار لألداء الجيد

يوجد تطور إيجابي أو 
استقرار لألداء الجيد 
لبعض النتائج على 

مدى 3 سنوات

يوجد تطور إيجابي أو 
استقرار لألداء الجيد 
ألغلب النتائج على 

مدى 3 سنوات

يوجد تطور إيجابي أو 
استقرار لألداء الجيد 
لجميع النتائج على 

مدى 3 سنوات

يوجد تطور إيجابي أو 
استقرار لألداء الجيد 
لجميع النتائج على 

مدى 6 سنوات

هل عملية التعلم والتطوير في االداء فعالة 
في الجهة؟

الموقع الريادي 
(10%)

هل النتائج التي تم تحقيقها تضع الجهة 
والدولة في موقع ريادي على مستوى العالم؟

لم تحقق الجهة أي 
موقع ريادي على 

مستوى العالم

حققت الجهة/ الدولة 
مواقع ريادية على 
مستوى العالم في 

بعض المجاالت

حققت الجهة/ الدولة 
مواقع ريادية على 
مستوى العالم في 

العديد المجاالت

حققت الجهة/ الدولة 
مواقع ريادية على 
مستوى العالم في 

معظم المجاالت

تعتبر الجهة/ الدولة 
األفضل عالميًا في 

جميع المجاالت

التطوير في األداء 
(20%)
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محاور تقييم داعمة لمستوى التميز والنخبة
ــر فرعيــة داعمــة فــي  ــج المذكــورة أعــاه مــع إضافــة معايي ــز مــن خــال أداة تقييــم النتائ يتــم تقييــم الجهــات المشــاركة فــي مســتوى النخبــة ومســتوى التمي

ــة: المحــاور التالي

أداة التقييم

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات غير 
مناسبة لطبيعة عمل 
الجهة وغير متوافقة 
مع أفضل الممارسات

هل تم تحقيق النتائج من 
خالل قدرات مناسبة 
لطبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة مع أفضل 

الممارسات؟ 

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات 

مناسبة الى حد ما 
لطبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة جزئيًا مع 

أفضل الممارسات

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات 

مناسبة بشكل كبير 
لطبيعة عمل الجهة 
ومتوافقة مع أفضل 

الممارسات

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات 

مناسبة تماما لطبيعة 
عمل الجهة وتعتبر من 

أفضل الممارسات 
العالمية

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات 

مناسبة تمامًا لطبيعة 
عمل الجهة وُتعد 
ممارسات فريدة 

يقتدى بها

النتائج محققة من قدرات 
90-65100-4085-1560-035-10تمّثل أفضل الممارسات

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات ال 

يراعى فيها االستغالل 
األمثل للموارد 

أواإلنفاق المتعقل

هل تم تحقيق النتائج من 
خالل قدرات تطبق 

باالستغالل األمثل للموارد 
المتاحة؟

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات يراعى 
فيها الى حد ما كًال من 

االستغالل األمثل 
للموارد واإلنفاق 

المتعقل

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات يراعى 
فيها بشكل كبير كًال 

من االستغالل االمثل 
للموارد واإلنفاق 

المتعقل

النتائج المحققة تمت 
من خالل قدرات يتم 

عند تطبيقها استغالل 
جميع الموارد بشكل 
مثالي ويراعى فيها 

اإلنفاق المتعقل بشكل 
كامل

ًتعد الجهة مثاًال يقتدى 
به عالميًا في تحقيق 

نتائجها من خالل 
االستخدام األمثل 
للموارد واإلنفاق 

المتعقل

النتائج محققة من قدرات 
يراعى فيها االستغالل 

األمثل للموارد
10-035-1560-4085-65100-90

التطور في األداء الذي 
تم تحقيقه لم يتم من 
خالل التحليل والتعلم 

من نتائج األداء وأفضل 
الممارسات

التطور في األداء تم 
تحقيقه  الى حد ما 

باستخدام أفكار إبداعية 
وطرق مبتكرة مبنية 
على التحليل والتعلم 

من نتائج األداء وأفضل 
الممارسات

التطور في األداء تم 
تحقيقه  بشكل كبير 

باستخدام أفكار إبداعية 
وطرق مبتكرة مبنية 
على التحليل والتعلم 

من نتائج األداء وأفضل 
الممارسات

التطور في األداء يتم  
تحقيقه بشكل مستمر 

وشامل باستخدام أفكار 
إبداعية وطرق مبتكرة 

مبنية على التحليل 
والتعلم من نتائج األداء 

وأفضل الممارسات

ًتعد الجهة مثاًال يقتدى 
به عالميًا للمؤسسة 
المتعلمة والمبتكرة

هل التطور في األداء ناجم عن 
عمليات التحليل والتعّلم والمقارنة 

بأفضل الممارسات؟

هل التطور في األداء ناجم عن 
تطوير القدرات بأفكار إبداعية 

وطرق مبتكرة؟

90-65100-4085-1560-035-10فعالية التطور والتعلم
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القسم األول: 

                       يتضمــن المحــور الرئيســي )الشــمولية وقابليــة االســتخدام( حيــث يتــم مــن خالــه تحديــد المجــال الــذي تــم تغطيتــه مــن قبــل الجهــة بمؤشــرات مائمــة، 
                   وبناء عليه فإن هذا القسم هو المحدد للنتيجة النهائية:

قواعد تطبيق أداة التقييم في مجال النتائج

يتكون تقييم النتائج من قسمين رئيسيين:

أداة التقييم

القسم الثاني: 
 

                 يتضمــن ثاثــة محــاور رئيســية )تحقيــق النتائــج( و )التطــور فــي األداء( و )الموقــع الريــادي(  حيــث تختــص هــذه المحــاور بتقييــم أداء المؤشــرات 
                   المائمة التي قامت الجهة بقياسها والتي تم تحديدها من خال المحور األول:

 
 1

 
 1

 
 2

 
 2

 
 3

 
 3

ومن ثم يتم احتساب الوزن النسبي لنتيجة المحور 
الرئيسي )الشمولية وقابلية االستخدام( من خال 
قسمة النتيجة التي تم احتسابها في الخطوة رقم 
2 على 50 )وتمثل ال50 النتيجة الكاملة في حال 

الحصول على 100 درجة لهذا المحور(.

يتم تقييم المحور الرئيسي )الشمولية وقابلية 
االستخدام( من 100 درجة.

يتم احتساب النتيجة النسبية للمحور الرئيسي 
)الشمولية والقابلية لاستخدام( بضرب النتيجة 

من 100 درجة في الوزن المعياري للمحور )50%(  
وتكون نتيجة المحور الرئيسي )الشمولية وقابلية 

االستخدام(.

يتم ضرب نتيجة كل محور من المحاور الرئيسية 
الثاثة التي تم احتسابها في الخطوة رقم 2 في 
نتيجة الوزن النسبي للمحور الرئيسي )الشمولية 

وقابلية االستخدام( والتي تم احتسابها في 
القسم األول في الخطوة رقم 3.

يتم تقييم كل محور من محاور التقييم الثاثة من 
100 درجة.

يتم احتساب النتيجة النسبية للمحاور الرئيسية 
الثاثة )تحقيق النتائج( و )التطور في األداء( و 
)الموقع الريادي(  بضرب النتيجة من 100 درجة 

في الوزن المعياري لكل من هذه المحاور الرئيسية 
وعلى التوالي )%20 و%20 و10%(.
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تابع / قواعد تطبيق أداة التقييم في مجال النتائج

الحتساب النتيجة النهائية للنتائج يجب اتباع الخطوة التالية:

يتــم احتســاب النتيجــة النهائيــة مــن حاصــل جمــع نتيجــة المحــور الرئيســي )الشــمولية وقابليــة االســتخدام( والتــي تــم احتســابها فــي الخطــوة رقــم 2 
                

  
مــن القســم األول ونتيجــة كل مــن المحــاور الرئيســية الثاثــة )تحقيــق النتائــج( و)التطويــر فــي األداء( و )الموقــع الريــادي( التــي تــم احتســابها فــي 

                  

الخطوة رقم 3 من القسم الثاني.
                 

الحتساب النتيجة الكلية للمعيار يجب اتباع الخطوات التالية:

النتيجة النهائية للمعيار الرئيسي يتم احتسابها من خال جمع نتيجة القدرات ونتيجة النتائج للمعيار.
                

 

يتم ضرب نتيجة كل معيار رئيسي في الوزن المحدد للمعيار الرئيسي في منظومة التمّيز الحكومي.
                

 

 

أداة التقييم
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يتــم تقييــم الجهــات الحكوميــة مــن خــال محــور يتضمــن 3 معاييــر يتــم تحديثهــا بعــد كل دورة تقييميــة مــع إعــان أســماء الجهــات المشــاركة، ويمكــن
                

  
 لكل جهة مشاركة في مستوى النخبة إختيار معياريين فقط من معايير النخبة الثاث. ويتم تحديث المعايير حسب ما يلي:

               
 

                              أحدث التوجهات وأفضل الممارسات الحكومية العالمية.
                              توجهات القيادة وأولويات حكومة دبي.

ــة فريــق المعنييــن فــي الجهــة ــر )إضافــًة لفريــق تقييــم المنظومــة( مــن خــال مقابل ــراء دولييــن فــي مجــاالت المعايي                  يتــم التقييــم مــن قبــل فريــق خب
                الحكومية في موضوع المعيار في أحد أيام الزيارة الميدانية لتقييم الجهة.

                يتضمن كل معيار مجموعة من األسئلة عن القدرات والنتائج المؤسسية المحققة في مجال المعيار.

                  علــى ضــوء إجابــات فريــق القيــادة علــى أســئلة المقابلــة )واألدلــة والبراهيــن المقدمــة منهــم( يقــوم فريــق الخبــراء بتحديــد مســتوى ريــادة الجهــة فــي كل 
                معيار كالتالي:

                               مستوى مبتدئ:   35-0    %
%   70-40                                مستوى متوسط:  
% 100-75                                مستوى متقدم:  

                 يتم تقييم كل معيار من 100 نقطة )موزعة 70 للقدرات و 30 للنتائج( ثم إحتساب المتوسط )معايير متساوية األوزان(.

ــز الحكومــي بواقــع %80 لتقييــم المنظومــة و 20%  ــة فــي تقييــم منظومــة التمي ــة لعامــة الجهــة الحكومي ــر النخب                   يتــم إضافــة عامــة تقييــم معايي
                 لتقييم النخبة .

تقييم معايير النخبة

أداة التقييم
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مصفوفة تقييم النخبة:                   الرشاقة المؤسسية

أداة التقييم

1

كيف يتم إعادة تنظيم العمل 
وإعادة توظيف الموارد بين 

اإلدارات داخليًا لتحقيق أهداف 
محددة أو تنفيذ مشروع محدد 

دون تدخل من اإلدارة العليا 

يوجد بعض الممارسات تضمن 
إعادة تنظيم العمل وإعادة 

توظيف الموارد بين اإلدارات داخليًا 
لتحقيق بعض األهداف أو تنفيذ 
لبعض المشاريع دون تدخل من 

اإلدارة العليا

يوجد أنظمة وآليات فعالة تضمن 
إعادة تنظيم العمل وإعادة 

توظيف الموارد  بين اإلدارات 
داخليًا لتحقيق العديد من األهداف 
أو تنفيذ العديد من المشاريع دون 

تدخل من اإلدارة العليا 

يوجد أنظمة وآليات فعالة ومبتكرة 
تضمن إعادة تنظيم العمل وإعادة 
توظيف الموارد بين اإلدارات داخليًا 
لتحقيق جميع األهداف أو تنفيذ 
جميع المشاريع دون تدخل من 

اإلدارة العليا 

3

كيف يتم التنبؤ بالمتغيرات 
الداخلية و الخارجية وكيف يتم 

اإلستجابة لها بطرق مبتكرة في 
الوقت المالئم إلغتنام الفرص 

وتجنب المهددات

يوجد بعض الممارسات للتنبؤ 
بالمتغيرات الداخلية والخارجية ويتم 

اإلستجابة لبعض المتغيرات 
إلغتنام الفرص وتجنب المهددات

يوجد أنظمة وآليات فعالة للتنبؤ 
بالمتغيرات الداخلية والخارجية ويتم 

اإلستجابة بطرق فعالة لمعظم 
المتغيرات إلغتنام الفرص وتجنب 

المهددات

مثال يحتذى به للتنبؤ بالمتغيرات 
الداخلية والخارجية ويتم اإلستجابة 

بطرق مبتكرة لجميع المتغيرات 
إلغتنام الفرص وتجنب المهددات

سؤال المقابلةم
35-0

مستوى مبتدئ

70-40

مستوى متوسط 

100-75

مستوى متقدم

2

كم عدد المشاريع التي تم تنفيذها 
من قبل فرق عمل متعددة 
اإلدارات لتحسين األداء أو 

الخدمات 

يوجد بعض المشاريع التي تم 
تنفيذها من قبل فرق عمل 

متعددة اإلدارات لتحسين األداء أو 
الخدمات 

يوجد العديد من المشاريع التي تم 
تنفيذها من قبل فرق عمل 

متعددة اإلدارات لتحسين األداء أو 
الخدمات 

يتم تنفيذ جميع المشاريع من خالل 
فرق عمل متعددة اإلدارات 

بطريقة فعالة ومبتكرة لتحسين 
األداء والخدمات

نتائج الرشاقة المؤسسية ويمكن 
أن تشمل (سرعة اإلستجابة 

للمتغيرات الخارجية، عدد المشاريع 
التي تمت من قبل فرق عمل 
متعددة اإلدارات، نتائج التنبؤ 

بالمتغيرات الخارجية، نتائج إدارة 
المخاطر)

 

تم تحقيق بعض النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق معظم النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق جميع النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

ت 
درا

قـــــ
لـــــ

ا
ـج

ائــ
تـــ

ـنـــ
الــ
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مصفوفة تقييم النخبة:                 علوم البيانات والذكاء اإلصطناعي

أداة التقييم

1

كيف تضمن اتخاذ القرارات وتطوير 
السياسات والخدمات بناء على 
حقائق مستخلصة من البيانات

يوجد بعض الممارسات لجمع 
وتحليل البيانات واستخدام نتائج 
التحليل لدعم اتخاذ القرار وتطوير 

بعض السياسات والخدمات

يوجد أنظمة وآليات فعالة لجمع 
وتحليل البيانات واستخدام نتائج 
التحليل لدعم اتخاذ القرار وتطوير 

لمعظم السياسات والخدمات

يوجد أنظمة وآليات فعالة ومبتكرة 
لجمع وتحليل البيانات وتم 

استخدام نتائج التحليل لدعم اتخاذ 
القرار وتطوير جميع  السياسات 

والخدمات

3

كيف يتم تبادل البيانات باستخدام 
التقنيات الحديثة والذكاء 

االصطناعي لتدعيم العمل 
واإلبتكار الحكومي المشترك

يوجد بعض الممارسات لتبادل 
البيانات باستخدام التقنيات الحديثة 
لتدعيم العمل واإلبتكار الحكومي 

المشترك في بعض المجاالت

يوجد أنظمة وآليات فعالة لتبادل 
البيانات باستخدام التقنيات الحديثة 
لتدعيم العمل واإلبتكار الحكومي 
المشترك في معظم المجاالت 

المتاحة

يوجد أنظمة وآليات فعالة ومبتكرة 
لتبادل البيانات باستخدام التقنيات 
الحديثة لتدعيم العمل واإلبتكار 
الحكومي المشترك في جميع 

