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  املقدمة

 العامة األجهزة أداء قياس منهجية 1
 تحقيق نحو تقدمها ومدى األجهزة هذه أداء مستوى  عن واضحة صورة املصلحة أصحاب إعطاء هو العامة األجهزة أداء قياس من العام الهدف إن

 التحسين فرص و أهدافها تحقيق في تواجهها التي املعوقات تحديد من األجهزة هذه على القائمين تمكين في األداء قياس تقارير تساهم كما أهدافها،

 أصحاب مع األداء تقارير نتائج مشاركة خالل من الشفافية تعزيز في ملساهمة، والألداء املستمر التطوير لضمان ؛الالزمة القرارات اتخاذ ودعم

  .املصلحة

 او 
 
 مادته في ينص والذي ه،  2 /8 /1437وتاريخ (323) رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر العامة األجهزة أداء لقياس الوطني املركز تنظيم إلى ستنادا

 وإعداد وفاعليتها، كفايتها لدعم لها وملزمة موحدة وأدوات ومنهجيات نماذج تطبيق خالل من األجهزة أداء قياس إلى املركز يهدف“ :أن على الثالثة

عدت هذه املنهجية ليتبعها املركز في قياس أداء األجهزة العامة وإصدار التقارير الدورية املعبرة عنه ،”أدائها نتائج حول  دورية تقارير
ُ
 .وعليه فقد أ

 طّورت وقد إصدار التقارير الدورية. وحتى وتقدم منهجية قياس أداء األجهزة العامة نظرة عامة، توضح مراحل عملية قياس األداء منذ بدايتها

  املنهجية هذه
 
  الرائدة املمارسات أفضل إلى استنادا

 
 .املجال هذا في عامليا

 

 

 الوثيقة هذه من العام الهدف 1.1

 ،الدورية التقارير إعداد وفي تنفيذه ملهام القياس في املركز يتبعها التي العامة األجهزة أداء قياس ملنهجية العام طارال  الوثيقة هذه تستعرض

 للعمل املركز عام مدير من واعتماده ة،املنهجي تطبيق في املستخدمة والنماذج اآلليات يتضمن الذي التنفيذي الفني الدليل بإعداد املركز وسيقوم

  الفني الدليل ويعد بموجبه،
 
  املنهجية هذه من يتجزأ ال جزءا

 
 .لها ومتمما
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 الرئيسية املصطلحات 2
 

 .العامة األجهزة أداء لقياس الوطني املركز: املركز

 .املركز إدارة مجلس املجلس:

 .املجلس رئيس الرئيس:

 .املركز عام مدير املدير:

 .املستقلة العامة املعنوية الشخصية ذات واألجهزة والصناديق، العامة، والهيئات والوزارات، الحكومية، األجهزة: ألجهزةا

هي األهداف الرئيسية املعتمدة لألجهزة العامة، ويلتزم الجهاز العام بتحقيقها، ويتم قياس مدى تقدمه في تحقيقها : ستراتيجيةال  األهداف

  من خالل مؤشرات األداء الرئيسية.

 .ستراتيجيةال  أهدافه تحقيق نحو الجهاز تقدم مدى تعكس كمية مقاييس: الرئيسية األداء مؤشرات

 .القياس فترة بنهاية الرئيس ي األداء ملؤشر وقياسه تحقيقه تم الذي الفعلي األداء مستوى  :الفعلية القيمة

 .املستقبل في قياس فترة كل بنهاية الرئيس ي األداء مؤشر في تحقيقه يستهدف الجهاز الذي ملستوى ا: املستهدفة القيمة

 .األداء ملؤشر الفعلية القيمة قياس فيها تم فترة آخر توضح :القياس فترة

 ستراتيجيةال  األهداف وتوضح ة،والنهاي البداية تواريخ تحدد مفصلة تنفيذ خطة لها ويكون  ،املشاريع من عدد تحتها تندرج برامج هي :املبادرات

 .الرئيسية األداء ملؤشرات واملستهدف القائم الوضع بين الفجوة لسد لتحقيقها املبادرات هذه تسعى التي

