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كلمة مدير عام دائرة املالية
في إطار سعي حكومة رأس الخيمة املتواصل نحو االرتقاء بمستوى أداء جميع الجهات الحكومية ،وحرصا على
التقيد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،وأيضا توجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الداعمة لتشجيع كافة املؤسسات الحكومية
على تبني أفضل املمارسات في مجال التطوير املؤسس ي من أجل أن تساهم بفاعلية في نشر ثقافة التميز والجودة والشفافية
ً
ً
في شكل تطبيق ممارسات حقيقية على أرض الواقع بشكل أمثل وأن نجعلها مكونا اساسيا في بيئة العمل الحكومي داخل كل
جهة ،فقد بادرت دائرة املالية باإلعالن عن تأسيس جائزة داخلية بهدف بث روح التنافس وتطوير وبناء قدرات العاملين
وتأهيلهم للوصول إلى أفضل املمارسات اإلدارية في تقديم الخدمات  ،واستجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة ،فقد أطلقت
دائرة املالية برأس الخيمة أول جائزة داخلية في دورتها األولى بعنوان "جائزة جلفار املالية للتميز" آملين أن تساهم في إحداث
نقلة نوعية لألداء املؤسس ي بالدائرة.
ً
والتزاما منا بتحقيق أفضل معايير التميز الحكومي وضمان تقديم خدماتنا لكافة األطراف املستفيدة بأداء مؤسس ي متميز
وفقا لتوقعاتهم املنشودة في إمارة رأس الخيمة ،فقد جاء انطالق جائزة جلفار املالية للتميز لتحاكي ارشادات دليل جائزة
التميز الحكومي للدورة الثانية عشرة لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي ،وذلك وفقا للتقيد بمعايير منظومة الجيل الرابع
للتميز الحكومي من حيث تبني بعض الفئات الهامة التي تركز عليها الدائرة كأولويات عالية للتطوير والتحسين ،وبحيث تسير
جنبا الى جنب مع التوجهات الحكومية وبما يمكن من صقل الدائرة باملقومات والقدرات التي تؤهلها لكي تكون قادرة على
التنافس بقوة وتعزيز فرص حصولها على أفضل درجات التميز املؤسس ي فيما يخص هذه الفئات على مستوى حكومة رأس
الخيمة بالنسبة لجائزة التميز الحكومي لعام .2017
ً
ونحن من واقع مسئوليتنا كقادة وموظفين جميعا في املقام األول ،وبدورنا الوظيفي كذلك في دعم تنمية القدرات املؤسسية
وغرس روح العمل الجماعي في دائرة املالية على مستوى جميع العاملين بالدائرة ،وأن نلتزم معا بتحقيق معايير التميز من
خالل السعي بشكل جاد لتحقيق أهدافنا املبنية على خططنا االستراتيجية ،وأن نساهم معا لحشد جميع مقوماتنا وقدراتنا
بما لدينا من موارد وشراكات وموظفين مؤهلين لتحمل هذه املسئولية وترجمتها في تحقيق طفرة حقيقية نجد آثارها تقديم
خدماتنا بأعلى مقاييس الجودة والتميز ،ونقطف ثمار هذا العمل بشكل ملموس في اكتساب ثقة ومصداقية جميع األطراف
املستفيدة حسب تطلعاتهم ،وفي إطار تعزيز فرص التنمية املستدامة لبيئتنا ومجتمعنا.
ومن هذا املنطلق فإنني أدعو كافة اإلدارات واملوظفين بالدائرة للمشاركة في كافة فئات الجائزة املستهدفة داخل جائزة جلفار
املالية للتميز وتحمل واجب كل منا في موقعه بكل حماس وحيوية على إثبات ذاتنا وقدراتنا من أجل العمل على تحقيق
أهداف التميز الحكومي ملا له من أهمية كبيرة في إدراك قيمة مضافة لتنافسية الدائرة في طريق رحلة التميز  ،وأن نضع
ً
جميعا نصب أعيننا هدف التميز من أجل االرتقاء بدورنا وأدائنا سواء على النطاق الشخص ي أو املؤسس ي .
معا نرتقي لنحقق األفضل في مجال التميز ،،آملين للجميع دوام التقدم واالزهار ،،
سعادة  /يوسف محمد علي
مدير عام دائرة املالية بالوكالة
دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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رؤية الدائرة
الريادة في إستدامة املال العام لتعزيز تنافسية اإلمارة.

رسالة الدائرة
ً
إدارة املوارد املالية الحكومية ،وتقديم الخدمات املالية واملحاسبية واالستشارات لكافة الجهات الحكومية وفقا ألفضل
املمارسات في هذا القطاع.

قيمنا

النزاهة

النزاهة

الشفافية

رضا املتعاملين

إستدامة التميز

العمل الجماعي

الشفافية

رضا املتعاملين

إستدامة التميز

العمل الجماعي

التز ززام ال ززدائرة بض ززب س ززلوكيات األفز زراد وممارس ززاتهم اإلداري ززة عل ززى مختل ززف املس ززتويات الوظيفي ززة وفق ززا لحك ززم
القانون وأهم الضواب والتشريعات املعمول بها على مستوى الدائرة.
التزام الدائرة بضمان تقاسم ومشزاركة املعلومزات مزع كافزة األطزراف املسزتفيدة والتصزرف بهزا بطريقزة معلنزة وفقزا
لقنوات اتصال وتواصل محددة ،والتي يكون لها دور حاسم في تحديد أهم مواطن التحسين املطلوب معالجتها بمزا
يدعم مصالحهم و يخدم في الوقت نفسه صنع القرار على الصعيد العام بالدائرة.
مقيززاس للحكززم علززى مززدى تلبيززة خززدمات الززدائرة لتوقعززات املتعززامين .واززي تعززد أحززد مؤش زرات األداء االسززتراتيجية
للدائرة التي تسعى إلى تعزيزها بشكل متواصل.
التزام الدائرة باالستمرارية في القيام باألداء املتوافق مع افضل املمارسزات فزي ظزل نفزس الظزروف والتحزديات والتزي
قززد تعكسززها شززدة املنافسززة والتطززورات العلميززة املتطززورة والتحززوالت الهائلززة فززي مجززال عمززل الززدائرة علززى مسززتوى
حكومة رأس الخيمة.
ُ
التزام بعملية وجود تعاون مستمر بين جميع املوظفين للوصول إلى غاية ُم ّ
عينزة مشزتركة يصزبو إليهزا كزل فزرد داخزل
ب الززدائرة س ززواء ك ززان بش ززكل كل ززي أم جزق ززي ،م ززن خ ززالل تحقي ززق أه ززداف مح ززددة تص ززب ف ززي مص ززلحة الجمي ززع ،وتكم ززن
أهميززة هززذه القيمززة فززي أن املوظززف ال يعمززل بمعزززل عززن انخززرين ،ويحتززا ل يززره مززن أجززل القيززام بززأي عمززل يضززيف
قيمززة مض ززافة لل ززدائرة ،كم ززا له ززذه العملي ززة قيمته ززا ف ززي تحقي ززق االس ززتفادة املثل ززى م ززن تولي ززد األفك ززار وتب ززادل الخب زرات
بشكل أمثل.
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اإلطار العام لجائزة جلفار املالية للتميز
أوال :أهداف جائزة جلفار املالية للتميز :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

املساهمة في االرتقاء بمستوى األداء في دائرة املالية ليواكب أداء املمارسات الجيدة سواء كانت اقليميا أو عامليا.
تعزيز ونشر مفاهيم التميز واإلبداع والجودة في بيئة العمل.
خلق بيئة عمل تنافسية تقود املوظفين واإلدارات بالدائرة الى الوصول ملستويات متميزة من األداء واإلبداع.
وضزع أسزس ومعزايير يزتم االعتمزاد عليهزا فزي تحديزد اتجاهزات التميزز وبمزا يمكزن مكتزب التطزوير املؤسسز ي مزن قيزاس
مدى التقدم والتطور في األداء املؤسس ي للدائرة.
تحفيز وتشجيع املوظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية على التميز واإلبداع وتطوير الذات.
تكريم االدارات واألقسام واألفراد على إنجازاتهم املتميزة في مختلف مجاالت العمل.
تهيئة الدائرة بشكل عام للمشاركة الفعالة في جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي لتحقيق أفضل أداء.

ثانيا :توجيهات عامة حول الجائزة :
 .1تتضزمن فئزات الجزائزة املدرجزة فزي هزذا الزدليل معزايير التقيزيم الرئيسزية لزألداء املتميزز املنشزود ،وتزم تحديزد النقزاط
القصوى واي تتفاوت من معيار إلى آخر حيث تعكس النقاط مدى األهميزة للمعيزار ودرجزة التركيزز عليزه فزي عمليزات
التطوير املنشودة سواء في األداء والخدمة من منظور الدائرة.
 .2توضح املعايير الواردة في كل فئة العناصر الرئيسية ملتطلبات التحزديث والتطزوير والتميزز املؤسسز ي ،وتتضزمن أيضزا
مؤشرات عن طبيعة املهام التزي يجزب علزى املشزاركين وضزعها بعزين االعتبزار ومنحهزا املزيزد مزن االهتمزام عنزد التقزدم
للجائزة.
 .3يزتم تطبيزق نمزوذ يحزاكي معزايير منظومزة الجيزل الرابزع للتميزز الحكزومي ،وعلزى الزرغم مزن تطبيزق هزذه املنظومزة
بشزكل كبيزر علزى مسزتوى الدولزة ،وأيضزا حكومزة رأس الخيمزة إال أنزه تزم مراعزاة ظزروف وطبيعزة العمزل الخاصزة فزي
دائرة املالية ،والسيما على مستوى جوائز األفراد.
 .4يززتم االعتمززاد علززى نتززائج فئززة اإلدارة أو القسززم املتميززز أو فئززة اإلدارة أو القسززم املبتكززر (فئززات الجززائزة الرئيسززية) اززي
الوحززدات التنظيميززة التززي يززتم ترشززيحها علززى مسززتوى الززدائرة للمشززاركة رسززميا فززي جززائزة برنززامج الشززيخ صززقر للتميززز
املؤسس ي لنفس العام الذي تم تنفيذ فيه الجائزة الداخلية واالعالن عن نتائجها.
 .5تعتبززر مشززاركة كافززة االدارات بززدائرة املاليززة فززي جميززع الفئززات الرئيسززية لجززائزة جلفززار املاليززة للتميززز عززن عززام 2017
إلزامية  ،باستثناء فئة املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فرق عمل.
دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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فئات جائزة جلفار املالية للتميز (الجائزة الرئيسية)
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الفئات الرئيسية لجائزة جلفار املالية للتميز عن عام 2017

تفاصيل الفئات

إلزامي  /إختياري

اإلدارة املتميزة

إلزامي

القسم املتميز

إلزامي

اإلدارة املبتكرة

إلزامي

القسم املبتكر

إلزامي

املبادرة  /املشروع /
اللجنة /فريق عمل

إختياري

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

كيفية التقديم
تقديم وثيقة تشمل
كافة أنشطة االدارة
تقديم وثيقة تشمل
كافة أنشطة القسم
تقديم وثيقة تشمل
كافة أنشطة االدارة
تقديم وثيقة تشمل
كافة أنشطة القسم
تقديم نموذ طلب

الفئات املستهدفة

درجة التقييم
العامة

عدد الجوائز

كل االدارات واملكاتب

1000

1

كل األقسام

1000

1

كل االدارات واملكاتب

1000

1

كل األقسام

1000

1

كل االدارات واملكاتب

1000
1000

 1مبادرة  /مشروع
 1لجنة  /فريق عمل
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ً
أوال :فئة اإلدارة املتميزة -:
تشير هذه الفئة إلى كل إدارة متميزة في الهيكل التنظيمي للدائرة  ،يتم اعتماد معايير هذه الفئة في منافسة داخلية بين اإلدارات ،ثم يرشح الفائزون
لجائزة جلفار املالية للتميز  ،وتعتمد هذه الفئة في مكوناتها ومعاييرها على منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي كما هو موضح في وثيقة تقديم
الوحدة التنظيمية (اإلدارة/القسم).

ً
ثانيا :فئة القسم املتميز -:
تشير هذه الفئة إلى كل قسم متميز في الهيكل التنظيمي لإلدارة ،يتم اعتماد معايير هذه الفئة في منافسة داخلية بين اإلدارات ثم يرشح الفائزون
لجائزة جلفار املالية للتميز  ،وتعتمد هذه الفئة في مكوناتها ومعاييرها على منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي كما هو موضح في وثيقة تقديم
الوحدة التنظيمية (اإلدارة/القسم).

ً
ثالثا :فئة اإلدارة املبتكرة:
تشير هذه الفئة إلى كل إدارة في الهيكل التنظيمي للدائرة لديها قدرة عالية على املشاركة في النشاط االبتكاري على مستوى الدائرة  ،يتم اعتماد
معايير هذه الفئة في منافسة داخلية بين اإلدارات ،ثم يرشح الفائزون لجائزة جلفار املالية للتميز  ،وتعتمد هذه الفئة في مكوناتها ومعاييرها على
نتائج املحور الثاني (محور اإلبتكار) فقط لنفس وثيقة تقديم الوحدة التنظيمية (اإلدارة/القسم).

ً
رابعا :فئة القسم املبتكر:
تشير هذه الفئة إلى كل قسم في الهيكل التنظيمي لإلدارة لديه قدرة عالية على املشاركة في النشاط االبتكاري على مستوى االدارة ،يتم اعتماد
معايير هذه الفئة في منافسة داخلية بين اإلدارات ،ثم يرشح الفائزون لجائزة جلفار املالية للتميز  ،وتعتمد هذه الفئة في مكوناتها ومعاييرها على
نتائج املحور الثاني (محور اإلبتكار) لنفس وثيقة تقديم الوحدة التنظيمية (اإلدارة/القسم).

رسم توضيحي للنموذج:
يمثل الشكل انتي نموذ التميز الخاص بفئة الوحدة التنظيمية املتميزة (اإلدارة املتميزة  /القسم املتميز /اإلدارة املبتكرة /القسم املبتكر)
واملعايير األساسية والقيمة النسبية لكل معيار وذلك اعتمادا على منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.