المجاالت المتاحة

سؤال المقابلةم
35-0

مستوى مبتدئ

70-40

مستوى متوسط 

100-75

مستوى متقدم

2
كيف يتم استخدام أحدث التقنيات 
والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي 
لرفع كفاءة السياسات والخدمات 

يوجد بعض الممارسات إلستخدام 
التقنيات الحديثة لرفع كفاءة بعض 

السياسات والخدمات

يوجد أنظمة وآليات فعالة 
إلستخدام التقنيات الحديثة لرفع 

كفاءة معظم السياسات 
والخدمات

يوجد أنظمة وآليات فعالة ومبتكرة 
إلستخدام التقنيات الحديثة لرفع 
كفاءة جميع  السياسات والخدمات

نتائج استخدام البيانات والتقنيات 
الحديثة والذكاء االصطناعي 

ويمكن أن تشمل (عدد القرارات 
المبنية على حقائق، حجم البيانات 

المتبادلة مع الشركاء، عدد 
اإلبتكارات الناتجة عن مشاركة 

البيانات، عدد الخدمات المحسنة 
من خالل تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي،و نسبة التحسين 
بإستخدام الذكاء اإلصطناعي) 

تم تحقيق بعض النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق معظم النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق جميع النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

ت 
درا

قـــــ
لـــــ

ا
ـج

ائــ
تـــ

ـنـــ
الــ
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مصفوفة تقييم النخبة:                   الشراكة

أداة التقييم

1
كيف يتم عمل شراكات فعالة مع 
مؤسسات القطاع الخاص لزيادة 
القيمة المضافة في الخدمات 

المقدمة من الجهة

يوجد بعض الممارسات لعمل 
شراكات فعالة مع مؤسسات 
القطاع الخاص لزيادة القيمة 

المضافة في الخدمات المقدمة 
من الجهة 

يوجد أنظمة وآليات فعالة لعمل 
شراكات فعالة مع مؤسسات 
القطاع الخاص لزيادة القيمة 

المضافة في الخدمات المقدمة 
من الجهة 

يوجد أنظمة وآليات مبتكرة لعمل 
شراكات فعالة مع مؤسسات 
القطاع الخاص لزيادة القيمة 

المضافة في الخدمات المقدمة 
من الجهة 

3
كيف يتم تحديد الشراكات 

المطلوبة لتقديم حلول استباقية 
فعالة لقضايا المجتمع ولتقديم 

خدمات ذات قيمة مضافة 
للمتعاملين

يوجد بعض الممارسات لتحديد 
الشراكات المطلوبة لتقديم حلول 
استباقية فعالة لقضايا المجتمع 

ولتقديم خدمات ذات قيمة 
مضافة للمتعاملين

يوجد أنظمة وآليات فعالة لتحديد 
الشراكات وقد تم تحديد معظم 
الشراكات المطلوبة لتقديم حلول 
استباقية فعالة لقضايا المجتمع 

ولتقديم خدمات ذات قيمة 
مضافة للمتعاملين

يوجد أنظمة وآليات فعالة ومبتكرة 
لتحديد الشراكات وقد تم تحديد 
جميع  الشراكات الالزمة وتقديم 

حلول استباقية  فعالة لقضايا 
المجتمع ولتقديم خدمات ذات 

قيمة مضافة للمتعاملين

سؤال المقابلةم
35-0

مستوى مبتدئ

70-40

مستوى متوسط 

100-75

مستوى متقدم

2

كيف يتم التعاون مع الشركاء من  
داخل وخارج القطاع الحكومي 
وأفراد المجتمع والعمل معهم 
للوصول لفهم أفضل احتياجات 

وتوقعات المتعاملين

يوجد بعض الممارسات للتعاون 
مع الشركاء وتم عمل بعض 

الشراكات الفعالة وتم العمل من 
خاللها على تقديم/تحسين بعض 

الخدمات

يوجد بعض أنظمة فعالة للتعاون 
مع الشركاء تم عمل العديد من 

الشراكات الفعالة واإلستباقية وتم 
العمل من خاللها على 

تقديم/تحسين بعض الخدمات

مثال يحتذى به للعمل الحكومي 
المشترك وتم عمل جميع 

الشراكات الضرورية واإلستباقية 
التي تعمل من خاللها على تقديم 

/تحسين الخدمات

نتائج الشراكة مع القطاع 
الحكومي وغير الحكومي وأفراد 
المجتمع ويمكن أن تشمل (عدد 
الشراكات الفعالة داخل وخارج 

القطاع، عدد الشراكات مع القطاع 
الخاص، عدد الخدمات المحسنة 

من خالل الشراكة، نسبة التحسين 
على الخدمات من خالل الشراكة

تم تحقيق بعض النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق معظم النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

تم تحقيق جميع النتائج اإليجابية 
مقارنة بأفضل الممارسات العالمية 

ت 
درا

قـــــ
لـــــ

ا
ـج

ائــ
تـــ

ـنـــ
الــ
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الجوائز المتغيرة

فئة أفضل جهة صديقة ألصحاب الهمم

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة دبــي مبــادرة  ”مجتمعــي مــكان للجميــع“ ضمــن 
رؤيــة ســموه بــأن تكــون دبــي مدينــة صديقــة الصحــاب الهمــم فــي 2021، ومســاهمة فــي تنفيــذ هــذه المبــادرة فــي القطــاع الحكومــي وتجســيدا لرؤيــة ســموه 
فقــد تــم تخصيــص هــذه الفئــة لتحفيــز وتقديــر الجهــات الحكوميــة التــي تســاهم فــي منــح أصحــاب الهمــم حقوقهــم وتمّكنهــم مــن أن يصبحــوا أعضــاء فاعليــن 

فــي المجتمــع.

المعايير 

الممكنات )60 نقطة(

المعيار األول: سهولة الوصول الى المرافق والخدمات والمعلومات من قبل أصحاب الهمم   )30 نقطة(

                 تصميم المباني والمرافق وتهيئتها بما يمكن أصحاب الهمم من االستفادة منها واستخدامها بسهولة وفقا ألفضل الممارسات العالمية.

                   تهيئــة الخدمــات ووســائل االتصــال والمعلومــات بمــا يحقــق اســتفادة أصحــاب الهمــم منهــا بالمســاواة مــع اآلخريــن والتــي تمكنهــم مــن اســتخدامها 
                 والحصول عليها بسهولة وفقًا ألفضل الممارسات العالمية.

                    تدريــب عــدد مــن موظفــي الواجهــة علــى كيفيــة التعامــل مــع أصحــاب الهمــم بمــا يتناســب مــع حجــم الطلــب مــن هــذه الفئــة مــن المتعامليــن وبحيــث
                 يتم ضمان تقديم الخدمة لهم حسب احتياجاتهم عند حضورهم .

                  ضمــان التــزام الجهــات التــي تخضــع إلشــراف وترخيــص الجهــة الحكوميــة بالمواصفــات القياســية المعتمــدة فــي تهيئــة المرافــق والخدمــات ووســائل
                 االتصال والمعلومات الستخدام أصحاب الهمم. 

                 جاهزية المرافق والمباني إلخاء أصحاب الهمم في حاالت الطوارىء. 
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تابع / فئة أفضل جهة صديقة ألصحاب الهمم

المعيار الثاني: دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم   )30 نقطة(

                    ضمــان حقــوق أصحــاب الهمــم ومنحهــم الفــرص العادلــة فــي كافــة مراحــل عمليــة التوظيــف والعمــل بالمســاواة مــع اآلخريــن )االســتقطاب، االختيــار،
                 التقدم للوظيفة، التقييم، الحصول على الوظيفة، االستقرار الوظيفي والتطور الوظيفي(.

ــي بمــا يكفــل  ــن ووضــع برامــج لضمــان تقدمهــم الوظيفــي والمهن ــن مــن أصحــاب الهمــم بالمســاواة مــع اآلخري ــر مهــارات الموظفي ــة وتطوي                   تنمي
                 مشاركتهم لزمائهم من الموظفين في مختلف المجاالت.

                 توفير التسهيات الازمة من أجهزة وأدوات ومعدات خاصة للموظفين من أصحاب الهمم بما يمكنهم من أداء عملهم بسهولة.

                 توفير الفرص الكافية وبيئة العمل المائمة التي تشجع الموظفين من أصحاب الهمم على المبادرة واإلبداع. 

              الجهــود المبذولــة لحمايــة الموظفيــن مــن أصحــاب الهمــم مــن التمييــز ضدهــم فــي جميــع مراحــل العمــل أو اإلســاءة إليهــم أو إهمالهــم أو
                 استغالهم بأي طريقة.

الجوائز المتغيرة
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تابع / فئة أفضل جهة صديقة ألصحاب الهمم

المعيار الثالث: النتائج )40 نقطة(

                 نسبة توظيف أصحاب الهمم بما يتناسب مع قدراتهم ويائم طبيعة عمل الجهات الحكومية. 

                 عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين من أصحاب الهمم الهادفة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتساعدهم على تقدمهم الوظيفي.

                   عــدد الــدورات التدريبيــة الخاصــة المقدمــة للموظفيــن بكيفيــة التعامــل مــع أصحــاب الهمــم مــن كافــة الفئــات المعنيــة )متعامليــن وموظفيــن وأفــراد
                 المجتمع وغيرهم(.  

                 نسبة المطابقة في التدقيق الخاص بمدى مائمة المرافق والخدمات الستخدام أصحاب الهمم.

                 عدد المبادرات المجتمعية الموجهة ألصحاب الهمم الهادفة إلى اإللتزام بمنح حقوقهم وتطويرهم وزيادة فرص تفاعلهم.

                 نتيجة استطاع رأي أصحاب الهمم من المتعاملين والموظفين وذويهم. 

                 نتيجة استطاع رأي المجتمع المتعلق بمدى كون الجهة الحكومية صديقة ألصحاب الهمم.

                 نتيجة تقييم مكتب دبي الذكية لمدى مواءمة الموقع اإللكتروني والتطبيقات الذكية للجهة الحكومية لمتطلبات أصحاب الهمم.

الجوائز المتغيرة
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آلية التقييم

أوال: تقييم المرافق   )25%(

                     تقييــم لمرفــق واحــد مــن مرافــق الجهــة الحكوميــة )يتــم إختيــاره مــن قبــل البرنامــج( مــن قبــل فريــق متخصــص وتزويــد البرنامــج بعامــة لتقييــم المبانــي
                 والمرافق مع التقرير التفصيلي للتقييم.

ثانيًا: التقييم المؤسسي   )70%(

                  زيــارة ميدانيــة لمــدة ســاعتين ونصــف مــن قبــل فريــق مــن الخبــراء المتخصصيــن يتــم فيهــا تقديــم عــرض تقديمــي مــن الجهــات الحكوميــة يتضمــن
                    إنجازاتهــا علــى ضــوء المعاييــر باإلضافــة لجولــة ميدانيــة لإلطــاع علــى الجهــود المبذولــة لتطبيــق المعاييــر واإلستفســار مــن الموظفيــن والمتعامليــن

                 باإلضافة إلى اإلطاع على الموقع االلكتروني للجهة وتطبيقاتها االلكترونية/الذكية.

ثالثًا: دراسات السعادة   )5%(

                 يتم احتساب درجة األسئلة الخاصة بأصحاب الهمم في دراسة المتسوق السري وسعادة الموظفين التي يجريها المجلس التنفيذي.

الجوائز المتغيرة
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فئة أفضل جهة في مجال التوطين

أهداف الفئة: 

المعايير: 

يتم التقييم لهذه الفئة بناء على معيار )7-2( “ التوطين” في المعيار الرئيسي السابع  رأس المال البشري والتوطين في منظومة التميز الحكومي بدبي. 

آلية التقييم:

             تــم التقييــم مــن قبــل فريــق تقييــم مــن خبــراء مواطنيــن متخصصيــن فــي المــوارد البشــرية )بإســتخدام أداة التقييــم المعتمــدة للمنظومــة فــي 
               القدرات والنتائج( بواقع %50 للقدرات و%50 للنتائج )%50 لمؤشرات األداء و %50 لمقاييس الرأي(.

ــة ــم فئ ــد تقيي ــم إحتســابه عن ــدة وال يت ــة الرائ ــة الجهــة الحكومي ــم فئ ــز الحكومــي لتقيي ــر منظومــة التمي ــن ضمــن  معايي ــار التوطي ــم إحتســاب معي                 يت
                “ أســعد بيئــة عمــل” والتــي يتــم تحديــد الفائــز بهــا مــن خــال عامــة المعيــار الفرعــي )7-1( “ تطويــر رأس المــال البشــري” لمعيــار رأس المــال البشــري

               والتوطين لضمان عدم ازدواجية التقييم والتكريم.

تمكين الجهات الحكومية من تحقيق توجيهات 
القيادة في مجال التوطين.

 
 1

 
 2

 
 3

تحفيز الجهات الحكومية على إعداد وتنفيذ خطة 
للتوطين بشكل مؤسسي مستدام.

االرتقاء بقدرات الموارد البشرية المواطنة 
وإكسابها المهارات المهنية والسلوكية التي 

تمكنها من القيام بمهامها الوظيفية.

الجوائز المتغيرة
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تغطــي هــذه األوســمة مجــاالت التفــوق الوظيفــي المختلفــة وتشــمل كافــة الوظائــف فــي الجهــات الحكوميــة وقــد تــم إدراج المســميات الوظيفيــة فــي كل 
فئــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.

              وسام دبي لمساعد المدير عام/ المدير التنفيذي ) إجبارية (  

خّصصــت هــذه الفئــة للعامليــن مــن المواطنيــن فــي المناصــب القياديــة )علــى درجــة 16 فأعلــى أو مــا يعادلهــا( فــي الجهــات الحكوميــة بدبــي فيمــا عــدا منصــب 
المديــر العــام. ومــن األمثلــة علــى الوظائــف المســميات الوظيفيــة: مســاعد/ نائــب المديــر العــام، مديــر تنفيــذي، مديــر/ رئيــس قطــاع، مــدراء اإلدارات التابعيــن 

مباشــرة للمديــر العــام )الصــف الثانــي للقيــادة(.

              وسام دبي للموظف اإلشرافي ) اختيارية ( 

خّصصــت هــذه الفئــة للموظفيــن المواطنيــن الذيــن يشــغلون المناصــب اإلشــرافية )أقــل مــن درجــة 16 أو مــا يعادلهــا( مــع مراعــاة أن يكــون المرشــح مشــرف علــى 
)2( موظفيــن اثنيــن فأكثــر. ومــن األمثلــة علــى الوظائــف/ المســميات الوظيفيــة مديــر إدارة، رئيــس قســم، مديــر مركــز خدمــة، مديــر مركــز اتصــال، رئيــس شــعبة 

ومــا شــابه.

              وسام دبي للموظف المتخصص ) اختيارية ( 

خّصصــت هــذه الفئــة لجميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة العاملــون فــي مختلــف الوظائــف المهنيــة والهندســية والتقنيــة والفنيــة المتخصصــة  ومــن األمثلــة 
ــر، مستشــار، أخصائــي، باحــث، مخطــط، مترجــم، مرشــد، مدعــي عــام، إعامــي، صحفــي،  علــى الوظائف/المســميات الوظيفيــة طبيــب، مهنــدس، محامــي، خبي

محــرر، إحصائــي، محاســب، مدقــق حســابات، محلــل نظــم، مصمــم برامــج الكمبيوتــر، مشــغل األنظمــة، مســؤول قاعــدة البيانــات ومــا شــابه.
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              وسام دبي للموظف اإلداري ) اختيارية ( 

خّصصــت هــذه الفئــة لجميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة المواطنيــن العامليــن فــي مختلــف الوظائــف اإلداريــة أو الكتابيــة أو الماليــة غيــر االشــرافية التــي ال 
تدخــل ضمــن فئــات أوســمة التمّيــز األخــرى ومــن األمثلــة علــى الوظائــف المســميات الوظيفيــة التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة: )إداري، ضابــط شــؤون توظيــف، 
ضابــط مشــتريات، أميــن مخــزن أو مســتودع، ســكرتير، موظــف طباعــة، موظــف أرشــيف، أو إداري موازنــة، أميــن صنــدوق، كاتــب حســابات، محصــل إيــرادات ( ومــا 

شــابه.

