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مقدمة :
�ضم��ن جهود وزارة التنمية الإدارية التي ت�س��تهدف تطوير الأداء الم�ؤ�س�س��ي وتح�س��ين
م�س��توى الخدم��ات التي تقدمها مختل��ف �أجهزة القطاع العام في دولة قطر ،وا�س��تناداً
لدورها وم�س�ؤوليتها التي حـددهـ��ا القـرار الأميـري رقم  ١٦ل�سنة  ٢٠١٤والقرار الأميري
رقم  26ل�سنة  ،2014وانطالقا من ر�ؤية دولة قطــــر ( )2030وا�ستراتيجية التنمية الوطنية
( )2016-2011وم��ا ت�ضمنت��ه من �أهداف وغايات  ،لتحديث القطاع العام وتطويره  ،تم
�إ�صدار هذا الدليل اال�ستر�شادي للجهات الحكومية الذي يت�ضمن معايير الأداء الم�ؤ�س�سي
للدوائ��ر الحكومية بدولة قطر لي�س��تكمل جهود ال��وزارات والأجهزة الحكومية في و�ضع
ً
و�صوال للتميز الم�ؤ�س�س��ي ،وكذلك ت��م التو�صل �إلى
الأ�س���س لتطوي��ر نظم الج��ودة فيها
ت�صنيف المعايير �ضمن خم�س مجاالت كما في ال�شكل التالي :

القيادة

العمليات
وتح�سينها

الم�ستفيدون

مجاالت معايير
الأداء الم�ؤ�س�سي

ال�شركاء
والموردون

الموارد
الب�شرية
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وقد حدد لكل مجال من المجاالت الخمسة معايير خاصة كما
بالجدول التالي:
المجال
القيادة

المعيار
القيادة الإدارية
التخطيط اال�ستراتيجي
تحقق النتائج الرئي�سة

العمليات وتحسينها

العمليات الم�ؤ�س�سية
الحكومة الإلكترونية
التطوير والتح�سين الم�ستمر

المستفيدون
الموارد البشرية

التركيز على الم�ستفيد
نتائج كفاءة وفاعلية خدمة الم�ستفيدين
�سيا�سات الموارد الب�شرية
القيم الوظيفية
الأمن وال�سالمة

الشركاء والموردون
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ال�شركاء والموردون
الم�س�ؤولية المجتمعية

هدف الدليـل:
تكم��ن الغاية الأ�سا�س��ية من �إع��داد و�إ�صدار هذا الدليل في تمكين م�س���ؤولي الج��ودة في الجهات
الحكومية من تطبيق الأ�س���س والأ�س��اليب والتقنيات العملية في �إدارة الجودة والأداء الم�ؤ�س�س��ي
وبالتالي تح�سين م�ستوى الخدمات .وب�شكل �أكثر تحديداً ،ف�إن �أهداف الدليل تتمثل بما يلي :
�1.1إطالع المعنيين بالوحدات الإدارية المخت�صة بالجودة على معايير الأداء الم�ؤ�س�سي .
 2.2توفير فهم م�شترك لمرتكزات الأداء الم�ؤ�س�سي في الجهات الحكومية وخا�صة موظفي �إدارات
ووحدات الجودة وتطوير الأداء.
3.3تمكين الموظفين المعنيين من تبني الدليل وم�ضامينه لتطوير �أداء العمل الم�ؤ�س�سي.
4.4ن�ش��ر ثقافة الج��ودة والتعري��ف ب�أهميتها ودورها في تح�س��ين م�س��توى الخدمات وتحقيق
درجات متقدمة من التحفيز والإبداع في الأداء.