%30

%50

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

8

املحور االول :تحقيق الرؤية (:)%50
يتضمن املحور األول أربعة معايير رئيسة اي :استراتيجية الدائرة – املهام الرئيسة – دعم معيار خدمات سبع نجوم – دعم معيار الحكومة
الذكية.
.1
.2
.3
.4

معيار استراتيجية الدائرة .%5
معيار املهام الرئيسية .%35
معيار خدمات سبع نجوم .%5
معيار الحكومة الذكية .%5

 .1املعيار الرئيس ي األول :استراتيجية الدائرة ()%5
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى قيام اإلدارة/القسم بتحقيق دورها في استراتيجية الدائرة ،كما يركز هذا املعيار على مدى متابعة اإلدارة
/القسم املعنية ألدائها وتقييم نتائج مؤشرات أدائها لتحسين األداء املؤسس ي للدائرة ومدى وجود آليات وأدلة ملراقبة وفهم وتحديد أهم مواطن
ً
التحسين لديها وفقا لخط تنفيذية و تحسينية مناسبه.

 1.1التخطيط ومتابعة تنفيذ استراتيحية الدائرة :
أ .قدرات التخطيط ومتابعة تنفيذ استراتيحية الدائرة :
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:


تحديد وتنفيذ املبادرات والبرامج الالزمة لتحقيق مستهدفات املؤشرات االستراتيجية للدائرة من خالل خط عمل تتضمن تحديدا
واضحا لألنشطة ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد الالزمة ومقاييس اإلنجاز وخط إلدارة املخاطر بالتنسيق مع لجنة إدارة
املخاطر واستمرارية األعمال لضمان عدم التداخل واالزدواجية ،ويمكن أن تشمل هذه املبادرات والبرامج:
 oاملبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل اإلدارة/القسم.
 oاألنشطة واملبادرات التي تقوم بها اإلدارة /القسم في دعم أهداف الجودة التي تبنهتها الدائرة  ،ومدى إظهار الدعم لها في
خط االدارة أو القسم التنفيذية أو مشاركتها في توثيق الدعم هذا على املستوى االستراتيجي
 oاملبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها باالشتراك أو بالتنسيق مع إدارات  /أقسام أخرى.
 oااللتزام بتوفير النتائج واإلحصائيات الخاصة باملؤشرات االستراتيجية ونتائج إنجاز مبادرات وبرامج استراتيجية الدائرة وفقا
للمتطلبات املتفق عليها وفي األوقات املحددة لذلك بالتنسيق مع مكتب التطوير املؤسس ي.

ب .تقييم اإلنجازات و النتائج الخاصة بتخطيط ومتابعة تنفيذ استراتيحية الدائرة :
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية :




نتائج مؤشرات استراتيجية الدائرة ذات العالقة بعمل اإلدارة/القسم بشكل مباشر أو قد يكون له تأثير في تحقيقها من خالل نتائج
املؤشرات الفرعية  /التصنيفات التابعة لها.
نتائج تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بنطاق عمل اإلدارة/القسم سواء لدعم استراتيجية الدائرة أو دعم أهداف الجودة.
نسبة االلتزام بالوقت املحدد إلدخال البيانات في النظام اإللكتروني إلدارة األداء وتوفير النتائج واإلحصائيات الخاصة باملؤشرات
االستراتيجية للدائرة بالتنسيق مع مكتب التطوير املؤسس ي.

دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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 .2املعيار الرئيس ي الثاني :املهام الرئيسية ()%35
يركز هذا املعيار على مدى تطبيق الدائرة لخطتها االستراتيجية وتصميم وتطبيق مشاريع ومبادرات وبرامج وعمليات تنظيمية ورقابية من خالل
خطتها التش يلية بما يتوافق مع مهامها املدرجة في قانون التأسيس وبما يضمن تحقيق األهداف االستراتيجية للدائرة بكفاءة وفاعلية بناء على
طبيعة الدائرة ومن حيث تأثير عملها على محاور االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،كما يركز هذا املعيار على تقييم نتائج مؤشرات
األداء االستراتيجية ونتائج أدائها ضمن املؤشرات التش يلية الخاصة باملشاريع واملبادرات والبرامج والعمليات التنظيمية والرقابية ومدى وجود
ً
آليات وأدلة ملراقبة وفهم وتحديد أهم مواطن التحسين لديها وفقا لخط تنفيذية و تحسينية مناسبه.

 1.2إعداد وتنفيذ ومتابعة أداء اإلستراتيجية (:)%15
أ .قدرات وتنفيذ ومتابعة أداء اإلستراتيجية:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:










إعداد ومراجعة وتحديث االستراتيجية والسياسات الداعمة لها بانتظام للتأكد من مدى مالءمتها وفاعليتها ،وتحديد األطراف املسؤولة
داخل اإلدارة/القسم عن اإلعداد واملراجعة والتحديث.
التنسيق مع مكتب التطوير املؤسس ي عند تصميم مؤشرات األداء االستراتيجية املشتركة وتحديد املستهدفات الخاصة بكل
إدارة/القسم أو تحديد مدى مساهمتها في تحقيق املستهدفات.
تطبيق إطار عمل لنظام إدارة األداء املؤسس ي وتحديد املسؤوليات والصالحيات لتطبيقه في جميع مراحله داخل اإلدارة/القسم.
مواءمة املؤشرات التنفيذية والتنافسية بجميع املستويات داخل اإلدارة/القسم مع مستوى الرؤية واألهداف االستراتيجية العامة
للدائرة وصوال إلى مستوى األفراد.
تطبيق آليات وأنظمة لجمع وتحليل بيانات األداء ورفع التقارير للمعنيين حسب احتياجاتهم.
تفعيل اإلدارة/القسم للنظام اإللكتروني إلدارة األداء ومدى الرب بينه وبين األنظمة اإللكترونية ذات العالقة داخل اإلدارة/القسم.
استخدام اإلدارة/القسم ملختلف تقارير األداء املؤسس ي الصادرة عن مكتب التطوير املؤسس ي واالعتماد على نتائج وتقارير األداء في
إعداد خط تحسينية لإلدارة/القسم ومراعاة تحديثها بشكل دوري.
تطبيق آلية للتدقيق داخليا على صحة ومصداقية نتائج األداء وعلى سالمة ودقة آليات جمع بيانات األداء والتأكد من مصادر البيانات
وطرق حساب املؤشرات.
االلتزام بتوفير النتائج واإلحصائيات الخاصة بمؤشرات التنافسية العاملية على مستوى اإلدارة/القسم من خالل استخدام نماذ
وإرشادات منهجية املقارنات املعيارية (إن وجدت).

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق ومتابعة خطة اإلدارة  /القسم :
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:




نتائج املؤشرات التش يلية واالستراتيجية ومؤشرات التنافسية والتي يتم تحديدها بناء على املهام الرئيسية لإلدارة/القسم.
نسبة االلتزام بالوقت املحدد لتوفير النتائج واإلحصائيات الخاصة باملؤشرات التش يلية واالستراتيجية ومؤشرات التنافسية العاملية
ملكتب التطوير املؤسس ي عبر آلية واضحه وموثقة من قبل اإلدارة أو القسم.
نتائج التدقيق الداخلي والخارجي على نظام إدارة األداء ونسبة اإللتزام بالوقت املحدد إلغالق حاالت عدم املطابقة وتنفيذ الخط
التحسينية الآلزمة ملعالجة تلك الحاالت.
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 2.2املشاركة في إدارة وتطبيق املبادرات /املشاريع (:)%5
أ .قدرات إدارة وتطبيق املبادرات /املشاريع:








تحديد أهداف ومجال عمل املبادرة  /املشروع واملخرجات املتوقعة ،ومدى ارتباط أهداف املشروع بالخطة االستراتيجية للدائرة أو
لجهات أخرى ذات العالقة بأنشطة الدائرة.
وجود خطة عمل إلدارة املبادرة /املشروع تشمل مرحلة التخطي والتنفيذ والتقييم وكيفية اختيار أعضاء فريق املشروع وتحديد
مهامهم ومسؤولياتهم وصالحياتهم.
إدارة عملية الت يير وتحديد األطراف املتأثرة باملبادرة  /املشروع وتحليل كيفية تأثرهم بضمان تحقيق األهداف املخط لها.
الحلول أو البدائل التي تمت دراستها ومقارنتها للمبادرة  /املشروع وأسباب استبعادها.
التخطي املالي للمبادرة  /املشروع وتحليل الفوائد والتكاليف.
إدارة وتحليل املخاطر املرتبطة بتطبيق املبادرة  /املشروع.
آلية وخطوات تطبيق ومراجعة خطة العمل.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة وتطبيق املبادرات  /املشاريع:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الجهة الحكومية  ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:


مدى مساهمة نتائج وإنجازات املبادرة /املشروع في تحقيق األهداف االستراتيجية للدائرة أو لألهداف التنفيذية لإلدارة أو القسم.



اإلنجازات والنتائج امللموسة التي حققها املبادرة  /املشروع وانعكاساتها املادية وغير املادية.

 مدى االلتزام بتطبيق خطة العمل الزمنية إلدارة وتطبيق املبادرات /املشاريع ضمن امليزانية املعتمدة لها.

 3.2إدارة العمليات (:)%15
أ .قدرات إدارة العمليات:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:




تحديد وتصنيف عمليات اإلدارة/القسم الالزمة لتنفيذ استراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها ،وترتيب العمليات حسب األولوية كجزء
من نظام إدارة العمليات املعتمد بالدائرة ،واستخدام أساليب مناسبة إلدارتها وتطويرها وقياس مؤشرات أدائها بكفاءة وفاعلية.
تحديد مالكي العمليات على مستوى اإلدارة/القسم وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة الت يير بهدف التحسين وتطوير العمليات.
تصميم مؤشرات أداء للعمليات وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية للدائرة.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة العمليات:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:




نسبة تحقيق مؤشرات األداء التش يلية املتعلقة بالعمليات الرئيسية.
حجم العمل الذي تم تنفيذه (مثل :عدد الشيكات الصادرة  ،عدد املناقالت واإلضافات ).
كفاءة تنفيذ العمليات (مثل :نسبة الخفض في تكلفة العملية  ،نسبة الزيادة في املخرجات مع الحفاظ على نفس املدخالت).
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الوقت الالزم لتنفيذ العملية.
نتائج مؤشرات العمليات.
نسبة العمليات التي تم تحسينها.
نتائج تطوير العمليات املادية وغير املادية.
نسبة األخطاء  /املالحظات على العمليات.
اإلنتاجية (حجم العمليات املنجزة في وحدة الزمن مقارنة باألهداف).

. 3املعيار الرئيس ي الثالث :خدمات سبع نجوم ()%5
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى قيام اإلدارة/القسم برصد مشاركتها بفعالية في عملية تصميم وإدارة وتطوير عمليات تقديم الخدمات
للمتعاملين الداخليين والخارجيين من أفراد ( )G to Cومؤسسات أعمال ( )G to Bومؤسسات حكومية ( )G to Gالتي تقدم بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وإبراز مدي دورها في التعاون والتنسيق مع كل من مكتب التطوير املؤسس ي ،وأيضا فريق خدمات سبع النجوم املشكل حاليا للعمل على
دراسة هذا املعيار بشكل عام على مستوى الدائرة.

 1.3إدارة عمليات تقديم الخدمات:
أ .القدرات الخاصة بإدارة عمليات تقديم الخدمات:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:








تحديد وتصنيف عمليات تقديم الخدمات الالزمة لتنفيذ خطة اإلدارة/القسم وتحقيق اهداف أي منهما ،وترتيب العمليات حسب
األولوية ،واستخدام أساليب مناسبة إلدارتها وتطويرها بما في ذلك العمليات التي تتخطى حدود اإلدارة/القسم.
تصميم وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين من خالل حلول مبتكرة مبنية على احتياجات وتوقعات املتعاملين الحالية
واملستقبلية وبمشاركة فاعلة من املوارد البشرية واملتعاملين والشركاء واملعنيين.
تحديد املسؤولين عن عمليات تقديم الخدمات وبيان أدوارهم ومسؤولياتهم في استحداث وإدارة وتطوير هيكل العمليات الرئيسية.
تصميم مؤشرات أداء لعمليات تقديم الخدمات (تش يلية واستراتيجية) وربطها بشكل مباشر مع الخطة االستراتيجية للدائرة أو
الخطة التنفيذية سواء لإلدارة او القسم.
التنسيق مع الجهات املعنية في تقديم الخدمات املشتركة مع تحديد األدوار واملسؤوليات كل من االدارة /القسم لضمان عدم التداخل
واالزدواجية.
العمل مع الشركاء املعنيين في تقديم الخدمات املشتركة لتطوير آليات وقنوات تقديم الخدمات املشتركة وتبسيطها بهدف تعزيز تجربة
املتعامل.
تطبيق أنظمة لقياس وإدارة تأثير العمليات على الصحة والسالمة والبيئة بما يضمن قياس وتقليل التأثيرات الناجمة عن أعمال
وخدمات االدارة /القسم على املجتمع والبيئة وترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة واملياه.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة عمليات تقديم الخدمات:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة ،والسيما االدارة /القسم  ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:

ب )1مؤشرات األداء املتعلقة بالخدمات:
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نتائج املتسوق السري.
حجم املنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها.
فعالية تقديم الخدمات (مدى تحقيق الخدمة لألهداف املرجوة منها).
كفاءة تقديم الخدمات (مثل :نسبة الخفض في تكلفة الخدمة  ،نسبة الزيادة في املخرجات مع الحفاظ على نفس املدخالت).
الوقت الالزم لتقديم الخدمات (مثل :مدة االنتظار لتقديم الخدمة ،املدة الالزمة إلنجاز الخدمة ،عدد الخطوات الالزمة إلنجاز
الخدمة).
مؤشرات توفر الخدمة (مثل :نسبة الخدمات املتوفرة في نطاق ج رافي محدد).
مؤشرات سهولة الوصول للخدمة (مثل :عدد األيام للحصول على موعد ،عدد القنوات املتوفرة لتقديم الخدمة ،املدة الالزمة للوصول
إلى مكان تقديم الخدمة).
خط تحسينية لدراسة أهم مالحظات واقتراحات املتعاملين الواردة في تقارير رض األطراف املستفيدة
نسبة املالحظات التي تم حلها ضمن الوقت املحدد.
نسبة االلتزام بمواصفات الخدمة حسب ميثاق خدمة املتعاملين  /دليل الخدمات.
نسبة االلتزام بمواصفات الخدمة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة.
نسبة الخدمات التي تم تحسينها.
نتائج تطوير الخدمات املادية وغير املادية.
نسبة األخطاء في الخدمات املقدمة من قبل االدارة /القسم (مثل :عدد األخطاء لكل  100معاملة).
معدل اإلنتاجية لإلدارة /القسم (مثل :حجم املعامالت املنجزة في وحدة الزمن مقارنة باألهداف).