              وسام دبي للموظف الميداني ) اختيارية ( 

خّصصــت هــذه الفئــة لجميــع الموظفيــن فــي مختلــف الوظائــف غيــر اإلشــرافية التــي تتطلــب وظائفهــم العمــل الميدانــي غيــر المكتبــي خــارج موقــع جهــة عملهــم 
بحيــث تشــكل نســبة أوقــات عملــه خــارج المكتــب مــا ال يقــل عــن %60. ومــن األمثلــة علــى الوظائــف/ المســميات الوظيفيــة التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة: 
)مراقــب، مفتــش، رجــل شــرطة أو أمــن أو مــرور أو ســامة أو دفــاع مدنــي أو إنقــاذ، مرشــد/ دليــل ســياحي، مّســاح، فنــي زراعــة، مرشــد زراعــي، فنــي هندســة أو 

إعمــار، ســائق ، مشــّغل معــدات( ومــا شــابه.

              وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين ) إجبارية ( 

خصصــت هــذه الفئــة لجميــع موظفــي الجهــات الحكوميــة فــي مختلــف الوظائــف غيــر اإلشــرافية فــي مراكــز خدمــة المتعامليــن أو الموظفيــن الذيــن يتعاملــون 
مباشــرة مــع الجمهــور. وال يشــترط أن يتضمــن المســمى الوظيفــي للموظــف “ســعادة المتعامليــن”، ومــن األمثلــة علــى الوظائــف، المســميات الوظيفيــة التــي 

تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة: )موظــف اســتقبال أو اســتعامات أو خدمــة متعامليــن، موظــف مركــز اتصــال( ومــا شــابه. 



85

أوسمة دبي للتمّيز 

              وسام دبي للموظف المبتكر ) اختيارية ( 

خصصــت هــذه الفئــة لكافــة الموظفيــن الذيــن لديهــم االبتــكارات واالختراعــات المشــتركة ســواء كانــت تتعلــق بمجــال عملهــم أو تقــع خــارج نطــاق عملهــم، بغــض 
النظــر عــن مســمياتهم الوظيفيــة. وال يشــترط أن يتضمــن مســمى الموظــف أي كلمــات تشــير إلــى االبتــكار أو اإلبــداع.

              وسام دبي للموظف الشاب ) إجبارية ( 

خصصــت هــذه الفئــة لكافــة الموظفيــن المواطنيــن مــن فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 30 عاًمــا بغــض النظــر عــن مســمياتهم الوظيفيــة، والــذي 
لــم يمــض علــى عملهــم فــي الجهــة الحكوميــة أكثــر مــن ســنتين.

 



86
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معايير وعناصر تقييم فئة وسام دبي للتمّيز لمساعد المدير العام/المدير التنفيذي

                    المعيار األول :  األداء واإلنجاز   )60%(

                    إنجازات الوحدة التنظيمية التي يديرها خال فترة عمله.

                    حجم وطبيعة األداء الفردي واإلنجازات التي يحققها في نطاق عمله الحالي.

                    أبرز اإلنجازات خال مسيرته المهنية في جميع الجهات التي كان يعمل بها سابقًا.

                    حجم وطبيعة األداء واإلنجازات الشخصية خارج نطاق العمل.

                    األعمال التطوعية التي قام بها من خال الجهة التي يعمل بها أو خارج نطاق عمله.

                    المعيار الثاني :  المهارات القيادية   )40%(

ســيتم تقييــم المهــارات القياديــة مــن خــال مجموعــة مــن أدوات التقييــم العمليــة واالســتبيانات التــي ســيتم تنفيذهــا بشــكل إلكترونــي ومــن خــال اجتماعــات 
شــخصية مــع المرشــح ولقــاءات مــع فئــات المعنييــن والموظفيــن العامليــن تحــت إشــراف المرشــح والمتعامليــن معــه بشــكل مباشــر. 

أوسمة دبي للتمّيز 
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معايير وعناصر تقييم فئة أوسمة دبي للتمّيز 

                  المعيار األول: 

                  األداء واإلنجاز

                  1.1 -  حجــم وطبيعــة األداء الفــردي واإلنجــازات التــي حققهــا الموظــف فــي نطــاق عملــه الحالــي )والســابق( وأثرهــا علــى جهــة عملــه وعلــى 
                             تحقيق خطة دبي 2021.

                  2.1 -  سرعة ودقة الموظف في انجاز عمله وتحقيق أهدافه من خال االستغال األمثل للوقت والموارد.

                  3.1 -  حجم التحديات التي تخطاها أو تعامل معها الموظف لتحقيق أهدافه وإنجازاته.

                  المعيار الثاني: 

                  االبتكار )أ(  )يتم تقييم هذه المعايير لمرشحي جميع فئات أوسمة دبي للتمّيز الوظيفي ما عدا فئة الموظف المبتكر(

                   1.2 -  األفــكار غيــر النمطيــة واإلبداعيــة والمبــادرات الرياديــة التــي قدمهــا الموظــف مــع التركيــز علــى االبتــكارات الجذريــة ســواء فــي نطــاق عملــه
                             أو خارجه.

 
                  2.2 -  النتائج والتأثيرات المتحققة من هذه االفكار /المبادرات/المشاريع اإلبداعية والريادية المطبقة.

  
المنشــورة،  الفكريــة، األبحــاث  الملكيــة  )بــراءات االختــراع،  إبداعيــة ورياديــة  أفــكار/ مبــادرات/ مشــاريع  الموظــف مــن  توثيــق مــا قدمــه   - 3.2               

                            المؤلفات العلمية/ األدبية، المشاركة في المؤتمرات المتخصصة وغيرها(.

1

2



88

أوسمة دبي للتمّيز 

تابع / معايير وعناصر تقييم فئة أوسمة دبي للتمّيز 

                  المعيار الثاني: 

                  االبتكار )ب(  )يتم تقييم هذه المعايير إلى مرشحي فئة الموظف المبتكر فقط(

                  1.2 -   األفكار غير النمطية واالبداعية والمبادرات الريادية التي قدمها الموظف وتنوعها وحداثة االبتكار فيها.

                   2.2 -   النتائــج والتأثيــرات المتحققــة مــن تطبيــق األفــكار والمبــادرات االبتكاريــة ومــدى النجــاح فــي االســتجابة وإيجــاد الحلــول للتحديــات المحليــة
                             واإلقليمية والعالمية.

                  3.2 -   تطبيق أفضل الممارسات واآلليات في تطوير االبتكارات وتحليل واستخدام البيانات والتعّلم وغيرها.

                      4.2  -  مســتوى توثيــق الموظــف البتكاراتــه فــي األبحــاث والمؤلفــات العلميــة/ األدبيــة وأوراق عمــل المؤتمــرات المتخصصــة وعــدد ودرجــة أهميــة
                             براءات االختراع والملكيات الفكرية التي يمتلكها الموظف.

                  المعيار الثالث: 

                  التعلم المستمر والفكر المتجدد

                  1.3 -   مدى حرص الموظف على االرتقاء بالتحصيل العلمي ومدى االستفادة منها على المستوى الفردي والمؤسسي.

                   2.3 -   الجهــود المبذولــة مــن قبــل الموظــف الكتســاب الخبــرات والتنميــة الذاتيــة للمعرفــة والمهــارات المتعلقــة بمهــام عملــه ومــدى تطبيقهــا
                            وتأثيرها على المستوى الفردي والمؤسسي.

                  3.3 -   قيام الموظف بنقل المعرفة والمهارات التي تعلمها مع اآلخرين سواًء داخل جهة عمله أو خارجها.

2

3
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أوسمة دبي للتمّيز 

تابع / معايير وعناصر تقييم فئة أوسمة دبي للتمّيز 

                المعيار الرابع: 

                المبادرة والوعي الريادي واإلدراك المستقبلي

أفضــل  أو  الحكومــة  تطلقهــا  التــي  والمبــادرات  التوجهــات  المســتقبل وفهــم  استشــراف  فــي  الموظــف  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود     -  1.4             
                             الممارسات العالمية.

                   2.4 -    توظيــف جهــود استشــراف المســتقبل والخــروج بمبــادرات لصالــح األداء الفــردي والمؤسســي وآليــات تطبيقهــا لتحقيــق الــدور الريــادي للجهــة
                            الحكومية/ الدولة.

                المعيار الخامس: 

                الشخصية االيجابية والمؤثرة

                  1.5 -    تقديم الموظف القدوة الحســنة لزمائه في األداء والســلوك وحســن المظهر وحســن الخلق ودوره في نشــر الســعادة واإليجابية والمرونة
                            في التعامل مع التحديات والصعوبات والتغلب عليها في مقر عمله وخارجه وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

                 2.5 -   قــدرة الموظــف علــى العمــل بفعاليــة بــروح الفريــق الواحــد والمبــادرة بمســاعدة اآلخريــن وتأثيــره اإليجابــي عليهــم وحــرص الموظــف علــى 
                            تطوير مهارات االتصال ومدى قدرته على التواصل الفعال والتسامح مع مختلف الثقافات.

                3.5 -   األعمال التطوعية التي قام بها الموظف من خال الجهة التي يعمل بها أو خارج نطاق عمله.

4

5
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أوسمة دبي للتمّيز 

تابع / معايير وعناصر تقييم فئة أوسمة  دبي للتمّيز 

                المعيار السادس: 

                القيادة )لإلشرافيين فقط(

                1.6 -   أبرز إنجازات الوحدة التنظيمية الحالية والسابقة التي أدارها الموظف خال فترة عمله.

                 2.6 -   القــدرة علــى التخطيــط المســتقبلي للوحــدة التنظيميــة مــن خــال استشــراف المســتقبل ووضــع خطــة متكاملــة تجمــع بيــن أهــداف الوحــدة
                           التنظيمية وموظفيها وقدرة الموظف على إدارة المخاطر وعملية التغيير والتحديث والتحسين المستمر نحو األفضل.

                  3.6 -    القــدرة علــى إدارة الوحــدة التنظيميــة بمــا يضمــن االســتغال األمثــل للوقــت والمــوارد وتعظيــم العائــد منهــا وقــدرة الموظــف علــى تطبيــق
                            أساليب موثوقة لقياس مستوى أداء فريق عمله/ ووحدته التنظيمية ومتابعة مدى تحقيق األهداف واتخاذ القرارات المناسبة.

ــاء روح الفريــق الواحــد ــادرة وبن ــة تحــت إشــرافه وتحفيزهــم علــى العمــل والمب ــن المــوارد البشــرية العامل ــاء وتمكي                  4.6 -    حــرص الموظــف علــى بن
                            لديهم وتوفير بيئة مائمة لإلبداع واإلبتكار.

6
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

حجم وطبيعة األداء الفردي 
واإلنجازات التي حققها الموظف في 
نطاق عمله الحالي (والسابق) وأثرها 
على جهة عمله وعلى تحقيق خطة 

دبي2021

لم يقدم الموظف إنجازات كافية 
مرتبطة بمجال عمله الحالي 

والسابق ولم يتبين أثر عمله على 
وحدته التنظيمية

إنجازات الموظف في نطاق عمله 
الحالي والسابق تحقق التوقعات 
وحققت أهداف وحدته التنظيمية 
وجهة عمله   ولكن ليس هنالك أثر 
واضح على مساهمة تلك اإلنجازات 

في تحقيق مؤشرات خطة دبي 
2021

معظم إنجازات الموظف في 
نطاق عمله الحالي والسابق تفوق 
التوقعات ولها أثر على المساهمة 

في تحقيق مؤشرات خطة دبي 
2021 وتجاوز أثرها نطاق وحدته 

التنظيمية (الجهة الحكومية، 
حكومة دبي، حكومة االمارات)

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

جميع إنجازات الموظف في نطاق 
عمله الحالي والسابق تفوق 

التوقعات بشكل ملموس ولها أثر 
واضح على المساهمة في تحقيق 

خطة دبي 2021 وتجاوز أثرها 
نطاق وحدته التنظيمية (الجهة 
الحكومية، حكومة دبي، حكومة 

االمارات، إقليميًا، عالميًا)

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%
إجمالي األداء واإلنجاز

80%85%90%95%100%

1.1

سرعة ودقة الموظف في إنجاز 
عمله وتحقيق أهدافه من خالل 

االستغالل األمثل للوقت والموارد

ال توجد إنجازات تذكر للموظف 
تدل على سرعته ودقة عمله 

وتحقيق أهدافه واستغالله األمثل 
للموارد 

بعض إنجازات الموظف تتميز 
بالسرعة والدقة وتحقيق األهداف 

واالستغالل األمثل للوقت 
والموارد المتاحة  

معظم إنجازات الموظف تتميز 
بالسرعة والدقة وتحقيق األهداف 

واالستغالل األمثل للوقت 
والموارد المتاحة وتشمل 

التكنولوجيا ويعتبر من أفضل 
الممارسات في هذا المجال على 

المستوى المحلي واالقليمي 

جميع إنجازات الموظف تتميز 
بالسرعة والدقة وتحقيق األهداف 

واالستغالل األمثل للوقت 
والموارد المتاحة وتشمل 

التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، 
ويعتبر مثاال يحتذى به على 

المستوى المحلي واالقليمي 
والعالمي

2.1

حجم التحديات التي تخطاها أو 
تعامل معها الموظف لتحقيق 

أهدافه وإنجازاته

لم يقدم الموظف أدلة كافية على 
تخطي الصعوبات والمعوقات ولم 
يستخدم أي اساليب إدارية أو أي 

مرونة في تجاوزها

استطاع الموظف تخطى بعض 
الصعوبات والمعوقات باستخدام 
اساليب إدارية وأظهر القليل من 
المرونة في تحويل المعوقات 

والصعوبات إلى إنجازات

استطاع الموظف تخطى معظم 
الصعوبات والمعوقات باستخدام 
أساليب إدارية فعالة وأظهر بعض 

المرونة في تحويل المعوقات 
والصعوبات إلى إنجازات تساهم 

في تحقيق األهداف

استطاع الموظف تخطى صعوبات 
ومعوقات جسيمة باستخدام 
أساليب وحلول مبتكرة وأظهر 
مرونة في تحويل المعوقات 

والصعوبات إلى انجازات تجاوزت 
تحقيق األهداف المرجوة

3.1
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

األفكار غير النمطية واالبداعية 
والمبادرات الريادية التي قدمها 

الموظف وتنوعها مع التركيز على 
االبتكارات الجذرية سواء في نطاق 

عمله أو خارجه

نادرَا ما يقدم الموظف أفكار 
ومبادرات إبداعية في نطاق عمله

يقوم الموظف بتقديم بعض 
األفكار والمبادرات )أفكار، دراسات، 
بحوث، أساليب عمل، مشاريع)  في 

نطاق عمله 

يبادر الموظف في تقديم األفكار 
غير النمطية واإلبداعية والمبادرات 
الريادية واالبتكارات الجذرية  )أفكار، 