طريقة إعداد الدليل:
تم �إعداد هذا الدليل باالعتماد على:
1.1ر�ؤية دولة قطــــر (.)2030
2.2ا�ستراتيجية التنمية الوطنية (.) 2016- 2011
3.3م�شاريع و�أهداف وزارة التنمية الإدارية .
4.4القرارات الأميرية الخا�صة بالهياكل التنظيمية واالخت�صا�صات.
5.5الإطار العام وغايات الدليل و�أهدافه وم�ضامينه والفئات الم�ستفيدة منه.
6.6الدرا�سات النظرية المتعلقة ب�إدارة الجودة ومفاهيمها وتطوراتها.
7.7النماذج المطبقة في �ضمان الجودة في مختلف المنظمات وبخا�صة في المنظمات الحكومية.
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آلية تطبيق واستخدام الدليل :
يع��د ه��ذا الدليل بمثابة مر�ش��د للموظفين العاملين ف��ي وحدات تطوير و�ضم��ان ورقابة الجودة في
الجهات الحكومية  ،ول�ضمان ا�س��تخدامه على نطاق وا�سع  ،فقد ق�سمت المجاالت العامة �إلى معايير
و م�ؤ�ش��رات ،وبحيث يظل المجال متاح ًا للقائمين على وح��دات الجودة لمراجعة المعايير �أو �إ�ضافة
الأبع��اد والجوانب التخ�ص�صي��ة وذات الأبعاد الح�صرية على م�س��توى جهاته��م الحكومية وطبيعة
�أن�شطتها  ،ووفق ًا لذلك ف�إن هذا الدليل ال يعتبر بحد ذاته كافي ًا لتطبيق معايير الجودة بكافة �أبعادها
التف�صيلي��ة المرتبطة بن�ش��اط �أي جهة على وجه الخ�صو�ص  ،بل ج��اء كمقدمة للبناء عليه للخروج
ب�أدلة جودة لكل جهة حكومية على حدة ب�صرف النظر عن طبيعة ن�شاطها .
وفي هذا المقام ف�إن �إجراءات تطبيقه وا�ستخدامه في �أي جهة حكومية ت�ستوجب من المعنيين ب�ش�ؤون
الجودة والتطوير بالجهات الحكومية ما يلي :
1.1الح�صول على دعم وم�س��اندة الإدارة العليا في الجهة الحكومية لتطبيق هذا الدليل و�ضمان
تعاون جميع مديري الإدارات والوحدات الرئي�سية للتعاون مع القائمين على تنفيذ ومتابعة
ا�ستخدام الدليل.
2.2تكييف بع�ض المعايير والم�ؤ�ش��رات الواردة بالدليل بحيث ت�س��تجيب لطبيعة ن�شاط الجهة
الحكومية واحتياجاتها.
3.3الحر���ص على ح�ضور ور���ش العم��ل التعريفية والتوجيهي��ة لأغرا�ض التعري��ف بهذا الدليل
و�إجراءات تطبيقه ومتابعة تطويره.
4.4عقد اللق��اءات الفردية والجماعية مع مديري الإدارات ور�ؤ�س��اء الأق�س��ام لتعريفهم بمعايير
الجودة التي ت�ضمنها الدليل و�إجراءات قيا�س م�ستوى الجودة في وحداتهم الإدارية والواجبات
المتوقعة منهم في هذا الإطار.
�5.5إع��داد تقارير الجودة وتقديمها ل�ل�إدارة العليا مع �أهمية تزويد الإدارات المعنية بن�س��خ من
تقارير الجودة التي تعنيها.
6.6الت�أكي��د على �أن م��ن واجب وم�س���ؤولية المعنيين بالج��ودة في الجه��ات الحكومية العمل
عل��ى التطوير الم�س��تمر لأبعاد ومجاالت ومعايير وم�ؤ�ش��رات الجودة في م�ؤ�س�س��اتهم وفق ًا
الحتياجاته��ا ومتطلب��ات التطوير لديها ،وذلك عل��ى اعتبار �أن الجودة هي رحلة م�س��تمرة
ولي�س محطة و�صول.
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خطوات إعداد دليل الجودة الخاص بالجهة الحكومية:
�إن ه��ذا الدليل جاء عام ًا وكمرحلة �أولية لتطوير و�إعداد �أدلة خا�صة لكل جهة بعينها ،فهو بالتالي ال
يعتبر بدي ًال ب�أي �ش��كل من الأ�ش��كال عن الأدلة التي يفتر�ض �أن يتم �إعدادها من قبل م�س�ؤولي الجودة
بكل جهة حكومية.
�أم��ا الخطوات التي البد من مراعاتها لإعداد الأدلة الخا�ص��ة بالجودة بكل جهة حكومية فتتمثل بما
يلي:
1.1تحديد �سيا�س��ة الجودة العامة للجهة الحكومية ،وهي من م�س�ؤولية قيادة الجهة الحكومية
بحي��ث تو�ضح مدى التزام الجهة الحكومية بالجودة والت�أكيد على ت�أمين التدريب والت�أهيل
لجميع العاملين بهدف تح�سين �أدائهم.
2.2تحديد مجاالت /معايير /م�ؤ�شرات موا�صفات الجودة التي ترتبط ب�أن�شطة الجهة الحكومية
وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنه يبنى عليها م�ضمون عملية رقابة الجودة.
3.3درا�س��ة الأن�ش��طة التي يتم القيام بها ومزاولتها من قبل كل �إدارة وق�سم في الجهة الحكومية
وتحديد التداخالت الوظيفية فيما بينها.
4.4ح�صر الإجراءات والتعليمات وتنفيذ المهام والأن�شطة في الجهة الحكومية و�إعداد قوائم بها.
5.5تحديد ما يجب كتابته بخ�صو�ص كل مجال من مجاالت الجودة في الجهة الحكومية وتحديد
م�س���ؤولية كل مدير �أو رئي�س ق�سم بعن�صر �أو بعنا�صر الموا�صفات التي تم تحديدها في البند
(� )٢أعاله.