ب )2مقاييس رأي املتعاملين (االنطباعات):
تعبر هذه املقاييس عن رأي املتعاملين واملتأثرين بأنشطة وخدمات الوحدة التنظيمية.
سيتم تقييم نتائج رأي املتعاملين من خالل:



نتائج دراسة رضا املتعاملين عن خدمات االدارة /القسم التي يتم إجراؤها من مكتب التطوير املؤسس ي.
نتائج دراسات رضا املتعاملين التي قد تجريها جهات اخرى على مستوى االدارة /القسم .

 .4املعيار الرئيس ي الرابع :الحكومة الذكية (:)%5
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مستوى النضج اإللكتروني  /ومدى تطبيق خط وسياسات تدعم التحول إلى تقديم الخدمات اإللكترونية /الذكية
بما يحقق أهداف االدارة /القسم ،ومن ثم املساهمة في دعم استراتيجية الدائرة في التحول إلى الحكومة الذكية ومدى تحقيقها لنتائج أداء رائدة في
هذا املجال.
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 1.4تطبيق خطط وسياسات التحول الذكي:
أ .قدرات تطبيق خطط وسياسات التحول الذكي
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:







تطبيق الخط والسياسات الداعمة لتطبيق وتعميم استخدام الخدمات اإللكترونية  /الذكية في مختلف أعمال الدائرة وعملياتها
الرئيسية واملساندة.
املساهمة في تطوير وإدارة املوقع اإللكتروني للدائرة بشكل يعكس حضور االدارة /القسم من خالل توثيق مختلف أنشطتها بشكل
واضح ومثمر على شبكة االنترنت واالعالن عنها في شبكات التواصل االجتماعي.
التعاون والتنسيق مع الوحدات األخرى فيما يتعلق باحتياجات االدارة /القسم إلكترونيا ل ايات إقامة بنية تحتية متقدمة.
مساهمة االدارة /القسم في االلتزام بتطبيق سياسات أمن املعلومات املعمول بها داخل الدائرة.
شمولية وتكامل الخدمات اإللكترونية  /الذكية واألنظمة اإللكترونية مع بقية خدمات االدارات /األقسام األخرى داخل الدائرة أو مع
خدمات الجهات الحكومية األخرى واألنظمة اإللكترونية  /الذكية املشتركة ذات العالقة.
توفير خدماتها اإللكترونية  /الذكية لقنوات تقديم الخدمة بشكل يتكامل مع بقية خدمات االدارات /األقسام األخرى داخل الدائرة أو
الجهات الحكومية األخرى.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة ،والسيما االدارة /القسم ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:

ب )1مؤشرات أداء تطبيق خط وسياسات التحول الذكي:





نسبة التحول اإللكتروني  /الذكي للخدمات الحكومية املسئول عنها االدارة /القسم.
نسبة استخدام الخدمات الحكومية اإللكترونية  /الذكية املسئول عنها االدارة /القسم.
مستوى التوعية العامة عن الخدمات اإللكترونية  /الذكية املسئول عنها االدارة /القسم.
نسبة التزام الخدمات الحكومية املسئول عنها االدارة /القسم بمعايير جودة الخدمات اإللكترونية  /الذكية.

ب )2مقاييس رأي املتعاملين والشركاء واملعنيين (االنطباعات):
تعبر هذه املقاييس عن رأي املتعاملين والشركاء املعنيين في الخدمات اإللكترونية  /الذكية املسئول عنها االدارة /القسم ،والسيما في ظل عمليات
الرب والتكامل بين األنظمة اإللكترونية وتقديم الخدمات اإللكترونية  /الذكية بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل (استبانات الرأي ،
مجموعات النقاش  ،املالحظات واملقترحات ورسائل الشكر وغيرها) ،ويفضل أن تكون بالتنسيق والتعاون مع مكتب التطوير املؤسس ي.

وحسب طريقة العمل املتبعة من قبل االدارة /القسم ،ويمكن أن تشمل:




نسبة رضا املتعاملين بمختلف فئاتهم عن الخدمات اإللكترونية  /الذكية واملوقع اإللكتروني والتقنيات اإللكترونية املستخدمة والتي
تخص الخدمات املسئول عنها االدارة /القسم.
نسبة رضا جميع املعنيين عن قنوات االتصال املتاحة (املوقع  ،مركز االتصال  ،وسائل التواصل االجتماعي ،وغيرها) والتي تخص
الخدمات املسئول عنها االدارة /القسم.
فعالية وكفاءة خط التحسين لدى االدارة أو القسم في التعامل مع املالحظات  /املقترحات املقدمة من جميع فئات املتعاملين
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واملرتبطة بالخدمة اإللكترونية والتطبيقات التقنية املبتكرة املس ئ املسئول عنها االدارة /القسم  ،مثل:
 oنسبة االقتراحات التي تم تطبيقها من قبل االدارة /القسم.
 oنسبة املالحظات التي تم معالجتها من قبل االدارة /القسم.
 oنسبة الوعي لجميع فئات املعنيين بالخدمات اإللكترونية املقدمة من قبل االدارة /القسم.
 oنسبة الثقة في التعامل مع الخدمات اإللكترونية التي تخص االدارة /القسم.
 oنسبة رضا املوارد البشرية عن الخدمات اإللكترونية الداخلية وأساليب العمل وخط التنفيذ املعتمدة.
 oنسبة رضا الشركاء عن مدى االلتزام ببنود وشروط الشراكة  ،مدى االستفادة منها  ،ويمكن أن تشمل :تقييم التواصل ،
طبيعة العالقة والتعاون مع الشركاء ،التعاون في توفير وتبادل املعلومات ،الشفافية في التعامل ومعايير االختيار.

املحور الثاني :اإلبتكار (:)%20
يتضمن املحور الثاني املعيار الرئيس ي (إدارة االبتكار) ،ويتم مراعاة مدى تطبيق االدارة /القسم الستراتيجية الدائرة لالبتكار ،وإظهار مدى
مشاركتها في تنفيذ خطة االبداع واالبتكار التي تتبناها وحدة االبتكار والتميز املؤسس ي بمكتب التطوير املؤسس ي ،ومدى إعدادها ملبادرات وأنشطة
ريادية في مجال الخدمات والعمليات والبرامج التي تطبق من قبل االدارة /القسم لضمان تحقيق أهدافها وتقديم أعلى مستوى رضا عن الخدمات
املقدمة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.

 .5املعيار الرئيس ي الخامس :إدارة االبتكار (:)%20
يركز هذا املعيار الرئيس ي على الجهود التي تبذلها الوحدة التنظيمية لضمان بناء ثقافة وبيئة عمل تدعم االبتكار والتطوير املستمر من خالل
تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة املعنيين في جهود االبتكار لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة وتنفيذ أعمالها بطرق ابتكارية لتحقيق قيمة مضافة
لجميع املعنيين وبما يتوافق مع استراتيجية االبتكار في املؤسسة  ،كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.

 1.5قدرات تطوير وتطبيق أنظمة إدارة االبتكار
أ .تطوير وتطبيق انظمة إدارة االبتكار:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:








مدى دعم االدارة  /القسم ملنهجية االبداع واالبتكار املعتمدة لدى الدائرة بما يتوافق مع رؤية ورسالة واستراتيجية الدائرة ،وضرورة
إظهار هذا الدعم في مجال االبداع واالبتكار من خالل أنشطة وخط عمل اإلدارة/القسم.
تطوير أنظمة ومهام وإجراءات في نطاق عمل االدارة /القسم داعمة لالبتكار تتضمن استخدام معايير واضحة لتحديد أولويات فرص
التحسين والتطوير التي تحتا حلوال مبتكرة واختيار األفكار املجدية منها بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدائرة (مثل :تقديم
خدمات جديدة ومبتكرة وتنفيذ األعمال واستحداث مبادرات وبرامج وسياسات بطرق ابتكارية تحقق قيمة مضافة لجميع األطراف
املستفيدة).
توفير بيئة العمل والقنوات املالئمة واألدوات التي تحفز املوارد البشرية واملتعاملين واملعنيين على مستوى االدارة /القسم على املشاركة
في أنشطة االبتكار املرتبطة بعمل االدارة /القسم بما يتوافق ويتواءم مع معايير وأدلة العمل واالستراشادات الخاصة بمنهجية االبداع
واالبتكار املعتمدة لدى الدائرة أو خطة االبداع واالبتكار.
تنفيذ برامج لبناء قدرات املوارد البشرية على مستوى اإلدارة/القسم لتمكينها من املساهمة بفاعلية في أنشطة االبتكار.
ضمان االستخدام املثل للمعارف واملعلومات لتحديد الفرص املتاحة لالبتكار على مستوى اإلدارة/القسم.
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ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطوير وتطبيق انطمة إدارة اإلبتكار:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة اإلدارة/القسم  ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:













نتيجة جاهزية االبتكار في اإلدارة/القسم.
نسبة املوظفين املتدربين في مجال االبتكار على مستوى اإلدارة/القسم.
نسبة االبتكارات الناتجة عن اقتراحات املوظفين على مستوى اإلدارة/القسم .
معدل األوراق البحثية املقدمة لكل موظف سواء على مستوى اإلدارة/القسم.
نسبة االبتكارات على مستوى اإلدارة/القسم الحاصلة على براءات اختراع  /حقوق امللكية الفكرية.
نسبة الورش والفعاليات التي تنظمها اإلدارة/القسم في مجال االبتكار .
نسبة امليزانية املخصصة لالبتكار في اإلدارة/القسم.
النتائج املادية وغير املادية التي تم تحقيقها نتيجة لتطبيق األفكار االبتكارية في مجال الخدمات والعمليات ودعم تحقيق األهداف
االستراتيجية.
عدد األفكار االبتكارية املتقدمة من املتعاملين والشركاء التي تم رصدها بمعرفة اإلدارة/القسم.
نسبة االقتراحات  /األفكار االبتكارية املجدية واملطبقة من قبل اإلدارة/القسم.
عدد وحجم املشاريع االبتكارية املنفذة من قبل اإلدارة/القسم مع الشركاء.
عدد الخدمات واملنتجات الجديدة  /املطورة الناتجة عن أفكار ابتكارية ناتجة من قبل اإلدارة/القسم.

املحور الثالث :املمكنات (:)%30
يتضمن املحور الثالث ثالثة معايير رئيسية (رأس املال البشري) و(املمتلكات واملوارد) و (الحوكمة).

 .6املعيار الرئيس ي السادس :رأس املال البشري (:)%10
يركز هذا املعيار الرئيس ي على رأس املال البشري ووضع الخط الالزمة لتحقيق كل من أهداف األفراد سواء على مستوى اإلدارة/القسم بشكل
مشترك مع تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا لقانون ولوائح املوارد البشرية واألنظمة املكملة املعمول بها على مستوى الدائرة بشكل خاص،
وحكومة رأس الخيمة بشكل عام.

 1.6تطبيق الخطط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري:
أ .قدرات تطبيق الخطط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:



تحديد املهارات والكفاءات السلوكية وقدرات املوارد البشرية الالزمة لتحقيق خطة االدارة /القسم وبما يتوافق مع الهيكل التنظيمي
واإلطار العام للعمليات ووضع الخط الالزمة لتوفيرها.
تطبيق سياسات وأنظمة عمل متكاملة ت طي مختلف الجوانب املتعلقة بإدارة عمليات التوظيف والتطوير املنهي وتخطي املسار
الوظيفي واالنتقال والتظلم الوظيفي وأنظمة التحفيز والتكريم وغيرها من العمليات ذات العالقة براس املال البشري على مستوى
اإلدارة/القسم مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقا لقانون ولوائح املوارد البشرية واألنظمة املكملة لها ،وبما يضمن تحقيق
العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية بين املوظفين باالدارة /القسم املعني.
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تحديد االحتياجات التدريبية من قبل اإلدارة/القسم بناء على أسس ومعلومات دقيقة واملساهمة في إعداد الخط التدريبية
باستخدام أشكال التدريب والتعلم املستمر املختلفة وتنفيذها بشكل يضمن إكساب املوارد البشرية املعرف واملهارات والسلوكيات
املطلوبة وقياس مدى فاعلية وأثر التدريب على أداء وسلوك املوارد البشرية.
تقييم أداء املوارد البشرية بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتوفير معلومات منتظمة عن مستويات األداء
واإلنجاز وتحقيق األهداف والكفاءات لتحسين هذه املستويات  ،ورب التقدم الوظيفي واملكافآت والحوافز بنتائج التقييم على
مستوى اإلدارة/القسم.
تمكين املوارد البشرية داخل اإلدارة/القسم لضمان حصولهم على األدوات واملعلومات والكفاءات والصالحيات الالزمة لضمان
مساهمتهم القصوى في تحقيق األهداف التنفيذية الخاصة باإلدارة/القسم.
تشجيع ومكافأة اإلنجازات الرائدة على جميع املستويات داخل اإلدارة/القسم (سواء املوظفين أو فرق العمل) في التوقيت والطريقة
املناسبة وخلق التنافس اإليجابي فيما بينهم.
آليات تقوم بها اإلدارة/القسم للمساهمة في ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومالئمة تساهم في تحفيز املوارد البشرية على اإلنتا
واإلبداع وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية لهم ( مثل :اجتماعات و جلسات خارجية /مكتبة/أنشطة  /يوم رياض ي/
تخصيص فترة استراحة ..الخ)

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق الخطط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة الدائرة أو اإلدارة/القسم املعني ،ويمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:

ب )1مؤشرات األداء املتعلقة بتطبيق الخط والسياسات والعمليات املتعلقة برأس املال البشري:
رصد نتائج مؤشرات األداء سواء على مستوى االدارة /القسم البد أن يكون بالتنسيق التام مع كل من قسم املوارد البشرية
بالدائرة وأيضا فريق عمل معيار رأس املال البشري وفقا ملنظومة الجيل الرابع:
 أوال :تنمية املوارد البشرية: الكفاءات املطلوبة مقارنة بالكفاءات املتوفرة.
 اإلنتاجية على مستوى اإلدارة/القسم.
 معدل الساعات التدريبية لكل موظف حسب الفئات الوظيفية املختلفة (القيادية  ،االشرافية  ،التنفيذية التخصصية والفنية).
 نسبة املتدربين حسب الفئات الوظيفية املختلفة ( القيادية  ،اإلشرافية  ،التنفيذية التخصصية والفنية).
 مستويات نجاح برامج التدريب والتنمية في تحقيق األهداف املنشودة.
 نسبة املوظفين الذين لديهم خطة تطوير األداء الفردية على مستوى اإلدارة/القسم.
 نتائج تقييم أثر التدريب على مستوى اإلدارة/القسم.
 التحفيز واملشاركة: عدد االقتراحات املقدمة لكل  100موظف سنويا.
 نسبة االقتراحات املطبقة إلى االقتراحات املقدمة.
 نسبة املوظفين الذين لديهم وثائق أداء.
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 مستويات الرضا: متوس عدد أيام ال ياب لكل موظف.
 معدل اإلجازات املرضية لكل موظف.
 متوس عدد إصابات العمل.
 عدد املالحظات والتظلمات من قبل املوظفين.
 نسبة الدوران الوظيفي ل ير املواطنين.
 نسبة تظلمات املوارد البشرية التي تمت معالجتها ضمن الوقت املحدد.
 الخدمات املقدمة للموارد البشرية: الوقت الالزم لتقديم الخدمات (املدة الالزمة إلنجاز املعاملة).
 كفاءة تقديم الخدمات (نسبة الخفض في تكلفة الخدمة  ،نسبة الزيادة في املخرجات مع الحفاظ على نفس املدخالت)
 نسبة األخطاء.
 سرعة االستجابة لالستفسارات والطلبات.