دراسات، بحوث، أساليب عمل، 
مشاريع)  في نطاق عمله أو خارجه 

اعتمادا على اساليب علمية 
وعملية للتعلم

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

يبادر الموظف بشكل مستمر في 
تقديم األفكار غير النمطية 

واإلبداعية والمبادرات الريادية 
واالبتكارات الجذرية  )أفكار، دراسات، 
بحوث، أساليب عمل، مشاريع)  في 
نطاق عمله أو خارجه اعتمادا على 
اساليب علمية وعملية للتعلم وتم 

اعتماد قابليتها للتطبيق

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%
إجمالي االبتكار

80%85%90%95%100%

1.2

النتائج والتأثيرات المتحققة من هذه 
االفكار /المبادرات/المشاريع 
اإلبداعية والريادية المطبقة

نادرا ما يقوم الموظف بتطبيق ما 
قدمه من ابتكارات وافكار 

ومبادرات ريادية 

يبادر الموظف بتطبيق بعض  ما 
قدمه من ابتكارات وافكار 

ومبادرات ريادية لها نتائج وتأثيرات 
إيجابية على المستوى المؤسسي 

وحصل على جوائز محلية ذات 
عالقة

يبادر الموظف بتطبيق معظم  ما 
قدمه من ابتكارات جذرية وافكار 

ومبادرات ريادية لها نتائج وتأثيرات 
إيجابية على المستوى المؤسسي 
أو المحلي وحصل على جوائز ذات 

عالقة محليَا أو إقليميَا 

يبادر الموظف بتطبيق كافة ما 
قدمه من ابتكارات جذرية وافكار 

ومبادرات ريادية لها نتائج وتأثيرات 
إيجابية على المستوى المؤسسي 
كما تم التعلم منه (كليَا أو جزئيَا) 
في جهات أخرى على المستوى 
المحلي واالقليمي والعالمي 
وحصل على جوائز ذات عالقة 

محليًا أو إقليميًا أو عالميًا

2.2

توثيق ما قدمه الموظف من أفكار/ 
مبادرات/ مشاريع ابداعية وريادية 
ونشره كأوراق عمل أو أبحاث في 
المؤتمرات أو الكتب والدوريات 
المتخصصة والملكيات الفكرية 

وبراءات االختراع

ال يوجد أدلة أن للموظف أي 
توثيق أو نشر البتكاراته ومبادراته

وّثق الموظف بعض أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية 
وأوراق عمل المؤتمرات 

المتخصصة في االبتكار وفي مجال 
العمل التخصصي على المستوى 

المحلي

وّثق الموظف العديد من أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية وأوراق 
عمل المؤتمرات المتخصصة في 

االبتكار وفي مجال العمل 
التخصصي على المستويين المحلي 
واإلقليمي، يمتلك   الموظف بعض 

الملكيات الفكرية البتكاراته

وّثق الموظف معظم أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية وأوراق 
عمل المؤتمرات المتخصصة 

المحكمة في االبتكار وفي مجال 
العمل التخصصي على المستويات 
العالمية . يمتلك  الموظف عددًا 
من  الملكيات الفكرية وبراءات 

االختراع  البتكاراته

3.2
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

األفكار غير النمطية واالبداعية 
والمبادرات الريادية التي قدمها 

الموظف وتنوعها وحداثة االبتكار 
فيها

يقّدم الموظف عدد محدود من 
األفكار التي يمكن اعتبارها 

تطويرات بسيطة على الخدمات 
واإلجراءات الحالية بمستوى 

مبدئي من حداثة اإلبتكار

يقّدم الموظف عدد من األفكار 
االبتكارية ذات مستوى جيد من 

االبتكار وتتنوع بعض هذه األفكار 
في تطوير مجاالت العمل 

المختلفة (الخدمات، أساليب 
ونماذج األعمال وتقديم الخدمات)

يبادر الموظف بتقديم العديد من 
األفكار االبتكارية ذات مستوى 

مرتفع من حداثة  االبتكار ويمكن 
اعتبار إحداها على األقل ابتكاًرا 
جذرًيا وتتنوع هذه األفكار في 

تطوير مجاالت العمل المختلفة 
(الخدمات، أساليب ونماذج 

األعمال وتقديم الخدمات)، وتم 
دراسة إمكانيات تطبيق هذه 

األفكار والمبادرات االبتكارية وقد 
تم دراسة قابليتها للتطبيق على 

المستويات المحلية

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

يبادر الموظف باستمرار بتقديم 
العديد من األفكار االبتكارية ذات 

المستوى العالمي من حداثة االبتكار 
ويمكن اعتبار عدد منها ابتكارات 

جذرية وتتنوع هذه األفكار في تطوير 
مجاالت العمل المختلفة (الخدمات، 

أساليب ونماذج األعمال وتقديم 
الخدمات) وقد تم اعتماد قابليتها 
للتطبيق على المستويات المحلية 

واإلقليمية والعالمية

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

1.2

النتائج والتأثيرات المتحققة من 
تطبيق األفكار والمبادرات االبتكارية 
ومدى النجاح في االستجابة وإيجاد 

الحلول للتحديات المحلية واإلقليمية 
والعالمية

معظم األفكار أو المبادرات 
االبتكارية غير مجدية التطبيق وال 

تستجيب للتحديات التي يتم 
مواجهتها على المستويات 

المؤسسية والمحلية

تم تطبيق العديد من األفكار 
والمبادرات االبتكارية وأظهر 
تطبيقها نتائج إيجابية في 
استجابتها للتحديات على 

المستويات المؤسسية والمحلية 
وقد حصل الموظف على تقدير 

وإشادات في المجاالت ذات 
العالقة على المستويات المحلية 

واإلقليمية

تم تطبيق معظم األفكار 
والمبادرات االبتكارية للموظف 

وأظهر تطبيقها نتائج إيجابية في 
استجابتها للتحديات على 

المستويات اإلقليمية والعالمية 
وقد حصل الموظف على تقدير 

وإشادات في المجاالت ذات 
العالقة على المستويات اإلقليمية 

والعالمية

تم تطبيق معظم األفكار 
والمبادرات االبتكارية وبعض 
االبتكارات الجذرية  وقد أظهر 

تطبيق هذه األفكار أثًرا إيجابيا في 
حل عدد من المشكالت والتحديات 

على المستويات اإلقليمية 
والعالمية وقد حصل الموظف 

على تقدير  وإشادات في 
المجاالت ذات العالقة على 

المستويات اإلقليمية والعالمية 
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%
إجمالي االبتكار

80%85%90%95%100%

4.3

 تطبيق أفضل الممارسات واآلليات 
في تطوير االبتكارات  وتحليل 

واستخدام البيانات والتعّلم وغيرها

لم يتبع الموظف آليات وممارسات 
فضلى في التوصل البتكاراته    

يطبق الموظف بعض الممارسات 
الفضلى في التوصل البتكاراته

يطبق الموظف العديد من 
األساليب التي تعتبر من أفضل 
الممارسات العالمية في مجال 

التوصل لالبتكارات 

يستخدم الموظف أفضل 
الممارسات العالمية في التوصل 

البتكاراته بطريقة منهجية

3.2

4.3

مستوى توثيق الموظف البتكاراته 
في األبحاث والمؤلفات العلمية/ 
األدبية وأوراق عمل المؤتمرات 
المتخصصة وعدد ودرجة أهمية 

براءات االختراع والملكيات الفكرية 
التي يمتلكها الموظف 

لدى الموظف محاوالت محدودة 
لتوثيق ابتكاراته ومبادراته 

االبتكارية ومعظم هذه المحاوالت 
تتم في النشر ضمن مؤتمرات  أو 
ندوات غير متخصصة  أو محكمة

وّثق الموظف العديد من أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية وأوراق 
عمل المؤتمرات والدوريات  

المتخصصة المحكمة في االبتكار 
وفي مجال العمل التخصصي على 

المستويين المحلي واإلقليمي، 
يمتلك  الموظف بعض الملكيات 

الفكرية البتكاراته

وّثق الموظف معظم أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية 
وأوراق عمل المؤتمرات 

المتخصصة المحكمة في االبتكار 
وفي مجال العمل التخصصي على 

المستويات العالمية . يمتلك  
الموظف عددًا من الملكيات 

الفكرية وبراءات االختراع  الهامة 
البتكاراته

وّثق الموظف معظم أفكاره 
ومبادراته االبتكارية في األبحاث 

والمؤلفات العلمية/ األدبية 
وأوراق عمل المؤتمرات 

المتخصصة المحكمة في االبتكار 
وفي مجال العمل التخصصي 

على المستويات العالمية . يمتلك  
الموظف عددًا من  الملكيات 

الفكرية وبراءات االختراع  
البتكاراته ومعظمها على درجة 

كبيرة من األهمية ويمكن 
استثمارها على المستويات 
المحلية واإلقليمية والعالمية

4.2
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مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

  مدى حرص الموظف على االرتقاء 
بالتحصيل العلمي ومدى االستفادة 

منها على المستوى الفردي 
والمؤسسي

ال توجد أي جهود مبذولة من قبل 
الموظف لالرتقاء بتحصيله العلمي 

توجد بعض الجهود للموظف 
لالرتقاء بتحصيله  العلمي (دراسات 

أكاديمية) وبشكل ال يساهم 
مباشرة في تحسين مستوى األداء 

المؤسسي

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

1.3

الجهود المبذولة من قبل الموظف 
الكتساب الخبرات والتنمية الذاتية 

للمعرفة والمهارات المتعلقة بمهام 
عمله ومدى تطبيقها وتأثيرها على 

المستوى الفردي والمؤسسي

2.3
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جهود الموظف واضحة لالرتقاء 
بالتحصيل العلمي (دراسات 

أكاديمية: بكالوريوس وماجستير) 
والمشاركة في مجال البحث 
العلمي (أبحاث، أوراق عمل، 

مقاالت) بما يساهم في تحسين 
مستوى األداء الفردي 

والمؤسسي 

جهود الموظف مستمرة لالرتقاء 
بالتحصيل العلمي (دراسات 

أكاديمية عليا: ماجستير ودكتوراه) 
والمشاركة الفعالة في مجال 

البحث العلمي (أبحاث، أوراق عمل، 
مقاالت) ولديه خطط واضحة 

لتنميته الذاتية في العلوم الحديثة 
بما يساهم في تحسين مستوى 

األداء الفردي والمؤسسي 
وتحقيق الريادة

نادرًا ما يحرص الموظف على 
اكتساب الخبرات والتنمية الذاتية 

للمعرفة والمهارات العملية 
المتعلقة بمهام عمله 

يحرص الموظف أحيانًا على اكتساب 
الخبرات والتنمية الذاتية للمعرفة 

والمهارات العملية المتعلقة بمهام 
عمله، ويعمل في بعض األحيان 

على استخدام الخبرات والمهارات 
المكتسبة في تطوير أدائه الفردي 

يحرص الموظف معظم الوقت 
على اكتساب الخبرات والتنمية 

الذاتية للمعرفة والمهارات العملية 
المتعلقة بمهام عمله، كما لديه 
مشاركات في جمعيات مهنية 

ويعمل غالبًا على استخدام الخبرات 
والمهارات المكتسبة في تطوير 
أدائه الفردي وكانت ذات أثر جيد 

على أداء وحدته التنظيمية 

يحرص الموظف دائمًا على اكتساب 
الخبرات والتنمية الذاتية للمعرفة 

والمهارات العملية المتعلقة بمهام 
عمله، كما لديه مشاركات في 

جمعيات مهنية معروفة ولديه خطة 
مستقبلية لتنمية  مهاراته ومعرفته 
ويعمل دائما على استخدام الخبرات 

والمهارات المكتسبة في تطوير 
أدائه الفردي وكانت ذات أثر كبير 

على أداء وحدته التنظيمية واألداء 
المؤسسي وتحقيق الريادة
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25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

إجمالي التعلم المستمر 
%100%95%90%85%80والفكر المتجدد

4.3

 قيام الموظف بنقل المعرفة 
والمهارات التي تعلمها مع االخرين 

سواَء داخل جهة عمله او خارجها

نادرًا ما يحرص الموظف على نقل 
المعرفة والمهارات التي تعلمها 

مع االخرين

يحرص الموظف أحيانًا على نقل 
المعرفة والمهارات التي تعلمها مع 

االخرين داخل جهة عمله 

يحرص الموظف معظم الوقت 
على نقل المعرفة والمهارات التي 

تعلمها مع االخرين داخل جهة 
عمله كما يمتد نشاطه في نقل 
المعرفة خارجيَا على المستوى 

المحلي (من خالل مشاركته في 
مؤتمرات، دورات تدريبية، ارشاد 

وتوعية ..الخ)

يحرص الموظف دائما على نقل 
المعرفة والمهارات التي تعلمها 
مع االخرين داخل جهة عمله  
ضمن خطط واضحة وأساليب 

حديثة وفعالة كما يمتد نشاطه 
في نقل المعرفة خارجيَا على 
المستوى المحلي واالقليمي 

والعالمي (من خالل مشاركته في 
مؤتمرات، دورات تدريبية، ارشاد 

وتوعية ..الخ)
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الجهود المبذولة من قبل الموظف 
في استشراف المستقبل وفهم 

التوجهات والمبادرات التي تطلقها 
الحكومة أو أفضل الممارسات 

العالمية 

لدى الموظف فهم محدود  ألهمية 
المبادرات التي تطلقها الحكومة 

وأفضل الممارسات العالمية مثال 
(المسرعات الحكومية، السعادة 

وااليجابية، االبتكار، الذكاء 
االصطناعي، انترنت األشياء، الثروة 

الرقمية، الطاقة المتجددة والبيانات 
الضخمة وغيرها)، وليس لديه أي 
جهود للحصول على المعلومات 

والمعارف المتعلقة بهذه المبادارت 
من مصادر مختلفة مثال (بحوث، 
مقاالت، حضور دورات ومؤتمرات 
والمشاركة في مجموعات مهنية 

وغيرها)

لدى الموظف فهم واستيعاب 
ألهمية لبعض المبادرات التي 

تطلقها الحكومة وأفضل الممارسات 
العالمية مثال (المسرعات الحكومية، 
السعادة وااليجابية، االبتكار، الذكاء 
االصطناعي، انترنت األشياء، الثروة 

الرقمية، الطاقة المتجددة والبيانات 
الضخمة وغيرها)، ولديه بعض 

الجهود للحصول على المعلومات 
والمعارف المتعلقة بهذه المبادارت 

من مصادر مختلفة داخليا مثال 
(بحوث، مقاالت، حضور دورات 

ومؤتمرات والمشاركة في 
مجموعات مهنية وغيرها)

لدى الموظف فهم واستيعاب 
ألهمية معظم المبادرات التي 

تطلقها الحكومة وأفضل الممارسات 
العالمية مثال (المسرعات الحكومية، 
السعادة وااليجابية، االبتكار، الذكاء 
االصطناعي، انترنت األشياء، الثروة 

الرقمية، الطاقة المتجددة والبيانات 
الضخمة وغيرها)، ولديه جهود 
واضحة للحصول على أحدث 

المعلومات والمعارف المتعلقة 
بهذه المبادارت من مصادر مختلفة 

داخليا وخارجيا مثال (بحوث، مقاالت، 
حضور دورات ومؤتمرات والمشاركة 

في مجموعات مهنية وغيرها)

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

لدى الموظف فهم واستيعاب واضح 
ألهمية جميع المبادرات التي تطلقها 

الحكومة وأفضل الممارسات 
العالمية مثال (المسرعات الحكومية، 

السعادة وااليجابية، االبتكار،
الذكاء االصطناعي، انترنت األشياء، 

الثروة الرقمية،
الطاقة المتجددة والبيانات الضخمة 
وغيرها)، ولديه جهود متميزة ضمن 
خطط واضحة للحصول على أحدث 
المعلومات والمعارف المتعلقة 