ون�ستعر�ض فيما يلي معايير الأداء الم�ؤ�س�سي وم�ؤ�شراته و�أدلته و�شواهده :
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المجال األول  /القيادة:
يركز هذا المجال بمعاييره وم�ؤ�ش��راته على قدرة القيادة الإدارية على الت�أثير
ً
و�صوال للتميز والإبداع
الإيجابي والتفاعل في ن�ش��ر ثقافة الجودة وتطبيقاتها
الم�ؤ�س�س��ي ،وفق خطة ا�س��تراتيجية متقنة ب�أولويات تطويرية مدرو�سة وبيئة
منا�سبة لتمكين فرق العمل وتحفيزهم لتحقيق �أهداف الجهة الحكومية و�إر�ضاء
الم�ستفيدين بناء على تحقيق م�ؤ�شرات قيا�س جودة الأداء.
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المجال األول  :القيادة

معيار ( : )1القيادة اإلدارية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وج��ود لوائح تنظيمية وتعليمات و�إر�ش��ادات
 1/1القيادة االبداعية
»»ت�ضع القيادة �أولويات لها ت�س��اهم من خاللها بتطوير لتطوير العمل الم�ؤ�س�سي.
»»�ش��واهد لتفعي��ل دور الموظفي��ن وتفوي���ض
العمل ،وتدعم وت�شجع الأن�شطة الإبداعية .
»»تفعيل دور الموارد الب�شرية (الموظفين) لتحقيق �أهداف ال�صالحيات.
»»�شواهد لتفعيل فرق العمل.
الجهة الحكومية .
»»بناء فرق العمل .
 2/1تطوير نظام الإدارة والمتابعة وقيادة التح�سين »»�أدل��ة عل��ى تبن��ي نظ��ام �إداري ف��ي الجه��ة
»»و�ضع نظام �إداري وا�ضح للإدارة في الجهة الحكومية الحكومية.
»»�ش��واهد على تبني الم�س��اءلة وال�ش��فافية في
»»االلتزام بال�شفافية والم�ساءلة.
التعامل مع الأطراف المعنية.
»»تطوير نظام فعال للمتابعة والتقييم.
»»�أدلة على وجود نظام متابعة وتقييم.
 3/1دعم مهارات وقدرات الإبداع لتح�سين �أداء الجهة »»�أدلة بم�شاركة الموظفين في �صنع القرارات.
»»اجتماع��ات ولق��اءات ت�ش��جع الإب��داع وح��ل
الحكومية
»»م�ش��اركة الموظفين ف��ي مراجعة الأداء الع��ام للجهة الم�شكالت.
»»�أدلة لمقترحات حل الم�شكالت وتح�سين الأداء.
الحكومية ل�صنع القرارات المنا�سبة.
»»تنمية وتطوير قدرات الموظفين لحل الم�شكالت.
»»التعامل مع الم�شكالت الداخلية والخارجية.
 4/1بناء ثقافة الجودة والتميز في الجهة الحكومية »»�إعداد درا�سة علمية ب�أداة محكمة لقيا�س ر�ضا
الم�ستفيدين.
»»تفاعل القيادة ل�ضمان تطبيق نظام الجودة.
»»تحقي��ق ر�ض��ا الم�س��تفيدين داخ��ل الجه��ة الحكومية »»م�ش��اركات عملية للقيادة لدعم ثقافة الجودة
والتميز
وخارجها.
»»تدعم القيادة ثقافة الجودة والتميز والإبداع.
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المجال األول  :القيادة

معيار ( : )٢التخطيط االستراتيجي

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»�أدلة ووثائق تثبت م�ش��اركة الموظفين ب�إعداد
 1/2الخطة اال�ستراتيجية
»»و�ض��ع الخط��ة اال�س��تراتيجية بم�ش��اركة الموظفي��ن الخطة.
»»وجود وثيقة متكاملة للخطة اال�ستراتيجية.
وتعميمها.
»»تع��د الخط��ة اال�س��تراتيجية وفق�� ًا لمنه��ج التخطيط »»ن�ش��ر الخط��ة اال�س��تراتيجية عل��ى الموق��ع
الإلكتروني للوزارة.
اال�ستراتيجي المبني على النتائج.
»»ر بط ر�ؤية ور�سالة الجهة الحكومية بر�ؤية قطر.
»»تن�شر الخطط وال�سيا�سات عبر �إطار من ال�شفافية.
»»خطة تنفيذية منبثقة من الخطة اال�ستراتيجية.
 2/2الخطة التنفيذية ومنهجية تطبيقها
»»تواف��ق الخط��ة التنفيذي��ة وم�ش��اريعها م��ع الخط��ة »»وثائق تثبت وجود فرق عمل �إعداد الخطة.
اال�ستراتيجية.
»»نم��اذج متابع��ة تنفي��ذ الخط��ة التنفيذي��ة
(الم�شروعات).
»»ت�شكل فرق عمل لتنفيذ الخطط التنفيذية.
»»يح��دد برنام��ج لمتابع��ة تنفي��ذ الخط��ة التنفيذي��ة
(الم�شروعات).
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المجال األول  :القيادة