ب )2مقاييس رأي املوارد البشرية ( على مستوى اإلدارة/القسم):





مؤشر الرضا الوظيفي.
مؤشر التناغم الوظيفي.
مؤشر الوالء الوظيفي.
مؤشر السعادة.

 .7املعيار الرئيس ي السابع :املمتلكات واملوارد (:)%10
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى كفاءة وفاعلية إدارة كل من االدارة /القسم ملواردها الداخلية وممتلكاتها لدعم استراتيجية وسياسات الدائرة
وضمان التنفيذ الفعال للعمليات بما في ذلك تحديد أولويات اإلنفاق بشكل يلبي احتياجات ومصالح املتعاملين وبما يلغي النفقات في املجاالت التي
ال تضيف قيمة لهم  ،كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في هذا املجال.

 1.7إدارة املمتلكات ( املباني ,األجهزة ,املوارد ) (:)%5
أ .قدرات إدارة املمتلكات ( املباني ,األجهزة ,املوارد ):
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:






تطبيق سياسات وخط طويلة املدى إلدارة املمتلكات واملرافق واملعدات تدعم سياسة واستراتيجية الدائرة.
االستخدام األمثل للممتلكات واملرافق واملعدات وإدارة دورة حياة تلك األصول وأمنها وإدامتها من خالل برامج الصيانة (خاصة
الوقائية).
تطبيق املواصفات البيئية في عمليات الشراء واستخدام املواد الصديقة للبيئة بما يضمن املحافظة على البيئة واملوارد غير املتجددة.
تطبيق معايير املباني الخضراء.
اإلدارة األمثل للمستودعات واملخزون.

دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة املمتلكات ( املباني ,األجهزة ,املوارد ):
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة االدارة /القسم ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:











كفاءة االستعمال.
كفاءة وفاعلية عمليات الصيانة.
نسبة الخفض في النفقات املرتبطة بإدارة املمتلكات.
نسبة الخفض في استهالك الكهرباء واملياه.
حجم املواد التي تم إعادة استخدامها  /تدويرها.
نسبة الخفض في استهالك املواد (األوراق ،الوقود  ،املواد الكيميائية  ،وغيرها).
نسبة الخفض في انبعاثات ال ازات الدفيئة وامللوثات البيئية.
نسبة االلتزام بمعايير املباني الخضراء.
نسبة استخدام املواد الصديقة للبيئة من املواد القابلة لالستبدال واملستخدمة في الجهة.
نسبة التقنيات الصديقة للبيئة املستخدمة في العمليات  /الخدمات.

 2.7إدارة املوارد املالية (:)%5
أ .قدرات إدارة املوارد املالية
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية:







تطبيق سياسات وخط طويلة املدى وعمليات مالية لدعم تحقيق استراتيجية الدائرة.
تصميم عمليات التخطي املالي وعمليات الضب الداخلي والرقابة واملراجعة وإعداد التقارير املالية لضمان االستخدام األمثل
للموارد بكفاءة وفاعلية.
تطبيق برامج لتنمية اإليرادات.
تطبيق برامج لترشيد النفقات.
تطبيق مبادئ حساب التكاليف للعمليات والخدمات لضمان رفع كفاءتها.
تحليل النتائج واإلنجازات مقارنة باملوارد املالية املعتمدة.

ت .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة املوارد املالية:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة االدارة /القسم ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:








دقة التخطي املالي لإليرادات الذاتية.
دقة التخطي املالي للمصروفات.
دقة إعداد امليزانية.
نسبة الزيادة في اإليرادات الناتجة عن برامج تنمية اإليرادات.
نسبة الخفض في النفقات الناتجة عن برامج ترشيد النفقات.
نسبة الخفض في تكاليف الخدمات والعمليات الرئيسية.
نسبة الخفض في تكاليف العمليات املساندة.
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 .8املعيار الرئيس ي الثامن :الحوكمة (:)%10
يركز هذا املعيار الرئيس ي على مدى كفاءة وفاعلية اإلطار العام للحوكمة املطبق في االدارة /القسم بما يضمن تحقيق مبدأ املساءلة تجاه املعنيين
والشفافية تجاه املجتمع والجهات املعنية بالحوكمة على املستوى الحكومي فيما يتعلق باألداء ومدى االلتزام بالتشريعات والقوانين بما في ذلك
املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية ،كما يركز هذا املعيار على مدى تحقيق نتائج رائدة في الحوكمة وإدارة املخاطر.

 1.8تطبيق إطار عام للحوكمة (:)%5
أ .قدرات تطبيق إطار عام للحوكمة
ويمكن أن يشمل هذا املعيار النقاط التالية :






التزام االدارة /القسم بتطبيق إطار عمل فعال وشامل للحوكمة على مجاالت العمل املختلفة  ،استنادا إلى منهجية الحوكمة املعتمدة
لدى الدائرة (مثل :إدارة اللجان  ،فرق العمل  ،إدارة املشاريع  ،إدارة املوارد واملمتلكات).
تحقيق مبادئ الحوكمة الخاصة بفصل املهام واملسؤوليات على مستوى االدارة /القسم من خالل تحديد سلسلة القيمة واإلطار العام
للعمليات الذي يتضمن العمليات الرئيسية والفرعية ومراعاة التسلسل الوظيفي وفقا للهيكل التنظيمي املعتمد لدى الدائرة لتنفيذ
االستراتيجية وتبني تطبيق السياسات الداعمة لنطاق عمل االدارة /القسم.
االلتزام بالتشريعات والقوانين ومتطلبات البرامج الحكومية واملتابعة الفعالة لتنفيذ ما يرد في تقارير التقييم والتدقيق من الجهات
باملتابعة والرقابة اإلدارية واملالية ( مثال :ديوان املحاسبة  ،مكتب التدقيق الداخلي  ،وزارة املالية وغيرها).
تطبيق االدارة /القسم ملعايير تساهم في حفظ حقوق امللكية الفكرية على مستوى الدائرة بشكل عام.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بتطبيق إطار عام للحوكمة:
حسب طبيعة عمل واهداف وأنشطة االدارة /القسم ،يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج التالية:

ب )1مؤشرات األداء الخاصة بالحوكمة:
حيث يمكن أن يشمل ذلك املجاالت التالية:




نتائج تصنيف ديوان املحاسبة.
عدد املالحظات الواردة في تقارير التدقيق والتقييم مصنفة حسب األهمية.
نسبة املالحظات من تقارير التقييم والتدقيق التي تم إغالقها في الوقت املحدد من قبل االدارة /القسم.

ب )2مقاييس رأي املعنيين بالحوكمة:
حيث يمكن أن يشمل ذلك املجاالت التالية:
-

الشفافية والنزاهة في معايير التعامل مع املتعاملين مع إالدارة /القسم.
الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في معايير التعامل مع املوارد البشرية على مستوى االدارة /القسم

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

20

 2.8تطبيق خطط إلدارة املخاطر (:)%5
أ .قدرات تطبيق خطط إلدارة املخاطر:
ويمكن أن يشمل هذا املعيار على مستوى االدارة  /القسم بالتنسيق مع لجنة إدارة املخاطر واستمرارية األعمال على مستوى الدائرة عدد من
النقاط التالية:






تحديد املخاطر واألزمات والكوارث املحتملة بكافة أنواعها على مستوى االدارة /القسم (مثل :املخاطر االستراتيجية  /املخاطر
التش يلية /املخاطر التكنولوجية واملعلوماتية /مخاطر الصحة والسالمة املهنية) وتحديد احتمالية حدوثها وانثار الناجمة عنها.
إعداد خطة إلدارة املخاطر املحتمل حدوثها على نطاق عمل اإلدارة /القسم بشكل يتضمن تحديد األنشطة ومسؤوليات التنفيذ
واألطر الزمنية واملوارد الالزمة بشكل واضح ومفصل.
تحديد بدائل وسيناريوهات وخط بديلة ملواجهة املت يرات واملستجدات التي يمكن أن تحول دون تحقيق األهداف االستراتيجية
وتنفيذ العمليات واملشاريع واملبادرات والبرامج ذات العالقة بمجال عمل اإلدارة/القسم املعني.
تحديد قائمة بأسماء مالكي الخطر على مستو االدارة /القسم لرصد كافة أنواع املخاطر ومراقبتها بشكل مستمر وفقا نليةعمل
واضحة ومعلنة.
مشاركة االدارة /القسم في وضع خط الستمرارية األعمال في حال وقوع الكوارث والطوارئ واألزمات الكبرى بشكل مفاجئ ،وإثبات
قدرتها على تحديد كافة املتطلبات (بشرية /تكنولوجية /مكانية) لضمان عدم انقطاعها عند حدوثها لحين تفعيل خط إدارة املخاطر
وفقا لخط االستجابة املتواءمة مع كل خطر على حدة.

ب .تقييم اإلنجازات والنتائج الخاصة بإدارة تطبيق خطط إلدارة املخاطر:
حسب طبيعة عمل وأهداف وأنشطة االدارة /القسم ،ويتم رصد نتائج هذا املعيار بالتنسيق التام مع كل من بالتنسيق مع لجنة إدارة
املخاطر واستمرارية األعمال على مستوى الدائرة ،وتحديدا فريق عمل إدارة الطوارئ العامة ،وبالتالي يمكن أن يشمل هذا املعيار النتائج
التالية:





نسبة نجاح خط التدريب والتجارب الوهمية للتعامل مع األزمات والكوارث.
متوس عدد إصابات العمل الناتجة من األزمات والكوارث ذات العالقة بأنشطة ومهام اإلدارة /القسم.
عدد الحوادث الناتجة عن عمليات وأنشطة االدارة /القسم.
نسب نجاح خط الطوارئ في التعامل مع املخاطر (في حال حدوثها) فيما تخص مشاركة اإلدارة /القسم املعني بها.

ً
خامسا :فئة املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل:
بالنسبة لهذه الفئة فإنها اختيارية حسب رغبة الطرف في املشاركة في الجائزة ،وتشير هذه الفئة إلى كل وحدة تنظيمية أو فريق عمل أو لجنة على
مستوى الدائرة ،ولدى كل منهما املقدرة العالية على إثبات فعالية املشاركة وكفاءته في إدارة وتطبيق املبادرات /املشاريع /اللجان/فرق العمل،
والتي كان لها تأثير كبير في إضافة قيمة مضافة على مستوى الدائرة بحيث ساهمت في تعزيز تنافسيتها بشكل ملحوظ وملموس من خالل مخرجات
ونتائج حقيقة يتم االعتماد عليها ،وسوف يتم اعتماد معايير هذه الفئة في منافسة داخلية سواء ما بين الوحدات التنظيمية أو فرق العمل و
اللجان التي تم تشكيلها ،ثم يرشح الفائزون لجائزة جلفار املالية للتميز ،حيث يتم اختيار مبادرة /مشروع واحد فائز من بين طلبات املشاركة
للمبادرات واملشاريع املتنافسة على الجائزة ،وأيضا اختيار لجنة /فريق عمل واحد فق فائز من بين طلبات املشاركة للجان وفرق العمل
املتنافسة على الجائزة ،وتعتمد هذه الفئة في مكوناتها ومعاييرها على تقديم نموذج طلب مستقل بناء على رغية الطرف املستفيد في املشاركة
بشرط ان تستوفي معايير التقييم الخاصة باملبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فرق عمل املشار إليها الحقا في البند الفرعي من هذا الدليل في معايير
تقييم الجائزة.
دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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إرشادات وشروط املشاركة في جائزة جلفار املالية للتميز:
أوال :بالنسبة لفئات الجائزة (االدارة  /القسم املتميز أو االدارة  /القسم املبتكر)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعبئة النموذ املعد من قبل مكتب التطوير املؤسس ي بالدائرة.
يتم تقديم وثيقة واحدة فق تعبر عن أنشطة وانجازات االدارة تشمل كافة األقسام والوحدات التابعة لها.
يتم استيفاء الكتابة في كافة معايير التميز املؤسس ي املنشودة في الوثيقة (مصفوفة الجيل الرابع للتميز).
ترسل نسخة الكترونية بصي ة  Word documentو  PDFمن وثيقة التقديم الى مكتب التطوير املؤسس ي بالدائرة
على البريد اإللكتروني التالي. Roqayya.a@finance.rak.ae :
يتم تحرير الوثيقة بخ  Simplified Arabicوحجم الخ  14نقطة.
عدد الصفحات ال يتجاوز  60صفحة.
يزتم االلتززام بمواعيزد التقزديم املحزددة للمشزاركة فزي جزائزة جلفزار  ،والتزي يزتم االعزالن عليهزا مزن قبزل مكتزب التطزوير
املؤسس ي ويستبعد أي طلب أو وثيقة ال تلتزم بتطبيق هذا األمر أو تتجاوز املواعيد املقررة للمشاركة .