 .املركز قبل من املعّرفة الفنية املعايير مع تتطابق التي املؤشرات قائمة اعتماد  الفني: االعتماد

باملعايير الوطنية املفروضة عليها من  هي مؤشرات تعكس قدرة األعمال داخل األجهزة العامة وكفاءتها، أو مستوى التزامهااملؤشرات املشتركة: 

 .األجهزة العامة الخاضعة لتلك املعايير، وتقاس باآللية نفسها املؤشرات مشتركة بين كلقبل األجهزة املنظمة لتلك املعايير، وتكون 

 .عن جودة التجربة هورضاهي نتيجة تفاعل املستفيد مع األجهزة العامة وخدماتها، مما ينعكس على شعور املستفيد تجربة املستفيد: 

وطبيعة االستفادة من الخدمات،  بصفات مشتركة، كالعمر، والجنس، والجنسية،مجموعة من املستفيدين يتم تحديدهم فئات املستهدفين: 

 أو صفات أخرى.
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 العامة لألجهزة األداء قياس محاور  3
 

 واملستهدفات األهداف تحقيق قياس 3.1
ستخدم

ُ
 تطوير في البدء وقبله. ل املعتمدة ستراتيجيةال  األهداف تحقيق نحو الجهاز يحققه الذي التقدم مدى لتقييم الرئيسية األداء مؤشرات ت

 االستراتيجية أهدافها للمركز تقدم أن األجهزة على يتعين ومناسبة، دقيقة أداء مؤشرات وضع يتم وحتى لألجهزة الرئيسية األداء مؤشرات واختيار

 . األهداف لهذه الفني الوصف إرفاق إلى بالضافة املعتمدة،

 وتقديم ،للقياس وقابليتها صياغتها سالمة من التحقق غرضف؛ باألهدا لهذه الفنية باملراجعة املركز في املختص العمل فريق - ذلك بعد-  يقوم

 وذلك ،الجهاز مع والتنسيق بالتعاون  ستراتيجيإ هدف لكل الرئيسية األداء مؤشرات واختيار  تطوير عملية تتم ثم ومن وجدت، إن للجهاز املالحظات

  .باملركز املتبع الفني والدليل املنهجية هذه على باالستناد

 وإرسالها املؤشرات لقائمة الفني باالعتماد للمركز  ةالتنفيذي الدارة تقوم الرئيسية، األداء مؤشرات تحديد من املركز في املختص الفريق نتهاءا بعد

الجهة املعتمدة لألهداف قبل  من واعتمادها الرئيسية األداء ملؤشرات املستهدفة القيم بتحديد ذلك بعد الجهاز يقوم ة. املصلح وأصحاب الجهاز الى

 .املستهدفة القيم تحقيق في التقدم مدى ومتابعة األداء تقارير إصدار عند عليها ليستند بها املركز  وتزويد االستراتيجية املقدمة

 

 املبادرات التقدم في قياس 3.2
 تحتوي  أن يجب والتي، للمبادرات التنفيذية الخطط إرفاق األجهزة وعلى اململكة، رؤية مع املتوائمة مبادراتها بقائمة املركز بتزويد األجهزة تقوم

 لدى عالية أهمية لها التي أو املستهدفات على مباشر تأثير لها التي املخرجات وهي ،مبادرة كل من املرجوة( (Outputs الرئيسية املخرجات على

 منذ املبادرات تنفيذ تقدم سير  متابعة من املركز ليتمكن للمبادرة، ((Milestones الرئيسية املعالم أهم تحديد إلى بالضافة .املصلحة أصحاب

 .القرار متخذي لدى أهمية لها التي النتائج على والتركيز بالوضوح للمبادرة الرئيسة املعالم تتسم أن ويجب تنفيذها، من نتهاءاال  وحتى بدايتها

 

 املستفيد تجربة قياس  3.3
ويقصد  .رضا املستفيد عن تجربته في تلقي الخدمة، واالمتثال ملعايير جودة الخدمات املقدمة له من قبل األجهزة العامةويقصد به قياس 