معيار( : )3تحقق النتائج الرئيسة

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»تبن��ي منهجي��ة وا�ضح��ة لإدارة �أداء الخط��ة
� 1/3إدارة الأداء وقيا�س �أثره
»»فه��م الأداء وتوف��ر م�ؤ�ش��رات لقيا���س نتائ��ج الأداء اال�ستراتيجية.
»»ا�س��تخدام �أدوات لقيا���س نتائ��ج الأداء
اال�ستراتيجي.
»»و�ضع م�ؤ�ش��رات �أداء كمية ونوعية لقيا���س �أداء الخطة اال�ستراتيجي وتحليلها.
»»اعتماد م�ؤ�شرات �أداء كمية ونوعية لقيا�س �أداء
اال�ستراتيجية.
الخطة اال�ستراتيجية.
»»يتم تتبع �آثار الأداء اال�ستراتيجي.
 2/3م�ؤ�شرات الأداء اال�ستراتيجي المبني على النتائج »»ت�س��تخدم م�ؤ�ش��رات لقيا���س �أث��ر (الت�أثي��ر)
للنتيجة الرئي�سة للخطة اال�ستراتيجية.
»»م�ؤ�شر تحقق النتيجة الرئي�سة.
»»تح�س��ن م�ؤ�ش��ر �أداء الخدم��ات المقدم��ة وفق ًا
»»م�ؤ�شر الكفاءة.
لم�ؤ�شرات (الفاعلية و الكفاءة).
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المجال الثاني  /العمليات وتحسينها:
يركز هذا المجال بمعاييره وم�ؤ�ش��راته على ق��درة الجهة الحكومية على بناء
منظومة متكاملة من العمليات و�إجراءاتها الم�ؤ�س�س��ية ،ون�ش��ر ثقافة التطوير
والتح�سين الم�ستمر .

15

المجال الثاني :العمليات وتحسينها

معيار ( :)4العمليات المؤسسية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

 1/4التخطيط لبن��اء منظومة متكاملة من العمليات »»وجود نظام �شامل لكافة العمليات و�إجراءاتها.
»»وج��ود قاع��دة بيان��ات حا�س��وبية لجمي��ع
و�إجراءاتها
»»ت�صمم الجهة الحكومية نظام �شامل لكافة العمليات العمليات وخرائط تدفقها.
»»وجود �آلية لجمع المعلومات وتحليلها.
و�إجراءاتها.
»»تحدد الجهة الحكومية العمليات الرئي�سة و�إجراءاتها.
»»تعم��ل الجه��ة الحكومية عل��ى بناء قاع��دة بيانات
حا�سوبية لجميع العمليات.
»»تح��دد الجه��ة الحكومي��ة �آلي��ة لجم��ع المعلومات
وتحليلها.
»»محا�ض��ر اجتماع��ات لمناق�ش��ة العملي��ات
 2/4التطوير والتح�سين الم�ستمر للعمليات
الرئي�سة و�إجراءاتها.
»»تطوير العمليات وفق ًا الحتياجات الم�ستفيدين.
»»التركي��ز على القيمة الم�ضاف��ة للعمليات والخدمات »»محا�ض��ر لتطوي��ر العملي��ات والعملي��ات
الجديدة.
المقدمة للم�ستفيدين.
»»�إ�ش��راك الم�س��تفيدين ف��ي تح�س��ين فاعلي��ة
العمليات والخدمات.

 3/4تعزيز العالقات مع الم�ستفيدين
»»اال�ستجابة الحتياجات الم�ستفيدين.
»»االنفتاح وال�شفافية مع الم�ستفيدين.
»»تقديم الن�صح والإر�شاد للم�ستفيدين.
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»»�ش��واهد عل��ى التعامل ب�ش��فافية مع طلبات
ومقترحات و�شكاوى الم�ستفيدين.
»»�ش��واهد على التنب�ؤ باحتياجات الم�ستفيدين
وتبنيها.