ثانيا :بالنسبة لفئة الجائزة الفرعية ( املبادرة /املشروع  /اللجنة  /فرق عمل):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تعبئة النموذ املعد للمشاركة من قبل مكتب التطوير املؤسس ي بالدائرة
ً
فيما يخص املشاريع فإنزه ال يجزوز مشزاركة املشزاريع الفزائزة فزي جزوائز سزابقة أو أن تكزون تلزك املشزاريع مقدمزة حاليزا
لجهات أخرى للمشاركة في إحدى الجوائز.
يجب أن ت طي وثائق التقديم جميع أنشطة ومراحل املشروع  /أعمال الفرق  /أو أعمال اللجان ولزيس التركيزز علزى
األنشطة الفردية أو مرحلة ما دون مراحل أخرى.
ال بد من االنتهاء من انجاز املشروع حتى تكتمل عملية إدارة املشروع وإغالقه ،على أن ال يكون قد مض ى على اإلنتهاء
من املشروع أكثر من خمس سنوات من املوعد النهاقي للتقديم.
بالنس ززبة للج ززان أو ف ززرق العم ززل املش ززاركة الب ززد أن يك ززون ف ززد مضز ز ى عل ززى تش ززكيلها ع ززام أو أكث ززر ،ول ززديها م ززن النت ززائج
واملخرجات التي تشير إلى قدرتها في تطوير العمل بشكل ملحوظ وملموس داخل الدائرة.
ترسزل نسزخة الكترونيزة بصزي ة  Word documentو  PDFمزن وثيقزة التقزديم الزى مكتزب التطزوير املؤسسز ي علزى
البريد اإللكتروني التالي. Roqayya.a@finance.rak.ae :
يتم تحرير الوثيقة بخ  Simplified Arabicوحجم الخ  14نقطة
عدد الصفحات ال يتجاوز  40صفحة.
عدد صفحات نموذ مرفقات األدلة والوثائق الداعمة ال يتجاوز 20صفحة
ي ززتم االلت ززام بمواعي زد التق ززديم املح ززددة للمش ززاركة ف ززي الج ززائزة  ،والت ززي ي ززتم االع ززالن عليه ززا م ززن قب ززل مكت ززب التط ززوير
املؤسس ي ويستبعد أي طلب أو وثيقة ال تلتزم بتطبيق هذا األمر أو تتجاوز املواعيد املقررة للمشاركة .
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آليات تقييم فئات الجائزة :

املرحلة الثانية

املرحلة األولى
تقديم الوثيقة إلى مكتب
التطوير املؤسس ي بالدائرة

التقييم املستقل

1

املرحلة الثالثة

2

التقييم التوافقي

لكل مقيم

3

املرحلة السادسة

5

لجنة التحكيم

املرحلة الخامسة

4

التقرير النهائي

املرحلة الرابعة
الزيارة امليدانية

6

املرحلة السابعة
اعتماد النتائج

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

7

املرحلة الثامنة
إعالن النتائج

املرحلة التاسعة
8

تسليم تقارير
التغذية املرتجعة
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معايير تقييم فئات الجائزة :
املعيار األول

استراتيجية الدائرة
1.1
2.1
3.1
4.1

املعايير الفرعية

5.1
6.1
7.1
8.1

املساهمة الفعالة في نشر وتطبيق رسالة ورؤية املالية وقيمها وأهدافها االستراتيجية من خالل ربطها بشكل واضح
وموثق مع أهداف االدارة أو القسم
العمل على بناء وتعزيز ثقافة التميز والجودة لدى العاملين باالدارة أو القسم مع إثبات فاعلية تفاعلها مع منهجية
إدارة الت يير املعمول بها على مستوى الدائرة في إحداث الت يير املنشود من قبل االدارة العليا
فهم وتلبية االحتياجات والتطلعات الخاصة بكافة األطراف املستفيدة الواردة من مختلف مصادر التحسين وفقا
ملنهجية الدائرة في إدارة العالقة مع األطراف املستفيدة وتحديدا األطراف ذات العالقة بالبيئة الخارجية
املشاركة في إعداد وتحديث وتفعيل خط إدارة املخاطر والفرص املتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة على
مستوى الدائرة لضمان عدم التداخل واالزدواجية ووضع مؤشرات لرصد املخاطر ذات العالقة
مواءمة الخط التنفيذية أو التش يلية لإلدارة أو القسم سنويا مع الخطة االستراتيجية للدائرة مع تحديثها
ومراجعتها وقياس فعاليتها بشكل دوري
إلتزام اإلدارة/القسم بتوفير النتائج واإلحصائيات الخاصة بأهدافها ومقارنتها مع مؤشرات التنافسية العاملية "أي
كقيم مرجعية يتم مقارنة نتائج نسب إنجاز أهداف االدراة أو القسم بها لدعم وتطوير األداء املؤسس ي بالدائرة"
االلتزام التام بتوفير وقياس النتائج واإلحصائيات الخاصة باملؤشرات االستراتيجية ذات العالقة بالقسم أو االدارة
ملكتب التطوير املؤسس ي في الوقت املحدد والسيما عبر بطاقات األداء املتوازن لضمان إدخال البيانات للمؤشرات
االستراتيجية في النظام اإللكتروني إلدارة األداء وفقا لبرنامج الشيخ صقر للتميز
املساهمة في تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج على مستوى االدارة أو القسم ،والتي لها دور في تعزيز تنافسية الدائرة
ورصد نتائجها من خالل نسب اإلنجاز املحققة وفقا للمتطلبات املتفق عليها وفي األوقات املحددة لذلك.

املهام الرئيسية

املعيار الثاني
1.2
2.2
3.2
4.2
املعايير الفرعية

5.2

6.2

7.2

8.2

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

تصميم مؤشرات األداء االستراتيجية أو التنفيذية وتحديد املستهدفات الخاصة بها على مسزتوى كزل هزدف أو نشزاط
ذات العالقة بالقسم او اإلدارة بالتنسيق مع الوحدات املعنية ،والسيما مكتب التطوير املؤسس ي.
تصزميم وتصزنيف العمليزات وادارتهزا بهزدف تحقيزق القيمزة املضزافة لصزالح األطزراف املعنيزة علزى مسزتوى القسزم أو
اإلدارة ووضع املؤشرات واملستهدفات املناسبة لقياس كفاءتها وفاعليتها بشكل دوري ومنتظم (شهريا)
االهتم ززام بالتح ززديث والتط ززوير املس ززتمر للعملي ززات م ززع تحدي ززد املس ززؤولين (م ززالكي العملي ززات) ع ززن ك ززل عملي ززة وبي ززان
أدوارهم ومسؤولياتهم لدعم آليات إدارة الت يير في نظام إدارة العمليات املعتمد للدائرة
تبن ز ززي اإلدارة/القس ز ززم نلي ز ززة ت ز ززدقيق داخل ز ززي تض ز ززمن ص ز ززحة ومص ز ززداقية احتس ز ززاب نت ز ززائج األداء الخاص ز ززة باملؤش ز زرات
االستراتيجية والتش يلية والتأكد من مصادر البيانات وطرق حساب املؤشرات بشكل دقيق وموثق
الت ززام االدارة أو القسززم بززإغالق حززاالت عززدم املطابقززة وفقززا لنتززائج التززدقيق الززداخلي والخززارجي فززي الوقززت املحززدد مززع
وضع الخط التحسينية الالزمة في ضوء ما تسفر عنه تلك النتائج وأيضا لكافة تقارير قياس األداء املؤسس ي
إظه ززار مق ززدرة االدارة أو القس ززم ف ززي ض ززمان اإلس ززتفادة املثل ززي م ززن جمي ززع مخرج ززات نت ززائج قي ززاس األداء املؤسسز ز ي م ززن
مختلزف مصززادر التحسززين الصززادرة عززن مكتززب التطززوير املؤسسز ي وكززذلك املقارنززات املعياريززة ذات العالقززة مززن خززالل
اعداد خط تحسينية تتضمن اجراءات وأنشطة تم تنفيذها في الوقت املحدد لها
اإلنج ززازات والنت ززائج املحقق ززة ف ززي ض ززوء تق ززارير قي ززاس وتقي ززيم رض ززا كاف ززة األط ززرف املس ززتفيدة (املتع ززاملين /الش ززركاء/
املوردين /املجتمع) وأيضا التزامها بتطبيق املبادرات واملشاريع ذات العالقة بزاإلدارة أو القسزم وفقزا للوقزت املسزتهدف
والتكلفة املحددة.
التزام اإلدارة أو القسم بقياس املؤشرات التش يلية ذات العالقة بعمليات القسم أو االدارة ملكتب التطوير
املؤسس ي في الوقت املحدد ،والسيما مؤشرات أداء العمليات وضمان تحقيق مستهدفاتها بشكل دوري (شهريا)
استنادا إلى تقارير األداء التش يلي لإلدارات ودراسة أهم املالحظات الواردة بها ومعالجتها بشكل مثالي

قيمة املعيار 100

10
10
10
10
10
10
20
20

قيمة املعيار 100

10
10
10
10
10

10

20

20

24

خدمات سبع نجوم

قيمة املعيار 100

1.3

وجززود الززوعي الكززافي واإللت ززام تجززاه تطززوير الخززدمات الخاصززة بالقسززم أو االدارة لتحقيززق أفضززل قيمززة لصززالح
املتعاملين مع ربطها باستراتيجية الدائرة وخطتها التنفيذية العامة

20

2.3

اس ززتطالع وتحلي ززل رأي املتع ززاملين واالهتم ززام بدراس ززة وتلبي ززة متطلب ززاتهم ال ززواردة ف ززي مالحظ ززات وتوص ززيات تق ززارير رض ززا
املتعاملين أوجلسات النقاش البؤرية بشكل خاص أو من أي مصدر أخر

20

3.3

ترويج الخدمات بشكل فعال وإدراجها وتضمينها في أدلة أونشرات معتمدة ومعلنة على مستوى الدائرة وتحديثها

20

4.3

تقييم تجربة إدارة العالقات مع املتعاملين وتعزيزها لضمان كفاءة الخدمة واإلبداع والتركيز على املتعاملين

20

5.3

وجود قاعدة بيانات مركزية لبيانات املتعاملين على مستوى االدارة أو القسم مع أتمتة بعض الخدمات وتكاملها

20

املعيار الثالث

املعايير الفرعية

املعيار الرابع
1.4
2.4
3.4
املعايير الفرعية

4.4
5.4
6.4

2.5
املعايير الفرعية

3.5
4.5
5.5

حجم جهود التوعية العامة املبذولة من قبل القسم أو االدارة لتحويل الخدمات إلى خدمات إلكترونية  /الذكية
التزام القسم أو االدارة بتطبيق سياسات أمن املعلومات في جميع أنشطته ومهامه بشكل معلن وواضح
املس ززاهمة م ززن قب ززل اإلدارة أو القس ززم ف ززي تط ززوير وإدارة املوق ززع اإللكترون ززي لل ززدائرة ونش ززر أنش ززطتها وأخباره ززا بش ززكل
متواصل على شبكة االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  ،والسيما بالتنسيق مع مكتب االتصال املؤسس ي
تطبيق القسم أو االدارة ل لخط والسياسات الداعمة لتطبيق وتعمزيم اسزتخدام الخزدمات اإللكترونيزة  /الذكيزة فزي
مختلف خدماتها أوعملياتها سواء الرئيسية والفرعية
نسززبة الخززدمات التابعززة للقسززم أو االدارة التززي يززتم تقززديمها بشززكل الكترونززي أو ذكززي مززن خززالل قنززوات تواصززل معلنززة
لتقديم الخدمة للطرف املستفيد
س ززرعة الب ززت والتعام ززل م ززع جمي ززع املالحظ ززات واملقترح ززات املقدم ززة م ززن جمي ززع فئ ززات املتع ززاملين م ززن مختل ززف مص ززادر
التحسين ذات العالقة بتطوير خدمات االدارة أو القسم الكترونيا وتطبيقها بشكل تقني ومبتكر

10
10
20
20
20
20

إدارة االبتكار

قيمة املعيار 100

ضمان االستخدام األمثل للمعارف واملعلومات لتحديد الفرص املتاحة لالبتكار على مستوى القسم أو االدارة
تقززديم أنشززطة أوأعمززال أوممارسززات أو خززدمات علززى مسززتوى القسززم أو االدارة بطززرق ابتكاريززة تحقززق قيمززة مضززافة
لجميع األطراف املستفيدة
توفير بيئة العمل والقنوات املالئمة واألدوات التي تحفز املوارد البشرية واملتعاملين واملعنيزين علزى املشزاركة فزي أنشزطة
االبتكار املرتبطة بعمل اإلدارة او القسم لدعم منهجية االبداع واالبتكار املعتمدة لدى الدائرة
نسززبة االبتكززارات الناتجززة عززن اقتراحززات املززوظفين علززى مسززتوى القسززم أو االدارة ووجززود ممارسززات تضززمن تسززجيل
براءات اختراع أو الحفاظ على حقوق امللكية الفكرية وفقا لضواب وإجراءات محددة.
نسبة املوظفين املشاركين في أنشطة تدريب وفعاليات وورش عمل التي تنظمها الدائرة املالية في مجزال االبتكزار أو التزي
تتبناها وحدة التميز واالبتكار املؤسس ي.