بهذه المبادارت من مصادر مختلفة 
داخليا وخارجيا مثال (بحوث، مقاالت، 
حضور دورات ومؤتمرات والمشاركة 

في مجموعات مهنية وغيرها)

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%
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توظيف جهود استشراف المستقبل 
والخروج بمبادرات لصالح األداء 

الفردي والمؤسسي وآليات تطبيقها 
لتحقيق الدور الريادي للجهة 

الحكومية/ الدولة

ليس لدى الموظف جهود في 
تطبيق المبادرات التي تطلقها 
الحكومة وأفضل الممارسات 

العالمية مثال (المسرعات 
الحكومية، السعادة وااليجابية، 

االبتكار، الذكاء االصطناعي، انترنت 
األشياء، الثروة الرقمية،

الطاقة المتجددة والبيانات 
الضخمة وغيرها)، وليس لديه أي 

جهود لتقديم أفكار مبتكره مرتبطة 
بطبيعة عمله

لدى الموظف جهود في تطبيق 
بعض المبادرات التي تطلقها 
الحكومة وأفضل الممارسات 

العالمية مثال (المسرعات 
الحكومية، السعادة وااليجابية، 

االبتكار، الذكاء االصطناعي، انترنت 
األشياء، الثروة الرقمية،

الطاقة المتجددة والبيانات 
الضخمة وغيرها)، داخل الجهة من 
خالل تقديم بعض األفكار المبتكره 
والمرتبطة بطبيعة عمله  لتحسين 

األداء الفردي 

لدى الموظف جهود واضحة في 
تطبيق معظم المبادرات التي 

تطلقها الحكومة وأفضل 
الممارسات العالمية مثال 

(المسرعات الحكومية، السعادة 
وااليجابية، االبتكار، الذكاء 

االصطناعي، انترنت األشياء، الثروة 
الرقمية، الطاقة المتجددة 

والبيانات الضخمة وغيرها)، داخل 
الجهة من خالل تقديم وتطبيق 

أفكار مبتكره مرتبطة بطبيعة عمله  
لتحسين األداء الفردي 

والمؤسسي 

لدى الموظف جهود متميزة ضمن 
خطط واضحة في تطبيق جميع 
المبادرات التي تطلقها الحكومة 

وأفضل الممارسات العالمية مثال 
(المسرعات الحكومية، السعادة 

وااليجابية، االبتكار،
الذكاء االصطناعي، انترنت األشياء، 

الثروة الرقمية،
الطاقة المتجددة والبيانات الضخمة 

وغيرها)، داخل الجهة من خالل تقديم 
وتطبيق أفكار مبتكره مرتبطة 

بطبيعة عمله  لتحسين األداء الفردي 
والمؤسسي بما يحقق التنافسية 

والريادة لحكومة دبي

2.4

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

إجمالي الريادة والوعي الريادي 
%100%95%90%85%80واإلدراك المستقبلي
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تقديم الموظف القدوة الحسنة 
لزمالئه في األداء والسلوك وحسن 

المظهر وحسن الخلق ودوره في 
نشر السعادة وااليجابية والمرونة 

في التعامل مع التحديات 
والصعوبات والتغلب عليها  في مقر 

عمله وخارجه وتغليب المصلحة 
العامة على المصلحة الشخصية

لم يظهر الموظف مرونة في 
التعامل مع التحديات والصعوبات 
ولم يكن له دور في نشر السعادة 

وااليجابية في مقر عمله 

أظهر الموظف بعض المرونة في 
التعامل مع التحديات والصعوبات 

وكان له دور في نشر السعادة 
وااليجابية في مقر عمله وحرص على 

تغليب المصلحة العامة على 
المصلحة الشخصية  

الموظف يقدم قدوة حسنة في 
الجهة من حيث األداء والسلوك 

وحسن الخلق والمظهر وله دور في 
نشر السعادة وااليجابية والمرونه في 

التعامل مع التحديات والصعوبات 
والتغلب عليها  في مقر عمله 

وخارجه وتغليب المصلحة العامة 
على المصلحة الشخصية  

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

الموظف نموذج يحتذى به في 
الجهة في األداء والسلوك وحسن 

الخلق والمظهر وله دور كبير في نشر 
السعادة وااليجابية والمرونه في 
التعامل مع التحديات والصعوبات 

والتغلب عليها  في مقر عمله 
وخارجه وتغليب المصلحة العامة 

على المصلحة الشخصية  مما يظهر 
انعاكسَا إيجابيَا على أداء وسمعة 

الجهة والدولة

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%
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قدرة الموظف على العمل بفعالية 
بروح الفريق الواحد والمبادرة 

بمساعدة اآلخرين وتأثيره اإليجابي 
عليهم وحرص الموظف على تطوير 
مهارات االتصال ومدى قدرته على 

التواصل الفعال والتسامح مع 
مختلف الثقافات

ال يحرص الموظف على العمل 
بروح الفريق الواحد إلنجاز األعمال 

وال يبادر في تقديم الدعم 
والمساندة لزمالئه ولديه مهارات 
محدودة في التواصل واالتصال 

مع فريق العمل من مختلف 
الثقافات ونادرا ما يتبادل  اآلراء 

واألفكار معهم

يحرص الموظف أحيانَا على العمل 
بروح الفريق الواحد إلنجاز األعمال 
ولديه مبادرات في تقديم الدعم 
والمساندة لزمالئه لضمان تحقيق 

األهداف المرجوة كما لديه 
مهارات متوسطة في التواصل 
واالتصال مع فريق العمل من 
مختلف الثقافات ويحرص على 

تبادل اآلراء واألفكار معهم

يحرص الموظف معظم الوقت على 
العمل بروح الفريق الواحد إلنجاز 
األعمال ويبادر في تقديم الدعم 

والمساندة لزمالئه لضمان تحقيق 
األهداف المرجوة ويؤثر إيجابَا عليهم 
كما لديه مهارات جيدة في التواصل 
واالتصال مع فريق العمل.  ويحرص 
على تبادل اآلراء واألفكار مع الزمالء 

في الجهة من مختلف الثقافات 
إلطالعهم على جميع جوانب القوة 

والضعف في عملهم، ويستثمر 
طاقاتهم وخبراتهم

يحرص الموظف دائما وبشكل 
مستمر على العمل بروح الفريق 

الواحد إلنجاز األعمال ويبادر دائما 
في تقديم الدعم والمساندة من 

خالل االرشاد المهني لزمالئه لضمان 
تحقيق األهداف المرجوة ويؤثر إيجابَا 
عليهم كما لديه مهارات متمّيزة في 
التواصل واالتصال مع فريق العمل 
ويعمل على تطويرها بشكل دائم ، 
ويحرص على تبادل اآلراء، واألفكار 
مع الزمالء والمعنيين من مختلف 
الثقافات بشكل مستمر إلطالعهم 
على جميع جوانب القوة، والضعف 

في عملهم، ويستثمر طاقاتهم، 
وخبراتهم في تحقيق أهداف الجهة

2.5
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

األعمال التطوعية التي قام بها 
الموظف من خالل الجهة التي يعمل 

بها أو خارج نطاق عمله

ليس لدى الموظف أي مشاركات 
في األعمال التطوعية داخل أو خارج 

نطاق عمله

لدى الموظف بعض المشاركات في 
األعمال التطوعية داخل أو خارج 

نطاق عمله

لدى الموظف مشاركات مستمرة 
في األعمال التطوعية داخل وخارج 
نطاق عمله ويشجع زمالئه على 
المشاركة االيجابية في المجتمع

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

لدى الموظف مشاركات عديدة 
ومستمره في األعمال التطوعية 

داخل وخارج نطاق عمله ضمن خطط 
وتوجهات واضحة تركز على أثر تلك 
المشاركات كما يشجع الموظف 

زمالئه على المشاركة االيجابية في 
المجتمع ويبذل جهود في تقديم 

وتطبيق مبادرات تطوعية 

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%
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إجمالي الشخصية اإليجابية 
%100%95%90%85%80والمؤثرة
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أوسمة دبي للتمّيز 

مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

أبرز إنجازات الوحدة التنظيمية الحالية 
والسابقة التي أدارها الموظف خالل 

فترة عمله

لم تحقق انجازات الوحدة التنظيمية 
الحالية والسابقة التابعة للموظف 

التوقعات

حققت انجازات الوحدة التنظيمية 
الحالية والسابقة التابعة للموظف 

التوقعات و أهداف وحدته التنظيمية 

معظم انجازات الوحدة التنظيمية 
الحالية والسابقة التابعة للموظف 

فاقت التوقعات ولها أثر  على 
تحقيق مؤشرات  خطة دبي 2021 

وتجاوز أثرها نطاق وحدته التنظيمية 
(الجهة الحكومية، حكومة دبي، 

حكومة اإلمارات) ويقوم بمراجعة 
أداء وحدته التنظيمية  أحيانا 

لالستفادة منها في تحسن أداء 
وحدته

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

جميع انجازات الوحدة التنظيمية الحالية 
والسابقة التابعة للموظف فاقت  

التوقعات بشكل ملموس ولها أثر  واضح 
على تحقيق مؤشرات خطة دبي 2021 

وتجاوز أثرها نطاق وحدته التنظيمية (الجهة 
الحكومية، حكومة دبي، حكومة اإلمارات، 

إقليميا، عالميَا) ويقوم بمراجعة أداء وحدته 
التنظيمية بشكل دوري وذلك لالستفادة 

منها في تحسن أداء وحدته

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%
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القدرة على التخطيط المستقبلي 
للوحدة التنظيمية من خالل 

استشراف المستقبل ووضع خطة 
متكاملة تجمع بين أهداف الوحدة 

التنظيمية وموظفيها وقدرة 
الموظف على إدارة المخاطر وعملية 

التغيير والتحديث والتحسين 
المستمر نحو األفضل

لدى الموظف قدرات محدودة 
في التخطيط المستقبلي 

لوحدته التنظيمية و ال يطبق 
أساليب لتحديد وإدارة المخاطر وال 
يعمل على إدارة عملية التغيير في 

وحدته التنظيمية

أظهر الموظف قدرات متوسطة 
في التخطيط المستقبلي لوحدته 

التنظيمية على المدى القصير 
والمتوسط وإعداد خطة تجمع بين 

أهداف الوحدة التنظيمية 
وموظفيها وربطها باألهداف

المؤسسية ، وقياس أثر التخطيط 
على األداء الفردي ويطبق بشكل 
غير منتظم أساليب لتحديد وإدارة 
المخاطر والمساهمة الشخصية 

في بعض األحيان في إدارة عملية 
التغيير

أظهر الموظف قدرة جيدة في 
التخطيط المستقبلي لوحدته 
التنظيمية على المدى القصير 
والمتوسط والطويل من خالل 

استخدام ادوات استشراف 
المستقبل (مثل إعداد السيناريوهات 

المستقبلية واستخدام البيانات 
الضخمة) لوضع خطة متكاملة تجمع 

بين أهداف الوحدة التنظيمية 
وموظفيها وربطها باألهداف 

المؤسسية ورؤية الحكومة، وقياس 
أثر التخطيط على

األداء الفردي والمؤسسي 
و يطبق أساليب متنوعة لتحديد 

وإدارة المخاطر والمساهمة 
الشخصية في إدارة عملية التغيير 
ويعمل على التحديث والتطوير 

لضمان استمرارية األعمال وتحقيق 
األهداف المرجوة

أظهر الموظف قدرة متميزة على التخطيط 
المستقبلي لوحدته التنظيمية على المدى 

القصير والمتوسط والطويل من خالل 
استخدام ادوات استشراف المستقبل (مثل 
إعداد السيناريوهات المستقبلية واستخدام 

البيانات الضخمة) لوضع خطة متكاملة 
تجمع بين أهداف الوحدة التنظيمية 

وموظفيها وربطها باألهداف المؤسسية 
ورؤية الحكومة، وقياس أثر التخطيط على 
األداء الفردي والمؤسسي والريادي بطرق 

تمثل أفضل الممارسات وبمشاركة 
الموظفين  واعتمادًا على مصادر موثوقة 
ويطبق أساليب مبتكرة ومتنوعة لتحديد 

وإدارة المخاطر والمساهمة الشخصية في 
إدارة عملية التغيير ويعمل بشكل مستمر 
على التحديث والتطوير لضمان استمرارية 

األعمال وتحقيق األهداف المرجوة وصوًال 
إلى ريادة الجهة الحكومية ويتم مراجعة 
النتائج المحققة في هذا المجال والعمل 

على تحسينها المستمر

2.6
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أوسمة دبي للتمّيز 
مصفوفة تقييم أوسمة دبي للتميز

القدرة على إدارة الوحدة التنظيمية 
بما يضمن االستغالل األمثل للوقت 

والموارد وتعظيم العائد منها  
وقدرة الموظف على تطبيق أساليب 
موثوقة لقياس مستوى أداء فريق 
عمله/ ووحدته التنظيمية ومتابعة 

مدى تحقيق األهداف واتخاذ 
القرارات المناسبة.

يطبق الموظف أساليب محدودة 
للتخطيط والتنظيم لضمان 

االستثمار األمثل للموارد المؤسسية 
ويطبق أساليب محدودة لقياس 
مستوى أداء موظفيه ووحدته 

التنظيمية واليقوم بمتابعة تحقيق 
األهداف

يطبق الموظف عدد من أساليب 
التخطيط والتنظيم ويقوم 

باستخدامها لضمان االستثمار األمثل 
للموارد المؤسسية ويطبق بعض  

األساليب لقياس مستوى أداء 
موظفيه ووحدته التنظيمية ويقوم 

بشكل بمتابعة تحقيق بعض 
األهداف واتخاذ القرارت واالجراءات 

المناسبة بشأنها  لضمان استمرار 
ريادة الجهة الحكومية ولكن بطريقة 

غير منتظمة

يطبق الموظف أساليب متنوعة 
للتخطيط والتنظيم ويقوم 

باستخدامها لضمان االستثمار األمثل 
للموارد المؤسسية  وتعظيم العائد 
منها في تحقيق أهداف المؤسسة 

ويطبق اساليب متنوعة لقياس 
مستوى أداء موظفيه ووحدته 

التنظيمية ويقوم بمتابعة تحقيق 
معظم األهداف واتخاذ القرارت 

واالجراءات المناسبة لضمان استمرار 
ريادة الجهة الحكومية

25%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%

50%75%

يطبق الموظف أساليب مبتكرة ومتنوعة 
للتخطيط والتنظيم تمثل أفضل 

الممارسات في هذا المجال ويقوم بشكل 
مستمر باستخدامها لضمان االستثمار 

األمثل للموارد المؤسسية وتعظيم العائد 
منها في تحقيق أهداف المؤسسة

ويتم مراجعة النتائج المحققة في هذا 
المجال والعمل على تحسينها المستمر 

كما يطبق الموظف أساليب مبتكرة 
ومتنوعة لقياس مستوى أداء موظفيه 
وفرق عمله ووحدته التنظيمية ويقوم 
بشكل منتظم بمتابعة تحقيق األهداف 

وحصر الدروس المستفادة واتخاذ القرارت 
واالجراءات المناسبة لضمان استمرار ريادة 

الجهة الحكومية ويتم مراجعة النتائج 
المحققة في هذا المجال والعمل على 

تحسينها المستمر

100%
عــنــاصــر الــتــقــيــيــم

80%85%90%95%100%
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حرص الموظف على بناء وتمكين 
الموارد البشرية العاملة تحت إشرافه 

وتحفيزهم على العمل والمبادرة 
وبناء روح الفريق الواحد لديهم  

وتوفير بيئة مالئمة لإلبداع واالبتكار

يطبق الموظف أساليب محدودة 
لبناء وتمكين الموارد البشرية 
العاملة تحت إشرافه وجهوده 
محدودة في  بناء ثقافة تحفز 

العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق 
األهداف المنشودة

يطبق الموظف بعض األساليب 
في بناء وتمكين الموارد البشرية 

العاملة تحت إشرافه ويقوم 
بتفويض بعض الصالحيات للقادة 
المحتملين منهم ويطبق بعض 

األساليب لبناء ثقافة تحفز العمل 
بروح الفريق الواحد لتحقيق 

األهداف المنشودة

يطبق الموظف أساليب متنوعة في 
بناء وتمكين الموارد البشرية العاملة 

تحت إشرافه ويقوم بتفويض 
الصالحيات للقادة المحتملين منهم 
ويطبق أساليب متنوعة  لبناء ثقافة 

تحفز العمل بروح الفريق الواحد 
وتوفير بيئة مالئمة لإلبداع واإلبتكار 

لتحقيق األهداف المنشودة

يطبق الموظف أساليب مبتكرة ومتنوعة 
في بناء وتمكين الموارد البشرية العاملة

تحت إشرافه تمّثل أفضل الممارسات في 
هذا المجال ويقوم بتفويض الصالحيات 
للقادة المحتملين منهم ويطبق أساليب 

مبتكرة ومتنوعة لبناء ثقافة مستمرة 
لتحفيز العمل بروح الفريق الواحد وتوفير 

بيئة مالئمة لإلبداع واإلبتكار لتحقيق 
األهداف المنشودة. ويتم مراجعة النتائج 
المحققة في هذا المجال والعمل على 

تحسينها المستمر

4.6

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%
إجـــمـــالـــي الـــقـــيـــادة

80%85%90%95%100%
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جدول توزيع درجات معايير فئات أوسمة دبي للتميز 

الـمـعـايـيـر
وسام دبي للموظف 

اإلشرافي
وسام دبي للموظف 

المتخصص
وسام دبي لموظف 
سعادة المتعاملين

وسام دبي للموظف 
اإلداري

وسام دبي للموظف 
المبتكر

وسام دبي للموظف 
الشاب

وسام دبي للموظف 
الميداني

25252525101025األداء المعيار
األول

------25القيادة  المعيار
السادس

10202020152520التعلم المستمر والفكر المتجدد المعيار
الثالث

2020-10202020االبتكار  ( أ )
المعيار
الثاني

المبادرة والوعي الريادي واإلدراك 
المستقبلي

15202020152020 المعيار
الرابع

15151515102515الشخصية االيجابية والمؤثرة المعيار
الخامس

--50----االبتكار  ( ب )
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آلية التقييم

أواًل               وسام مساعد المدير العام/المدير التنفيذي

 
1/2

 
2/2

 يتضمن تقييم 360 درجة عبر إرسال 
استبيانات إلكترونية للفئات التالية:

•  المرشح نفسه )التقييم ذاتي(. 
•  تقييم الزماء )داخل وخارج الجهة الحكومية(.

•  تقييم الرئيس المباشر. 
•  تقييم المرؤوسين.

1- دراسة حالة عملية  
     •  مدة التحضير: 20 دقيقة.

     •  مدة مناقشة النتائج: 40 دقيقة.

2- تقييم الشخصية والقدرات: 60 دقيقة.

األداء واإلنجاز

المهارات القيادية

الزيارة الميدانية

أداء الجهة الحكومية

دراسة الحالة العملية

تقييم الشخصية واختبار القدرات

تقييم 360

60%

40%

54%

6%

24%

12%

4%

نسبة الوزن

 1- مقابلة المدير العام/المسؤول المباشر
     للمرشح 30 دقيقة.

2-  مقابلة المرشح لمدة ساعة وتتضمن:
      •  عرض تقديمي حسب معايير الفئة لمدة       

         20 دقيقة. 
     •  أسئلة وأجوبة لمدة 40 دقيقة. 

تقييم 360 درجة  )بدون حضور المرشح( 

المرحلة األولى

مراحل التقييم )بحضور المرشح(

المرحلة الثانية

توزيع أوزان محاور التقييم

سيمر كل مرشح بجلستي تقييم 

 1-  ستستغرق المرحلة األولى ساعتين في 
      مقر التقييم.

 2-  ستستغرق المرحلة الثانية ساعة ونصف 
      في مقر عمل المرشح.

 
 2

 
 1
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آلية التقييم

               باقي أوسمة دبي للتميز

جلسات التقييم )بحضور المرشح(: 

ثانيًا

    اختبار القدرات: 60 دقيقة

الزيارة الميدانية

اختبار القدرات

عالمة الجهة في دراسة سعادة الموظفين

75%

20%

5%

نسبة الوزن

1-  مقابلة المرشح لمدة ساعة وتتضمن:
       •  عرض تقديمي حسب معايير الفئة لمدة 

          20 دقيقة
      •  أسئلة وأجوبة لمدة 40 دقيقة

 2-  مقابلة المسؤول المباشر للمرشح وزمالئه
      وجولة في مكان عمله لمدة ساعة.

توزيع أوزان محاور التقييمالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

سـيـمـر كـل مـرشـح  
بــجـلـسـتـي تقـيـيـم

  1

المرحلة األولى ساعة واحدة 
في مقر عمليات التقييم.

  2

المرحلة الثانية ساعتين في 
 مقر عمل المرشح 
)الزيارة الميدانية(.



105

أوسمة دبي للتمّيز 

التكريم الخاص للجنود المجهولين

                    خصصــت هــذه الفئــة لتكريــم عــدد مــن صغــار الموظفيــن )بشــرط أن يكونــوا مــن موظفــي الدرجــة الثامنــة فمــا دون( ممــن أظهــر القــدرة علــى مواجهــة
                  الصعوبــات والتحديــات الشــخصية والمهنيــة، و انجــازات فــوق العــادة، و القيــام بعمــل متفــرد يزيــد عــن المتوقــع و اإللتــزام والمواظبــة والتعامــل
                  الشــخصي والســلوكي المائــم و األمانــة والتفانــي والخدمــة المخلصــة، أو مــن الموظفيــن المواطنيــن ممــن يعملــون فــي وظائــف معينــة لتشــجيع

                 اآلخرين على االلتحاق بمثل هذه الوظائف. 

                  والمســميات الوظيفيــة التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة: )ســائق، موظــف اســتقبال، عامــل نظافــة، بســتاني وغيــر ذلــك مــن الوظائــف( ويتــم اختيــار                                                      
                 المكرمين من خال مسابقة غير رسمية.
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أحكام عامة للمشاركة والتقييم للجوائز المؤسسية:

                      ســيتم تقديــر وتكريــم الجهــات المشــاركة فــي مســتوى النخبــة لمــا حققتــه مــن مســتوى ريــادي وعليــه ال يمكنهــم المنافســة علــى جوائــز منظومــة
                    التميز الحكومي في مستوى التميز.

                     المشــاركة إجباريــة لجميــع الجهــات المشــاركة فــي جميــع المســتويات فــي فئــة “ أفضــل جهــة صديقــة ألصحــاب الهمــم” وفئــة “ أفضــل جهــة فــي
                    مجال التوطين ” مع إمكانية الفوز ألي جهة مشاركة من أي مستوى.

                    تم تصميم معايير وآلية التقييم بحيث ال تتطلب عمليات التقييم أي استعدادت أو أعمال إضافية وال تتطلب اإلستعانة بأي استشاري خارجي.

                     علــى الجهــات الحكوميــة المشــاركة اإلفصاح عــن أي عاقــة مهنيــة أو شــخصية تربــط بيــن أي مــن أعضــاء فريــق التقييــم وذات الجهــة المشــاركة أو
                    أي من الموظفين العاملين بها.

                     ال يســمح للجهــات الحكوميــة بتقديــم أي عــروض عمــل أو تعييــن أي مــن أعضــاء فــرق التقييــم للعمــل فــي الجهــة إال بعــد انتهــاء الــدورة التقييميــة
                    الاحقة، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم خصم 50 عامة من إجمالي عامات الجهة في الدورة التقييمية الاحقة.

                    يشترط للفوز في جائزة النخبة أو فئة الجهة الحكومية الرائدة تحقيق مايلي:

                               أن يكون معدل تصنيف مراكز الخدمة لديها أعلى من معدل تصنيف مراكز الخدمة لحكومة دبي.

                               أن يكون معدل سعادة متعاملي الجهة أعلى من معدل سعادة متعاملي حكومة دبي.

                               أن يكون معدل سعادة موظفي الجهة أعلى من معدل سعادة موظفي حكومة دبي.

                     يتــم اإلعــان عــن النتائــج التفصيليــة للتقييــم مــن خــال نظــام إلكترونــي بحيــث تســتطيع كل جهــة اإلطــاع علــى نتيجتهــا اإلجماليــة والتفصيليــة
                  وكيفيــة توزيــع األوزان لــكل معيــار فرعــي، كمــا يمكنهــم النظــام مــن معرفــة ترتيــب الجهــة ومقارنــة أدائهــا  بــأداء باقــي الجهــات الحكوميــة

                    المشاركة ألغراض التطوير والتحسين.
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                 جميــع فئــات أوســمة دبــي للتميــز إختياريــة عــدا “وســام مســاعد المديــر العــام/ المديــر التنفيــذي” و “وســام موظــف ســعادة المتعامليــن” 
                    و ”وسام الموظف الشاب” فهي إجبارية.

                 يشــترط أن يكــون مرشــحي أوســمة “مســاعد المديــر العــام/ المديــر التنفيــذي” و”الموظــف اإلداري” و”الموظــف اإلشــرافي” و “الموظــف 
                    الشاب” من المواطنين اإلماراتيين.

                    يشترط أن يتطابق المسمى الوظيفي مع المهام الخاصة بالموظف المرشح عدا فئة الموظف الشاب وفئة الموظف المبتكر. 

                    ال يجوز ترشيح موظفين تم ترشيحهم خال الدورة التقييمية السابقة للدورة التي يتقدم فيها الترشيح.

                       يشــترط لترشــيح أي موظــف حكومــي ألي فئــة مــن فئــات أوســمة دبــي للتميــز أن يكــون علــى الدرجــة )15( الخامســة عشــر أو مــا يعادلهــا فمــا دون
ــة أفضــل ــة أفضــل موظــف إشــرافي وفئ ــر التنفيــذي وفئ ــر العام/المدي ــة مســاعد المدي ــًا كان مســماه الوظيفــي )يســتثنى مــن ذلــك فئ                      ذلــك أي

                    موظف متخصص وفئة الموظف المبتكر وفئة الموظف الشاب(.

الدرجــة السادســة عشــر )16( أو مــا يعادلهــا فمــا  التنفيــذي أن يكــون الموظــف علــى                  يشــترط للترشــيح لفئــة مســاعد المديــر العام/المديــر 
                    فوق ذلك أو أن يشغل وظيفة قيادية )عدا المدير العام(.

                     يكــون مطلوبــًا مــن المرشــح لفئــة مســاعد المديــر العــام/ المديــر التنفيــذي تقديــم أدلــة علــى المهــارات القياديــة مــن خــال مجموعــة مــن أدوات
                      التقييــم العمليــة واالســتبيانات التــي تــم تنفيذهــا مــن قبــل جهــة حياديــة متخصصــة تحــت إشــراف البرنامــج بشــكل إلكترونــي ومــن خــال اجتماعــات

                    شخصية مع المرشح ولقاءات مع فئات المعنيين والموظفين والمتعاملين معه بشكل مباشر.

أحكام عامة للمشاركة والتقييم ألوسمة دبي للتميز:
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                     يشترط حصول الموظفين المرشحين لفئات أوسمة دبي للتميز على تقدير )جيد( على األقل في العامين السابقين للترشيح.

                     تشمل فئة الموظف الشاب جميع الموظفين المعينين حديثًا )من حديثي التخرج( لدى الجهات الحكومية حسب الشروط التالية:

                                إكمالهم مدة ال تقل عن 6 شهور وال تزيد عن 36 شهرًا في العمل لدى الجهة الحكومية المعنية.

                                 أال يزيــد مجمــوع مــدة خدمــة الموظــف المرشــح فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا مــع غيرهــا مــن الهيئــات والدوائــر والمؤسســات 
                                عن أربع سنوات.

                                 أال تزيــد المــدة التــي انقضــت علــى تخرجهــم مــن الجامعــة أو المؤسســة التعليميــة )الشــهادة الجامعيــة األولــى( عــن 5 ســنوات كحــد 
                                 أقصى، ويجوز في حالة اســتكمال الدراســات العليا مباشــرة دون اإللتحاق بأي وظيفة أن يتم إحتســاب 5 ســنوات من تاريخ الحصول على

                                الشهادة العليا على أال يزيد عمر المرشح عن 35 عامًا.

                         فــي حــال فــوز المرشــح ألكثــر مــن مــرة واحــدة، فإنــه يحصــل علــى ترقيــة كمكافــأة لفــوزه ألول مــرة فقــط مــع شــرط كونــه علــى درجــة 15 فمــا دون.

                     يشترط أال تقل خدمة المرشح في الجهة لفئة الموظف المبتكر عن سنتين.

                   ال يجــوز لمــدراء االدارات ورؤســاء القســام ومــن فــي درجتهــم المشــاركة فــي اي فئــة غيــر الفئــة االشــرافية وفئــة الموظــف المبتكــر وفئــة 
                     الموظف الشاب.

                     ال يجــوز أن يحمــل المرشــح فــي فئــة أفضــل موظــف فــي المجــال اإلداري أو الميدانــي أو ســعادة المتعامليــن مســمًا وظيفيــًا إشــرافيًا أو أن 
                     يكون سبق أن شغل منصبًا إشرافيًا.

أحكام عامة للمشاركة والتقييم ألوسمة دبي للتميز:
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                        تقــّدم جميــع نمــاذج الترشــيح )النبــذة المختصــرة( الكترونيــًا وباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وذلــك مــن قبــل المنســقين المفوضيــن مــن كل جهــة
http://awards.dgep.gov.ae/Home/Login  :حكومية من خال نظام إدارة التقييم اإللكتروني على الرابط التالي                       

                        يوّفــر برنامــج دبــي للتميــز الحكومــي للمســتخدمين المفوضيــن مــن كل جهــة حكوميــة مشــتركة بالبرنامــج اســم مســتخدم وكلمــة مــرور وذلــك 
                       بعد استام طلب وتفويض رسمي من الجهة بذلك، كما يوّفر البرنامج التدريب والدعم الفني للنظام.

                        بإمــكان الجهــات الحكوميــة مــن خــال نظــام إدارة التقييــم اإللكترونــي إعــداد وتحميــل وإرســال نمــاذج المشــاركة وتعديلهــا ومتابعتهــا ومتابعــة
                        مواعيــد المقابــات والزيــارات الميدانيــة لترشــيحاتها للفئــات المختلفــة، إضافــة إلــى اســتام واإلطــاع علــى التقاريــر التقييميــة للترشــيحات وأي
                      مراســات أو تذكيــرات أو تنبيهــات )Alerts( متعلقــة بالبرنامــج وطباعــة التقاريــر المتعلقــة بمشــاركة الجهــة فــي الــدورة التقييميــة الحاليــة 

                       أو السابقة.

                       علــى الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي المســتوى األساســي تعبئــة وصــف القــدرات ومؤشــرات األداء المرتبطــة بــكل معيــار فــي النظــام
                       اإللكتروني للتقييم على حسب تعليمات الترشيح الواردة في هذا الدليل. 