المجال الثاني :العمليات وتحسينها
معيار ( :)5الحكومة اإللكترونية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

 1/5التخطيط لبناء وتجهيز البنية التحتية بالتقنيات »»وج��ود معايي��ر الختي��ار �أجه��زة التقني��ات
الحديثة.
الحديثة
»»توفر تجهيزات تقنية حديثة لبيئة العمل.
»»تجهز بيئة العمل بالتقنيات الحديثة.
»»خطة عمل لإدارة التقنيات الحديثة.
»»ت�ضع خطة لإدارة التقنيات الحديثة.
»»تطوي��ر �أنظم��ة عم��ل متكامل��ة لإدارة التعام�لات »»�أنظم��ة عم��ل متكامل��ة لإدارة التعام�لات
الإلكترونية.
الإلكترونية.
»»تجه��ز قاع��دة بيان��ات �إلكترونية للموارد الب�ش��رية »»توف��ر قاع��دة بيان��ات �إلكتروني��ة للم��وارد
الب�شرية بالجهة الحكومية.
بالجهة الحكومية.

 2/5التفاعل مع التعامالت الإلكترونية
»»منهجي��ة تفعي��ل التعام�لات الإلكترونية بال�ش��بكة
الداخلية.
»»تدري��ب الموظفي��ن عل��ى التعام�لات الإلكتروني��ة
والبرامج الحا�سوبية الإلكترونية.
»»العمل وفق و�سائط التخزين الإلكترونية والبرمجيات.
»»التفاع��ل م��ع الم�س��تفيدين با�س��تخدام التطبيق��ات
التقنية (الموبايل).

 3/5خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات
»»تقدم خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات .
»»دعم فني مبا�شر على مدار ال�ساعة .

»»وجود منهجية لتفعيل التعامالت الإلكترونية
بال�شبكة الداخلية.
»»توفر نقاط �شبكة مفعلة وات�صال ال�سلكي.
»»تنفيذ دورات تدريبية للموظفين على البرامج
الحا�سوبية الإلكترونية.
»»توفر موقع ومنتدى �إلكتروني.
»»توف��ر تطبيق��ات وبرام��ج تقني��ة خدمي��ة
للم�ستفيدين .
»»وج��ود قائم��ة بالخدم��ات التقني��ة المقدمة
للإدارات الم�ستفيدة.
»»وج��ود �صيان��ة م�س��تمرة عل��ى الأنظم��ة
الإلكترونية والحا�سوبية.
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المجال الثاني :العمليات وتحسينها
معيار ( :)6التطوير والتحسين المستمر

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وجود خطة لن�ش��ر ثقافة التطوير والتح�سين
 1/6ت�أ�صيل ثقافة التطوير والتح�سين الم�ستمر
والإبداع.
»»تعزيز ثقافة التطوير والتح�سين والإبداع.
»»و�ض��ع الأولويات ب�ش��كل منا�س��ب لأن�ش��طة التطوير »»وجود �أولويات لأن�ش��طة التطوير والتح�س��ين
تم تنفيذها.
والتح�سين.
»»توثي��ق بالأدل��ة مث��ل ال�ص��ور والتقاري��ر
»»دعم وت�شجيع المبادرة والأفكار الرائدة.
للفعاليات التناف�سية.
»»�إقامة فعاليات تناف�سية للتطوير والتح�سين والإبداع
»»جوائز ت�شجيعية للمبادرات والأفكار الرائدة.
بين الإدارات.
»»وجود منهجي��ة مطبقة للتطوير والتح�س��ين
 2/6تبني منهجية التطوير والتح�سين الم�ستمر
»»تعم��ل وف��ق منهجي��ة مح��ددة للتطوير والتح�س��ين ب�صورة م�ستمرة.
»»وجود تقارير دورية عن العمليات التطويرية
ب�صورة م�ستمرة.
»»تنف��ذ جوان��ب التطوير والتح�س��ين وتوثق��ه بتقارير التح�سينية.
»»وج��ود برام��ج تدريبي��ة مقدم��ة للقي��ادات
دورية .
»»تدرب القيادات والموظفين على التطوير والتح�سين .والموظفين عن منهجية التطوير.
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المجال الثالث  /المستفيدون:
يهتم هذا المجال بمعاييره وم�ؤ�شراته في قدرة الجهة الحكومية على التعرف
على الم�س��تفيدين الحقيقيين  ،وتحديد حاجاته��م الفعلية  ،وتقديم الخدمات
المتميزة لهم  ،بناء على مقايي���س نتائج الكفاءة والفاعلية للخدمة المقدمة
للم�ستفيدين الداخليين والخارجيين.
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المجال الثالث :المستفيدون