20

املعيار الخامس
1.5

الحكومة الذكية

قيمة املعيار 100

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

20
20
20
20

25

رأس املال البشري

املعيار السادس
1.6
2.6
3.6
4.6
املعايير الفرعية

5.6
6.6
7.6
8.6

رب أهداف العاملين الوظيفية بخط االدارة أو القسم التنفيذية أو التش يلية مع ضمان املواءمة معها أو مع
الخطة االستراتيجية للدائرة ومتابعة نسبة إنجازها بشكل أمثل
وجود اهتمام ملحوظ ألنشطة ومبادرات لتطوير معرفة املوظفين وقدراتهم على مستوى االدارة أو القسم ووضع
خط تطوير األداء املنهي املناسبة لذوي األداء دون املتوقع
تقسيم األدوار وتحديد املسئوليات فضال عن توزيع مهام العمل بين املوظفين بشكل مثالي مع االهتمام بإشراكهم في
صنع القرار وتفويضهم ومنحهم الصالحيات املناسبة ألداء املهام املوكلة إليهم
االهتمام بمكافأة وتقدير جهود وإنجازات العاملين بشكل متواصل ورعاية وإدارة املوهوبين
مساهمة اإلدارة او القسم الفعالة في دعم منهجية إدارة املعرفة من خالل إعداد وتنظيم ورش تدريبية ولقاءات
اجتماعية وثقافية أو تقديم أفكار ومقترحات لنشر إدارة املعرفة وإصدار نشرات تعريفية بشكل دوري وفتح قنوات
التواصل لنشر الوعي كمنصات رئيسية لتعزيز وإدارة املعرفة على مستوى الدائرة
االهتمام بالتعاقب الوظيفي لبناء قدرات الكوادر الوطنية املؤهلة كقيادات صف أول وصف ثاني من خالل إدارة
مسارات وظيفية واضحة على مستوى االدارة أو القسم
وجود تواصل فعال مع املوظفين على مستوى القسم أو االدارة من خالل عقد اجتماعات شهرية أو تنظيم لقاءات
موثقة ومعتمدة لرصد اهم املعوقات ومتابعة االنجازات وسير العمل
توافر نتائج قياس إيجابية تخص اإلدارة ذاتها أو القسم نفسه ملؤشرات الرضا الوظيفي /التناغم الوظيفي  /الوالء
الوظيفي /مؤشر السعادة /نسبة التوطين

قيمة املعيار 100
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املمتلكات واملوارد

قيمة املعيار 100

1.7
2.7
3.7
4.7

آليات وبروتوكوالت وعالقات الشراكة لدعم التعامل مع الشركاء واملوردين من أجل تحقيق املنفعة املستدامة
وجود ممارسات ومبادرات فعالة إلدارة املباني واملعدات واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة
إدارة املعلومات واملعرفة لدعم اتخاذ القرارات بصورة فعالة على مستوى االدارة أو القسم
التزام االدارة أو القسم بتطبيق سياسات وخط طويلة املدى إلدارة املمتلكات واملرافق واملعدات الصديقة للبيئة
وضمان االستخدام األمثل بما يضمن املحافظة على البيئة واملوارد غير املتجددة.
اإلدارة األمثل لجرد وتقييم األصول والسيما للمستودعات واملخزون

10
10
10

6.7

قدرات االدارة أو القسم على إدارة املوارد املالية من حيث االستخدام األمثل للموارد بكفاءة وفاعلية وترشيد
النفقات وتنمية االيرادات (إن وجدت)
قدرة االدارة او القسم على التخطي املالي إلعداد امليزانية الخاصة بها و للمصروفات املستهدفة بدقة عالية.

20

الحوكمة

قيمة املعيار 100

املعيار السابع

املعايير الفرعية
5.7

7.7
املعيار الثامن
1.8
2.8
3.8
املعايير الفرعية
4.8

5.8

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

تطبيق معايير واضحة ومحددة لتفويض الصالحيات واملسئوليات وحفظ حقوق امللكية الفكرية على مستوى
أنشطة وأعمال االدارة أو القسم.
مساهمة االدارة أو القسم بتحديد املتطلبات الالزمة لدعم منظومة الحوكمة وتحقيق أهدافها الفرعية الخمسة
(املسؤولية – املساءلة –الشفافية -العدالة -االنضباط) وفقا ملنهجية الحوكمة املعتمدة على مستوى الدائرة
التزام االدارة أو القسم باملتابعة الفعالة لتنفيذ املالحظات والتوصيات الداعمة لتحسين منظومة الحوكمة
والحرص على إغالقها في الوقت املحدد والواردة في تقارير التدقيق والتقييم الداخلي أو الخارجي من الجهات املعنية
باملتابعة والرقابة اإلدارية واملالية (مثال :ديوان املحاسبة ،مكتب التدقيق الداخلي ،وزارة املالية وغيرها).
مدى تطبيق مبادئ وقيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة واالنضباط على مستوى اإلدارة أو القسم
سواء في التعامل مع املتعاملين أو فيما يتعلق باملوظفين أواختيار املوردين والتعامل معهم أو غيرها من أنشطة
ومهام القسم مع كافة األطراف املستفيدة
مساهمة اإلدارة أو القسم الفعالة في تحديد املخاطر بكافة أنواعها (تش يلية /استراتيجية  /معلوماتية أو فنية /
تكنولوجية /بيئية  /عامة أو غير متوقعة) وتحديد احتمالية حدوثها وانثار الناجمة عنها ،ومدى جاهزيتها بتوافر
االجراءات التي تكفلها ملواجهة حدوث تلك املخاطر والتعامل معها للحد من أثارها  ،وكذلك االجراءات املتخذة
الست الل الفرص املتاحة بشكل أمثل

10
20
20

20
20
20

20

20
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معايير تقييم املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
املعيار األول
املعايير الفرعية

1.1
2.1
3.1
4.1

املعيار الثاني

املعايير الفرعية

1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2

األعضاء املشاركين في املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
ً
تكافؤ فرص اختيار أعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل وفقا نليات واضحة ومعلنة.
مدى مالئمة خبرات ومؤهالت أعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
الدعم والتواصل بين أعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
ً
تقسيم وتوزيع املهام ألعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل وفقا لخط عمل محددة
آليات القياس واملتابعة الدورية املستخدمة للتأكد من استمرارية فاعلية املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
تقييم أساليب عمل وقياس نتائج أعمال أعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
توثيق الدروس املستفادة ونشرها.

1.3
2.3
3.3
4.3
5.3

الدراسة والتخطيط للمبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
تحديد املستفيدين من املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
دراسة جدوى للعمل وتحديد االفتراضات واملخاطر والفرص وعوامل النجاح
آليات التواصل والتنسيق مع األطراف املعنية باملبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
إبالغ األهداف لجميع املعنين باملبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل والتأكد من الفهم الجيد لها
وضع الخط واملوارد الآلزمة إلنجاز العمل بكفاءة وفاعلية في الوقت املحدد لها.

املعيار الثالث

املعايير الفرعية

املعيار الرابع
املعايير الفرعية

1.4
2.4
3.4
5.4

املعيار الخامس
1.5
2.5
3.5
املعايير الفرعية

تحديد أهداف املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
العناصر والفكرة االساسية واألهداف من املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
دعم ا املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل لسياسات واستراتيجيات الدائرة
تحديد القيود واملخاطر املتوقعة من املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
تحديد املستهدفات لنتائج ومؤشرات ومقاييس األداء للمبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل

4.5
5.5
6.5
7.5

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

إدارة وتوجيه املوارد في املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
ضمان اإلستفادة القصوى لجميع املوارد املتاحة للدائرة في املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
جودة وصحة البيانات واملعلومات التي تم اإلعتماد عليها وتوافر املمكنات لضمان حمايتها بشكل فعال.
إدارة وتوجيه املوردين واملقاولين) إن وجد(
االستخدام األمثل للموارد وترشيد االستخدام وتقليل الهدر واالهتمام باالستدامة) إن وجد(
آليات تطبيق وتنفيذ املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
حصر األدوار واألدوات والتقنيات واملوارد البشرية الالزمة للمبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
إنشاء نظام إدارة سجالت ونشاطات املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل.
تنفيذ عمليات املراقبة واملراجعة والتحديث ووضع الحلول واالجراءات الوقائية والتصحيحية لها
تطبيق ممارسات و أساليب إدارة املشاريع املناسبة ألهداف املبادرة  /املشروع ،أو تطبيق عومل النجاح للعمل
الجماعي بما يخص اللجان أو فريق عمل.
ى
تدوين أفضل املمارسات الجيدة بشكل واضح لخدمة أي عمل مستقبلي على مستو الدائرة.
إعداد تقارير سير العمل بشكل دوري.
تسجيل الدروس املستفادة من تطبيق وتنفيذ املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل ملختلف مراحل العمل.
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املعيار السادس
1.6
2.6
3.6
املعايير الفرعية
4.6

5.6

املعيار السابع

إدارة املخاطر واستمرارية األعمال فيما يخص املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
حصر ورصد وتسجيل كافة املخاطر املتوقعة على مستوى املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل وفقا لكافة
تفاصيل سجل املخاطر املعتمد وفقا ملنهجية إدارة املخاطر واستمرارية األعمال.
تحديد خط استجابة مناسبة لكل خطر محتمل فيما يخص أعمال املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
تحديد األعمال واألنشطة األساسية التي ال يجب توقفها اثناء حدوث أي مخاطر و طوارئ أو كوارث أو أزمات
متضمنة املباني واألفراد والتكنولوجيا البديلة للقيام بها عوضا عن الخطة األساسية لتنفيذ تلك األعمال
وجود مؤشرات ونتائج أداء واضحة لتحليل وقياس احتمالية وحجم تأثير سواء للمخاطر أوالفرص وفقا ملنهجية
إدارة املخاطر واستمرارية األعمال املعتمدة على مستوى الدائرة  ،ويتم االعتماد عليها في تحديث حالة تقييم شدة
املخاطر بشكل مستمر طوال فترة أعمال املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
تحليل السيناريوهات املحتملة للتعامل مع تلك املخاطر واستخدام أسلوب السبب والنتيجة لبحث األسباب
الجذرية للمخاطر املحددة وكيفية التعامل معها ومعالجتها للحد منها إن أمكن وفي نفس الوقت االستفادة من
تعظيم است الل الفرص املتاحة على مستوى أعمال املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
النتائج
مؤشرات أداء ونتائج املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل :

1.7

o
o
o
o
o
o
o
o
o

املعايير الفرعية

الوقت
الجودة
مدى االلتزام بامليزانية املقدرة للمبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل)إن وجد(.
عدد األخطاء.
تكاليف األخطاء.
عدد ساعات /أيام التأخير.
الكلفة النهائية/الكلفة التقديرية) إن وجد(.
عدد أوامر الت يير.
مدى تحقيق نتائج املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل


أثر املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل على املتعاملين مع الدائرة ) إن وجد(



أثر املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل على العاملين في الدائرة ) إن وجد(



أثر املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل في رفع الكفاءة والفعالية بالدائرة



أثر املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل ق على طبيعة التعامل مع الشركاء الخارجيين واملوردين
(إن وجد(

قيمة املعيار 100

20
20
20
20

20

قيمة املعيار 400

200

 أثر املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل على املجتمع املحلي) إن وجد(.
مؤشرات أداء ونتائج أعضاء املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل:

2.7

o
o
o
o

o

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

االقتراحات والشكاوي.
كفاءة مدير املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل
كفاءة أعضاء فريق املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل والتي تظهر من خالل االلتزام بخطة املشروع،
االجتماعات ،قلة األخطاء .الخ
مقاييس رضا األطراف املستفيدة ) إن وجد(
املقارنة املعيارية مع نتائج املبادرة  /املشروع  /اللجنة  /فريق عمل

200
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فئات جائزة وسام املدير العام لألفراد (الجائزة الفرعية)

دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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فئات جائزة وسام املدير العام (الجائزة الفرعية )
تفاصيل الفئات

إلزامي  /إختياري

الشخصية القيادية /
االشرافية املتميزة

إلزامي

املراقب املالي املتميز

إلزامي

املوظف املتميز

إلزامي

املوظف املبتكر

إلزامي

املساعد اإلداري املتميز

إلزامي

م

الفئات

كيفية التقديم

تقديم نموذ طلب

الفئات املستهدفة
املدراء /رؤساء األقسام /
رؤساء الوحدات  /أي
موقع اشرافي أو قيادي
جميع املراقين املاليين
جميع املوظفيين باستثناء
أي وظيفة قيادية أو
اشرافية
جميع املوظفيين باستثناء
أي وظيفة قيادية أو
اشرافية
جميع املساعديين
اإلداريين

عدد الجوائز
1
2
1

1

1

فئات وسام املدير العام (جوائز األفراد )
الشخصية القيادية /
االشرافية املتميزة

إلزامي

املراقب املالي املتميز

إلزامي

املوظف املتميز

إلزامي

املوظف املبتكر

إلزامي

املساعد اإلداري املتميز

إلزامي

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

التفاصيل

خصصزت هزذه الجزائزة للمزوظفين الزذين يزؤدون ً
أدوارا قياديزة أو إشزرافية وسزاهمو بزدور ملمزوس
وبززارز فززي إحززداث تطززور داخلززي أو خززارجي ولززديهم املقززدرة علززى إدارة الت ييززر وبصززمات واضززحة فززي دعززم
أنشطة ومهام وممارسات التميز والجودة على مستوى الدائرة.
خصصزت هزذه الفئززة للمزراقبين املززاليين الزذين يزؤدون أدوار واضززحة تتعلزق بززدعم الجهزات الحكوميززة
داخل حكومة رأس الخيمة ومشهود لهم بالكفاءة من قبل تلك الجهات وأن يكون حاصل على شهادة
علمية أو مهنيزة أو احترافيزة فزي مجزال تخصصزه وبصزمات واضزحة فزي دعزم أنشزطة ومهزام وممارسزات
التميز والجودة على مستوى الدائرة.
خصص ززت ه ززذه الفئ ززة لجمي ززع امل ززوظفين ذوي الوظ ززائف املهني ززة أو الوظيفي ززة الت ززي ال تتعل ززق ب ززأي دور
قيزادي أو إشزرافي أو أن يكززون حاصزل علززى شززهادة علميزة أو مهنيززة فززي مجزال تخصصززة ولديززه بصززمات
واضحة في دعم أنشطة ومهام وممارسات التميز والجودة على مستوى الدائرة.
خصصزت هزذه الفئزة لجميزع مزوظفي الزدائرة ب زض النظزر عزن املسزمى الزوظيفي أو الدرجزة املاليزة
ممزن قزاموا بتقزديم ابتكزارات أو اختراعزات مسزجلة باسزمهم مرتبطزة بمجزال عملهزم أو خزار نطزاق
ً
ً
ً
العمززل بمززا يضززيف قيمززة مضززافة لتنافسززية الززدائرة سززواء كززان محليززا أو إقليميززا أو عامليززا ،وبصززمات
واضحة في دعم منهجية اإلبداع واالبتكار املعتمدة لدى الدائرة.
خصصززت هززذه الفئززة للمززوظفين ذوي الززدعم اإلداري ولززديهم مهززام وأعمززال إداريززة مسززاندة داخززل
ال ززدائرة ب ززأي وح ززدة تنظيمي ززة وال يشز ز ل منص ززب قي ززادي أو إش زرافي ولدي ززه بص ززمات واض ززحة ف ززي دع ززم
أنشطة ومهام وممارسات التميز والجودة على مستوى الدائرة