 باملستفيد: األفراد املستفيدون من الخدمات الحكومية من مواطنين، ومقيمين، وزائرين، بالضافة إلى القطاع الخاص املستفيد من الخدمات

 .جهزة العامة املستفيدين من خدماتها األخرى الحكومية، وممثلي األ 

ويهدف قياس تجربة املستفيد إلى قياس جودة الخدمات، ورضا املستفيدين عنها، بما يدعم تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خالل 

 .يانات املعتمدةمشاركة تقارير دورية بنتائج قياس تجربة املستفيد مع أصحاب املصلحة املعنيين بحسب حوكمة مشاركة الب
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قاس تجربة املستفيد على عدة مستويات كالتالي
ُ
 :وت

 

سلسلة من التعامالت بين املستفيد وجهاز عام أو أكثر، من خالل خدمة أو مجموعة خدمات )قد يشغلها القطاع  حلة املستفيد:ر  

العام أو القطاع الخاص( لتحقيق هدف له أثر في تجربة املستفيد، وقد تكون هناك رحالت فرعية لبعض الرحالت األساسية بحسب 

  .فئات املستهدفين

 .فيد عن خدمة أو أكثر من خدمة يقدمها الجهاز العام للمستفيدينقياس تجربة املست هاز عام:ج 

ل في الدليل الفني لقياس تجربة املستفيد، ومنها: االستبيانات، واملتسوق الخفي،  ّصِّ
ُ
ويستخدم املركز أدوات مختلفة للقياس بحسب ما ف

 في هذا املجال.ومجموعات التركيز، وغيرها من األدوات املبنية على أفضل املمارسات الرائدة ع
 
 امليا

 

 املشتركة املؤشرات 3.4
األجهزة املنظمة  هي مؤشرات تعكس قدرة األعمال داخل األجهزة العامة وكفاءتها، أو مستوى التزامها باملعايير الوطنية املفروضة عليها من قبل

األجهزة العامة الخاضعة لتلك املعايير، وتقاس باآللية لتلك املعايير، وال يشترط ارتباطها بأهداف إستراتيجية، وتكون املؤشرات مشتركة بين كل 

ألجهزة نفسها، وال تعّبر عن األداء الستراتيجي لألجهزة، إال في حال ربطها بأهداف إستراتيجية، وتوضع مستهدفات تلك املؤشرات بالتنسيق مع ا

قاسة واألجهزة املنظمة للمعايير املراد قياسها
ُ
 .امل

 العامة لألجهزة األداء قياس مراحل 4
 

 الرئيسية األداء مؤشرات ختيارا 4.1
ت خالل عملية اختيار مؤشرات األداء يتم تحليل األهداف الستراتيجية وفق اآللية املعتمدة في الدليل الفني واملبنية على أفضل املمارسا

اختيار مؤشرات األداء الرئيسية لألهداف الستراتيجية العاملية، بالضافة إلى االسترشاد بالتجارب القليمية والدولية الناجحة. ومن ثم يتم 

التي تهدف إلى قياس األثر النهائي وليس املرحلي  (Outcome KPIs) املعتمدة للجهاز، مع التركيز بصورة رئيسية على مؤشرات قياس النتائج

ستراتيجية. وال ُيتابع املركز أو يصدر تقارير تتعلق باملؤشرات التشغيلية، مؤشرات املدخالت أو مؤشرات الجراءات لألجهزة، حيث لألهداف ال 

اختيار مؤشرات األداء  عنداملركز  ويتأكد(. 3.4يترك هذا األمر لدارته داخل كل جهاز. وُيستثنى من ذلك املؤشرات املشار إليها في القسم )

 :االشتراطات التالية استيفائهاية من الرئيس
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ا ملا يتم قياسه لوضوح:ا  ا واضح   .أن يقدم اسم املؤشر وصف 

 .ضوح العالقة بين املؤشر والهدف الذي يتم قياسه، وحجم تأثير التغيير في نتيجة املؤشر على تحقيق الهدف الستراتيجيو ألهمية: ا 