معيار ( :)٧التركيز على المستفيد

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وجود بيانات بالم�ستفيدين من الخدمات.
 1/7التركيز على الم�ستفيد الداخلي والخارجي
»»قائم��ة بحاج��ات الم�س��تفيدين الداخليي��ن
»»التعرف على الم�ستفيدين الحقيقيين.
»»تحديد حاجات الم�ستفيدين الداخليين والخارجيين .والخارجيين.
»»وج��ود منهجي��ة وا�ضح��ة وممي��زة لخدم��ة
»»تقديم الخدمات المتميزة للم�ستفيدين.
الم�ستفيدين.
»»دورات تدريبية عل��ى كيفية تقديم الخدمات
المتميزة للم�ستفيدين.
»»وجود �آلية لإدارة ال�شكاوى والمقترحات.
 2/7تطوير الخدمات الم�ستقبلية
»»وج��ود برنام��ج حا�س��وبي لتوثي��ق جمي��ع
»»تعمل وفق �آلية لإدارة ال�شكاوى والمقترحات.
ال�شكاوى والمقترحات.
»»توثق جميع ال�شكاوى والمقترحات .
»»ت��درب الموظفي��ن على كيفي��ة التعامل مع �ش��كاوى »»وجود دورات تدريبية للموظفين للتعامل مع
�شكاوى الم�ستفيدين ومقترحاتهم.
الم�ستفيدين.
»»العم��ل وف��ق جدول��ة زمني��ة لمعالج��ة �ش��كاوى »»وج��ود جدول��ة زمني��ة لمعالج��ة �ش��كاوى
الم�ستفيدين.
الم�ستفيدين.
»»وجود خطة عمل ال�س��تثمار �آراء الم�ستفيدين
»»ا�ستثمار �آراء الم�ستفيدين.
في تطوير خدماتها الم�ستقبلية.
»»وجود �أداة لقيا���س ر�ضا الم�ستفيدين مطبقة
 3/7العمل وفق �آلية لقيا�س ر�ضا الم�ستفيدين
»»مدى ر�ضا الم�س��تفيدين الداخليي��ن والخارجيين من وفق الحاجات التي تم تحديدها للم�ستفيدين
الداخليين والخارجيين.
خدماتها.
»»وج��ود جدولة زمني��ة مح��ددة لتعزيز ر�ضا
»»تعزيز ر�ضا الم�ستفيد وفق النتائج.
الم�ستفيد وفق النتائج.
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المجال الثالث :المستفيدون

معيار ( :)٨نتائج وكفاءة وفاعلية خدمة المستفيدين

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»بيان��ات عن متو�س��ط وقت الخدم��ة المقدمة
 1/8الوقت
»»وق��ت االنتظ��ار للح�ص��ول عل��ى الخدم��ة (مقارن��ة للم�ستفيدين.
»»�شواهد عن ر�ضا الم�ستفيد عن ت�سليم الخدمة
بم�ؤ�س�سات �إقليمية وعالمية).
بالموعد المحدد لها .
»»ت�سليم الخدمة بالموعد المحدد لها.
»»ا�ستبيانات  -مقابالت للم�ستفيدين.
»»بيان��ات ع��ن كلف��ة الخدم��ة المقدم��ة
 2/8الكلفة
للم�ستفيدين.
»»ن�سبة الكلفة الفعلية �إلى الكلفة المخططة.
»»ن�سبة متو�س��ط الكلفة الفعلية المقدمة للم�ستفيدين »»�شواهد عن ر�ضا الم�ستفيد عن الكلفة .
»»ا�ستبيانات  -مقابالت للم�ستفيدين.
�إلى الكلفة المخطط لها .
»»�ش��واهد عن ر�ضا الم�س��تفيد عن اال�س��تجابة
 3/8اال�ستجابة في تقديم الخدمة
»»اال�س��تجابة لجميع طلب��ات الم�س��تفيدين الداخليين للطلبات.
»»ا�ستبيانات  -مقابالت للم�ستفيدين.
والخارجيين.
»»ن�س��بة الطلب��ات غير المنف��ذة �إلى المجم��وع الكلي
للطلبات.
»»عدد ال�شكاوى.
»»عدد الخدمات التي قدمت ب�شكل غير �صحيح.
(ح�سن التعامل ،التنا�سق
»»ا�س��تخدام ا�ستبيان  /م�سح ُ
والثبات ،والإتمام).
»»ا�س��تخدام ا�ستبيان  /م�سح (ا�س��تجابة ُمقدم الخدمة
في المواقف اال�ستثنائية).
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المجال الرابع  /الموارد البشرية :
يهت��م هذا المجال بمعاييره وم�ؤ�ش��راته بقيا���س قدرة الجه��ة الحكومية على
التخطي��ط لإدارة الم��وارد الب�ش��رية وا�س��تقطابها وف��ق ا�س��تراتيجية الجه��ة
الحكومي��ة وخططه��ا بناء عل��ى حاجتها الحقيقي��ة وخطة عمله��ا لمواردها
الب�ش��رية ،والمحافظة على الموارد الب�ش��رية القطري��ة وتنميتها ،والعمل وفق
قيا�سات وتقييم للأداء الفردي والم�ؤ�س�سي .
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المجال الرابع :الموارد البشرية