30

إرشادات وشروط املشاركة في جائزة وسام املدير العام
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

تعبئة النموذ املعد من قبل مكتب التطوير املؤسس ي بدائرة املالية
يجب على املتقدم إلحدى جوائز وسام املدير العام أن يكون قد إلتحق العمل بالدائرة منذ عام على األقل.
يجب على املتقدمين للمشاركة في فئة الشخصية القيادية أو اإلشرافيةاملتميزة أن يكون لديه خبزره فزي مجزال القيزادة
أو اإلشراف سواء داخل أو خار الزدائرة ملزدة التقزل عزن  3سزنوات فزي جهزات تتمتزع بشزهرة وسزمعة طيبزة سزواء كانزت
ً
ً
ً
محليا أو إقليميا أو عامليا.
يجب أن ال يكزون تقيزيم املوظزف املشزارك فزي أحزد فئزات الجزائزة خزالل آخزر سزنتين مقبزول أو ضزعيف ويشزترط عزدم
حصوله على أي شكل من أشكال العقوبات أو الجزاءات ومشهود له بالسمعة الطيبة بين زمالئه في العمل.
يشترط مالئمة املسمى الوظيفي للمتقدم مع الفئة املرشح لها.
عدد صفحات نموذ الطلب ألي متقدم في إحدى فئات جائزة وسام املدير العام ال يتجاوز عن  15صفحة
عدد صفحات األدلة الداعمة ال يتجاوز  10صفحات
ترسزل نسزخة الكترونيزة بصزي ة  Word documentو  PDFمزن وثيقزة التقزديم الزى مكتزب التطزوير املؤسسز ي علزى
البريد اإللكتروني التالي Roqayya.a@finance.rak.ae :

معايير تقييم جائزة وسام املدير العام) جوائز األفراد(
يعزد نمزوذ الجزائزة إطزا ًا عمليزا ّ
للتقيزيم الزذاتي ويتزيح تقيزيم األداء واملمارسزات للمزوظفين فزي الوظزائف القياديزة /
ر
ِّ
َ
َّ
َّ
اإلشرافية وغير اإلشرافية ،ويتيح النموذ املوازنة والرب بين املمارسات والنتائج .وب ض النظر عن طبيعة عمل الفرد ،فإن
األمر الجوهري يتمثل في إيجزاد إطزار للتميزز يزتم إدراكزه وتبادلزه بزين جميزع األفزراد حيزث أنهزم الركيززة األساسزية فزي دعزم مسزيرة
التميز .ويؤدي تبني اإلطار املشترك الى :
 تقديم نماذ متميزة للعاملين بالدائرة يمكن اإلستفادة املثلى منها في تعزيز تنافسية على مستوى الحكومة.
 توفير إطار واضح للتقييم الذاتي بما يساهم في تحسين األداء املؤسس ي.
 إكتشاف أفضل املمارسات الجيدة املطبقة على صعيد اإلدارات واألقسام.
 إلتزام الدائرة بإبراز املوظفين املتميزين وتكريمهم.

دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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التقييم

املعيار الرئيس ي
الشخصية القيادية /
االشرافية املتميزة

املراقب املالي املتميز

املوظف املتميز

املوظف املبتكر

املساعد اإلداري
املتميز

20
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×

×

×
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املعيار األول  :القيادة والتحفيز
املعيز ز ززار الثز ز ززاني  :التخطز ز ززي وتنظز ز ززيم
العمل
املعي ز ززار الثال ز ززث  :امل ز ززؤهالت والق ز ززدرات
والتنمية الذاتية
املعيز ز ز ززار الرابز ز ز ززع  :املشز ز ز ززاركة وتحمز ز ز ززل
املسؤولية
املعيار الخامس  :املبادرة واإلبداع
املعيار السادس :إدارة األداء
املعيار السابع  :النتائج واإلنجازات

املعايير الرئيسية والفرعية لجائزة وسام املدير العام
املعيار الرئيس ي

املعيار األول :
القيادة والتحفيز
يركز هذا املعيار على
القدرات القيادية
واإلشرافية للموظف
واملبادرات التي يطبقها
أثناء ممارسته لواجبات
عمله
*معي ز ز ز ز ز ززار مخص ز ز ز ز ز ززص فق ز ز ز ز ز ز لفئ ز ز ز ز ز ززة
الشخصز ز ز ز ز ززية القياديز ز ز ز ز ززة /اإلشز ز ز ز ز زرافية
املتميزة

املعيار الفرعي
تحديد رؤية واضحة لوحدته التنظيمية  /فريق عمله
املساهمة في وضع وتطوير ومراجعة ونشر استراتيجية الدائرة خالل اإلدارة  /القسم /الوحدة التي يعمل بها وتوفير
اإلمكانيات والجهود لتطبيقها بكفاءة.
االعداد واملساهمة في تنفيذ خط متكاملة لإلدارة  /القسم واالشراف على تنفيذها وحشد الجهود لتطبيقها بكفاءة.
املساهمة في تطوير أنظمة وأدلة العمل
تشجيع العمل بروح الفريق الواحد
التعاون والتواصل مع الفريق وتبادل انراء واألفكار
توفير بيئة مشجعة على اإلبداع وتشجيع املبدعين
تمكين املوظفين وتفويضهم والعمل على بناء قدراتهم وتأهيل الصف الثاني من املوظفين
تقديم القدوة الحسنة في تميز األداء والسلوك
القدرة على اإلقناع
القدرة على التفاوض وفض النزاعات
املقدرة على التأثير اإليجابي بين زمالئه وفي بيئة العمل
االتصال والتواصل الفعال مع فريق عمله وكافة املعنيين وتبادل انراء واألفكار
القدرة على استخدام املعلومات إلعطاء الت ذية الراجعة واتخاذ القرارات املبنية على الحقائق
تحديد التحديات الحالية وتوضيح الت يير املطلوب بمشاركة الفريق ومشاركة العاملين باتخاذ القرارات
إدارة عملية الت يير والتحديث والتحسين املستمر
توفير احتياجات العاملين ورفع روحهم املعنوية
اشراك العاملين في القطاع  /فرق العمل واحترام اقتراحاتهم
القدرة على التوجيه بروح الفريق واملشاركة الجماعية في تطوير العمل وعدم التردد
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توضيح مدى تأثير كل هدف على الخطة االستراتيجية لفريق العمل
خلق بيئة عمل تشاركية وتعاونية تنافسية
تطبيق أساليب لقياس مستوى األداء اإلدارة  /القسم /الوحدة من حيث مدى تحقيق األهداف
املتابعة والتقييم بأساليب موضوعية
تحفيز ومكافأة العاملين على انتاجاتهم وانجازاتهم ضمن الصالحيات املمنوحة
اإللتزام بممارسات وأنشطة ومنهجيات مكتب التطوير املؤسس ي الداعمة للتميز والجودة

املعيار الرئيس ي
املعيار الثاني :
التخطي وتنظيم العمل
يركز هذا املعيار على قدرة
املوظف في توضيح األهداف
والخط وحل املشكالت
واتخاذ
القرار واشراك انخرين

املعيار الرئيس ي
املعيار الثالث :
املؤهالت والقدرات والتنمية
الذاتية
يركز هذا املعيار على
مؤهالت
وقدرات املوظف والتنمية
الذاتية لتحسين األداء

املعيار الرئيس ي
املعيار الرابع :
املشاركة وتحمل املسئولية
يركز هذا املعيار على مدى
تعاون املوظف والتزامه
بالقيم املؤسسية واملشاركة
في النشاطات الرسمية
واألعمال التطوعية وتحمله
للمسؤولية تجاه مهام عمله
واملتأثرين به

املعيار الفرعي
تحديد األهداف الشخصية وربطها باألهداف االستراتيجية ومعدالت األداء
التخطي بمنهج التخطي التشاركي بين وحدات العمل
وضع مؤشرات أداء لتحقيق األهداف وقياس اإلنجاز
تطوير واستخدام منهجيات وأساليب حديثة في تخطي وتنظيم العمل
املعرفة املهنية املتعمقة بطبيعة العمل واملهام املطلوبة
تنظيم العمل وتمكين الفريق واملساهمة في انجاز خط العمل
تنظيم العمل بحيث يتمكن الزمالء من متابعته من بعده أو في حال عدم تواجده
التنظيم واالستفادة القصوى من املوارد املتنوعة املتاحة لتعظيم العائد منها
تخطى العقبات والصعوبات في سبيل تحقيق نتائج متميزة

املعيار الفرعي
تناسب املؤهالت العلمية مع طبيعة العمل
أثر الدورات التدريبية على أداء العمل بكفاءة وتطبيق ونشر االستفادة
تطوير املهارات الوظيفية أو امتالك مهارات جديدة واستخدام املهارات واملعارف املكتسبة إلنجاز العمل
تطوير القدرات واكتساب املزيد من الخبرة والتدريب والجهود التي يبذلها املوظف في االرتقاء بتحصيله العلمي وفي مجال
التنمية الذاتية للمعارف.
البحث عن اساليب جديدة تهدف إلى تحسين األداء ونوعيته.

املعيار الفرعي
املشاركة باألعمال التطوعية ضمن بيئة العمل
املشاركة باألعمال التطوعية املجتمعية التي تنظمها أو ترعاها الدائرة وتشجيع ثقافة املشاركة واالنتماء
املشاركة في النشاطات الرسمية
تعاون وأسلوب تعامل املوظف مع الزمالء واملتعاملين
بذل جهود إضافية لخدمة املتعاملين وتحقيق رضائهم
العمل من خالل فريق عمل
تحمل املوظف ملسئولية ما يكل به من مهام خاصة في الحاالت غير الروتينية
تحمل ض وط العمل ومتطلباته
املشاركة في نشر وتبادل املعارف وتقديم أوراق العمل
االستعداد لتحمل املسؤولية عن نتائج األعمال
املهارة في تحليل املشكالت واتخاذ القرارات بأساليب علمية
املبادرة بإنشاء نشاطات لتبادل املعرفة أو لخلق بيئة عمل بروح الفريق
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املعيار الرئيس ي
املعيار الخامس :
املبادرة واإلبداع يركز هذا
املعيار على املبادرات
اإلبداعية التي قام املوظ
بتقديمها والتي أدت إلى
تحسين أو تطوير أو خفض
للنفقات

املعيار الرئيس ي

املعيار الفرعي
امتالك زمام املبادرة في تقديم االقتراحات البناءة والجديدة وإبداء الرأي لتحسين العمل
طبيعة ما قدمه املوظف من مبادرات إبداعية أو ريادية فيها) دراسات ،أفكار ،أساليب عمل ،مشاريع وما شابه(
األسلوب املتبع في تقديم املبادرات واإلبداعات والجهود التي بذلها املوظف لتطبيق مبادراته وإبداعاته وتخطى الصعوبات
واملعوقات
قابلية ما قدمه املوظف من أفكار ومبادرات إبداعية
تحقيق النتائج وأثر تطبيق املبادرات اإلبداعية في تحسين وتطوير العمل وترشيد اإلنفاق والدروس املستفادة منها.
نشر اإلبداعات التي قام بها وتعميمها ومشاركة األخرين بها
االهتمام بالت يير واستشراف املستقبل
ً
اإلهتمام بنشر املعرفة دعما ملفهوم التحول نحو فاعلية املنظمة التعلمية ( )Organization Learning

املعيار الفرعي

قياس ومراجعة مستوى األداء الوظيفي
املعيار السادس :
إدارة األداء يركز هذا املعيار قياس مستوى إنجاز األهداف الخاصة باملوظف
ً
القيام بمراقبة وتصحيحي األداء لتفادي املشاكل واألخطاء ومعالجة أي مواطن تحسين وفقا لتبني أفضل املمارسات
على األداء
والطرق التي يتم استخدامها تحقيق النتائج بالتعاون مع الزمالء أو الوحدات التنظيمية األخرى
ملراجعة األداء وكيفية
االستجابة لت ير األولويات
التعلم واالستفادة من ذلك القدرة على استخدام املوظف ملهارات وأساليب حديثة ومتطورة في تحقيق انجازاته
بهدف التطوير والتحسين قدرة املوظف على اإلسترشاد بمعايير عاملية أو اقليمية معيارية عن مستوى األداء املستهدف

املعيار الرئيس ي
املعيار السابع :
النتائج واإلنجازات
يهدف هذا املعيار إلى بيان
انتاجات وانجازات املوظف

املعيار الفرعي
إنجازاته الشخصية والجهود التي يبذلها لتحقيق إنجازاته الفردية وأهدافه وطبيعة املعوقات التي تخطاها لتحقيق انجازاته
انتاجية املوظف متضمنة مدى الدقة والسرعة في اإلنجاز مقارنة باملواعيد املحددة
انجازاته املؤدية إلى االرتقاء بنتائج وحدته التنظيمية
انجازاته املؤدية إلى االرتقاء بمستوى الدائرة
إنجازاته املؤدية إلى ت ييرات إيجابية في املجتمع
اإلنجازات التي تزيد عن املتوقع وتتعدى مهام عمله الوظيفي

اإلطار الزمني لجائزة جلفار املالية لعام 2017
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التعاريف واملصطلحات:
#

املصطلح

1

دائرة امل ــالية
Finance Department

التعريف
دائرة املالية لحكومة رأس الخيمة.
ً
تمثزل تصززورا مززن أجزل املسززتقبل ومسززتوى الطمزوح الززذي تسززعى الجزائرة إلززى ادراكززه بزالتزامن واملوائمززة مززع استشزراف املسززتقبل مززن

2

رؤية

Vision

3

رسالة

Mission

4

قيم املؤسسة Values

تمثزل املبزدأ العزام وتصزرفات وسزلوكيات مزوظفي املؤسسزة الحكوميزة والعزادات والتقاليزد السزائدة بيزنهم التزي ترتكزز عليهزا عالقزات
العمل واي تعكس ثقافة مؤسسية معينة

5

ثقافة املؤسسة Culture

نطاق شامل ومتكامل من قيم وأخالقيات وآداب وممارسات العمل السائدة في مؤسسة حكومية معينة

6

Leadership

القيادة

7

توجهات القيادة
Directives

8

االسـتراتيجـية Strategy

9

Policies

10

11

السياسات

املنهجية
Methodology
خطط العمل
Plan

Action

12

13

الحوكمة Governance

15
16

17

تمث ززل ال ززرض األسا ز ي م ززن إنش ززاء ال ززدائرة وا ززي تعب ززر ع ززن مجم ززل أعم ززال ومه ززام وأنش ززطة ال ززدائرة الت ززي يج ززب القي ززام به ززا م ززن أج ززل
املساهمة في تحقيق دورها املنشود وإبرازه بشكل فعال.