                        علــى الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي مســتوى التميــز تعبئــة وصــف مؤشــرات األداء المرتبطــة بــكل معيــار فــي النظــام اإللكترونــي للتقييــم
                       على حسب تعليمات الترشيح الواردة في هذا الدليل.

                        علــى الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي مســتوى النخبــة تعبئــة وصــف مؤشــرات األداء المرتبطــة بــكل معيــار فــي النظــام اإللكترونــي للتقييــم
                       على حسب تعليمات الترشيح الواردة في هذا الدليل وإختيار معيارين من ثاثة معايير ضمن نموذج النخبة 2020.  

تعليمات الترشيح:
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بيانات الترشيح المطلوبة لجميع الفئات )يتم إدخالها مرة واحدة(:  

أقسام طلب الترشيح 
(في النظام اإللكتروني)

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 يوم/شهر/سنة  تاريخ  تاريخ التأسيس 

 عدد من 10 آالف   رقم  عدد الموظفين 

 Image:JPG … etc (5M)    مرفق   شعار الجهة 

 PDF (5M)    مرفق   مرسوم التأسيس باللغة العربية 

 المقدمة 

 غير محدد  كلمات 
 المهام 

 غير محدد  كلمات  الرؤية باللغة العربية 

 غير محدد  كلمات  الرؤية باللغة اإلنجليزية 

 غير محدد  كلمات  الرسالة باللغة العربية 

 غير محدد  كلمات  الرسالة باللغة اإلنجليزية 

 PDF (5M)  مرفق   الخطة االستراتيجية باللغة العربية 

 PDF (5M)  مرفق   الخطة االستراتيجية باللغة اإلنجليزية 

 PDF (5M)     مرفق   الهيكل التنظيمي باللغة العربية 

 PDF (5M)     مرفق   الهيكل التنظيمي باللغة اإلنجليزية 

 نظرة عامة 

 غير محدد  كلمات  المهام الرئيسية للجهة باللغة االنجليزية (كل مهمة على حدة) 

  المهام الرئيسية للجهة باللغة العربية (كل مهمة على حدة) 

 غير محدد  كلمات  األهداف االستراتيجية باللغة العربية (كل هدف على حدة) 

 غير محدد  كلمات  األهداف االستراتيجية باللغة االنجليزية (كل هدف على حدة) 
  األهداف االستراتيجية 

تعليمات الترشيح:
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تابع / بيانات الترشيح المطلوبة لجميع الفئات )يتم إدخالها مرة واحدة(:  
أقسام طلب الترشيح 

(في النظام اإللكتروني)
مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 غير محدد  كلمات  المتعاملين االستراتيجيين باللغة العربية 

 غير محدد  كلمات  المتعاملين االستراتيجيين باللغة اإلنجليزية 

 غير محدد  كلمات  أبرز الشركاء باللغة العربية 

 غير محدد  كلمات  أبرز الشركاء باللغة اإلنجليزية 

 غير محدد  كلمات  أبرز الموردين باللغة العربية 

 غير محدد  كلمات  أبرز الموردين باللغة اإلنجليزية 

 بيئة العمل 

 غير محدد  كلمات  اسم المركز (جميع المراكز، كل مركز على حدة) باللغة العربية

 غير محدد  كلمات  اسم المركز (جميع المراكز، كل مركز على حدة) باللغة اإلنجليزية

 غير محدد  كلمات  عنوان مركز الخدمة/ المبنى (جوجل) 

 وصف موقع لمركز الخدمة/ المبنى (اسم المنطقة، الشارع، المبنى، الطابق، الغرفة) 
باللغة العربية

 غير محدد  كلمات 

 وصف موقع لمركز الخدمة/ المبنى (اسم المنطقة، الشارع، المبنى، الطابق، الغرفة)  غير محدد  كلمات 
باللغة اإلنجليزية

 غير محدد أرقامرقم مكاني لمركز الخدمة / المبنى

 موقع الجهة الرئيسية 
والفرعية ومراكز 

الخدمة 

 غير محدد  كلمات  اسم الموقع اإللكتروني 

 غير محدد  كلمات  الرابط اإللكتروني للموقع االلكتروني 

 غير محدد  كلمات   نوع الموقع اإللكتروني (موقع الجهة، تويتر، فيس بوك، لينكدإن) 

 غير محدد  كلمات  اسم التطبيق الذكي باللغة العربية

 غير محدد  كلمات  اسم التطبيق الذكي باللغة اإلنجليزية

 غير محدد  كلمات  الرابط للتطبيق الذكي 

 المواقع اإللكترونية 
والتطبيقات 

تعليمات الترشيح:
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بيانات الترشيح المطلوبة لفئات منظومة التميز الحكومي:

أقسام طلب الترشيح 
(في النظام اإللكتروني)

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 20 كلمة (30 قدرة لكل معيار فرعي) كلمات  اسم القدرة باللغة العربية 

 20 كلمة (30 قدرة لكل معيار فرعي) كلمات  اسم القدرة باللغة اإلنجليزية 

 120 كلمة  كلمات وصف القدرة باللغة العربية

 120 كلمة  كلمات  وصف القدرة باللغة اإلنجليزية 

 القدرات 

 كلمات  اسم المؤشر باللغة العربية  

 كلمات  اسم المؤشر باللغة اإلنجليزية 

 كلمات  كود المؤشر 

 تشغيلى - استراتيجياختيار* نوع مؤشر األداء 

 التزايد أفضل -التناقص أفضل -مستقر اختيار* اتجاه مؤشر األداء 

 رقم -نسبة مئوية -… اختيار* وحدة القياس 

 ربع سنوى - نصف سنوى - سنة - سنتين -  اختيار*دورية القياس
3 سنوات -  4 سنوات 

 وصف المؤشر  

ت 
ـرا

ــــــ
ش

ــؤ
مـــــ

ــــــ
الـ

 * اختيــار مــن القائمــة

    الموجودة في خانة  

  الماحظات.

                 المستوى األساسي: قدرات ونتائج لجميع المعايير.

                 مستوى التميز: نتائج لجميع المعايير، وقدرات ونتائج للمعيار الفرعي التوطين.

                 مستوى النخبة: نتائج لجميع المعايير واختيار معايير النخبة، وقدرات ونتائج للمعيار الفرعي التوطين.

تعليمات الترشيح:
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تابع / بيانات الترشيح المطلوبة لفئات منظومة التميز الحكومي:
أقسام طلب الترشيح 

(في النظام اإللكتروني)
مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 اختيار* سنة القياس األولى 

 اختيار* السنة (سنة القياس) 

اختيار* الربع 

 اختيار* النصف 

 اختيار السنة 

 اختيار السنة 

 اختيار الربع األول، الثاني، الثالث، الرابع 

 اختيار النصف األول، الثاني 

 رقم  المحقق  

 رقم  المستهدف 

 كلماتالمقارنة المرجعية باللغة العربية

 كلماتالمقارنة المرجعية باللغة اإلنجليزية

 رقم  مستهدف المقارنة المرجعية  

رقم  القيمة المحققة للمقارنة المرجعية  

 قيمة المؤشر 

ت 
ـرا

ــــــ
ش

ــؤ
مـــــ

ــــــ
الـ

 اختيار معيارين اثنين من ثالثة اختيار متعددمعايير النخبة 

 كلمات اسم المنسق الرباعي لكل معيار من النخبة باللغة العربية

 كلمات اسم المنسق الرباعي لكل معيار من النخبة باللغة اإلنجليزية

عدد من 14 خانةرقمرقم موبايل منسق معيار النخبة

 كلمات البريد االلكتروني لمنسق النخبة

النخبة 

كلماتاسم المنسق الرئيسي الرباعي باللغة العربية

 كلمات اسم المنسق الرئيسي  الرباعي باللغة اإلنجليزية

 كلمات المسمى الوظيفي للمنسق الرئيسي باللغة العربية

المسمى الوظيفي للمنسق الرئيسي باللغة اإلنجليزية كلمات 

رقم رقم موبايل المنسق الرئيسي 

معلومات االتصال 
الخاصة بمنظومة 

التميز الحكومي

عدد من 14 خانة

 كلمات البريد اإللكتروني للمنسق الرئيسي

 * اختيــار مــن القائمــة

    الموجودة في خانة  

  الماحظات.

تعليمات الترشيح:
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بيانات الترشيح المطلوبة لفئة أفضل جهة صديقة ألصحاب الهمم ) باللغة العربية (:

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 غير محدد  كلمات  اسم المنسق الرباعي 

 غير محدد  كلمات  المسمى الوظيفي للمنسق 

  رقم  رقم جوال المنسق 

 كلمات  البريد اإللكتروني للمنسق 

 كلمات  اسم رئيس الفريق الرباعي 

 غير محدد  كلمات  المسمى الوظيفي لرئيس الفريق 

غير محدد   كلمات  البريد اإللكتروني لرئيس الفريق 

 عدد من 14 خانة   رقم  رقم جوال رئيس الفريق 

 كلمات أسماء أعضاء الفريق 

  كلمات  المسمى الوظيفي لكل عضو 

 رقم  رقم الجوال لكل عضو 

 كلمات  البريد اإللكتروني لكل عضو 

 كلمات  نبذة مختصرة عن أبرز الممارسات واالنجازات (بما ال يزيد عن 500 كلمة) 

 عدد من 14 خانة 

 غير محدد 

 غير محدد 

 500 كلمة 

  كلمات  موقع الزيارة الميدانية 

 اختيار نعم ام ال  هل مطلوب الموافقة األمنية للزيارة الميدانية 

 مرفق  في حال يتطلب الموقع موافقة أمنية، إرفاق نموذج التصريح األمني 

 كلمات  موقع المركز المقترح لتقييم المرافق (البرنامج يمكنه تعديل الموقع) 

 عدد من 14 خانة 

 غير محدد 

 غير محدد 

 غير محدد 

غير محدد 

 غير محدد 

 PDF (5M) 

تعليمات الترشيح:
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بيانات الترشيح المطلوبة لفئات أوسمة دبي للتميز الحكومي:

أقسام طلب الترشيح 
(في النظام اإللكتروني)

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 غير محدد  كلمات  اسم المرشح الرباعي بالعربية 

 اسم المرشح الرباعي باإلنجليزية 

 عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعمل 

 عنوان البريد اإللكتروني الشخصي 

 عدد من 13 خانة  رقم 

 عدد من 15 خانة  رقم  رقم بطاقة الهوية 

 يوم/شهر/سنة  تاريخ  تاريخ التوظيف في الجهة الحكومية 

 Image:JPG … etc (5M)  مرفق  الصورة الشخصية للمرشح 

 غير محدد  كلمات  المسمى الوظيفي بالعربية 

 المسمى الوظيفي باإلنجليزية 

 اإلدارة بالعربية 

 اإلدارة باإلنجليزية 

 عدد من 14 خانة  رقم  رقم الجوال 

 رقم المكتب 

 رقم جواز السفر  غير محدد  رقم وأحرف 

 Image:JPG … etc (5M) or  مرفق  صورة جواز السفر 
 PDF

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 المعلومات الشخصية 

تعليمات الترشيح:
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تابع / بيانات الترشيح المطلوبة لفئات أوسمة دبي للتميز الحكومي:

أقسام طلب الترشيح 
(في النظام اإللكتروني)

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 كلمات  نبذة مختصرة عن أبرز اإلنجازات (التزيد عن 200 كلمة) 

 السيرة الذاتية للمرشح 

  مجموع سنوات الخبرة 

 سنوات الخبرة في الجهة الحالية 

 PDF (5M)  مرفق 

 عدد وكلمات  الدرجة الوظيفية 

 يوم/شهر/سنة  تاريخ  تاريخ الميالد 

 غير محدد   كلمات  الجنسية 

 غير محدد  كلمات اسم المنسق الرباعي

 غير محدد  كلمات  المسمى الوظيفي للمنسق 

 رقم جوال المنسق 

 البريد اإللكتروني للمنسق 

 موقع الزيارة الميدانية 

 اختيار نعم ام ال  هل مطلوب الموافقة األمنية للزيارة الميدانية 

 في حال يتطلب الموقع موافقة أمنية، ارفاق نموذج التصريح األمني 

 التقييم السنوي آلخر سنتين  رقم 

 PDF (5M)   مرفق 

 عدد من 2 خانة  عدد 

 عدد من 2 خانة  عدد 

 عدد من 14 خانة  رقم 

 غير محدد  كلمات 

 غير محدد  كلمات 

 طلب الترشيح 

200 كلمة (باإلنجليزية والعربية 
لوسام مساعد المدير العام، 

وبالعربية لباقي األوسمة)

تعليمات الترشيح:
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معلومات إضافية مطلوبة لوسام نائب/مساعد المدير العام /المدير التنفيذي:

أقسام طلب الترشيح 
(في النظام اإللكتروني)

مالحظاتالصيغة المعلومات المطلوبة

 اسم الزميل (نفس الدرجة الوظيفية) من نفس الجهة 

 المسمى الوظيفي للزميل (نفس الدرجة الوظيفية) من نفس الجهة 

 البريد اإللكتروني للزميل (نفس الدرجة الوظيفية) من نفس الجهة 

 رقم الجوال للزميل (نفس الدرجة الوظيفية) من نفس الجهة 

الزمالء بنفس الدرجة 
الوظيفية في نفس 

الجهة 

 اسم الموظف تحت إشراف المرشح في نفس الجهة 

 المسمى الوظيفي للموظف تحت إشراف المرشح في نفس الجهة 

 رقم الجوال للموظف تحت إشراف المرشح في نفس الجهة 

 البريد اإللكتروني للموظف تحت إشراف المرشح في نفس الجهة 

 الموظفين تحت 
اشراف المرشح في 

نفس الجهة 

 طبيعة الشخص 

 األشخاص الذين 
يتعامل معهم المرشح 

من خارج الجهة 

 متعامل، شريك، زميل في جهة اختيار*
 حكومية

 غير محدد   كلمات  اسم الجهة 

 غير محدد   كلمات 

 غير محدد   كلمات 

 غير محدد   كلمات 

 غير محدد   كلمات 

 غير محدد   كلمات 

 غير محدد   كلمات 

 حكومة دبي، حكومة اتحادية،  اختيار* طبيعة الجهة 
 حكومة محلية، قطاع خاص

 غير محدد  كلمات المسمى الوظيفي للشخص

 عدد من 14 خانة  رقم رقم الجوال للشخص

 عدد من 14 خانة  رقم 

 عدد من 14 خانة  رقم 

 غير محدد  كلمات البريد اإللكتروني للشخص

 * اختيــار مــن القائمــة

    الموجودة في خانة  

  الماحظات.

تعليمات الترشيح:
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تحقيــق مســتويات ريــادة عالميــة متفوقــة مــن األداء المؤسســي والخدمــات المقدمــة مــن خــال تطبيق واســتدامة منظومة 
التمّيــز والتعلــم المؤسســي والتطويــر ضمــن بيئــة عمــل وثقافــة متأصلــة بالتفكيــر االبتــكاري الجــذري )غيــر التقليــدي(، وفكــر 

ريــادي متفــرد واستشــراف للمســتقبل بثقــة واقتــدار.

التفــّرد والتفــّوق فــي األداء والنتائــج وتقديــم الخدمــات بكفــاءة وفعاليــة بمــا يلبــي احتياجــات وتوقعــات المتعامليــن والجهــات 
المعنيــة األخــرى وذلــك مــن خــال منهجيــات وآليــات عمــل مطبقــة تضمــن التحســين المســتمر فــي كافــة جوانــب األداء.

ــر أو تقديــم حلــول غيــر مســبوقة علــى الخدمــات والمنتجــات والسياســات واألنظمــة ونمــاذج العمــل ذات  تحســين أو تطوي
قيمــة مضافــة للفئــات المعنيــة للجهــة الحكوميــة ويعطــي الســبق والريــادة.