 .جهد والتكلفة املطلوبين للقياسلبرران لمن تكون القيمة املضافة والعائد من قياس املؤشر ألقيمة املضافة: ا 

 .ن يكفي هذا املؤشر )أو مجموعة املؤشرات( لقياس مدى النجاح في تحقيق الهدف الستراتيجيألكفاية: ا 

 ألقابلية للقياس: ا 
 
 .للقياس بطريقة اقتصادية ن يكون املؤشر قابال

 ألقابلية للمتابعة: ا 
 
 للتتبع في كل دورة قياس. ن يكون املؤشر قابال

 املؤشرات لوحة تطوير 4.2
 .األهداف هذه لتحقيق املعتمدة واملبادرات استراتيجي هدف لكل الرئيسية األداء ومؤشرات ستراتيجيةال  األهداف للجهاز املؤشرات لوحة تتضمن

 املركز أعده الذي املوحد النموذج حسب مؤشر  لكل وصف بطاقة بتطوير الجهاز يقوم العام، للجهاز الرئيسية األداء ملؤشرات املركز اعتماد بعد

 أهم ومن  ئه.أدا عن دقيقة تقارير رفع من املركز يتمكن حتى بالبطاقة التعريفية البيانات باستكمال االلتزام جهاز كل على ويتعين .الغرض لهذا

 :يلي ما املؤشر وصف بطاقة في توفرها الواجب البيانات

 .به األساسية واملفردات للمؤشر الدقيق التعريف .1

 .قياسها املستهدف األداء خصائص تعكس ودقيقة صحيحة املؤشر حساب معادلة .2

 .املؤشر حساب معادلة مفردات قياس في املستخدمة البيانات مصدر .3

  موثقة للمؤشر األساس خط قيمة .4
 
 .البيانات ومصادر املؤشر حساب ملعادلة طبقا

 .عنها التقرير املطلوب الفترة تشمل للمؤشر املستهدفة القيم .5

. التقارير ورفع تنفيذها في التقدم من متابعة املركز تمكن التي التعريفية البيانات تتضمن مبادرة لكل وصف بطاقة ستكمالاب الجهاز يقوم كما

 .االستراتيجية األهداف تتضمنل العام الخاصة بالجهاز املؤشرات لوحة تطوير ذلك بعد املركز يستكمل

 

 منها والتحقق البيانات جمع 4.3
 
ُ
 للمؤشرات الداعمة والوثائق الفعلية القيم تقّدم التي العامة األجهزة طريق عن )دوري بشكل (واملبادرات للمؤشرات األداء قياس بيانات جمعت

 الجودة ملعايير  ومطابقتها تهاوموثوقي تهادق من والتحقق ،البيانات تلك بمراجعة املركز ويقوم منها، لكل القياس دورية بحسب بها الخاصة واملبادرات

 قراءة في عليها االعتماد يمكن حتى البيانات وصول  واستمرارية موثوقية من للتأكد الفعلية القيم مصادر من التحققلديه، إضافة إلى  املتبعة

 .األداء نتائج وتحليل
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 البيانات تحليل 4.4
  )وجد إن( األداء انخفاض أسباب وتحديد املستهدفة باملستويات باملقارنة الفعلي األداء مستوى  على التعرف إلى البيانات تحليل مرحلة تهدف

 :هما التحليل من نوعين األداء تحليل ويتضمن ،واملخاطر املعوقات وتحديد

 

 الكمي التحليل 4.4.1

 األداء نتيجة 4.4.1.1

 املبادرة تحقيق ومدى القياس فترة في املستهدفة لقيمته املؤشر تحقيق مدى ملعرفة األداء نتيجة بحساب للبيانات الكمي التحليل عملية تبدأ

  املوضوعة املستهدفات مع باملؤشرات الخاصة لألداء الفعلية القيم مقارنة تتم .عليها االتفاق تم التي للمخرجات
 
 باستخدام النتيجة وحساب مسبقا

 أما .إليها املشار املعادالت ملعرفة الفني الدليل إلى الرجوع ويمكن. مئوية كنسبة النتيجة قيمة عنها ينتج، و املؤشر قطبية على بناء   ثابتة معادالت