تمثزل أعلززى سزلطة داخززل الززدائرة املاليزة بالنسززبة ملكتززب التطزوير املؤسسز ي ممثلزة فززي سززعادة املزدير العززام للززدائرة املاليزة ،واززي لززديها
السلطة على متابعة سير أعمال املكتب ويتم االلتزام بتعليماتها وتوجهاتها عند تحقيق أهداف ومهام املكتب.
تمثل مجموعة محددة من القواعد واالجراءات و التعليمات التي تكون بمثابة خطوط ارشزادية حيزث يزتم وضزعها مزن قبزل القيزادة
العليا بالدائرة املالية لباقي اإلدارات واملوظفين ليتم االقتداء بها والسير على هذا النهج املؤسس ي في طريق إدراك األهداف.
إطار عمل شامل يوضح االتجاه وال ايات االستراتيجية واألهداف املنشودة على املدى الطويل.
تمثززل الفلسززفة أو الززنهج الززذي سززوف تسززير عليه زا الززدائرة فززي تحقيززق أهززدافها بحيززث تتضززمن القواعززد واملبززادئ واملعززايير كعناصززر
متكاملززة مززع بعضززها وعلززى مسززتوى واحززد مززن األهميززة حيززث يززتم رسززمها واعتمادهززا مززن قبززل القيززادة العليززا بالززدائرة بشززكل يضززمن
التزام جميع الجهات املعنية بتنفيذها أو التقيد بها.

الشراكة
Partnership

14

فرص وتحديات ومخاطر.

التحسين املستمر
Continuous Improvement

اإلنضباط Discipline
الشفافية
Transparance
املساءلة
Accountability
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طريقزة موثقزة تحزدد أسزاليب محزددة للعمزل وآليزات تنفيزذه بشزكل يضزمن مراعزاة االنسزجام والتوافزق فزي كيفيزة القيزام بعمزل أو
مهمة ما على مستوى جميع األطراف املعنية ذات العالقة.
تحديزد األعمزال والنشزاطات املحزددة لتحقيزق األهزداف التنفيذيزة فزي ضزوء ربطهزا باألهزداف االسزتراتيجية بعيزدة املزدى وقصزيرة
املدى وتحتوي الخطة على تفاصيل املوارد املتاحة والجدول الزمني لتنفيذ األنشطة واملهام لكل هدف تنفيذي.
تمثل عالقة مشتركة بين مكتزب التطزوير املؤسسز ي وطزرف أخزر سزواء داخزل الزدائرة أو خارجهزا لتقزديم قيمزة مضزافة لزدور الزدائرة
أو لتحقيق أهداف مشتركة مخط لها.
هززو النظززام الززذي يززتم مززن خاللززه إدارة الوحززدات التنظيميززة ذات العالقززة بالززدائرة والززتحكم فززي أعمالهززا بكفززاءة وفعاليززة ،وكمززا تعززرف
بأنها مجموعة من العالقات والتفاعالت التي ترب بين القائمين على إدارة الزدائرة وجميزع األطزراف املسزتفيدة وتحكزم العالقزات بينهزا
في إطار العمل على تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية التالية االنضباط والشفافية واملساءلة واملسئوولية والعدالة.
أس ززلوب إداري لتحقي ززق التمي ززز م ززن خ ززالل مواص ززلة إدخ ززال التع ززديالت الجزئي ززة أو الكلي ززة عل ززى العملي ززات لالرتق ززاء به ززا إل ززى مس ززتويات
أفضل.
اتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح في بيئة العمل داخل الدائرة بما يساهم في تعزيز قيم املؤسسة واهداف الحوكمة
االنفتاح والتخلي عن ال موض والسرية والتضليل وجعل كل ش يء داخل الدائرة قابال للتحقق والتمسك بالرؤية السليمة
هززو حززق كززل مززن كافززة األط زراف املسززتفيدة فززي مسززاءلة الززدائرة عززن أدائهززا وأيضززا حززق الززدائرة فززي مسززاءلة موظفيهززا فززي تحقيززق أهززداف
وتوجهات الدائرة ،وذلك وفقا لنظام الحوكمة املتبع بها.
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#

املصطلح

التعريف

18

املسئولية
Responsiblity

زيززادة الشززعور باملسززئولية لززدى كززل موظززف أو مسززئول بالززدائرة والتصززرف بدرجززة عاليززة مززن وازع التمسززك باألخالقيززات والواجبززات
املهنية التي تفرضها عليه كل في موقعه لتحقيق أهداف الدائرة وتوجهاتها العامة.

19

العدالة
justice

احت زرام حق ززوق جمي ززع األطز زراف املس ززتفيدة ل ززدى ال ززدائرة وض ززمان تحقي ززق املس ززاواة الكامل ززة ف ززي تل ززك الحق ززوق كالتص ززويت واملش ززاركة
واملساءلة واالندما وغيرها من األنشطة التي تعزز ممارسة نظام الحكومة داخل الدائرة.

20

الفعالية
Effectiveness

تمثززل مززدى مقابلززة إنجززازك أو مخرجززات أدائززك مززع املززدخالت أو األهززداف املوضززوعة مسززبقا خززالل فتززرة زمنيززة محززددة وتقززاس بمززدى
مقابلة مخرجاتك مع تحقيق هذه األهداف أو املدخالت ألداء الشكل الصحيح لش يء ماDoing the Right Thing .

21

الكفاءة
Efficiency

تمثل نسبة استخدامك للموارد املتاحزة أو املخطز السزتخدامها إلزى املزوارد املسزتخدمة فعليزا فزي تحقيزق االنجزاز أو األداء خزالل فتزرة
زمنية محددة ألداء ش يء ما بشكل صحيحDoing the Thing Right .

22

االنتاجية Productivity

تمثززل مقززدار التززأثير املشززترك لكززل مززن الفاعليززة والكفززاءة املنشززودة عنززد تحقيززق األهززداف املحززددة للمكتززب واززي عبززارة عززن حاصززل
قس ززمة مس ززتوى الفاعلي ززة املتمثل ززة ف ززي األداء املحق ززق إلدراك تل ززك األه ززداف عل ززى مس ززتوى الكف ززاءة املتمثل ززة ف ززي مق ززدار أو حج ززم امل ززوارد
املستخدمة إلنجاز تلك األهداف.

23

املواءمة
Harmonization

24

التقييم Assessment

عمليزة تبززين مزا تززم ومزا لززم يزتم تحقيقززه بززالفترة الزمنيزة املحززددة ومزدى االلتززام باملواصزفات والشززروط املحزددة بالخطززة والسززبب وراء
ذلك.

25

الهدف
Objective

تمثل نتيجة محددة يسعى مكتب التطوير املؤسسز ي الزى الوصزول اليزه ويزتم تحديزدها بمعزايير محزددة قابلزة للقيزاس بحيزث يكزون كزل
معيار بمثابة هدف ذكي  SMART Objectiveويتم من خالله تحديد مدى تحقيقه أم ال.

26

املؤشرات Indicators

تمثززل الززدليل الززذي يسززتخدم إلظهززار حالززة أو تميززز ش ز يء مززا أي للتميززز مززا بززين الجيززد وغيززر الجيززد ويززتم اسززتخدامه لتحديززد أو قيززاس
درجة تحقيق هدف معين من عدمه.

تمثل تناسق أهداف املكتب ومهامه واختصاصاته مع التوجهات العامة للدائرة بشكل يتوافق كليا مع استراتيجياتها.

األطراف املستفيدة
27

28

29

30

31

32

Stakeholders
املتعاملين
Customers
الشركاء

Partners

املعرفة
Knowledge
إدارة املعرفة
Knowledge Management

البيانات

Data

33

املعلومات
Information

34

القدرات

دليل جائزة جلفار املالية للتميز

تمثل كافة الفئات داخليا او خارجيا التي تتأثر أو تؤثر في الدائرة وسياساتها وتوجهاتها واستراتيجياتها
تمثل جميع من يتصلون أو يتعاملون مع الدائرة بشكل مباشرة لتلقي خدماتها.
الجهات الحكومية والشبه حكومية والخاصة التي ترتب مع دائرة املالية بعالقة طويلة املزدى وتتزأثر بأعمزال دائزرة املاليزة  ،وازي تزؤثر
بشكل رئيس ي في تحقيق أهداف استراتيجية للدائرة أو تساهم في تحقيق هدف مشترك على مستوى وطني.
قدرات وخبرات وأفكار وسلوكيات ومهارات وقواعد وقيم وقرارات وتعلم واتصال وذاكرة
جهزد مؤسسز ي مززنظم ومسزتدام إليجززاد ودعززم وتحسززين بيئزة املعرفززة داخززل املؤسسزة ،بحيززث تززوفر بيئززة تزدعم إيجززاد وخلززق ومشززاركة
املعرفة والحصول عليها واست اللها بالشكل األمثل لتحقيق أهداف املالية
اززي مجموع ززة م ززن الحق ززائق املوض ززوعية ال يززر مترابط ززة وال يمك ززن االس ززتفادة منه ززا بش ز ي حيززث ي ززتم إبرازه ززا وتق ززديمها دون التوص ززل إل ززى
أحكززام أوليززة مسززبقة وتصززبح معلومززات عنززدما يززتم إج زراء أي معالجززة عليهززا مثززل التصززنيف والترتيززب والتنقززيح والتحليززل ووضززعها فززي
إطار واضح ومفهوم للمتلقي.
اي مجموعة من الحقائق التي يمكن اإلستفادة منها وكنتيجة مباشرة ملعالجة البيانات الخام ويتم منحهزا صزفة املصزداقية وتقزديمها
إلى غرض محزدد كمزا تسزاهم فزي تطزوير وتعزيزز مكانزة املعرفزة عنزدما تسزتخدم بشزكل أمثزل مزن خزالل إجزراء املقارنزات وتقيزيم النتزائج
والحصززول علززى مناقشززات وحززوارات تسززفر عززن ت ذيززة مرتجعززة ويمكززن تقززديم املعلومززات فززي أشززكال متنوعززة سززواء كانززت كتابيززة أو
تصزويرية أو إلكترونيزة أو عزن طريزق التواصزل الشزفيي بحيزث توضزع فززي إطزار واضزح ومحزدد ومفهزوم مزن قبزل الطزرف األخزر  ،ويمكززن
االعتماد عليها في صناعة واتخاذ القرار.
ازي تعنزي القزدرة علزى صزنع املعلومزات مزن البيانزات التزي يزتم الحصزول عليهزا لتحويلهزا إلزى معلومزات يمكزن اسزتخدامها واالسزتفادة منهزا
36

#

املصطلح
Abilities

35

املمارسات الجيدة
Best practices

36

االبداع
Creative

37

االبتكار
Innovation

38

االختراع

Invention

التعريف

ً
بطريقة ابداعية استنادا مهارات التحليل والتفكير الناقد وتفسزير املعلومزات والتوصزل إلزى أفضزل اإلسزتنتاجات وذلزك باإلعتمزاد علزى
وجود أفراد لديهم الكفاءات األساسية للتعامل مع تلك البيانات واملعلومات
اي عبارة عن منهجيزات أوسياسزات أو عمليزات أو طزرق أو أسزاليب مميززة تزؤدي إلزى إنجزازات اسزتثنائية أو ذات أثزر ملمزوس فزي تطزوير
ً
األداء املؤسسز ي تقززوم الززدائرة بززاإلطالع عليهززا كنمززوذ للمقارنززة والززتعلم الخززارجي بهززدف الوصززول إلززى أفضززل النتززائج وفقززا ملسززتهدفات
ً
يتم دراستها بشكل كافي استنادا إلى تطبيق تلك املمارسات.
هو تجسيد ش ئ مزادي مزن شز ئ نظزري بطريقزة غيزر مؤلوفزة إليجزاد حلزول للمشزكالت املوجزودة بأسزاليب مميززة وهزو يمثزل القزدرة علزى
تطوير وتنمية فكرة جديدة من العدم من خالل إطالق العنان لقدرات العقل على تصور أفكار جديدة وهو عبزارة عزن مفهزوم شزامل
يتضمن كل من اإلبتكار واالختراع.
ً
هو انتا ش ئ مادي استنادا إلزى شز ئ نظزري أو فكزرة جديزدة مزن خزالل إسزتعمال اسزلوب أو طريقزة جديزدة للقيزام بزنفس الشز ئ بشزكل
ً
مميززز تناس ززب األط زراف املس ززتفيدة واحتياجززاتهم كم ززا يمث ززل عملي ززة إضززافة أو إدخ ززال ت يي ززر ج ززوهري إلززى أنظم ززة مس ززتقرة نس ززبيا ألداء
العمل بشكل مختلف يمكن من خالله جني عائد مناسب واستثماره بشكل عام.
ً
عبززارة عززن صززياغة فكززرة مززا إعتمززادا علززى أفكززار سززابقة أو جديززدة تسززاهم فززي التطززور البشززري أو تقززديم الخدمززة بشززكل متطززور يمكززن
من تعظيم االستفادة منها.

39

التميز
Excellence

تمثزل التفزرد والتفزوق االيجزابي فزي األداء املؤسسز ي واملمارسزات املتبعزة والخزدمات املقدمزة مزن خزالل ممكنزات محزددة تزؤدي إلزى نتزائج
متميزة من خالل منهجيات وآليات عمل محددة تؤدي تضمن التحسين املستمر في جميع جوانب األداء املؤسس ي.

40

الجودة
Quality

تمثززل العمززل علززى تلبيززة االحتياجززات املتجززددة لكافززة األط زراف املسززتفيدة وفقززا لتوقعززاتهم املنشززودة وحسززب املواصززفات واالج زراءات
املنصوص عليها مع االلتزام بتحقيق رضا املتعاملين بشكل متواصل يعتمد على آليات التحسين املستمر.

دليل جائزة جلفار املالية للتميز
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