معيار ( :)9سياسات الموارد البشرية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»خطة �سنوية للموارد الب�شرية
 1/9تخطيط الموارد الب�شرية
»»تق��وم الجه��ة الحكومي��ة بتحدي��د االحتياجات من »»قاعدة بيانات لكل موظف يتم تحديثها دوري ًا
الموارد الب�شرية.
»»دليل لو�صف وت�صنيف الوظائف
»»تحدد معايير الختيار الموارد الب�شرية.
»»�إج��راءات �أو دليل �إج��راءات الختيار وتعيين
الموظفين.
»»تو�ضع خطة لإدارة وتح�سين الموارد الب�شرية.
»»تطور �أنظمة عمل متكاملة لإدارة الموارد الب�شرية»» .وجود م�سارات وظيفية.

 2/9تطوير وتدريب الموارد الب�شرية
»»تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين.
»»االهتمام بتدريب الموظفين.
»»تقييم نتائج و�أثر التدريب.

»»وجود نتائج م�س��ح لالحتياج��ات التدريبية
للموظفين.
»»وجود خطة لتدريب الموظفين.
»»وج��ود ملف��ات للبرامج التدريبي��ة مت�ضمنة
نتائج تقييم المتدربين لكل برنامج.
»»وجود ملف��ات بم�ش��اريع ومقترحات لتنمية
قدرات وكفايات الموظفين.

»»وج��ود معايي��ر وم�ؤ�ش��رات معتمدة لقيا���س
 3/9تقييم �أداء الموارد الب�شرية
»»تقي���س الجهة الحكومية الأداء الفردي وفق م�ؤ�شرات الأداء الوظيفي.
»»�سجالت موثقة لنتائج تقييم الأداء.
مو�ضوعية بانتظام.
»»ترب��ط الجهة الحكومية بين تقييم الأداء الم�ؤ�س�س��ي
والفردي.
»»تن��وع الجه��ة الحكومية ف��ي �أدوات التقييم لتحقيق
المو�ضوعية فيه.

 4/9تحفيز الموارد الب�شرية
»»ر�ضا الموظفين عن العمل.
»»تحفيز وت�شجيع الموظفين المميزين.
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»»ا�س��تبيانات لتقييم م��دى ر�ضا الموظفين عن
بيئة العمل /االعتزاز /التوا�صل../الخ.
»»وج��ود �أدلة لمن��ح مكاف���آت معنوية ومادية
للموظفين المتميزين.

المجال الرابع :الموارد البشرية

معيار ( :)9سياسات الموارد البشرية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وجود خطة وم�شاريع للتقطير.
 5/9التقطير
»»وج��ود برام��ج البتع��اث وتطوي��ر القطريين
»»وجود برامج ومبادرات ال�ستقطاب القطريين.
»»وجود برامج للمحافظة على الموارد الب�شرية القطرية والحد من تركهم للعمل.
وتنميتها.

المجال الرابع :الموارد البشرية
معيار ( :)10القيم الوظيفية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وجود قائمة بتزويد جميع العاملين باللوائح
 ١/10التزام العاملين ب�أخالقيات الوظيفة
»»تنم��ي ل��دى العاملي��ن االلت��زام ب���آداب و�أخالقيات المنظمة للعمل وبالميثاق الأخالقي للوظيفة.
»»بي��ان بع��دد المخالف��ات �أو العقوبات بحق
الوظيفة.
»»تو�ض��ح حج��م العقوب��ات المترتب��ة عل��ى مخالفة العاملين تتعلق ب�أخالقيات الوظيفة.
�أخالقيات الوظيفة.
»»تن�شر عقوبة مخالفة الأنظمة.
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المجال الرابع :الموارد البشرية
معيار ( : )11األمن والسالمة