الجهــات  أو  التنظيميــة  الوحــدات  أو  العمــل  التــي يحققهــا األفــراد أو مجموعــات  النهائيــة  مجموعــة اإلنجــازات والنتائــج 
الحكوميــة.

عملية تنسيق وتنفيذ ومراقبة التغيير في األنظمة والممارسات في الجهة الحكومية.

األسلوب المتبع في تصميم وتنفيذ والتحكم في العمليات المرتبطة بإنجاز مهام وأنشطة وخدمات الجهة الحكومية.

ريادة

                 تمّيز

                 ابتكار

                 أداء

                  إدارة التغيير

 إدارة العمليات

التعاريف والمصطلحات 
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األســلوب المتبــع فــي تخطيــط وتنظيــم ورقابــة وتوجيــه وتأميــن جميــع المــوارد المتاحــة )الماليــة والبشــرية والممتلــكات 
والمعلومــات( بهــدف بلــوغ غايــات الجهــة الحكوميــة وتحقيــق أهدافهــا.

توقــع طبيعــة وأهميــة التطــورات واإلتجاهــات المســتقبلية )االجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة ...( وتحليــل مــدى تأثيــر 
هــذه التطــورات المســتقبلية علــى المجــاالت المرتبطــة بعمــل الجهــة وبنــاء نمــاذج مســتقبلية واقتنــاص الفــرص مــع ضمــان 
المرونــة االســتراتيجية والعمليــة التــي ســتأثر علــى عملياتهــا وخدماتهــا وسياســاتها في تحقيق الســعادة للمعنيين وللمجتمع. 

تحديد أولويات اإلنفاق بما يلبي احتياجات ومصالح المعنيين ويلغي النفقات في المجاالت التي ال تضيف قيمة لهم.

معدل/نسبة اإلنجاز الذي تحققه الوحدة الواحدة من المورد أو عنصر اإلنتاج خال فترة زمنية محددة.

مجموعــة اللوائــح والقوانيــن والقــرارات واألوامــر والتعليمــات والسياســات الموثقــة التــي تســًير وتحــدد اإلجــراءات والمعاييــر 
والخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتحقيــق هــدف محــدد.

دراســة وتحليــل التأثيــرات الماليــة المترتبــة علــى تأســيس أو إطــاق مشــروعات جديــدة، وعــادة مــا تــوازن هــذه الدراســة بيــن 
أكثــر مــن بديــل أو عــرض مقــدم.

 إدارة الموارد

                 استشراف المستقبل

                 اإلنفاق المتعّقل

إنتاجية

أنظمة العمل

 اإلنعكاسات المالية
 للمشروعات

التعاريف والمصطلحات 



120

المادة األولية من األرقام أو الحروف أو الرموز أو الحقائق التي تصف موضوعًا أو فكرة أو حالة.

أســلوب إداري لتحقيــق الريــادة مــن خــال مواصلــة إدخــال تعديــات جزئيــة أو صغيــرة علــى العمليــات وأنظمــة العمــل ومعاييــر 
األداء لارتقــاء بهــا إلــى مســتويات أفضــل.

فحــص الحقائــق والبيانــات التــي يتــم تجميعهــا داخــل الجهــة الحكوميــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات رشــيدة وفعالــة ، وهــي تشــمل 
دراســة العاقــات ومعرفــة األســباب.

عمليــة تضمــن تصــور مســتقبل منشــود فــي الجهــة الحكوميــة مــن خــال تحديــد رؤيــة ورســالة واســتراتيجيات وأهــداف محــددة 
وســبل تحقيقهــا انطاقــًا مــن الوضــع الراهن.

استحداث ما يلزم لاستجابة للمتطلبات الجديدة أو إدخال تحسينات أساسية على الوضع القائم.

شــكاوى/ماحظات يتقــدم بهــا الموظــف وتكــون عــادة بشــأن اإلجــراءات المتخــذة بحقــه أو مــن جــراء عــدم إلنصافــه أو وقــوع 
غبــن عليــه بســبب عــدم تطبيــق القوانيــن واللوائــح المتبعــه أو الممارســات المطبقــة.

البيانات

التطوير المستمر

                 التحليل

                 التخطيط االستراتيجي

التطوير

 التظلم الوظيفي

التعاريف والمصطلحات 
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تحصيــل المعلومــات واكتســاب المعرفــة وتطبيــق الممارســات المتعلقــة بهــذه المعلومــات والمعــارف التــي تــؤدي إلــى 
تحســين أو التغييــر نحــو األفضــل، ويشــمل ذلــك المقارنــات المعياريــة والمراجعــة والتقييــم الداخلــي والخارجــي ودراســات 

أفضــل الممارســات واإلطــاع علــى أفضــل التجــارب.

الوســائل واألدوات واآلليــات والمعــدات  المختلفــة وتتضمــن  المجــاالت  البحــوث فــي  عــن  الناتجــة  العمليــة  التطبيقــات 
والتجهيــزات المتطــورة التــي تســاعد الجهــة الحكوميــة علــى إنجــاز مهامهــا بأســلوب فًعــال وكفــؤ.

إعطــاء الموظفيــن الصاحيــات والمســؤوليات التخــاذ القــرارات المتعلقــة بمهــام عملهــم وإكســابهم المهــارات والمعــارف 
الازمــة للقيــام بعمــل جيــد.

نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية والمســائلة ويعــزز الثقــة والمصداقيــة فــي بيئــة العمــل ويحــدد المســؤولية والحقــوق 
والعاقــات مــع جميــع فئــات المعنيــن بالجهــة الحكوميــة ويوضــح القواعــد واإلجــراءات الازمــة لصنــع القــرارات الرشــيدة 
المتعلقــة بعمــل الجهــة الحكوميــة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات والقوانيــن وأنظمــة العمــل وتصميــم الهيــاكل 

التنظيميــة.

تعبيــر مجــازي يرمــز إلــى التــزام الجهــات الحكوميــة بإنجــاز أعمالهــا وإجــراء إتصاالتهــا وتقديــم خدماتهــا مــن خــال وســائل التقنيــة 
الحديثــة )أجهــزة لوحيــة، أجهــزة الهاتــف الذكيــة، االنترنــت، الكيوســك، الروبــوت، طائــرات بــدون طيــار ( بمــا يكفــل تعزيــز كفــاءة 

العمليــات داخليــًا وتوفيــر الخدمــات بشــكل متواصــل ودون الحاجــة لزيــارة المتعامــل لمراكــز الخدمــة.

التعّلم المؤسسي

 التقنيات

التمكين

الحوكمة

الحكومة الرقمية

التعاريف والمصطلحات 
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تحديــد األعمــال والنشــطات المحــددة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية بعيــدة المــدى وقصيــرة المــدى وتحتــوي الخطــة علــى 
تفاصيــل المــوارد المتاحــة والجــدول الزمنــي لتنفيــذ المشــاريع.

جهــة ذات شــخصية قانونيــة واعتباريــة تنحصــر بهــا بعــض االختصاصــات أو النشــاطات ذات الطابــع الخدمــي أو الرقابــي مثــل 
دائــرة أوهيئــة أو مؤسســة أو إدارة أو مجلــس أو مكتــب وتتبــع حكومــة دبــي.

ــر الموظفيــن فــي الجهــة الحكوميــة ،ويمكــن تحديــده مــن خــال قســمة عــدد الموظفيــن الذيــن يتركــون الجهــة  مــدى تغيي
الحكوميــة إلــى عــدد الموظفيــن الكلــي خــال فتــرة زمنيــة محــددة.

جميــع األفــراد العامليــن فــي الجهــة الحكوميــة الذيــن يمكــن االنتفــاع بأعمالهم وجهودهم في مشــروعات اإلنتــاج والخدمات، 
وتشــمل األفــراد المعينيــن وفقــًا لنظــام الخدمــة المدنيــة أو وفقــًا لنظــام العقــود أو نظــام األجــور اليوميــة ، ســواء كانــو بــدوام 

كامــل أو جزئــي أو بعقــد عمــل مؤقــت ويشــغلون موقعــًا فــي الهيــكل التنظيمــي للجهة.

بيــان تتــم صياغتــه بحيــث يشــمل الغــرض األساســي الــذي أنشــأت الجهــة الحكوميــة مــن أجــل تحقيقــه ومــا تتوقعــه منهــا جميــع 
الفئــات المعنيــة، وتصــف الرســالة مجمــل عمــل الجهــة الحكوميــة، ومــن المائــم أن تكــون قصيــرة وواضحــة وســهلة الحفــظ.

خطط العمل

الجهة الحكومية

الدوران الوظيفي

رأس المال البشري

 رسالة الجهة
الحكومية

التعاريف والمصطلحات 



123

ــارة تمثــل تصــورًا للمســتقبل يبيــن طمــوح الجهــة الحكوميــة ومــا تســعى أن تكــون عليــه مســتقبًا وتوفــر حافــزًا وإلهامــًا  عب
ــة. ــن بالجهــة الحكومي ــع العاملي لجمي

سهولة الوصول إلى مكان الجهة الحكومية ومعلوماتها ذات العاقة وموظفيها ومسئوليها المعنيين.

تمثــل القواعــد الرئيســية والتوجــه العــام فــي الجهــة الحكوميــة وتحدد السياســات المســار العام الذي يوجه تفكير المســؤولين 
أثنــاء عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي مختلــف جوانــب العمل في الجهــة الحكومية.

عاقــة بيــن طرفيــن يشــتركان فــي تحقيــق هــدف اســتراتيجي / مؤشــر خطــة دبــي 2021 ، تقديــم خدمــة، تنفيــذ برنامــج / 
مشــروع مــن خــال االســتفادة مــن القــدرات والمهــارات المتنوعــة للشــركاء وتكاملهــا.

وتتضمــن تطويــر شــبكة مــن العاقــات الداخليــة فــي الجهــة الحكوميــة بيــن األقســام المختلفــة لضمــان المرونــة وســرعة 
االســتجابة وتبــادل المعلومــات والخبــرات والتحســين المســتمر.

وتشــمل الشــراكات مــع المتعامليــن والمورديــن والجهــات الحكوميــة األخــرى والســلطات التشــريعية وفئــات المجتمع المحلي 
ومراكــز األبحــاث والجامعــات ممــن لهــم عاقــة مباشــرة فــي عمــل الجهــة الحكومية.

رؤية الجهة الحكومية

سهولة الوصول

السياسات

الشراكة

الشراكات الداخلية

الشراكات الخارجية

التعاريف والمصطلحات 
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منــح المعنييــن الفــرص الكافيــة لإلطــاع والتعــرف علــى المعلومــات والقــرارات ذات العاقــة متضمنــة مبــررات اتخاذهــا 
والجهــات المســؤولة عنهــا والنتائــج المترتبــة عليهــا.

أي اتصــال مــن المتعامــل )كتابــي أو شــفهى( يعبــر فيــه عــن عــدم رضاه/ســعادته عــن المنتــج أو الخدمــة المقدمــة لــه، أو عــدم 
رضــاه عــن نوعيتهــا أو طريقــة تقديمهــا أو كل مــا يتعلــق بهــا.

سلســلة إجــراءات وخطــوات تحــدد لهــا مدخــات مــن المــوارد المختلفــة )ماديــة، بشــرية، معلوماتيــة( تضمــن تقديــم خدمــة أو 
منتــج أو إنجــاز عمــل معيــن.

العمليات التي من خالها يتم إنجاز المهام واألنشطة والخدمات األكثر أهمية وتأثيرًا على نتائج وأعمال الجهة الحكومية.

توافق المخرجات مع األهداف المؤسسية المحددة والمتوافقة مع رؤية ورسالة الجهة الحكومية.

ــات ، خدمــات ،  ــع الوســائل والطــرق التــي تســتخدمها الجهــة لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ويمكــن أن تشــمل )عملي جمي
سياســات ، برامــج، مشــاريع(.

الشفافية

الشكاوى

العمليات

 العمليات الرئيسية

الفعالية

قدرات
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إدراك ما تستحقة الخدمة أو العملية من جهد مبذول أو رسوم مدفوعة.

إنجاز المخرجات من خال االستخدام األمثل للمدخات الموارد المتاحة.

جميع من يتصل أو يتعامل مباشرة مع الجهة الحكومية لتلقي خدمة أو منتج.

جميع األفراد أو المؤسسات التي تستفيد بشكل غير مباشر من أنشطة وخدمات الجهة

المعلومات التي تقود إلى عمل أو إجراء معين

البيانــات التــي تــم تنظيمهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا لتحقيــق هــدف معيــن أو الســتعمال محــدد أو تفســيرها فــي إطــار هيكلــي 
معيــن إى عمــل أو إجــراء معيــن

القيمة

الكفاءة

متعاملون

متأثرون

معرفة

معلومات

تمثــل المبــدأ العــام وتصرفــات وســلوكيات موظفــي الجهــة الحكوميــة والعــادات والمعتقــدات الســائدة بينهــم التــي ترتكــز 
عليهــا عاقــات العمــل وهــي تعكــس وتعــزز ثقافــة مؤسســية معينــه.

 القيم

التعاريف والمصطلحات 
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المقارنــة مــع مؤسســات متميــزة فــي مجــاالت محــددة للتعــرف على أفضل الممارســات على المســتوى المحلــى أو اإلقليمي 
أو الدولــي فــي نفــس نطــاق العمــل أو خارجــة بهــدف اإلســتفادة والتعلم منها.

معلومات كمية أو نوعية تصف المخرجات وأداء العمليات في الجهة الحكومية.

ــات واألجهــزة  ــة قــد تشــمل األراضــي والعقــار والتقني ــر منقول ــة وغي ــة مــن أمــوال منقول ــع مــا تمتلكــة الجهــة الحكومي جمي
والمعــدات واآلليــات والمرافــق العامــة والمخــزون واألصــول بأنواعهــا المختلفــة.

ــر علــى رضاهــم ومــدى المطابقــة مــع   ــات وتوقعــات المتعامليــن مــن الخدمــات / المنتجــات التــي تؤث مــدى تحقيــق متطلب
مواصفــات الخدمــة/ المنتــج.

تناســق الخطــط والعمليــات والمعلومــات والقــرارات والمــوارد تحقيقــًا ألهــداف الجهــة الحكوميــة، وتتطلــب الموائمــة فهمــًا 
عامــًا ومشــتركًا ألهــداف الجهــة الحكوميــة، واســتخدام المقاييــس الخاصــة والمعلومــات المتوفــرة فــي التخطيــط والمتابعــة 

والتحليــل ثــم التطويــر علــى مســتوى الجهــة الحكوميــة ووحداتهــا التنظيميــة وعملياتهــا.

تشير إلى اإلدارات أو القسام أو الشعب المبينة على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية.

مقارنة معيارية

مقاييس األداء

 ممتلكات الجهة
الحكومية

مستوى الجودة

موائمة

الوحدات التنظيمية

كل مــن يســتفيد مــن خدمــات الجهــة الحكوميــة أو يتأثــر بمخرجــات ونواتــج أعمالهــا أو يتعامــل معهــا لتلقــي خدمــة أو منتــج 
منهــا أو لتقديــم خدمــة أو منتــج لهــا، وتشــمل فئــات المعنييــن ) الجهــات الرقابيــة، القطــاع الحكومي،القطــاع الخــاص، أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، المتعاملــون ، المــوردون، الشــركاء، المجتمــع ، مجتمــع األعمــال، والمــوارد البشــرية العاملــة فــي الجهــة 

الحكوميــة(.

 معنيون / الفئات
 المعنية

التعاريف والمصطلحات 
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