 .املبادرة خطة في جدولته تم ما مع الرئيسية املعالم ملخرجات الفعلية القيم مقارنة فتتم املبادرات يخص فيما

 األداء حالة 4.4.1.2

 :إلى النتيجة قيمة على بناء املؤشر أداء حالة ترميزو  تصنيف يتم النتيجة، حساب بعد

 .ألخضرا اللون ب هل يرمزو  :فملستهدا حقيقت مت 

 ج ملستهدفا حقيقت مت 
 
 .ألصفرا اللون ب هل يرمزو  :زئيا

 .ألحمرا اللون ب هل يرمزو  :ملستهدفا حقيقت تمي مل 

 اللون ب هل يرمزو ، هحسابل لالزمةا ملعادلةا ناصرع وافرت عدمل ألداءا تيجةن سابح مكني ال :ستهدفاتم و أ عليةف ياناتب توافرت مل 

   .الرمادي

 .للمنهجية الفني الدليل في تفصيلها يتم فنية معادالت بحسب أعاله التصنيفات من لكل والعليا الدنيا الحدود تحديد ويتم

 األداء اتجاه 4.4.1.3

 :األداء اتجاه لتحديد وذلك - توفرت إن - السابقة النتيجة مع مقارنته تتم األداء، نتيجة حساب بعد

 .لسابقةا لقيمةا نم كبرأ لحاليةا ألداءا تيجةن يمةق انتك ذاإ  :تصاعدم تجاها 

 .لسابقةا لقيمةل ساويةم لحاليةا ألداءا تيجةن يمةق انتك ذاإ  :ابتث تجاها 

 .100 % نم كبر أ لقيمتينا لتاك انتك إنو  لسابقةا لقيمةا نم صغرأ لحاليةا ألداءا تيجةن يمةق انتك ذاإ  :تنازل م تجاها 

 

 

 

 النوعي التحليل 4.4.2
 للبيانات. النوعي التحليل عملية تبدأ السابقة، البيانات مع مقارنتها وبعد واملبادرات للمؤشرات املتوافرة الكمية البيانات على بناء
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 :منها محاور  عدة التحليل هذا الكمية. ويشمل البيانات من لوحظت التي النتائج شرح يتم بداية 

 .ألداءا يف لتحسنا وأ لقوةا كامنم 

 .ألداءا يف لتراجعا وأ لضعفا كامنم 

 حققت ملتحققةا لفعليةا لقيمةا نأ و أ ،100 % نم كثيرب كبرأ ألداءا تيجةن يمةق انتك ذاإ :ملثالا بيلس لىع :عملتوقا نع ارجةخ تائجن 

  مبكر بشكل املدى طويلة املستهدفات
 
 قيمة كانت إذا أما يكفي، بما طموحة غير املوضوعة املستهدفات أن إلى يشير قد فهذا ،جدا

  منخفضة النتيجة
 
  طموحة املوضوعة املستهدفات أنب ذلك يوحي فقد متكرر  وبشكل جدا

 
 .تحقيقها يمكن وال جدا

 أي وتحديد ها،عن مرئياته ألخذ املؤشر عن املسؤول الجهاز مع الداعمة الوثائق وجودة البيانات توافرب املتعلقة املالحظات بمشاركة املركز  يقوم

 .معالجتها تستلزم مخاطر أو معوقات

 التقارير إصدار 4.4.2.1

عد التقارير بواسطة املركز  ،منذ بدايتها إلى نهايتهابين املركز واألجهزة العامة عملية تعاونية وإصدارها تشكل عملية إعداد تقارير األداء 
ُ
حيث ت

توفير معلومات عن أدائها العام لصناع القرار، وُيشارك املركز خطة إعداد التقارير بشكل دوري  بشكل دوري، بالتعاون مع تلك األجهزة، بهدف

شارك مع أصحاب املصلحة حسب حوكمة مشاركة البيانات املعت
ُ
 مدة.مع األجهزة العامة، وعند إعداد التقارير ت
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