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»ت�ش��كيل فريق عم��ل �أو لجنة مخت�صة بالأمن
� 1/1١إدارة الأمن وال�سالمة
»»ت�ش��كيل فريق عم��ل لمتابعة تحقيق الأمن وال�س�لامة وال�سالمة .
»»وجود خطة مفعلة للأمن وال�سالمة.
للأفراد والمبنى.
»»توف��ر �ش��هادات وتراخي���ص م��ن الجه��ات
»»و�ضع خطة �شاملة للأمن وال�سالمة .
»»تلبية متطلبات الأمن وال�سالمة من الجهات المخت�صة  .المخت�صة .
»»وجود معدات ال�سالمة مثل طفايات الحريق.
� 2/11إجراءات الأمن وال�سالمة
»»وج��ود وثائق متابعة ل�صالحية المعدات من
»»توفير معدات وو�سائل الأمن وال�سالمة .
»»تزويد المبنى بالتعليم��ات واللوحات الخا�صة بالأمن جهات مخت�صة .
»»توفر اللوحات الإر�شادية.
وال�سالمة مثل مخارج الطوارئ.
»»�أدلة ووثائق لعمليات الإخالء الوهمي.
»»التدريب على عمليات الإخالء الوهمي .
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المجال الخامس  /الشركاء والموردون :
يعتني هذا المجال بمعاييره وم�ؤ�شراته بقدرة الجهة الحكومية على التخطيط
لإدارة ال�شركاء والموردين وت�أهيلهم وفق ا�ستراتيجيات بعيدة المدى ومعايير
مح��ددة في اختيارهم والتع��اون الوثيق معهم لتطوي��ر المنتجات والخدمات
للمجتمع المدني .
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المجال الخامس :الشركاء والموردون

معيار( :)12الشركاء والموردون

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

»»وجود خطة عمل لإدارة الموردين.
 1/12التخطيط لبناء ال�شراكة مع الموردين
»»وجود معايير الختيار الموردين.
»»ت�ضع خطة لإدارة ال�شراكة مع الموردين .
»»وجود ا�س��تراتيجيات بعيدة الم��دى لتكوين
»»ت�ضع معايير الختيار الموردين.
»»ت�ضع ا�س��تراتيجيات بعيدة المدى لتكوين �شراكة مع �شراكة مع الموردين الرئي�سيين.
»»وج��ود موردي��ن محليين ومنتج��ات محلية
الموردين الرئي�سيين.
بن�سبة مخطط لها .
»»توفر قاعدة بيانات �إلكترونية عن الموردين.

 2/12تقيي��م وتح�س��ين ج��ودة منتج��ات وخدم��ات
الموردين
»»تتعاون مع الموردين لتطوير منتجاتهم وخدماتهم.
»»تح��دد الم�ؤ�ش��رات الخا�ص��ة بمتابع��ة ج��ودة �أداء
الموردين وال�شركاء.
»»تعم��ل المقارن��ات المرجعية لمنتجاته��ا وخدماتها
ب�صورة فعالة.

»»وجود منتجات وخدمات متطورة عما �س��بق
بناء على التعاون مع الموردين.
»»وجود م�ؤ�ش��رات مفعلة لمتابع��ة جودة �أداء
الموردين.
»»وج��ود مقارن��ات مرجعي��ة للمنتج��ات
والخدمات تقي�س ت�أثير جودة �أداء الموردين.

»»وجود قائمة بال�شركاء .
 3/12م�شاركة الأطراف الخارجية
»»تحدي��د ال�ش��ركاء (الجه��ات الخارجي��ة) وتلبي��ة »»توفر منهجية عمل مع ال�شركاء .
احتياجاتهم.
»»نم��اذج م��ن التقاري��ر المرفوع��ة لل�ش��ركاء
والم�ساندين.
»»�ضمان ال�شفافية في التقارير المرفوعة لل�شركاء.
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المجال الخامس :الشركاء والموردون

معيار ( : )13المسؤولية المجتمعية

الم�ؤ�شرات

الأدلة وال�شواهد

 1/13ال�شراكة والتوا�صل بفاعلية مع المجتمع المدني »»وج��ود خط��ة زمني��ة لتقدي��م الخدم��ات
»»وجود �سيا�سة �أو خطة وا�ضحة للتوا�صل مع المجتمع المجتمعية للمجتمع المدني.
»»وجود برامج وفعاليات توعوية وتثقيفية.
المدني.
»»تتعاون م��ع قطاعات المجتمع المدني لإقامة برامج »»وجود �ش��فافية للق��رارات المتخذة من خالل
الو�سائل المتنوعة.
توعوية وتثقيفية.
»»وج��ود م�ش��اركات للقي��ادات الإداري��ة ف��ي
»»ت�شارك المجتمع المدني منا�سباته .
منا�سبات المجتمع المدني.
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مع تحيات
�إدارة الجودة وتقييم الأداء الم�ؤ�س�سي
وزارة التنمية الإدارية

